میکروکتاب بولت ژورنال
هفته اول  -معرفی

به نام خدا

شــما اولين ميكروكتاب بولت ژورنال را مالحظه مي كنيد.
“باشــگاه بولــت ژورنال هولوســن” در نظــر دارد در گام
نخســت هــر هفته اعضــاي باشــگاه را با بخشــي از كتاب
بولــت ژورنــال تأليــف رايــدر كارول آشــنا كنــد .پروژه
كتابخوانــي هفتگــي هولوســن از فعاليت هايي اســت كه
امكان دسترســي بــه خالصه اي كاربــردي و مفيد از اهم
مطالب بولــت ژورنال را بــراي كاربران فراهــم مي كند.
از آنجا كه بولت ژورنال يك متد برنامه ريزي است ،دركنار
بررسي كتاب كارول؛ ميكروكتاب هايي با محتواي برنامه ريزي
و هــدف گذاري از بهترين كتب حوزه ژورنالينگ ،توســعه
فردي و موفقيت با شــما به اشــتراك گذاشــته مي شود.
اميد كــه محتواي ارائه شــده همــه عالقه منــدان را در
مسير موفقيت ،دستيابى به اهداف و كنترل بهتر روزهاي
زندگي ياري رساند.
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روزی بدون اطالع قبلی جعبه اســرارآمیزی به دســتم رسید.

معلمان عصبانی و معلمهای خصوصی که استعفا می دادند ،شروع

جای تعجب داشــت که دســت خط مادرم زیبایی برچســب آدرس

شــد .عملکرد من انقدر هشــدار دهنــده بود که تابســتانها را

روی جعبه شــده بود .فکر کردم احتماال هدیه ایســت برای غافل

در مدارس خاص یا مطب روانشناســان می گذراندم .ســرانجام،

گیر کردن من اما بدون مناسبت یا دلیل احتمالش خیلی کم بود.

تشخیص داده شد من به اختالل نقص توجه مبتال هستم(.)ADD1

با باز کردن در جعبه تعداد زیادی دفتر قدیمی ظاهر شــدند.

ایــن جریــان در دهه  ۱۹۸۰میــادی در زمانی بــود که منابع

مــن که گیج شــده بودم یک دفتــر نارنجی رنگ کــه روی جلدش

محــدودی که در این زمینه در دســترس بودند یــا خیلی پیچیده

گرافیتی بود را بیرون کشــیدم .حاشــیه صفحات آن با تصاویری

بودند یا غیر قانونی یا با نیازهای من متناسب نبودند.

از روباتها ،هیوالها ،صحنههای نبرد و کلمات کج و معوج نوشــته
شده بود .عرق سردی تنم نشست .اینها مال من بودند!

مســئله اصلــی ،ناتوانی من در کنتــرل تمرکزم بــود .به این
صورت نبود که نمیتوانســتم تمرکز کنم بلکه نمی توانســتم در

نفس عمیقی کشــیدم و دوباره داخل جعبه شیرجه زدم .این

زمان درســت روی مضوع مناسب تمرکز داشــته باشم .در لحظه

کنکاش چیزی بیشتر از یک سفر خاطرهانگیز به حساب می آمد .شبیه

حضور ذهن و تمرکز نداشــتم .توجه من همیشــه به سمت ایده

وارد شــدن به یــک بخش از وجودم بود که به کلی فراموشــش
کــرده بودم .وقتی دفترچه دیگــری را ورق زدم ،یک تکه کاغذ تا
شــدهای از صفحات آن پایین افتاد .با کنجکاوی آن را باز کردم و
تصویر مردی بســیار عصبانی که غیرعادی و عجیب کشــیده شده
بود را در آن دیدم .دو کلمه روی صفحه نوشــته شــده بود .یک
کلمه کوچک و محجوب در گوشه کاغذ بود و هویت مرد خشمگین
که در حال ســکته کردن بود را معلوم می کرد .یکی از معلم های
قدیمی من .کلمه دوم با حروف بزرگ و مبهم نوشــته شــده بود و
هویت کسی که عامل آن خشم بود را آشکار می کرد ،نام من بود.
مشــکالت من از همان ســال های ابتدایی با نمــرات افتضاح،

