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  پیشگفتار

یـک   واقعـاً  شـما  نیماشـ  شـما، ی  راننـدگ  ریمـس  طول در جا  نیهم درست
 پـسر  همپتـونز،  سـبک  ي احمقانـه  يها  نیماش اون مثل نه. عهیسرماشین  
 نیماشـ  کی ،يفرار مثل با جلوه  و برق و زرق پر يها  نیماش ای ثروتمند،
 .wrx مدلي سابورا کی دیشا ع،یسر واقعاً

  .دیکنی رانندگ دیبرو). هستند نجایا دهایکل(دیریبگ رو ها چییسو دییبفرما
 پـرواز ي  برا آماده هست،ی  خصوص جت کی ما،یهواپ باند نیاي  رو اینجا
 جـا  نیهمـ  درسـت  اینجاسـت  خلبـان . دیبرو دیبخواه شما کهیی  هرجا به
  .کن ترك  رونجایا. برو. ستادهیا

 تــو.دارد وجــود کاگویشــ کیــنپومات 0651 چکــش تــو، دســتان در اینجــا
 و دوبـاره ی  بکـوب  را يزیـ هـر چ   خیمـ  چکش نیا ي ضربه کی با یتوان یم

  . یبخواه اگر دوباره،
  .میکن استفاده ازش  رسیده تاوقتش
 انتقال ساز نهیزم .ایدن تمام به متصل دارد، وجود دیکل صفحه کی جانیوا
 کیـ  تـو  گـان، یرا صـورت  بـه  ،یدرهرزمـان  ،یکـس  هـر  با صحبت ای امیپ
 را شـوت  نیبهتـر ی  بتـوان  آن در که يباز  نیزم کی،یخواه یم يباز  نیزم
  .دیده انجامش .دییبفرما .يگرید کنیباز هر مثلی بزن
 انجـامش  تـو  کـه  میهـست  منتظـرش  مـا  ي همـه  کـه  استي  زیچ همان نیا

  !بده انجامش-یبده
 را نآ مثـل  هرگـز  شـما  کـه  اسـت ی  مهم کتاب سندهینو لدیپرسف ونیاست

  .ی در کارآفرینجنگ هنر : دیا نخوانده
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 در انگـار  ،ایـد   افتـاده  ریـ گ چرا که فهمیدب  تا کند  می کمککتاب به شما     نیا
  .دیافتیب راه تا کند یم کمک شما به نیا ،زنید می پا و دست شلوار کی
 آن ازی  کپ کی حتماً کتاب نیا کردن ماتم از بعد يتو مجبور ! نه؟ د،یبا تو
  .يریبگ

 اژدهـا  برابـر  در .يا هیالشـو  تـو .انـد  ستادهیا نیزم کی در اژدها و هیشوال
  .کن مقاومت

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  کتاب نیا ةدربار
  

 کیـ  کتـاب،  کیـ  (پـروژه  ک یـ  قیطر از شما به دادن آموزشي  برا کتاب نیا
 ...)بـشردوستانه  موسـسه  کیسک،یر پر دیجدي  گذار هیسرما کیباله، رقص

 کـه  منظـر  نیـ ا از را کتـاب  نیا.  است شده یطراح آني  انتها تا کار شروع از
  .یدکن نگاه دارد مقاومت از نشانه کی

 آن -زد میهخـوا  ضـربه  او به میبرس که مقاومت از نقطه هر  به ریمس در ما
 و ،نفـس   اعتمادبـه  عدم تعلل، ،يکار خراب دارد، وجود ترس آن در کهی  نقاط
  .میهست آشنا ها آني ها ییتوانا با ما همه کهي گریدي وهاید همه

  
 ضـربه  هـا   آن بـه  دیبا ما دارند، خوردن ضربه به ازین ها قلم که ییجا
 انـد،  شـده  فراخوانـده  تـر  نـرم ي  هـا  شرو تـر،  میـ مالي  اه روش .میبزن

  .دیاوریدرب را بچه يها دستکش
  
E شـده   گرفته کار به سندهینو نیا متني  ها قسمت شتریب در الگو نیا :نکته 

 نامـه،  شینمـا  سـاخت  و  ذهنـی التیتخمانند  شده استفاده فرم ای مدل ـ است
ي برا برابر تأثیرگذاري با دتوان یمی  کل صورت  به اما. است نامه لمیف ای رمان

 اریبـس  ظـاهر  در کـه یی  هـا  راهکـار  جمله از شود، استفادهی  تیخالق هرگونه
 شکـسته،  قلب کی میترم ،یجسمانی  آمادگي  ریفراگ ،رسند  می نظر بهی  میقد

 شـامل  کـه ) يمعنـو (یروحـان  ایـ  ،یعقالنـ  ،یعـاطف  هـدف  هر کردن دنبال ای
 تـرین   اي  حرفـه  و نیتـر  آگاهانـه  تـا  مـا یهواپ کي یـ  هـا  حرکـت  ترین  ناآگاهانه

  .هاست آن
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  دوستان و دشمنان بایی آشنا
  ما دشمنان

 مـا  هیـ برعل کـه  قدرتمنـد  و هنرمنـد  یطانیشي  روهاین از ستیل کی ادامه در 
  :است شده دهورآ کنند یم عمل
 اد،یـ اعت تعلـل،  نفـس،  بـه  اعتمـاد  ،عدم گر،ترسید عبارت به(  مقاومت .1

ــ حـــواس ــ وي ،خودپـــسندیبزدل ،یپرتـ  غـــرق خـــود در ،یفتگیخودشـ
  ..)و ییگرا کمالشدن،

  یمنف افکار .2
  خانواده و دوستان .3

  مقاومتشیطان 
 آمـده   » جنـگ  هنر« کتاب از قسمت چند ادامه در ست؟یچ واقع در والیه نیا 

  :کند می کمک موضوع نیا درك در ما فهم به است که

  مقاومت هاي ضربه ترین بزرگ
 هـا  آن از معمـوالً  کـه یی  هـا  تیـ فعال ،اردنظـم خاصـی نـد      کـه  ر،یز ستیل در

