
 

 



 

 

  

 :داستان یخالصه

اینبار خالصه کتابی بی نظیر برای شما آورده سوخت جت 
 نامهیزندگ نیتر پرفروش در نیابد حال پخته، هیچ خام! :
 نرانسون است. اوب چاردیر  به نام تاجر خودساخته یه
ترک  از شرح میده. شوسودآور خود یماجراها اتیجزئ
 انوسیو عبور از اق استودیو کی سیسات گرفته تا لیتحص

 یکتاب در مورد چگونگ نیتندرو. در اصل، ا قیاطلس با قا
 تو انهیماجراجو تی، عزم راسخ و ذهنیدهوشمنتاثیر 
از  یکی ن زندگیه . زندگی ای که برانسون رو بهساخت

 تبدیل کرد. نیزم یرو یمردا نیثروتمندتر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ؟چه کسانی مفید استبرای 
 ه.مند باشهبرانسون عالق چاردیر  یکه به زندگ یهرک •
از  یکی چجوری برانسون دوست داره بدونه که یکسهر  •

استودیوهای ضبط موسیقی رو راه  نیرگذارتر یثات
و  فرا اقیانوسی زد ییمایشرکت هواپ کی، انداخت

در  یقرانیو قا سواری بالونتو  یرکورد جهان نیچند
 د . ثبت کر رو به اسم خودش هاانوسیاق

جذاب اما واقعی داستان  یهخواد  یکه م یهر کس •
اما  بخونه درباره مردی که یه بار بدجور ورشکست شد

 آخر سر خودشو بهتر از همیشه سر پا کرد. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درباره نویسنده
و  انگذاریخودساخته و بن اردریلیم یهبرانسون  چاردیر 
 یتجار  یهاگرو نیاز موفق تر  یکی، نیرجیگروه و رعاملیدم

مجله یه  شمیعظ تیموفق ریمس تو برانسونه. ستمیقرن ب
 برندینگ موزیک موزیک وضبط  استودیوی یه، راه انداخت

 .کتاب نوشت او حت یی زدمایشرکت هواپتاسیس کرد، 

  



 

 

 در این خالصه شما یاد خواهید گرفت که

 

داد تو خلیج فارس شروع طوری وقتی که جنگ بغچ •
 ور یسیانگل یبرانسون به بغداد رفت تا گروگانا شد
 حسین آزاد کنه.صدام دست از 

 زیر قیمت اولیه بخرید. رهیجز  یه طوریچ •
سواری  آرام بالون انوسیاقبرفراز  نیدتویم طوریچ •

از دست  رواز سوخت  کنید اونم تو شرایطی که نیمی
 دید.دا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 که یاد می گیریدمن داره؟  این کتاب چی برای
 چاردیخودساخته ر  اردریلیمآشنایی با زندگی 

 بره.شمارو تو مسیر موفقیت پیش میبرانسون، 

، ییمایشرکت هواپ یهمحرکه  یروین نهتو ینفر م یه طوریچ
، کلوپ شبانه و استودیوی موزیک و برندینگ موسیقی

 یبرا وو زمان الزم یو همچنان انرژ  هشرکت راه آهن باش
 سواری داشته باشه؟ بالون تو یرکورد جهان وندن یهشک

 
 ماجراجو و نترس، اما با مرد یه: ه رینظیب برانسون چاردیر 

 و عزم لیتخیکم  با بیترک نیتجارت. اهوش عجیب تو 
اونو به موفقیت رسوند. هرچند که تو این راه بی  ،راسخ

 چالش و شکست پیش نرفت.



 

 

اتفاقاتی که برانسون  هیچ خام! ،در نیابد حال پختهکتاب  تو
 در آخر که کنهمی فیتوص ور یش رخ دادهزندگتو 

 تیو قاطع یی، ماجراجوشو شکل دادن : خامیتیشخص
. همه اینا دست به دست هم دادن تا اون بتونه تو نیپوالد

 موسیقی و صنایع هواپیمایی انقالب کنه.

 ست،کار خسته و کسل کنند یه تجارت کنیدفک می گها
 .میده رییتغ تونونظر ارات نظری که در ادامه میاد،اش

 ینیب شیقابل پ ریو غ زیانگ جانیه یزندگ خوندنبا 
بعضی وقتا شنا برخالف جریان  که چرا دیفهممیبرانسون، 
تو تجارت و  نهتویم نینکردن طبق قوان یباز  رودخونه و
 به حساب بیاد.بزرگ  تیمز زندگی یه 

 

از  فشار قرار دادن تاتحت  نوبرانسون او خانواده
هاش فراتر بره، به قدری که یبار نزدیک محدودیت

 بود غرق بشه.

ی متولد شد که مستقل بار اخانواده تو 1950 لسا برانسون
آوردن بچه ها رو سرلوحه اصول تربیتی خود قرار داده بودن. 



 

 

بود تا از امکاناتی که  تحت فشار درنتیجه از همون بچگی
ده رو بکنه و مدام توانمندی هاشو ارتقا داره حداکثر استفا

 بده.

