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نویسی  د    تجربیۀ تین    دومین  « چسبند هایی که می داستان»ترجمۀ کتاب 
نویسیی  کییه نر ینیید تودنییدمبتوا  ا بییرا   حییو ت تودنیید کتییاب اسیی  

کند، ای  با  گام دیگر  د   ها تسهنل می  پ استا تویژه  وکا ها و به کسب
د  ایی  نر ینید بیا اتبیا بیه        استا  تودند مبتوا  باکنفن  برداشته اسی   

 مان،  تری   غا  و د  ک سپا   ترجمه  مترجمان  بدت نویس  نر یند جمع
  خروجی باکنفنتی حاصل شد که ما  ا د  ابتدا  ای  مسنر ددگرم کرد

امبان وجود ایرادات سهو  د  چنن  کا هایی جزئیی   پُرواضح اس  که
خیود  ا ا  ایی  اتفیاب مبیرا      ننیز تن  نویس   و شود ا  کا  مبسوب می

کمبی  ،احتمادی  ت ایرادابا خو دها  شما د  قادب گوشزد  دذا داند؛ نمی
ها  نویسی ، گیام    تا د  بهبود نر یند ترجمه و تودند کتابس   بز گ ا

نظییییرات و نیییییدها  خییییود  ا ا   اه   اسییییتوا تر  بییییردا ی   
salam@nevisesh.com  به دس  ما برسانند 
 و  دل بیه دل   شیبانه  شیهر اد شیاهد    و می  برا  ویراستا   ای  کتاب 

تیا کتیاب د     کیردی  کلمات ترجمه شده دادی  و نهایی  سی ی خیود  ا    
جا دا د تری  حاد  ممب  به دس  شما برسد   خوان تری  و خوش شبنل
موا  هاعضا  تن  نویس     اد که ای  مسنر دشوا   ا برا  اسالمیا  منالد 

گشیود،   انتاد  ن  ا با صبر و   امی  میی   کرد و هرکجا که گرهی د کا  می
 نهای  قد دانی  ا داشته باش  

  امند که حاصل تالش ای  تن ، میبول واقع شود   
 

 با احترام 
  هرا منصف

  مدیر مبتوا  نویس 
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 تواندموجبجذبمشتریشود،سراییچگونهمیداستان
 ثیرقراردهد،أتمخاطبراتحت

!کارشمارامتحولکندووکسب
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دهند، د  هر جایگاه شغلی که قرا  دا یید، ایی     هر کا   که انجام می»
کننده و  کتابی اس  که همن  حاال باید بخوانند  کتابی کا برد ، سرگرم

 «کند  را  شما نراه  میصادقانه  کتاب جدید کنند ا همه چنز  ا ب
 «این است بازاریابی»ست گودین، نویسنده کتاب پرفروش نیویورک تایمز با عنوان  -

 
ها  ا  کا  اس  که داده و ها  اساسی د  کسب گویی یبی ا  مها ت قصه»

کند  د  ایی  اثیر ا  کننید ا هیال،      تر و ا تباطات  ا اثرگذا تر می جذاب
اسی   ننیا      و قابل دسترس شدهگویی برا  همه  اح   مها ت قصه
هیا  بیز گ بگوینید      بز گی باشند تا بتواننید قصیه   نویسندتننس  که 

 “ «بچسبد”ا  ت ریف کنند که  س  بدانند چطو  قصه کانی
و « هدا  قددر  عداد   »کتاب پرفروش نیویورک تایمز با عنوان  چارلز دوهیگ، نویسندۀ -

 «تر، بهتر تر، سریع باهوش»کتاب 

 
د  حاد  عاد  خود قرا  دا د، کا تان  و ی  قرا  اس : کسبستان ا  ادا»

منفجر تان  ذه خوانند،   ا یببا ه می  نخرید، مانند م   ای  کتاب  ا می
 پایانی! ۀیابد؛ صبن به شدت بهبود میکا تان  و شود و کسب می

اند  اد اده ها د  ای  کا  نوب گویند، ت داد کمی ا   ن انراد  یاد  قصه می
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گیویی کننید  ایی      تواند به شما بگوید چطیو  قصیه   یک نفر میو نیط 
 «داستان کنند ا و کتاب  اس  

 «گو سخنران و قصه»های پرفروش  جوایز کتاب ۀاسکا  استارتن نویسنده و برند -

 
خصوص د  میو د   خوان  بسنا   یزبن  هست   به می م  د  مو د  نچه»

اول م   ا بیه قیالب    وکا   اما کنند ا د  همان صفبۀ ها  کسب کتاب
عیادی اسی   اگیر     ،گویی انداخ  و دیگر  های  نبرد  ای  قد ت قصه

ثنر قرا  دهنید، بیرا  تهنین     اهند تن  و مشتریان خود  ا تب  تأخو می
اندا   خلق کنند و با ا یابی بهتر  انجام دهند، حتما کتاب  ها چش   ن

 «چسبند  ا بخوانند  هایی که می داستان
 وسس اسپارکتورورند فیشکین، م -

 
اخبیا    ها  کوتاه و گویی هنر  اس  که امرو ه د  منان انبوه مت  قصه»

اس  که ا   چنز  «قصه»سف دا د؛  یرا تأاس   جا    و مره گ  شده
 نتیه اسی   د     ها به کا  میی   مان پندای   بان برا  ا تباط منان انسان

ی تا  و پود داستان چسبند، کنند ا هال به  یبای هایی که می کتاب داستان
 میو د  چنیز  کیه     باند و بهتیری   اه سیاخ   ن  ا میی     ا د  ه  می

 «کا  و انراد تاثنرگذا  به  ن ننا  دا ند  صاحبان کسب و
 «ثانیه 5قانون »مل رابینز، نویسنده کتاب پرفروش و جهانی  -

 
هیایی کیه    به موقع، باهوی ،  یرکانه و قد تمنید  بایید کتیاب داسیتان    »
وکا تان  ا  شد دهند   ها، کسب ند  ا بخوانند تا با قد ت داستانچسب می

 «شود! به شدت توصنه می
 «هدف صحبت کن دربارۀ»جی بیر، موسس کانونینس اند کانور  و از نویسندگان کتاب  -
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یک داستان شخصی، ماهن  اعتبا  کا م اس   گفتنوکا  م ،  د  کسب»

انیراد   هیایی کیه بیه    و کمیک  ده  کند کا هایی که انجام می و اثبات می
ها سفر   ا با دیگران به اشتراک    داستاناندبخ   سان ، واق ا نتنجه می
کند  شوی  و  اهی  ا نراه  می گذا ند که م  و تنم  با  ن شناخته می می

 «باشن   مان به طو  شخصی ا تباط داشته تا با مشتریان
 اندام آتوم کلبریزی، کارآفرین و متخصص تغذیه و تناسب -
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*** 
 تقدیم به کسی که در ذهنش سه سوال دارد: 

کردن دارم؟  آیا داستانی برای تعریف   
توانم آن را تعریف کنم؟  آیا می  

 و آیا باید آن را تعریف کنم؟
 این کتاب، متعلق به شماست. 
.و پاسخ به هر سه سوالتان مثبت است  
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 مقدمه

 
تیر میردم   شبرگزا   بود  ش  هیزا  ماییل  ن طیرف    ۀت طنالت هفت
چنزهایی که قد دانشان  تخو دند، د با   مننی میسنب تبوقلمون و پو 

کردند، و د  حیادی کیه بیه صیدا  گزا شیگر       بودند، باه  صبب  می
 کردند  ا جا خوش میهدادند،  و  کاناپه نوتبال د  تلویزیون گوش می

 کردم    چون د  اسلوونی بودم  کدام ا   ن کا ها  ا نمی م  هنچ
م  د  اسیلوونی  » ۀکردم جمل وق  تصو  نمیصادقانه بگوی ؛ هنچ

 ا بگوی ، به جز یک با  که د  مبزیک، با یک بیا یب  نوتبیال   « هست 
ا او و به مدت نیط یک  و ، متیاعد شدم که بی  اسلووننایی دیدا  کردم

 ا دواج کن   
جا بودی ، م  و همسیرم مایبیل )کیه بیا یب       اما با ای  حال ما  ن
شیده، عجنیب و تاحیدود       ها  سینگفرش  نوتبال ننس (، د  خنابان

 دیی   اگرچیه جشی      قیدم میی   ی  پایتخ  اسیلوونی ی مرطوب دوبنانا  
احساس  ضای  و قد دانی  ا    ا ا  دس  دادی  اما م  کامالًشبرگز
ا  که به  ن قدم گذاشته  ها  انسانه نه نیط به خاطر شهر داستان داشت  

ها  نروش  جا، یبی ا  بهتری  داستان بودی ، بلبه به ای  ددنل که د   ن
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 ام  ا شنندم   ندگی
هیا   پن  ا   نبه جلوتر بروم باید چنز   ا بیه شیما بگیوی   قصیه    

ند که ا   ن ا  هست ها شغل م ، پول م ، و د یچه  ندگی م  هستند   ن
کن   اودن  داستان   ا د  س  یا ده سادگی گفیت ؛ و ا   ن   به دننا نگاه می

انید و حیاال می      اند، پندای  کرده ها به دنبال م   مده  و  به ب د، داستان
هیا   اسیتراتژیک ا  داسیتان   ت و های   ا به سیخنرانی د  میو د اسیتفاد   

 ه بگویند ده  که چطو  قص گذ ان  و به دیگران یاد می می

ها ددنل  نت  م  به اسلوونی بودند  می  ا  طیرف    د  حینی ، داستان
متبده دعوت شده بودم تا برا  حدود هزا  مدیر برند و با ا یابی،  ایاالت

تبلنغیات کیه ا  سراسیر ا وپیا  شیرقی       تا  و ن ال حیو   مجر   سانه
 کیا  سیخنرانی کین      و گیویی د  کسیب   بودند، د  مو د قد ت قصه  مده

توانند ای  موق ن  طنز دود یا حداقل  ا  دود  ا مجس   بنابرای  حتما می
، شیاهد بز گتیری    سیرایی  داسیتان کنند؛ م  به عنوان ییک متخصی    

