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بهشــــت
فــــروش
؟ ست کجا
راهنمـای کاربـردی و بومــی 
برای رسیــدن به بزرگتریـن 
اهدافــی کـه یک فروشـنده 

می تواند داشـته باشـد
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 این کتاب را تقدیم می کنم به:

دوستم،  بهترین  و  پدرم  رمضانی،  محمد 
مردی که با صبرش به من درس زندگی داد.

بیتـا امین پـور، همسـرم کـه گذشـتش بـه 
مـن نـگاه جدیـدی در زندگـی بخشـید.
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بهشت فروش کجاست؟
فهرست

فهرست
مقدمه دکتر یحیی علوی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱

۵ ـ  مقدمه نویسنده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راهکار چیست؟ 

چرا بهشت فروش؟ 
آیا این کتاب برای شما نوشته شده است؟ 

9 ـ  فصل اول: نقشه رسیدن به بهشت فروش اینجاست؟ ـــــــــــ
موضوع این کتاب 

شناخت شخصیت های داستان 
دلیل نوشتن این کتاب 

نقشه کوتاه از بهشت فروش 
زمان خواندن این کتاب 

چطور این کتاب را بخوانیم! 
یک پیشنهاد ویژه برای شما دارم: 

چطور از آموخته های این کتاب استفاده کنیم؟ 
اگر این کتاب به دردتان نخورد؟ 

۱7 ـ  فصل دوم: برای رسیدن به بهشت در فروش نقشه می خواهید ـ
کار و زندگی؛ دو مقوله ی متفاوت 

هدف بزرگ یا تخیل 
ایمان، اولین آجر ساختمان فروش 
نه شنیدن جزء جدا نشدنی فروش 

هدف در فروش یعنی مثل فرودگاه در پرواز هواپیما 
فروشندگی یعنی نوازش کودک درون 

جمله اول: من خودم را دوست دارم 
جمله دوم: من کارم را دوست دارم 

جمله سوم: من بهترینم 
شکست نان شب یک فروشنده 

شکست و رد شدن در فروش، امری انکار ناپذیر 
عدم انجام کار در فروش یعنی پذیرفتن فروش نکردن 

محدوده ی راحتی فروشنده کجاست؟ 
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سقف فروش یک فروشنده 
خالصه ای از کارهای عملی این فصل 

۶7 ـ  فصل سوم: کوله بار سفر به بهشت ـــــــــــــــــــــــــ
مشتریان مثل کودکان به توجه نیاز دارند 

خصوصیات یک فروشنده ی بزرگ 
اعتقاد به محصول و شرکت یعنی وجدان فروشنده 

فروشندگی یعنی مسئولیت پذیری 
اعتقاد به مشتریان 

مثلث دردناک عدم مسئولیت پذیری 
ضلع اول؛ عدم مسئولیت پذیری بهانه آوردن است 

ضلع دوم؛ شکایت کردن به جای تالش بیشتر 
ضلع سوم؛ انتقاد بیجا نسبت به دیگران 

پنج ضلعی فروش 
ضلع اول؛ جلب توجه مشتری 

ضلع دوم؛ ایجاد عالقه در خرید  
ضلع سوم؛ گارانتی در فروش 

ضلع چهارم؛ ایجاد میل در مشتری برای خرید 
ضلع پنجم؛ اقدام برای فروش 

یک تمرین عجیب ولی مهم 
شش سئوال اول فروش را یادت باشد 

فروش یعنی انتقال اشتیاق 
مبلغ حقوق خود را خودتان مشخص کنید 

خالصه ای از کارهای عملی این فصل 

97 ـ  فصل چهارم: تنها یاور شما در رسیدن به بهشت فروش ــــــ
مشاور بودن در فروش یعنی؟ 

مشاور یعنی؟ 
مشاوره در فروش یعنی حالل مسائل 

شرط مشاور بودن، دوست بودن است 
کلمه ي مشاور را بارها و بارها تکرار کنید 

 تنها قانون مشاوربودن در فروش 
مشتری شما را ارزیابی کرده 

خالصه ای از کارهای عملی این فصل 
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بهشت فروش کجاست؟
فهرست

۱۱۳ ـــــــــ  فصل پنچم: ابزار مطمئن برای رسیدن به بهشت فروش ـ 
قیف فروش چیست؟ 

مراحل قیف فروش 
بازار هدف 

ثبت نام کنندگان 
مشتریان 

مشتریان دو آتشه 
نرخ تبدیل 

پیگیری و قطعی کردن 
خالصه ایی از کارهای عملی این فصل 

۱۳۱ ـ  فصل ششم: دره ی ترسناک قیمت و تخفیفات در راه بهشت فروش ـ 
اصل ستاره ای مقابله با تخفیفات 

ضلع اول ستاره - مشتری کاال را نمی خواهد 
ضلع دوم ستاره - مشتری توانایی خرید ندارد 

ضلع سوم ستاره - فکر می کنند محصول را گران می خرند 
ضلع چهارم - باید فکر کنند بهترین معامله را انجام داده اند 
 ضلع پنجم - برای رسیدن به قیمت پایین تر مذاکره می کنند 

ضلع ششم - مقایسه ی ابدی محصوالت مختلف با یکدیگر  
تخفیفات شرکتی 

اطالعات کاملی از محصول خود و رقبا 
لیستی از مزایای محصول 
سریع تخفیف دادن ممنوع 

مهمترین نیاز شرکت را به جای تخفیف بیابید 
قیمت همیشه دلیل اصلی خرید یا عدم خرید نیست 

مواردی که از تخفیف مهم ترند 
وضع ظاهری فروشنده 

شهرت شرکت 
مناسب بودن جنس 

راحتی دستیابی به جنس 
خالصه ای از کارهای عملی این فصل 

ـ ۱۴9 فصل هفتم: نقش سئواالت در رسیدن به بهشت فروش ـــــــ
معرفی تیم طالیی فروش 
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 بهشت فروش همین نزدیکی هاست 
 سئواالت نقشه بهشت را در فروش نشان میدهد 

شروع سئواالت؛ قانون اول هفِت طالیی 
دومین قانون طالیی؛ سئوال در مورد تشخیص زمان و نیاز مشتری 

سومین قانون طالیی؛ دستیابی به گنجینه ی نیاز مشتریان 
چهارمین قانون طالیی؛ استفاده از سئواالت مستقیم 

پنجمین قانون طالیی؛ برطرف کردن تردید مشتری با سئواالت خاص 
ششمین قانون طالیی؛ استفاده از هشداردهنده برای مشتری 
هفتمین قانون طالیی؛ استفاده از سئواالت به جای توضیحات 

خالصه ای از کارهای عملی این فصل 

۱۶9 ـ  فصل هشتم: بهشت فروش اینجاست!  ــــــــــــــــــــــ
فرصتی دوباره برای فروش دوباره

فروش در بازار جهانی 
تغییر سمت در فروش یعنی فروشنده توانمندتر شده 

بازگشت به مبدأ برای یک پرش بزرگ 
برنامه ی یک فروشنده ی حرفه ای 

برای فروشنده آموختن کافی نیست، باید آموزش هم دهد 
قانون سه درصد فروش 

فروشندگی یعنی اینکه فروشنده همیشه یک کار جدید انجام دهد 
خالصه ای از کارهای عملی این فصل 
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بهشت فروش کجاست؟
۱مقدمه یحیی علوی

مقدمه دکتر یحیی علوی
در ســال ۱870 تومــاس ادیســون جملــه ی معروفــی داشــت. او گفته 
بــود: »مــن بــه اختــراع و درســت کــردن هیــچ چیــزی فکــر نمی کنــم، 

مگــر قبــل از آن بــه فروختنــش فکــر کــرده باشــم.«

تفــاوت تومــاس ادیســون بــا تمــام مخترعیــن دنیــا ایــن بــود کــه از 
خانــواده ی چنــدان پولــداری نمی آمــد امــا توانســت بــه موفقیت دســت 
یابــد. ادیســون کســی بــود کــه توانســت بیشــتر اختراعاتــش را در زمان 
ــم  ــود کــه تی ــن کســانی ب ــروش برســاند. او جــزء اولی ــه ف خــودش ب
فــروش ســاخت و مدیــر فــروش داشــت و ســعی می کــرد ایده هایــش 
را در زمــان خــودش بــه فــروش برســاند؛ برعکــس تمــام مخترعینــی 
ــتند. ــا گذاش ــان به ج ــداری از خودش ــحال و پول ــن خوش ــه وارثی ک

آیــا تــا بــه حــال فکــر کرده ایــد کــه چنــد نفــر در دنیــا شغلشــان 
فــروش اســت؟ نزدیــک بــه هشــت میلیــارد نفــر!

هرکســی کــه صحبــت بکنــد هدفــش متقاعــد کــردن و تأثیرگــزار 
بــودن بــر روی بقیــه ي افــراد اســت.
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۲

ــه ی  ــردن بقی ــد ک ــزاری و متقاع ــز تأثیرگ ــزی ج ــم چی ــروش ه ف
ــت. ــراد نیس اف

ــد  ــکاتلندی معتق ــروف اس ــاعر مع ــون، ش ــس استیونس ــرت لوئی روب
ــد،  ــروش بدســت می آورن ــراد درآمدشــان را از ف ــود کــه همــه ی اف ب
ــان را می فروشــیم. ــم زمانم ــا داری ــه ی م ــر اینکــه هم ــه خاط چــرا؟ ب

چقدر زمان شما ارزش دارد؟

و چقدر دارید زمان خودتان را به فروش می رسانید.؟

شــما اگــر کارمنــد یــک شــرکت هســتید، در ازای زمانــی کــه بــه 
ــد. ــت می کنی ــوق دریاف ــد و حق ــد درآم ــرکت می دهی ش

ــه  ــگاه ب ــان را در دانش ــان خودت ــتید، زم ــجو هس ــر دانش ــما اگ ش
می رســانید. فــروش 

ســئوال مهــم ایــن اســت کــه چــرا در زندگــی بعضــی افــراد، زمــان 
بــا ارزش تــر از بقیــه اســت.

با اینکه همه ی ما در روز فقط ۲۴ ساعت داریم.

ــه  ــد؟ ب ــار دارن ــری در اختی ــی باارزش ت ــراد زمان چــرا بعضــی از اف
خاطــر اینکــه آن هــا یکســری فاندمنتــال و کارهــا را بــر اســاس اصــول 

ــد. ــام می دهن انج

امــروز فــروش بیشــتر از هــر چیــز مهارتــی اســت کــه بایــد آمــوزش 
داده و تمریــن شــود.

افــرادی کــه می خواهنــد در ایــن زمینــه موفــق شــوند بــا مطالعــه ی 
ــش داده و  ــود را افزای ــارت خ ــر، مه ــاب حاض ــر کت ــی نظی کتاب های
این گونــه می تواننــد بــه موفقیت هــای چشــمگیری دســت پیــدا کننــد. 
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بهشت فروش کجاست؟
۳مقدمه یحیی علوی

یکــی از شــغل هایی کــه در دنیــا همیشــه باقــی خواهــد مانــد شــغل 
ــری و از  ــالت بش ــه ی تعام ــغل مای ــن ش ــه ای ــرا ک ــت چ ــروش اس ف

شغل هاســت. کهن تریــن 

کســانی کــه در کار فــروش موفــق هســتند، در ســایر ابعــاد زندگــی 
ــه موفقیــت می رســند.   نیــز ب

در این کتاب با ما همراه باشید. 

                                                                                با سپاس

یحیی علوی
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بهشت فروش کجاست؟
۵مقدمه

مقدمه نویسنده
برای سفر به بهشت فروش

ــاب  ــن کت ــه ی ای ــا تهی ــما ب ــون ش ــم چ ــک می گوی ــما تبری ــه ش ب
ــید. ــندگان باش ــدی از فروش ــی 90 درص ــزو گروه ــتید ج نمی خواس

احتماالً می پرسید کدام گروه 90 درصدی را می گویم؟

ــوزش در  ــه آم ــه ب ــم ک ــراغ داری ــندگانی را س ــا فروش ــب م  اغل
فــروش اعتقــادی ندارنــد چراکــه همــه چیــز را می داننــد. ایــن 
گــروه 90 درصــدی از فروشــندگان بــا انــدک دانــش و بــا تاکیــد بــر 
ــد، ســعی  ــا به دســت آورده ان ــون و خط ــر آزم ــه در اث ــی ک مهارت های
دارنــد بــر فــروش خــود اضافه کننــد. شــاید اگــر امــروزه فروشــنده ای 
ــن  ــد، بهتری ــاب بیای ــه حس ــدی ب ــر 90 درص ــن قش ــزو ای ــد ج نخواه
ــا  ــنده ب ــک فروش ــوان ی ــه عن ــه ب ــار دارد چراک ــت را در اختی موقعی
ــه رو اســت و  ــاب و اطالعــات و دوره هــای آموزشــی روب ــی از کت دنیای
می توانــد بــا کســب آن هــا وارد حیطــه ی جدیــدی از حرفــه ی فــروش 

ــی گــردد. ــا دانــش معرف ــوان یــک فروشــنده ی ب ــه عن شــود و ب
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۶

راهکار چیست؟
 همانطــور کــه بــرای گرفتــن مــدارک دانشــگاهی زمــان، انــرژی و 
ــن  ــرای آموخت ــان ا  ش رســیده کــه ب ــم، شــاید زم ــه می کنی ــول هزین پ
ــم، فیلم هــا و دوره هــای آموزشــی را  ــه ســر کالس بروی فــروش هــم ب

ببینیــم و گــوش دهیــم و کتــاب بخوانیــم، تمریــن کنیــم.

مطمئنــًا شــما خواننــده ی عزیــز کــه ایــن کتــاب را تهیــه کرده ایــد 
ــن  ــرای همی ــته اید، ب ــدا دانس ــدی ج ــروه 90 درص ــن گ ــود را از ای خ

ــم. ــک می گوی ــما تبری ــه ش ــر ب ــار دیگ یک ب

چرا بهشت فروش؟
ــی  ــن مختلف ــا عناوی ــاب ب ــزار کت ــه ه ــش از س ــر بی ــال حاض در ح
در زمینــه ي فــروش در بــازار وجــود دارنــد. ایــن باعــث شــده دســت 
ــه  ــد و ب ــاز باش ــرش ب ــورد نظ ــاب م ــاب کت ــورد انتخ ــده در م خوانن
ــرای مطالعــه خــود انتخــاب  ــان آن هــا یکــی را ب ــد از می ــی بتوان راحت
کنــد، امــا از میــان ایــن کتــب تنهــا تعــداد محــدودی از آن ها بــا فضای 
ــر  ــی اکث ــده اند. از طرف ــازی ش ــوم، بومی س ــرز و ب ــن م ــروش در ای ف
ــری  ــده اند، یکس ــه ش ــروش ارائ ــر ف ــه ی هن ــه در زمین ــی ک کتاب های
قوانیــن، روش هــا و نــکات را بــه صــورت کامــاًل آکادمیــک، همچــون 
ــان  ــه بی ــی ب ــا مثال های ــا ب ــد ی ــوزش می دهن ــی آم ــای درس کتاب ه
ــد خــود را جــای نویســنده  ــده نمی توان ــد کــه خوانن ــب می پردازن مطل
بگــذارد، یــا اینکــه مثال هــا دارای وحــدت موضــوع نبوده انــد کــه ایــن 
باعــث شــده خواننــده رغبت خاصــی بــرای مطالعــه ی آن نداشته باشــد.

بــا توجــه بــه حــس و نیــاز بــه نوشــتن در ایــن مبحــث کــه در اثــر 
مطالعــه کتــب فــراوان و گذرانــدن دوره هــای آموزشــی بســیار در نــزد 
ــه ای ۱0  ــا تجرب ــی ب ــده، کــه از طرف ــه  وجــود آم ــن ب ــن ف اســاتید ای
ســاله در امــر فروشــندگی در صنعــت ایــن کشــور همــراه شــده اســت، 
ــات و  ــا امکان ــروش ب ــی کــه در فضــای ف ــم آموخته های ــم گرفت تصمی
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فرهنــگ ایــن مملکــت بومی ســازی کــرده ام را در قالــب یــک داســتان 
ــدان  ــی عالقمن ــه تمام ــت، ب ــروش کجاس ــت ف ــام بهش ــه ن ــد ب واح

صنعــت فــروش ارائــه کنــم.

آیا این کتاب برای شما نوشته شده است؟
آیا شما یک فروشنده هستید؟

آیا شــما هــم مثل اکثــر فروشــندگان موفق خواهــان پول زیادی هســتید؟

آیــا شــما هــم ماننــد تمامــی فروشــندگان موفــق خواهــان موقعیــت 
اجتماعــی بــاال هســتید؟

ــه ای کــه  ــر کار و حرف ــا در ه ــه ی م ــان تریســی، هم ــول برای ــه ق ب
فعالیــت داریــم بــه نوعــی فروشــنده هســتیم، و پــول زیــاد و موقعیــت 

ــد. ــت دارن ــان ها دوس ــر انس ــًا اکث ــاال را تقریب ــی ب اجتماع

ــما  ــه ش ــت، ب ــت اس ــاال مثب ــش های ب ــه پرس ــما ب ــواب ش ــر ج اگ
تبریــک می گویــم کــه بــا انتخــاب ایــن کتــاب خــود را وارد حیطــه ی 
ــما  ــواب ش ــر ج ــا اگ ــد، ام ــق کرده ای ــندگان موف ــدی فروش ۱0 درص
بــه یکــی از پرســش های بــاال منفــی اســت، از شــما خواهــش می کنــم 
ــه کســی کــه خــود را جــزو ۱0  ــاب را بســته و ب ــن کت ــن االن ای همی

ــم. ــد، ممنون ــه بدهی ــد هدی ــق می دان ــندگان موف ــد از فروش درص

از شــما خواهشــی دارم، ایــن کتــاب را فقــط نخوانیــد، بلکــه آن را در 
فروشــتان پیاده ســازی کنیــد، تــا کنتــرل فــروش، حرفــه، و در نهایــت 
زندگــی خــود را به دســت گیریــد، زندگیتــان را طراحــی کنیــد، 
دریافتــی ماهیانــه خــود را رقــم بزنیــد، و بــه درجــات بــاالی اجتماعــی 

برســید، در ایــن راه مــن در کنارتــان هســتم.

                                                                              با سپاس

حسین رمضانی
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فصل اول
نقشه رسیدن به بهشت فروش اینجاست؟

ــن  ــد، و ای ــز را می دانن ــه چی ــندگان هم ــد از فروش ــه 90 درص بل
ــروه 90  ــن گ ــته اند. ای ــود بس ــر روی خ ــن را ب ــای آموخت ــی دره یعن
ــات  ــد از راه آزمــون و خطــا تجربی ــروش دوســت دارن درصــدی در ف

ــد. ــت آورن ــروش به دس ــد را در ف جدی

بــه شــما تبریــک می گویــم کــه بــا انتخــاب و مطالعــه ایــن کتــاب 
و دیگــر کتاب هــای فــروش خــود را در میــان ۱0 درصــد فروشــندگان 

خــاص قــرار دادیــد.

موضوع این کتاب
ــت  ــادل اس ــال ع ــام لی ــه ن ــاله ای ب ــر ۲8 س ــورد دخت ــتان در م داس
ــه  ــن جامع ــه پایی ــی رو ب ــت مال ــا وضعی ــل و ب ــواده ای اصی ــه از خان ک
ــس  ــر عک ــد و ب ــت میده ــدرش را از دس ــالگی پ ــد. در ۱۵ س می آی
ــی  ــن هدف ــال یافت ــه دنب ــودش ب ــال خ ــن و س ــم س ــان ه ــر جوان اکث
مشــخص می گــردد. او بعــد از پیــدا کــردن هدفــش شــروع بــه تــالش 

ــد. ــه آن می کن ــیدن ب ــرای رس ب

داســتان زندگــی لیــال، می توانــد داســتان زندگــی بســیاری از 
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ــرای  ــد نقشــه ی راهــی باشــد ب ــن ســرزمین باشــد، می توان ــان ای جوان
ــی! ــه ی جهان ــه جامع ــرزمینم و ورود ب ــت س موفقی

ــدرش را از  ــازه پ ــال ت ــن فضــا شــروع میشــود کــه لی ــا ای ــاب ب کت
دســت داده و در اوج ناامیــدی پیرمــردی از غیــب ظاهــر می شــود و در 
سراســر کتــاب نقــش معلــم را بــرای لیــال ایفــا می کنــد. بعــد از معرفــی 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــا روال ب ــا انته ــتان، ت ــخصیت های داس ــک ش ــک ت ت
ــرای حضــور در  پیــش میــرود کــه لیــال در حــال آماده ســازی خــود ب
جلســه ای اســت کــه ســال ها در رؤیاهایــش آن را تجســم کــرده. در 
طــی ایــن زمــان تصاویــری از جلــو چشــم هایش می گــذرد کــه بیانگــر 
آموخته هــای فروشــی اســت کــه در ایــن مــدت از کارهایــش کســب 

کــرده اســت.