درخشان بعدی جلب می شد .همینطور که در این حواس پرتی ها
گم می شــدم ،طبیعتا مسئولیت های من بیشتر و بیشتر روی هم
انباشــته می شد و من بیشتر تحت فشار و استرس وظایفم قرار
می گرفتم.
از طریق آزمون و خطاهای بسیار توانستم به تدریج سیستمی
را که برای من کارســاز باشــد به وجود بیاورم و تمام این فرایند
را در دفترهای قدیمی ام نوشتم .دفترهایم چیزی بین یک دفتر
برنامه ریزی ،دفتر خاطرات ،دفترچه یادداشــت ،لیســت کارها و
دفتــر طراحی بود .سیســتمی که یک ابزار عملــی و در عین حال
Attention-deficit hyperactivity disorder -1
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بخشــنده را برای من فراهم می کرد تا بتوانم به ذهن آشــفته ام

سیستم ها ،قالب ها ،چرخه ها ،ليست ها) توضیح می دادم من را

سروسامان دهم .به تدریج حواس پرتی ام کمتر شد ،دستپاچگی ام

عميقا آسيب پذیر کرده بود .این سیستم برای من در حکم تعداد

از بین رفت و بسیار مفیدتر از قبل شدم .فهمیدم که خودم باید

زیادی عصا بود که اختراع شــده بودند تــا از مغز معیوبم حمایت

چالش هایم را حل کنم و از همه مهم تر ،فهمیدم که توانایی حل

کنند .تــا پایان توضیحاتم از نگاه کردن به چشــمان او خودداری

کردنشان را دارم!

کــردم .وقتــی حرف هایم تمام شــد باالخره ســرم را باال گرفتم.

تا سال  ،۲۰۰۷به عنوان یک طراح وب برای یک شرکت بزرگ

بادهانی باز به من خیره شــده بود که تأییدی بر تمام نا امنی های

مد که در قلب نیویورک مستقر بود ،کار می کردم .من این شغل

روانــی من بود .بعد از مکثی آزاردهنده گفت« :تو باید این را به

را از طریق دوســتی که در آنجا مشــغول به کار بود ،گرفته بودم.

جهانیان نشان بدهی».

در آن زمان دوســتم مشــغول برنامه ریزی برای مراسم عروسی

بعد از آن اولین جلســه ناشیانه آموزشــی ،خیلی طول کشید

خود بود .میز کار او پر از دفترهای مختلف ،استیکرها و تکه های

تــا بتوانم خــودم را قانع کنم که این سیســتم را به دیگران هم

کاغذ بود.

نشــان بدهم .اما با گذشت سالها ،در موقعیت های مختلف مجبور

مــن همــواره دنبال راهــی بودم که لطــف او را جبــران کنم.

شدم سؤال های افراد مختلف ،توسعه دهندگان ،مدیران پروژه،

بنابرایــن یــک روز وقتی دیــدم در حال نوشــتن در یک دفترچه

طراحــان و حســابداران را درباره دفتر همیشــه همراهم پاســخ

یادداشــت جدید اســت ،معذبانه پیشــنهاد دادم که به او نشان

بدهــم .به آنها نشــان دادم که چگونه از سیســتم من اســتفاده

بدهــم خودم چطور از دفتر یادداشــتم اســتفاده مــی کنم .او با

کنند تا بتوانند به سرعت وظایف ،رویدادها و یادداشت های خود

ابروهای باالرفته پیشــنهادم را پذیرفت ،که البته منجر به تعجب

را ثبت کنند .دیگران در مورد روش تعیین اهداف می پرســیدند.

و وحشــت من شــد .نشــان دادن دفترم مانند این بود که به او

بنابراین به آنها نشان دادم که چگونه می توانند با استفاده از این

اجازه بدهم یک نگاه غیرقانونی به ذهنم بیندازد.

سیســتم برنامه های عملگرایی درســت کنند تا به اهداف آینده

چنــد روز بعد با دوســتم برای نوشــیدن قهوه همراه شــدم.

دســت یابند .بقیه فقط می خواستند کارهایشان کمتر پراکنده و

جلسه آموزشی ناشیانه من مدت نسبتا زیادی طول کشید .اینکه

آشفته باشــد پس به آنها یاد دادم که چطور تمام یادداشت ها و

داشتم در مورد چگونگی ســازماندهی کردن افکارم (نمادها،

پــروژه های خود را در یک دفتر واحد مرتب کنند.هرگز به ذهنم
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خطور نکرده بود که راه حل های ابداعی ام ،می توانســتند تا این

از آن ســایت من در نســخه دات کام الیف هک معرفی شــد ،بعد

حد قابل تعمیم باشــند .برایم سؤال شده بود که آیا به اشتراک

هم در مجله فســت کامپانی؛ از آنجا بود که ســایت بولت ژورنال

گذاشــتن راه حلهایم ،در مورد چالش های مشــترک ســاماندهی

وایرال شــد .فقط در چند روز بازدید سایت از صد بازدیدکننده

زندگی ،ممکن اســت به دیگران هم کمک کند تا از ســرخوردگی

به صدهزار بازدیدکننده رسید.