  :است موجود شود می استنباط مقاومت
 دن،نواختنیکــشی نقاشـ  نوشـتن،  نیحـ  در تمــاس هرگونـه ي ریـ گ یپـ . 1

  آن تمـاس   چـه  گر،ید ي  خالقانه هنر هر ای ، دنیدن،رقصید لمیف ،یقیموس
  .يعاد و معمول ای باشد عرف خالف نباشد،چه  باشد هیحاش در
ي برا شرکت، تأسیس ای ی نیکارآفر ،گذاري  سرمایه هرگونه زياندا  راه .2

  .گرید زیچ هر ای  مالیسود آوردن دست به
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  . ییغذا میرژ ای یسالمتي برا میرژ هرگونه .3
  . باشديمعنو روح عیترف  که هدفشيا برنامه هر .4
  . باشد غذا و پولبه دست آوردن  آن هدف کهی تیفعال هر .5
 ادیـ اعت  ترك ا ی يرعادیغ عادات بر غلبهي  برا که يا برنامه ای دوره هر. 6

  .باشد شدهی طراح
  .آموزش هرگونه .7
 ي رنـده یدربرگ کـه  ،یاخالقـ  شـجاعت  ایـ  ،يمعنـو  ،یاسـ یس عمـل  هر .8

 دري  رفتـار  اي ی فکري  الگوها ازی  بعض بهبود و رییتغي  برا ییها  میتصم
  .باشد خودمان

  .باشد گرانید به مکک هدفش کهي اقتصاد موسسه هر به دادن تعهد .9
 ازدواج، بـه  میتصم باشد، قلب بهی  سرسپردگ اش  الزمه که يهر کار  .10

  .مستحکم رابطه کی داشتن عالقمند بودن به شدن، دار بچه
  .ها یسخت برابر دری ستادگیاي برا میتصم .11

  

 را حاصـل کـرده و       يفـور  تیرضـا  کـه  يهر کـار   ، گریدی  عبارت به
  ..موفقیت ماندگار باشد ای سالمت ،الرسیدن به کم جهت در عاملی 

  

  ست؟یچ مقاومت يها مشخصه: حاال

   استی نامرئ مقاومت
 خـوردن   رقابـل یغ ،شـود   مـی ن لمس ،شود  مین دهیشن ،شود  مین دهید مقاومت

  .شود می احساس اما. است
 تجربه شود  میی  ناش لیپتانسکه از    کار مانند  ي  انرژ منبع کی مثل را آن ما
  . میکن یم
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 ماسـت،  سـقوط  هـدفش  اسـت، ی  منف است، دافعهي  روین کی مقاومت
ي کارهـا   دادن   انجـام  از کـردن ي  ریجلـوگ  و ما،  ذهن کردن منحرف

  .ستما

  استي موذ مقاومت
 منـصرف  تـان یکارها انجـام  از را شـما  تا کند  می بهانه راي  زیچ هر مقاومت

  .کند
 گمـراه  ،کـرد  دیـ خواه فیـ تحر کـرد،  دیـ خواه دیـ تقل شـد،  دیـ خواه منصرف

  .گیرید میقرار  شخندیرمورد ، دیشو یم قلدرشوید،  یم
  

 دری  هرشـکل   بـه  شـما  دادن بیـ فري  بـرا  او. اسـت  گوناگون مقاومت
  .آید می

 کـه  دیباش  دانا لیوک کی مثل شما که باشد نیا لیدل تواند  می مقاومت
بـه سـمت صـورت       مـسلح  سـارق  کی  مثل  را يمتر یلیم نه گلوله کی

  .شما شلیک کند
  

 کنـد ي پافـشار  بخواهد کهي  زیچ هري  رو تواند  می او. ندارد نوجدا مقاومت
 دور را شـما  بار دو ،پشت سرتان را نگاه کنید     و دییایب خودتان به شما تا و

ی عـاقبت  هـر  سـزاوار  پـس  دیهست  ت دچار مقاومی  نوع هر به شما اگر. بزند
  .دیهست

  

  .استی فیکث و ییگو دروغ از پر شهیهم مقاومت
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  است تیشخص یب مقاومت
چـه کـسی     شما داند ینم او. دیباش تیشخص با شما دهد ینم اجازه مقاومت

  . ندارد  همیتیاهم شیبرا و ستین هیقض نیا به هم حواسش و دیهست
 چـه  اگـر . کنـد   مـی  عمـل ی  نـ یع او اسـت، ی  عـ یطبي  رویـ ن کی مقاومت
 بـارد  یمـ  آسمان از باران مثل یتفاوت یب با اصوالً دارد،ي  بد احساس

 شویم  می جنگجوی  وقت. کند  می پرت نیزم به آسمان از را ها  ستاره و
  .مینبر ادی از را نیا و میکن مبارزه مقاومت با که میمجبور

  است چندش مقاومت
ی روغنـ  سـطح  کي ی رو کهی  سیمغناط سوزن کی مثل است سست مقاومت

ی عنـ ی اسـت  شـمال  سمت به انیپا یب راه کی مقاومت است، شناور لغزنده و
  .کند منصرف مانیکارها دادن انجام از را ما تا دکن میي کار هر

 کیـ  عنـوان  بـه  آن از تـوانیم   مـی . میکنـ  اسـتفاده  آن از میتـوان  یم ما
  . میکن استفاده نما قطب

 کـه ی  هـدف  سمت به را ما میبده اجازه و میکن کنترل را مقاومت میتوان یم ما
  .کندیی راهنما میدار

  

 نیـ  امی انجام دهـ دی با  ما ه ک ي کار ترین  مهم :ی حساب سرانگشت  کیبا  
 ، هـدف  نیـ  به ا  دنی رس ي و برا  میمان را به تکامل برسان     است که روح  