ــی را  ــول و آموزش های ــی، اص ــده مبان ــعی ش ــاب س ــر کت در سراس
ــه ســابقه فــروش حرفــه ای در ایــن مــرز و  ــا توجــه ب کــه نویســنده ب
بــوم از محضــر اســتادانی بــزرگ در ســمینارها، کارگاه هــا و دوره هــای 
آموزشــی، و مطالعــه ی کتــب وطنــی و خارجــی و البتــه ۱0 ســال 
ــرده را  ــازی ک ــه و بومی س ــرا گرفت ــازار کار ف ــگاه ب ــل در دانش تحصی

ــال دهــد. ــده انتق ــه خوانن ــب یــک داســتان واحــد ب در قال

شناخت شخصیت های داستان
شــخصیت اصلــی داســتان لیــال عــادل، دختــری ۲7 
ــن  ــی پایی ــطح مال ــا س ــواده ای ب ــه در خان ــت ک ــاله اس س
ــر  ــده و ب ــزرگ ش ــط ب ــی متوس ــطح تحصیل ــه و س جامع
خــالف جنســیت اش وارد یــک کار مردانــه می شــود. دارای 
ــرداز. ــرژی و خیال پ ــر ان ــیار پ ــت و بس ــم اس ــدرک دیپل م

اولیــن شــخصیت فرعــی داســتان، پیرمــرد خــوش قلــب، 
ــده و  ــر ش ــال ظاه ــر راه لی ــب س ــاور از غی ــوان مش ــه عن ب
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همــواره بــه او کمــک می کنــد. شــخصیتی کــه شــبیه پــدرش اســت و 
ــروش  ــداکار، حــدود 80 درصــد از آموزش هــای ف بســیار دلســوز و ف

را از طریــق ایــن شــخصیت در داســتان وارد شــده.

دومیــن شــخصیت داســتان ســینا رازی، پســری ۳۵ ســاله اســت کــه 
از خانــواده ای پردرآمــد، بــا ســطح تحصیلــی فــوق لیســانس در نقــش 
رقیــب لیــال وارد شــده و در کنــار لیــال، باعث مقایســه ی جالبی می شــود.

ســومین شــخصیت داســتان، آقــای ترابــی مــردی جــا افتــاده، آرام 
و صبــور بــا ســن ۵۳ ســال، قــدی حــدود ۱7۵ و موهــای کــم پشــتی 
ــط کار اعتمــاد دارد. حــدود  ــال در محی ــه لی ــی ب ــا مهربان اســت کــه ب
ــد. او  ــاق می افت ــرکت او اتف ــای کاری ش ــتان در فض ــد داس ۶0 درص
بــه داســتان عنصــر تجربــه را اضافــه می کنــد و در مواقعــی خــاص بــا 

ــد. ــاد می ده ــال ی ــه لی ــی را ب ــکات آموزش ــتانک هایی ن داس

ــراد  ــاق، از اف ــی چ ــل و کم ــاله، متأه ــی ۴۵ س ــهابی، زن ــم ش  خان
ــی  ــوده و خیل ــی ب ــال روز گذران ــتر در ح ــت. بیش ــه اس ــادی جامع ع
ــه فکــر ایــن اســت  ــدارد و فقــط ب ــه آمــوزش در کارش اعتقــادی ن ب
ــت و  ــتان اس ــی داس ــخصیت منف ــًا ش ــد. تقریب ــروز را بگذران ــه ام ک
ــا را مشــاهده  ــال، تفاوت ه ــا لی ــا مقایســه ی همیشــگی او ب می خواهــم ب

ــم. ــل لمــس کن و قاب

ــوت کــرده. او کــه  ــی در ســن ۵۵ ســالگی ف ــال، اســتاد عل ــدر لی پ
ــه صداقــت، تــالش و نظــم شــهره اســت. ــوده، ب ــا ب یــک اســتاد بن

ــه شــخصیت های دیگــری کــه همــه یکــی یکــی در داســتان  و البت
ظاهــر شــده تــا لیــال را در راه رســیدن بــه بهشــت فــروش کمــک کنند.

دلیل نوشتن این کتاب
ــی و  ــاب، شــرح تعــدادی از اصــول کل ــن کت ــده در ای هــدف نگارن
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ــنده ای  ــر فروش ــه ه ــت ک ــن اس ــروش نوی ــورد ف ــی در م ــه ابتدای البت
ــی  ــرای تمام ــود ب ــی ش ــد راهنمای ــاب می توان ــن کت ــد. ای ــد بدان بای
ــروش از  ــورد ف ــن را در م ــات نوی ــد اطالع ــت دارن ــه دوس ــانی ک کس

ــد. ــت آورن ــتان به دس ــق داس طری

درضمــن مهم تریــن شــخصیت ایــن داســتان یــک خانــم اســت کــه 
ــول  ــد. او در ط ــور می باش ــق کش ــان موف ــی زن ــادی از تمام ــر نم بیانگ
ــرای  ــی ب ــچ محدودیت ــروش هی ــد کــه در کار ف ــت می کن داســتان ثاب

هیــچ کــس بــا هیــچ جنســیتی وجــود نــدارد.

نقشه کوتاه از بهشت فروش
در فصــل دوم ابتــدا بــا شــخصیت اصلــی داســتان کــه لیــال اســت، 
ــروش  ــی ف ــدادی از اصــول ابتدای ــد از آن تع بیشــتر آشــنا شــده و بع
همچــون هدف گــذاری در فــروش را بــا لیــال تجربــه می کنیــم. 
همچنیــن ایمــان داشــتن در فــروش را لمــس کــرده و نحــوه ی 
ــا  ــان ب ــم. در پای ــاد می گیری ــود را ی ــا خ ــنده ب ــک فروش ــوی ی گفتگ
ــم. ــاال می بری ــمان را ب ــقف فروش ــود س ــی خ ــدوده ی راحت ــن مح یافت

در فصــل ســوم، دو ســاعت مانــده بــه جلســه ی مهــم فــروش، لیــال 
در هتــل بــه یــاد ســه خاطــره ی زیبــا می افتــد. اولیــن خاطــره مربــوط 
ــره  ــن خاط ــت. دومی ــوب اس ــنده ی خ ــک فروش ــای ی ــه ویژگی ه ب
مثلــث عــدم مســولیت پذیری اســت و آخریــن مــورد مربــوط بــه ســفر 

ــت. ــروش اس ــی ف ــش و پنج ضلع کی

در فصــل چهــارم لیــال بــه یــاد شــرکت کاپلــر و همــکاری بــا آقــای 
کتــل می افتــد و یــادش می آیــد کــه چگونــه در کار فــروش می تــوان 
بــا نقــش مشــاور بــودن بــرای مشــتری فــروش خــود را تضمیــن کــرد و 

البتــه مشــتری را بــرای خــود وفــادار نمــود. 

در فصــل پنجــم لیــال وارد یــک محیــط جدیــد در فــروش می شــود. 
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در یــک شــرکت چنــد ملیتــی در ارمنســتان مشــغول شــده و در طــی 
ایــن مــدت، قیــف فــروش را یــاد می گیــرد.

در فصــل ششــم حــدود یــک ســاعت بــه نقطه بهشــت فــروش مانده. 
در ایــن فصــل لیــال بــه یــاد جلســه بــا شــرکت چینــی می افتــد و عــالوه 
بــر آن بــا اصــول ســتاره ای تخفیفــات و نیــز اصــول تخفیفــات شــرکتی 
ــت  ــی اس ــه اصول ــد چ ــاد می گیری ــم ی ــا ه ــود. در انته ــنا می ش آش
کــه فروشــندگان بایــد رعایت کننــد کــه از تخفیــف بــرای مشــتریان 

ــد.  ــان نمی آورن ــه زب ــزی ب ــاره ا ش چی ــی درب ــر اســت ول مهم ت

ــه معرفــی تیمــی  ــدا ب ــه اینجــا می رســیم کــه ابت ــم ب در فصــل هفت
ــه بزرگتریــن  ــه لیــال در رســیدن ب پرداختــه شــده کــه قــرار اســت ب
هــدف زندگیــش کمــک کننــد، و بعــد از آن لیال بــرای یادگیــری اصول 
ــنی زادگان  ــای حس ــط کار آق ــروش وارد محی ــیدن در ف ــئوال پرس س

ــروش آشــنا می شــود.  ــی در ف ــِت طالی ــا  هف شــده و ب

ــل  ــه مح ــال ب ــیده و لی ــان رس ــه پای ــه ب ــتم، جلس ــل هش در فص
قبلــی کار خــود برگشــته اســت. البتــه بــا تغییــر ســمت و دارای یــک 
ــاده  ــر آن، او در حــال آم ــد و چارچــوب د   ار. عــالوه ب برنامــه ی نظام من
ــه  ــون س ــتفاده از قان ــا اس ــزرگ ب ــرش ب ــک پ ــرای ی ــود ب ــردن خ ک
درصــد و آمــوزش بــه دیگــران درصــدد دســتیابی بــه هدفــی بزرگتــر 

ــود. خواهــد ب

زمان خواندن این کتاب
ــب  ــروش را در قال ــم ف ــب مه ــردم مطال ــعی ک ــه س ــی ک از آنجای
داســتان پیــاده کنــم، مطمئنــًا در خوانــدن آن دچــار دل زدگــی نخواهید 

ــد داشــت؟ ــدن آن وقــت خواهی ــرای خوان ــا ب ــا آی شــد، ام

ــه  ــه ب ــتم ک ــی نوش ــاب را در زمان های ــن کت ــوم ای ــک س ــًا ی تقریب
دلیــل تأخیرهــای طوالنی مــدت پروازهــا در فــرودگاه در حــال شــنیدن 
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ناراحتــی و غــر زدن مســافران بــودم!

ــای  ــط در زمان ه ــاب را فق ــن کت ــدن ای ــر خوان ــم اگ ــر می کن فک
ــد. ــول نمی انجام ــه ط ــه ب ــک هفت ــتر از ی ــد، بیش ــام دهی ــرده انج م

چطور این کتاب را بخوانیم!
قــرار نیســت ایــن کتــاب را بخوانیــد کــه مطالبــش را حفــظ و بــرای 

امتحــان خــود را آمــاده کنیــد!

ایــن کتــاب را بــرای کســانی نوشــتم کــه بــه نوعــی در کار فــروش 
هســتند، پــس مثــل یــک فروشــنده آن را بخوانیــد. زیــر مطالــب مهــم 
ــت  ــد یادداش ــان بای ــه نظرت ــه ب ــواردی را ک ــید، م ــط بکش ــاب خ کت

ــا ایــن کتــاب درگیــر شــوید. کنیــد درآن بنویســید و در کل ب

یک پیشنهاد ویژه برای شما دارم:
کتــاب درگیــر  ایــن  بــا  تمامــی دوســتانی کــه 
ــی  ــه نوع ــیده و ب ــط کش ــم خ ــب مه ــر مطال ــده و زی ش
ــای  ــر صحنه ه ــده، اگ ــگ ش ــاب وارد جن ــن کت ــا ای ب
ــه  ــد، ب ــا ارســال کنن ــرای م ــگ را ب ــن جن ــی از ای مکتوب
افتخــار ایــن پیــروزی ارزشــمند نســخه الکترونیکــی 
ــد. ــد ش ــال خواه ــا ارس ــرای آنه ــگان ب ــورت رای به ص

چطــور از آموخته هــای ایــن کتاب اســتفاده کنیم؟
فروش یعنی برنامه، عمل و تالش.

خوانــدن محــض ایــن کتــاب مطمئنــًا فقــط بــر اطالعــات شــما اضافه 
می کنــد، در صورتــی کــه اگــر می خواهیــد اهــداف یــک فروشــنده را 
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داشــته باشــید، بایــد دســت بــه کار شــوید و تمرینــات عملــی کتــاب را 
در فــروش خــود پیاده ســازی کنیــد.

ــتان  ــه در فروش ــوردی را ک ــر م ــه ه ــت ک ــن اس ــن ای ــنهاد م پیش
ــید،  ــاب بنویس ــه در کت ــک تجرب ــوان ی ــه عن ــد، ب ــازی می کنی پیاده س
ــات را در صفحــه ی  ــن تجربی ــه بســیار خوشــحال می شــوم کــه ای البت
ــن  ــا م ــه ام ب ــر گرفت ــایت ام در نظ ــاب در وبس ــرای کت ــه ب ــی ک خاص
ــدی  ــای بع ــا در چاپ ه ــد ت ــتراک بگذاری ــه اش ــتان ب ــر دوس و دیگ

ــم. ــه کنی ــاب اضاف ــی از کت ــل خاص ــات را در فص ــن تجربی برتری

اگر این کتاب به دردتان نخورد؟
مــا بــرای خوانــدن ایــن کتــاب حداکثــر یــک هفتــه وقــت گرفتیــم، 
و بــرای انجــام تمرینــات ایــن کتــاب بــه روزی معــادل ۱۵ دقیقــه نیــاز 
ــه حداقــل ۶۶ روز زمــان  ــات ب ــا اســتمرار در انجــام تمرین ــد، ام داری
نیــاز دارد. در اینجــا مــن بــه عنــوان نویســنده ی کتــاب یــک تعهــد بــه 

ــم: ــز می ده ــده ی عزی شــما خوانن

مـن حسـین رمضانـی، بـه عنـوان نویسـنده ی ایـن 
برنامـه ی  طبـق  اگـر  کـه  می کنـم  تضمیـن  کتـاب، 
در  بـزرگ  تغییراتـی  برویـد،  پیـش  شـده  مشـخص 
شـیوه ی فـروش و فروشـندگی خـود لمـس خواهیـد 
کـرد، و در صـورت عـدم رضایـت شـما از ایـن کتاب 
تمامـی مبلـغ پرداختـی بابت کتـاب با رضایـت کامل 

بـه شـما بازگردانـده می شـود.
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فصل دوم 
برای رســیدن به بهشــت در فروش نقشــه می خواهید

کار و زندگی؛ دو مقوله ی متفاوت
دیگــر زمــان آن رســیده بــود کــه لیــال بــرای حضــور در جلســه ای 
ــه  ــه ای ک ــود، جلس ــاده ش ــت آم ــش را می باف ــی رویای ــه از کودک ک
ــورد  ــره در م ــرای مذاک ــه اش ب ــان عالی رتب ــر و معاون ــور وزی ــا حض ب
بزرگتریــن قــرارداد صنعتــی تاریخــی کشــور بــود. همــه چیــز داشــت 
ــان  ــن می ــینا رازی در ای ــا س ــت ام ــش می رف ــش پی ــق رویاهای ــر طب ب

چــه نقشــی داشــت؟!

قــرار بــود در ایــن جلســه ی مهــم، لیــال عــادل و ســینا رازی بــر ســر 
ــم  ــا ه ــده ب ــدهای مذاکره کنن ــوان ارش ــه عن ــان ب ــع شرکت هایش مناف

همــکاری کننــد.

ــینا  ــا س ــود ب ــات کاری خ ــن مالق ــت اولی ــت هیچوق ــال نمی توانس لی
رازی را فرامــوش کنــد، مالقاتــی کــه بــرای بســتن یــک قــرارداد تأمین 
مــواد اولیــه ی قطعــات صنعتــی شــرکت آقــای رازی انجــام شــده بــود 
ــد، مــردی  امــا در انتهــای جلســه تنهــا چیــزی کــه در ذهــن لیــال مان
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بلند قــد بــود کــه موهــای جوگندمــی داشــت، حالــت صورتــش جــدی 
بــود و بــا صدایــی رســا اســتدالل های منطقــی اش را کــه بــا اطالعــات 
ــه  ــد، ارائ ــده بودن ــراه ش ــره هم ــروش و مذاک ــه ی ف ــی در زمین کامل
می کــرد. آن مالقــات در نهایــت بــه عــدم امضــای قــرارداد منجــر شــد. 

ــر بنشــیند، درســت  ــا ایــن مــرد رودرروی وزی  حــاال قــرار اســت ب
ــار ایــن جلســه را  ــا هم تیمی هایــش حداقــل ۲0 ب اســت کــه همــراه ب
ــا ســلطه گری ســینا رازی در تمریــن مذاکــره  ــد امــا ب تمریــن کرده ان
بــه ســختی کنــار آمــده بــود. اینجــا صحبــت از منافــع دو شــرکت بــا 
ــا همــه ی  ــاه ب ــن ســه م ــال در طــی ای ــود. لی ــادی پرســنل ب تعــداد زی
مــوارد خــود را تطبیــق داده بــود و از همــه مهمتــر در تمرینــات همــواره 

حضــور فعــال داشــت.

کمی زحمت برای آینده: یک فروشنده ی حرفه ای هرگز 
مشکالت شخصی اش را وارد کار و حرفه اش نمی کند. 

