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  مقدمه

  
یک مجسمه سنگی   . یک نویسنده مصري در کنار شومینه من نشسته بود        

کـه   او در حـالی . نمادي از آخرین سفر من به قاهره چندین سال پیش بود  
پاهایش را دراز کرده بود، طومار پاپیروي روي پایش داشت و قلمـی در              

ــا بنویــسد   ــود ت ــه . دســت خــود آمــاده کــرده ب ــه و ب نگــاهش خردمندان
او نمـاد آن    . توانـست آینـده را ببینـد        ها بـود تـا جـایی کـه مـی           دوردست

بـراي مـردم باسـتانی کنـار رود نیـل،      . گویـد  چیزیست که این کتـاب مـی   
  . سازد نوشتن چیزي آن را واقعی می
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  افتد  بزرگ فکر کنید ـ اتفاق می
گـاهی عینـاً    (اي از کتب ظاهر شدند کـه           دسته 1930 و   1920هاي    در دهه 
را » علـم تفکـر  «عجـایبی از  ) توانید، بود  موفقیت، شما می  پیروزي،: کلمات

تفکر و رشد فنی از ناپلئون دمیـل، جـادوي اعتقـاد از کلـود               : کرد  بیان می 
پنـدارد از جیمـز آلـن و سـپس در دهـه       بریستول، آنطور که یک مرد مـی      

هایی با عناوین باور تفکر بزرگ از دیوید شوارتز، به چـاپ               نوشته 1950
 سال،  70 و یا    60،  50اي پس از گذشت       ه طور قابل مالحظه   هنوز ب . رسید

ها کـه بـه نظـر         این کتاب . شوند و دردسترس هستند     ها چاپ می    این کتاب 
هـایی عجیـب و جالـب، و        رسد امروزه به عنوان یک زبان کهن، نمونـه          می

 جنسی آشکار هستند، هنوز هم براي مخاطبان مدرن داراي معنـا             تعبیض
  . باشند و طنین می

 نوشـته شـده اسـت و        PHJ توسـط    1926یک رساله کوچک که در سال       
اي   ونیم میلیون نسخه در حال گردش دارد، داراي نام سـاده            هنوز هم یک  

  . باشد می» افتد اتفاق می«با عنوان 
این کتاب قطور کوچک قدرت طرفداران تفکر مثبـت و خـالق را بـه طـور                  

معنی داشته    د تفصیلی و بی   آنها بیش از اینکه رویکر    . کند  خالصه بیان می  
را به طور خالصـه در      » افتد  اتفاق می «باشند، داراي پیام مهمی هستند که       

  . اند دار ابتداي خود قرار داده سخن نیش
  . »خواهید، آن را به دست خواهید آورد اگر بدانید چه می«

هـاي گذشـته، تمـام دانـش      با وجود تمام تحقیقات ما روي مغـز در سـال          
هاي عصبی پیوند خورده با دو نیمکـرة مغـز،            ر مورد رشته  امروزي ما د  
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اي فعال، و نهوة عملکرد مغز بشر، هنوز هم حس تعجـب و               سیستم شبکه 
  . داریم» افتد شگفتی نسبت به اتفاق می

دارد و مبتنـی بـر        ایـن حـس تعجـب را نگـه مـی          » بنویس تا اتفاق بیافتـد    «
کنـد، روي نتیجـه    حقیقت علمی کنونی است که اهداف شـما را تنظـیم مـی       

خواهید شـفاف اسـت و رویـاي          تمرکز دارد، راجع به آنچه در زندگی می       
عنصر کلیدي دیگري هـم در اینجـا نقـش          . کند  شما را به حقیقت تبدیل می     

کند، عنـصري کـه هرکـدام از ایـن کتـب قـدیمی آن را بـه طـور                      بازي می 
  . اولین قدم نوشتن هدف است: مشترك در خود دارند

  د مشهور داستان افرا
شنوم کـه پـیش از        هاي جذابی از افراد مشهوري می       من هنوز هم داستان   

جـیم  . انـد   دست یافتن به شهرت امـروزي خـود، رویاهایـشان را نوشـته            
 میلیون دالر در وجـه خـود   10 به تپه هالیوود رفت و چکی به مبلغ        1کري

ایـن  . »بـراي خـدمات ارائـه شـده       «او در قسمت یادداشت نوشـت       . نوشت
ها قبل او ایـن مبلـغ را          مدت. ها چک را پیدا کرد      ن بعد از گذشت سال    کمدی

قیمت این    اکنون او جزء بازیگران گران    . براي بازي در یک فیلم گرفته بود      
او در یـک  . گیـرد    میلیون دالر مـی    20صنعت است و براي یک فیلم حدود        

  . حرکت زیبا پیش از دفن پدرش چک را در جیب کت او قرار داد
، مجموعـۀ کـاملی از   3»دیلبـرت «هـاي کامیـک       خـالق کتـاب    2دامزاسکات آ 

آدامـز  . رویاهاي نوشته شده دارد که در هر زمان به وقوع پیوسته اسـت   
                                                 

  Jim Carreyهاي کمدي هالیوودي  هنرپیشه فیلم.  1
2 . Scott Adams 
3 . Dilbert 
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شاهد رویدادهایی خواهید بـود کـه       «. نویسید  گوید وقتی هدفتان را می      می
  » .شود منجر به تحقق یافتن اهدافشان می

ولوژي در یک اطاقـک در یکـی از         پایین تکن   آدامز به عنوان یک کارگر رده     
هاي بزرگ آمریکایی مشغول به کار بود و طرح لوگویی در دفتـر               شرکت

 بـار در روز،     15سپس شروع به نوشـتن کـرد،        . کار خود نگه داشته بود    
  » .شوم  می 1من یک کاریکاتوریست سندیکایی«

او : او پس از بارها چشیدن طعم شکـست، سـرانجام الیـق پیـروزي بـود               
زمـانی کـه شـروع بـه        . د پیوستن به اتحادیه صنفی را امـضا کـرد         قراردا

  » .شوم من بهترین کاریکاتوریست روي کرة زمین می«نوشتن کرد گفت، 
  کنید؟ این را چطور قضاوت می

وبـسایت  .  روزنامه در سراسر دنیا به چاپ رسید2000دیلبرت در مورد   
ب آدامز با عنـوان     اولین کتا .  هزار بازدیدکننده داشت   100دیلبرت روزانه   

هـاي   شخصیت.  میلیون نسخه فروش داشت    3/1بیش از   » قوانین دیلبرت «
پد گرفته تا فنجان قهـوه دیـده          جا روي اشیاء زیادي از موس       دیلبرت همه 