  .میکن یم تجربه را مقاومت احساس نیتر شیبما 
 میاشتباه در کامالً است ریدرگ مقاومت با که میهستی  کس تنها میکن فکر اگر

  .کند می تجربه  هم را مقاومت باشد داشته بدن کهی کس هر و
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  رود ینم خواب ومتمقا
 شده سالش 76ی  وقتی  حت بود شاداب ي هر قسمت  اجرا از قبل 1فونداي  هنر
  .بود

 نیـ  و هنرمند هردو با ا     گجوجن. رود  نمی نی ترس از ب   گری د ی عبارت به
 به  دنی رس يبرا :کند  می کتهی که به آنها د    کنند  می یرمز مشترك زندگ  

  .ی کندنی دوباره شروع به جنگدیهدف خود هر روز با

  است کار حال در شهیهم مقاومت
  .شوند نمی رفعالیغ و خسته وقت چیه مقاومت اهداف

  . استکشتن مقاومت هدف
 مـا،  روح مـا،  اسـتعداد : ماسـت ی  هـست  ای وجود درآوردن لرزه به آن هدف

 داده مـا  بـه  فقـط  نیزمـ  نیـ اي  رو کـه  هـستند ی  ارزشـ  با و نظیر  بیي  ایهدا
  .يریدرگی عنی  مقاومت .يگرید کس به نه و اند شده

  .کنی می مبارزه مرگ باي دار انگار ،کنی می مبارزه  با مقاومتی وقت

  دار دنباله وی منف افکار
 مـا ي  توانا و هنرمند دشمن نیبدتر دار  دنباله وی  منف افکار مقاومت، کنار در

 کـار  بـه  را مـان   منفـی  افکـار  مـا  کـه  دهند  می رخی  زمان بد هاي  اتفاق. هستند
  .گیرند می سرچشمه خودمان درون ازی منف فکارا رایز م،یندازیب

                                                        
هایش   نقشبه خاطرکه بیشتر  آمریکایی تئاتر و تلویزیون ،سینما سرشناس ههنرپیش - 1
 نـام او را  1999 فیلم آمریکا در سال مؤسسه .گرا مشهور بود انعنوان افراد صریح و آرم     به

  .قرار داد هاي مرد تمام دوران برترین هنرپیشه  ششمدر رده
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 و زیـ غرا از ،یعنـ ی م،یکنـ  شـروع  خودمان از میخواه یم ما عوض در
  . ناخودآگاهمان ریضم از خودمان، رتیبص

. شـد  زده  شـگفت  و کـرد  آغـاز  شیاین با را سهیاد و ادیلیا کتاب دو هر هومر
ی اتفـاق  صـورت  بـه  اش  درونی استعداد که بود دهیفهمی  ونانی شاعر نیبهتر

کـه   دیفهم کرد رجوع خودش به  وقتی استی  فان و امده،ین وجود به و نبوده
  .دهد قرار خودش کنترل تحت را زیچ همه تواندیم کردن دعا با فقط
 کـه  اسـت  نیـ ا منظـورش  نـده  تیـ اهم اتیـ جزئ به دیگویم هنرمند کی ی وقت

 بـه  شـما ) . ستین مربوط ما به نیا حال هر به (باش کردنش کنترل الیخ یب
  .یکوانتوم اتیجزئ ای رازها، ها، هینظر به نه دیباش داشته مانیا خودتان

 اسـت  ممکـن  منبـع  نیبهتر م،یکنیم کار آني  رو میدار ما کهي  ترقیعم منبع
-یمـ  اشـتراك  به هاآن با را  کتاب نیا کهی  کسان و ما نیب را رابطه نیشتریب

  .کند جادیا میگذار

  خانواده و دوستان
 را مـا  هـا آن کـه  ست ا نیا دارد وجود خانواده و دوستان درباره کهی  مشکل

 مـا  از تیـ حماي  بـرا  و کردنـد  تیـ حما ما را  هاآن. شناسندیم کامل طور به
  .ندا هگذاشت وقت

  .می که خودمان باشست انی امیخواهی که ما ميزی چنیآخر
  

 خودتـان  درون در شـما  کـه  است لیدل نیا به د،یبخوان را کتاب نیا شما اگر
  .را خودتان مرده من د،یاکرده احساس را گرید دوم من کی



!کار را انجام بده  12 

 خـانواده  و دوسـتان  ،) کنـد  حفـظ  را هـا آن خدا (شدن قائل استثناءی  اندک با
 نیـ ا نـشده،  زاده خـود  نیا  دشمن هستند، شما ناشناختهو  ي  ظاهر دشمنان

  . شماندهیآ تیهو
 وجـود  بـه  هاآن د،یکن آماده دیجدي  هایدوست جادیا يرا برا  خودتان

 .دیکن اعتماد من به ند،یآیم

  ما دوستان
 يهـا   قهرمـان  دییـ ایب. نـد ا  هگرفتـ  قـرار  مـا ي  رو بـه  رو  مـا  دشـمنان  کهحاال  

  :میریبگ نظر در را اطرافمان
  حماقت .1
  یسرسخت .2
  کورکورانهاید عق .3
  دیشد احساسات .4
  يهمکار .5
   خانواده و دوستان .6

  دیبمان احمق
 کـارلز : کـنم   مـی  فکـر  آنهـا  بـه  مـن  کـه ي  ا کننـده  کـسل  و احمق شخص سه

 آدم هـر  رایـ ز چـرا؟ . هـستند  لیـ چرچ نـستون یو و   جـابز  ویاسـت  ،1ندبرگیل
 رای  فیوظـا  اسـت  سـخت  چقـدر  ها یسخت از عبور باشد دهیفهم کهی  باهوش

                                                        
  خترع، مکتشف و کنش گر آمریکایی خلبان، پدیدآور، م- 1
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ي بـرا  را فیوظـا   آن کـار ي  ابتدا همان در و است شناخته کار شروع از قبل
  .کند می نییتع خودش