هدف بزرگ یا تخیل
لیــال در حالــی کــه داشــت مانتــو شــلوار خاکســتریش را می پوشــید 
ــر  ــش ب ــال پی ــت س ــه هف ــرا ب ــاد. ماج ــش افت ــن روز کاری ــاد اولی ی
می گشــت. انــگار مثــل یــک چشــم بهــم زدن گذشــته بــود، وقتــی کــه 
خواهــرش بــه او گفــت: »یــک شــرکت تأمیــن قطعــات صنعتــی بــرای 
ــر  ــا مدی ــی ب ــورد کار حت ــاز دارد.« در م ــه فروشــنده نی ــروش ب کار ف
ــرد  ــحال می ک ــی خوش ــال را خیل ــن لی ــود. ای ــت کرده ب ــرکت صحب ش
ــرش  ــوی س ــی ت ــت. چیزهای ــی داش ــی خاص ــی نگران ــی از طرف ول
ــول  ــت قب ــن صنع ــرا در ای ــا م ــید، آی ــودش می پرس ــد. از خ می چرخی
ــاًل  ــت؟ اص ــن اس ــه ی م ــورد عالق ــًا کار م ــن واقع ــا ای ــد؟ آی می کنن
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ــی چــی؟ ــی یعن ــن قطعــات صنعت تامی

در افــکار خــودش بــود کــه بــا صحبت هــای خواهــرش به خــود آمد:

ــه  ــت ک ــاله اس ــرد ۵۳ س ــه م ــرکت، ی ــر ش ــی، مدی ــای تراب »آق
موهــای کم پشــتی داره و بــا قــد ۱70 ســانتی مشــخص می شــه. 
حــدود ۱۵ ســالی رو تراشــکار بــوده و بــر حســب تصــادف بــا کســی 
آشــنا می شــه کــه بــا راهنمایی هــای او، تغییــر صنــف داده و بــه تامیــن 
مــواد روی آورده. بــا ســرمایه ی اولیــه ی پنــج میلیــون تومانــی کــه آن 
رو هــم از فــروش دســتگاهایش بــه دســت آورده بــود، کارش رو شــروع 
کــرد و حــاال بعــد از ۲0 ســال فعالیــت ســرمایه اش بــه حــدی رســیده 

ــاه هســت.« ــزار تراشــکاری در م ــل دو ه ــده ی حداق ــه تامین کنن ک

ــود، از خواهــرش پرســید،  ــاًل متوجــه نشــده ب ــوز کام ــال کــه هن  لی
»تأمیــن قطعــات تراشــکارها یعنــی چــی، مــن دقیقــًا چــه کاری بایــد 

ــی؟« ــا رو می شناس ــا اون ه ــو از کج ــم، ت ــام بده انج

ــه  ــن برمی گــرده ب ــه جــواب داد: »آشــنایی م ــا حوصل ــرش ب خواه
ســه مــاه پیــش. دقیقتــرش می شــه وقتــی کــه آقــای ترابــی بــرای یــک 
کار تحقیقاتــی بــه دانشــگاه مراجعــه کــرد و از سرپرســت گروهمــون 
ــی  ــود. وقت ــد کار پژوهشــی کــرده ب ــق در مــورد چن درخواســت تحقی
همــراه بــا چنــد نفــر از دوســتانم بــرای پیگیــری کار آقــای ترابــی بــه 
محــل کارشــان رفتیــم، متوجــه شــدم کــه در حــال اســتخدام پرســنلی 
بــرای واحــد فروشــه و مــن هم تــو رو بهش پیشــنهاد دادم و آقــای ترابی 
بــا اینکــه اولیــن شــرطش داشــتن مــدرک کارشناســی بــود ولــی بعــد 
از اینکــه از عالقــه ی تــو بــه کارهــای صنعتــی بــا خبــر شــد، قبــول کرد 
کــه بــرای مصاحبــه بــه محــل کارش بــری. امــا در مــورد کار آقــای 
ترابــی بــه طــور خالصــه بایــد بگــم کــه انــواع فوالدهــای صنعتــی رو در 
اندازه هــای مختلفــی، مثــاًل دایــره، مربــع و غیــره، بــرای تراشــکارها و 
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ــه در  ــه. البت ــه و عرضــه می کن ــی تهی ــزرگ صنعت ــه شــرکت های ب البت
مواقعــی کارهــای خاصــی هــم روی قطعــات انجــام میــده کــه مطمئنــًا 
خــودش هــر چیــزی کــه الزم باشــه رو برایــت توضیــح خواهــد داد. در 
مــورد کار تــو هــم تــا جایــی کــه متوجــه شــدم در واحــد بازرگانــی 
قــراره مســتقر بشــی و کار فــروش رو انجــام خواهــی داد. البتــه حتمــًا 
ــه طــور قطــع  ــه ای داره و ب ــط مردون ــن جــور کارهــا محی ــی ای می دون

پذیــرش تــو بــه عنــوان یــک خانــم کمــی ســخت خواهــد بــود.«

لیــال تــا صبــح بــا افــکارش کلنجــار می رفــت و هنــوز ایــن ســئوال را 
بــرای خــود حــل نکــرده بــود: آیــا در صنعــت مــن را قبــول می  کننــد؟

ــاز هــم بــه رویــای همیشــگی اش فکرکــرد. خــودش را دیــد کــه  ب
ــرای  ــره ب ــال مذاک ــته و در ح ــه نشس ــام عالی رتب ــک مق رودرروی ی

ــی کشــور اســت.  ــرارداد صنعت ــن ق بســتن بزرگتری

حــدود ســاعت 7 صبــح بــود کــه آمــاده شــد بــرای رفتــن بــه محــل 
ــرا  ــه، چ ــاعت هفت ــنید: »االن س ــادرش را ش ــدای م ــه ص ــه ک مصاحب
اینقــدر زود آماده شــدی. چقــدر عجلــه داری دختــر، جلســه ات کــه دو 

ســاعت دیگــه اســت.«

لیال جواب داد: »آخه می ترسم دیر برسم.«

مادر اما اصرار کرد: »تا اونجا فقط ۱۵ دقیقه راهه.«

بعــد از ایــن حرف، لیــال آرام روی صندلی میز تحریرش نشســت و باز 
هــم بــه این ســئوال فکــر کرد که آیــا در صنعت مــن را قبــول می کنند؟

ــای  ــه عقربه ه ــی ک ــد، در حال ــش پری ــادرش از رویای ــا صــدای م ب
ســاعت، هشــت و ســی دقیقــه را نشــان میدادنــد، بــه همــراه مــادرش 

بــرای مصاحبــه بــه شــرکت آقــای ترابــی رفــت.
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ــر  ــه دفت ــری ک ــزار مت ــزرگ دو ه ــته ی ب ــر بس ــوله ی س ــک س ی
اداریــش چنــد پلــه می خــورد و بــه طبقــه ی بــاال می رفــت. وارد دفتــر 
کــه شــدند آنچــه بیشــتر از هــر چیــز جلــب توجــه می کــرد انــدازه ی 
ــه ایــن بزرگــی  ــود. از خــودش پرســید در محیطــی ب کوچــک اتــاق ب
چــرا دفتــر اینقــدر کوچــک اســت؟ دو میــز کوچــک در وســط اتــاق 
ــه صــورت  دیــده می شــد کــه روی آن هــا مانیتــور و چندیــن پوشــه ب
ــود.  ــه ب ــا را گرفت ــار روی آن ه ــی غب ــه کم ــرار داشــت و البت منظــم ق
ــتری ها  ــرای مش ــاالً ب ــه احتم ــود ک ــی ب ــا صندلی های ــه روی آن ه روب
ــی میان ســال کــه  ــه، زن ــد دقیق ــد از گذشــت چن ــد. بع گذاشــته بودن
کمــی چــاق نشــان مــی داد و عینــک گــرد بزرگــی بــر چشــم داشــت 
ــخص  ــا ش ــه ب ــغول مصاحب ــی مش ــای تراب ــه آق ــت ک ــد و گف وارد ش

دیگــری اســت و آن هــا بایــد کمــی منتظــر بماننــد.

ــود کــه پیــش  ــم شــهابی پنــج ســالی ب خان
آقــای ترابــی کار می کــرد. مــادر و خانــم 
لیــال  امــا  بودنــد  شــهابی گــرم صحبــت 
می کشــید.  انتظــار  ســکوت  در  گوشــه ای 
ــرل  ــش را کنت ــت استرس ــی می خواس ــه نوع ب
شــهابی  خانــم  بعــد  دقیقــه  چنــد  کنــد. 
ــی  ــای تراب ــر آق ــه دفت ــادرش را ب ــال و م لی
ــر  ــه باالت ــد پل ــاره چن ــرد. دوب ــی ک راهنمای
رفتنــد و بــه دفتــر آقــای ترابــی رســیدند کــه 
بالفاصلــه اســتقبال گرمــی از آن هــا کــرد.

لیــال و مــادرش پشــت میــز کنفرانــس نشســتند و آقــای ترابــی هــم 
روبــه روی آن هــا نشســت. عــالوه بــر میــز کنفرانــس یــک میــز بــزرگ 
هــم در انتهــای اتــاق بــود و در نهایــت دیوارهایــی کــه پــر از تابلوهــای 
ــداز  ــال غــرق در بران ــد. لی ــه چشــم می آمدن ــد ب ــر و تشــکر بودن تقدی
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کــردن اتــاق بــود کــه بــا ســئوال آقــای ترابــی بــه خــودش آمــد.  لیــال 
در جــواب گلویــی صــاف کــرد و گفــت: »مــن لیــال عــادل، ۲0 ســال 
ســن دارم و مدرکــم دیپلمــه.« آقــای ترابــی شــروع بــه ســئواالتی کــرد 
و لیــال یکــی یکــی بــه آن هــا جــواب میــداد تــا اینکــه بــه یــک ســئوال 
عجیــب رســیدند: »چــرا اینجــا و ایــن کار رو می خواهید انجــام دهید؟«

لیــال کــه انــگار در ناخودآگاهــش منتظــر ایــن ســئوال بــود بالفاصلــه 
بــه آقــای ترابــی جــواب داد: »مــن عاشــق کار صنعتــی هســتم، البتــه 
می دونــم کــه شــما زحمــت زیــادی کشــیدید کــه بــه چنیــن موقعیتــی 
رســیدید، مطمئنــم بــا حضــور در اینجــا پیشــرفت خواهــم کــرد و بــه 

بزرگتریــن هــدف زندگیــم خواهــم رســید.«

آقــای ترابــی کــه بــا دقــت بــه حرف هــای لیــال گــوش مــی د   اد بــا 
ــن  ــم بزرگتری ــال پرســید: »می تون ــب داشــت از لی ــر ل ــدی کــه ب لبخن

هــدف زندگیــات رو بدونــم؟«

لیــال بــا اشــتیاق فــراوان رؤیــای همیشــگی اش را بــرای آقــای ترابــی 
توضیــح داد. آقــای ترابــی خیلــی بــا دقــت بــه حرف هــای لیــال گــوش 
مــی داد و خیلــی برایــش جالــب بــود کــه یــک دختــر ۲0 ســاله چنیــن 

بلندپــرواز باشــد.

ــت  ــی اجــازه گرف ــای تراب ــال از آق ــام حرف هایشــان، لی ــد از اتم بع
ــی از  ــای تراب ــد. آق ــرکی بکش ــرکت س ــی ش ــط کارگاه ــا در محی ت
ــد  ــه محیــط کارگاه برون ــا لیــال ب ــا همــراه ب ــم شــهابی خواســت ت خان
و او را بــا ایــن محیــط آشــنا کنــد و البتــه آقــای ترابــی در ایــن میــان 
از مــادر لیــال ســئواالتی پرســید و فــرم اطالعاتــی کــه مربــوط بــه لیــال 

ــرد. ــود را تکمیل ک ب

یــک ســوله ی بــزرگ بــا دو جرثقیــل ســقفی کــه پنــج شــش متــری 
از لیــال بلندتــر بودنــد، اره هــای کوچــک و بزرگــی کــه خانــم شــهابی 
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آن هــا را بــا نــام اره نــواری معرفــی کــرد و اشــکال مختلــف فــوالدی بــا 
ابعــاد بســیار بــزرگ، همــه و همــه یــک طــرف و مردانــی کــه بــا بهــت 
ــرژی ۲0 ســاله  ــر ان ــر شــاد و پ ــک دخت ــراوان در حــال تماشــای ی ف

بودنــد کــه در ایــن فضــا برایشــان قابــل تجســم نبــود.

بعــد از ایــن دیــدار هیجــان انگیــز لیــال همــراه بــا مــادرش بعــد از 
خداحافظــی بــا خانــم شــهابی و آقــای ترابــی ره ســپار خانــه شــدند و 
ــا  ــی فکــر می کــرد: »ت ــه حــرف آقــای تراب در طــی کل مســیر لیــال ب
ــن  ــا عــدم اســتخدام شــما در ای ــورد اســتخدام ی ــده درم ــه ی آین هفت

شــرکت بهتــان اطــالع خواهیــم داد.«

کمی زحمت برای آینده: آنچه که عموم مردم به آن 
می گویند بلندپروازی در حقیقت تجسم هدف است و 
فروشنده ی موفق همیشه اهداف بزرگی در سر دارد.

ایمان، اولین آجر ساختمان فروش
ــی  ــال کم ــت و لی ــی می گذش ــای تراب ــا آق ــه ب ــش روز از مصاحب ش
ــود.  ــزده ب ــگ ن ــا زن ــه آن ه ــی ب ــای تراب ــس شــده کــه چــرا آق دلواپ
ــد؟  ــرای ایــن پســت اســتخدام کــرده بودن ــا شــخص دیگــری را ب آی
دوســت داشــت االن تلفــن را بــردارد و بــه آقــای ترابــی زنــگ بزنــد 
ولــی بــه ســاعت نگاهــی انداخــت و متوجــه شــد کــه ســاعت ۱۱ شــب 
اســت، بــرای همیــن پشــیمان شــد و بــه رختخــواب رفــت امــا بجــای 

ــود.  خوابیــدن در فکــر کار جدیــد ب

صبــح حــدود ســاعت 9 بــود کــه لیــال تصمیمــش را گرفتــه بــود، بــا 
اینکــه کمــی مــردد بــود تلفــن را برداشــت و بــا اســترس فــراوان بــه 

www.takbook.com



۲۴

شــرکت آقــای ترابی تمــاس گرفت. خــود آقــای ترابی پشــت تلفن بود.

لیال گفت: »سالم آقای ترابی من عادل هستم، لیال عادل.«

»سالم خانم عادل.«

ــن  ــه ی م ــه ی مصاحب ــا نتیج ــم آی ــتم بدون ــه داد: »خواس ــال ادام لی
ــم.« ــر کنی ــه صب ــک هفت ــد ی ــه بودی ــد؟ گفت ــخص ش مش

آقــای ترابــی بــا آرامــش جــواب داد: »بایــد کمــی بیشــتر صبــر کنید 
تــا بــا تمــام درخواســت کنندگان مصاحبــه کنــم. بایــد چنــد روز دیگــر 

هــم صبــر کنیــد، خودمــان باهاتــون تمــاس می گیــرم.«

ــود  ــور ب ــد. مجب ــش مان ــر جای ــور س ــرد و همانط ــکر ک ــال تش لی
روزهــای بیشــتری را بــه انتظــار بگذرانــد.

پنــج روز از تمــاس لیــال بــا آقــای ترابــی می گذشــت و هنــوز خبــری 
از نتیجــه ی مصاحبــه نشــده بــود. لیــال امــا در ایــن مــدت مطمئــن بــود 
ــت،  ــه صنع ــدن ب ــرای وارد ش ــوق او ب ــت. ش ــد گرف ــه کار را خواه ک
ــود، امیــدی کــه در میــان  ــه اســتخدام شــدن امیــدوار کــرده ب او را ب

اطرافیــان و خانــواده اش چنــدان دیــده نمیشــد. 

ــه  ــرا ب ــال چ ــت: »لی ــه او گف ــال ب ــر لی ــا، خواه ــک روز لعی ــی ی  حت
ــی روی؟« ــری نم ــال کار دیگ دنب

و لیــال بــا اعتمــاد به نفــس کامــل یــا حتــی می تــوان گفــت بــا ایمــان 
ــا  کامــل گفــت: »مــن کار دارم، فقــط بایــد چنــد روزی صبــر کنــم ت
آقــای ترابــی بــا مــن تمــاس بگیــرد تا مــن بــه ســر کار جدیدم بــروم.«

ــال سراســیمه  ــگ خــورد و لی ــه زن ــن خان ــه تلف ــود ک ســاعت ۱۱ ب
ــنید  ــط را ش ــت خ ــدای پش ــا ص ــال ت ــردارد. لی ــی را ب ــا گوش ــد ت دوی
ــی  ــن تراب ــادل، م ــم ع ــت: »خان ــی اس ــای تراب ــه آق ــد ک ــه ش متوج
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هســتم. مــا شــما رو بــرای کار مــورد نظرمــان انتخــاب کردیــم. لطفــًا 
ــل  ــه مراح ــا بقی ــد ت ــریف بیاوری ــرکت تش ــاعت 8 ش ــح س ــردا صب ف

ــم.« ــش بری ــم پی ــا ه ــتخدام رو ب اس

لیــال در حالــی کــه ذوق زدگــی ا ش را مخفــی می کــرد گفــت: »بلــه، 
چشــم فــردا ســاعت 8 صبــح ســر کار هســتم.«

صبــر و البتــه ایمــان لیــال جــواب داده بــود. آقــای ترابــی بــرای یــک 
ــن فرصــت را مــی داد کــه در  ــال ای ــه لی ــه صــورت آزمایشــی ب ــاه ب م
کاری کــه عاشــق آن اســت شانســش را امتحــان کنــد. اولیــن نفــری 

کــه ایــن خبــر را شــنید مــادرش بــود.

لیــال هــر چــه تــالش کــرد بخوابــد تا فردا ســر حــال و پــر انــرژی به 
ســر کار جدیــد بــرود از فــرط هیجان نمیتوانســت چشــم بر هــم بگذارد 
و تــا صبــح در رویاهــای خــود و البتــه کار جدیــدش غوطــه می خــورد.

کمی زحمت برای آینده: آجر اول ساختمان فروش ایمانی 
است که فروشنده به اهدافش و خودش و مهارت هایش دارد.

نه شنیدن جزء جدا نشدنی فروش
ســاعت هفــت و نیــم بــود کــه لیــال بــه محــل کارش رســید. هیجــان 
بــی حــد و حصــرش را نمی توانســت پنهــان کنــد. در آن ســاعت تنهــا 
دو نفــر از نیروهــای کارگاهــی در شــرکت حاضــر بودنــد، یکــی از آنهــا 
ــا  ــر بنشــیند ت ــرود در دفت ــی کــرد کــه ب ــال را راهنمای ــو آمــد و لی جل

آقــای ترابــی یــا خانــم شــهابی بیاینــد.

لیــال چنــد دقیقــه بعــد از نشســتن روی صندلــی، طاقتــش ســر آمــد و 
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کنــار پنجــره رفــت تــا کارکنــان و پرســنل کارگاه را حیــن کار تماشــا 
کنــد. دفتــر در طبقــه ی بــاالی ســوله بــود و از آنجــا به راحتــی می شــد 
ــای  ــی از فوالده ــدن کوه ــم دی ــاز ه ــرد. ب ــارت ک ــوله نظ ــر کل س ب
صنعتــی بــرای لیــال هیجان انگیــز بــود و خیلــی دوســت داشــت کســی 

اینجــا بــود کــه بــه انبــوه ســئواالتش پاســخ مــی د اد. 

ســاعت هشــت و یــک دقیقــه بــود کــه آقــای ترابــی وارد دفتــر شــد 
ــگاه می کــرد.  ــرون را ن ــت بی ــا دق ــد کــه ب ــار پنجــره دی ــال را کن و لی
انتظــار نداشــت لیــال قبــل از خــود او بــه ســر کار آمــده باشــد. بعــد  از 
ســالم و احوال پرســی های ابتدایــی، آقــای ترابــی مراحــل اداری شــروع 
کار لیــال را فراهــم کــرد و هــر چقــدر کــه از حضــور لیــال می گذشــت 

آقــای ترابــی بیشــتر هیجــان و شــور لیــال را احســاس می کــرد!

بعــد از تمــام شــدن و تکمیــل قــرارداد کار لیــال، آقــای ترابــی بــه او 
گفــت بایــد یــک مــاه اول را کنــار خانــم شــهابی کار آمــوزی بکنــد، 
البتــه در ایــن مــدت آقــای ترابــی هــم بــر کار او نظــارت داشــته و در 
پایــان یــک مــاه بــه ادامــه یــا عــدم ادامــه کار بــا لیال نظــر خواهــد داد.

لیــال از دفتــر آقــای ترابــی بیــرون آمــد و رفــت بــه ســمت خانم 
شــهابی. وقتــی وارد اتــاق شــد قبــل از اینکــه بخواهــد کالمــی بــه 
ــی از  ــر یک ــد و ب ــت بیای ــه او گف ــهابی ب ــم ش ــاورد خان ــان بی زب
صندلی هــای کنــار میــز بنشــیند تــا ســر فرصــت وظایفــش را بــه 

او بگویــد.