  . شد، و حتی یک سریال تلویزیونی هفتگی داشت می
 را  2مـن جـایزه پـولتیزر   «: نویـسد  بار در روز می15اکنون اسکات آدامز 

 جــادوگر مــالی و نویــسنده تعــدادي از    3ســوز اورمــان، » .مبــر مــی
 گـام بـراي رسـیدن بـه آزادي          9ترین مقاالت نیویـورك تـایمز،         پرفروش

                                                 
 اتحادیه صنفی .  1
 نفر 13دانان آمریکایی که هرساله به  نگاران، نویسندگان و موسیقی اي براي روزنامه جایزه.  2

  . شود اعطا می
3 . Suze Orman 
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چطـور  : گویـد    مـی  1هـاي تلویزیـونی اپـرا       مالی، و مهمان همیشگی برنامه    
 بـه   2او شـغلی در شـرکت مریـل لیـنچ    . هایش را آغاز کرده است موفقیت

توانست به سهمیه فروش خود برسـد ناراحـت     دست آورد و از اینکه نمی     
  . بود

 دالر 400تنها چیزي که تا آن زمان به آن دست یافته بود حقوق ماهیانـه     
  . گري بود براي منشی

هر روز صـبح قبـل از   . نوشتم خواستم را روي کاغذ می من ابتدا آنچه می 
، مـن جـوان   «: کـردم   اینکه سر کار بروم، مجدداً رویاهایم را یادداشت می        

  » .رسانم هزار دالر در ماه می10قوي و موفق هستم و درآدم را به 
اي بهتر از رویاهـایش گرفـت هـم بـه نوشـتن               او حتی پس از اینکه نتیجه     

شانـسی در کلمـاتش وجـود     یک جـادوي خـوش   . رویاهاي خود ادامه داد   
من بـه جـاي پیـام تـرس و ایـن بـاور کـه ناکـافی هـستم، پیـام                      «. داشت
  » .ایان را نوشتمپ پذیري بی امکان

البته مـن از    . و نوشتن حقایق جدید به تحقق یافتن آنها براي او کمک کرد           
ام  تري براي نوشتن این کتاب الهام گـرفتم و آن مکـان خانـه          مکان نزدیک 

زده و کاغذي که در       ام پیتر با یک حالت بهت       ساله  روزي پسر دوازده  . بود
  . دست داشت پیش من آمد

 سال پیش نوشـتم، پیـدا       2کردم این فهرست را که         می وقتی اتاقم را تمیز   
دانم چگونه، امـا هرآنچـه در ایـن فهرسـت وجـود دارد تحقـق                نمی. کردم

  » .یافته است، و فراموش کردم که آنها را نوشته بودم
                                                 

1 . Oprah 
 شرکت کارگزاري بورس آمریکا. 2
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رفت،  توانست انجام دهد، کالس کاراته می   او از میان تمام کارهایی که می      
اي نگـه   ر پـارك خوابیـد، و پرنـده   یک بازي را امتحـان کـرد، یـک شـب د           

شـده را   داشت ـ این در حالی بود که او اصالً مـوارد لیـست فرامـوش     می
  . چک نکرده بود

من متوجه شـدم اتفاقـات مـشابهی در     . تجربه پیتر مرا وادار به تفکر کرد      
  . زندگی خودم هم روي داده است

یـد در   انگیـز اسـت، با      در یک هفته از عمـرم کـه بـسیار جـذاب و خـاطره              
کردم، به پشت     خط خود امضا می     هایم را با دست     برادوي نیویورك کتاب  

رفـتم، در یـک مـصاحبه رادیـویی کـه چنـدین             صحنه اپرا متروپولتین می   
کردم و اپـرا کامـل بالدیـو دومینگـو را             میلیون شنونده داشت شرکت می    

برگـشتم ماننـد پیتـر      ) وسـت کوسـت   (وقتی به سـاحل غربـی       . شنیدم  می
تمـا  . یمی از اهـدافم پیـدا کـردم کـه آن را فرامـوش کـرده بـود                 لیستی قد 

  . کارهایی که انجام داده بودم، در لیست نوشته شده بود
قلب «داستان فهرست اهداف پیتر و خودم را در فصلی از کتابم با عنوان              

فـصل دیگـري در آن کتـاب        . ام  مطـرح کـرده   » خود را روي کاغذ بیاورید    
نظـر   زمـانی یـا آنچـه تـصادف بـه           رد کـه هـم    نـام دا  » قانون جو پابرهنه  «

اگـر آن را  «، »موضـوع رویاهاسـت  «کند، کـه نقلـی از       رسد را تلقی می     می
اي   ، پلـه  »قبل از اینکه بوجود آید، آن را بـسازید        «. »آید  بسازید، بدست می  

گوید باور داشته باشید      از اعتقاد است، این جمله مانند نوشتن به شما می         
هاي مـن روي    دو فصل آغاز تحقیقات و بررسیاین. قابل دسترسی است  

  . قدرت نوشتن اتفاقات براي رویدادن آنها و پیدایش این کتاب بود
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  گویم؟ من که هستم این را به شما می
  . بگذارید کمی راجع به گذشته خود بگویم

هـاي نیویـورك،    من مدرك دکتـري ادبیـات انگلیـسی دارم و در دانـشگاه            
اولین کتـابم  . کنم ج کانادار در آلبرتا تدریس میبری آنجلس، سیاتل، لث   لس

مشکالت به تعویق انـداختن و  » روي دو سمت مغزتان بنویسید «با عنوان   
این موضـوع   . کند  پرداختن به اضطراب نوشتن را مشخص و بررسی می        

ایـن کتـاب   . در مورد آموزش جدا کردن نوشتن و ویـرایش کـردن اسـت            
کند، نـه      سپس کلمات را ویرایش می     دهد،  ابتدا به شما آموزش نوشتن می     

روي هـر دو سـمت مغزتـان        «. زمـان انجـام دهـد       اینکه هردو کـار را هـم      
تـان    گوید چطور با یک منتقد، که همان صداي شاکی درونی           می» بنویسید

همچنـین مفهـوم   . دارد، مـصاحبه کنیـد     است و شما را بـه عقـب نگـه مـی           
  . نماید تندنویسی، عجله و منتقد را معرفی می

هاي مختلف در     هاي آموزشی براي شرکت      سال گذشته کارگاه   15من در   
هـاي دولتـی برگـزار        سراسر کشور و همچنین سمینارهایی براي انجمـن       