یک فـرد   . انکارند  رقابلیغ که هستندي  کارآمد و هنرمند دوستان تکبر و جهل
ی اتفـاق  چـه  که موضوع نیا دربارهي  فکر چیه که باشد سرسخت کامالً دیبا

 خـودش  ازی  کـاف  انـدازه  بـه  و نکند، فتدیب او گذاري  سرمایهي  برا است قرار
 هـر  در وی  روشـ  هـر  بـه  کـار  آن در  توانـد   می که کند باور تا باشد مطمئن

 احمـق  بـا  م؟یبرسـ ی  ذهن درك نیا به توانیم  می چطور ما. بکشد عقبی  زمان
  .خودمان به ندادن فکر اجازه با .ماندن
 او  نـدارد،  بـاور   رقابلیغ مسائل کردن باور دری  مشکل چیه کودك کی

 يبامغزهـا  ، میهـست  تو و من فقط. حتی یک نابغه یا یک دیوانه نیست      
 ایـ  دارد شک  در انجام این کار    یکس چه کوچکمان، يها  قلب و بزرگ

  .کند می فکر شکست و دیترد وی سرنگون به
  .کن عمل. نکن فکر

 را کـار  آن دوبـاره  و میکنـ  دنظریتجد کار کی انجام در  توانیم  می شهیهم ما
ي گرید کار چیه انجام ،ایم  نکرده شروع راي  کار کهی  زمان تا اما. میده انجام
  .ستین ممکن

  باش سرسخت
 کـه  اسـت  نیـ ا میباشـ  داشـته  توجه آن به دیبا ما که رهاییکا ازی  کی

  .است کردن توقف ،ممکن کار نیبدتر
  .کل شقی و سرسختییک  ؟شوند می ما توقف مانعیی زهایچ چه
 هـوده یب کـردن  اصـرار  بـه  نـسبت  چون دارم دوست را بودن سرسخت من

 ایـ  حـرف  کی  روي بر جا   اصرار بی  از تر  پایین مرحله کی و است بهتری  لیخ
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 مـا . میباشـ  قهرمـان  کیـ  حتمـاً بـودن    سرسختي  برا ابدین ما. است میتصم
  .میباش تفنگ در ریت کی مثل توانیم می
 کله،  میهست رو  انهیم ما. شد مینخواه میتسل هرگز م،یباش سرسخت مای  وقت
  .بداخالق و میشق

 يدنـدان هـا   -شویم  می غرق   ها یدان  زبالهما در   . می هست  کار  تا آخر  ما
 ،شـویم   مـی  ن ممانیتـصم  الیـ خ یب و   مکنی  می فرو   ین تنبل سگ را درو  

  .زند یم چقدر محکم لگد ن سگ اوستیمهم ن

  کور مانیا
  .بله که است دارد؟معلوم وجود تیخالق دری یمعنو عنصر چیه ایآ

 را  هـا   آن تـوانیم   مـی  کـه مـا ن     شـوند   مـی  ی ما ، شامل کسان    رومندی ن دوستان
  .میاحساس کن ای م،ی بچشم،ی لمس کنم،ی بشنوم،ینیبب

 خواهـد  یم مقاومتشیطان   .کند سست را شما که خواهد یم مقاومتشیطان  
  .کند نابود را شما مانیا
 انجام اش  العاده  فوق کتاب در مادسون انیرا سایپاتر که است نیتمر کی نیا

 در فقـط  بداهه يتئاترها کند  می فکر مادسون خانم.(دسونیو مپروی ا ،دهد  می
 :دیـ نیبب را نیتمـر  .)اسـت  سـاله  ستیب افرادي  برا وی  صندل بدون يها  سالن

 حـاال .دیـ ده قـرار  تـان دسـتان  در را جعبه.دیکن تصور در کی با را جعبه کی
 مقنعه کی باشد، قورباغه کی است ممکن ؟دینیب یم چه آن درون د،یکن بازش

 ایـ  نـدارد  اشکال :استي  باز شعبده کی نیا اما. پارسي  طال سکه کی ،ینخ
 دیـ جد زیـ چ کیـ  بار هر اما   ، دکنی  می باز را جعبه در چندبار شما ستین مهم

  .دارد وجودجعبه  آن درون
  . بر این اعتقادممن. یبدانی خواه یم را منعقیده 
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 شهیـ  هم یاور کن  است که ب   یی آن جا  ،ریی تغ رقابلیغ مانی معتقدم ا  من
  . درون جعبه وجود دارديزیچ

  دیشد احساسات
 و خونـسردانه  کـامالً  زارتتمـو  ،دیکش یمی  نقاشي  ادیز احساس با کاسویپ

ی نقاشـ  بـا  را روز طول تمام تواند  می بچه کی. داد   این کار را انجام می     آرام
  .کند سرگرم را خودش او

 ایـ  ،دیـ ا کـرده  که احساسات خودتان را گـم  دی است شما فکر کن ممکن
 آن  ریـ  درگ یلـ ی که خ  نی ا ای د،ی ده صی را تشخ  ها  آن توانید  نمی که   نیا

 و شـما را  کننـد  مـی  دیـ تهد ا رما شـ یلـ ی کـه خ نیـ  ای حتای د،یها هست 
  .دهند می قرار ان خودشالشعاع تحت

  .ستندین درست ها نیا از کدام چیه
  .است ترس احساس نیا ي دهیچک
 م،یبـرو  شیپـ  تیـ نها یب مرز تا توانیم  می م،یکن غلبه مانیها  ترس بر مای  وقت

  .انیپا یب چاه کی مثل ت،یمحدود بدون

  يهمکار
بـدانیم   کـه  اسـت ی  کـاف  قـدر   نیهم فعالً. میگرد یبرم موضوع نیا به باز بعداً

امـا  . انـدازد  یمـ  هیسـا ي  زیـ چ هـر ي   رو  و اسـت ي  همکـار  برعکس مقاومت
  .کند می عمل دیخورش کی مثلي همکار
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  خانواده و دوستان
 هـستند،  وآمـد   رفـت  حـال  در ثروت و شهرت و تیموفق و الهام و هنری  وقت
 را هـا   آن مـاهم  و دارنـد  دوسـت  همچنـان  را مـا  و ماننـد  یم کهی  کسان تنها