ــه  ــود ک ــته ب ــاعت گذش ــع س ــک رب ی
لیــال ســعی کــرد ســکوت حاکــم در 
اتــاق را بشــکند و ســر حــرف را بــا خانــم 
ــت: »کاری هســت  ــد. گف ــاز کن شــهابی ب

ــدم؟« ــام ب ــون انج ــم برات ــه بتون ک
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ــه  ــی ب ــاًل توجه ــود و اص ــود ب ــای خ ــرق در کاره ــهابی غ ــم ش خان
ــت. ــال نداش ــور لی حض

ــم  ــاز هــم ســئوالش را تکــرار کــرد و گفــت: »ببخشــید خان ــال ب لی
ــم؟« ــون کن ــم کمکت ــور می تون ــهابی چط ش

خانــم شــهابی کــه حضــور لیــال انــگار خیلــی برایــش خوشــآیند نبود، 
بــا ســردی جــواب داد: »بهتریــن کاری کــه االن می تونــی بکنــی اینــه 
کــه مزاحــم کار مــن نشــی. یــک دنیــا کار عقب مونــده دارم، بــه وقتش 
ــدم. فعــاًل زوده.« ــاد می ــدی رو ی ــراره انجــام ب ــی کــه ق بهــت کارهای

ــا از  ــت ام ــردی را نداش ــورد س ــن برخ ــار چنی ــال انتظ ــه لی ــا اینک ب
بچگــی یــاد گرفتــه بــود کــه جــواب منفــی جزئــی از زندگــی اســت. 
ــید  ــهابی، از او پرس ــم ش ــای خان ــه حرف ه ــی ب ــه خاص ــدون توج ب
ــر  ــا س ــم ب ــهابی ه ــم ش ــت و خان ــری کجاس ــرای گردگی ــتمال ب دس
ــه  ــدون حــرف زدن ب ــاز هــم ب ــه جــای دســتمال ها اشــاره کــرد و ب ب

ــه داد. کارش ادام

ــز  ــه تمی ــروع ب ــهابی ش ــم ش ــورد خان ــه برخ ــه ب ــدون توج ــال ب لی
ــود و  ــزی شــد کــه گــرد و خــاک ســطحش را پوشــانده ب کــردن می
ــگار  ــد، ان ــده بودن ــب نمان ــم بی نصی ــه ها ه ــر و پوش ــن و کامپیوت تلف
ــن  ــت. در همی ــزده اس ــت ن ــا دس ــه آن ه ــی ب ــه کس ــت ک مدت هاس
حیــن بــود کــه تلفــن شــروع بــه زنــگ خــوردن کــرد و خانــم شــهابی 

ــت... ــی را برداش ــب گوش ــر ل ــری زی ــا غر غ ب

لیــال فهمیــده بــود کــه خانــم شــهابی از حضــورش در آنجــا نه تنهــا 
خوشــحال نیســت کــه بایــد گفــت ناراحــت هــم هســت، پــس خیلــی 
نبایــد انتظــار داشــت کــه از او بشــود چیــزی در مــورد کار یــاد گرفت، 

بــرگ برنــده ی لیــال فقــط و فقــط یــک چیــز بــود؛ رویایــش!
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پــس بــه خــودش قــول داد کــه هــر طــور شــده کار را یــاد بگیــرد 
و تنهــا راهــش ایــن اســت کــه دقیــق باشــد و هــر چــه خانــم شــهابی 

ــه دقــت زیــر نظــر داشــته باشــد. انجــام می دهــد ب

ســاعت ۱۱ را نشــان مــی داد و فضــا دیگــر مثــل صبــح راکــد نبــود، 
ــه همــه ی آن هــا  ــم شــهابی ب ــد و خان ــگ می خوردن ــًا زن تلفن هــا مرتب
ــر  ــد از ه ــت و بع ــه نداش ــه حوصل ــا اینک ــداد. ب ــواب می ــی ج به تنهای
ــا  ــد ام ــت مشــتری ها در می آم ــر زدن حســابی از خجال ــا غ ــه ب مکالم
ــا  ــر تلفن ه ــالوه ب ــرد. ع ــتش بپ ــی از دس ــت تلفن ــت نمی گذاش هیچوق
ــد. همــه ی  ــه آنجــا می آمدن ــد کــه حضــوری ب مشــتری هایی هــم بودن

ــود. ــه ب ــه راه انداخت ــادی ب این هــا جنــب و جــوش زی

لیــال بــا دقــت بــه خانــم شــهابی و صحبت هایــش بــا مشــتریان گوش 
مــی داد امــا آنقــدر کلمــات تخصصــی زیــاد بــود کــه گاهی کمــی گیج 
می شــد. نیــم ســاعت از ظهــر گذشــته بــود کــه باالخــره خانــم شــهابی 
ــر واســه چــی می خــوای اینجــا کار  ــت: »دخت ــال کــرد و گف ــه لی رو ب
کنــی. یــه کار مردونــه کــه هــر چقــدر هــم اطالعــات و تجربــه داشــته 
ــتباهات  ــه ی اش ــوی هم ــه ت ــتی و همیش ــر دوم هس ــم نف ــاز ه ــی ب باش
ــچ!« ــال کار، هی ــد از ۵ س ــن بع ــن رو ببی ــود. م ــی ب ــو خواه ــر ت مقص

لیــال فقــط بــه خانــم شــهابی نــگاه کــرد و بــا خــودش گفــت، چــون 
تــو عاشــق ایــن کار نیســتی.

بعــد از حــدود یــک ســاعت هــر دو بــا هــم پــس از صــرف ناهــار 
بــه ســر کار برگشــتند ولــی ایــن بــار خانــم شــهابی تلفــن را بــه دســت 
گرفــت و شــروع بــه تمــاس بــا مشــتریان کــرد. لیــال ایــن بــار کمــی 
ــای  ــت، از حرف ه ــراه داش ــه هم ــه ب ــه ای ک ــود. در دفترچ ــر ب فعال ت

ــی را یادداشــت می کــرد. ــم شــهابی نکات خان

حــدود عصــر بــود کــه لیــال متوجــه شــد خانــم شــهابی کارهایــش را 
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ــد.  ــردش می نویس ــه ای از کارک ــزارش خالص ــد و گ ــدی می کن جمع بن
لیــال از آنجــا کــه بــه خــودش قــول داده بــود از همیــن امــروز تمامــی 
ســعی اش را بــرای انجــام همــه کارهــا بکنــد، بــدون آنکــه کســی بــه او 
گفتــه باشــد گزارشــی از اولیــن روز کاری ا ش، همــراه بــا تمامــی نــکات 
ــار  ــی نوشــت. گزارشــی کــه هــر ب ــای تراب ــه آق ــی، خطــاب ب آموختن

لیــال آن را بــه یــاد مــی آورد انــرژی مضاعفــی می گرفــت.

کــه  ســالحی  تنهــا  آینــده:  بــرای  زحمــت  کمــی 
فروشــندگان را در برابــر شــنیدن کلمــه تلــخ نــه واکســینه 

ــندگی! ــه فروش ــق ب ــت: عش ــز اس ــک چی ــد، ی می کن

بــه محــض اینکــه بــه خانــه رســید بــدون آنکــه لباســش را عــوض 
کنــد بــدون هیــچ گونــه اتــالف وقتــی رفــت و ســیر تــا پیــاز اتفاقــات 
ــش  ــدر در صحبت های ــرد. اینق ــف ک ــادرش تعری ــرای م ــروز را ب ام
ــش  ــه صحبت های ــه ب ــتر از اینک ــادرش بیش ــه م ــت ک ــان داش هیج

ــود. ــال ب ــر لی ــد و حص ــان بی ح ــرق در هیج ــد غ توجه کن

هــدف در فروش یعنی مثــل فرودگاه در پــرواز هواپیما
بــا تیــک تــاک ســاعت بــود کــه لیــال بــه خــودش آمــد. ســاعتش 
را نــگاه کــرد. هفــت و ســی دقیقــه ی صبــح. هنــوز ســه ســاعت و ســی 
ــرد  ــر می ک ــه فک ــار ک ــر ب ــود. ه ــده ب ــه مان ــه جلس ــر ب ــه دیگ دقیق
ــرور  ــش را م ــن روز کاری ــه خاطــرات اولی ــی آورد بالفاصل دارد کــم م
ــال  ــت س ــی هف ــرد او در ط ــر می ک ــی فک ــه کس ــًا چ ــرد. واقع می ک

ــد؟ اینقــدر پیشــرفت کن

 با اینکه توی هتل بود شروع به تمرینات روزانه اش کرد. کدام تمرینات؟
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تمریناتی که پیرمرد خوش قلب یادش داده بود! 

کدام پیرمرد؟

اولیــن بــاری کــه پیرمــرد را دیــده بــود تــوی حیــاط خانــه نشســته و 
داشــت بــه آینــده اش فکــر می کــرد. ۱۵ ســاله شــده بــود و خاطــره ی 
تلــخ مــرگ پــدرش را بــه همــراه داشــت. بــا همــان پیراهن مشــکی که 
از یــک ســال پیــش بــر تــن داشــت، گوشــه ی حیــاط نشســته بــود کــه 
ــا موهایــی کــم پشــت، پیراهنــی ســفید و شــلوار  پیرمــردی میانه قــد ب
مشــکی روبرویــش ظاهر شــد. در آن وقــت نزدیک بود لیال جیغ بکشــد.

پیرمرد به او گفت: »آرام باش دخترم.«

ــود، همــان صــدای آرام  ــدرش ب ــد صــدای پ صــدای پیرمــرد همانن
ــی  ــش عجیب ــنید آرام ــی می ش ــت در بچگ ــر وق ــه ه ــان ک ــا اطمین و ب

ــت. ــر می گرف ــودش را در ب ــر وج سراس

پیرمرد ادامه داد: »دخترم چرا اینقدر پریشان هستی؟«

ــده  ــره ش ــاکت خی ــت و س ــان نداش ــرد اطمین ــه پیرم ــوز ب ــال هن لی
بــود. بعــد از مدتــی پیرمــرد ســکوت را شکســت و رو بــه لیــال گفــت: 
»اســتاد علــی رو می شــناختم، در دوران جوانــی بــا هــم تــوی چندیــن 
کار مشــارکت کردیــم. صداقــت و تــالش و نظمــش همیشــه در یــادم 
ــی  ــم در زندگ ــت آرزوی ــه می گف ــه همیش ــت ک ــادم هس ــت. ی هس

ــه؟« ــو در زندگــی چی ــدف ت ــرم ه ــه، دخت خوشــبختی فرزندانم

لیــال کمــی بــه پیرمــرد نــگاه کــرد و گفــت: »پــول و موقعیــت خــوب 
اجتماعــی و آرامش خــودم و خانــواده ام.« 

پیرمــرد در حالی کــه کــه لبخنــدی بــر لــب داشــت بــه لیــال گفــت: 
ــی دختــرم  »هدفــت رو مثــل همــه ی فروشــنده ها انتخــاب کــردی، ول

www.takbook.com



بهشت فروش کجاست؟
۳۱فصل دوم: برای رسیدن به بهشت در فروش نقشه می خواهید

ــدف  ــک ه ــم رو در ی ــی مه ــه ویژگ ــت. س ــس نیس ــل لم ــت قاب هدف
رعایــت کــن؛ اول اینکــه قابــل اندازه گیــری باشــه، دوم قابــل دســترس 

باشــه، و در آخــر دارای زمــان باشــه.«

ــادرش  ــدای م ــه ص ــود ک ــرد ب ــای پیرم ــرق در صحبت ه ــال غ لی
باعــث شــد بــه خــودش بیایــد. اثــری از پیرمــرد خــوش قلــب نبــود!

کمــی زحمــت بــرای آینــده: دو هــدف مهــم هــر 
فروشــنده ای در کار فــروش: پــول +  موقعیــت اجتماعــی باال.

لیــال هنــوز در شــوک ایــن بــود کــه پیرمــرد از کجــا آمــده و البتــه 
ــری  ــل اندازه گی ــد قاب ــدف بای ــه. ه ــه او گفت ــی ب ــب جالب ــه مطال چ
باشــد، بایــد طــوری باشــد کــه بشــود بــه آن رســید و از همــه مهمتــر 

بایــد دارای زمــان مشــخص باشــد!

لیــال تقریبــًا تــا صبــح داشــت بــه انتخــاب یــک هــدف فکــر می کرد، 
فروشــندگی و ســه ویژگــی مهــم یک هــدف خیلــی جالب و جدیــد بود.

نزدیک هــای عیــد نــوروز بــود و لیــال بــرای خریــد بــه بــازار رفتــه 
ــد کــه بســاطی پهــن کــرده  ــی بودن ــود. همــه جــا دســت فروش های ب
ــترین  ــا بیش ــد. این ه ــود را می فروختن ــس خ ــتند جن ــدام داش ــر ک و ه
ــه چشــم می خــورد. یــک مــاه از مالقــات پیرمــرد  ــود کــه ب چیــزی ب

ــت. ــب می گذش ــوش قل خ

کمــی زحمــت بــرای آینــده: وقتــی میگوییــم هــدف بایــد 
ــر  ــد آخ ــنده بدان ــی فروش ــد، یعن ــری باش ــل اندازه گی قاب
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ــد،  ــانده باش ــروش رس ــه ف ــدار ب ــه مق ــد چ ــاه می خواه م
امــا قابــل دســترس بــودن در فــروش یعنــی اگــر ایــن مــاه 
ــرای مــاه آینــده هــدف ۱00  ۱0 میلیــون فــروش داریــد ب
ــودن  ــان دار ب ــر زم ــت آخ ــید! و دس ــته باش ــی نداش میلیون
ــه را دارد. ــات دوران مدرس ــخ امتحان ــم تاری ــدف، حک ه

ــت  ــود. درس ــه ب ــرو رفت ــر ف ــه فک ــنده ها ب ــدن فروش ــا دی ــال ب لی
ــی  ــت اجتماع ــی موقعی ــتند ول ــول هس ــال پ ــه دنب ــا ب ــه این ه ــت ک اس
ــان  ــه در می ــه یک دفع ــود ک ــود ب ــا خ ــو ب ــال گفتگ ــال در ح ــی؟ لی چ
ــال  ــد. لی ــب ش ــوش قل ــرد خ ــان پیرم ــه هم ــت، متوج ــام جمعی ازدح
ــا دیــدن  بــه ســمتش رفــت و بــه او ســالم کــرد. پیرمــرد بالفاصلــه ب
لیــال لبخنــدی زد و بــا او احــوال پرســی کــرد. در همیــن حیــن لیــال از 
پیرمــرد پرســید: »ببخشــید می تونــم بپرســم شــما چطــور پــدر مــن رو 

ــدید؟« ــا ش ــه ی م ــور وارد خان ــید؟ چط می شناس

پیرمــرد پاســخ داد: »مــن دوســت جوانــی پــدر تــو هســتم و بــرای 
کمــک بــه تــو آمــده ام. بایــد بدونــی کــه بــه جــز تــو هیــچ کــس منــو 

نمی بینــه و البتــه تــا زمانــی کــه تــو نخــوای مــن نمــی آم.«

لیــال کمــی ســکوت کــرد، هضــم ایــن صحبت هــا بــرای یــک دختــر 
۱۵ ســاله کمــی ســخت بــه نظــر می رســید!

پیرمــرد ادامــه داد: »میدونــی لیــال همــه ی مــا بــه نوعــی بــا فــروش 
ســر و کار داریــم، همــه ی مــا مهمتریــن چیــز زندگیمــون رو بــه فروش 

می رســونیم و اون زمانــه. همــه ی مــا فروشــنده هســتیم.«

ــه حرف هــای پیرمــرد دقــت کــرد. متوجــه شــد کــه  ــال کمــی ب لی
ــت،  ــد آگاه اس ــم می کن ــودش ه ــا خ ــه ب ــی ک ــی از صحبت های او حت
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شــاید او راســت می گفــت. او بــرای کمــک آمــده و تنهــا کســی اســت 
کــه بــه تمامــی ســئواالتش پاســخ می دهــد. در همیــن فکرهــا بــود کــه 

متوجــه شــد بــاز هــم پیرمــرد غیبــش زده.

ــی  ــه نوع ــا ب ــه ی م ــده: هم ــرای آین ــت ب ــی زحم کم
ــش  ــن بخ ــه مهمتری ــل ک ــن دلی ــه ای ــتیم، ب ــنده هس فروش

زندگیمــان کــه زمــان اســت را می فروشــیم.

لیــال در مســیر خانــه مــدام بــه پیرمــرد خــوش قلــب و گفته هایــش 
ــرد. ــر می ک فک

ــال در اتوبوســی  ــی می گذشــت. لی ــدار اتفاق ــن دی ــی از ای ــک ماه ی
ــه ای  ــه مجل ــال مطالع ــی در ح ــارش خانم ــی کن ــته و در صندل نشس
ــرد،  ــگاه می ک ــه ن ــه مجل ــت ب ــی داش ــه دزدک ــال ک ــود. لی ــی ب صنعت
ــید:  ــال پرس ــوان از لی ــی زن ج ــد و وقت ــم نش ــای خان ــه ی نگاه ه متوج

ــید. ــت کش ــابی خجال ــه داری؟« حس ــی عالق ــای صنعت ــه کاره »ب

بعــد از کمــی ســکوت گفــت: »بــا اینکــه اطالعــات زیــادی نــدارم 
ــدن  ــام نمی ــا انج ــوالً خانم ه ــه معم ــی ک ــام دادن کارهای ــی از انج ول

ــم.« ــان زده می ش ــی هیج خیل

خانــم جــوان همانطــور کــه لبخنــد بــر لــب داشــت رو بــه لیــال کــرد 
و گفــت: »مــن اســتاد دانشــگاه در رشــته مکانیــک هســتم، اگه دوســت 
داری اطالعاتــت رو در زمینــه ی صنعتــی بیشــتر کنــی فــردا بیا دانشــگاه 

تــا چیزهــای بیشــتری برایــت بگویــم.«

 در تکه کاغذی آدرس دانشگاه را نوشت و به لیال داد.
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فــردای آن روز لیــال بــه آدرســی رفــت کــه خانــم جــوان بــه او داده 
بــود. اولیــن بــاری بــود کــه وارد دانشــگاه می شــد و به نظــرش محیــط 
ــا و پســرهایی کــه در کوچه هــای  ــزی آمــد. دختره ــی هیجان انگی خیل
ــد و  ــم بودن ــا ه ــو ب ــال گفتگ ــده ای در ح ــد، ع ــگاه راه می رفتن دانش
ــا  ــه ب ــال از روی آدرس و البت ــه و...، لی ــال مطالع ــم در ح ــا ه بعضی ه
چنــد بــار ســئوال کــردن خانــم جــوان را پیــدا کــرد؛ خانــم حکیمــی.

خانــم حکیمــی بــه محــض اینکــه لیــال را دیــد بــه اســتقبالش آمــد 
ــال  ــرد. حــدود ســه ســاعتی کــه لی ــاق خــودش ب ــه ســمت ات و او را ب
ــد و  ــت فهمی ــادی از صنع ــای زی ــود چیزه ــی ب ــم حکیم ــار خان در کن
ــم  ــا خان ــه شــد. بعــد از خداحافظــی ب ــن حرف ــه نوعــی مجــذوب ای ب
حکیمــی لیــال تــا خانــه در حــال تجزیــه و تحلیــل صحبت هــای خانــم 
حکیمــی بــود کــه بــاز هــم پیرمــرد خــوش قلــب در جلــوی چشــمانش 
ظاهــر شــد. پیرمــرد بــه چشــمان لیــال خیــره شــد و گفــت: »دختــرم 
ــخص کنی.« ــی مش ــت رو در زندگ ــد هدف ــه بای ــت ک ــی اس االن زمان

انــگار کــه لیــال از قبــل منتظــر ایــن حــرف پیرمــرد بــود، بالفاصلــه 
ــدا خواهد کــرد.  ــه راه رو پی ــگاه کن ــه نشــانه ها ن ــی آدم ب گفــت: »وقت
کارهــای صنعتــی و البتــه فــروش؛ حتمــًا هــدف آینــده مــن از دل ایــن 

دو بیــرون خواهــد اومــد.«

پیرمــرد لبخنــدی زد و بــه ســرعت از جلــوی چشــمان لیــال محو شــد.

کمی زحمت برای آینده: همان طور که کیمیاگران پائولو 
کوئلیو برای یافتن راه به نشانه ها دقت می کنند، فروشندگان 
هم برای فروش باید به نشانه ها توجه ویژه ای داشته باشند. 
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ــش  ــه ی زندگی ــال در هم ــرد می گذشــت و لی ــدن پیرم دو روز از دی
بــه دنبــال نشــانه ها بــود. آن روز کــه داشــت از مدرســه برمی گشــت 
ــی  ــوان جالب ــد کــه عن ــه دی ــه صفحــه ی روزنام ــن یــک نصف روی زمی
 روی آن نوشــته شــده بــود. بزرگتریــن قــرارداد توســعه ی خطــوط لولــه 
داخلــی بــه امضــای مدیرعامــل شــرکت کیمیــا و معــاون وزیــر نفــت 
درآمــد. ایــن همــان لحظــه ای بــود کــه در ذهــن لیــال رویایــش جرقــه 
ــا  ــال در آن روی ــور. لی ــخ کش ــی تاری ــرارداد صنعت ــن ق زد: بزرگتری

ــد. ــنده می دی ــودش را فروش خ

فروشندگی یعنی نوازش کودک درون
بــاز هــم تیــک تــاک عقربه هــای ســاعت بــود کــه لیــال را بــه خــود 
آورد. زمــان تمرینــات بــود و لیــال بایــد خــود را بــرای جلســه آمــاده 
می کــرد. همــه ی نوشــته ها و ســرفصل های جلســه را کــه از قبــل 
ــود، کنــار گذاشــت و تمرینــات خاصــی را کــه آقــای  آمــاده کــرده ب
ترابــی قبــاًل بــه او یــاد داده بــود شــروع کــرد. از آنجــا کــه شــش ســال 
بــود ایــن کار را انجــام مــی داد، همــه چیــز را مــو بــه مــو می دانســت.