تو ایام نوجوونی و اوالی جوونی به یه ، برانسون جهینت در
-یی میچالشا سمت به اقیو با اشت تبدیل شد ماجراجوفرد 

 دید.ش تدارک میبرا یزندگ کال ایکه مادرش  رفت

 ندیبه د نو، مادرش اوش بود سال ازدهیکه فقط  وقتی
-از اونا زندگی می دورتر لیپنجاه ما که شون فرستاداقوام

کردن: با یه دوچرخه و بدون هیچ نقشه راهی. برای اینکه 
یابی رو یاد و جهت  خودشو نشون بده استقامت برانسون
انتظار داشت مثل یه قهرمان  گشتر نه بوبه خبعد که  بگیره.
کنن. ولی مادرش اونو راهی خونه کشیش  لاستقبا ازش

 شون هیزم خرد کنه.منطقه کرد تا برا

 سختی با چالش نونوادش اوونبود که خ یبار  نیاول نیا
 یه تو ش بودبرانسون فقط چهار سال یکردن. وقتیمواجه م

شرط  شدر دوون، عمه یادو هفته ینوادگوخ التیتعط
تونن تا آخر تعطیالت شنا یاد بگیرن. ها نمیبست که بچه



 

 

 رمانه تا روز آخسفامت بود ولی ایدر  توها ساعتبرانسون 
 و روی موجا نگه داره.خودشنتونست 

 
تو راه برگشت  ی. وقتن هنوز ماجرا تموم نشده بوداز نظر او

متوقف و نیاز پدرش خواست که ماش یه رودخونه پر آب دید
نه ورودخطرف به  و اشو کندمد، لباساو رونیب نیاز ماشه. کن
تا روی  . برانسون تو رودخونه غرق شد اما انقد لگد زددیدو

آب بیاد و تونست روی آب بایسته. از همون جا شاهد بود 
کنن و عمش مقدار پولی رو که که خانوادش اونو تشویق می

ده. پدرش برای شرط بندی در نظر گرفته بود بهش نشون می
 چکید برانسونو بغل کرد.درحالی که از سرتاپاش آب می



 

 

نش اول از دستش خیلی عصبانی بود و برای نجات داد
 خودشم به رودخونه پریده بود اما بعد بهش افتخار کرد. 

 

برانسون در زمینه آکادمیک به مشکالی زیادی 
برخورد و تمام هم و غم خودشو متوجه مجله 

 فرهنگیش کرد.

-از اون جا که برانسون تو زمینه علمی به جای خاصی نمی

هم به دلیل روحیه به شدت مستقلش هم به خاطر –رسید 
تالش کرد تا برای جبران  –)دشواری در خواندن(  دیسلکسیا

 این موضوع ، جایگزین مناسبی پیدا کنه.

 ور دانشجومجله  زجم یجون اون همراه هم دانشگاهیش،
-قصد داشتن درباره موضوعاتی بنویسن که می .راه انداختن

شد تو دانشگاه اونا رو به نقد کشید اما خیلی سریع به 
 بارش نوشتن.موسیقی روز پرداختن و در

 عضالتیم نیاز بزرگتر  یکیبدون مشکل نبود.  هم مجله چاپ
داشتن پول برای روبرو شدن  هاشبا یکه برانسون و جان



 

 

کردن که حاضر باشن چاپ بود. یعنی باید کسایی رو پیدا می
 تو مجله محصوالتشونو تبلیغ کنن.

 یلیکرد تمایمراجعه م شونکه برانسون به اییشرکت شتریب
یغ تو یه مجله گمنام نداشتن اما برانسون راه حل رو از به تبل

 دل همین چالش بیرون کشید:

 اونابه ، نستریوست م یمل بانک تبلیغ جلب یتالش برادر 
 اونا ایانجام داده. آ رو یغاتیتبل اخیرا دزیبانك لو گفت كه

 یاستراتژ  نیا کنن؟ غیتبل دزیدوست ندارن در کنار لو
 شونچک نیاول اونا طول نکشید که . خیلیبود زیآم تیموفق

 کردن. افتیپوند در  250 متیبا ق ور

 



 

 

دیگه ی دانشگاه  یبه سرعت نسبت به کارا دانشجو یرو کار
ترک  وستو ر یبرانسون و جان قرار گرفت. متقابال تیاولو تو

 ور دانشجونجا او .نلندن نقل مکان کردتو  نیرزمیز  یهو به 
 ها رواز دانشجو یشتر یب كردن و تعدادمی عیو توز  شیرایو
 .كمك كنن شونك قرار دادن تا بهیاتاق كوچ یه تو

تو معموال ه هاش نمر-، برانسون خوانیُدش مشکل وجود با
 شیرایو یبرا  -کالس بود ترین نمرهنییپا دانشگاهدرسای 

از ه ای گیاز هر دوره د شتریمجله ب یبرا ه هاو نوشتن مقال
 کرد.میو تالش  میذاشت وقت تحصیلش

 نیب عیخواستن از وقایم با بلند پروازی یو جان برانسون
 پسکنن.  هیگزارش ته تنامیو و افرایب یهاجنگ ثلم یالملل
خبرنگار یه  نایبه داستا اونا ایکه آ دنیپرس روریم یلیداز 
دیلی اینطوری شد که  ؟میره، عالقه دارن تنامین که به ووجو

از  یکیتونست  انشجود مجله و دیخر  مطالب اونارو میرور
خبرنگاراشو به ویتنام بفرسته و همین کارو هم برای بیافرا 

 انجام دادن.

