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پیشگفتار) معمای ُر ِزتو
پیشگفتار
معمای رُزِتو
«اهالی این شهر فقط به علتِ کهولت سن میمردن ،همین»
از ما بهتران:1
 )1چیزی که آن را از یک مجموعه اصلی یا مرتبط ،جدا یا بهطور
متفاوتی نسبت به آن مجموعه طبقهبندی میکنند.
 )2یک مشاهده آماری که از نظر مقادیر ،تفاوت برجستهای با دیگر
نمونهها دارد.

1
شهر رُزِتو والفورتوره 2در  160کیلومتری جنوب شرقی رُم در دامنههای کوه
ی 3استان فوجیای 4ایتالیا واقع شده است .این شهر با شکل و شمایل
آپنین ِ
روستاهای قرونوسطی ،در اطراف یک میدان مرکزی بزرگ قرار دارد .روبهروی
این میدان ،پالتزو مارکیزال ،5کاخ طایفه ساجیزه 6قرار دارد که زمانی از
1. Outliers
2. Roseto Valfortore
3. Apennine
4. Foggia
5. Palazzo Marchesale
6. Saggese
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زمینداران بزرگ همین قسمتهای شهر بودهاند .یک راهروی طاقی شکل از
یک طرف به کلیسای «مادونا دِل کارمینه ،بانویِ کوه کارمینِ ما »1میرسد.
پلههای سنگی باریک به دامنه کوه میروند و ردیفی از خانههای سنگی دو
طبقۀ نزدیک هم با سقفهای سفالی قرمز رنگ در دو طرف مسیرِ این پلهها
قرار گرفتهاند.
قرنها بود که اهالی رُزِتو در معادن سنگهای مرمر در اطراف تپهها کار
میکردند یا در زمینهای کرتبندی شده پایین دره کشاورزی میکردند؛ هر
روز صبح ،هفت هشت کیلومتر به سمت پایین کوهستان راه میرفتند و موقع
شب ،همین مسیر طوالنی را از تپه باال میرفتند و برمیگشتند به خانههایشان.
روزگار سختی بود .تعداد اندکی از اهالی شهر سواد داشتند .آنها بسیار فقیر
بودند و هیچ امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی نداشتند .تا اینکه در اواخر قرن
نوزدهم ،خبرهایی از سرزمین فرصتها در آن طرف آبها به گوش اهالی رُزِتو
رسید.
در ژانویه  ،1882گروهی یازده نفره از رُزِتوییها ،ده مرد و یک پسر ،بهسوی
ن
نیویورک رهسپار دریا شدند .وقتی رسیدند آمریکا ،شب اول را کفِ زمی ِ
مسافرخانهای در خیابان مالبری ،در محله ایتالیای کوچک مَنهَتن 2خوابیدند.
سپس ،سفر مخاطرهآمیز خود را بهسوی غرب ادامه دادند و باألخره شغلهایی
در معدن سنگ لوح 3یافتند که در  150کیلومتری غربِ شهری نزدیک به شهر
1. Madonna del Carmine – Our Lady of Mount Carmine
 -Manhattan’s Little Italy .2محلهای در شهر منهتن که زمانی به خاطر جمعیت زیاد ایتالیاییهای
ساکن در این مکان معروف بود.
 .3سنگ دگرگونی ریزدانه و متراکم که میتوان آن را بهصورت تختهسنگ یا صفحههای نازک برید.
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کوچک بَنگُر ،1پنسیلوانیا 2واقع بود .سال بعد ،پانزده نفر از اهالی رُزِتو ،ایتالیا را
به مقصد آمریکا ترک کردند که تعدادی از این گروه نیز درنهایت در بَنگُر
اقامت کردند و به همشهریهای خود در معدن سنگ لوح ملحق شدند .این
مهاجران ،خبر مربوط به «بَر جدید» 3را مرتب به شهر رُزِتو میفرستادند و
خیلی زود رُزِتوییها یکی پس از دیگری ،گروه گروه چمدانها را بستند و راهی
پنسیلوانیا شدند .این روند تا جایی پیش رفت که جریانِ اندک مهاجران
نخستین به سیلی از مهاجران تبدیل شد .فقط در سال  ،1894حدود هزار
رُزِتویی درخواست ویزای آمریکا دادند و تمام خیابانهای روستای قدیمی خود
را سوتوکور ،رها کردند.