 د  تمام تا یخ بودم گویی،  قصه  وند دگرگونیِ
مردم  که ای ای  اتفاب د  عصر همان ت طنالت اواخر نوامبر  خ داد  با 

 ؛کنند، شهر  نیده و پُرشیو  بیود    رگزا  نمیاسلوونی جش  شبرگزا   ب
د ختان  جا شروع ت طنالت  ا با مراس  ساالنه چراغانی کردنِ چون د   ن
 دیی    بودند  م  و مایبل د  منان هزا ان اسلووننایی قدم می جش  گرنته

نروشیان   ها  کبابی دس  که د  حال دذت بردن ا  شراب مبلی و بلوط
هیا    د، هوا مرطوب و سرد بود و خنابان می شب به سناهی  سمانِ بودند 

هیا  وییزان بودنید،     هیا  کریسمسیی کیه بین  سیاختمان      به خاطر  یسه
 سیند   د خشند  طنن    ام سرود کریسمس ا  مرکز شهر به گوش می می

ها که خنابان  ا د خشان کرده بود، میا  ا بیه داخیل     و ویتری  پرنو  مغا ه
 و چنزها  جدید کشف کنن   کرد تا گشتی بزنن  مغا ه دعوت می

ها می   ا صیدا    ادبته چنز  که گفت ، کامال حینی  ندا د  ویتری  مغا ه
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 نند، چون مایبل خریید   ها مایبل  ا صدا نمی  دند، نه ما  ا! ویتری  می
کند، نه ا  مغا ه، نه ا  حراجی، و نیه بیه    کند  او نه  نالی  خرید می نمی

خرد  تا  مانی که ک  دبیاس   نز نمیچ هنچ شبل دیگر   او تیریبا هنچ
خرد  د  حینی  ممب  اسی  حتیی     یرش پا ه نشود، یبی دیگر نمی

 باشد  کنف پول ه  نداشته
د  طول سفر ا وپایی ما، ای  تفاوت اساسی د  ترجنبات خرید به 

 یک مبادمۀ نسبتا تبرا   تبدیل شد:
 اوه! بوتنکِ یک طراح مبلی  بروی  نگاهی بناندا ی ! من:

اس   به  کند که گویی صدای   ا نشننده )طو   برخو د می مایکل:
 دهد (  اه  نت  ادامه می

 اوه! یک نرش نروشی مبلی  بروی  نگاهی بناندا ی ! من:
 دهد ( شنود و به  اه  نت  ادامه می )صدا  م   ا نمی مایکل:
شده  بیروی    چنز د  ای  نروشگاه ا  چوب پنبه د س  اوه! همه من:
 بناندا ی ! نگاهی

یی بیا وجیود ایی  کیه کیا         و د  )تلف  همراه   ا د میی  مایکل:
 ی و به  اه  نت  ادامه می دهد ( کند نمی

 اوه! نان تا ه! من:
هیای    )با نفس عمنییی، عطیر نیان تیا ه  ا بیه د ون  ییه       مایکل:

 دهد ( نرستد و به  اه  نت  ادامه می می
به  ن  که ای   اول به خاطر ای  مساده به دو ددنل م   ا نا اح  نبرد

ا  نییط دو چمیدان    عادت دا م، و دوم، ما برا  ای  سیفرِ ییک هفتیه   
تری  نان دننیا   کوچک همراهمان  و ده بودی   چمدانمان حتی برا  نرم

ه  )حتی به صو ت نشرده شده( جا نداش   پیس می  تیرجنح دادم    
 دعوا  اه ننندا م  

 دم  ها  ا دی ن شب     ن کف  که ای تا 
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هیا ییک جفی  کفی   نانیه،        نجا د  ویتری  مجلل یبی ا  مغا ه
 بودند  شبوه نشستهمغرو انه و با

ا  بودند و د خشان، پر   ب و برب  شاید به خاطر مستی  ها نیره ن
شراب )یا منل ناکام به نان( بود اما د   ن دبظه دیگر نتوانست  میاومی   

د چه اتفاقی انتاده، او  ا به داخیل  مایبل بنچا ه بفهم که ای کن   قبل ا  
  ن بوتنک شنک کشندم،  ن سم  خنابان 

داخل مغا ه گلچننی ا  کاالها بود  ا  ساع  و جواهرات گرنتیه تیا   
منان   ثا  هنر  و دباس  م  مستین  به سم  کف   نت  و مایبل  ا د 

هیا ا    ها  ها کردم تا برا  خودش بگردد  ا  شانس بد م  کفی   ادکل 
مایبل  ا به خیاطر   ب   که ای دیک اصالً جادب نبودند  م  سری اً ا  نز

و برب تنها گذاشیت ، احسیاس پشینمانی کیردم  بیه جلیو  نروشیگاه        
برگشت ، جایی که مایبل د  تالش بود پش  استند عطرها دو  ا  چش  
بماند  همن  که قصد داشت  دس  مایبل  ا بگنرم و بیا خیودم بنیرون    

طلبی که اهل خود اسیلوونی   بنس  و چندسادۀ جاه ببرم، ننرو  نروش
جیا مخفیی    ها طو   بنرون پرید که گویی  ن بود، ا  پش  کانتر ادکل 

 بود  نیط چند اینچ با مایبل ناصله داش   شده
م  با خودم  «خواه  قربان  دنبال بو  خاصی هستند؟ م ذ ت می»

  «خبر اس    چنز بی وا ! نه! ای  بچه ا  همه»نبر کردم 
قصید خریید    کیه  ایی  به خاطر مایبل دنبال هنچ بویی نبود  نه تنها 

وق  اهل  کرد  هنچ ادکل  استفاده نمی بلبه به ای  ددنل که اصالً نداش ،
ها شده بیود کیه بیه     ادکل  نبود  او نیط به ای  ددنل نزدیک کانتر ادکل 

 گش    شدن می دنبال جایی برا  ایستادن/مخفی
کردم به نروشنده بگوی  امیا او   که م  س ی می ای  دقنیا چنز  بود

کرد  د  عوض او با دق  و ظران  یک ج به عطر سیفند و   توجه نمی
  بی  اه  اه  ا ا  قفسه باالیی ویتری  د   و د 
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غنرعاد   انگشتان  )که«  تری  عطر ما اس  ای  پرنروش»او گف  
داشیتن  د  برابیر   د  ما قصید  بلند بودند( دو  ج به  ا به   امی گرنته بو

 مان ایستادگی کنن  و چنز  نگوین   قلبی خواستۀ
نیو  ا  و    به  ا با  نبرد  د  عوض او بسیتۀ اما نروشنده حتی ج 

کنید،   دانید دا د چیه میی    ا  که می ند مالی  مردانهخز گذاش  و با دبمن
 شروع کرد 

 
 1ادکلن ایت اند باب 
 ی  داستان ادکل  ای  اند باب اس :ا

یک دانشیجو  خیوش تنی  و جیوان  مریبیایی       3714 د  سال»
کرد  د  همان س  بنس  سیادگی او   داش  ا   یویرا  نرانسه دیدن می

توانس  احساس کند که  میدید     ویژگی خاصی داش   هرکس او  ا می
 «ا  د  حال ظهو  اس   او ستا ه

 دهن  یا نه  ما د  جوان مبث کرد تا ببنند ما به او گوش می نروشندت
 حال گوش دادن بودی  

بیا میرد    بیود   که بیه اطیراف شیهر  نتیه     یک  و  ای  مرد جوان»
 و شید  نیوکی ا  ییک خیانوادت     هنرانسو  به اس   دبرت نیوکی  وبی  

ادبتیه میرد جیوان ایی   ا     ت پا یسی و متخصی  عطیر بیود      اد نجنب
نظنیر    دانس   تنها چنز  که او نهمند ای  بود که  ن مرد بو  بی نمی
طلیب نیوکی  ا    عجنب باعث شد جوان  مریبایی جیاه  اد   ن بو د می

اد اده  ا به او بدهید  نیوکی    قانع کند تا نمونۀ کوچبی ا   ن ادکل  نوب
 «نروخ   وق  عطرهای   ا نمی هنچ

  د  م  به مایبل نگاه کردم  او همچنان خنره بود و پلک نمی
مریبا برگش  ه  کنند، وقتی که مرد جوان ب طو  که تصو  می همان»

                                                 
3  Eight & Bob )هش  نفر و  باب( 
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دبظیه انیدکی هی  تردیید     اگر او تیا  ن     ن بو شدند دیگران ه  شنفتۀ
نهمنید چنیز مهمیی      ن دبظه مصم  شد  مرد جیوان  د  قط اداش ، 
شی  و ا  او خیواه  کیرد    بیه نیوکی نو  ا   اس   بنابرای  او نامه یانته

  «را  باب بفرستددیگر و یبی ه  ب هش  نمونۀ
او سوادی بود که نروشینده   ا د  چهرتچه مایبل چنز  نگف  اماگر

  ن  ا پاسخ داد 
شناسند  اس  بود  مرد جوان  ا ه  احتماال می  باب براد  مرد جوان»

 «او جان یا به اختصا  جی بود 
جمله تمام شود صدا  نروشینده   ام شید و مایبیل     که ای قبل ا  

کیرد:   گویی که گن  د دان د یایی  ا کشف کرده باشد، به   امی  مزمه
 «اف  کی»

 « بله»نروشنده با سر تایند کرد 
و نمونیه عطیر      کند مرد جوان مو د نظر کسی نبود جز جان اف»

 «بود  ی 3برا  براد  او ی  ابرت
 ن موقع م  وا د ت امالت  ن دو نشدم )اگرچه همنشه وا د ببیث  

ت  کیه  کردم  د  حادی که دوس  داشی  شوم( و نیط داشت  تماشا می می
مند  شود، اما بنشتر عالقه چه می «باب اندای  »پایان داستان ادکل  بدان  

 داد  به داستانی بودم که داش  جلو  چشمان   خ می
 «ای  ادکل  جان اف کند  اس ؟»: مایبل با شگفتی گف 
 ابطیۀ  داننید،   طو  کیه میی   ادبته همان  بله، دقنیاً»نروشنده ادامه داد: 