 



 

 

هرچند بنیان مجله دانشجو سیاست بود علی رغم این عالقه، 
عنصر اصلی محبوبیت اونا وارد شدن به عرصه موسیقی پاپ 

، چاردزیر  تیبا ک ی کهاختصاص یهامصاحبه اون زمان بود.
 انجام دادن یا اخباری که درباره اونو ووکیجان لنون و 

نوشتن اونارو را ها میبکال وکنسرت  ی موسیقی،دادهایرو
 .تو این زمینه مطرح تر از مسایل سیاسی کرد

 

 
 

 

 



 

 

تونه از طریق ایمیل، آلبوم فهمید می برانسون
موسیقی بفروشه و سفارشای آنالین ویرجین ظهور 

  کرد.

که  دیفهم ،داشت یقیموس عرصه تو برانسون که ینشیبا ب
آلبومای موسیقی مردم رو به هیجان میاره و متوجه شد 

های پخش کننده این آلبوما برای همین مردم نوعی فروشگا
صد  که هرگز سرزمین عجایب به حساب میاد. مردمی

 لیکردن با کمال میخرج نم ییوعده غذا یه هزارتومن واسه
 یه تو تلزیبوه گر دیجدآلبوم  یبرا ون مبلغموه حاضر بودن

 .کننفروشگاه بزرگ 

برای خرید و فروش حضوری بود.  نیگز یجا یه فکر برانسون
ن این آلبومارو دیم حیترج متوجه شد که هم سن و ساالش 

آنالین سفارش بدن و منتظر بسته ی پستی باشن اما هزینه 
  کمتری بدن.

 نیودر م دانشجو های مجلهبچهبا  شوخود ی دهیا ناو
جدیدی رو تجربه  تیفعال گرفتن که میتصم اوناگذاشت و 
داره هم گستره مخاطباش بیشتره. اونا  تیجذابکنن که هم 

 گشتن.واسه این شاخه جدید دنبال اسم می



 

 

 ور «نیرجیو»از کارمندا  یکیاز در نظر گرفتن چند نام،  بعد
تازه کار و  ،خام تجارت تو کار اوناهمه  چرا که داد شنهادیپ

 اینطوری بود که خط سفارش آنالین وودن. بی سابقه ب
 ظهور کرد. نیرجیو

ثبت  یبرا یآگه یه، برانسون دانشجومجله شماره  نیآخر  تو
چیزی از  شتریب این آگهی خیلی قرار داد وآنالین سفارش 

بهترین  پول نقد به ارمغان آورد. براشون بودن دهیقبال د که
پیش پیش  وسفارشهر پول  اونابود که  نیا قسمت ماجرا

این . شدیم نیماتآلبوما  دیخر  هیسرماگرفتن. درنتیجه می
 یعنی تعادل تو دنیای کسب و کار.

 ،دانشجو ش در مجلهو همکار یدوست دوران کودک برانسون
از کجا  آلبوماروکردن که  مشخصو  حسابدار کرد ور کین
 متوجه شدن. یا بفرستن مشتر  یبرا اونارو طوریخرن و چب

 مایمستق ننتو یکه م یفروشگاه محل کردن یه واسطهکه با 
-می نیرجیو می، تنکن هیضبط کننده ته یاز شرکتا آلبومارو

اوج شکوفایی ، 1970ه. سال بفروشتونه آلبوما رو با تخفیف 
فاجعه رخ داد:  دست بر قضا یه اما. بود نیرجیوشرکت 

 .، اداره پست اعتصاب کرد1971 هیژانو



 

 

ز مشتریا پول بگیرن نه مشتریا نه اهالی ویرجین تونستن ا
 به آلبومای سفارشی خودشون رسیدن. 

 

محبوب شدن  خیلی نیرجیو یقیموس هایفروشگاه
 اونجا شد و اونااستقبال می ایمشتر از  چون

 .ردنکیاحساس آرامش م

های بزرگ، خرده فروشای محلی رو زیر فروشگاه 1971سال 
اون زمان تقریبا سلطه گرفتن و بازار پر هیجان موسیقی راک 

 راکد شد.

 



 

 

شد خودش  مجبور نیرجیرخ داد، و یکه اعتصاب پست وقتی
همون کاری رو ادامه بدن که خواستن یا ماون. فروشگاه بزنه

 یمکاندادن: و سفارش آنالین انجام می دانشجوتو مجله 
جایی باشه که بلکه  آلبوم نمیان دیخر ی صرفا برا ایکه مشتر 

اونا طبقه  تبادل نظر کنن. شونقیالع رهدربامشتریا بتونن 
 خالی یه کفش فروشی رو اجاره و کارشونو راه انداختن. اما

 تی. برانسون با جذابنپرداخت اجاره بها نداشت یبرا یراه
با مالک  تجاریش و شم ذاتی که تو خودش سراغ داشت

فروشگاهشونو راه  گانیرا گرفتمغازه صحبت کرد و اجازه 
ه مشتریا قبل از ورود به فروشگاهشون بندازن با این شرط ک

 اول به کفش فروشی برن و از اونجا وارد فروشگاه بشن.

به باشکوهی رسید،  تیموفق هب نیرجیفروشگاه و نیاول
ویرجین رو  گرفتن میکه برانسون و شرکت تصم یحد

سفارش آنالین رو هم تحت  حال، نعیدر  ای کنن وزنجیره
ن اعتصابات مجددا اونو راه الحفظ نگه دارن و به محض پایا

  بیاندازن.