رُزِتوییها شروع کردند به خرید زمینهای دامنه تپهای صخرهای که با یک
سراشیبی به بَنگُر متصل میشد و شیارهای عمیقی از حرکت کالسکهها در آن
بهجا مانده بود .آنها ردیفی از خانههای سنگی دو طبقه با سقفهای سفالی در
خیابانهای باریکی ساختند که به باال و پایین دامنه تپه امتداد داشتند.
کلیسایی نیز به نام «بانویِ کوه کارملِ ما» 4بنا کردند و نام خیابان اصلی را که
این کلیسا در آن واقع شده بود ،به افتخار قهرمان بزرگ اتحا ِد ایتالیا« ،خیابان
گاریبالدی »5گذاشتند .اوایل ،شهر خود را «ایتالیای جدید» نامگذاری کردند.

1. Bangor
2. Pennsylvania
 :New World .3نامی است که به نیمکره غربی یا بهطور مشخص قاره آمریکا و برخی جزایر اقیانوس
اطلس و آرام و گاهی نیز قاره اقیانوسیه گفته میشود .در مقابل  Old Worldبَر قدیم که به دیگر قارهها
گفته میشود.
4. Our Lady of Mount Carmel
 :Garibaldi .5رهبر استقاللطلبان ایتالیا که در یکپارچه کردن ایتالیا کوشید.
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اما اندک زمانی بعد ،آن را به «رُزِتو» تغییر نام دادند که به نظر جالب هم
میرسید؛ چون همه آنها از یک روستای مشابه از ایتالیا آمده بودند.
در سال  ،1896کشیشی جوان و پرانرژی به نام «پدر پاسکال دُ نیسکو»1
ل ما» را بر عهده گرفت .دُ نیسکو،
سرپرستی کلیسای «بانویِ کوه کارم ِ
انجمنهای مذهبی تأسیس و جشنوارههایی برگزار کرد .او اهالی شهر را ترغیب
کرد تا زمین را پاکسازی کنند و پیاز ،لوبیا ،سیبزمینی ،هندوانه ،خربزه و
درختهای میوهای را در حیاطهای بزرگ پشت خانههایشان بکارند .او پیاز و
بذر میوهها و سبزیجات را بین اهالی شهر تقسیم کرد .شهر جانی تازه گرفت.
رُزِتوییها شروع کردند به پرورش خوک در حیاطهای پشت خانهشان و
انگورهایی را برای ساخت شراب خانگی کاشتند .آنها چند مدرسه ،یک پارک،
یک صومعهسرا و یک قبرستان ساختند .مغازههای کوچک ،نانواییها،
رستورانها و میخانههایی در حاشیه خیابان گاریبالدی افتتاح کردند .بیش از
دهها تولیدی لباس را در اندک زمانی کوتاه ساختند .بیشتر اهالی شهرهای
مجاورِ بَنگُر ،ولزی و انگلستانی بودند .در شهر بعدی در طرف دیگر ،درصد
بسیار زیادی از اهالی شهر ،آلمانی بودند؛ پس شهر رُزِتو فقط و فقط برای خودِ
رُزِتوییها بود .این نوع سکنیگزینی باعث ایجاد روابطی تیره بین انگلستانیها
و آلمانیها و ایتالیاییها در آن سالها شده بود .اگر کسی در دهههای اولیه
 1900در خیابانهای رُزِتو در پنسیلوانیا پرسه میزد ،فقط زبان ایتالیایی
میشنید؛ البته نهتنها زبان ایتالیایی ،بلکه با گویش صریح فوجیایی جنوبی نیز
در رُزِتوی ایتالیایی ،صحبت میکردند .شهر رُزِتو در ایالت پنسیلوانیا ،دنیای

1. Father Pasquale de Nisco
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کوچک و مستقل خود را داشت و تقریباً برای جوامع اطرافش ناشناخته بود و
ممکن بود که به همین ترتیب ناشناخته بماند اما نه برای مردی به نام
استوارت وُلف.