هایــی که من تجربه کرده بودم ،جلوگیــری کنند یا حداقل آنها را
کاهش دهند؟
همه چیز خوب بود ،اما اگر می خواستم دوباره دهانم را برای
آموزش باز کنم ،این دفعه نباید خبری از ناشی گری می بود .من
به سیســتم رســمیت بخشیدم و آن را ســاده کردم .خالصه اش
کردم و فقط مؤثرترین تکنیک ها را که طی سالها آزمایش خود را
پس داده بودند ،نگه داشتم .چیزی که دقیقا شبیه این سیستم
باشد وجود نداشت بنابراین مجبور شدم زبان جدیدی با واژگان
خودم اختراع کنم .در نهایت به یک اســم نیاز داشتم .من آن را
««بولت ژورنال» نامیدم.
در مرحله بعد وب ســایتی راه انداختم که شامل آموزش های
تعاملی و چند ویدئو بود و سیســتم بولــت ژورنال یا بوژو 1را به
کاربــران تــازه وارد آموزش مــی داد .وقتی آمار ســایت از صد
بازدیدکننــده گذشــت ،لبخند زدم .برای من همــان جا مأموريتم
انجام شــده بــود .اما بعد اتفــاق غیــر منتظره ای افتاد .ســایت
ترفندهای زندگی به معرفی ســایت بولت ژورنال پرداخت و بعد
Bujo -1
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انجمن های بولت ژورنال در سراسر وب گسترش یافتند .در

روزهای تولد را طوری نوشــت تا به راحتی قابل مشاهده باشند.

برابر چشمان حیرت زده من ،مردم آشکارا رویکردهای خود را در

او در گزارش ماهانه مالی خود ،زمان پرداخت قبوض مبلغ آنها را

مقابله با چالش های عمیق شخصیشــان به اشتراک می گذاشتند.

یادداشــت کرد .همچنین برای ردیابی عادات و اهداف ،کادرهای

در دنیــای غالبــا ســمی جوامع آنالیــن ،گروه های بولــت ژورنال

روزانه را اضافه کرد.

فضاهای بســیار حمایتــی و مثبتی ایجاد کردند کــه هرکدام روی

نوشــتن با دســت به طرز عجیبی آرامش بخش بود .سندی به

چالــش هــای مختلفی مترکــز بودند و در عین حــال همگی از یک

قســمت بعدی دستورالعمل ها رسید ،هدف این قسمت این بود

ابزار واحد استفاده می کردند.

کــه به او کمک کند از تصویر بزرگ تر غافل نشــود .آرزوهای او

ســندی در ماه مه  ۲۰۱۷از طریق یک ویدئو در فیســبوک با

برای ســال آینده چه بود؟ او جرئت کرد در صفحه اهداف ساالنه

بولت ژورنال آشناشد .کمبود خواب و مراقبت از کودک نوپایش

خود ،پروژه ای را بنویســد که به شدت برایش شوق داشت ،اما

او را برخالف همیشــه به شــدت بی نظم و فراموشکار کرده بود.

در ســال های گذشــته تالش خاصی در آن راســتا نکرده بود.طی

احساس می کرد از شدت استرس عقلش را از دست داده است.

هفتــه های آینده ،ســندی همان قدر که به مســواک زدن عادت

او زمانی که درباره یک سیســتم ساماندهی شنید که فقط به یک

داشــت ،به بولت ژورنالــش عادت کرد .ممکن اســت احمقانه به

دفتر و یک خودکار نیاز دارد ،احســاس کرد که دیگر چیزی برای

نظر برســد ،اما برای ســندی عالمت زدن مربع های کوچک انگیزه

از دست دادن ندارد و باید این یکی را هم امتحان کند.

بخــش بودند و به او یادآوری مــی کردند که فقط تعداد محدودی

اولین قدم ایجاد یک سیاهه از کارهایی بود که باید در همان
مــاه انجام می داد .او برنامــه هریک از اعضای خانواده اش را در

کار بــرای هر روز دارد .این طور به نظر می رســید که زمان برای
سندی گسترش یافته بود.