وق  مناسب نبیوده  و اگرچیه می      ه هنچادمللی بن   مریبا و نرانس بن 
هیا  ادکلی  بیا کشیتی بسینا        دان  حمل بطر  دان ننست ، اما می تا یخ

دشوا  بوده اس   بنابرای  به منظو  حفی  امننی   خیری  مبمودیه ا      
 «ها مخفنانه منتیل شد  ، ت داد  ا   ن«ها نا  »دس  

                                                 
 شود تبدیل می« باب»د  حاد  مخفف به «  ابرت»  د   بان انگلنسی نام 3
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 ه بود نگاه کرد نروشنده صبر کرد و به مایبل که انگا  دهان  با  ماند
 «تو  کتاب»

بیود بیا      و ده ترپن  ا که  ا  دقنیا د  همان دبظه، نروشنده ج به
جیا د  منیان    کرد  د ون ج به یک کتابچه بود  او کتابچه  ا با  کیرد   ن 

بیود و ییک بطیر      رش خو دهجایگاهی به بهتری  شبل بُ ،صفبات 
 کریستادی ادکل  د  منان  ن قرا  داش  

ا   ا ا  مایبل شنندم که پن  ا   ن هرگز  ظه م  سه کلمهد   ن دب
 «دا م  م  برش می»بودم؛  ا  او نشننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ا گروگیان   برا  م  کامال واضح بیود: همسیرم   د   ن دبظه یک چنز
بودند  برا   ردهجا ک خرد جابه و با یک موجود نضایی که عطر می  گرنته
کامال متوجه منظو م بشوید باید بگوی  که    مایبل حتی ادکل   ا  که ای 

 بو ه  نبرد! 

اسلووننایی  چه د   ن مغا ت دان   ن ه خوبی میجدا ا  شوخی، م  ب
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واقیع  باطی با موجودات نضایی نداشی   د  بر سر مایبل  مد، هنچ ا ت
انسیان بیود کیه    تیا  ییک   تیری   ن  پاسخ او به تالش نروشنده، طبن یی 

 فتد توانس  اتفاب بن می
داشت  کنف پودشیان   چون چنز  که ا  تمایل مردان برا  بسته نگه

 تر اسی        کند  ه  جذابچنز  که حتی ا  جان اف تر اس     قو 
 توان میاوم  کرد    برابر  ن نمیقد تی که د « قد ت داستان اس »

ک نرد  ا به جیایی نراتیر ا    تواند ی نی  می یک داستان عادی و بی
«  متوان  ا   ن چش  بیردا  نمی»تواند ما  ا به  ها ببرد  می عالیق و  گاهی

  د  ای  شرایط اس  کیه  «ا  وا ! خروجی اتوبان  ا  د کردم»ببرد  به 
کنین   حیادتی کیه د   ن     یحادی شبنه حال  ن شب همسر م  پنیدا می  

 اس  چنز ا  کنترل ما خا ج  کنن  همه احساس می
شیود    یک ددنل وجود دا د که چنین  احساسیی د  میا ایجیاد میی     

شود،  دید، وقتی ای  ددنل وا د یک داستان عادی می طو  که خواهن  همان
روشنده د  ا  که ن توانن  خودمان  ا ا  قصه  ها کنن   ا   ن دبظه نمیما 

د  میا ییک دگرگیونی     ای  اند باب کیرد،  بوتنک شروع به گفت  قصۀ
  شد: دگرگونی د  د ک ما و د  تمایالت ما ایجاد 

ای  تغننر و تبول چنز  اس  که بسنا   ا  ما به دنبال  ن هستن   
تواند ایجاد کند  نراتر ا  خرید یک بطر  ادکل ، تبودی که یک قصه می

کند که مشیتریانتان بیه شیما      کا   می وکا  دا د  اثرات عمنیی بر کسب
وکا تیان تبیدیل    ن شما  ا به مبلغان کسیب ونادا  شوند  داستان، کا کنا

تر،  دهد و شاید ا  همه مه  کند  ماهن  و اثرات با ا یابی  ا تغننر می می
 به خودمان شود  نسب  باعث تغننر دید ما

که چگونه شیما بیا    انتد و ای  که چگونه ای  دگرگونی اتفاب می ای 
، چنز  اس  کیه  توانند  ن دگرگونی  ا ایجاد کنند قصه می قد تِ مها ِ

 ای  کتاب به  ن می پردا د 
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ا  شانس بد ما  ن شب د  بوتنک تنها همان بطر  ا  ادکل  ای  اند 
توانستن   ن  ا بخری    بود، که تنها یک نمونه بود  ما نمی باب باقی مانده
داسیتان انیید  هنجیان  ده بیود کیه حواسی  نبیود         نروشنده د  بنان

توانستن   ن ادکل   ا به خانیه   ما نمی هک ای موجود  خود  ا چک کند  
ببری  ه  نتواس  ا  اشتناب مایبل ک  کند  د  حینی  اشیتناب مایبیل   

 شدیدتر ه  شده بود 
ناگهان پرانرژ  شد  وقتی  ، وح و کسل بود همسر م  که اغلب بی

ا  بوتنک خا ج شدی  و م  به دنبال جایی برا  گرنت  یک نوشیندنی  
و  شروع به صبب  کیرد  او ا   یک ا وپایی پر شبودم، مایبل با ژس  

ثنر خیط  تأ بود و به شدت تب  ده شده نظنر ادکل  هنجان بند  بی بسته
ها و  دو  ا  چش  نا  نظنر  کرد  ن عطر بی تصو  میداش    داستان قرا 

  کتیاب د  ذهی  او  اسی     بیه کیاخ سیفند  سینده     به صو ت مخفنانه
 و    و  منیز  قرا  داشی ،    منان  ند   ادکل   اسرا  منز  که بطر 

  بوده اس جمهو   مریبا   ئنس
ما باید حق پخ  ای  ادکل   ا د   مریبا  شمادی برعهده »او گف : 

 «س   هرکسی باید د  مو د  ن بداند   و   شگف بگنری   ای  چنز 
که ادکل  چه بویی دا د  ای د با ت باشند: ما هرگز  ای   ا به یاد داشته

 مه  نبود! بودی   بردهصبب  ن
 و  ب د دوبیا ه   مان برگشتن ، تصمن  گرنتن   ن شب وقتی به هتل 

که برا  برگش  به خانه بلن  بگنری ، به مغا ه بروی  تا شاید قبل ا  ای 
 با  جدیدشان  سنده باشد 

ا  کیه شیب    صبح  و  ب د وقتی به نروشگاه  سیندی ، نروشینده  
کیه  توضینح داد   وبیود   سال داده ن  منانجای   ا به یک خابودی ،  دیده

  اس  هنو  با  جدید ادکل  ای  اند باب نرسنده
د بیا ت ایی  ادکلی  بیه می       توانند  می»م  کنجباو بودم و پرسندم 
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  «توضنح بدهند؟
ای  سیر  مبصیول   »و با  حم  گف  « بگذا ید ببنن    »او گف  

رانسو  استفاده پن  بو  مختلف دا د، د  ای  ادکل  ا  گناهان خاص ن
و ا  « بند  خنلیی خیوبی دا د    اس   بسته شده  به نظر بسنا  پرطرندا 

  نجا  ن   نیط همن !
انگنز بود  گیویی دییرو  میا     اوت بن  ای  دو تجربه بسنا  شگف تف

اتفاقی وا د بوتنبی شده بودی  که جادو شیده بیود و ب ید ا   ن شیب     
 بود  جادو ا  بن   نته

غنرعاد  نبود   و انه د  کا م ای  بنان تراژییک   ، و  بود اما شگف 
ها  نروشی که ا  ا تباط گیرنت  بیا مشیتر  ا     کن   تن  ا مشاهده می

شیان   دافهایی که به اه یزند  نمایندگیطریق یک داستان نریبنده د  گر
کنند با مشتریان بادیوه ا تبیاط بگنرنید      سند د  حادی که تالش می نمی

شد یابید، دا د ا   که   شان به جا  ای  نگ سا مانیهایی که نره شرک 
توانند داستانی  که  هبران نمی ها به خاطر  ن اس  ای   ود  همۀ بن  می
 شان بگویند  ها  سا مانددنل انجام ن ادن  د با ت

که، هنچ سبر و جادویی برا  حل ای  مسیاده ننیا    خبر خوب ای 
ه چگونیه قید ت قصیه   خواهن  نهمند کننس   د  صفبات پن   و، 

وکا ، احساسیات و  نتا هیا تغننیر    هرکسی  ا د  تفبرات کسب گویی
 توانند ا  ای  قد ت استفاده کنند که شما چطو  میدهد و ای می

گیویی شیما    تأثنر چندانی د  توانیایی قصیه   «دوبنانا» با اینبه سفر به
   ا کن  حتماً د  طول ت طنالت ایی  کیا   نخواهد داش ، اما توصنه می

 !انجام دهند
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  «نیت و صداقت، داستان است.ترین فاصله بین انسا کوتاه»

  1«آنتونی د میلو»
 

تیری  پسیر    ع او جذابتری  پسر دبنرستان بود  د  واق اند  ک  جذاب
  نبود چرا  شاید بیه ایی    کس واق اً مطمئ هنچسوم بود   مد سه ا  پایۀ

بود، اما واددین  او  ا پاینز سیال ب ید بیه    ددنل که د  ماه مه به دننا  مده
تر بود  یا شاید ددینل  ایی     د، برا  همن  ا  همه بز گمد سه نرستادن

او نسب  به  ،انگنز  بود  یا حتی خنلی ساده بود که او و  شبا  شگف 
 تفاوت بود  چنز بی همه

هرچه که بود، ب دا ظهر پاینز  سال اول، وقتی که اند  یک قوطی 
 ا به م  ت ا ف کرد، سرنوش  دبنرستان م   ق   3ود سودا  انگو  