وُلف پزشک بود؛ رشته گوارش و معده خوانده بود و در دانشکده پزشکی
دانشگاه اوکالهما تدریس میکرد .او تابستانهای خود را در مزرعهای در
پنسیلوانیا نه چندان دور از رُزِتو سپری میکرد .البته این اقامت تابستانی در
نزدیکی رُزِتو چندان هم اهمیت زیادی نداشت ،چون رُزِتو کامالً در دنیای
خودش بود؛ بهگونهای که میشد در شهر مجاور زندگی کرد و هیچوقت هم از
رُزِتو خبری نداشت! وُلف سالها بعد در مصاحبهای گفت« :یه بار تابستون که
رفته بودیم اونجا که به نظرم اواخر دهه پنجاه بود .منو دعوت کردن تا در یه
انجمن پزشکی محلی سخنرانی کنم .جلسه که تموم شد ،یکی از پزشکای
محلی منو دعوت کرد تا با هم نوشیدنی بخوریم .گفت« :جالبه من هفدهساله
که طبابت می کنم .از همه جا بیمار دارم ولی کمتر شده که از رُزِتو بیمارِ زیر
 65سال با ناراحتی قلبی داشته باشم!»
وُلف جا خورد .دهه پنجاه بود؛ سالها قبل از ظهورِ داروهای کاهنده
کلسترول و اقدامات تهاجمی برای جلوگیری از بیماریهای قلبی .بیماریهای
قلبی در آمریکا شایع و علت اصلی مرگ مردان زیر  65سال بود .عقل سلیم
میگفت نمی شد دکتر باشی و بیمار قلبی به تورِت نخوره!
وُلف تصمیم گرفت تا تحقیق کند .او از برخی از دانشجویان و همکاران در
اوکالهما کمک گرفت .آنها گواهی فوت اهالی رُزِتو را تا جایی که میتوانستند
مربوط به سالها قبل جمعآوری کردند .سپس ،به تحلیل سوابق پزشکی
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پرداختند ،تاریخچه پزشکی را جمعآوری و شجرهنامههای خانوادگی تنظیم
کردند .وُلف گفت« :سرمون شلوغ شد .تصمیم گرفتیم تا تحقیق اولیهای انجام
بدیم .سال  1961بود که شروع کردیم .شهردار بهمون گفت« :همه خواهرام
کمکتون میکنن ».چهار تا خواهر داشت .گفت« :سالن شورای شهر رو میتونم
در اختیارتون بذارم ».گفتم« :پس خودتون چی؟ کجا جلساتو برگزار
میکنید؟» گفت« :اشکالی نداره ،مدتی این جلسات رو به تعویق میندازیم».
خانمها برامون ناهار میآوردن .اتاقکهایی داشتیم که نمونه خونها و نوار
قلبها رو اونجا میذاشتیم .چهار هفته اونجا بودیم .بعدش با مسئولین حرف
زدم و اونا مدرسه رو توی تابستون در اختیارمون گذاشتن .همه جمعیت رُزِتو
رو دعوت کردیم تا بیان و آزمایش بدن».
نتایج شگفتانگیز بود .در شهر رُزِتو ،کموبیش هیچکس زیر  55سال نبود
که به علت حمله قلبی مُرده یا نشانههایی از بیماری قلبی داشته باشد .در
مردان باالی  65سال ،میزان مرگومیر ناشی از بیماری قلبی در رُزِتو
رویهمرفته تقریباً نصف این میزان در کلِ آمریکا بود .در حقیقت ،میزان
مرگومیر ناشی از تمامی علتها در رُزِتو 30 ،تا 35درصد کمتر از میزان مورد
انتظار بود.
وُلف یکی از دوستان جامعهشناسِ خود را به نام جان برون 1از اوکالهما
دعوت کرد تا به او کمک کند .برون تعریف میکند« :دانشجویان پزشکی و
دانشآموختههای جامعهشناسی رو در قالب مصاحبهکنندگان بهکار گرفتیم .در
رُزِتو ،خونه به خونه میرفتیم و با افراد بیستویک سال به باال صحبت
1. John Bruhn
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میکردیم ».اگرچه این اتفاق مربوط به پنجاه سال پیش است اما برون
همچنان با شوقوذوق خاصی در صدایش ،درباره آنچه یافته بودند حرف میزد.
« هیچ مورد خودکشی نبود .نه اعتیاد به الکل وجود داشت و نه اعتیاد به مواد
مخدر .جرم و جنایت هم بسیار اندک بود .هیچکس یارانهای از دولت
نمیگرفت .تازه بعد از اینا ،زخمهای گوارشی نیز بررسی کردیم؛ اونا حتی به
این مواردم مبتال نبودن .اهالی این شهر فقط به علت کهولت سن میمردن.
همین!»