 فروشگاه مینچهاردهموفق شد  نیرجی، و1972 سمسیکر  تو
ی که تو سبک .راه بندازه سیانگل موسیقیشو تو

 هاشون جا انداختن خیلی طرفدار پیدا کرد.فروشگا



 

 

، ه گی. به عبارت دجوری که تعادل مالی اونا به هم خورد
-ینم یز یکس در واقع چ چیشلوغ بود اما ه شونهافروشگاه

به  نیرجیو یهام بود که فروشگاوآر انقدرا اون ی: فضادیخر 
 اونا جمع شدن و وقت گذروندن تبدیل شد. یبرا یمحل
 پرداختو یها و صندوقاشخوانینصب و پ یتر روشن یچراغا

یه که وارد مردمو متوجه کنن  کردن تاتر  کیبه پنجره نزد
از چند بعد جواب داد:  یژ استرات نینه کلوپ. ا یشنمغازه م

 .افتیماه، فروش بهبود 

 

 یقیضبط موس ویاستود یه سیبا تاس نیرجیو
 گسترش داد. یقیصنعت موس تو شوخود گاهیجا

ناشر ضبط و  یویاستود یراه انداز  که دیبرانسون فهم
متوجه شد که  نیهمچنموسیقی بودن، سود بیشتری داره. 

 اوناکنن. یجارت مت یبه روش کامال رسم وهایاستود شتریب
اسیون زیاد از شده، رزرو نییتع و مشخص یزمان هایبازهبا 
 یبرا یفاتیتشر  نیکردن. چنیکار م ی کم،قیآالت موسو  حد

آغاز  1960که از دهه  جویپاپ و راک و  موسیقی فرهنگ
 .به نظر میومد رانهیسختگ خیلیشده بود 



 

 

یی نه روستاوخ یه یسالگ 21 تو برانسون، 1971، سال نیبنابرا
 نه.ک لیتبد موسیقی ضبط یویبه استود اونو هبتون خرید تا

رش این بود که این مکان حال و هوای بهتری به نوازنده تصو
از هفته  پسو خواننده و کارمندای بخش موسیقی میده. 

 دایپ یقرن هفدهمی بایز  یه عمارتها جستجو، سرانجام 
های این خونه فسانهاجازه داد ا و یآهن یکرد، پر از دروازه ها

 اونو در بر بگیرن تا برای ادامه کار مشوقش باشن. 

 
های ویرجین بسیار موفق بازم پای پول درمیون بود. فروشگاه

بودن اما چنین پولی نداشتن. بانک با بررسی سودآوری 
هزار پوند رهن بهش پیشنهاد کرد،  20های ویرجین، فروشگاه



 

 

ه رهن گذاشتن خونه اما این عمه برانسون بود که با ب
دیگه بهش قرض داد تا پولش واسه گرفتن  7500خودش 

 اون عمارت کافی باشه.

ایجاد  وری ویرجین رکوردز قیموس برند، ویعالوه بر استوداون 
داد  ا امکاناونبه  نیرجیبا گروه و کپارچهی برند. داشتن کرد

امضاشونو را پای کار هنرمندا بذارن و شهرت کسب کنن. 
فروختن و هاشون میضبط شده رو تو فروشگاه آلبومای

 تجارتشون بسیار رونق گرفت.

 
 بود.  لدیاولدف کی، ماآلبومشو ضبط کردنکه  یهنرمند نیاول



 

 

تو  ور Tubular Bells 1973و  1972 یطول سالها رد لدیاولدف
از  شیب تیکه در نها آلبومی که .ضبط کردعمارت ویرجین 

باعث شد شرکت نسخه فروش کرد و  ونیلیم زدهیس
 وسیعش پرواز کنه. یاهایبرانسون فراتر از رو

 

 
 

سوخت جت شه. با مرحله هیجان انگیزتر می ماجرا از این
 همراه باشید: 

 

 



 

 

 Sex Pistolsآلبوم  غیتبل لیبه دل رکوردز نیرجیو از
خردمندانه با چاشنی  دفاع ولی یهشد،  تیشکا

 نجات داد. اونوشانس 

جدا  ی زیادی رو به رو شد.شکالم اب نیرجی، و1976سال تو 
هر کاری که این برند انجام ، لدیاولدف کیما چالشای آلبوم از

اواسط دهه برد. داد، بیشتر اونو به سمت فروپاشی میمی
 نیرجیبود و سیپانک در انگلسبک نقطه اوج که  1970

امیدی نداشت که امتیاز نشر آلبوم یه گروه مخصوصو بگیره. 
 Sex ری، مالکوم مک الرن، مد1977 یماه م تو، سرانجام
Pistols یه قرارداد امضا کرد به این امید که  نیرجی، با و

اعضای گروه،  ستیناشا یرفتارهاویرجین اونو از عواقب 
قبلتر ، تو  A&Mو  EMIنجات بده. همونطوری که 

 قراردادشون با مک الرن این کارو کرده بودن.