                                                 
3  Anthony De Mello 

3  Welch 
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کیه  ایی  بیدان م ناسی      و لی ندا مکرد م  مشب اند  نبر میخو د  
 کس دیگر  ه  نباید مشبلی داشته باشد  هنچ
شید، بیا    میی  گنیر   بود  پذیرش اجتماعی ا  ای   اه انیدا ه  3777سال 

 قلبیی شیبلِ  بنیدها    گیردن کردید   چنزهایی که با دیگران قسم  می
ها  سودا و چنزها   شد، قوطی بسته میکه ا  وسط ش بهتری  دوس 
  3ها   دامس اکسترا بستهخنلی ویژه مثل 

وق  خانه  ا بیدون همیراه داشیت  ییک بسیته ا       به یاد ندا م هنچ
قط یه کیه جداگانیه د  نوییل      10 دامس سبز اکسترا ترک کرده باش  )

پنچنده شده و با یک نوا  سفند کنا  ه  قرا  گرنته بودنید(  قط یات  ا   
کردید، اثیر   ر داد و ای  کا   ا که میج به بنرون سُشد به   امی ا   می

ماند  ای   دامس برا  تیسین  کیردن بیا دوسیتان و      ا  هر یک باقی می
ا   پسرهایی که خا ج ا  تن  شما بودند عادی بود  هر پاک  خادی نشانه

  وابط اجتماعی بود  تا  اندا 
بیرا    دامیس اکسیترا نبیودم      تخیو د  م  مشتر  قس ظاهراً، نیط 

هیا    د  صید  تبلنغیات جوییدنی    3شیرک   یگلیی   ها ای  برنیدِ  سال
 وید؟ ییک   مواد غذایی می دهان قرا  داش   به نروشگاه تکنند خوشبو

پزشک قرا  دا ید؟ اکسترا  ا نراموش نبنند   بسته اکسترا بگنرید  با دندان
 !دناگهان    دیگر نبو که ای ای  تبلنغ، ترند و مسلط بر با ا  بود تا 

بنس  سال پس ا  سال اول دبنرستان، د س   ، تیریبا3031ًد  سال 
کردم  و   چنز  بیه جیز  دامیس اکسیترا       مانی که حتی تصو  نمی

بخرم، ای  نام تجا   نمادی  به جایگاه سوم سیوط کرد  اکسیترا حتیی   
 های  ه  نبود   جزو انتخاب
ا   پین  ا که احساس بد  به اکسترا پندا کنند، مخصوصا  ای  پن 

                                                 
3  Extra 

3  Wrigley 
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 هیا حتمیاً   کیه  ن ی که نبر کنند ای  به خاطر عملبرد خودشان بوده  ای 
 -انید  ا   و ده بدبنا   احمیانه اند یا ناپذیر  شده مرتبب اشتباه اجتناب

وکا  اسی     اجا ه بدهند شفاف باشن : ای  یک مشبل بنناد  د  کسب
ا  دا نید،  قفسه قیر نه نیط برا  مبصوالتی که د   نه نیط برا  اکسترا،

 ای  مشبلی برا  همه کسب و کا هاس  
کا ها و را با  ن د گنر بود و  نچه که همۀ کسبد  نهای   نچه اکست

 هاس   ر کردن شبافند، پُگنربا  ن د 

 

وکا   انتیال ا  ش بیه مخاطیب د  ا ا  کسیب سیود     هدف هر کسب
وکا ( بیه نیطیه   )کسب« فاد»ۀ اس    ساندن مبصول یا خدم  ا  نیط

شیما   بیرا     ها  بی کنند(  ادبته که  اه )مردمی که ا   ن استفاده می« ب»
سیاده،    سندن به ای  هدف وجود دا د، اما مسنر کلی بسنا  ساده اسی   

-ودی نه  سان  دستنابی به هنچ هدف باا  شی بدون عبو  ا  موانع امبیان 

ا  ایی  موانیع وجیود دا نید      ت داد  یاد   ،وکا پذیر ننس  و د  کسب
 سانند؟ به بر سی کردن چطو ؟ چطو   خرید می ۀچگونه مردم  ا به نیط
کنند؟ چطو  یک واحد  شان می کنند؟ چطو  حف  است دادها  ا جذب می

کنند که  نتا  به موقع و متناسب بیا شیرایط ا  خیود نشیان       ا متیاعد می
ا   ا بخرنید؟   اییده  کننید کیه   هیا  ا متیاعید میی    دهد؟ چطو  باالدسیتی 

 و    ها  مستین  د  مو د یک ابتبیا  خیاص  ا چطیو  جمیع     گزا ش
    کنند و  ا به تبویل به موقع ملزم می  کنندگان کنند؟ چطو  تأمن  می

و ا  هیر   کیه باشیند   ا  دنناا  گوشه، د  هر مه  ننس  کجا هستند
قیع عبیو  ا    وانگاه کنند، موانع وجیود دا نید  د   ا  که به داستان   اویه
 کند  وکا   ا ت ریف میها، چنز  اس  که مونین  کسب  ن
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ها   عنوان مبدودی  بهبه موانع نه  تاکند  ، ای  بنشتر کمک میبه نظرم
ا  بین    شباف نگاه کنن   ناصله عنوان یک هودناک غنرقابل عبو ، بلبه به

 د   ن قرا  دا ید  یک شباف خواهند باشند و جایی که  می نچه 
بن  مشتر  و سیا مان اسی      توکا ، حفرتری  شباف د  کسب ضحوا

تواند مبصوالت و خدمات خیود  ا د  دسیتان    یک سا مان چطو  می
که به  ن ننا  دا د قرا  دهد؟ وقتی شیما د  صیف صیندوب     ا  مشتر 

شیوید،   میی   و  وبهایستند و با بنس  نوع  دامس مختلف  نروشگاه می
  ا انتخاب کنند؟ اکسترا چه باید ببند تا  ن

هیا    شباف موجود د  بخ  نروش مه  اس ، شیباف  که ای با 
هایی بن   وکا  وجود دا ند  شبافها  کسب دیگر  ننز د  سایر بخ 

کننیدگان و کا منیدان    گذا ان بادیوه، بین  اسیتخدام   کا  نرینان و سرمایه
 نگر، بن  مدیران و کا کنان، بن   هبران و مدیران اجرایی   ینده

دا ید  هایی به مونین  دس  یابد، ننا  به پلوکا تان کسب که ای برا  
هیا   تر ا   ن، کسانی هستند که بتوانند شباف د  مه ببندها  ا ای  شباف تا

 ا به خوبی پرکنند  اگر بتوانند بهتر بفروشند، بهتیر اسیتخدام کننید، بهتیر     
 ما برنده خواهند بود بسا ید، بهتر خلق کنند و بهتر ا تباط برقرا  کنند، ش

با   باشند  ادبته برا  انجام ای  کا ، ال م  تها  ا ببندید و برند شباف
کنند بیرا  خودشیان    س ی میس  که همه و ای  جااس  پل بسا ید؛ 
  تمایز ایجاد کنند 

 
 

بدون د  نظر گرنت  نوع شبانی که د  تجا ت با  ن مواجهند، باید بیر  
نید، تسیلط   ها  قد تمند مو د ننا  خت  پلنصر اصلی که برا  ساسه ع

ضا  کلنید   پندا کنند تا بتوانند مخاطبن  مو د نظر، مشتریان بادیوه، اع
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ثنر تیأ  : توجیه، تبی    ا ا  شباف جذب کنندگذا ان و     گروه، سرمایه
 کردن  دادن و متبولقرا 

ه خود جلب کنند ها باید توجه مخاطبان  ا ب اول، بهتری  پل د  وهلۀ
 وجود دا د ها بدانند اصالً پلی  تا  ن
دادن، به ای  م ناس  کیه شیما   تأثنر قرا  دومن  عنصر، ی نی تب  

 قاد ید مخاطب  ا متیاعد به انجام عملی کنند که انتظا  دا ید 
خواهند پل  دن  ا بر یک شباف با ها و  و سومن  عنصر، اگر نمی 

 د کنند با ها تبرا  کنند، تبول ایجا
کننید و اثیر  مانیدگا  بیر او      ها مخاطب  ا دگرگون می بهتری  پل 
گذا ند  به طو   که حتی به برگشت  به سم  دیگر پیل نبیر هی      می

 شود  نبند  د  نتنجه شباف برا  همنشه بسته می
 خنلی ساده اس   مگر نه؟

هیا و   ای  اس  که با وجود بهتری  تیالش  ی تراژد  واق ی ی   مسئله
کنن   ما نیط بر  و  یک ییا   ها واق ا بد عمل می ا، د  ساخت  پله نن 
شوی   به ند ت بیه هیر سیه میو د توجیه      دو عنصر متمرکز می نهای 
عناصر دس  و پنجه نیرم کنین ، بیا انیراد       با  ن که ای کنن   به جا   می

تیری  حادی     تری  و سریع نرض  سان طو  پن  کنن   ما بهصبب  می
هایمیان سسی ، ناپاییدا  و     گنری  و د  نتنجه پیل می ممب   ا د  پن 

ها   حل  یند  اما ا   نجایی که ای   اهمیگاهی کامالً مضبک ا   ب د 
ای  کیه همین     ند، خودمان  ا متیاعد کردها سر اس  و ساده بسنا   ای 

 میدا  ه  کانی و مناسب اس  
ایید، ییا    دهاتوبوس دیی تمام مشاو ان امالکی که د  ایستگاه  تبه چهر
ایید و ییا    کیامپنوتر خیود بسیته    ۀ و  صیفب  که بیر  3 پ تبلنغات پاپ

اید  همراه یا کامپنوترتان  د کرده لف ت ۀویدیوها  تبلنغاتی که  و  صفب

                                                 
3  Pop-up 
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وقتی تب جنگ   3033ا  د  سال  نبر کنند  دو ه ،اید ها گذشته و ا   ن
 ، جلیو  د  3دا ت ویید  ستا گان دوبا ه باال گرنته بود، مرد  با دباس 

ایستاده بود و با سشوا   که د  دس  داشی ،   ما ۀ  ایشگاهی د  مبل
کشیاند  دا ت ویید  چیه     مردم  ا برا  کوتاه کردن مو داخل ساد  می