  اند؟ی کسان چه میدار دوست
 کـه بـا آن      یعقل ما و قلب   :ماند یم با ما در طول گذر عمر        زی دو چ  فقط

  .میعشق بورز
  .یکسان چهي برا و میده یم انجامیی کارها چه ما گر،یدی عبارت به

 م،حرفـه کنی  مـی  شروع را داستانمان ما بعد فصل در. است نیا مای  کل فرض
 راه را خــود بــشردوستانه دیــجد موســسه م،کنــی مــی شــروع را دمانیــجد

  .میانداز یم
  است؟چه زمانی  شروعي برا زمان نیبهتر :اول پرسش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 فصل  

  شروع
  

  دیکن شروع دیشو آماده که نیا از قبل
  .دیکن شروع. دینینب تدارك

  
 سـخت   ه نداشتن است، نـ    یدشمن ما نه آمادگ   : دی داشته باش  ادی به

 ب بـودن حـسا  ی خـال ایـ  بـازار فـروش   ی نـه حتـ  ایـ  بودن پروژه،
  .مان یبانک

  

  .است مقاومت ما دشمنبلکه 

  
 را   ها  آن ما   رتند، که اگ   مزاحم درون مغز ما هس     يهار ما فک  دشمن

 را شـروع    يریـ گ  بهانـه  ،میریـ  بگ ي جـد  هیـ  نانوثان کیـ   در به اندازه 
 کیـ  و    کـردن خودمـان    هیـ ،توجمیا  کرده را شروع    ها  بتیغ،میا  کرده
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 را ي کـار شـود  ینمیا  د،ی نبام،ی ما نتوانست که  نیا ي برا لی دل ونیلیم
  .می انجام دهدیکه با

  

  .کن وعشر یکن دایپی آمادگ که این از قبل
. میـ ا نکرده شروع راي  کار هنوز ما که دهند  می رخی  زمان ها اتفاق نیبهتر
 شتریب ما شجاعت شود، یم گرم ما خون مینیب یم را ها رنگ مای  وقت مثالً
. هـستند  مـا  جـسارات  شـاهد  کننـده  تائیـد  هـایی   نگاه با ،انیخدا .شود  می
  :گوید می 1يمار

 امکـان  دارد، وجـود  دیترد و شک او در نباشد متعهدی  کس کهی  زمان تا« 
 آمـد  رناکـا یـک فـرد     شهیهم او ؟داند  میی  کس چه. دارد وجود نشینی  عقب
یی ابتـدا  قـت یحق کیـ  ، هر چیزي  کردن اختراع وي  کار هر انجام در. است
 و بـرد  یمـ  نیبـ  از راي  ادیـ ز هـاي   ایده که ؛استی  نادان آن و دارد، وجود
 قـول  ،خـود  به حتماً لحظه کی هک ،  را برق و زرق پري  ها نقشه طور نیهم

 کهی  اتفاقات همه. کنید  می توکل خدا به سپس ،دهید  میشان را     عملی کردن 
 قاعمـ ا در رانکتـه    نیـ ا مـن  .هستندي  ریگ میتصم کی  آمد یپ دهند یم رخ
 ا یـ  یدهـ  یمـ  انجـامش   کـه ي  هرکـار :  یاد گرفتم  گوته يها یتیدوب ازی  کی
 دارد، نبـوغ  شـجاعت . یکنـ  شـروعش  یتـوان  یمی  باش داشته  را شیایرؤ

  ».کن شروعش االن نیهم .دارد جادو و قدرت

                                                        
کوهنورد و نویسنده ] 1) [1996 مارس 19 - 1913 مارس 18(ویلیام هوچیسون موري  - 1

  اسکاتلندي
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  قیتحق کی میرژ
 کیـ  در را شـما   اوه، د؟یـ کن قیـ تحق دیخواه یم د،یکن شروع که  این از قبل
  .دهم یم قرار میرژ

  
 ، دیـ ان بخوان تـ   ضـوع  که سه کتاب در رابطه با مو       دی اجازه دار  شما
  .شترینه ب

  

 بـه  بعـداً ی  حتـ  نه و دیکن مشخص ای د،یبکش خطي  زیچ ریز که نیا بدون 
 تـراوش  هـا  دهیـ ا دیده اجازه. دیکن صحبت ها آن درباره ای دیکن فکر ها آن
  .کنند

  
  . ناخودآگاهتان کارش را انجام دهدری ضمدیبگذار

 کـار  کیـ  خودمـان  میخـواه  یمـ  مـا  . شود مقاومت باعث تواند یم قیتحق
  .باره تکرار کنیم را دوآماده کار کی نه م،یده انجام دیجد

 نیسـنگ  ي فـه یوظ م،یدهـ  یمـ  انجـامش ي  جـد به طور    و میگرد یبرم بعداً(
  .)نه اآلن. میده یم انجام بعداً را کردن جستجو و قیتحق
  :میکن شانشروع دیبا که تفکر دو

  دیبمانیی ابتدا .1
  .است نشیآفر و دیتول آن اصول. است خالق هیاول کار
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هـا   هـا و کهکـشان     هستار ،آیند ی م ای دن ه ب آشوب در خون و     ها  بچه

  .اند  به وجود آمده بزرگ فاجعهکی و می انفجار عظکیدر ابتدا از 
 باشـم  داشـته  اسـترس ی  وقتـ  مـن . دنـ افت یمـ  اتفـاق  ابتدا در دهیعق و فهم
 یـک فـرد     کـه  اسـت  بهتـر  کتـاب،  نیا طول تمام در باشم، شوخ توانم ینم
 کیـ  اسـت  بهتـر  و. مـاهر  و خبـره  انـسان  کیـ  تا میباشي  بدو  و کار  تازه
  .باهوش کیتا  میباش احمق
تکـان   خـود  يسر جـا کنند و مدام     ی مادران در هنگام تولد عرق م      نیبهتر
  .ندیگو یخورند و به خود ناسزا م یم
 میباش هنرمندجنگجوي   کی مثل دیبا میدان ینم ما که است ییجا  همان نیا
 بـا  را خودمـان  دیـ اب مـا  کـه  اسـت یی  جا همان جا نیا. مبتکر انسان کی ای