خدا » آهنگق انتشار بست تا ح به موقع قراردادشو نیرجیو
تاجگذاری  سالگرد نیام 25 یبراکه  «حفظت کند شاهبانو

ملکه آماده شده بودو داشته باشه. اما یکم بعد که این گروه 
 مک الرن انگلیس کنسرتشو برپا کرد مقابل مجلس عوام در

 شد. ریدستگ



 

 

این اعتراض به  یبراکسی رو  نیرجیو اونجایی کهاز 
 به باد رفت.مک الرن  یهادیامدستگیری نداشت همه 

، Sex Pistolsی از گروه آلبوم ویرجین رکوردز ،1977سال  تو
 «ها؛ سکس پیستولز اینجاستزادهبی خیال حرام»به نام 
 ریمد کرد که سرتاسر انگلیس ازش استقبال شد. امامنتشر 
استفاده  خاطربه  نگهامیناتهای ویرجین تو فروشگاه یکی از

، نیشد. عالوه بر ا ریدستگ« زادهحرام» از کلمه بیش از حد
 کنه.و باطل میآلبوم ر جواز این کرد کهیم دیتهد سیپل

زبانشناس  ینسلیک مزیج ن. اوکردباید یه کاری می برانسون
ی دفاع از ویرجین به دادگاه آورد. جیمز گفت این کلمه برا ور

 واسه یلقب صرفا بلکه ه،کنیاشاره نمبه اندام جنسی مردا 
از  هم سایکل احتحتما  داد که ادامه ینسلیک .هبود شایشک

 «ها؛ سکس پیستولز اینجاستخیال کشیشبی» عنوان
 همطمئن نقدکه چرا ا ش پرسیددادستان از میشه.ناراحت ن

 قهی سادگیبه  ینزلی. کنمیشهعنوان آزرده این از  سایکه کل
 هنشو پایین کشید و َردای روحانیتشو نشون داد.ریپ

، زبان به عنوان شاهد نواقعا شانس آورده بود: او برانسون
 شناسیو آورد که از قضا کشیشم بود و دادگاه رو برد.



 

 

 رهیجز  تونست یه انهزیرکمذاکره  برانسون با یه
هزار  180فقط با  ور بایز  یپوند ونیلیم 3 یر یگرمس
 .بخره پوند

تا به همسر آیندش  ورکیوین رفت، برانسون 1978سال  تو
نزدیک تر باشه. جوآن ازش پرسید که آیا اسم ویرجین رکوردز 

 رو از روی جزایر ویرجین تو آمریکا برداشته؟

 
البته که نه اما تو ذهن برانسون، اگه شرکت ویرجین در 

ای بخره یه تصویر تمام و کمال از ویرجینیای آمریکا جزیره
 رویاش ساخته.



 

 

اونو روی  پس سراغ یه مشاور امالک رفت که با هیکوپتر
 پیدا کردنو گفت که در حال گردوند جزیره های فروشی می

 .ویرجینه گروه استراحت و ضبط یبرا جایی

یره جز  قشنگ ترینو  نیاز دورافتاده تر  یکی مشاور امالکی
اونا به فکر خرید  ن داد.ونش این زوجبه رو  -نکر  رهیجز  - ها

که  برانسون مبلغ زیادی بود. پوند ونیلیم 3 جزیره بودن اما
 شنهادیپ پوند 150،000از دست دادن نداشت،  واسه یز یچ

کرد که باعث شد مشاور امالک اونا رو از بنگاهش بیرون 
 کنه.

یه نکر،  رهیکه صاحب جز  دیگشت، فهمر به لندن ب وقتی
اش قصد فروش بودجه نیمات یبرا یه کهسیانگل دارسرمایه

یه اقدام زیرکانه  یکی از ساختموناش رو را داره. برانسون تو
ازش بخره. نهایتا  175000پیشنهاد کرد جزیره نکر رو با مبلغ 

رسید و برانسون از سفرش به  180000قیمت توافقی به 
 نیویورک با یه جزیره برگشت.

 نیرجیوتو جزیره های سفر نبود.  جهیتنها نت جزیره دیخر  اما
ت یش، برنامه ریخت: شرکبعد تیفعال برای بود که برانسون

 هواپیمایی ویرجین ایرویز.



 

 

 یبه راحت نلغو شد، او کویبه پورتور  شکه پرواز برگشت وقتی
تخته  یه دالر اجاره کرد و رو 2000 متیبا قو ر مایهواپ یه
 «دالر 39 یه طرفه به پورتوریکو تنها با روازپ»ت: نوش اهیس

 
 

دی به جای صفحه و گرفتن امتیاز با اومدن سی
، دارآینده ولیاشناخته ن یهنرمندا نشر آلبوم

 خیلی موفق شد.رکوردز  نیرجیو

با  نوو چند گروه جو Sex Pistolsقرارداد با  یامضا اگرچه
 ولی، ای کردتازهوارد قلمرو  رو نیرجیوسبک و سیاق جدید 

 ی واسشون نداشت.سود



 

 

ی تالش پوند 900000با ضرر ویرجین میوزیک ، 1980سال  تو
 ی، برانسون برالی رغم همه ایناداشت به کارش ادامه بده . ع

، تالش کرد امتیاز نشر آلبوم هنرمندای جدیدی ادامه
 نزیکال لیو ف Simple Minds  ،The Human Leagueمثل

 دیدکرد چون میی رو نگران میمال ریمد قضیه نیارو بگیره. 
کنه که هنوز ویرجین پولی که نداره رو صرف هنرمندایی می

 شناخته شده نیستن. 