ا تباطی با ساد    ای  دا د؟ حیدس  دنی  سیخ  اسی  چیون او      
جیا  همنشه چنز  شبنه کاله ایمنی بر سر داش ، اما با ای  وجود، او  ن

 بود  یشگاه ایستادهجلو    ا
خواهد مبصول خیود  ا د    ا   ا د  نظر بگنرید که می یا نروشنده

گنرندگان م رنی کند؛ بیا اسیتفاده ا  تجهنیزات     میابل گروهی ا  تصمن 
دهد، و د  کامپنوتر  و نشانگر دنز   برا  ا ائه، به خودش اطمننان می

   وق  صرفا ، بن  ا  ش  ساع بنس  دقنیه ۀنهای  برا  یک ا ائ
هشیتاد و نیه   د  هیا، اعیداد و ا قیام  ا     ها، مزی  ویژگی د تا تمامکن می

بیره   ا بیه خیو د     و ند و د  نهای  ای  م جون د هی  بگنجا اسالید
کدام ا  انیراد حاضیر د     خواه  ای   ا بگوی  که هنچمید  دهمخاطبان 

نلیی  ی چیون خ کدام ا   ن اسیالیدها ننسیتند     اتاب قاد  به خواندن هنچ
اما ای  اصالً مهی  ننسی ، چیون    اندی   یخته نوشته شده ه  کوچک و به

تواند بیا   نروشنده قصد دا د  ن  ا ا   و  صفبه بخواند  چه کسی می
 او مخادف  کند؟
خیو د، هیر کسیی هی       کن   ای  پل اصالً به د د نمیی  خواه  می

 گوید  خالف  ن  ا بگوید، د وغ می
 ی   ا به طو  اساسی بر سی کنین   بسا خواهن  هایی که می بنایند پل

موا د  که به م نا  ایجاد یک نضا  نرهنگی ساد  د  شرک  اس   ی 
کنند که به  ساد  و نرهنگ خود مت هد  شاید شما برا  شرکتی کا  می

 میو ش   نرهنگ توسط یک کتابچیه  اد اده اس   ای  اس ، و ای  نوب

                                                 
3  Darth Weider ها  جنگ ستا گان ها  سر  ننل  ، یبی ا  شخصن 
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بوط به ش ا  شیرک   شود  و مدیران شرک  اغلب جمالت مر داده می
هایشیان بیه    کنند یا د  سیخنرانی   ا ا  طریق ایمنل یا خبرنامه ا سال می

پردا ند  حتی شاید ای  ش ا ها  ا  و  دنوان چاپ کنند  اما  یا ها می  ن
دانند و مفهوم  ها دا د؟  یا ای  کلمات  ا می  ن نسب  بهکسی احساسی 

هیا     ش ا ها تصمنمات  نکنند؟  یا ای  ن  ا د  د ون خود احساس می
 کند؟ ها ایجاد می  ا شبل داده و حس عمنیی ا  ت هد د   ن

انید کیه    ها ای  د وغ  ا پذیرنته ها و مدیران  ن متأسفانه اکثر شرک 
کانی بیرا  پنونید    تتواند به اندا  مأمو ی  یک شرک ، می ۀتبرا  بنانن

ای  اس  که با یک  ها پل بسا د  اما حینی  ها و ایجاد انگنزه د   ن تن 
انزای  ناچنز حییوب توسیط شیرکتی دیگیر،      ت، مانند وعدنسن  جزئی

  یزد  گف ، پل دندن نرو می انگلنسی می ۀطو  که  ن ش ر کودکان همان
با گفت  ای  موا د نبر کن  منصفانه باشد اگر اشا ه کن ، بله، بیدون  

تیوان  و    ه  میی  ی توجه، تأثنر و تبول ی استفاده ا  سه عنصر اصلی  
ها   میاده هی  بیرا      توان ا  مواد ا  ان و طرح و می ،ها پل  د شباف

  سندن به  ضای  نو  ، به جا   شد پایدا  استفاده کرد 
به عنوان مثال، باید اعتراف کن  که م  یبیی ا  طرنیدا ان تبلنغیات    

ها  و  شی خنلی  یبا و جیذاب    اینستاگرامی هست ، تبلنغاتی ا  دباس
خریید   ۀکن  و حتی گاهی به مرحل  و  ای  تبلنغات کلنک می م موالً
ها  تفریبات م  سؤال کند، قط اً یبی ا   ن ت س   اما اگر کسی د با می

خریدهای  ا  تبلنغیات   د صد 70نرستادن خریدها به انبا  اس ، چون 
 گردان   اینستاگرام  ا برمی

 شک دا م ای  چنز  باشد که دنباد  هستند 
اییی  همییه بییرا  با ا یییابی هزینییه کننیید تییا د نهاییی  شییک دا م 
تان برگش  خو ده یا نراموش شوند  ییا صیرناً ا  کیاه      مبصوالت

قنم  و تخفنف د  هنگام ت طنالت دذت ببرید  یا مبصوالتی بفروشند 
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وق  به طو  کامل نروخته نشوند  یا با کا مندانی صبب  کننید   که هنچ
هیا  اجتمیاعی    هایی  ا د  شیببه   که تب  کنترل شما ننستند  یا پس
هیا    ها کلنک نبند  یا اجرا   قابی   ا سال کنند که هنچ کس  و   ن

تصادنی برا  دستنابی به اهداف ددخواه  م  شک دا م که شما بهتیری   
 که ای است دادها  ا استخدام کرده،  مو ش داده و انگنزه دهند نیط برا  

که شک دا م  اشد و دوم ای ندن به جا  دیگر  بمنظو  و هدنشان  س
 هوی  خود  ا دو  بناندا ید و با یک هوی  کمی کوچبتر  اضی شوید 

یییا د  مسیینر خییود بییه سییم  مونینیی ،  کا تییان و کسییباگییر د  
 سد قابل ترمن  باشند، بیه احتمیال    بننند که به نظر نمی هایی می شباف

ه شود که برا  سیاخ  پیل، اسیتفاد     یاد مشبل ا  عناصر  شروع می
 کنند  کنند، یا نمی می

ییک ا    کند؟ اگر هنچ سؤال ای  اس  که چه چنز  خوب عمل می
توانید؟   ها کا   ا به خوبی انجام ندهند، پس چه چنیز  میی   ای   وش
توانند پلی بسا ید که ماندگا  باشد و شباف  ا برا  همنشیه   چطو  می
 ببندد؟
ها  خگویی به  نند که  دامس اکسترا ا  پاسا هایی ها همان پرس  ای 

 ناامند شده بود 

 
    

همراه بیا شی ا     ،و تبرا   ثاب  ها دیاسال  ینما قینروش ا  طر با
؛ داد ادامیه   ا کیا   شد ینم گرید ،«3 دامس  ها قلهپادشاه » رگذا نرتأثنغ

 کرد  اکسترا باید کا   می

                                                 
3  King of  the gum mountain  
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ید انجام دهن : به اصول ها کا   کردند که هریک ا  ما با د  ابتدا  ن
اودنه با گشتند  به تمیام چنزهیایی با گشیتند کیه د  دو ان د خشی       

باعیث    ا کیه هایی  ها ویژگی  دامس اکسترا خوب عمل کرده بودند   ن
 ند: ط   ماندگا   دو برابر کرد شناخته شدن اکسترا شده بود،

جبو  که م هشتاد ننل  کمد  تماشا کنند، بدون  ن مبال بود د  دهۀ
طو   که  بننند که با یک دبخند بز گ بر دب یانراد   ا بباشند تبلنغات 

 ا  هیا   یبیی ا   ن  دامیس   یگذ انند  انگا  بهتری   و  عمرشان  ا می
کنند ای  حس  ا منتیل کنند که هر  دامسیی ییک    جوند و س ی می می

 کند  هفته ط   خود  ا حف  می
دهید  بنیابرای  تین  اکسیترا      ط   ماندگا ! م لوم بود که جواب میی 

ماندگا   ط   باال  هایی با مبو ی   شروع کرد به کا  کردن  و  پنام
اول، توجیه کمیی  ا    نتنجۀ کا  تبرا ناشدنی بود  د  مرحلیۀ   ها  دامس

جو کننید،  و جلب کرد )اگر  و  یوتنوب هر کدام ا  تبلنغات  ا جس 
لی کمی ه  داشی    تأثنرگذا   خنشود( و حتی  چنز نصنبتان نمی هنچ

 کرد  نروش همچنان ان  می
حینی  ای  بود که شباف هنو  ه  سیر جیا  خیود بیود  د   ن     

ها، د   ن دو ثاننه که کننده د   اهروها  نروشگاهببرانی و ت نن  ۀدبظ
 ا ا  بین   قبیا  دیگیرش    اکسیترا   ،کننیدگان کشند تا مصرفطول می

د  ایی   قابی     ان نبیود و مشیتری انتخیاب  با ه  انتخاب کنند، اکسترا 
  شبس  خو د
حلی برا  ای  مشبل بیود    تر به دنبال یانت   اه خنلی مصم اکسترا 

چیرا میردم    اوالًتیا بر سیی کنید:    یک گروه تبینیات استخدام کردند 
خرند و دوماً چیه موقیع واق یاً تصیمن  بیه خریید  دامیس          دامس می

 گنرند  می
پن  د صید   سیند نیودو   میی توجه بیود  بیه نظیر     قابل بسنا نتای  
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شیود،   خرید  دامس به صو ت ناخود گاه گرنته میی  تتصمنمات د با 
کننده حتی بداند چرا  ای  بدان م ناس  کیه بیرا     که مصرف بدون ای 
د   مان خرید و حل ای  مشبل، اکسترا مجبو  بود خود  ا د  مونین  

خیاص    «جیا  ن»هیا مجبیو  بودنید        نجا  دهداعماب  وان انسان 
، جایی که د واقع، منطق اهمنتی ندا د  جایی که د  حضو  داشته باشند

