
   گي ها را متحول مي كندقطاري كه زندرولينگ،  كي پرونده مرموز جي
  ايد؟  خورده كنيد در زندگي شكست فكر مي

  داند؟  كنيد همسرتان قدر شما را نمي احساس مي
  از لحاظ مالي در فشار هستيد؟ 

  .ايد، تا انتهاي اين نوشته با ما همراه باشيد تان گير افتاده اگر در نقطه بحراني زندگي
  ! آرزويي كه به واقعيت نپيوست و جي كي رولينگ

خانواده او وضع مالي خوبي . پدرش مهندس و مادرش تكنسين بود .به دنيا آمد ١٩٦٥در جوالي سال » جوآن رولينگ«
اسب سفيد «ترين كتابي كه در كودكي خواند، كتاب  محبوب. جوآن از سنين كودكي كتاب خواندن را شروع كرد. داشتند
كلمنت «از » گريمبل« و » پل گاليكو«نوشته » منكس موشه«هاي  البته كتاب .بوده است» اليزابت گوج«نوشته » كوچولو

گه گاهي  …از كودكي دوست داشت نويسنده شود .را نيز خوانده است؛ جوآن اين سه كتاب را بسيار دوست داشت» فرويد
  .داد نوشت و با اين كار احساساتش را بروز مي مي
نويسي جوآن  لين تجربه داستانخرگوشي به نام خرگوش، او. نوشت» خرگوشي به نام خرگوش«سالگي داستاني به نام  ٦در 
معلم خصوصي او اعتقاد داشت كه جوآن چندان از بقيه  .ترين درس مدرسه براي جوآن، ادبيات انگليسي بود محبوب .بود
  .هايش متمايز نيست؛ اما دختري باهوش و پرانگيزه است وسال سن هم

، تصميم گرفت در رشته ادبيات فرانسه در دانشگاه بعدازآن .ولي پذيرفته نشد جوآن در امتحان ورودي آكسفورد شركت كرد
الملل  ، در سازمان عفو بين١٩٩٠التحصيل شد در سال  بعدازاينكه از دانشگاه فارغ .اكستر انگلستان مشغول به تحصيل شود

. بود» آرانتسژورگه «نام او . نگار پرتغالي آشنا شد دو سال بعد با يك روزنامه. عنوان مترجم و منشي مشغول به كار شد به
  .عالقه داشتند» جين آستين«ها به سبك نويسندگي  هردوي آن. جوآن با آرزو و اميد دل به اين مرد داده بود

پس از  .گذاشتند جسيكانام دخترشان را . ها به دنيا آمد خيلي زود دختر كوچك آن .كمي بعد از آشنايي، با هم ازدواج كردند
خشونت همسرش باعث كالفگي و . كرد شوهرش با او بدرفتاري مي. ازدواج، جوآن فهميد ژورگه مرد رؤياهاي او نبوده است

  .ا شده بودعصبي شدن اين خانم زيب
رسيد، براي جوآن تلخ و  ازدواجي كه بسيار شيرين به نظر مي .زندگي برايش جهنم شده بود ١٩٩٣و  ١٩٩٢هاي  در سال

اين  ١٩٩٣باالخره تصميم گرفت از ژورگه جدا شود و در سال . ن كشانده بودهاي شوهرش او را به جنو بدرفتاري. مشقت زا بود
  .كار را انجام داد

عالوه،  به. طالق گرفتن باعث شده بود احساس سرشكستگي كند .بود خورده شكستحاال جوآن، زني جوان اما فقير، افسرده و 
  .ازاين جدايي او به همراه دخترش كوچكش به ادينبرو اسكاتلند مهاجرت كرد مدتي پس .شغلش را نيز از دست داده بود

چندين بار دست به فشار بود كه  قدري تحت به. هاي زندگي جوآن، او را زني افسرده و ناراحت كرده بود تنهايي و سختي
  .هايش ناموفق بود ؛ اما هر بار خودكشيخودكشي زد

اچيز شغلي نداشت و با مستمري ن. وضعيت روحي او بسيار وخيم بود؛ به همين دليل مدتي در درمانگاه افسردگي بستري بود
  .جوآن تصميم گرفت روي نوشتن تمركز كند تا از بيكاري كالفه نشود. گذراند اش را مي دولت زندگي

انديشيد كه  آخرين پِني داخل جيبش را خرج كرد و در راه خانه به اين مي. روزي خواست براي دخترش، جسيكا نان بخرد
  فردا بايد چگونه زندگي را بگذراند؟

  …ي كي رولينگ را متحول ميكندزندگي ج قطار روياها كه
در اين شرايط اغلب افراد كالفه . ساعت قطار تأخير داشت ٤حدود  .زندگي جوآن، در قطار منچستر به لندن متحول شد

در . خالقيت جوآن شكوفا شد. اي به ذهنش رسيد ايده …اما براي اين خانم قضيه فرق داشت .گويند شوند و بدوبيراه مي مي
جاي اينكه مستقيماً به سمت رختخواب برود، پشت ميزش  وقتي به خانه رسيد، به. اش را پرورش داد ساعت ايده ٤تمام اين 
وي كاغذ پسركي عينكي و الغر با ر. نوشت تند تند مي …گويي به او الهام شده بود .اش را روي كاغذ ريخت ايدهنشست و 