 شدرصد سهم خودکرد و چهل ترک و ویرجین ر یمال ریمد
درصد  صدصاحب  وبه برانسون فروخت و برانسون ر ور

ای تا ورشکست شدن فاصله دیرسیکرد که به نظر م یشرکت
 نداره.

یت نداشت، محبوب ش روکس انتظار چیکه ه چیزی
Compact Disc  .به دلیل کاربری باالش، مردم حتا بود

 نیرجی. وخریدندی میو به صورت سیآلبومای موسیقی ر
مایی که قبل تر روی صفحه ضبط شده بودن رو هم با آلبو
 استقبالبا  لدیک اولدفیمادی منتشر کرد و آلبوم اول سی

باالیی روبرو شد و تراز مالی ویرجین رو به نفع اونا تکون 
 داد.



 

 

 مونی، سیشقیاعتماد برانسون به مشاور موس نیبر ا عالوه
آورده بود  نکه او ییهاهمه گروه بایتقر  .داد جهینت پر،یدر  

 داشتن. یخوب خیلیفروش 

 

رتبه  تو، «جرات»، «ث  هیومن لنگویج» آلبوم نی، سومالمث
 سیانگل تونسخه  ونیلیم یهقرار گرفت و  ایتانیجدول بر  کی

جهان فروخت. بعالوه فهرست  کل تونسخه  ونیلیو سه م
 کردمیصنعت  نیوارد ا نیرجیکه و ینووج دانایموسیقی

جورج و  ی، بونزیکال لی: فدیرس یبه نظر م انیپا یب
ونتین همهکالبکالچر  ون س   ، سیمپل مایندز، اکستاسی، ه 
 .بودن موفق العاده فوق

 

تر از چیزی شیشده بود، و ب لیمستقل تبد لیبل یه به نیرجیو
در  یپوند ونیلیم 2سود  :رفت درآمد داشتیانتظار م که

 11کننده  رهیپوند و سود خ ونیلیم 50با فروش  1982سال 
 .1983در سال  یپوند ونیلیم

 

 



 

 

ورشکسته شد اما  بایتقر  نیرجیو ییمایشرکت هواپ
به هوا  ور زیرویا نیرجیو تونست سرانجام برانسون

 بفرسته.

 Virgin Airwaysبا نام  70که اواخر دهه  برانسون
 ییکایآمر  لیوکیه  کرد، باالخره اونو عملی کردرویاپردازی می

که برانسون  دیتماس گرفت و پرس لدزیراندولف فاسم به 
 هدار فرا اقیانوسی ییمایشرکت هواپ یه تیبه فعال یاعالقه

 چالش آماده بود. نیاواسه  و البته که اون

 
برانسون همچنان ثابت قدم با وجود مخالفت هیئت مدیره، 

به  ور مایواپه یهفقط  نهبتو هند و معتقد بود که اگوم یباق



 

 

کنن صرفه جویی میکه  ی، مقدار پولهسال اجاره کن یهمدت 
از پروژه عقب  هتونیو در صورت ناموفق بودن مرقم خوبیه 

 .هکن ینینش

تا یه  که رفتیپذ نگییاز دو ماه مذاکره سرانجام، بو بعد
 و به برانسون اجاره بده.جامبو ر سال یه

زای الزم رو به دست حال ، ویرجین ایرویز باید مجو نیا با
کرد و یه سیستم واسه فروش بلیط تدارک آورد، تبلیغ میمی
 دید.می

 یهبا حضور  یشیپرواز آزما یه دیبا پرواز گرفتن مجوز یبرا
 - مایهواپی، شیپرواز آزما اون توشد. یانجام م یمقام رسم

از  یکی و کرد یه دسته پرنده برخوردبه  -نبود  هم مهیکه ب
بزرگی  . برانسون به مشکلد و سقوط کردفجر شمن اشموتور
 ویرجین ایرویز تا روز بعدپرواز  نیبود. قرار بود اول خورده
 اجیهمچنان به مجوز و موتور احت ناو ولی بشهانجام 
انجام شدن  مجوز و گرفتن، دیاز نصب موتور جد . بعدداشت

 یه.ورشکستگ حالدر  نیرجیو که فهمیدبرانسون  پرواز اول،

از  تونستمیکه  جایی، برانسون تا اتفاق نیفرار از ا یبرا
 گرفت. پول شخارج از کشور یهافروشگاه



 

 

 زیرویا نیرجیو ییمایشرکت هواپ تیادامه فعال یبراو این 
و سه ساله  یبرانسون، که س تیهدابا زود  یلیخ. بود یکاف

 به موفقیت رسید.شده بود، 

 

 الش ،تو دومین ت ،دیشد تی هایمیوجود نامال با
تونست کل اقیانوس اطلس رو با رکورد  برانسون

 شکنی طی کنه.

 نهبتو کهاسپانسر بود  یجستجو تولمن ا، تد ت1984سال 
 رو تامین کنه. هدفش ساختیكه م ایبدنهقایق دو نهیهز 

 بود تا جام بلو ریبند دیاطلس با ركورد جد انوسیعبور از اق
وس اطلسو با )عنوانی غیر رسمی، برای کسایی که اقیان

برانسون کنن( رو به بریتانبا برگردونه. باالترین سرعت رد می
شدن  ریمتوجه شد که درگچون که بود،  یمال تیمشتاق حما
ی عبور از اقیانوس اطلس، تبلیغ خوبی برای انجه تو پروژه

شرکت هواپیماییش که قصد داشت اون رو فرا اقیانوسی 
 کنه، هست.