ــاق  ــک اتف ــا را طــی ی ــر کــدام از آنه ــی کــه ه ــه ی طالی ســه جمل
ــود. ــه ب ــاد گرفت ــی ی ــای تراب خــاص از آق

جمله اول: من خودم را دوست دارم
ــدیدی در  ــاران ش ــت. ب ــادش نمی رف ــت آن روز را ی ــچ وق ــال هی لی
حــال باریــدن بــود و لیــال تــا وارد دفتــر شــد خیــس خالــی بــود. شــر 
ــد  ــا او را دی ــهابی ت ــم ش ــد. خان ــش آب می چکی ــا پای ــر ت ــر از س ش

ــا خــودت چتــر نیــاوردی؟« گفــت: »دختــر چــرا ب

لیال با عصبانیت گفت: »از بس من احمقم.«

خانم شهابی لبخندی زد و به ادامه کارش پرداخت.
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لیــال هــم رفــت کنــار بخــاری تــا کمــی گــرم شــود. در ایــن لحظــه 
ــع  ــال گفــت: »موق ــه لی ــد و ب ــرون آم ــر پشــتی بی ــی از دفت ــای تراب آق

ناهــار بیایــد دفتــر مــن، بــا شــما صحبــت مهمــی دارم.«

تــا ســاعت یــک و نیــم ظهــر کــه وقــت ناهــار بــود، لیــال دائمــًا بــا 
خــودش در کلنجــار بــود کــه آقــای ترابــی بــا او چــه کار دارد کــه بــا 
آن لحــن او را بــه دفتــرش صدا زده اســت. آیا اشــتباهی از او ســر زده؟

ــی کــرد  ــی او را راهنمای ــای تراب ــر شــد، آق بعــد از اینکــه وارد دفت
ــودش  ــیند و خ ــس بنش ــز کنفران ــای می ــی از صندلی ه ــه روی یک ک
هــم روبــه روی لیــال نشســت. حرف هایــش را ایــن جــور شــروع کــرد: 
»میدونــی خانــم عــادل، حرفــه ی  قبلــی مــن تراشــکاری بــود، کاری کــه 
ــی ر وح  ــام و ب ــات خ ــن قطع ــن از دل ای ــود. م ــر ب ــک هن ــی ی ــه نوع ب
اشــیایی مفیــد خلــق می کــردم، اشــیایی کــه باعــث کمــک بــه آدم هــا 
ــودم  ــتری ب ــرای مش ــه ب ــر روی قطع ــال کار ب ــدن. روزی در ح می ش
کــه بــر اثــر بــی دقتــی ا  م قطعــه خــراب شــد. وقتــی مشــتری آمــد کــه 
سفارشــش رو ببــره، از اونجــا کــه از اشــتباه خــودم ناراحــت بــودم و از 
ــاز  ــه ب ــم ک ــع کن طــرف دیگــه می خواســتم طــوری مشــتری ام رو قان
ــان آوردم:  ــه زب ــده، اونوقــت ایــن جملــه رو ب ــه مــن فرصــت ب هــم ب
ــازی درآوردم و متاســفانه قطعــه  آقــا ببخشــید مــن کمــی خنگ ب
خــراب شــد، بایــد بهــم یــک روز دیگــه فرصــت بدیــد تــا قطعه تــون 

ــارم. ــازی در نی ــه خنگ ب ــم دیگ ــعی می کن ــم، س ــاده کن رو آم

»مشــتری کــه پیرمــرد جــا افتــاده ای بــود نگاهــی بــه مــن انداخــت 
و گفــت: پســرم اگــه می خــوای در کارت موفــق باشــی ایــن رو از مــن 
ــو  ــون ت ــکر کن چ ــودت تش ــه از خ ــاش، همیش ــته ب ــادگار داش ــه ی ب
ــوع  ــاش کــه ن ــن ب ذره ای از وجــود خــدا رو در خــودت داری و مطمئ
ــود. ــزان تالشــت خواهــد ب ــده ی می ــا خــودت تعیین کنن ــو ب صحبــت ت
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ــه  ــاد داد ک ــن ی ــه م ــه ای ب ــاورز جمل ــرد کش ــادل، پیرم ــم ع »خان
ــه  ــود و آن جمل ــده ب ــرده ام آم ــه ک ــه مطالع ــی ک ــر کتاب های در اکث
ایــن بــود: مــن خــودم رو دوســت دارم. بــه نظــرم ایــن جملــه معجــزه 
می کنــه و وقتــی ایــن جملــه رو مــدام در طــی روز بــا خــودت تکــرار 
ــا  ــا جمــالت منفــی ب ــدی ب ــه خــودت اجــازه نمی ــچ وقــت ب ــی، هی کن
ــی، پــس ســعی کــن از امــروز کــه حــدود یــک  خــودت صحبــت کن
ســالی هســت اینجــا مشــغول بــه کار هســتی تــا زمانــی کــه در حــال 
نفــس کشــیدنی، همیشــه ایــن جملــه رو بــا خــودت تکــرار کنــی: مــن 

خــودم رو دوســت دارم.«

لیــال کــه بــه آقــای ترابــی مثــل یــک معلــم دلســوز نــگاه می کــرد 
بــه یــاد گفتــه ی صبحــش افتــاد و احســاس شــرمندگی کــرد. تصمیــم 
ــون  ــد چ ــت کن ــت صحب ــودش مثب ــا خ ــاال ب ــن ح ــت از همی گرف
می خواســت عــزت نفســش را بــاال ببــرد. وقتــی از دفتــر آقــای ترابــی 
ــه را زمزمــه کــرد: »مــن خــودم  ــا خــود ایــن جمل ــرون می رفــت ب بی

ــت دارم.« رو دوس

ــرای آینــده: عــزت نفــس فروشــنده در  کمــی زحمــت ب
ــه اش نقــش مهمــی دارد. ــن مقــدار فــروش ماهان تعیی

مــن خــودم را دوســت دارم؛ مقدمــه ای اســت کــه بایــد 
بارهــا و بارهــا و در همه ی روز از زبان فروشــنده بیرون بیاید.

جمله دوم: من کارم را دوست دارم
لیــال آن روز بــه خانــه کــه آمــد حســابی عصبانــی بــود، آخــر تنبیهــی 
شــده بــود کــه فکــر می کــرد حقــش نیســت. بــا اینکــه ســعی می کــرد 
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در ایــن مــورد مثبــت باشــد، امــا تــا اتفــاق را بــرای خــودش مجســم 
ــودش  ــا خ ــن ب ــار رفت ــال کلنج ــد. در ح ــر می ش ــرد عصبانی ت می ک
ــان  ــا هم ــد و ب ــر ش ــش ظاه ــب روبروی ــوش قل ــرد خ ــه پیرم ــود ک ب
لبخنــد همیشــگی، جمله ای بــه زبان آورد: »مــن کارم را دوســت دارم.«

ــه  ــودم ک ــرده ب ــتباهی نک ــه اش ــن ک ــت: »م ــه گف ــال بالفاصل لی
ــم.« ــه باش ــن تنبی ــتحق ای مس

ــًا  ــه واقع ــت: »اگ ــان گف ــرد و لبخندزن ــگاه ک ــال ن ــه لی ــرد ب پیرم
ــی  ــودت نمی گ ــه خ ــم ب ــرایط ه ــن ش ــی در بدتری ــق کارت باش عاش

ــی روم.« ــن کار نم ــر ای ــه س ــن دیگ م

بــاز هــم یــک بــار دیگــر لیــال از گفتــه ی پیرمــرد شــوکه شــده بــود، 
ــت  ــا خواس ــال ت ــود! لی ــه ب ــش گفت ــط در دل ــه را فق ــن جمل ــون ای چ
ــاره  ــد، او دوب ــا می دان ــا را از کج ــن چیزه ــه ای ــد ک ــرد بپرس از پیرم

ــود. غیبــش زده ب

فــردای آن روز کــه ســر کار رفــت یــک برگــه یادداشــت کوچــک 
روی صفحــه کلیــد کامپیوتــرش بــود.

من اکرم را دوست دارم.

ــود  ــده ب ــته ش ــه اش نوش ــود و در ادام ــی ب ــای تراب ــط آق ــت خ دس
هــر روز در محیــط کار ایــن جملــه را بــا خــودت تکــرار کــن و البتــه 
ــن  ــعی ک ــود، س ــتر می ش ــتر و بیش ــات کارت بیش ــه نامالیم ــی ک زمان
آن را بیشــتر تکــرار کنــی، هــر روز کــه می بینــی انگیزه هایــت در کار 
در حــال کاهــش اســت بــاز هــم تکــرار کــن و بــاز هــم تکــرار کــن.
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ــنده ازکارش  ــی فروش ــده: وقت ــرای آین ــت ب ــی زحم کم
ــود؟ ــه می ش ــش چ ــد فروش ــش نیای خوش

»مــن کارم را دوســت دارم« تلقیــن مثبتــی اســت کــه بعــد از مدتــی 
تبدیــل بــه واقعیتــی محــض شــده و بــه فروشــنده پاداشــی بــزرگ بــه 

ــام ســود می دهــد. ن

جمله سوم: من بهترینم
لیــال شــاید هیــچ وقــت اولیــن تمــاس تلفنــی اش را یــادش نمی رفت. 
در آن روز خانــم شــهابی مرخصــی بــود و آقــای ترابــی از روز قبــل بــه 
ــد.  ــتریان باش ــای مش ــخگوی تماس ه ــد پاس ــه بای ــود ک ــه ب ــال گفت لی
ــی  ــود از طرف ــده ب ــپرده ش ــه او س ــه ب ــن وظیف ــه ای ــل ک ــب قب از ش
بســیار خوشــحال بــود و از طــرف  دیگــر خیلــی اســترس داشــت کــه 
چطــور کار را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام دهــد. دچــار یــک دو 
گانگــی شــدید شــده بــود، از طرفــی اســترس زیــاد و از طــرف دیگــر 
ــی  ــرای او تازگ ــود، ب ــرش ب ــه منتظ ــی ک ــام فرصت ــرای انج ــان ب هیج
داشــت. البتــه ایــن فرصــت کمــی غیــر منتظــره بــود، چــون هنــوز ۱0 
ــدت  ــن م ــی ای ــود و در ط ــده ب ــن کار ش ــه وارد ای ــد ک روز نمی ش

همــواره زیــر ســایه ی خانــم شــهابی قــرار داشــت.

در آن روز ۱۵ دقیقــه زودتــر از همیشــه یعنــی نیــم ســاعت قبــل از 
شــروع رســمی ســر کار حاضــر بــود. از شــب قبــل تمامــی آموخته هــای 
ــن وجــود  ــا ای ــود، ب ــرور کــرده ب ــا م ــا و باره ــی را باره ــد روز قبل چن
بــاز هــم تمامــی کاغذهایــش را بــا خــودش آورده بــود. حــدود هشــت 
ــار در آن روز  ــن ب ــرای اولی ــن ب ــگ تلف ــه زن ــود ک ــه ب ــت دقیق و بیس
ــت در  ــرد نمی دانس ــر می ک ــدر فک ــر چق ــا ه ــد. بعده ــدا درآم ــه ص ب
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اولیــن تمــاس چــه چیــزی گفتــه!

وقتــی گوشــی را گذاشــت متوجــه شــد کــه هیــچ چیــز ننوشــته، از 
ــم  ــود. تصمی ــرده ب ــوش ک ــه را فرام ــه ی مکالم ــرس هم ــترس و ت اس
گرفــت موضــوع را بــا آقــای ترابــی در میــان بگــذارد. بــه ســمت دفتــر 
کــه رفــت تــازه یــادش آمــد آقــای ترابــی امــروز ســاعت ۱۲ می آیــد. 
برگشــت بــه ســمت میــزش و تصمیــم گرفــت بــه مشــتری زنــگ بزنــد 
ــه  ــد ک ــب دی ــال تعج ــی در کم ــرد ول ــفارش را از او بگی ــاره س و دوب
شــماره مربــوط بــه آقــای ترابــی اســت. زنــگ زد و آقــای ترابــی بــدون 
ــار پشــت ســر هــم بگوییــد  ــم عــادل، ۳0 ب مقدمه چینــی گفــت: »خان

مــن بهتریــن فروشــنده هســتم.«

لیــال از آقــای ترابــی پرســید: »ببخشــید در تمــاس قبلــی مــن اصــاًل 
متوجــه نشــدم کــه چــه گفتگویــی بیــن مــا صــورت گرفــت.«

آقــای ترابــی گفت: »حــرف خاصی نبود. فقط حــال و احوال پرســی کردیم.«

بعــد از ایــن صحبــت کوتــاه لیــال بــه کارش ادامــه داد و تــا جایــی 
کــه یــادش می آمــد آن روز بــه ۲0 تمــاس جــواب داد و قبــل و بعــد 
از هــر تمــاس بــه خــودش می گفــت، مــن بهتریــن فروشــنده هســتم.

ــل کار  ــه مح ــی ب ــای تراب ــه آق ــود ک ــک ب ــه ی ــک ب ــاعت نزدی س
مراجعــه کــرد و وقتــی متوجــه رنــگ پریــده لیــال شــد ترجیــح داد چند 
ســاعتی را در کنــار لیــال باشــد تــا شــاید بتوانــد کمکــی بــه او بکنــد.

آقــای ترابــی کــه حــاال بــر صندلــی خانــم شــهابی نشســته بــود، رو 
بــه لیــال کــرد و گفــت: »می خواهــم بــرات داســتانی بگــم. خــوب بــه 

ــی نتیجه گیــری درســتی ازش کنــی. ــا بتون ــده ت اون گــوش ب

»مــردی ســوار بــر اتومبیلــش در یــک روز بارانــی در حــال رانندگــی 
ــارج  ــی خ ــیر اصل ــل از مس ــاده اتومبی ــی ج ــر لغزندگ ــر اث ــه ب ــود ک ب
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شــد و از شــانس خــوب راننــده بــدون آســیب خاصــی اتومبیــل درون 
ــتر  ــتیک ها بیش ــالش الس ــار ت ــن ب ــد از چندی ــرد. بع ــر ک گل و الی گی
ــالش می کــرد  ــر چــه بیشــتر ت ــه ه ــت و البت ــرو رف و بیشــتر در گل ف
ــب،  ــت ش ــی در اون وق ــد. وقت ــتر میش ــتر و بیش ــی بیش ــن فرورفتگ ای
ــد و  ــاده ش ــین پی ــه از ماش ــد. بالفاصل ــه ای رو دی ــن خان ــراغ روش چ
دوان دوان خــود رو بــه اون خانــه رســوند. پیرمــردی در رو بــاز کــرد. 
مــرد ماجــرا رو بــرای پیرمــرد تعریــف کــرد و پیرمــرد بالفاصلــه بــه او 
ــه مــرد  ــه نتیجــه ای نرســه. ب ــه امــا شــاید ب گفــت تالشــش رو می کن

ــه. ــا ن ــه ی ــه کاری کن ــک می تون ــم شــماره ی ی ــذار ببین ــت، ب گف

»همــراه بــا هــم بــه طویلــه رفتنــد. پیرمــرد بــه ســختی و زور زیــاد 
شــماره ی یــک رو بیــرون آورد. االغــی بــود پیــر و نحیــف کــه بــه نظــر 
مــرد امــکان نداشــت بتوانــد ماشــین رو از گل در بیــاورد ولــی چــاره ای 
ــه همــراه پیرمــرد و  ــر رو امتحــان می کــرد. ب ــن االغ پی ــد ای ــود؛ بای نب
االغــش بــه ماشــین رســیدن. پیرمــرد طنابــی بــه ماشــین بســت و ســر 
دیگــر طنــاب رو بــه گــردن االغ انداخــت و رفــت کنــار گــوش االغ و 
بلنــد گفــت، آفریــن بــر شــماره ی یــک، شــماره ی دو ببیــن چــه تالشــی

می کنــه، شــماره ی ســه رو ببیــن از همــه بیشــتر زور 
می زنــه، شــماره ی چهــار بابــا تــو دیگــه کــی هســتی، 
ــا  ــاد زدن ه ــن فری ــک... و ای ــماره ی ی ــه ش ــن ب آفری
رو ادامــه داد تــا اینکــه بعــد از چنــد دقیقــه ماشــین 
ــرد و  ــت از پیرم ــه رف ــرد ک ــد! م از گل و الی درآم
االغــش تشــکر کنــه از پیرمــرد پرســید، چــه چیــزی 
ــن  ــه ای ــد االغ بتون ــث ش ــه باع ــود ک ــو ب در کالم ت
ــرد  ــاره؟ پیرم ــنگین رو از گل و الی در بی ــین س ماش
بالفاصلــه گفــت، شــماره ی یــک واقعــًا شــماره یــک 
اســت چــون مــن اعتقــاد دارم او بهترینــه، البتــه مــرد 
جــوان بایــد بدونــی کــه شــمار ه ی یــک نابیناســت.«
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کمــی زحمــت بــرای آینــده: قانــون موفقیــت ایــن اســت 
ــد  ــان خواهی ــد هم ــود می گویی ــه خ ــاْ ب ــه را مرتب ــه آنچ ک
ــه  شــد. مــن بهترینــم را اینقــدر تکــرار کنیــد کــه واقعــًا ب

ــل شــوید. آن تبدی

بعــد از پایــان داســتان، آقــای ترابــی روبــه لیــال کــرد و گفــت: »مــن 
ــاور  ــن رو ب ــد ای ــم بای ــو ه ــی ت ــتی ول ــن هس ــو بهتری ــه ت ــم ک می دون
کنــی کــه بهتریــن هســتی. بــرای همیــن مــدام ایــن رو بــرای خــودت 
تکــرار کــن، مطمئــن بــاش کــه جهــان صــدای تــو رو خواهــد شــنید و 
بــر ایــن گفتــه تــو مهــر تأییــد خواهــد زد.« آقــای ترابــی ایــن را گفــت 

و راهــی دفتــر خــودش شــد.

ــا  ــه ۱0 تلفــن دیگــر جــواب داد ب ــان ســاعت کارش ب ــا پای ــال ت لی
ایــن تفــاوت کــه قبــل و بعــد از هــر تمــاس ایــن جملــه را بــا خــودش 

ــن فروشــنده هســتم.« ــن بهتری تکــرار می کــرد: »م

 اولیــن جملــه را کــه گفــت بــه خــودش آمــد و دیــد روبــروی آینــه 
نشســته اســت. ایــن جمــالت جادویــی ســه گانه را بیــان کــرد:

من خودم را دوست دارم.
من کارم را دوست دارم.

من بهترین فروشنده هستم.

ــودش  ــه خ ــه ب ــه آین ــار رو ب ــالت را ۳0 ب ــن جم ــدام از ای ــر ک ه
گفــت، جمالتــی کــه بــا تــک تــک آن هــا خاطــرات کوچــک و بــزرگ 

ــادی داشــت. زی
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ــد  ــم بگیری ــده: از امــروز تصمی ــرای آین کمــی زحمــت ب
بــه عنــوان یــک فروشــنده ي موفــق روزانــه حداقــل ۳0 بــار 

بــه خودتــان ایــن ســه جملــه را بگوییــد:
من خودم را دوست دارم.
من کارم را دوست دارم.

من بهترین فروشنده هستم.