ســتون های جداگانه نوشــت .همه آنها در ســاعت های متفاوتی

به زودی سندی دریافت که فواید نوشتن در این دفتر فراتر

کار می کردند .ســندی احساس کرد که ســرانجام می تواند قطار

از صرف منظم شدن و حفظ سالمت روان است .او در تمام زندگی

پرسرعت زندگی را برای مدتی متوقف کند تا ببیند هر شخص در

خود از بیماری در ماتیلومانيا رنج می برد .این بیماری را با عنوان

طول چهار هفته آینده کجا خواهد بود.

اختالل کندن پوســت هم می شناسند .ســندی از اینکه با چنین

ســندی بــا قاطعیت ســتون دیگری ترســیم کــرد .او وقایع و

چیزی دســت و پنجه نــرم می کرد عمیقا شــرمنده بــود .بیماری
ســندی بیشتر از همه روی پوست انگشتانش متمرکز بود .گاهی
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اوقــات قادر نبود ســاده ترین کارها را به پایان برســاند .مثال او
همیشه از مادر یا همسرش خواهش می کرد تا لیمو را در چایش
بچکانند ،چراکه تحمل ســوزش زجر آور ناشــی از اســید ليمو را
نداشت.
بعد از چند ماه اســتفاده از بولت ژورنال ،یک روز ســندی در
آشپزخانه اش در حالی که اشک در چشمهایش حلقه زده بود ،به
خود آمد و نگاهی به دستانش انداخت ،سرانجام لیمویی را که در
دســت داشت فشرد و مطمئن شــد که دیگر انگشتانش پوشیده
از زخم نیســتند .او در این مدت با نوشتن هر سطر و طراحی هر
صفحه ،دســتانش را مشــغول نگه داشــته و به آرامی به پوست
انگشــتانش اجازه داده بود ،بهبود یابــد .من این صفحه خاص را
که ســندی در بولــت ژورنالش طراحی کرده تا این روز را جشــن
بگیرد ،اینجا آورده ام.

معرفی 23

معرفی 25
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بولــت ژورنال نه تنها بــه او در برنامه ریــزی ،پیگیری و حفظ
خاطراتش کمک کرد ،بلکه راه را برایش هموار کرد تا خالق باشد،

انســانها توانسته اند با اســتفاده از همین روش دوباره مدیریت
زندگی شان را به دست بیاورند.

اعتماد به نفس پیدا کند ،دیگر پنهان نشــود و جزئی از یک گروه

در  ،۲۰۱۵آنتونــی گوریتی ،یک طراح خجالتی که از شــغلش

دلگرم کننده و پشــتیبان باشــد .او در این فرایند تنها نیســت.

در یک نمایندی ناراضی بود ،استعفا داد و به کار آزاد روی آورد.

بولت ژورنالیست های مبتكر ،انعطاف پذیر و باروحیه دیگری نیز

او ســال ها آرزوی تنها کار کردن را داشــت ،اما هیچ وقت فشار

الهام بخش من بوده اند.

اضافی ناشی از لزوم انجام کارها و مدیریت زمان را پیش بینی نمی کرد.

چه یک بولت ژورنالیســت تازه کار باشید چه تجربه زیادی در

او از چندین دفتر برای یادداشت کردن لیست کارهایش استفاده

این زمینه داشته باشید ،روش بولت ژورنال راه حلی است برای

می کرد که مجموعه بســیار آشفته ای بود .مشتریان بدون اطالع

تمــام کســانی که تالش می کننــد جای خود را در عصــر دیجیتال

قبلــی با او تماس می گرفتند و او پشــت تلفن ســعی می کرد از

پیــدا کننــد .این روش با ارائــه ابزارها و تکنیک های ســاده به

طریق شش دفترچه مختلف ،یادداشت های موردنیاز خود را پیدا

شــما کمک می کند تا زندگی خود را ساماندهی کنید .این ابزارها

کند ،او مطمئن بود که اطالعات موردنظر را جایی یادداشــت کرده

می توانند وضوح ،جهت گیری و تمرکز را به روزهای زندگی شــما

اســت.جایی ...همه این لحظات ناخوشــایند اعتماد به نفس او را

تزریق کنند.