در حرفه وُلف ،برای مکانهایی مانند رُزِتو تعریفی وجود داشت .مکانی که
فراتر از رویدادهای عادی قرار میگیرد و در آنجا قوانین طبیعی جواب
نمیدهد .رُزِتو یک «از ما بهتران» بود.

2
تصور وُلف ابتدا این بود که اهالی رُزِتو احتماالً برنامههای غذایی خاصی
دنبال میکنند که از بَر قدیم با خود آوردهاند و باعث شده است تا نسبت به
دیگر آمریکاییها سالمتر بمانند .اما وُلف خیلی زود فهمید که این مسئله
ال که در ایتالیا بودند برای پختوپز از روغن زیتون
حقیقت ندارد .رُزِتوییها قب ً
که خیلی سالمتر است ،استفاده میکردند؛ اما در رُزِتو روغن خوک مصرف
می کردند .پیتزا را در ایتالیا با یک برش نان نازک و افزودن نمک ،روغن و
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گاهی اوقات گوجه ،ماهی آنشوا 1یا پیاز و در پنسیلوانیا ،با خمیر نان ،سوسیس،
پپرونی ،2ساالمی ،3گوشت ران خوک و گاهی اوقات تخممرغ درست میکردند.
شیرینیجاتی مثل بیسکوتی 4و تارالی 5را برای عید کریسمس و عید پاک نگه
میداشتند اما در رُزِتو ،این شیرینیجات را همیشه مصرف میکردند.
پسازآنکه وُلف و متخصصین تغذیه عادات معمول غذایی رُزِتوییها را بررسی
کردند ،دریافتند که بیش از 41درصد از کالری آنها از چربیها تأمین میشود.
بهعالوه ،رُزِتوییها افرادی نبودند که کله سحر از خواب بلند شوند و تمرین
یوگا انجام بدهند یا تند و چابک حولوحوش  10کیلومتر بدوند! رُزِتوییهای
پنسیلوانیایی بسیار سیگار میکشیدند و خیلی از آنها درگیر چاقی بودند.
اگر رژیم غذایی و ورزش جواب این یافتهها نبود ،ژنتیک چطور؟ رُزِتوییها
گروهی صمیمی از یک منطقه مشابه در ایتالیا بودند .بنابراین تصور بعدی وُلف
این بود که شاید از یک اصل و نسب خاص و مقاوم هستند که آنها را از
بیماریها مصون میدارد .بنابراین ،وُلف به بررسی اقوام رُزِتوییهای ساکن در
دیگر نقاط آمریکا پرداخت تا دریابد که آیا آنها نیز همانند بستگان خود در
پنسیلوانیا این سالمتی استثنایی را دارند یا خیر .اما نه ،اینطور نبود.

1. Anchovies
 .2نوعی ساالمی تند ایتالیایی است که از گوشت خوک و گوشت گاوی که با مقادیر زیادی فلفل سیاه و
فلفل قرمز مزهدار شده است تهیه میشود.
 .3نوعی سوسیس است که در فرآیندهایی شامل تخمیر و خشکاندن در برابر هوا ،تولید میشود .ماده
اصلی آن ممکن است از گوشت خوک یا گوشت گوساله باشد.
 .4نوعی بیسکوییت یا کلوچه بادامی ایتالیایی است.
 .5نوعی شیرینی و کلوچه ایتالیایی.
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پسازآن ،وُلف به بررسی منطقهای پرداخت که رُزِتوییها در آن زندگی
میکردند .آیا ممکن بود که زندگی در دامنههای کوه پنسیلوانیای شرقی
چیزی داشته باشد که برای سالمتی آنها مفید باشد؟ نزدیکترین شهرها به
رُزِتو یکی بَنگُر بود که تقریباً پاییندست تپه قرار داشت و دیگری َنزَرِت بود که
چند کیلومتری با رُزِتو فاصله داشت .هر دوی این شهرها تاحدودی هم اندازه
رُزِتو بودند و در این دو شهر ،انواع مشابهی از مهاجران سختکوش اروپایی
ساکن بودند .وُلف سوابق پزشکی این دو شهر را با دقت بررسی کرد .میزان
مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی در مردان باالی  65سال در دو شهر بَنگُر
و نَزَرِت سه برابرِ شهر رُزِتو بود .باز هم وُلف به بنبست خورد.