  . ام کرده
قلب خود را   «این جلسات در رابطه با مسائلی که در کتاب دومم با عنوان             

زمـانی کـه مـردم مفهـوم نوشـتن      . بیان کـردم، بـود    » روي کاغذ بیاورید  
این کتاب راجع «گفتند  کردند، اغلب به من می      سلط را درك و استفاده می     م

قلـب خـود را روي کاغـذ        » «.به نوشـتن نیـست، راجـع بـه زنـدگی اسـت            
دهد چگونـه بـه       کند و نشان می     از آزادي در نوشتن استفاده می     » بیاورید

ام  دو مفهومی که در این کار کـشف کـرده   . این دنیاي عظیم متصل بمانیم    
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کنـد   و چگونه نوشتن به تفکر کمک مـی ) 6فصل ( از طریق وضوح    نوشتن
  . است) 2فصل (

  آیند؟ ها از کجا می این داستان
رســید  زمــانی کــه تــصمیم گــرفتم ایــن کتــاب را بنویــسم، بــه نظــر مــی 

هاي آن به دنبال من هستند، به همان روشی کـه خواننـدگان ایـن                 داستان
توانـد اینگونـه    چطور می. ینندب  کتاب جهان را در حال همکاري با خود می        

نباشد؟ کتابی که راجع به رویدادهاي ماجراجویانه است، باید هم رویـداد     
هایی که آمدند و به شانه من زدند، هر تمـاس           داستان. ماجراجویانه باشد 
هایــشان را در کتــاب   نفــر از کــسانی کــه داســتان90تلفنــی کــه گــرفتم 

  .  مطرح کردم خبر نداشتنداي که براي ناشر ام، حتی از ایده آورده
او بـود کـه بـا مـن     . یکی از آنها نویسنده پرفروش ایلین سنت جیمز است    

تماس گرفتو پیشنهادي براي یکی از دوستان بـالغش در مـورد موضـوع     
اي که با او داشتم بـسیار تجالـب ود و مـرا             مصاحبه. متفاوتی مطرح کرد  

چیـز مـرا     ـ چـه  تـوانم بنـشینم   به هیجـان آورد، هنـوزهم بـه سـختی مـی     
او . برانگیخت؟ اول از همه خود ایلین ب ود ـ یک شخص بسیار پرانـرژي  

و بـسیار   (جهش عظیمی را ممکن، بسیار نزدیک، و در دسترس قـرار داد             
به عالوه در حـین صـحبت بـا او بیـنش واضـحی داشـتم کـه                  ). شاد بود 

 نه تنها   .باشد» بنویس تا اتفاق بیافتد   «تواند قسمت مهمی از       داستان او می  
 و  17فـصل   (یک فصل بلکه دو فصل از کتاب برگرفته از آن مکالمه است             

همانطور که این دو فصل را کنار هم قرار دادم، متوجـه شـدم هفتـه                ). 18
  . پیش وجود نداشتند
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طـور چیـزي کـه     چـه : آورد این بخشی است که مرا بیشتر به هیجـان مـی          
هـم بـه   » خودکـار «. بهش نیاز داشتم به راحتی در اختیار من قرار گرفـت     

  . اي که من نوشتم وزین بود اندازه
اي در سـیاتل   خانـه  تقریباً تمام مطالب کتاب نویس تا اتفاق بیافتد در قهوه     

میـل شـدید مـن بـراي نوشـتن در           نوشته شده است؛ چنـدین داسـتان از         
 20 در فـصل    1به عنوان مثال داستان نوار دموجیمی     . ها آمده است    رسانه

خانـه    وقتـی درجـایی مثـل قهـوه       . 8و آپارتمان رویایی ماریان در فـصل        
  . نویسید، زندگی در اطراف شما جریان دارد کتاب می

وبی نیـاز   البته پس از آن گفته خود را دنبال کردم و هرگاه به داستان خـ              
  . داشتم آن را به سادگی نوشتم

به عنوان مثال، همانطور که حکایاتی براي نشان دادن قـوانین ایـن کتـاب           
یـک روز  . انـد   کردم، متوجه شدم برخی چیزها ناپدید شـده         آوري می   جمع

. خــواهم یــک داســتان محلــی از آمریکــاي مرکــزي مــی «صــبح نوشــتم، 
کند، خـواه در      ن براي همه کار می    خواهم خوانندگانم بدانند که این فنو       می

  » .شهر بزرگی زندگی کنید خواه در روستایی کوچک
بـا  (زنـی بـا نـام ماریـان از ولـز، نـوادا              .  روز بعد تلفن دفترم زنـگ زد       2

هاي قبلیم را خوانده بـود        او کتاب . تماس گرفت )  نفر 1000جمعیتی حدود   
مـا  . زار کـنم  خواست به نوادا بروم و کارگـاه آموزشـی برگـ            و از من می   

شروع به صحبت کردیم و او براي مـن حکایـت قابـل تـوجهی راجـع بـه                   
رویاي غیرممکنی که به حقیقت پیوسته بود، تعریـف کـرد ـ جالـب اسـت      

                                                 
1 . Jaimee’s demotape 
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داسـتان ملمـوس    . بدانید او قبل از تحقق یافتن این رویا آن را نوشته بود           
  . »ابتکار عمل داشته باشید« شد، 14ماریان انگیزه نوشتن فصل 

  ونه به این کتاب دست یافتم چگ
هایشان را روي دسـتمال   دارند؛ برخی ایده   ها را نگاه می     برخی افراد مجله  

. نویـسند   سفره، پشت پاکت نامه یا در صفحات پارة یک برگۀ قانونی مـی            
کنید یا اینکه باید در دفتـر         نگران نوع کاغذي که براي نوشتن استفاده می       

خـط،    دار یـا بـی      هرنـوع کاغـذي، خـط     . یا در لوازم اداري باشـند نباشـید       
باکیفیت یا درشت، در دفتر یا خارج از آن، هرنوع خودکار ـ یا مـداد ـ بـا     

تنها قانون من تـاریخی اسـت       . تواند مورد استفاده قرار گیرد      هر رنگ می  
توانید هرنـوع لباسـی انتخـاب کنیـد، هـیچ محـدودیت               می. (نویسید  که می 

ایـن یـک   . کنید به کسب یک ایده کلـی      شاید شروع   ). پوششی وجود ندارد  
مسابقه نیست که اگـر نـسخه چـاپی خوانـا نداشـته باشـید یـا از قـوانین          

  .  ننویسید رد صالحیت شوید3×5پیروي نکنید و روي کارت 
. خواهید بنوسید و همچنـان نتیجـه بگیریـد          توانید به هر روشی که می       می