  .توانايي جادوگري خلق كرد
از آن شب،  .است» هري پاتر«هاي پرفروش  او نويسنده كتاب اش را خوانديد كه بود؟ كنيد اين خانم كه داستان زندگي فكر مي

  .گذشت اي اندك، زندگي او و دخترش مي با ماهيانه. جوآن نوشتن كتابش را شروع كرد



در زمستان خانه جوآن وسايل  .شدت فقير بودند؛ اما جوآن مصمم شده بود كه تا قبل از موفقيت، پا پس نكشد او و دخترش به
خواباند و بعد  جوآن، جسيكا را مي. هاي سطح شهر برود به همين دليل روزها مجبور بود با دخترش به كافه. گرمايشي نداشت

  .كرد روع ميدر گرماي مطبوع كافه و پشت ميزهاي آن، نوشتن را ش
بعدازاينكه كتابش را تمام كرد آن را براي انتشارات مختلف فرستاد تا آن را چاپ . حدود يك سال گذشت تا كتابش را بنويسد

  .ناشر با چاپ كردن كتاب او مخالفت كردند ١٢. كنند
پذيرفت كه » بلومزبري«ها بعد، انتشاراتي به نام  ماه. فرستاد م نوشته خود را براي ناشران ديگر ميرولينگ نااميد نشد و باز ه

ها  فروشي در ويترين كتاب ١٩٩٧در ژوئن » هري پاتر و سنگ جادو«اولين كتاب رولينگ به نام . كتاب رولينگ را منتشر كند
  .قرار گرفت

، صاحب انتشارات بلومزبري، از او خواست كه »بري كانينگهام« اما  كرد؛ مضا ميا» جوآن رولينگ«جوآن اولين كتابش را با نام 
  .كردند هايي كه نويسندشان خانم بودند، استقبال نمي با نامي مستعار كتابش را امضا كند؛ زيرا در آن زمان قشر جوان از كتاب

نخستين جلد از مجموعه هري  .روي جوآن ماند روي كتاب هري پاتر ثبت شد و اين نام» رولينگ.كي.جي«ترتيب، نام  اين به
  .ميليون نسخه در سطح جهان فروخت ١٢٠پاتر 

  .انگيز را بنويسد بعد از فروش فوق العاده هري پاتر و سنگ جادو، رولينگ تصميم گرفت ادامه اين داستان هيجان
  .نوشته شد» هري پاتر و تاالر اسرار«به همين دليل يك سال بعد 

هاي هري پاتر را  زده شده بود ديگر كتاب رولينگ كه از اين استقبال شگفت. رفت سرعت به فروش مي نگ بههاي رولي نوشته
  :اند از هاي رولينگ بعد از هري پاتر و تاالر اسرار عبارت سلسله كتاب. نوشت

  هري پاتر و زنداني آزكابان
  هري پاتر و جام آتش

  هري پاتر و محفل ققنوس
  گههري پاتر و شاهزاده دور

  هري پاتر و يادگاران مرگ
رفت و در  هاي او پشت سر هم به فروش مي كتاب .هاي قرن بيست و يكم براي رولينگ، پر از موفقيت بودند تمام سال
  .شد هاي مختلف جوايز متعددي به او اعطا مي جشنواره

هاي هري پاتر نيز ساخته  از فيلم هاي تاريخ قرار گرفتند و چند سري ترين كتاب هاي هري پاتر جزو پرفروش مجموعه كتاب
زبان زنده دنيا ترجمه شده است، به  ٧٠هاي هري پاتر به  كتاب .هايش پرطرفدار بود اندازه كتاب هاي هري پاتر نيز به فيلم. شد

  .توانيد اين كتاب را در كتابخانه نوجوانان پيدا كنيد همين دليل در هر كشوري مي
ها جزو  نده با قلم گيرايش چندين داستان بلند و كوتاه ديگر نيز نوشته است كه همه آنعالوه بر سري هري پاتر، اين نويس

  .اند ها قرارگرفته ترين كتاب محبوب
خرج كرد و با نگراني به خانه  آيد گفتم كه روزي جي كي رولينگ آخرين سكه داخل جيبش را براي خريد نان يادتان مي

قدري  خودش گفته كه به .او اكنون يكي از ثروتمندترين زنان دنيا است .برگشت؟ اين روزها اوضاعش كامالً تغيير كرده است
  .تواند تا آخر عمر در آسايش زندگي كند ثروت دارد كه ديگر نگران آينده دخترش نيست و مي

  ؟چرا رولينگ موفق شد 
  :خواهم راز موفقيت رولينگ را به شما بگويم  در انتها مي

  .نترسيدن و ادامه دادن به همراه پيروي از الهامات قلبي رمز موفقيت رولينگ بود
كرد، اگر  گرفت، اگر باوجود فقر و نداري كار نوشتن را رها مي اي كه در قطار به ذهنش رسيده بود را ناديده مي اگر رولينگ ايده

  .رسيد تراشيد، امروز به اين جايگاه نمي براي فراموش كردن عالئقش بهانه مي
  رزويي داريد؟بگوييد شما چه آ ي كي رولينگ را خوانديدگي جحاال كه داستان زند

  گويد؟  قلبتان چه مي
  گيريد؟ اش مي دهيد يا ناديده به حرف قلبتان گوش مي

  …پاسخ اين سواالت آينده شما را ميسازد