 



 

 

من و ال، تتیبال یچا گرد، ایدن دور   نایقرایقا همراهی با
سفرشوو شروع کردن و قصد داشتن زیر  ورکیوین ازبرانسون 

 بعد اماسه روز و ده ساعت و چهل دقیقه به انگلیس برسن. 
وفان تنده بود، وم لیما و درحالی که فقط شصتاز سه روز 
 Virgin Challengerشکافته شد و  بدنه دو قایقگرفت و 
 .غرق شد

 
سوار قایق بودن با یه قایق نجات، خودشونو کسایی که 

 .نجات دادن و بعد یه کشتی تفریحی اونا رو پیدا کرد
برانسون تو این کشتی متوجه شد فرزند اولش به دنیا اومده 

 گرفتن جام یبرا مصممچون که تیتر یکی از روزنامه ها بود. 
تک لول  قیقا یهگرفتن که  میو برانسون تصم ی، چابندیر  بلو
 کیآتالنت نیرجیو یه قایق دو بدنه و اسمش روزن تا بسا



 

 

تالش دوم این گروه شروع  1986سال  دوم گذاشتن.چلنجر 
 شد.

پمپ سوخت  یلترایفولی موضوع این بود که اگه یکی از 
این فیلترا باید هر کرد. میخفه رو شد موتور میمسدود 

شدن و تو کارشون تعلل ایجاد دوساعت یه بار عوض می
 قبلین رکورد وندشک یبرا یفرصتدن. مثل اینکه هیچ کرمی

 وجود نداشت.

 

 برانسون با افراد مناسب صحبت کردزیرکانه مثل همیشه ، 
رو راضی کنه تا فیلترای  RAF یمایهواپ صاحب و تونست
مدت  تو تری در اختیارشون بذاره و در نتیجه تونستنمناسب

 انیه پاب شونوسفر هیقدسی و یک  ساعت وهشت سه روز و 
 جدیدی ثبت کنن.  رکورد ونن وبرس

 

 



 

 

 یاه ، برانسون کمکتیطول جنگ کو تو
ای به اردن رسوند و یکم بعد،  بشردوستانه

 از بغداد نجات داد. ور یسیانگل یگروگانا

 مساله نیحمله کرد. ا تیبه کو نی، صدام حس1990سال  تو
 مایسوخت هواپ متیق دچار بحران کرد چون که وجهان ر
 یوقت .برای هر بشکهدالر  1.50سنت به  75، از شدبر دو برا

برد، تلفنش زنگ میبه مدرسه  بچه هاشوبرانسون داشت 
شناخت که از قبل برانسون رو می خورد. ملکه نور اردن

 باهاش تماس گرفته بود.

 
پناهنده از عراق به اردن فرار کرده بودن، نه  150000از  ترشیب

 ندگی.یی داشتن نه سایر وسایل زپتو



 

 

 اوناآشامیدنی میون  آب عیسرخ در حال توز  بیاگرچه صل
 داشت. ازیپتو ن 100000بود، دولت اردن هنوز به حدود 

با  سریع با مسیریابیتا  و کارمنداش تالش کردن برانسون
رو تامین کنن. سوپرمارکتای  اردن هواپیماها لوازم مورد نیاز

همه ونا ا .دادنچند تن برنج  یاهدا شنهادیپانگلیس 
 شیبا ب ور مایو هواپ نبرداشت ور 747 نگییبو یها یصندل
 یر یبرنج بارگ ماهی وو تن یپزشک زاتیپتو، تجه 40000از 
که در اردن گرفتار  یسیانگل اتباع هم بازگشت موقع. ردنک

 رو با خودشون به کشورشون برگردوندن. ولی بودن هشد
اونا  که صدامبودن  بغداد تو سیاز اتباع انگل یهنوز تعداد

 گروگان گرفته بود. رو به

 رو واسطه کرد تا با صدام مذاکره کنه:پادشاه اردن  برانسون
صدام یزید ، ی توسط برانسونپزشک زاتیتجه هیته یدر ازا
 .هآزاد کن ور ماریهمه کودکان، زنان و مردان ب دیبا کافر
 نیرجیو ای شرکتاکتبر، برانسون و داوطلب 23 تو، نیبنابرا
 بهشونجهان شدن.  ییهوا یفضا نیخطرناکتر و بغداد  عازم

ی ببا قلببرن.  شونبا خود اروگروگان شتریبکه اجازه داده شد 
سنگین مردارو تو فرودگاه ترک کردن. جایی که یکم بعد تو 

 جنگ به کلی ویرون شد.



 

 

آرام عبور  انوسیگرم از اق یکه با بالون هوا وقتی
امواج  دادنکرد، با کمبود سوخت، از دست می

 روبرو شد. یو آتش سوز  ییویراد مسیریابی

چالش جذاب  یهگرم  یآرام با بالون هوا انوسیاز اق عبور
 ندستراندیبا پر ل وکار ر نیا باریه قبال  ونبرانسون بود. اواسه 

درست قبل از  نا،بالواما  قصد داشت انجام بده 1989سال  تو
 خراب شدن.بلند شدن 

 
 آرام انوسیاز اق کردن تالش بار نیدوم سهوا، 1990 هیژانو تو

 عبور کنن.