سـکات آدامـز و   بـار نوشـت و در جیـبش قـرار داد، ا            جیم کري آن را یک    
. اش را گم کرد   نوشتند، پیرمن نوشته    سوز اورمن بارها و بارها آن را می       
توانـد آن را انجـام دهـد و هـیچ راه              منظور من اینـست کـه هرکـسی مـی         

درست یا غلطی در انجام آن وجود نـدارد، زیـرا هـرکس روش متفـاوتی                
  . گیرد دارد اما همچنان نتیجه می
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  همیت ایمان 
آن . سپر با یک شعار جذاب، در پارکینگ کلیسا دیـدم    روزي کی برچسب    

خـوبی  «: شعار این بود. نوشتم یا یادم بماند 1را پشت آگهی روز یکشنبه
  . با دیدن این جمله لبخند زدم. »افتد اتفاق می

فلسفه این کتاب است ـ فرض من بر این بـاور مهـم    » افتد خوبی اتفاق می«
گی روایتـی اسـت کـه شـما         دهـد و زنـد      است کـه اتفاقـات خـوب رخ مـی         

ایم اما آنچه مهم است، ایمـان         ما در قالبی یکنواخت گیر افتاده     . نویسید  می
  . »افتد خوبی اتفاق می«باشد، ایمان به اینکه  می

تان بـه سـرعت بـه         خواهید خانه   اگر می «: گویند  اید که مردم می     آیا شنیده 
  در حیـاط خـود بکاریـد؟   2جـوزف  فروش برسد یـک مجـسمه سـر سـنت     

شناسم به آن اعتقاد دارند و مطبوعات بزرگـی           بسیاري از مردمی که می    
مثل نیویورك تایمز یا مجله تایم مقاالتی دارنـد کـه ایـن عمـل مـذهبی را                  

  . دهد شرح می
ام را بفروشــم، از نگــاه داشــتن آن در شــرایط  خواســتم خانــه وقتــی مــی

 کننـد، بیـزار      من را بازدید    هاي شخصی   ها اتاق   نمایشگاهی و اینکه غریبه   
اما محض رضاي خـدا بـه یـک فروشـگاه           . رویی من باشد    شاید کم . بودم

  . جوزف خریدم هدایا کاتولیک رفتم و مجسمه سنت
اي اضـافه کـرد       خواهمف او نکتـه     وقتی به آگنس، مالک آنجا، گفتم چه می       

او گفت باید عالمتی در محـل دفـن مجـسمه           . که تا آن زمان نشنیده بودم     

                                                 
 . شود ها از طرف کلیسا به مردم داده می بیانیه رسمی کوتاه یا خالصه اخبار که یکشنبه.  1

2 . St. Joseph 
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ات را فروختی، آنجا را بکنـی، مجـسمه           ري و وقتی خانه   جوزف بگذا   سنت
  . را برداري و در قفسه افتخارات در خانه جدید قرار دهی

» روش درسـت  «نگـران   . شروع کردم به پرسیدن هرنوع سؤالی از آگنس       
  . انجام آن بودم

قیمت باشد، روي چوب حک شده یا با دست نقاشی            آیا مجسمه باید گران   
قیمت، یا پالسـتیکی یـا سـفالی        اند نمونۀ کوچک ارزان   تو  شده باشد، یا می   

باشد؟ در کدام جهت باید بایستم، رو به خیابان یا رو به خانـه؟ بایـد آن                 
تـوان از گـودال    را در حیاط جلو خانه دفن کنم یا حیـاط پـشتی؟ آیـا مـی        

بازي استفاده کرد؟ صادقانه بگـویم مـن تحمـل دفـن کـردن آ ن را                   ماسه
بندي کـنم یـا در پالسـتیک قـرار دهـم هـم               با کاغذ بسته  اگر آن را    . ندارم

آید درست نباشد آن را با خاك بپوشانم، آیـا یـک              تأثیر دارد؟ به نظر می    
تماس زمینی در اینجا الزم است؟ آیا باید مجسمه را قبل از دفن کردن یا               

  پس از آن متبرك کنم یا نیازي به این کار نیست؟
جـوزف   سـنت . کـردن مجـسمه نیـست   نیازي بـه دفـن   . ببین«: آگنس گفت 

جـا    او همه . اگر از او کمک بخواهی    . هاست  ها و خانه    قدیس حامی خانواده  
مهم دفن کردن نیست، مهم دعـا کـردن اسـت و اعتمـاد بـه                . حاضر است 

  . اینکه او به تو کمک خواهد کرد
  . آنچه آگنس، به من گفت را دوست داشتم

اي روي    قفـسه شیـشه   جـوزف در      یک مجسمه پالستیکی کوچک از سـنت      
و مجـسمۀ   1 قـابی از مـدونا  3دکور مخصوص زیورآالت در کنار نقاشی 

                                                 
  خواننده آمریکایی .  1
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 نسل در خانواده من بوده است، قـرار دادم کـه در هنگـام          3 که   1یین  کوان
  . ورود به خانه قابل دیدن بود

تات، قـرار      محافظ مقبره شاه   2درقفسۀ پایینی یک ماکت کوچک از سلکیت      
یک تابلو  . ریزي شده بود    اي روز یکشنبه برنامه   بازدید از خانه بر   . داشت

شنبه آغاز شـد      اولین بازدیدها از روز پنج    . در حیاط قرار دادم   » فروشی«
  . ترسیدم و من از آن می

ام   خواستم خانـه    می. رسد  خواهم غیرممکن به نظر می      دانستم آنچه می    می
  . بدون اینکه وارد بازار فروش شود به سرعت به فروش برسد

اي گذاشـتم و      جـوزف را در قفـسه شیـشه          شـنبه مجـسمه سـنت      4  صبح
ــدان   ــه دن ــاترین را ب ــرم ک ــردم  دخت ــکی ب ــار  . پزش ــاق انتظ ــی در ات وقت

طوري آن را نوشتم کـه انگـار        . پزشکی بودم سناریو کاملی نوشتم      دندان
  . اتفاق افتاده است

ام را بـراي فـروش    یک زن کامالً غریبـه در همـسایگی مـن فهمیـد خانـه          «
بعد از ظهر چهارشنبه به همراه همسرش به منزل من آمدنـد و    . ام  هگذاشت

  » .آن را با قیمت بیشتري خریداري کردند. بدون اینکه خانه را ببینند
اي خـود   من آن کلمات دقیـق را صـبح چهارشـنبه در دفتـر بـزرگ قهـوه                

در . دقیقاً این اتفاق چهارشنبه شب بـا یـک تفـاوت جـذاب رخ داد              . نوشتم
دیـد، دونفـر دیگـر رسـیدند و خواسـتند          همسایه خانـه را مـی      حالیکه زن 