خرید  دامس چنز  بن  ا  نیط خرید  دامس بود، کیا   کیه بیه     ، ن
 تجربنات انسان ا تباط داش  
 داد   ها  ا ا   و  پل عبو  می د اصل اکسترا باید مشتر 

جویدنی مثل اما چطو ؟ و  یا اصالً ای  کا  با یک مبصول تجا   
 پذیر بود؟  دامس انجام

تواند  پاسخی که برا  اکسترا جواب داد، همان پاسخی اس  که می
نامه مهی  ننسی ، شیباف مهی  ننسی ،       برا  شما ه  مفند باشد  ننل 

تری ، و میؤثرتری   اه بیرا     مخاطب یا مبصول ه  مه  ننستند   سان
ها   شده و پل ها بسته  ن شباف ساخ  پل و جلب توجه، که د نتنجۀ

 سرایی اس   شود، داستان ماندگا  ساخته می
 بندد میها  ا  د نهای ، داستان چنز  اس  که شباف

 
    

که ایی    ا ید چنز   ا شفاف بگوی   با ای ده ، بگذکه ادامه با  ای  پن 
ات می  پنرامیون   سرایی د  تجا ت اس ، امیا تجربنی   داستان تکتاب د با 
گویی د  بستر تجا ت شبل نگرنتیه اسی   وقتیی قید ت      قد ت قصه

با ا یابی یا نروش مشیغول بیه    تسرایی  ا کشف کردم د  د  حو  داستان
  کا  نبودم 
 پردا   شیروع شید  تجیا ت ب ید ا   ن  مید       م  با داستان ۀتجرب
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ت رییف  بودم طو  که قبالً گفت ، اودن  داستان   ا وقتی یا ده ساده  همان
نج  بیود  ب ید ا   ن،   ، تبلنیف کیالس  بیان پاییۀ پی        ن داستانکردم
و   دبنرستان گویی  ا برا  سرگرمی د  کلنسا و سپس تن  سخ  قصه

گیویی   هیا  قصیه   ادتبصنلی، د  تمیام جشینوا ه   ادامه دادم  ب د ا  نا غ
 ها و ها، کنفرانس گفت   د  کا گاه سراسر کشو  حضو  داشت  و قصه می

هیا  اسیتادان    کیردم و پیا  صیبب     گیویی شیرک  میی    مبانل قصه
توانستند صیدها  نشست  که بدون هنچ طرح و ترنند  میگویی می قصه

سرایانی که قیاد  بودنید بیه     نفر ا  مخاطبان خود  ا جذب کنند  داستان
دبظات کوچک، م ناها  بز گی ببخشند،  ن ه  نییط بیا خلیق ییک     

  وایی جذاب  تشنو
پیردا   د    جیا بیود، د  حضیو  داسیتان و داسیتان      د س  همیان 

تری  شبل  ن، که برا  اودن  با  شاهد قد ت  ن بودم: قید تی   خاد 
توانست  د  برابرش میاوم  کن ، قد تی که بدون د دسیر، هیر   که نمی

 گرن  سه عنصر توجه، تأثنر و تبول  ا د بر می

 
 

   با مدیران با ا یابی د   میو ش عیادی دعیوت    اخنراً به یک ناها  کا
ها  خود، ی نیی   پرتی و عدم توجه مشتر  ها ا  شدت حواس شدم   ن
ها  هفده ساده نا اح  بودند و ظاهراً پنشینهاد می  بیرا  گفیت       بچه
هیا  ا   ها  بهتر به جا  تمرکز بر اسیتفاده ا  کلمیات مختصیر،  ن    قصه

یبیی ا   قاییان ضیم  ابیرا      دچا  نوعی تشوی  د ونیی کیرده بیود     
ها   کنند ا  داستان خب شما چطو  پنشنهاد می»نا ضایتی خود پرسند: 

بلند استفاده کنن  د  حادی که مخاطب ما ا  ییک میاهی کوچیک هی      
 «تمرکز و توجه کمتر  دا د؟
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سؤال خوبی بود، اما ناق  بود  اول ای  که تمام ماجراها  مرتبط 
 ن شننده باشند، بیه کلیی   چنز  د با ت  ها  کوچک، اگر قبالً یبا ماه

 انسانه اس  
پنام مرتبب  تها طو   مطرح شده بود که انگا  گنرندسؤال  ندوم، 

همیۀ تیصینرها  ا گیردن گنرنیدت پنیام       ها به  احتیخطا شده اس    ن
 به مخاطبانشان توجهی نداشتند  انداخته بودند و شاید اصالً

ای  اعتیاد ظریف  ها،که، پرس   ن تر ا  همه ای  و سرانجام، و مه 
بایید امیر     ،با ا یاب با جلب توجه مخاطیب  ۀداد که  ابط می ا نشان 
، اگر ای  کا  به د ستی انجام شیود، ال م  برانگنز باشد  اما د واقع چاد 

ننس  برا  جلب توجه خود  ا به  حم  بنانیدا ی   خیودش ایجیاد    
کیه مخاطیب    ب موا د، بدون ای شود    ادانه، با کمال منل و د  اغل می

 متوجه شود چنن  اتفاقی انتاده اس  
گویی و حاصل  ای  سهود  د  جلب توجه یبی ا  نیاط قوت قصه

اهرمی منبصر بفرد اس  که هینچ شیبل دیگیر  ا      ۀنیطیک وجود 
پیردا  ، ییک    ها  تبادل اطالعات  ن  ا ندا ند: نر ینید داسیتان    وش

 مان بیا وقتیی کیه گوینیده داسیتان  ا       نر یند خالب مشترک اس   ه 
کنیید، شیینونده کلمییات  ا د یانیی  کییرده و تصییو ات و  ت ریییف مییی

 کند   ن اضانه می احساسات خود  ا به
هیا  ا  پین     ها  مشخ  و موق ن  شخصن بله، قصه د با ت  

 ن  تت نن  شده اس ، اما شنوندگان تا  مانی که خطوط بن  پنام و گنرند
توانند تجربنات خود  ا وا د  وای   نباشند، میخنلی واضح و مشخ  

 داستان کنند  
ۀ اند، تجرب سرایی انجام شده هایی که د  ای   مننه ا  داستان پژوه 

حتیی ادعیا     اند نامنده« تبادالت  وایی»غرب شدن یک نفر د  داستان  ا 
وقتی   گویی ه  همن  مسئله اس  ها  منفی قصه شود یبی ا  جنبه می
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 ،  گاهی خیود  ا ا  مبینط   شوی به نضا  یک داستان وا د می ما واق اً
دهن   اگر تا به حال هنگام گوش  د   ن دبظات ا  دس  میپنرامونمان 

دادن به پادکس  یا کتاب صوتی، خودتیان  ا نرامیوش کیرده و غیرب     
داستان شده باشند، ای  تأثنرات  ا به خوبی د ک خواهند کرد  کمی بیه  

کردید کسی س ی داشته بیه  و    ن دبظه،  یا نبر می ن نبر کنند  د   
  توجه شما  ا جلب کند؟ نه  شما با کمال منل قدم به دننا  قصه گذاشته

تر  تبدیل  و د  ای  مرحله اس  که توجه، به چنز خنلی باا  ش ؛بودید
 شود: جذابن   می

مخاطبان خود  ا با یک داستان جذب کنند و مطمئ  باشند که با ای  
، مثل چنز  که م  د  بوتنک اسلوونی دیده بودم، تمام توجهی کیه  کا 
 خواهند  ا د یان  خواهند کرد می

 
 

 ۀتر، به عنیوان نتنجی   عالوه بر تأثنرات جذاب داستان، یا به عبا ت دقنق
ها ا  کنفن  ذاتی بیاال بیرا  متیاعید کیردن برخو دا نید        ها، داستان  ن

د وقتیی  ده اند، که نشان می   مای  کرده هایی ننز ای  مساده  ا پژوه 
ها د  جه  داستان  د، نگرش  نکنن طبان خود  ا د  داستان غرب میمخا

 مراج ه کنند(  7کند )برا  اطالعات بنشتر به نصل  تغننر می
شوند  با داستان دیگر ننا   ننس   ها شبسته می با داستان، میاوم 
یک ادکل  نرانسو   ا استشمام کنن  تا یا حتماً عطر  به  ستو ان بروی 
کنید   ایجاد میی  ا   ن  ا بخری   داستان ای  امبان  ا شنشهبخواهن  یک 

 به یک خدم  خاص احساس ننا  کنن  که عاشق یک مبصول شوی ،
    خودمان  ا برا  انجام عملی خاص ملزم بدانن  و یا

 «بیاب ای  اند »داستان  اسلووننایی شروع به ت ریف توقتی نروشند
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اینبیه  کند قان مان کند ییا   نبردی  کسی دا د س ی می ما احساس ،کرد
با کمال منل حاضر شدی  گوش بدهن ، و  بلبه  نروشد میچنز  به ما 

دان ، اما به نظیر می     یبی ا   ن عطرها  ا د خواس  کنن   شما  ا نمی
 ی اس  سرای تری   اه برا  عبو  ا   و  پل، داستان مطلوب

 
 

هیا   قصیه دانن  داستان توانایی ای   ا دا د کیه شینونده  ا بیه دننیا       می
هرچه مخاطب بنشتر گرنتا   ونید داسیتان شیود،     دانن  )توجه(  میببرد

اندا ها   ن قرا  بگنیرد )تیأثنر(  و    بنشتر احتمال دا د تب  تاثنر چش 
اند، وقتیی مخاطیب ا  نضیا      د مو د عنصر  خر، تبینیات نشان داده

شود، تغننر کرده اس   و نه نیط برا  یبی دو دقنییه،   داستان خا ج می
 شوند  بلبه ای  تأثنرات بسنا  طوالنی مدت با مخاطب همراه می

اید   یا تا به حال ب د ا  بنرون  مدن ا  یک ساد  تئاتر، احساس کرده
ا  شما مانده اس ؟  یا  ن تا خانه همراه شما  مده و مدتی د  کن ۀکه قص