 

 

 اونا مجددا تو ژاپن همدیگرو مالقات کردن و با یه بالون
 راهی شدن تا،  MPH 200جت  انیجر  مجهز بهگرم  یهوا

 انوسین از اقوکه با بال ور اییکس نیو اول نیعتر یسر رکورد 
 گذشت هفت بان به نام خودشون ثبت کنن. کنیعبور م آرام

 یسوخت خال زنایاز مخ یكیبود كه  شساعت از سفر، وقت
ه پرواز كن عتریسر کاهش پیدا کنه و  بالونتا وزن  نرها كن ور

ی بلکه دو نه تنها مخزن خال اونا، یکینقص مکانخاطر به  اما
مخزن سوخت کامل رو هم از دست دادن و فقط یه مخزن 

 اد.دمایل رو پوشش می 6000نصفه نیمه داشتن که باید 

تو گذر از توفانی  شرایطشون به اندازه کافی وخیم بود که
-به کلی قطع شد و نمی با مرکز کنترل شونتماس ترسناک

ا موفق اون تونستن برای جهت یابی با کسی صحبت کنن.
در  لیما 170با سرعت  اوناروکه  یانیت جر هشدن در ج

ش ینشت پروپان باعث آتولی  ننو، بمبردپیش میساعت 
و  ندستراندیل عیواکنش سر  با شد. سوخت کپسولگرفتن 
که کمبود  یی، جاباال رفتفوت  40000بالون تا  ،برانسون

 د.رکش اموو خش ریآت ژنیاکس

دوباره شروع به کار کرد  سیمبیش، یاز خاموش شدن آت بعد
 .شدو تماس با مرکز کنترل برقرار 



 

 

اگه جریان جت رو به سمت بود:  ی، خبر بددنیشنکه  چیزی
شد مگر اینکه با جریانی گردوندن، منفجر میژاپن برمی

 بعدره و اونجا فرود بیان. همراه بشن که به قطب شمال می
دورتر  لیما 3000 -کانادا  تو تساعچهل و هشت  بایاز تقر 

رو باالتر و با سرعتی بالون  اومدن. اونافرود  - یاز مقصد اصل
 بیشتر از بقیه پرواز داده بودن. 

 

 ویرجینرقابت با  یبرا زیرویا شیتیبر  ییامیهواپ
 آخرمتوسل شد، اما در  غیرانسانی یبه ترفندا

 شد. یمجبور به عذرخواه

-کامیابیبود، اما  رینظیبرانسون ب تیموفق ،1990دهه  تو

رو نگران  British Airways یی ،مایصنعت هواپ هاش تو
کار از  برانسونکنار گذاشتن  یبرا نیکمپکرد. اونا چند می

 هاکه تن داده بودن لیتشک ور یمیت ا.حتتشکیل دادن 
 بود. شبرانسون و شرکت فیتضع شونهدف

با این ، ویرجین یاینه تنها با تماس با مشتر  بریتیش ایرویز
-نوارز یپروازادروغ که پروازهای ویرجین پر یا کنسل شده 

به  یابیدست یبرا داد بلکهپیشنهاد می شونبه ور یتر 



 

 

ا های ویرجین رو هک کردن. اونویرجین داده اطالعات رزرو
ی، زیر و بم برانسون و گاه خصوصراکا استخدام چندبا 

خانوادش رو بیرون کشیدن تا اونو بی اعتبار کنن. یکی از 
مشتریای ثابت ویرجین با دیدن مستند تلویزیونی اختالفات 
بریتیش و ویرجین با دفتر برانسون تماس گرفت که چند بار 

بریتیش بهش زنگ زدن که پروازای ویرجین کنسل  از دفتر
با شده و آیا اون مایله با پروازای ارزونتر بریتیش سفر کنه؟ 

بریتیش، کارمند  شهادت چندیناطالعات و  نیوجود ا
 ییمایهواپ ایشرکت نیمقامات مسئول رقابت مناسب ب

 ه.اساس یبرانسون ب یکه ادعاهاگفتن 

 



 

 

تمام  یحاودیسک هارد  هی مشیکه برانسون و ت وقتی تنها
که بریتیش ایرویز ارشد  یرایمد نیب ه هایگزارشا و مکالم

اونا تا چه حد برای مخدوش کردن چهره داد ین مونش
ویرجین پیش رفته بودن، پیدا کردن، با وکیالشون به دادگاه 

 رفتن.

از همچین مدارک مستدلی، بریتیش موضع خودش رو  با
نا باالترین غرامتی که تاحاال اوداد.  رییانکار به سازش تغ

شرکتی برای سواستفاده و افترا، پرداخته بود، پرداختن. 
 یبه عذرخواه همچنین، گناهشون رو گردن گرفتن و مجبور

 شدن. یعموم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خالصه نهایی
 

 نکات کلیدی این کتاب:

 

 شما: گهماجرای برانسون به شما می سوخت جت تو پایان
هم حال خوبی داشته  بدست آوردن ثروت حین دینتو یم

در برابر  دینکه بتو دینقدر جرات داشته باشاو ه، فقط اگباشید
هر کردن به غلبه  یبرا یو جسارت کاف بایستید یهر چالش

 .دیداشته باش تو راهتون رو یمانع