هـاي    در عرض یـک سـاعت هـر سـه نفـر برگـه             . نگاهی به خانه بیاندازند   

                                                 
1 . Kuanyin 
2  
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قرارداد را تنظـیم کردنـد، بـا واسـطه معـامالت ملکـی خـود بازگـشتند و            
  . پیشنهاد قیمت باالتري دادند

و جوزف در قفسه افتخـارات قـرار داشـت            رنگ سنت   مجسمه کوچک کرم  
ــذاکره    ــدار م ــرین خری ــاوت و انتخــاب بهت ــر ســر قراردادهــاي متف مــا ب

  . کردیم می
ام را بدون نمـایش دادن بـه عمـوم فـروختم          شب چهارشنبه من خانه     نیمه

زندگی حکایتی اسـت    . روش درست یا غلطی براي انجام آن وجود ندارد        [
  .]بگذارید شروع شود. نویسید که با دست خود می

  فهرست سؤاالت
  : ام جا برخی سؤاالتی که ممکن است در ذهن داشته باشید را آوردهدر این
 1بـه فـصل     (این نـوع نوشـتن چـه فرقـی دارد؟           .  من از نوشتن متنفرم    �

  )رجوع شود
  ) رجوع کنید2به داستن مارك در فصل . (خواهم چیزي می دانم چه  نمی�
شـود اگـر    شود اگر؟ چه مـی  شود اگر؟ چه می     شود اگر؟ چه می      چه می  �

دسـت آورم؟     شـود اگـر بـه       دست نیاورم؟ چه می     خواهم را به    آنچه را می  
 .)به داستان جینی در فصل رجوع کنید(ترسم  می

 چگونـه تفـاوت بــین خواسـتن چیـزي و آمــادگی بـراي دریافــت آن را      �
 ) رجوع کنید4به داستان گلوریا در فصل (بدانم؟ 

بـه  ( دارد؟    آیا بیش از یک راه بـراي رسـیدن بـه اهـداف معـین وجـود                 �
 .) رجوع کنید20 و شکست، فصل 8نتایج، فصل 
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ها در   به تماشاي عالئم سیگنال   ( چطور بفهمم در مسیر درستی هستم؟        �
 ).  رجوع کنید1فصل 

بـه انباشـتن    (توانم در یک زمان بیش از یک هدف داشته باشم؟              آیا می  �
 ).  رجوع کنید12فصل 

، آب را نزدیـک     3هاد فـصل    بـه جعبـه پیـشن     (کـنم؟      وقتی گیر افتادم چه    �
 و  1، پرداخـت کـردن نارگیـل فـصل          6، رها شوید فصل     9بیاورید، فصل   

 ).  مراجعه کنید15اي به خدا فصل  نوشتن نامه

 8بـه تمرکـز روي نتـایج در فـصل           (طور رویایم را زنده نگه دارم؟          چه �
 ). رجوع کنید

حفـظ کـنم؟    کند یا باید خـودم آن را           آیا حمایت دیگران به من کمک می       �
 ).  رجوع کنید13 در فصل 1به گروه سیمور(

به داستان بیـل در     ( تفاوت بین فانتزي و تخیل در تعیین هدف چیست؟           �
 ).  رجوع کنید11فصل 

دسـت    خـواهم بـه     ترسم رویاي بزرگی داشته باشم تا آنچه می          چرا می  �
 ).  رجوع کنید2به داستان مارك در فصل (آورم؟ 

هـا در     بـه بررسـی شکـست     (سم و اتفـاق نیافتـد؟       شود اگر بنوی     چه می  �
 ).  رجوع کنید20فصل 

هایی که پاسخ این سؤاالت را در خود دارند، داستانهایی از افـرادي               فصل
انـد و روش   گویند که قوانین این کتاب را به نحو احسن استفاده کـرده             می

 العاده یا عادي درسـت      آنها افرادي خارق  . منحصر به فرد خود را داشتند     
اند   هاي خود را در این صفحات آورده        مردمی که داستان  . مثل شما بودند  

                                                 
1 . Seymour 
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اي هـستند،     العـاده   هـایی فـوق     نه تنها براي اینست که فکر کنید آنها انسان        
زمـانی کـه مطالعـه      . العاده هستید   بلکه براي اینست که فکر کنید شما فوق       

دانیـد چطـور    هایش را انجام دهید، مـی  کتاب را به پایان برسانید و تمرین 
  . افتد تان اتفاق می بنویسید و در زندگی



1 فصل  

  بنویسید تا اتفاق بیافتد

  
هاي بعدي را بخوانید، از شما        بدون گرفتاري اضافی و قبل از اینکه فصل       

خانـه برویـد و یـک         به یـک قهـوه    . خواهم فهرست اهدافتان را بنویسید      می
موسیقی کـه دوسـت داریـد پخـش         . قهوه یا چاي بخرید و به خانه بروید       

  . کنید و شروع به نوشتن نمایید
اگر هدفی را به خاطر پرآب و       . در یک صفحه معطل نکنید    . بنویسیدسریع  

گذارید، آن را بنویـسید و جلـوي          تاب بودن یا دور از ذهن بودن کنار می        
  . این یک مورد زنده است. آن یک ستاره قرار دهید
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ها را بنویسید حتی اگـر   طلبی این جاه . هاي زیاد نترسید    از داشتن خواسته  
  .  اتمام رساندن نداشته باشندمعناي عملی براي به
از قلب خـود بنویـسید و فهرسـت را تـا جـایی کـه               . به نوشتن ادامه دهید   

  . توانید طوالنی کنید می
او .  این کار را انجـام داد      1966، مربی فوتبال معروف، در سال       1لو هولتز 
 سالگی پشت میز ناهارخوري خود نشـست و یکـصد و هفـت             28در سن   

او به تازگی شغلش را از دست داده بود، هـیچ           . هدف غیرممکن را نوشت   
 بـارداري بـراي سـومین       8 درماه   2پولی در بانک نداشت، و همسرش بث      

وقتی همسرش کتاب جـادوي تفکـر بـزرگ نوشـتۀ دیویـد             . فرزندش بود 
اواز آن . شوارتز را به او داد تا روح خـود را ارتقـا دهـد او، دلـسرد شـد              

  . ي نداشته استا گوید هیچ انگیزه زمان به بعد می
افراد زیادي از جمله خودم وجود دارند که در زندگی هیچ کـار خاصـی               «