  .میده وفق طیشرا

  
 حادثـه  خـود  اما باشد نقص و بیع یب  است ممکن مارستانیب اتاق
  .افتد تفاق میا خون و درد آشوب، انیم در تولد

  ها گاهیجا کردن جا به  جا. 2
ي هـا  دهیـ ا داشتم فهیوظ من. بود نیا وركیوین غاتیتبل در من شغل نیاول
  از ایـن امـر     اریبـس  او کـه ی  حـال  در ،ببـرم  سمیـ رئي  برا را کوچکی  لیخ

  .      شد یمی عصبان
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قـدر کوچـک    آن!  بـود ی مهر پـست کی  و کمرنگی به اندازه  دهی ا نیا"

برگـرد بـه اتـاق      ! اسـت  کروسـکوپ ی به م  ازی ن دنشی د يبود که برا  
  ” .اوری من بيترش را برابزرگ عدد کی و کتیکوچ

 وقـت  دیـ نبا ،پـس  میدهـ  انجـام  بـزرگ  کـار  کیـ  میبخـواه  شما و من اگر
  .میبگذار کوچکي ها کاري رو را خودمان

 ایـ   بـازي کـردن    توپیی  تنها به از بهتر ،خواندن وازي و آ  ور  ادهیپ جهینت
  .است نهاخ سمت به کردنی رانندگ
 و میبرگـرد  بعـداً  میتـوان  یمـ  شهیـ هم مـا . کـن  شـروع  قـدرت  بـا  راي  باز

 عوض گریکدی با را خودي  جا ،ابتداي کار  از اگر. میصحبت کن  اش درباره
 .میدست یابي باالتري ها مقام به میتوان ینم هرگز ،مینکن

  کن شروع منی مرب با
 سـاز  مـستند  و سندهیـ نو آلـن  جـو  ام یمربـ  با را کارم من شیپ چند سال 
 برابـر  در او کـه   کردم یم فکر (کردم شروع منهتنشهر   در ،استال نورم
 او .)باشـند  داشـته  تیاهم شیبرا مانیها  حرف و کند میتعظ ماي  ها حرف
 کـه  گفـت  مـن  به. داشت اندازه  هم زردرنگي  کاغذهاي  رو نوشتهي  تعداد
  :کندي ریجلوگ منخوردن  شکست از خواهد می

  
 کاغـذ ي  سر کی  را روي  داستان کی ازی  کل طرح کی خدا و،یاست “

  ”.است داشته  نگهاحمقانه زرد اندازه هم
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   بود؟ چه حرف نیا از نورم منظور
 کـردن  قیـ تحق بـا  .نینبـ  تداركی  لیخ .نکن فکری  لیخ که بود نیا منظورش

 هـزار  کتاب کي ی آور دگر يرا برا  وقتت  از ماه شش .رینگ شیپ  رای  تنبل
 هر نامه یزندگدادن   حیتوض وی  ساحساي  ها کسیماتر با قطوري  ا صفحه
  .نکن تلف داستان کاراکتر
  .ییهوی کامالً. بسازی کل طرح کی عاًیسر

 دیـ جد ي حرفـه  کیـ . کنـد  تراوش خودش داستانت تا کن هآماد را خودت
  . پیاده کنکاغذ کي یرو فقط  رابشردوستانه شرکت کی طرح
  .نه که است معلوم است؟ی آسان کار نیا ایآ

  : دارد وجود دردبخور به و دیمف نکته کی بعد قسمت در پس

   قانون سه ساختار
  .انتها انه،یم ا،ابتد: دیکن میتقس قسمت سه به را احمقانهي ها برگه
 انجـام  سانیـ نو نامـه شینمـا  و سانیـ نو نامه لمیف که استي  کار همان نیا
  .سوم دوم،قسمت اول،قسمت قسمت. دهند یم

  داد انجام گونه چه را ساختار نیا  لئوناردو
  :است شده آورده  کاغذصفحه کی آخر در شامی نقاشي تابلو جا نیا در

  .استی نقاش بوم عرض اندازه به که ،یشام زیم .1
 هم ونیحوار ازي  تعداد و است، ستادهیا وسط در که حیمسی  سیع .2
  .اند ستادهیای نقاش طرف دو در
  .ینقاش صفحه پشت نهیزم پس و انداز چشم .3



شروع: 1فصل   

 

23 

 بـدون  .دارد ازین شروعي  برای  نچیداوي  آقا که استي  زیچ تمام نیا 
  .یترسیا  و استرسداشتن هیچ 

   1مثبت چهارم نابایخ آهنگ در قانون سه ساختار
  .دیباش داشته استرس من بای دوست کردن مطرح از دیبا شما .1
 فلـج  را مـن  دیـ ده یمـ  حید،ترجیشـناخت ی  خـوب  به را من شمای  وقت .2
  .دینیبب
  .داردی حس چه تان دنید که دیفهم یم شما .3

  تنامیو سربازان کهنه ادبودی پارك
  :نوشته شده است قسمت سه در

  .است شانمرگ وقوع خیتار و سربازان منا شامل کهي وارید .1
 گرفتـه  قـرار )یسیـ انگل حـرف (ي  و  شـکل  بـه  و نیزم ریز در وارید .2