تیان  ا   اید که چها  ستون بیدن  تا به حال داستانی ا  دوستان خود شننده
 بلر اند؟ 

ا  دوسیتان  ت رییف    نفیر به یاد دا م که یک با  داستانی  ا برا  دو
 نی بود که نو ادش  ا د  یک اتفاب ددخیراش   تکردم  ای  داستان د با 

گوینید کیه    ان  هنیو  هی  میی   د  وان حمام ا  دس  داده بیود  دوسیت  
توانند  ن داستان  ا نراموش کنند، و ب د ا  هیر بیا  اسیتفاده ا  وان     نمی

فتید، بیه سیرع   ن  ا    که اتفاقی برا  نر ندانشان بنحمام، ا  ترس ای 
 کنند  خادی می

هیا    ها  هادنوود  یا داستان ای  نوع تأثنرات ماندگا  مخت  ننل 
هیا  خیوب وجیود     داستان ۀد  ذات همد اماتنک ننس   ای  ویژگی 
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کا   بن  ا  یک تغننیر سیاده انجیام داد؛     «ای  اند باب»داستان دا د  
و سو  دیگر  سوب دهید   ن   توانس  م  و مایبل  ا کامال به سم 

صبرانه منتظر بودی  کسی  ا ببننن  و داستان داستان ما  ا متبول کرد  بی
اسیلووننایی   تهمیان نروشیند    ا برا  او ه  ت ریف کنن   د س  مثیل 

سیرنه و   تبودی   منل به ت ریف کردن  ن بیرا  دیگیران بیه انیدا      شده
 سرماخو دگی، مسر  بود؛ ادبته با ماندگا   بنشتر 

 ن هی  بیرود  گیاهی     تتواند نراتر ا  گنرند قد ت تبول داستان می
 سید کیا     پنام  ا ه  دگرگون کند  بیه نظیر میی    تواند خودِ داستان می

هیا و   تواند د  ت امل با هدف  ساندن مشتر  ها می  دن  و  شباف لپ
تری  کا  ای  اسی  کیه    عمل کند  ساده« ب»تا  «ادف» ۀنف ان ا  نیط ذ 

تر  بز گ تها   و مره شوید و دستنابی به انگنز د گنر کا ها و مسئودن 
ها  ا ا  دس  بدهند، چنز  که به اعتیاد م  همنشه  ترپش   نو شریف

ناپذیر بیه   توانند  و   ن حساب کنند  مه  ننس  کا  چید  ان طافمی
شود بیه قید ت    نظر برسد  تمرکز مجدد  و   ن پنام شریف باعث می

 گویی پی ببرید  گر قصه تبول
جا کردم که تنها هدن  جابه ونیل کا  می مانی با یک شرک  حمل

مو یی  خیود  ا   أها م دیگر بود، اما  ن ۀا  به نیطکردن وسایل ا  نیطه
کنین  بیر سیر     کمیک میی   ها به مشتر ما »طو  ت ریف کرده بودند:  ای 
 یک مأمو ی  شریف  «هایشان بمانند  وعده

ام که شیاید   کرده ها  صاحب نام و م رونی کا  همچنن  با شرک 
ریید و نیروش ملیک     وح و خشبی مثل  هی  و خ  د  ظاهر شغل بی

تواننید   ان داشتند، ای  بود کیه میی  واقع د کی که ا  کا شاند اما د  داشته
خود  ا تهنیه کننید     ۀها  ا مبیق کنند تا با اطمننان خان یی ویا   مریبا

 یک مأمو ی  شریف 
 یید، وجیود    چه به چش  می د  تجا ت، همنشه چنز  بنشتر ا   ن
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توانید    ن مید  جریان اس   گفت  داستان د با ت  تر  دا د، چنز بز گ
 متبول کند وکا   ا به کلی کسب

تر، دقنیاً همان کا   اسی  کیه  دامیس     و ت ریف  ن داستان بز گ
 اکسترا تصمن  گرن  انجام دهد 

 
 

ها  بسینا  د  تبلنیل  نتیا      گذا   ب د ا  تبینیات گسترده و سرمایه
سیا ،    سرنوش ۀدانس  که د   ن دو ثانن کننده، اکسترا دیگر می مصرف

د  شیوند  پیس    بنشتر خریدها   دامس به طو  ناخود گاه انجیام میی  
 توانسی    دامس منتخب باشد، باید می بتواند اکستراکه  برا  ای نهای  
واق یی و   شیبلی کننده د  نروشگاه، بیه   مصرف ها قبل ا  حضو  مدت

نیرد   همنبصر ب ها    برجسته کردن ویژگیکندا تباط برقرا   اوعمنق با 
ند عطر و ط   ماندگا ، برا  پر کردن شباف، کانی نبیود، بنیابرای    مان

 ها پن  بروند  تصمن  گرنتند بن  ا  ای 
تری   با انجام تبینیات بنشتر، تن  اکسترا متوجه شد که یبی ا  عمنق

 ۀخریید  دامیس، جنبی    تا  بیاال بیردن انگنیز   تری  احساسات بر  و قو 
ران اسی   ایی  نییط د میو د     اجتماعی به اشتراک گذاشت   ن با دیگی 

دهیان ماننید    تکند؛ سیایر مبصیوالت خوشیبوکنند    صدب نمی دامس 
ها  مبصوالت خود  ا  و  تشیویق   ه  طراحی 3و  دتوئند 3تاک تنک

اند: یک بیا     متمرکز کرده  ها  ن   به اشتراک گذابرا  کننده  مصرف
اصیی بیه   اجتماعی خ برد  کسانی که  دامس ن نایی دا ند، امتنا ات برد

                                                 
3  Tic Tac 

3  Altoids 
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اند، و بدی  ترتنیب صیاحبان مبصیوالت ن نیایی، ن نیاع       دس   و ده
نییل کیه    و اصل، د س  مثل یک شرک  حمل نروشند  د  بنشتر  می

جا کردن وسایل ا  جیایی بیه جیا  دیگیر     کا ش چنز  نراتر ا  جابه
بنید  میدا ک و امضیا     تر ا  دسیته ها که کا   بز گ اس ، و دنترخانه
ند،  دامیس هی ، اگیر تصیمن  گرنتیه باشیند  ن  ا       ده گرنت  انجام می

باید خدماتی بین  ا    ،گونه بفروشندکه ای  تر ای طو  ببننند، و مه  ای 
 ط   ماندگا  ا ائه دهد 

ها  ای  ۀ دامس نرصتی برا  با ه  بودن، نزدیبی و ا تباط اس ، هم
را  برا  تجربنات انسانی بسنا  مه  هستند  اگر اکسترا بتواند  اهیی بی  
ها   جا   کردن ای  احساسات پندا کند، هنگامی که مشتریان به  دیف

شوند، یک جرقه ا   ن مفهوم  ها د  نروشگاه خنره می متنوعی ا   دامس
ها و  دامس اکسترا  ها ایجاد شده و بن   ن تر د  ذه   ن تر و عمنق بز گ

 انتد  کند، د نتنجه نروش اتفاب می ا تباط برقرا  می
یک دختر و پسر  تا  د با  اکسترا، یک ننل  دو دقنیه 3032د  سال 
ها واق اً مهی  نبودنید،    ها  سا ا و جان منتشر کرد  ادبته اس  جوان به نام

 حتی خود  دامس ه  مه  نبود  مه  ماجرا  ای  ننل  بود 
شید  ییک    ای  ویدئو با یک صبنه د  خا ج ا  دبنرستان شروع می

م میودی  ها   دا ی    ن دختر کامالً شبنه دختران نگاه اجمادی به سا ا می
کند، کمی دبخند  اس  و وقتی دو بن   و  صو ت  تمرکز می ههمسای
ا ت  د، یا بیه عبی   بننن  که او چرا دبخند می ب د  می ۀ ند  د  صبن می

ها   تنپی با چش  جان، پسر جوان خوش د؛  بهتر به چه کسی دبخند می
  ند مهربان  او ه  دبخند می

 ۀبننیین  د  حییادی کییه همیی دبظیاتی ب یید سییا ا  ا د  کتابخانییه میی  
طو  که سرنوش  میید  کیرده،     یزد  همان های   و   من  می کتاب
هیای   ا جمیع    کند تا کتیاب  جا حضو  دا د و به او کمک می جان  ن



 

 

42

کنید    کند  سا ا برا  تشبر، یک تبه  دامس اکسترا به جان ت ا ف میی 
 توانن  د  ننل   دامس  ا ببننن   میای  تنها با   اس  که 

چنید تصیویر    تب د ا  گذش  دو دقنیه ا   میان نینل ، بیا مشیاهد    
هیا د     ن ۀتر شده اس : اودن  بوس بننن  که  وابط جان و سا ا جد  می

همیان  ها، ای  دو نفیر بیه     ن تصنددی جلو  ماشن  جان، اودن  مشاجر
شیوند بیه یبیدیگر دل     میی ها  دبنرستانی عاشق  بنشتر بچه شبلی که
و د  حال سفر اس   سا ا  ا د  بننن   ا  ا د  نرودگاه می   ب د سا ابستند

بننن   ناگهان مانند  دنتر کا   واقع د  یک برج، د  یک شهر نام لوم می
شوی  که دیگر د  دبنرستان ننستن   ایی    ، متوجه می3دو وتی و کانزاس
ا  بن   نته اسی   وقتیی   و د خش  ابتدا  ننل    ندگی واق ی اس ،
کنند ا  طریق چ  تصویر  ا تباط برقیرا  کننید،    سا ا و جان س ی می

 دهد  احساس سرما به  دم دس  می
نما  خود  ا  جو کرده و مبانو اگر ای  ویدئو  ا د  یوتنوب جس 

د  نوا   مان پاین  صفبه حرک  دهند، خواهند دید کیه هنیو   میان    
نگذشته اس   خواهند دانس  کیه  میان    ای  دو ۀ یاد  ا  کشف  ابط

 یاد  طول نبشند تا ای  دو نفر برا  شما مه  شوند  اما ب یداً دوبیا ه   
 به ای  مسئله برخواهن  گش  

کند  سا ا د  حال  نت  به  باقنمانده صبنه تغننر می ۀتنها د  چند ثانن
سم  یک نضا  خادی اسی   ییک گیادر  هنیر  متروکیه، شیاید؟       