گوید باید قبل از اینکه بمیرید، تمام اهدافی که          این کتاب می  . اند  انجام نداده 
  » .خواهید به دست آورید را بنویسید می

اي   اهدافی که او در پاسخ به چالش نوشته بود، هم شخصی و هـم حرفـه               
.  ساله غیرممکن بود28کار  بیشتر آنها براي یک مرد بی    . رسید  ر می به نظ 

او در فهرســت خــود خــوردن شــام در کــاخ ســفید، حــضور در برنامــۀ  
گري تیم نوتردام، بـردن جـام         ، مالقات با پاپ سرمربی    3تلویزیونی امشب 

                                                           

1 . Lou Holtz 
2 . Beth 
3 . Tonight show 
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جهانی، مربی سال شدن، فرود روي یک نـاو هواپیمـابر، سـوراخ کـردن                
  . ریدن از هواپیما را نوشته بودیکی از ناوها، و پ

جمهـور    هاي او بـا پـاپ، رئـیس         اگر وبسایت لو هولتز را چک کنید، عکس       
 را خواهیـد  1رونالد ریگان در کاخ سفید، و قهقهه زدن با جـانی کارسـون          

  . خوانید دید به عالوه شرحی از پرش از هواپیما را هم می
  . دست یافت مورد 81، به 1966او از یکصد و هفت هدف در سال 

. پس به خود اجازه داشتن رویـا دهیـد، بگذاریـد کـامالً غیرواقعـی باشـد                
ترین جمالت در دنیا اینست       کننده  یکی از ناراحت  «گوید     می 2ریچارد بولز (
بخــشیدن یــک بیمارســتان یــا . فــتح کــوه کلیمابغــارو) »بــاش آه، واقعــی«

  . نوشتن یک اپرا. دانشگاه
نواختن فلـوت در سـالن      . بهتري بودن پدر و مادر    . ساخت یک پرورشگاه  

. دریافت یـک حـق امتیـاز      . کشف درمان براي یک بیماري العالج     . 3کارنیه
توانید به آن     یا یک طرح با آب و تاب متعادل که می         . حضور در تلویزیون  

پول هـدف نیـست و   . باشند برسید ـ البته پول و زمان موضوع مهمی نمی 
  . باشد زمان یک فاکتور نمی

  ها باشید  دنبال عالئم و سیگنال: اتفاق بیافتدبگذارید
فهمیـد در   نویـسید، چطـور مـی     زمانی که ایمان خوبی دارید و هـدفی مـی         

مسیر درستی قرار دارید؟ عالئم در پیرامون شما هستند ـ گاهی کلمه بـه   

                                                           

1 . Johnny Carson 
2. Richard Bolles 
3 . Carnegie Hall 
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 14زد و پـسر جـوان          قـدم مـی    1دختر من امیلی، دور دریاچه سـبز      . کلمه
  : اي به خود آویزان کرده بود کرد و تخته ي میاي دید که اسکیت باز ساله

  » .مرا دنبال کنید. خواب سایز کوچک رایگان تخت«
کـرد و دور یـک تخـت سـایز           شد کـه حرکـت مـی        مادربزرگش معلوم می  

چرخید ـ این پیشنهاد براي   کوچک با روتختی و تخته باالتختی، فنرها می
دش اثاثیـه بخـرد     خواست براي خانه دانشجویی جدی      دوست امیلی که می   

  . بسیار عالی بود
گذشـت، و     زندگی امیلی با انتظارات ثـابتی از رویـداد اتفاقـات خـوب مـی              

دانست هرگاه نیاز داشته باشـد        امیلی می . افتاد  براي همین این اتفاقات می    
کـرد طـرح رسـاله        زمانی کـه سـعی فراوانـی مـی        . به او کمک خواهد شد    

نتخاب کند، صـدایی ماننـد صـداي        مدتی در کتابخانه مرکز شهر ا       طوالنی
آمـوزان نیـاز بـه کمـک      تمـام دانـش  «: بهشتی سکوت کتابخانه را شکست 

  » .دارند، لطفاً به طبقۀ دوم بیایید
او تنها دانشجویی بود که تمـاس پاسـخ داد ـ و تمـام کارکنـان کتابخانـه       
براي سرپرستی انحصاري و باارزش روي موضوع او به اتاق کنفـرانس            

  . رفتند
کردم وقتی در حال مبارزه بـراي گـرفتن یـک تـصمیم یـا                 ب آرزو می  اغل

 ما را بـه طبقـۀ   2معضلی بودیم، یک صداي کیهانی مثل چارلتون هسیتون       

                                                           

1 . Green Lack 
2 . Charlton Heston 
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کرد که کارکنان کتابخانه زندگی ما چند سـاعتی کنارمـان          دوم دعوت می  
  . دادند نشستند و صبورانه به تمام سؤاالت ما پاسخ و جهت می می
ي زندگی کردن نیـاز بـه کمـک دارنـد، لطفـاً بـه طبقـۀ دوم                  تمام آنها برا  «

  » .بیایید
حقیقت این است که اغلب راهنمایی شخصی و مستقیمی در دسـترس مـا              

  . شنویم بینیم یا نمی است، اما آن را نمی
کنـیم، کـه باعـث        ها را به طور تصادفی رد می        ها را بگیریم، آن     یا اگر پیام  

مـا بـه ایـن رویـدادها بـه عنـوان        . دشود ماهیت شخصی خود را بکاه       می
اي کـه بـه راحتـی     شـده  کنـیم ـ رویـدادهاي ایزولـه     نگاه می» ها زمانی هم«

! بـه پـیش   «آنهـا را    . دهـم   تـرجیح مـی   . شوند  شانس یا تصادف نامیده می    
گونـه    ایـن . بخشی از یک الگو اسـت     » رویدادها! به پیش «. بنامم» رویدادها

حرکـت  » رویـدادها ! به پـیش  «. تندرویدادها یک عالمت یا یک سیگنال هس      
رو به جلویی از چراغ سبز را دربردارد، ضـرورت مقطـع نهـایی داور در      

  » !به پیش... آماده... در جاي خود«: یک مسیر
وقتــی رویــدادها بــه روش . نامیــد» همزمــانی« آن را 1جانــگ. جــی. ســی

یـا  » پیـامی از کائنـات    «دهنـد برخـی آن را         اي رخ مـی     پرنعمت غیرمترقبه 
معنی اسـت کـه شـما تنهـا نیـستید، و              این بدان . نامند  می» ارتباطات الهی «

بار به نظر آید، قـسمتی   نظر از آنچه در هرلحظه فاجعه   زندگی شما صرف  
  . از یک هدف بزرگ است

                                                           