له می کردند .او از خودش می پرســید آیا با تصمیم به کار آزاد

همیشه فکر میکردم اختالل کم توجهی من باعث شده است با

دچار اشــتباه شده اســت یا نه  .بعد ناگهان یاد ویدئویی افتاد از

دیگران تفاوت داشته باشم .این جامعه به من کمک کرد تا بفهمم

شــخصی که داشت یک سیستم بسیار پیچیده یادداشت برداری

مدتها پیش چیزی را حل کرده بودم که االن به بیماری شایعی در

را آموزش می داد ،به ســرعت شــروع به جست وجو در گوگل با

عصر آنالین تبدیل شده است :عدم وجود خود آگاهی.

تمام کلیدواژه های احتمالی کرد تا سرانجام توانست سایت بولت

همان طور که فناوری به هر گوشه ای از زندگی ام نفوذ می کند

ژورنال را پیدا کند .سیستم اصال به آن اندازه ای که او به خاطر

و حواس پرتی های بی شماری برایم به وجود می آورد ،این روش

می آورد ،پیچیده نبود .یک دفتر و یک خودکار برداشت و شروع

برایم یک پناهگاه آنالوگ بود که در آن می توانســتم روی چیزی

به فکر کردن به تمام کارهایی که باید انجام می شدند ،کرد.

که واقعا اهمیت داشــت تمرکز کنم .اکنون تعداد بی شــماری از

ابتدا چند چیز تغییر کردند ،او درونگراتر شــد .فهمید عاشق

معرفی 27
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این اســت که لیســت کارهایش را بنویســید و حتی عاشــق این

سؤاالت پاسخ بدهم و نشان دهم که چطور یک دفتر ساده می تواند

اســت که بعد از انجام دادن کارها آنها را یکی یکی از لیســت خط

در کشف پاسخها ارزشمند باشد.

بزنــد .از همــه مهم تر ،اعتماد به نفســش در میان صفحات تمیز

روش بولت ژورنال از دو بخش تشــکیل شده است :سیستم

و شــفاف دفترش ریشــه دواند .او آماده بود و می دانســت چه

و عملکرد .ابتدا با سیســتم آشنا می شــویم تا یاد بگیریم چطور

ابزاری در اختیار دارد ،در نتیجه شــباهتش به فروشنده ها کمتر

دفترمان را به یک ابزار ساماندهی قدرتمند تبدیل کنیم .سپس

و وجه اشتراکش با یک هنرمند بیشتر می شد .بولت ژورنال برای

عملکرد را بررســی خواهیم کرد .عملکرد درحقیقت ادغام سنت

آنتونی چارچوبی را فراهم کرد تا بتواند تواناییهای خود را کشــف

های گوناگونی است که چگونگی یک زندگی قصدآگاه ،زندگی ای

کند.

که هم هدفمند و هم پربار است ،را تعریف می کنند .روش بولت

ایــن روش به ما کمک مــی کند تا خودمان را چــه داخل و چه

ژورنــال نتیجه تالش من برای ترجمه ایــن دانش به یک عملکرد

بیــرون از فضای حرفه ای مان بهتر بشناســیم .یک مکث ســاده

متمرکز اســت یعنی یک سیستم آنالوگ برای عصر دیجیتال .این

برای یادداشــت کــردن دقایق مهم زندگی چیــزی فراتر از منظم

روش بــه شــما کمک می کند گذشــته را ردیابی و حــال را طوری

شــدن اســت .این روش به افراد بســیاری کمک کرده اســت تا

ساماندهی کنید که بتوانید آینده خود را طراحی کنید .این روش

بتواننــد با خودشــان و بــا چیزهایی که به آنهــا اهمیت می دهند

در ابتدا راهی بود برای غلبه بر چالش هایی که برای سازماندهی

ارتباط برقرار کنند.

کردن کارهایم با آن مواجه بودم .با گذشــت سالها ،این روش به

مــن این روزها بخــش اعظمی از وقت خــودم را صرف ارتباط

سیســتم شخصی کاملی تبدیل شده است که توانسته زندگی ام

با بولت ژورنالیســت هایی مانند ســندی و آنتونی میکنم و سعی

را عمیقا در جهت بهتر شدن تغییر دهد .امید دارم که این روش

میکنــم ســؤالهای اعضای ایــن مجموعه را پیدا کنم .بســیاری به

بتواند همین کار را برای شما نیز انجام دهد.

دنبال این هســتند که عملکرد بولت ژورنال را گســترش دهند.
برخی دیگر به دنبال حل چالش های عمیق تری هستند که دنیای
امروز پررنگشــان می کند .در این کتاب ،مــن می خواهم به این
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