  سد سا ا ننز گن  اس    دانن ، به نظر می منز؟ نمی  ستو ان بدون
هیا  کوچیک    سر  عبیس کند و متوجه یک او به اطراف نگاه می
 ود   شیود  او بیه سیم  اودین  عبیس میی       قاب شده  و  دیوا  می

تصویر  ا  یک پسر اس  که د  حیال کمیک بیه دختیر  اسی  تیا       
  نن   خند می ند  ما ه  دب های   ا جمع کند  سا ا دبخند می کتاب

                                                 
3  Dorothy and Kansas 
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عبس ب د ، تصویر پسیر  د  حیال بوسیندن ییک دختیر  و       
 صنددی جلو  ماشن  اس  

هیا   شوی  کیه ایی    گذ د، متوجه می وقتی سا ا ا  جلو  تصاویر می
جان و سا ا هستند و ما  ا به یاد عشیق   ۀهایی ا  دبظات عاشیان صبنه

 اندا د  ها می  یبا   ن
هفتاد ثاننه طول کشند  ای   میان  صبر کنند! یادتان هس ؟ ای  نیط 

توان ب د ا  ایی    بسنا  کوتاهی برا  پردا ش اس  و کمتر چنز   ا می
شیود     مان به خاطر سپرد  با ای  حال، احساس ددتنگی د  ما ایجاد می

 ۀهیا  عاشییان   احساس ددتنگی برا  جان و سا ا، یا شاید هی  داسیتان  
 شوند  نب میها با ه  ترک  سد ای  خودمان  به نظر می

طو  که او به تصیویر   همان  سد  ها می سرانجام سا ا به پایان عبس
چشیمان    شیود   هایمان حبس می شود، نفس د  سننه  خر نزدیک می

شوند  ای  تصویر پسر  اس  کیه  انیو  ده و انگشیتر  د      گشاد می
دهد  اما صبر کنند! ای  اصالً  د و به دختر  پنشنهاد ا دواج می دس  دا

 طیی ننس   جان تا به حال پنشنهاد ا دواج نداده اس     من
ماند، چشمانمان  شود، دهانمان با  می ذه  ناخود گاه ما خاموش می

گیردد و بیه جیان کیه  انیو  ده و       شود وقتی سا ا برمی ا  اشک پر می
هیا یبیدیگر  ا د   غیوش     کنید   ن  انگشتر  د  دس  دا د نگیاه میی  

حاال   دختر   یبا به یک پسر مهربان  و گنرند: یک دبخند کوچک ا می
 اند   دوبا ه اینجا کنا  ه ،  ن دونفر

ام  وقتی که قرا  باشد نصلی ا  یک کتاب  م  ای  ننل   ا با ها دیده
بخ   ن بوده اس ، ای  کا  بسنا  ال م و   ا بنویسند که ای  داستان ادهام

پنام   ا به می    بنن ،  سد  هر وق  ای  ننل   ا میضرو   به نظر می
  ساند  می

د واقع م  د  حادی مشغول نوشت  ای  کلمات هست  که د  ا تفاع 
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هزا  پایی و یک پروا  غنرمستین  قیرا  دا م، و ا  طرییق اینترنی      سی
 ۀکیردم، امیا دکمی    بنن   واق اً نبرش  ا هی  نمیی   کامپنوترم ویدئو  ا می

 ۀو جان شدم  دو دقنیی پخ   ا نشا  دادم و بالناصله وا د دننا  سا ا 
های  جیا   شید  )م میوالً می  ا  اینبیه       اختنا  اشک ا  چش  ب د، بی

چه  4A ن گریان  دیف  د با تممب  اس  شخصی که کنا م نشسته، 
خصوص، مرد  که هشوم  اما د  ای  پروا  ب  ده می نبر  کند، خجاد 

ام طیول دو  قرا  بود و د  تم   بیم  نشسته بود مبتال به سند م پاکنا  
داد، بنابرای  خناد   احی    ساع  گذشته به شدت پاهای   ا تبان می

 بود که مثل ه  هستن ( 
که بیه تیا گی    توجه به ای  نبته ننز حائز اهمن  اس ، با توجه به ای 

تیاپ می     ام، هینچ هیدنونی د  ایی  پیروا  بیا دی         یفون ایبس خریده
ا ا و جیان  ا د  حادی    سا گا   نداش   بنابرای  مجبو  بودم نینل  سی  

هیا پیس ا     صدا تماشا کن   ای   ا گفت ، چون ممبی  اسی  ب ضیی    بی
طو  برداش  کنند که موسنیی، داستان  ا تا ایی  حید    تماشا  ویدیو ای 

صدا ه  ایی  نینل     تأثنرگذا  کرده اس   اما حتی به عنوان یک داستان بی
 ا وجود داش  که  و  م  اثرگذا  بود  چنز  د مو د داستان جان و سا

ها برد  با تماشا   ن، م  به طو  ناگهانی به دو ان دبنرستان  مرا به گذشته
خودم برگشت  و هنجان و م صومن  اند   ا وقتیی  ن قیوطی سیودا     
انگو   ا به م  ت ا ف کرد به خاطر  و دم  هرچنید داسیتان میا بیه ییک      

خود گیاه همیان   پنشنهاد ساده خت  نشد، اما تبریک حانظه و با   بیا نا 
 خواس  و به طر  چشمگنر  ه  به  ن  سند  چنز  بود که اکسترا می

شاید د  ای  نیطه ال م باشد به شما یاد و   کن ، داسیتان سیا ا و   
 دامس بود  ای  همان چنز  اس  که شیما بیدون نبیر و     تجان، د با 

خرید  ای  همان  وشی اس  که اکسترا مجبو  شید بیه     یز  می برنامه
نیروش   نر یندها  ذهنی شما اخالل ایجاد کند و  و ا  بگنرد تا د  ک
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توانند احساسات انراد  ا بیا   ثنر مثب  بگذا د  پس چطو  میأخادص  ت
س  برایشان داستان بگویند  داستان سیا ا و    دامس ا تباط دهند؟ کانی

جان  و خنلی ظریف مبصول خیود  ا وا د داسیتان کننید  ییک تبیه      
ا  داستان، و اوه، یادم  ن  اشا ه کن ، چون بیه سیختی    دامس د  ابتد

هیا  داخیل    ها  انتها  داسیتان د  نوییل   متوجه  ن شدم، تمام عبس
ها  اکسترا کشنده شده بودند  بله،  دامس ه  د  میاجرا وجیود     دامس

 هاس   دا د  اما داستان خنلی نراتر ا  ای 
 طو  اس   گویند، همنشه همن  وقتی داستانی می

سی ها  پانزده،  انواع مختلفی ا  نسخهسترا ننل  اصلی  ا گرنته و اک
دو  ۀدانسیتند نسیخ   جا که می ا  ا   ن ساخته اس   ا   ن و شص  ثاننه

توجه د  کنیا    سر  تبلنغات قابلا  ا  همه تأثنرگذا تر اس ، یک دقنیه
اصلی د  نضا  مجیا   پخی  کردنید بیه طیو   کیه وقتیی         ۀنسخ
تر د  تلویزیون منتشر شد، بسنا   ا  بننندگان قبالً کل  ها  کوتاه نسخه

 داستان  ا دیده بودند 
توانس  به  ن امندوا  باشد:  مینتنجه، تمام  ن چنز  بود که اکسترا 

 3بوک، اوه خدا  م ! اد  دجنیرس  ها  ننس توئن ، با توئن  و پس 
سیال د    ن توئن   د و بننندگان یوتنوب به  ن به عنیوان تبلنیغ    تد با 
« دهنید  تب  تأثنر قیرا  میی  شما  ا  یاحساستبلنغاتی که ا  نظر »گروه 

  أ  دادند 
 ا دوس  دا ی  و ددمان  ما پذیرش اجتماعی ۀد س  اس  که هم

ها د  قسم  خواهد مبصوالتمان به اشتراک گذاشته شوند، و ا   ن می
ها  ای  ۀمچه که بن  ا  هها به خوبی یاد شود، اما  ننظرات و با توئن 

اهمن  دا د، ایجاد تغننر د  منزان نروش اس   مونین  ایی  کیا گروه   
هیا   دامیس اکسیترا  ا خرییدا        د  ای   مننه که  یا مردم واق اً بسته

                                                 
3  Ellen DeGeneres 
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پیل  دن   ۀحساس، دبظ ۀگنر  شد  د   ن دبظ کردند یا خنر، اندا ه می
 کردند؟ کنندگان اکسترا  ا انتخاب می ها،  یا مصرف  و  شباف

 ها ای  کا   ا کردند  جواب؟ بله،  ن
که،  تر ا   ن، ای  ای  ننل  بن  ا  یبصد منلنون با  دیده شده و مه 
و ای  همان پاییان   اکسترا توانس  نروش مبصوالت خود  ا باال ببرد 

 خوش ابد  اس ، ادبته اگر چنن  پایانی وجود داشته باشد 

 

همین    کننده و واق یی اسی  و اصیالً    قانع بسنا  سرایی نواید داستان
چنزها باعث شدند که می  تصیمن  بیه نوشیت  ایی  کتیاب بگنیرم         

سیا   موجیود    یبی ا  قد تمندتری  ابزا ها  تجیا    سرایی داستان
نفع  ا جذب کند، تأثنر  تواند مشتریان، است دادها و انراد ذ  اس   می

ها  و د  نهای   و   ن ها  ا پر کند بگذا د و تبول ایجاد کند، شباف
 ها  ماندگا  بسا د  پل

انتد؟ ابزا   مثل یک داسیتان سیاده چطیو      اما ای  اتفاب چطو  می
وکا  موثر واقع شود؟ برا  د ک ای  تواند تا ای  حد د  دننا  کسب می

 ن  ۀ، باید به سرچشم موضوع، و برا   غا   وند یانت  و  وای  داستان
  مغز ن د  مخاطب سفر کرد:  د  گوینده و مبان د یان 

 

 
 