1 . C.G.Jung 
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هـا، ارتعاشـات، و هرچیـزي         برخی اعتقاد دارند ما امواج انرژي، مخـابره       
برخی دیگـر   . کند   جذب می  ها را به سمت ما      حل  فرستیم که مردم و راه      می

این دیدگاه متقـابالً منحـصر بـه فـرد نمـی            . نامند  می» مداخله الهی «آن را   
  . ام من قسمت کوچکی از هرکدام را نگه داشته. باشد

ما را مـسئول  ) 1: تمام این نظرات به طور مشترك داراي دوگانگی هستند       
دام از مـا را     گیرد کـه هرکـ      قدرت باالتري به کار می    ) 2کند در حالیکه      می

یــک پیــام بــه کائنــات » بنویــسید«. کنــد راهنمــایی، تماشــا و مراقبــت مــی
عالئمی هـستند کـه     »  رویدادها  به پیش «یا  » ام  آهاي من آماده  «فرستد،    می

من سـگنال تـو را گـرفتم و روي آن کـار        «: فرستند  پیامی را در پاسخ می    
  » .کنم می

  از مغز خود کمک بگیرید
گویـد   ا مانند فرستادن یک عالمـت اسـت کـه مـی    نوشتن رویاها و آرزوه  

یا همانطور که ایلین، دوست مـن، آن را انجـام داد،           . »آماده براي تجارت  «
آوردن افکار روي کاغـذ     . کنید که در یک بازي هستید       با نوشتن اعالم می   

اي شـناخته     کننـده شـبکه     به قسمتی از مغز کـه بـه عنـوان سیـستم فعـال             
در قـسمت ابتـدایی     . ما را وارد بـازي کنـد      دهـد و شـ      شود، هشدار می    می

هـا قـرار    باشد گروهی از سلول     دنباله مغز که به اندازه انگشت کوچک می       
این مرکـز   . هاي ورودي است    بندي و ارزیابی داده     دارند که کارشان طبقه   

  . شود  شناخته می(RAS)اي  کننده شبکه کنترل به عنوان سیستم فعال
RAS     مغز و موارد غیرضروري را به قسمت         موارد فوري به قسمت فعال 

رسـاند و آن را       مغز را به حالت هوشـیار مـی        RAS. فرستد  ناخودآگاه می 
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توانیـد بـا شـنیدن      به همین دلیل اسـت کـه مـی        . دارد  در این حالت نگه می    
. طرف خانه، از خواب عمیق بیـدار شـوید          صداي گریه کودك در اتاقی آن     

RAS     رسد را ارزیـابی   به گوش میشب    صداهاي غیرضروري که در نیمه
وآمد در خیابـان ـ    کند ـ صداي چکه کردن شیر آب، جیرجیرك یا رفت می

کند، تا فقط به خاطر صـداهاي         آنهایی که غیرضروري هستند را فیلتر می      
 صدمی  کند شما در    به محض اینکه کودك گریه می     . ضروري بیدار شوید  

. باشـید   شـوید و آمـاده کمـک بـه نـوزاد پریـشان مـی                از ثانیه بیـدار مـی     
اي است که همـه    اي تجربه   کننده شبکه   آشناترین مثال از کار سیستم فعال     
فرض کنید در یـک اتـاق دربـسته         . ایم  ما حداقل یک یا دوبار آن را داشته       

 از بـین  کنید توانید صداي کسی را که با او گفتگو می          هستید به سختی می   
شـود و    ناگهان شخصی آن طرف اتـاق ظـاهر مـی         . غوغا جمعیت بشنوید  

این یـک کلمـه از میـان تمـام صـداها عبـور       . آورد نام شما را به زبان می   
سر شما بـه سـمت شخـصی کـه     . رسد کند و ناگهان به گوش شما می  می

مشتاق هستید بدانید باقی چیزهایی     . گردد  نامتان را بر زبان آورده، برمی     
  . گوید خوب است یا نه که آماده دفاع شوید  درباره شما میکه

کننـده    تـرین مثـال از مکـانیزم نظـارت و کـار سیـستم فعـال                 این ابتـدایی  
  . باید آن را براي مسائل خاص و کاربردي تنظیم کنید. اي است شبکه

اگرچه ممکن است فکر کنید تمام توجه خود را به کسی کـه بـا او گفتگـو                  
هـاي مختلـف    ید، اما حقیقت اینست که توجه شـما بـه بخـش     ا  کنید داده   می

تقسیم می شود و به طور ناخودآگاه در تمـام همهمـه پیرامـون حـضور                
. کند  هاي دریافتی را مرتب می      کنید داده   دارد و حتی زمانی که صحبت می      

شود مانند تکـه طـالي درخـشان در ظـرف پـر از         وقتی نام شما برده می    
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.  مانند فیلتـري بـراي مغـز اسـت         RAS. شود  یشن جوینده طال برجسته م    
شـوند از سیـستم       چیزهایی که ظـاهر مـی     . کند  نوشتن، فیلتر را تنظیم می    

  . اند فیلتر مغز شما گذشته
اید و یک هوندا آبی بخرید، ناگهان در تمام شهر            اگر تاکنون هوندا نداشته   

مـه  ممکن است متعجب شوید که این ه      . آید  فقط هوندا آبی به چشمتان می     
انـد و شـما       هوندا آبی از کجا آمده است؟ اما آنها همیشه حـضور داشـته            

  . کردید توجهی نمی
او با تنظیم فیلتر به شـما       . نوشتن یک هدف مانند خریدن هوندا آبی است       

نوشـتن  . کنـد از وجـود مـوارد معـین در اطرافتـان آگـاه باشـید           کمک می 
پوسـته مغـز     ایست، کـه بـه نوبـه خـود سـیگنالی بـه               RASمحرکی براي   

زمانی کـه   . »بیدار شو، توجه کن، این جزئیات را از دست نده         «: فرستد  می
کنـد تـا ببینـد آن را     وقـت کـار مـی      هدفتان را می نویـسید، مغزتـان تمـام        

هـایی را کـه تمـام وقـت آنجـا             دریافت کرده اید یا نه، وعالئـم و سـیگنال         
  . دهد هستند، مثل هوندا آبی، به شما نشان می

  نارگیل صیقل دادن 
شود، بدون هیچ تـالش اضـافی از سـمت شـما              اغلب هدفی که نوشته می    

تـر و رویکـرد شـما بـه آن      هرچه هدف و آرزویتان جـذاب     . یابد  تحقق می 
شـوند تـا    تر باشد، افراد و مـوارد بیـشتري وارد بـازي مـی              کننده  سرگرم