شکست نان شب یک فروشنده
بعــد از پایــان جمــالت طالیــی اش نوبــت بــه مــرور کامــل صــورت 
جلســه ای بــود کــه دو تیــم از قبــل بــرای مذاکــره آمــاده کــرده بودنــد، 
البتــه شــیوه تمریــن لیــال بــه روشــی متفــاوت بــود. او هــر متنــی را کــه 
ــد و  ــه می دی ــود را در جلس ــت و خ ــم هایش را می بس ــد چش می خوان
ــا آن رنــگ و لعــاب  دقیقــًا جمالتــی را کــه بایــد درآن حــال و هــوا ب
ــًا همــان فضــا را احســاس می کــرد و ســعی  ــان مــی آورد، دقیق ــه زب ب

می کــرد کامــاًل آن فضــا برایــش قابــل درک و لمــس باشــد.

ــی  ــل خیل ــود، مث ــب ب ــوش قل ــرد خ ــون پیرم ــن را مدی ــن تمری ای
چیزهــای دیگــری کــه ایــن انســان عجیــب بــدون کوچکتریــن چشــم 

ــال آمــوزش مــی داد. ــه لی داشــتی ب

شکست و رد شدن در فروش، امری انکار ناپذیر
از جلســه کــه خــارج می شــد در حــال غــر زدن بــه خــودش 
بــود. »آخــه بــا خــودش چــی فکــر کــرده، آدم از خــود راضــی. فکــر 
ــه  ــرای هم ــه ب ــش می تون ــس کاذب ــه نف ــاد ب ــن اعتم ــا ای ــه ب می کن

ــتند.« ــرده اش هس ــه ب ــرده هم ــر ک ــره. فک ــم بگی تصمی

منظــور لیــال مطمئنــًا کســی نبــود جــز ســینا رازی. مــردی کــه اعتماد 
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بنفــس از او می باریــد، لیــال در فکــر ایــن بــود چطــور بــه آقــای ترابــی 
بگویــد کــه نتوانســته رازی را مجــاب کنــد کــه بــرای تهیــه مــواد اولیــه 

پــروژه جدیدشــان از شــرکت آن هــا خریــد کنــد.

ــن  ــاد ای ــه ی ــک دفع ــه ی ــت ک ــار میرف ــودش کلنج ــا خ ــت ب داش
ــن  ــن در کارم بهتری ــه م ــی ک ــاد: »از اونجای ــای رازی افت ــت آق صحب
هســتم مطمئنــم پیشــنهاداتی بهتــر از شــرکت شــما بــه مــا خواهد شــد، 
پــس بهتــر اســت شــما بــه فکــر ارائــه پیشــنهاد بهتــری بــه شــرکت 
مــا باشــید، مــن بــه شــما و شــرکتتان یــک هفتــه ی دیگــه هــم فرصــت 

ــد.« ــل کنی ــون بیشــتر تام ــر روی گزینه هات ــا ب ــد م ت می

ــز خــودش  ــت ســر می ــک راســت رف ــه شــرکت رســید ی ــی ب وقت
ــا  و شــروع بــه نوشــتن گزارشــش کــرد بــدون آنکــه حتــی کالمــی ب
ــه  ــد از س ــم بع ــهابی ه ــم ش ــه خان ــد. البت ــت کن ــهابی صحب ــم ش خان
ســال همــکاری بــا لیــال دیگــر کامــاًل او را می شــناخت و مطمئــن بــود 
ــه وقتــش خــود  ــا افــکارش تنهــا بگــذارد، چــون ب االن بایــد لیــال را ب
لیــال ماجــرا را تعریــف خواهــد کــرد. گزارشــش کــه آمــاده شــد یــک 

راســت رفــت بــه ســمت دفتــر آقــای ترابــی.

ــال  ــم لی ــوس و دره ــره ی عب ــدن چه ــض دی ــه مح ــی ب ــای تراب آق
ــال  ــه گــزارش لی ــدون آنکــه ب ــه ب ــرد و بالفاصل ــی ب ــه کل ماجــرا پ ب
ــه لیــال گفــت:  ــود، نگاهــی بینــدازد ب کــه درون پوشــه قرمــز رنــگ ب
»می خواهــم بــرات داســتانی تعریــف کنــم ولــی قبلــش بگــذار ســئوالی 

ــده ای؟« ــون دی ــا در تلویزی ــی ی ــازی می کن ــکتبال ب ــم. بس بپرس

ــود، جــواب داد: »در  ــن ســئوال جــا خــورده ب ــال کــه کمــی از ای لی
ــور؟« ــردم، چط ــازی می ک ــاد ب ــتان زی دبیرس

آقای ترابی دوباره پرسید: »پس مایکل جردن رو می شناسی؟«
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»بله یکی از اسطوره های این ورزشه.«

ــی کــه در  ــکل جــردن زمان ــت: »می دونســتی مای ــی گف ــای تراب آق
ــن  ــی ای ــود...؟ وقت ــده ب ــراج ش ــتکبال اخ ــم بس ــود از تی ــتان ب دبیرس
ــا  ــرد ت ــن ک ــختی تمری ــه س ــتان ب ــاد در کل تابس ــرای او افت ــاق ب اتف
ــل و  ــک نق ــد. ی ــت کن ــه ثاب ــه هم ــد ب ــه خــودش و بع خــود رو اول ب
قــول مشــهور از مایــکل جــردن هســت کــه شــنیدنش خالــی از لطــف 
نیســت: در طــول زندگــی ورزشــی ام 9 هــزار شــوت رو گل نکــردم و 
حــدود ســیصد بــازی رو باختــم و بیســت و شــش بــار هــم می تونســتم 
بــا شــوت آخــر، تیمــم رو بــه پیــروزی برســونم امــا نتونســتم. مــن بارها 
و بارهــا شکســت خــورده ام و بــه همیــن دلیــل بــه موفقیــت رســیدم.

»خانــم عــادل، در فــروش چیــزی بــه نــام شکســت خــوردن امــری 
چارگی ناپذیــر و جــدا نشــدنی از فروشــه، بهتــره بــه جــای ناراحتــی و 
دســت زیر چانه گذاشــتن از شکســت هات درس بگیــری، االن هم بهتره 
بــری و ایــن گــزارش رو عــوض کنــی، چطوریــش رو خــودت می دونی.«

لیــال بــدون آنکــه کالمــی بــه زبــان بیــاورد پوشــه را از آقــای ترابــی 
گرفــت و رفــت تــا گزارشــش را عــوض کنــد.

ــای  ــرد و گفته ه ــت میک ــودش صحب ــا خ ــدام ب ــیر م ــول مس در ط
آقــای ترابــی را بــرای خــودش تجزیــه و تحلیــل می کــرد. تــا بــر روی 
صندلیــش نشســت متوجــه شــد کــه بــه جــای خانــم شــهابی، بــر روی 
ــر  ــی روبه رویــی پیرمــرد نشســته و همــان لبخنــد همیشــگی را ب صندل
لــب دارد. بــدون اینکــه پیرمــرد اجــازه صحبــت پیــدا کنــد، لیــال از او 
پرســید: »شــما چطــور فکــر می کنیــد، آیــا شکســت در فــروش امــری 

ناگزیــر و اجباریســت؟«

ــه لیــال کــرد و گفــت: »ســه چیــزه کــه فروشــندگان  پیرمــرد رو ب
ــن ا ش شکســت خــوردن اســت.  ــد. اولی ــا اون ســر کار دارن همیشــه ب
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ــر  ــن ام ــروش ای ــه در ف ــه و البت ــدنی موفقیت ــدا نش ــز ج ــت ج شکس
ــه روز  ــی س ــرم در ط ــده. دخت ــون می ــودش رو نش ــتر خ ــتر و بیش بیش
آینــده دو مــورد دیگــه کــه فروشــندگان بایــد همــواره درکار فــروش 

ــرات خواهــم گفــت.« ــا توجــه داشــته باشــن رو ب ــه آنه ب

تــا لیــال خواســت بــه خــودش بیایــد صدایــی از اتــاق پشــتی دفتــر 
آمــد. لیــال کمــی دقــت کــرد صــدای خانــم شــهابی بــود کــه از اتــاق 

ــال... ــال، لی ــت: لی ــی می گف بایگان

ــان  ــت نش ــار شکس ــر ب ــده: ه ــرای آین ــت ب ــی زحم کم
ــورده،  ــدف نخ ــه ه ــتان ب ــای فروش ــی از تیره ــد یک میده

ــد. ــلیک کنی ــر و ش ــگ را پ ــد تفن ــم بای ــاز ه ــی ب ول

ــاق  ــت ات ــه در حقیق ــاند ک ــتی رس ــاق پش ــه ات ــودش را ب ــال خ لی
بایگانــی شــرکت بــود. »بلــه خانــم شــهابی اتفاقــی افتــاده، کمکــی از 

ــآد؟« ــر می ــن ب دســت م

خانــم شــهابی نگاهــی از ســر مالمــت انداخــت و گفــت: »دختــر بــاز 
هــم داری بــا خــودت حــرف می زنــی، چندبــار بهــت گفتــم دســت از 
ــردار. اگــه همزمــان مشــتری در دفتــر باشــه می دونــی  ایــن عــادت ب

چقــدر زشــت میشــه؟«

لیال که ســر در نمــی آورد جواب داد: »خانم شــهابی مگه چیزی گفتم؟«

ــام  ــخنرانی انج ــک س ــتی ی ــن داش ــز م ــه عزی ــی؟ ن ــزی گفت »چی
مــی د ادی. مــن اگــه بفهمــم ایــن پیرمــرد کیــه و هــر دفعــه بــه تــو چــه 

ــد.« ــوب می ش ــی خ ــه، خیل میگ
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لیــال کــه داشــت بــه خانــم شــهابی نــگاه می کــرد بالفاصلــه بعــد از 
شــنیدن ایــن صحبت هــا ســرش را پاییــن انداخــت و زیــر لــب گفــت 
ــم  ــت: »چش ــی گف ــدای آرام ــا ص ــه ب ــب و البت ــان خوش قل ــک انس ی
ــه  ــت ب ــم.« رف ــن کار رو نکن ــه ای ــم دیگ ــعی می کن ــهابی س ــم ش خان

ســوی میــز و صندلــی خــودش تــا گزارشــش را آمــاده کنــد.

ــت  ــا خــودش گف ــد ب ــرد و بع ــش ک ــزارش قبلی ــه گ ــی ب اول نگاه
ــتن  ــه نوش ــروع ب ــن ش ــس از ای ــت. پ ــروش اس ــی از ف ــت جزئ شکس
ــت،  ــودش می گف ــه خ ــدام ب ــه م ــی ک ــرد در حال ــود ک ــزارش خ گ
اگــر شکســت جزئــی از فــروش اســت پــس حتمــًا بایــد راهــی بــرای 
موفقیــت وجــود داشــته باشــد. بــر عکــس همیشــه کــه لیــال به ســرعت 
ــط  ــت کاری فق ــان وق ــا پای ــار ت ــن ب ــرد ای ــاده می ک ــش را آم گزارش
ــت داده  ــح از دس ــه صب ــراردادی ک ــرای ق ــی ب ــه راه حل ــت ب داش
ــی و  ــای تراب ــت. آق ــرارداد، شکس ــای رازی، ق ــرد. آق ــر می ک ــود فک ب
پیرمــرد خوش قلــب، تمــام آنهــا مثــل عکس هایــی متحــرک از جلــوی 
ــرد راه  ــرار می ک ــودش تک ــا خ ــداوم ب ــتند و م ــال می گذش ــمان لی چش
ــه آن خواهــی رســید فقــط کمــی  حلــی وجــود دارد، لیــال تــو حتمــًا ب

ــه بیشــتر و بیشــتر فکــر کنــی. بایــد صبــر کنــی و البت

بــا همیــن فکــر از شــرکت خــارج شــد بــدون آنکــه حتــی متوجــه 
شــود کــه بــا خانــم شــهابی خداحافظــی نکــرده اســت. خانــم شــهابی 
ــه  ــی ک ــت روزهای ــت و میدانس ــادت داش ــال ع ــای لی ــن کاره ــه ای ب
جلســه مــی رود تــا مدتــی همــه ی تمرکــزش بــر روی اتفاقــات جلســه 
اســت و مطمئنــا فــردا اول صبــح اولیــن چیــزی کــه یــادش میآیــد ایــن 

اســت کــه از او خداحافظــی نکــرده.

در مســیر خانــه طبــق عــادت همیشــگی لیــال بعــد از جلســات قــدم 
زنــان بــه خانــه میرفــت و مــداوم به دنبــال یک راه حــل برای قــراردادش 
میگشــت کــه یکدفعه نوشــته های یک سمســاری توجــه اش را جلب کرد.
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ــد و اگــر رضایــت  ــدا اســتفاده کنی »ابت
ــه مــا بپردازیــد.« ــه را ب داشــتید مبلــغ هزین

ــای  ــه آق ــورد را ب ــن م ــر ای ــوب اگ خ
رازی بگویــم مطمئنــم کــه موافقــت خواهد 
ــا  ــرد ت ــریعتر ک ــش را س ــرد، قدم های ک
ســریعتر بــه خانــه برســد، غــر غــر کــردن 
ــادآور شــد کــه  ــه او ی صــدای شــکمش ب

ــورده! ــار نخ ــوز ناه هن

ــت  ــرده و داش ــوس ک ــش محب ــودش را در اتاق ــب خ ــی ش تمام
ــه  ــه یک دفع ــت ک ــای رازی را می نوش ــا آق ــش ب ــت فردای ــن صحب مت
ــد.  ــان می دادن ــح را نش ــه دو صب ــد ک ــاعت ش ــای س ــه عقربه ه متوج
کاغذهایــش را جــم و جــور کــرد و بــا ایــن فکــر بــه خــواب رفــت کــه 
مطمئنــًا آقــای رازی بــه پیشــنهاد جدیــدش جــواب مثبــت خواهــد داد 

و قــرارداد را خواهــد بســت.

ــر اولیــن کاری کــه کــرد گــزارش را  ــه دفت ــه محــض رســیدن ب ب
بــر روی میــز آقــای ترابــی گذاشــت و بعــد منتظــر مانــد تــا ســاعت 
ــک  ــاعت نزدی ــرد. س ــاس بگی ــای رازی تم ــا آق ــه ب ــم ک ــت و نی هش
بــه هشــت و ۳0 دقیقــه بــود کــه خانــم شــهابی وارد دفتــر شــد. لیــال 
ــم شــهابی گفــت: »ببخشــید بابــت  ــه خان از جایــش بلنــد شــد و رو ب
دیــروز، بــاز هــم فرامــوش کــردم خداحافظــی کنــم. غــرق در جلســه 

ــودم.« دیــروز صبحــم ب

خانــم شــهابی لبخنــدی زد و در حالیکــه کــه ظــرف غذایــش را در 
یخچــال می گذاشــت، رو بــه لیــال کــرد و گفــت: »اشــکالی نــداره لیــال 
ــه  ــم ک ــه میدون ــکارم و همیش ــو هم ــا ت ــه ب ــاله ک ــه س ــن س ــان، م ج
ــن لحظــه  ــت انجــام میدهــی.« در ای ــی رو چــه وق ــًا چــه کارهای دقیق
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هــر دو زدنــد زیــر خنــده.

تلفــن را برداشــت و شــماره آقــای رازی را گرفــت. بــوق ســوم بــود 
کــه ســینا رازی جــواب داد: »ســالم بفرماییــد.«

لیــال بــدون اضافــه کاری بــر ســر اصــل مطلــب رفــت: »می خواســتم 
بــه پیشــنهاد دیــروزم یــک بنــد جدیــد اضافــه کنــم، اجــازه می دهید؟«

رازی پاسخ داد: »خواهش می کنم، بفرمایید.«

ــد:  ــش را بزن ــمرده و آرام حرف های ــی ش ــا لحن ــرد ب ــعی ک ــال س لی
»کلیــه اقــالم درخواســتی شــما رو تحویــل می دیــم و بعــد از یــک مــاه 
ــاه  ــک م ــما ی ــه ش ــی ک ــم، یعن ــی اش رو می گیری ــناد مال ــما اس از ش
ــی  ــدون آنکــه ریال ــد ب ــا کار کنی ــاس م ــر روی اجن ــد ب فرصــت داری
پرداخــت کنیــد یــا حتــی اســترس پرداخــت اســناد رو داشــته باشــید 
و از طرفــی مــا هــم بــه اجناســمون مطمئنیــم و ایــن طــوری اون هــا رو 

ــم.« ــه می کنی بیم

ســینا رازی کــه انــگار چنــدان غافلگیــر نشــده بــود، در پاســخ بــه 
لیــال گفــت: »پیشــنهاد جالبیــه خانــم عــادل ولــی بایــد اجــازه دهیــد 
پیشــنهاد دیگــر همکارانتــان رو هــم برســی کنــم. مصمئنــًا تــا پنــج روز 
آینــده بــه شــما جــواب خواهــم داد البتــه خوشــحال میشــم اگــر بــاز 

هــم پیشــنهاداتی از شــما و شــرکتتون دریافــت کنــم.«

لیــال کــه از جــواب آقــای رازی شــوکه شــده بــود بعــد از خداحافظی 
و قطــع تلفــن بــه فکــر فــرو رفت.

ــن  ــه ای ــنهادی ب ــه پیش ــه ک ــاده خواه ــدر زی ــن آدم چق ــه ای »آخ
خوبــی رو در دم قبــول نمی کنــه!«

ــب  ــرد خوش قل ــود کــه پیرم ــا خــودش ب در حــال غرغــر کــردن ب
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بــاز هــم روبه رویــش ظاهــر شــد، لیــال کــه منتظــرش بــود از او پرســید: 
»درس دوم چیــه؟«

پیرمــرد بــا همــان لبخنــد همیشــگی نگاهــی کــرد و گفــت: »امــروز 
برایــت می خواهــم داســتان مــردی رو بگــم کــه تــازه در ۶۶ ســالگی 
طعــم شــیرین موفقیــت رو چشــید. کلنــل ســاندرز یــک هــزار و نــه بــار 
طعــم تلــخ ردشــدن رو چشــید تــا تونســت مرغ هــای ســوخاری اش رو 
ــکا ســر زد و  ــه ی آمری ــه هم ــروش ب ــرای ف ــروش برســونه، او ب ــه ف ب
ــط  ــای ســوخاری ِکی اف ســی فق ــن راز درســت کــردن مرغ ه حــاال ای
ــه  ــی ک ــی زمان ــده. حت ــی مون ــودش باق ــای خ ــزد نماینده ه ــط ن و فق
ــوس  ــا رو در دســت داشــت شــب ها پشــت اتوب دســتور پخــت مرغ ه
قدیمــی می خوابیــد تــا اینکــه مــردم رو متقاعــد کــرد مرغ هــای 
ســوخاری او بهتریــن هســتند. میگــن او ۴0 ســال قبــل از اینکــه فرمــول 
مرغ هایــش رو بــه فــروش در سرتاســر آمریــکا برســونه در کنــار یــک 
پمــپ بنزیــن بــه گردشــگران مــرغ کنتاکــی میــداد و رســتوران او یــک 
میــز بــا شــش صندلــی داشــت و حتــی شــب ها روی صندلــی رســتوران 

ــد.« ــودش می خوابی خ

پیرمــرد ادامــه داد: »حــاال متوجــه راز دوم شــدی. رد شــدن امــری 
بســیار عــادی در فــروش اســت، هــر وقــت از جانب مشــتری رد شــدی 

ایــن عــدد رو بــه یــاد بیــار، یــک هــزار و 9 بــار.«

لیــال مــات و مبهــوت مانــده بــود، بــا خــودش گفــت: »مگــه میشــه 
ــده. »در  ــه ب ــم ادام ــاز ه ــار جــواب رد بشــنود و ب ــزار و 9 ب کســی ه
کشــمکش بــا خــودش بــود کــه یــاد گفتگــوی صبحــش بــا آقــای رازی 
ــا  ــو ت ــدم. ک ــار رد ش ــاًل دو ب ــوب فع ــت: »خ ــودش گف ــا خ ــاد و ب افت

هــزار و هفــت بــار دیگــر.«

بــه خــودش آمــد و متوجــه شــد کــه خانــم شــهابی عینکــش را بــاال 
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ــش  ــاره حرف های ــه دوب ــد ک ــودش فهمی ــده. خ ــره ش ــه او خی زده و ب
بــا پیرمــرد کار دســتش داده اســت. لیــال بــا خنــده بــه خانــم شــهابی 

ــه...« ــاب می کــردم ک ــرای خــودم حســاب کت ــت: »داشــتم ب گف

خانــم شــهابی تــوی حرفــش پریــد: »بلــه داشــتی فکــر می کــردی 
کــه هــزار و نــه بــار نــه بشــنوی مثــل کلنــل ســاندرز.« هــر دو بــاز هــم 

زدنــد زیــر خنــده.