  .است رفته شیپ قیعم قسمت سمت به عمق کم قسمت از و است
 هـم ی  منعـ  چیهـ  و شـوند  یمـ  خـم  وارید دنیدي  برا  دکنندگانیبازد.3
شـده   هنوشـت  ادگـار ی بـه  واریدي  رو کهي  ا یاسام به زدن دستي  برا
 هـم   واریـ دي  رو افتخـار  ای عشقي  ها نشانه لمسو   ندارد وجود است
  .مانع است بال
 کـدام .کنـد  یمـ  کـار ی  درون زهیغري  رو از هنرمند ،یطراح مرحله در پس

  است؟ درست احساس

                                                        
1 - Positively Fourth Street in Three Acts  
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  ؟د دوست دارزيی چ چهاو

  

 او کـه  هـست  خـوب  قـدر  آن ایـ آ است؟ او خالصانه وی  اصل هدف نیا ایآ
  کند؟ آن رساندن انجام به وقف را خودشی زندگي عدبي ها سال بتواند
 ها آن دیبا ای ما پس شدند، دهیپرس ابتدا در که بودند یسؤاالت نیاول ها آن
  .دهد پاسخ ها آن به و بپرسد خودش از را
 شــک یاســت؟ب کــرده لیــتحل و هیــتجز خردمندانــه را خــود طــرح او ایــآ
 جـا  بـه  کـه ی  تـوان  و یمنفي  فضاي  رو که يریتأث او ایآ. است طور نیهم
 کدام که است دهیسنج را نیا خود عقل با او ایآ .حتماً بله، دارد؟ گذارد یم

 مـن  چـرا؟  و شـود  یمـ  احـساسات  زشیـ برانگ باعـث  طـرح  نیاي  ها وجه
  .داده است انجام را کار نیا حتماً او که مطمئنم

 دیـ ده اجـازه  شـما  فعـالً :  اسـت  نیا است مهم مرحله نیا در کهي  زیچ اما
  .بعد تا باشند موضوع نیا نگران هنر مورخان

  
  آن جـام دادن  ن احساست در ا   ایآ ؟ي دوست دار  واقعاً را   طرحت ایآ

 آن دنی بـه تحقـق رسـ   ي برايرض حاایآ  بوده است؟  يزی غر واقعاً
  ؟يندازیخون به راه ب
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  بوك سیف در قانون سه ساختار
 ورتصـ  به تواند  می بخواهد هرکس کهی  عمومی  اجتماع شبکه کی .1
  .کند جادیای شخص صفحه کی آن در گانیرا
 در دارد اجــازهی کــس چــه کــه کنــد عیــینت توانــد مــی کــاربر هــر .2

  .باشد داشته حضور اش صفحه
 بـا  توانند یم کهی  دوستان از شود یم لیتشکی  جهان جامعه کی پس .3
  .بگذارند اشتراك به بخواهند که راي زیچ هر گریکدی

  نامند یم یسیبازنو را نیا لیدل چه به
 نــدارد،فقط وجـود  نوشــتن اسـم  بــهي زیـ چ”:گویــد مـی ی میقــد مثـل  کیـ 

  ”.یسیبازنو
  .است نیا درستش
ي ا بالـه  رقـص  هرگز که  است نیا از بهتر افتضاح ي الهب رقص کي ی اجرا
  . دینکن تجربه را

  
 دیـ شـما هروقـت بخواه   .دیـ  کنادهی کاغذ پکی ي خودتان را رو دهیا
  .دی به آن رجوع کندیتوان یم

  

  د؟یکن ادهیپ را دهیا نیا چطور:بعد پرسش
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  کن شروع آخر از
عمـل   بـرعکس  :کننـد  یمـ  استفاده سانینو نامه لمیف که است حرفه کی نیا

  .کن شروع آخر از. کن
 اگـر . دیـ کن مـشخص  را اوج نقـاط  د،یسینو یم نامه لمیف کی دیدار شما اگر
 وارد هکـ  دیهـست ي  مـشتر  کیـ  دیـ فکـر کن   د،یکن باز رستوران دیخواه یم

 .دیـ ببر لـذت  غذا از و دیبخور شام آنجا دیخواه یم و دیشو یم رستوران
 آن بـه  خـود  عـشق  دادن نـشان ي  بـرا  ،دیکن اغوا رای  کس دیخواه یم اگر

 عمـل  وارد سـپس  دیکن تصور را شخص آنی  ذهن تیوضع ابتدا ،شخص
  .دیشو موفق تا دیشو

  
ه سمت عقـب  جا ب سپس از همان   :دی برو دیخواه ی کجا م  دی بفهم اول

  .برگردید
  

  م؟یبرو میخواه یم اجک میبفهم چطور نمیبب بگو خب

  ست؟چی هدربار نیا :که دیده پاسخ سؤال نیا به
  ست؟یچ درباره پروژه نیا، دیکن شروعپرسش  نیا با
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 یست؟نقاشیـ  دربـاره چ   یی فـضا  ست؟شاتلیـ  دربـاره چ   فـل ی ا برج

  ست؟ی درباره چ1دیآ یم نییبرهنه از پله پا
  

ی وقتـ  ست؟یـ چ دربـاره ...  و شما دیجد آپ استارت شما، آلبوم شما، لمیف
 را مرحلـه  نیآخری  وقت و یدان یم را کار مرحله نیآخر ،یبدان را جوابش
  .یدان یم هم را آن به دنیرس مراحل ،یبدان
  .شود آخر به اول نوشته می از صفحه، کي یرو کیدی موب رمان

  ست؟یچ درباره کیدی موب رمان
 قـصد  سـوء  و بشر خواست و تین و قصد انیمي  ریدرگ کی داستان نیا
 نیآخـر  يالدیمـ  نـوزدهم  قـرن  دری  کیتاري  نما در لیملو( است، عتیطب
  ) .کندی م را خدا با تشیوص
 مراتـب  بـه  دیسـف  نهنـگ  رایـ ز (دیسف نهنگ کی. نهنگ کی. والیه کی...پس
  .)استی معمولی رنگي ها نهنگ از تر ترسناك و تر بیغر و بیعج
. باشد والیه ذاتش دیبا او: دارد وجود والیهي  برا بارمرگ چالش کی پس
  .آهاب مثل ،یتیجنس تک متکبر، شده، غرق