صـیقل  «کننـده کلمـه را    من این پخش شدن سرگرم. رویایتان واقعی شود  
هـاي یـک جزیـره        ، روي میمون  60دانشمندان دهه   . نامم  می» نارگیلدادن  

آنهـا مـشغول شـستن شـن و ماسـه        . کردنـد   شده نظارت می    ژاپنی کنترل 
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زمـانی کـه تعـداد      . زمینی شیرین بـا کمـک جریـان آب بودنـد            روي سیب 
دادند، پستانداران جزیره دیگر هم       ها این کار را انجام می       معینی از میمون  

 ایـن تجربـه را شـبیه مـسئولیت          1کـن کیـز   . کردند  م آن می  شروع به انجا  
  . داند شخصی یک فرد در؟؟؟ راجع به صلح می

باشـید کـه آگـاهی      » صـدمین میمـون   «هرگز نخواهید دانست ممکن است      
  . ها را گسترش دهید مشترك در درك انبوه میمون

تـر از   کـه قابـل درك  (اسـتفاده کـردم   » صیقل دادن نارگیل«من از عبارت   
تا بگویم چطور یـک فعالیـت از   ) زمینی است    کردن شن از روي سیب     پاك

زمـانی کـه بـه      . کنـد   طرف یک منطقه تحرکی در سایر منـاطق ایجـاد مـی           
شـود    دهید، چیزي باز مـی      وسیلۀ نوشتن جدیت و قصد خود را نشان می        

پسران من جیمز و پیتر صاحب یک شرکت طراحی         . آید  و کلمه بیرون می   
ناپــذیر هــستند و  ا داراي تخیــل، خــالق و خــستگیآنهــ. گرافیکــی هــستند

ریـزي    آنها در ابتداي هـر مـاه جلـسه برنامـه          . کارشان رونق خوبی دارد   
سـپس هـر دوشـنبه    . شـود  دارند که در آن اهداف همان مـاه نوشـته مـی      

داننـد   صـورت مـی   در ایـن . نویسند صبح اهداف آن هفته را روي تخته می  
. شـان تـأثیر دارد   روي کـسب اهـداف    طور غیرمستقیم     فعالیتشان اغلب به  

دهد مقدار کاري است که از یـک منبـع     طور مداوم به آنها لذت می       آنچه به 
  . گیرند نخورده می دست

                                                           

1 . ken Keyes 
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صــحبت » صــیقل دادن نارگیــل«پیتــر و جیمــز وقتــی از موفقیتــشان در 
کنند ـ زمانی که در طلب به دست آوردن چیزي هستند و سایر اهداف   می

  . آیندـ ، شاد هستند ي به دست میا از جاي غیرمنتظره
  : زند پیتر مثال می

بنـابراین  .  را گـسترش دهـیم  1خواسـتیم تجـارت بولـسی گرافیـک      ما می «
ناگهـان  . اي درست کردیم و آن را براي مـشتریانمان فرسـتادیم            خبرنامه
هـا از طـرف    امـا جالـب اینجاسـت کـه تمـاس     . هایی با ما گرفته شد  تماس

. گرفتنـد   اي که در فهرست ما نبودند تماس می         یبهافراد غر . مشتریان نبود 
ما انرژي خود را روي این قضیه متمرکز کردیم و تلفن شـروع بـه زنـگ                 

  » .زدن کرد ـ البته از طرف مشتریان جدید
خواهیم نام خود را بیـشتر در معـرض دیـد             ما می «: آنها هدف را نوشتند   

اي    کردنـد، اعالمیـه    اي دایـر    آنها در یک نمایشگاه غرفه    » عموم قرار دهیم  
هاي حاضر در نمایشگاه فرستادند که در صـورت نیـاز بـه               براي شرکت 

هـا   آنها با دادن یک پیشنهاد مقدماتی به شرکت    . طراحی به آنها کمک کنند    
هـا   هـا و هزینـه   بـسیاري از ایـن تـالش   . به معامالت جدیدي دست یافتنـد     

بینـی    یرقابل پـیش  طور مستقیم درحرکت نبود، اما آنچه غیرمنتظره و غ          به
اسـتریت دریافـت    رسید تماسی بود که آنها از طرف مجلـه وال   به نظر می  

هـاي کوچـک      اي دربـاره شـرکت      این مجله در حال نوشـتن مقالـه       . کردند
مقاله چاپ شد و آنهـا در معـرض هرنـوع اتفـاق خـوب قـرار                 . موفق بود 

  . گرفتند

                                                           

1 . Bullseye Graphics 
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  بازي بازاریابی کامل  پیدا کردن یک
  ر پـی اسـتخدام فـردي بـود کـه در انجـام برنامـه                 د  1دوست مـن هـولی    

. بـه او گفـتم هـدفش را روي کاغـذ بنویـسد            . اش به او کمک کند      اي  رسانه
. بـراي او در جزیـرة خهـود      » صیقل دادن نارگیـل   «سپس شروع کردم به     

من با چند تن از دوستان سخنرانم صحبت کـردم و آنهـا هـم مـن را بـه                    
تـک آنهـا تمـاس گـرفتم و      بـا تـک  . دها در این صنعت معرفی کردن  بهترین

. آنهـا هـم پیـشنهادات خـوبی بـه مـن دادنـد          . دربارة هولی به آنهـا گفـتم      
هایی در ذهنم جرقه زد و آنها را با دوستم جان مطـرح کـردم، او بـه         ایده

تازگی برنامه تلویزیونی درست کرده بود، براي همین چند نکتـه بـه مـن               
  . دمگفت، من هم آنها را به هولی منتقل کر

وقتی با هولی تماس گرفتم که این اطالعات را به او دهـم، او شخـصی را                 
  . استخدام کرده بود ـ یک فرد عالی با او تماس گرفته بود

آیا این بدان معنیست که وقت من تلف شده است؟ من نتوانستم کمکی بـه         
 ماه طول کشید تـا اطالعـات جمـع کـنم؟ اصـالً وقـتم تلـف               3او کنم زیرا    

  . نامید» چرخش گلدان« دوست و معلم من آن را 2چسنی ب مکبا. نشده
هولی با تماس گرفتن با من گلدان را چرخاند؛ مـن گلـدان را بـراي هـولی      

اي را  هـاي رسـانه   نگار سـابق او کـه اکنـون برنامـه     چرخاندم؛ و روزنامه 
کند، پاسخ داد و به هولی پیشنهادي داد کـه دقیقـاً نیـاز او را                  هماهنگ می 

                                                           

1 . Holly 
2 . Bon mac chesney 
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