کمــی زحمــت بــرای آینــده: فروشــنده ای کــه هــزار و نــه 
بــار جــواب رد بشــنود و بــاز هــم بــه فروشــش ادامــه دهــد 
ــره ای  ــتوران های زنجی ــون رس ــی همچ ــر پاداش ــد منتظ بای

ــد. ــی باش ِکی اف س

ــه اش کــرد  ــای روزان ــه تماس ه ــن را برداشــت و شــروع ب ــال تلف لی
تــا بــاز هــم بتوانــد بــه فــروش ایــن روزش اضافــه کنــد.

آن روز از هــر فرصتــی اســتفاده می کــرد تــا یــک ایــده جدیــد بــه 
ــد.  ــری را مطــرح کن ــای بهت ــای رازی گزینه ه ــا آق ــش برســد و ب ذهن

ــدد. می خواســت هــر جــور شــده قــرارداد را ببن

ــه  ــرود، ب ــه ب ــا خان ــان ت ــود قدم زن ــه ب ــم گرفت ــی کــه تصمی در حال
ــر  ــرد فک ــروز پیرم ــای ام ــه صحبت ه ــای رازی و البت ــا آق ــرارداد ب ق
می کــرد. در کوچــه ای در نزدیکــی خانــه دســت فروشــی را دیــد کــه 
ــه  ــران را ب ــت و بلندگــوی دســتی اش ســعی داشــت توجــه عاب ــا وان ب
خــود و میوه هایــی کــه پشــت ماشــین تلنبــار شــده بودنــد جلــب کنــد. 
زنــان یکــی در میــان می آمدنــد و کنــار وانــت او می رســیدند و شــروع 
بــه خریــد می کردنــد. تــالش میوه فــروش بــرای لیــال جالــب بــود پــس 
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بــه تماشــا ایســتاد. بــرای لیــال جالبتریــن نکتــه ایــن بــود کــه در ایــن 
ــت  ــد و قیم ــا را میدیدن ــه میوه ه ــدند ک ــدا می ش ــتریانی پی ــان مش می
می پرســیدند، امــا خریــد نکــرده میرفتنــد و هــر چــه فروشــنده ســعی 
ــاز  ــد. امــا فروشــنده ب در مجــاب کــردن آنهــا داشــت، بی ثمــر می مان
ــه راحتــی می توانســت جــواب  ــال ب ــداد. لی ــه تالشــش ادامــه می هــم ب

رد شــنیدن در فــروش را آنجــا بــه طــور ملمــوس ببینــد.

ــود کــه  ــن ب ــود ای ــن دو روز متوجــه شــده ب ــال در ای آنچــه کــه لی
راه حــل شکســت و جــواب رد شــنیدن در فــروش یــک چیــز اســت: 

ــا قــدرت و ســماجت بیشــتر. تــالش مجــدد ب

ــرای  ــی ب ــی منطق ــده:  راه حل ــرای آین ــت ب ــی زحم کم
ــدارد،  شکســت ها در فــروش و جــواب رد شــنیدن وجــود ن

ــالش مجــدد و ســماجت بیشــتر اســت. ــا راه آن ت تنه

آیا شما این تالش و سماجت را در فروش هایتان دارید؟

عدم انجــام کار در فروش یعنی پذیرفتن فروش نکردن
ــال  ــن لی ــه ذه ــدی ب ــر جدی ــه فک ــچ گون ــه هی ــد ک ــه روز میش س
نرســیده بــود و البتــه خبــری هــم از پیرمــرد نبــود. البتــه دو روز از ایــن 
مــدت شــرکت تعطیــل بــود. کتــاب جدیــدی را کــه شــروع کــرده بود 
بــه خوانــدن، ورق مــی زد کــه یکدفعــه بــه ایــن جملــه از هیتلــر رســید: 
ــه  ــی اســت ک ــم، عرق ــر شکســت می ریزی ــس از ه ــه پ اشــک هایی ک

ــم. ــروزی نریخته ای ــرای پی ب

ــر  ــید: اگ ــز می رس ــک چی ــه ی ــت ب ــر می رف ــه جلوت ــر چ ــال ه لی
می خواهــی درکار فــروش موفــق باشــی در تــالش کــردن ســمج بــاش.
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ــدون  ــد و ب ــر ش ــش ظاه ــرد جلوی ــه پیرم ــود ک ــن ب ــن حی در همی
ــدم  ــرم، ع ــه دخت ــت: »بل ــد، گف ــدا کن ــت پی ــازه فرص ــال اج ــه لی آنک
ــیه  ــومین درس ــروی، س ــیدن از پیش ــم ترس ــر بگوی ــا بهت ــام کار ی انج
کــه قــرار بــود مــن بــه تــو بدهــم. دختــرم یــک فروشــنده اگــه ایــن 
ســه اصــل رو همــواره بــه خــود یــادآوری کنــه مطمئنــًا در کار فــروش 

ــود.« ــق خواهــد ب موف

لیــال رو بــه پیرمــرد کرد و گفت: »حتمــًا راه حل این ســه اصل فروش 
یــک چیــزه و اون ســماجت کــردن در تــالش اســت و بــس، درســته؟«

پیرمــرد لبخنــدی از ســر رضایــت زد و رو بــه آســمان کــرد گفــت: 
»بــذار ماجرایــی رو بــرات بازگــو کنــم. فکــر می کنــم زیــاد در 

ــت؟« ــور نیس ــن ط ــی، ای ــرک می کش ــت س اینترن

لیال به نشانه تأیید سرش را تکانی داد.

ــا  ــم ماریس ــو، خان ــی یاه ــس فعل ــی رئی ــه داد: »میدون ــرد ادام پیرم
ــه  ــود در هفت ــت ب ــه فعالی ــغول ب ــوگل مش ــه در گ ــی ک ــر در زمان مای

ــرد؟« ــاعت کار می ک ــد س چن

لیــال شــانه هایش را بــاال انداخــت و گفــت: »طبــق قانــون ۴۵ 
ــه  ــی اســت و البت ــر موفق ــی کــه او مدی ــد باشــه. از اونجای ســاعت بای
ــه کار  ــاعت در هفت ــا 70 س ــم ۶0 ت ــر می کن ــتعداد، فک ــیار بااس بس

درســته؟« می کــرد، 

ــی  ــره بگ ــرم بهت ــه دخت ــتعداد؟ ن ــت: »اس ــی گف ــه آرام ــرد ب پیرم
انســان پرتــالش، خانــم مایــر هفتــه ای ۱۳0 ســاعت در شــرکت 
مشــغول بــه فعالیــت بــود و میدونــی کــه یــک هفتــه کاًل ۱۶8 ســاعته.«

ــاب  ــودش حس ــا خ ــود. ب ــوکه ب ــنید ش ــه می ش ــی ک ــال از ارقام لی
ــه می شــه ۱۶8  ــر روز ۲۴ ســاعت، 7 روز در هفت ــاب می کــرد. »ه کت
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ــی، روزی  ــوده یعن ــل کار ب ــاعتش رو مح ــت ۱۳0 س ــاعت، اون وق س
ــوده!« ــر از ۶ ســاعت خــارج از محــل کار ب کمت

کمی زحمت برای آینده: در فروش مهم نیســت چقدر اســتعداد 
داریــد، مهم این اســت کــه چقدر تالش میکنید و وقــت میگذارید.

محدوده ی راحتی فروشنده کجاست؟
ــوان  ــی می ت ــه خوب ــان را ب ــدای تیک تاک ش ــه ص ــاعت هایی ک س
شــنید بــرای کســانی مثــل لیــال بســیار حیاتــی و بــه درد بخورنــد چراکه 
آن هــا را از خیال هــای گاه و بیگاهــی کــه در آن غــرق می شــوند 

ــد. ــات می دهن نج

بعــد از تمریــن جمــالت طالیــی فــروش، نوبتــش شــده بــود کــه لیــال 
بــه ســراغ تمریــن خاص جلســه امــروزش بــرود. چشــم هایش را بســت 
ــم  ــود تجس ــرای خ ــروش را ب ــه ی ف ــرد. جلس ــن ک ــه تمری ــروع ب و ش
کــرد و در حالــی کــه تــک تــک ســر فصل هــای جلســه را بــا جزئیــات 
ــاد خاطــره ی شــیرینی  ــه ی ــود، ب ــاره ب در حــال بررســی و تمریــن دوب
ــی  ــای تراب ــار ســال از حضــورش در مجموعــه ی آق ــاد. حــدود چه افت
ــد. ــه دفتــر کارش فراخوان می گذشــت کــه روزی آقــای ترابــی او را ب

بعــد از ناهــار بــود کــه لیــال بــه ســمت دفتــر آقــای ترابــی رفــت، 
چــه مــوردی بــود کــه آقــای ترابــی از قبــل بــه لیــال گفتــه بــود بــرای 
آن آمــاده شــود؟ در کلنجــار بــا ایــن فکــر بــود کــه خــودش را مقابــل 

اتــاق آقــای ترابــی دیــد.

چهــره در هــم آقــای ترابــی بیانگــر خیلــی حرف هــا بــود. لیــال بــر 
روی صندلــی همیشــگی نشســت و آقــای ترابــی هــم روبه رویــش قــرار 
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ــدود  ــادل ح ــم ع ــرد: »خان ــروع ک ــور ش ــش را اینج ــت. او صحبت گرف
چهــار ســال اســت کــه مــن و شــما بــا هــم همــکار هســتیم. روزهــای 
تلــخ و شــیرینی زیــادی رو بــا هــم گذراندیــم، امــروز می خوام پیشــنهاد 
یــک کار جدیــد رو بــه شــما بدهــم، البتــه همیــن امــروز نیــازی نیســت 
ــه  ــه شــما فرصــت میــدم کــه ب جوابــش رو بدیــد. مــن یــک هفتــه ب

ایــن قضیــه فکــر کنیــد.«

ــای  ــای آق ــه صحبت ه ــط ب ــود و فق ــرده ب ــکوت ک ــاًل س ــال کام لی
ــی داد. ــوش م ــی گ تراب

ــار  ــا در کن ــم اینج ــادل، می دون ــم ع ــه داد: »خان ــی ادام ــای تراب آق
خانــم شــهابی احســاس راحتــی می کنیــد و از اون مهمتــر تمــام 
ســعی تون رو می کنیــد کــه هــر روز چیزهــای جدیــدی یــاد بگیریــد، 
ــتان  ــک داس ــد، ی ــنهاد کار جدی ــردن پیش ــرح ک ــل از مط ــد قب بذاری
ــه ایــن موضــوع نیســت.  ــرای شــما نقــل کنــم کــه بی ربــط ب ــاه ب کوت
چنــد ســال پیــش کــه تصمیــم گرفتــم وارد ایــن شــغل بشــم، کســب 
ــالی  ــد س ــر چن ــه اگ ــود ک ــدر ب ــد اونق ــتم. درآم ــی داش و کار خوب
کار نمی کــردم بــاز هــم می تونســتم زندگــی آرام و بی دردســری 
ــوی  ــه ی جل ــه روی چهارپای ــک روز ک ــا ی ــذرام، ام ــر ب ــت س را پش
مغــازه نشســته بــودم شــاهد پــدر و پســری بــودم کــه در حــال جمــع 
ــث  ــاله ای بح ــر مس ــر س ــم ب ــا ه ــازه ب ــوی  مغ ــای جل ــردن زباله ه ک
ــه  ــا ک ــم، م ــد کار کنی ــدر بای ــت: آه چق ــر  می گف ــد. پس می کردن
امــروز درآمــد خوبــی داشــتیم. پــدرش جــواب داد: امــروز درآمدمــون 
اینقــدری هســت کــه امشــب گرســنه نمونیــم امــا آیــا تضمینــی هســت 

ــن درآمــد رو داشــته باشــیم؟  ــردا هــم همی کــه ف

ــرم  ــه داد: پس ــدرش ادام ــت. پ ــزی نگف ــد، چی ــاکت مون ــر س »پس
ــم  ــا خواهی ــون رو فرداه ــه ی امروزم ــالش اضاف ــزد ت ــاش م ــن ب مطمئ
گرفــت. ایــن گفتگــو باعــث شــد ایــن ســئوال برایــم پیــش بیــاد کــه 
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ــن  ــدازی دارم و ای ــده ام پس ان ــال آین ــد س ــرای چن ــن ب ــا م ــًا آی واقع
پس انــداز چقــدره؟

ــی از  ــه یک ــا روزی ک ــودم ت ــر ب ــن فک ــر ای ــی درگی ــد ماه »چن
مشــتری هام بــه مغــازه ی کوچــک مــن مراجعــه کــرده بــود. مجلــه ای 
بــا خــودش داشــت، وقتــی کــه کارش رو تحویــل دادم و رفــت، متوجــه 
ــود،  ــر ب ــد از ظه ــته. بع ــا گذاش ــازه ام ج ــه رو در مغ ــه مجل ــدم ک ش
نــه کار خاصــی داشــتم و نــه مشــتری. بــا اینکــه خیلــی اهــل مطالعــه 
ــا  ــش رو تماش ــردم. عکس های ــه ک ــه ورق زدن مجل ــروع ب ــودم ش نب
ــس  ــرد. در عک ــب ک ــرم رو جل ــا نظ ــی از عکس ه ــه یک ــردم ک می ک
پــدر و پســری رو میدیــدم کــه در حــال جمــع کــردن زباله هــا بودنــد. 
کنجــکاو شــدم و شــروع بــه خونــدن مقالــه کــردم. بعــد از اون مقالــه 
بــود کــه بــا عبارتــی آشــنا شــدم کــه در دیــدگاه مــن تحــول زیــادی 

ایجــاد کــرد: محــدوده ی راحتــی.

ــاس  ــردم احس ــه در اون م ــدوده ای ک ــی مح ــه یعن ــور خالص »به ط
ــن خــود اون  ــه خطــر انداخت ــا ب ــد ب ــد و دوســت ندارن ــی می کنن راحت
ــه قیمــت بدســت آوردن  ــی اگــه ب ــد حت محــدوده رو از دســت بدهن

چیزهــای باارزشــی باشــه.

ــم  ــب خان ــل مطل ــر اص ــم س ــی، بری ــه ی طوالن ــن مقدم ــد از ای »بع
عــادل. بــه نظــر مــن کار کــردن در اینجــا بــرای شــما کافیــه و دیگــه 
ایــن مجموعــه بــه شــما چیــز جدیــدی یــاد نخواهــد داد. بــا توجــه بــه 
اینکــه یکــی از دوســتان خــوب مــن یک پــروژه ی بــزرگ رو در کشــور 
ــرای  ــما رو ب ــه ش ــردم ک ــش ک ــرده، از او خواه ــروع ک ــتان ش ارمنس
مــدت شــش مــاه بــه عنــوان یکــی از پرســنل واحــد بازرگانــی شــرکت 
قبــول کنــه. بــه نظــرم در طــی ایــن شــش مــاه چیزهــای زیــادی یــاد 
ــن  ــه خیلــی خوشــحال می شــوم کــه بعــد از ای ــد گرفــت و البت خواهی

شــش مــاه بــاز هــم در ایــن مجموعــه بــه مــا کمــک کنیــد.«
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لیــال واقعــًا شــوکه شــده بــود و حتــی یــک کلمــه هــم نمی توانســت 
بــه زبــان بیــاورد.

آقــای ترابــی بــه لیــال گفــت: »برایــم خیلــی ســخت اســت کــه یکی 
از بهتریــن همکارانــم رو بــرای مدتــی نداشــته باشــم امــا مطمئنــم بعــد 

ــا تجربه هــای ارزشــمندی برمی گــردد.« ــی ب از مدت

کمــی زحمــت بــرای آینــده: محــدوده ی راحتــی یــک فروشــنده 
آنجاســت که به جای دو تماس بیشــتر، نشســته تا لیوانی چای بخورد.

ــر را  ــی دفت ــای تراب ــراه آق ــه هم ــود ب ــوک ب ــوز در ش ــه هن ــال ک لی
ــت. ــه برگش ــه خان ــه ب ــر از همیش ــد زودت ــی بع ــرد و کم ــرک ک ت

کار در ارمنســتان، آقــای ترابــی، لعیــا و مــادرش، تجربیاتــی جدیــد 
ــر  ــی بی نظی ــر، فرصت ــم شــهابی، حقــوق باالت ــل، خان در فضــای بین المل
بــرای موفقیــت، همــه و همــه در طــی قــدم زدن تــا خانــه بــه صــورت 
ــه  ــًا ب ــار واقع ــن ب ــتند و ای ــمانش می گذش ــوی چش ــری از جل تصوی

کمــک پیرمــرد نیــاز داشــت.

شــب در زمــان شــام، چند بــاری خواســت موضــوع را با خانــواده اش 
مطــرح کنــد ولــی هــر دفعــه انــگار چیــزی مانــع گفتــن او می شــد و 
آن چیــز ایــن بــود کــه: بگــذار اول خــودت بــر تصمیمــت آگاه شــوی 
بعــد مســئله را بــا خانــواده مطــرح کــن، بعــد هــم چــه عجلــه ای داری، 

هنــوز شــش روز دیگــر بــه جــز امــروز فرصــت داری.

ــم  ــورد تصمی ــود  و در م ــودش ب ــکار خ ــرق در اف ــال غ ــب لی آن ش
ــر  ــدر منتظ ــر چق ــرد. ه ــر میک ــت فک ــش رو داش ــه در پی ــختی ک س
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ــد. ــری از او نش ــد خب ــرد مان پیرم

روز دوم هــم بــه همیــن روال گــذر کــرد. خبــری از آن همــه انــرژی 
لیــال نــه در محیــط خانــه بــود و نــه ســر کار. بــرای همــه ایــن ســکوت 

تعجــب برانگیــز بــود.

روز ســوم بــود کــه پیرمــرد صبــح زود وقتــی کــه لیــال در حــال انجــام 
تمرینــات ســه جملــه طالیــی بــود ظاهــر شــد، لیــال کــه مدت ها منتظــر او 
مانــده بــود بــا اشــتیاق فراوانی پرســید: »به نظر شــما باید چــه کار کنم؟«

مطمئن بود پیرمرد کل ماجرا را می داند.