                                                        
مارسـل   اثـري از   Nude Descending a Staircase, No :آید  برهنه از پله پایین می- 1

این نقاشی، در زمـان خـودش بـسیار مـشهور     . شده است کشیده 1912است که در  دوشان
  .آید به حساب می مدرن شد و یکی از آثار کالسیک
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 اآلن مـا  ،)ستیـ چ درباره کیدی  موب یعبارت به( است قرار نیا از داستان
 بـا  و کند یم مهار را دیسف نهنگ آهاب :میدان یم را خود داستان اوج نقاط
  .ستین ممکني گرید بهتر اوج نقطه چیه.کند یم مرگ دوئل آن
  .میکن تمام را کارمان و میده انجام را سوم مرحله میتوان یم ما حاال
 خـود  داستان اوج نقاط ابتدا که میدار ازین ما. ماند یم انهیم و ابتدا: سپس
 به. میکن انیبي  گذارریتاث و احساس کمال در را ها آن و میکن مشخص را

 مـشخص  را آن فیـ حر هـم  وی  اصـل  تیصشخـ  هم دیبا ما گرید عبارت
ــ ــرا و میکن ــدهي ب ــور خوانن ــ روشــن را منظ ــه میکن ــر ک ــدام ه  آن از ک

 ،)یروحـان  طیشـرا (،یانـسان  تیوضـع  گـسترده  طرح نیا در ها  تیشخص
  .استي زیچ چه گرانیب

 زیـ نگا  غـم ي  تـراژد  نیـ ا شاهد که انسان کی. است لیاسماع ما هدف: ابتدا
  .است
 هـم  را مـان  یینهـا  انیـ پا و میـ دار را مان روعش م،یدار را لیاسماعی   وقت
 اعماق به آهاب دنیکش و شیها خدمه همه و دییپکوي  نابود از پس. میدار
 نهنــگ، توســط ایــدر اعمــاق در اش دوبــاره تولــد و او مــرگي بــرا ایــدر

  .است داستان نیا کردن بازگوي برا بازمانده تنها لیاسماع

  
 شماسـت،  آپ اسـتارت  نیا .  است انهیم و شروع از پس،  اول انیپا
 نقطـه  نیـ ا ان،یـ پا خط به دنیرس و رقابتي  برا شماست نقشه نیا

  .شماست اوج
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 نظـر  در را قیـ عم تفکر و کردن فکر نیب تفاوت...ویاست صبرکن، لحظه کی
  .ریبگ

  شیها پچ پچ و افکار
 آگاهانـه ی  وقتـ  داردی  حـس  چـه ی  دانـ  یم ؟پسيا  هکرد تفکر حال به تا ایآ

 نـد، یآ یمـ  وجـود  بـه  چطـور  افکـار  بینـی   مـی  وی  دهـ  یمـ  رییتغ را خودت
 محــو ســپس و   هــستندشــناور شــماي اریهوشــ انیــم در کــه یدرحــال

 فکـر  سـپس  و بدهنـد  يبعـد  فکـر  بـه  را شـان  يجا هک  نیاي  برا. شوند یم
  .يبعد

  
  . اند پچ پچ ها نیا ستند،ین فکر ها نیا
  

. باشـم  داشته یقیحق فکر کی ی حت که نیا از قبل بودم سالهی  سی  وقت من
 ذهن را من فکر ،ها ییبودا کهی  زمان تا ،است خوب زیچ همه کردم یم فکر

 افکـار  از نـد دبوی  بازتاب توهمات ای ها پچ پچ نیا .دندینام متوهم ای شکاك
 در کـه ي  زیـ چ هـر  ایـ  و دمیاسات ای نیوالدي  ها گفته از برگرفته و مقلدانه
 کنـار  و گوشـه در   کـه ی  سکـ  از ایـ  خوانـدم،  کتـاب  کی در ای دمید اخبار
  .دمیشن خواند یم رپ ها ابانیخ
 توهماتـت  به  :که است نیا منظورم نکن، فکر میگو یمی  وقت کتاب، نیا در

 تـصورات  ،را ندهیـد   برتـان  و دورپرسـه زدن     اجازه ها آن به. نده گوش
 اهمیتی  چرخند یم تان ذهن در لمیف صفحه کی مثل کهیی  ها دهیا و ربط یب

  .ندارند
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  .اند مقاومت. اند  توهمها آن: ستندی فکر نها آن

  

 نـد، یآ یمـ  مـا  ازین لیدل به و مادرمان و پدر ریخ تیني  ازرو ها پچ پچ نیا
 از هـا   پـچ   پـچ  نیـ ا.کننـد  یمحفظ   خودتان به رساندن صدمه از را شما که
ی اجتمـاع  و جامعـه  بـه  ورودتـان ي  راسـتا  در تـان  معلـم  ریـ خ تیني  رو

 پچ پچ نیا .باشند یم نیقوان از کردن يرویپراي  ب آموزشي  برا و کردنتان
 را شـما  کننـد  یمـ ی  سـع  کـه  هستند تاندوستانی  پ در یپ  يها صحبت ها

  .دیکني رویپ ها آن گروه نیقوان از هم شما تا کنند، مجبور

  
  . استمقاومت توهم

  

 را شـما  کـه   ایـن ي  بـرا  ،گرید موجودي  ها راه با شما کردن آشنا  آن هدف
 نظام کی طبق شما دادن قیتطبي  برا ،است کند لیتبدي  گرید کس به دقیقاً
  .شماست دادن قرار تیحما تحت وی اجتماع

  
 محقـق    را   هـا   آن میتـوان  ی م طور هند؟چیآ ی ما از کجا م    ی واقع افکار

   درست هستند؟ایآ رند،یگ ی کجا سرچشمه ماز م؟یکن
  

 انجـام  کـردن ی  زندگ راحتي  برا که  است يکار سؤال نیا به دادن پاسخ
  .میده یم
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