پیرمــرد نگاهــی بــه لیــال کــرد و بعــد هــم بــه عکــس قــاب گرفتــه ی 
اســتاد علــی کــه بــه دیــوار آویــزان بــود. گفــت: »میدونــی چــرا مــن و 
پــدرت بعــد از چندیــن کار مشــترک بــا اونکــه دوســتان بســیار خوبــی 

بــرای هــم بودیــم دیگــر بــا هــم کار نکردیــم؟«

لیــال کــه دیگــر پیرمــرد را خــوب می شــناخت و از روحیــات 
پــدرش هــم مطمئــن بــود بالفاصلــه گفــت: »مطمئنــا بــه خاطــر اصــل 

ــته؟« ــوده، درس ــی ب ــدوده ی راحت مح

پیرمــرد ســرش را به عالمت تأیید تــکان داد و ادامه 
ــه بزرگتریــن هدفــت  داد: »دختــرم اگــه می خــوای ب
در زندگــی برســی بایــد از الک خــودت بیــرون بیــای 
و البتــه الک تــو همــون محــدوده ی راحتــی توســت.«

لیــال کــه بهتریــن فرصــت را بــرای پرســیدن 
ــواده ام چــه  ــا خان ــت: »ام ــود، گف ــه ب ســئواالتش یافت
اونجــا  نمی دونــم  مــن  می شــوند؟ کارم چطــور؟ 
ــوان  ــه عن ــن رو ب ــاًل م ــا اص ــود، آی ــد ب ــور خواه چط
یــک نیــرو در جمــع خودشــون قبــول می کننــد؟«
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پیرمــرد کــه مثــل همیشــه لبخنــد بــر لــب داشــت، گفــت: 
ــی  ــچ جای ــد و هی ــد مان ــون خواهن ــر جاش ــو س ــو، کار ت ــواده ی ت »خان
نخواهنــد رفــت و البتــه ایــن تجربــه قــراره فقــط بــرای شــش مــاه رخ 
ــمتی  ــا قس ــاش، اونه ــواده ات و کارت نب ــران خان ــاد نگ ــس زی ــده، پ ب
ــت  ــئوال بعدی ــورد س ــا در م ــتند؛ ام ــو هس ــی ت ــدوده ی راحت از مح
آیــا یــادت هســت چهــار ســال پیــش کــه داشــتی بــه ســر ایــن کار 
ــدا  ــط از ابت ــا در اون محی ــت رخ داد؟ آی ــی برای ــه اتفاق ــی چ می رفت
ــو میگــم اگــه  ــه ت ــم ب ــاز ه ــرم ب ــد؟ دخت ــی پذیرفتن ــه راحت ــو رو ب ت
می خــوای بــه بزرگتریــن هــدف زندگیــت برســی بایــد از محــدوده ی 

ــذاری.« ــد پا بگ ــای جدی ــه دنی ــای و ب ــی ات در بی راحت

لیــال غــرق در ســخنان پیرمــرد شــده بــود و حتــی متوجــه ی ناپدیــد 
شــدن او هــم نشــد.

ــًا  روز پنجــم مثــل یــک چشــم بهــم زدن از راه رســید و لیــال تقریب
تصمیمــش را گرفتــه بــود فقــط یــک مســئله برایــش نامشــخص بــود 
ــود، تصمیــم گرفــت کــه امشــب هــر  ــواده اش ب و آن تنهــا و تنهــا خان
طــوری شــده مســئله را بــا خانــواده اش مطــرح کنــد تــا نظــر آن هــا را 

هــم بدانــد.

هــر ســه تــازه شام شــان را تمــام کــرده بودنــد کــه لیــال از مــادرش 
و لعیــا خواســت چنــد دقیقــه ای بــه حرف هــای او گــوش دهنــد. لیــال 
ــداد، از  ــام می ــقانه آن را انج ــال عاش ــار س ــه چه ــت ک از کارش گف
مشــتریانش گفــت کــه در طــی ایــن چهــار ســال چــه چیزهــا از آن هــا 
آموختــه و البتــه از رویاهایــش گفــت و از مهمتریــن هــدف زندگیــش 
کــه مدتهــا در آرزوی بدســت آوردنــش اســت و وقتــی دیــد موقعیــت 
ــه  ــد از آن هم ــت. بع ــدش گف ــنهاد کاری جدی ــت از پیش ــب اس مناس
ــه  ــا چ ــادرش و لعی ــر م ــت در فک ــال نمی دانس ــد و لی ــکوت کردن س

ــرد. ــفته می ک ــذب و آش ــن او را مع ــذرد؛ همی می گ
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ــه لیــال گفــت: »از زمانــی کــه  مــادرش ســکوت را شکســت و رو ب
پدرتــون فــوت کــرد مــن تنهــا دغدغــه ام ایــن بــود کــه شــما دو امانت 
رو بــه نحــوه احســن بــزرگ کنــم تــا پیــش علــی شــرمنده نباشــم، االن 
خیلــی خوشــحالم کــه امانــت دار خوبــی بــودم و یکــی از بچه هــام بــه 
درجــات عالــی تحصیلــی رســید و دیگــری هــم در کارش موفــق اســت. 
لیــال جــان هــر جــا کــه باشــی، مطمئــن بــاش مــن و پــدرت در کنــارت 
ــه  ــت دارم ب ــون دوس ــدارم چ ــو ن ــن ت ــا رفت ــکلی ب ــن مش ــتیم، م هس

بزرگتریــن هــدف زندگیــت برســی.«

لیــال چشــمانش خیــس شــده بــود در آغــوش مــادرش پریــد، لعیــا 
هــم بــه آن دو اضافــه شــد.

سقف فروش یک فروشنده
ــه  ــال را ب ــه لی ــود ک ــاعت نب ــای س ــاک عقربه ه ــک ت ــار تی ــن ب ای
ــیرین  ــرات ش ــه خاط ــود ک ــش ب ــای خیس ــه گونه ه ــودش آورد بلک خ

ــود. ــده کرده ب ــرای او زن دور را ب

ــر می شــد  ــان جلســه نزدیک ت ــه زم هــر چــه عقربه هــای ســاعت ب
اســترس و اضطــراب لیــال بیشــتر میشــد. لیــال خــودکار را برداشــت و 
بــا یــک خــط بــزرگ کاغــذ را بــه دو قســمت تقســیم کــرد. در یــک 
ــای  ــر راه ه ــرف دیگ ــت و در ط ــش را می نوش ــذ ترس های ــرف کاغ ط

مقابلــه بــا آن. 

ــد  ــش می آم ــه صورت ــد ب ــا را می نوشــت لبخن ــر کــدام از ترس ه ه
و بالفاصلــه در مقابلــش نحــوه برطــرف کــردن آن را می نوشــت، انــگار 
کــه هــر ترســی بــرای او خاطــره ای از فــروش را زنــده می کــرد تــا بــه 

بزرگتریــن ترســش رســید؛ تــرس از شکســت در ایــن قــرارداد!

ایــن ترســی بــود کــه همیشــه قبــل از تمامــی جلســات فــروش بــه 
ــرس را  ــن ت ــی ای ــه نوع ــد و همیشــه ســعی داشــت ب ســراغش می آم
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ــاد  ــه ســراغش می آمــد ی ــه وقتــی ایــن تــرس ب مدیریــت کنــد و البت
ــاد. ــره ای می افت خاط

ــازه از یــک جلســه ســنگین و  ــی ت ــای تراب ــادش می آمــد کــه آق ی
خســته کننــده برگشــته بــود و لیــال و خانــم شــهابی در حال پاســخگویی 
بــه مشــتریان تلفنــی و حضــوری بودنــد کــه آقــای ترابــی رو بــه لیــال 
کــرد و گفــت: خانــم عــادل یــک ســاعت دیگــه تشــریف بیاوریــد اتاق 
ــم. ــت کن ــا شــما صحب ــد ب ــورد مســئولیتی جدی مــن، می خواهــم در م

ــی  ــای تراب ــر آق ــمت دفت ــه س ــال ب ــاعت لی ــک س ــدود ی ــد از ح بع
ــت. ــس نشس ــز کنفران ــای می ــی از صندلی ه ــت و روی یک رف

ــم عــادل  ــه او گفــت: »خان آقــای ترابــی روبــروی لیــال نشســت و ب
ــا مــا در حــال کار کــردن هســتید.  االن حــدود ســه ماهی ســت کــه ب
ــه جلســات  ــا خــودم ب ــراه ب ــد می خــوام شــما رو هم ــه بع ــروز ب از ام

فــروش و مالقــات مشــتریان ببــرم.«

ــه  ــه ب ــد و بالفاصل ــود نمی گنجی ــت خ ــحالی در پوس ــال از خوش لی
ــم،  ــون ممنون ــی جــواب داد: »خیلــی خیلــی از ایــن اعتمادت ــای تراب آق
مطمئــن باشــید کــه ناامیدتــون نمی کنــم.« ایــن را گفــت و بــا انــرژی 

فــراوان از دفتــر آقــای ترابــی خــارج شــد.

ــم شــهابی در حــال  ــا خان ــراه ب ــان کاری هم ــای زم آن روز در انته
ــد  ــی بودن ــای تراب ــرکت و آق ــردای ش ــای ف ــردن برنامه ه ــک ک چ
ــا  ــه کاری ب ــردا جلس ــون ف ــت: »آخ ج ــادی گف ــا ش ــال ب ــه لی یک دفع

ــت.« ــش صنع ــرکت دان ش

ــم شــهابی کــه از صحبت هــای لیــال چیــزی دســتگیرش نشــده  خان
بــود چــپ چــپ نگاهــش کــرد. 

ســاعت ۱0 صبــح بــود کــه همــراه بــا آقــای ترابــی عــازم شــرکت 
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دانــش صنعــت شــدند. آنچــه کــه در راه آقــای ترابــی بــه لیــال گفــت 
هنــوز بعــد از گذشــت هفــت ســال از خاطرش نرفتــه: »خانم عادل شــما 
در ایــن جلســه دو کار برعهــده داریــد، اول نوشــتن نــکات مهــم جلســه 
ــش صنعــت.« ــت در نحــوه گفتگــوی مســئولین شــرکت دان و دوم دق

لیــال کــه از ابتــدا پرانــرژی و منتظــر چنیــن فرصتــی بــود بــه محــض 
ورود بــه جلســه تــرس غیــر قابل بــاوری بــر او مســلط شــد بــه طــوری 
ــه از صحبت هــای حاضریــن در جلســه چیــزی متوجــه میشــد و  کــه ن
نــه حتــی توانایــی آن را داشــت کــه خــودکار بــردارد و از حرف هــای 

ــد. ــن یادداشــت برداری کن حاضری

ــر  ــوار ب ــی س ــای تراب ــراه آق ــه هم ــال ب ــد لی ــام ش ــه تم ــه ک جلس
ــت:  ــرزان گف ــی ل ــا صدای ــه ب ــود ک ــت ب ــود. آن وق ــده ب ــین ش ماش
»ببخشــید آقــای ترابــی، نتونســتم چیــزی از جلســه یادداشــت کنــم.«

آقــای ترابــی مشــکل را جویــا شــد. لیال گفــت: »ترس همــه ی وجودم 
ــم.« ــتم بنویس ــه می تونس ــنیدم و ن ــزی می ش ــه چی ــود. ن ــه ب رو گرفت

ــش  ــه خاطــر یادداشــت نکردن ــان گفــت: »ب ــی لبخندزن ــای تراب آق
ناراحــت نبــاش. مــن همیشــه جلســه هام رو ضبــط می کنــم امــا 
ــد  ــش رو بای ــت دان ــئولین صنع ــا مس ــو ب ــو از گفتگ ــت های ت یادداش

ــی.« ــدا کن ــه ای پی ــه ی دیگ ــوی جلس ت

ــی ادامــه داد: »وقتــی فروشــنده ای می خواهــد در کارش  آقــای تراب
موفــق بشــه بایــد یــک اصــل رو همــواره زیــر نظــر داشــته باشــه و اون 
اینــه کــه ضعیف تریــن مهارتــش رو پیــدا کنــد، مهارتــی کــه مطمئنــا 
ــم  ــن اس ــه و م ــا و استعدادهاش ــتفاده او از مهارت ه ــد اس ــن ح آخری

ایــن اصــل رو ســقف فــروش یــک فروشــنده گذاشــتم. 

»از همیــن امــروز ســعی کــن کارهایــی کــه در اون ضعیــف هســتی 
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رو پیــدا کنــی و بــا تمرینــات روزانــه و تکــرار مــداوم ســقف اســتفاده 
از اون مهــارت رو بــاال ببــری.«

ــس  ــرد او ح ــت می ک ــال صحب ــا لی ــی ب ــای تراب ــه آق ــار ک ــر ب ه
ســرخوردگی اش کمتــر می شــد. اینبــار هــم همینطــور بــود. لیــال نگاهــی 
بــه خــودش انداخــت و یاد تمــام اتفاقات امــروز افتاد. به خــودش گفت: 
»تــرس از فضــای جدیــد و مشــتری جدیــد. ایــن ســقف فــروش منــه.«

ــی در  ــر مثبت ــم تغیی ــاز ه ــه ب ــود ک ــاده ب ــال آم ــردای آن روز لی ف
خــود ایجــاد کنــد. نگاهــی بــه خــودش کــرد و بــا اعتمــاد به نفــس بــه 
ســمت دفتــر آقــای ترابــی رفــت. وارد دفتــر کــه شــد ایــن جور شــروع 
ــم رو  ــقف فروش ــن س ــان م ــای دیروزت ــه حرف ه ــه ب ــا توج ــرد: »ب ک
پیــدا کــردم. از شــما خواهشــی دارم... امــروز ســاعت ســه بــا شــرکت 
ــش هســت  ــم، درســته...؟ اگــر امکان ــات داری ــرار مالق آرد جوشــن ق
می خواهــم بجــز دو کار قبلــی، یــه مســئولیت جدیــد هــم در جلســات 

داشــته باشــم.«

آقای ترابی پرسید: »چه کاری؟«

»میخواهــم در صحبت هــا شــرکت کنــم، البتــه بــا توجــه بــه 
اطالعــات فنــی پایینــم نمیدانــم بایــد در کــدام مــوارد شــرکت کنــم.«

ــا بگــذار کمــی  ــی پاســخ داد: »پیشــنهادی خوبیســت ام ــای تراب آق
ــم.« روی ایــن موضــوع فکــر کن

ــک  ــد کــه ی ــم شــهابی داشــتند ناهارشــان را می خوردن ــال و خان لی
ــون  ــم عــادل ناهارت ــدا شــد: »خان ــی پی ــای تراب ــه آق دفعــه ســر و کل
کــه تمــام شــد تشــریف بیاوریــد اتــاق بنــده، در مــورد جلســه بــا هــم 

صحبــت کنیــم.«

ــرد و  ــال ک ــه لی ــهابی رو ب ــم ش ــی، خان ــای تراب ــن آق ــد از رفت بع
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گفــت: »دختــر چــرا اینقــدر کارت رو ســخت می کنــی؟ چــرا اینقــدر 
ــرس  ــودت ب ــه کار خ ــری؟ ب ــده می گی ــه عه ــی ب ــولیت های بزرگ مس

ــرواز نبــاش!« ــد پ اینقــدر بلن

لیــال خواســت جــواب بدهــد امــا لقمــه ی غــذا نگذاشــت. جویــد و 
ــه خاطــر ســقف فروشــم.« قــورت داد و گفــت: »ب

خانــم شــهابی گفــت: »ســقف فــروش دیگــه چیــه؟ ســقف فــروش 
ــه؟« ــون و آب می ش ــرات ن ب

ــه ی  ــای لقم ــار ج ــن ب ــده...« و ای ــاید در آین ــواب داد: »ش ــال ج لی
خــورش کرفــس حرفــش را قــورت داد، بــا خــودش ادامــه داد، آخــه 

ــه؟ ــروش چی ــقف ف ــی س ــه نمی دان ــو ک ت

ــه  ــه ب ــد و بالفاصل ــودش دور کن ــی را از خ ــکار منف ــرد اف ــعی ک س
ــت. ــی رف ــای تراب ــر آق دفت

ــو  ــه ت ــن کاری ک ــت: »بهتری ــرد و گف ــال ک ــه لی ــی رو ب ــای تراب آق
ــدی  ــع بن ــک جم ــه ی ــان جلس ــه در پای ــه ک ــدی این ــام ب ــی انج میتون

ــی.« ــوان کن ــه عن ــران جلس ــرای حاض ــی ب کل

ــام  ــزرگ را انج ــک کار ب ــه دارد ی ــود ک ــحال ب ــی خوش ــال خیل لی
می دهــد، امــا آیــا موفــق می شــود؟

کمی زحمت برای آینده: ســقف فروش فروشندگی شما کجاست؟

همین االن خواندن را کنار بگذارید و سقف فروش 
فروشندگی خود را پیدا کنید.
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جلســه کــه شــروع شــد بــاز هــم تــرس دیــروزی بــه ســراغش آمــد 
ــه روی  ــود و بالفاصل ــه ب ــی یافت ــرای آن تــرس راه حل ــار ب ــن ب ــا ای ام

ــود نوشــت، کاغــذی کــه روبه رویــش ب

ترس ممنوع!

و ایــن جملــه را مــدام بــا خــودش تکــرار می کــرد. ایــن بــار بیشــتر 
ــر  ــی د اد و از اکث ــوش م ــا را گ ــرد. حرف ه ــت می ک ــه دق ــه جلس ب
ــود  ــته ب ــار گذش ــاعت از چه ــرد. س ــت برداری می ک ــا یادداش آن ه
کــه جلســه بــه آخــر کارش رســید. لیــال بــا توجــه بــه قــراری کــه بــا 
آقــای ترابــی گذاشــته بــود، مــوارد تعییــن شــده ای کــه آقــای ترابــی 
بــرای او مشــخص کــرده بــود را نوشــته و منتظــر بــود کــه آقــای ترابــی 

ــد. ــه او اشــاره کن ــدی ب ــرای جمع بن ب

آقــای ترابــی رو بــه مســئولین شــرکت آرد جوشــن گفــت: »اجــازه 
ــدی  ــا رو جمع بن ــای م ــادل گفته ه ــم ع ــه خان ــان جلس ــم در پای دهی

کنــن. بفرمائیــد خانــم عــادل.«

لیــال بــا آنکــه تــرس تمــام وجــودش را گرفتــه بــود، رو بــه تمامــی 
حاضریــن کــرد و بــا صــدای لرزانــی جمع بنــدی دســت و پا شکســته ای 
انجــام داد. یکــی دو نکتــه را هــم جــا انداخــت کــه آقــای ترابــی بــه 
آن هــا اشــاره کــرد. بعــد از پایــان جلســه همــراه آقــای ترابــی به ســوی 
شــرکت در حــال حرکــت بودنــد کــه لیــال رو بــه آقــای ترابــی گفــت: 

»ببخشــید، خیلــی خــراب کــردم، درســته؟«

آقــای ترابــی بــا لبخند همیشــگی اش گفت: »خانــم عادل، شــما امروز 
نیامــده بودیــد که خــراب نکنید، شــما آمده بودید که ســقف فروشــتان 
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رو بــاال ببریــد، درســته؟«. لیــال ســرش را بــه نشــانه تأییــد تــکان داد.

آقــای ترابــی ادامــه داد: »در ضمــن بــرای بــار اول خــوب بــود، شــما 
بــه هدفتــون در ایــن جلســه فکــر کنیــد، نــه بــه قضــاوت آدم هــا.«

سکوتی از روی تأمل میانشان شکل گرفت تا محل کار.

خالصه ای از کارهای عملی این فصل
اهــداف فــروش امســال خودتــان را مشــخص کنیــد، خیلــی ســاده - 

اســت، از قانون هــای ســه تایی »قابــل اندازه گیــری بــودن، قابــل 
ــد. ــودن، زمــان مشــخص داشــتن« اســتفاده کنی دســترس ب

ســعی کنیــد از امــروز قبــل از شــروع کار فــروش، ســه جملــه ی - 
طالیــی در فــروش را ۳0 بــار تکــرار کنیــد: من خــودم را دوســت دارم، 

مــن کارم را دوســت دارم، مــن بهتریــن فروشــنده هســتم.

در هفتــه پیــِش رو ســعی کنیــد تعــداد شکســت ها و رد شــدن های - 
ــه  ــا ب ــد ت ــاره تــالش کنی ــت کــرده و دوب پیشــنهادات فروشــتان را ثب
موفقیــت برســید. بــرای خــود ثبــت کنیــد کــه چندبــار بــرای تبدیــل 

ــد.  ــه موفقیــت تــالش کرده ای شکســت ب

ــد و ســعی -  ــروش را مشــخص کنی ــی خــود در ف محــدوده ی راحت
ــر  ــرای بزرگت ــار ب ــل ۱7 ب ــده حداق ــا دو روز آین ــروز ت ــد از ام کنی
ــدد ۱7  ــل از ع ــم قب ــد. )مطمئن ــالش کنی ــدوده ت ــن مح ــردن ای ک

می دهیــد.( گســترش  را  راحتی تــان  محــدوده 

امــروز بنشــنید و بزرگتریــن کاری کــه ممکــن اســت یــک - 
فروشــنده انجــام دهــد را بــه مرحلــه عمــل برســانید و آن هم مشــخص 

ــت. ــندگی اس ــتان در فروش ــقف فروش ــردن س ک

www.takbook.com



www.takbook.com