نکتها ی که وُلف تازه فهمید این بود که معمای رُزِتو رژیم غذایی یا ورزش یا
ژن یا محل زندگی نبود .پس جواب باید در خودِ شهر رُزِتو باشد .وقتی وُلف و
برون در اطراف شهر قدم میزدند ،تازه متوجه شدند که چرا معمای رُزِتو در
خود شهر رُزِتو نهفته است .مثالً آنها میدیدند که چگونه رُزِتوییها یکدیگر را
مالقات میکنند ،توی خیابان میایستند تا با همدیگر به ایتالیایی گپ بزنند یا
در حیاطخلوت خانهها برای همدیگر آشپزی میکنند .آنها متوجه مجموعهای
از خانوادههای گسترده 1شدند که اساسِ ساختار اجتماعی شهر بودند .آنها
میدیدند که چگونه در بسیاری از خانهها سه نسل زیر یک سقف زندگی
میکنند و پدربزرگها و مادربزرگها از چه احترام باالیی برخوردارند .آنها
برای مراسم عشای ربانی به کلیسای «بانوی کو ِه کارملِ ما» میرفتند و
میدیدند که چگونه کلیسا باعث اتحاد و آرامش مردم میشود .آنها 22
 .1خانوادههایی که پدربزرگ و مادربزرگ نیز با آنها زندگی میکند.

 ||| 16از ما بهتران

سازمان شهری مستقل را در رُزِتو ،شهری با فقط دو هزار نفر جمعیت،
شناسایی کردند .رُزِتوییها با منشِ خاص خود یعنی برابرطلبی اجتماعی خو
گرفته بودند؛ ثروتمندان را از بالیدن به داشتههای خود منع میکردند و به فقرا
کمک میکردند تا شرمنده نداشتههای خود نباشند.
رُزِتوییها با انتقال فرهنگ جنوبِ ایتالیا به تپههای شرق پنسیلوانیا ،یک
ساختار اجتماعی قدرتمند و ایمنی ساختند که توانست آنها را از فشار دنیای
مدرن مصون سازد .رُزِتوییها سالم بودند به خاطرِ آن محل زندگیشان در
ایتالیا که از آنجا آمده بودند ،بابت دنیایی که در شهر کوچک خودشان ،رُزِتو،
در میان تپهها ساخته بودند.
برون میگوید« :اولین باری که رفتم رُزِتو یادم میاد .سه وعده غذایی برای
سه نسل در یک خونواده ،انواع نونواییها ،مردمی که توی خیابونا رفتوآمد
میکردن یا نشستهبودن توی بالکن خونشون و با هم گپ میزدن ،تولیدیهای
لباسی که روزها زنها اونجا کار میکردن و در همان حال مردها توی معادن
سنگ لوح مشغول بودن .شگفتانگیز بود».
هنگامیکه برون و وُلف اولین بار یافتههای خود را برای جامعه پزشکی ارائه
دادند ،میتوان ناباوری این جامعه را تصور کرد .آنها به کنفرانسهایی
می رفتند که همکارانشان دستاوردهای خود را با ردیفی طوالنی از دادهها در
جداول منظم ارائه می دادند و به این ژن و آن فرآیند فیزیولوژیکی اشاره
میکردند .اما در مقابل ،برون و وُلف از فایدههای رمزآلود و جادویی گپزدنِ
مردم با یکدیگر در خیابان و زندگی سه نسل زیر یک سقف حرف میزدند .در
آن زمان ،متخصصان عقیده داشتند که زندگی طوالنیمدت تا حدود زیادی
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بستگی به این داشت که ما چهکسی هستیم .به عبارتی دیگر ،به ژنهای ما
مربوط بود .بستگی به تصمیمهایی داشت که میگرفتیم ،چه چیزی برای
خوردن انتخاب کنیم ،چقدر ورزش کنیم و تا چه اندازهای نظام پزشکی ما را
مؤثر درمان میکند .اما هیچکس به رابطه بین سالمتی و اجتماع فکر نمیکرد.
وُلف و برون مجبور بودند جامعه پزشکی را متقاعد کنند تا درباره سالمتی و
ال متفاوت فکر کنند :آنها باید جامعه پزشکی را
حملههای قلبی بهگونهای کام ً
وادار میکردند تا بدانند که اگر پزشکان فقط انتخابهای فردی شخص یا
فعالیتهای انفرادی وی را در نظر بگیرند ،قادر نخواهند بود تا پرده از راز
سالمتی این شخص بردارند .پزشکان باید به فراتر از مسائل فردی توجه
می کردند؛ باید از فرهنگی که شخص جزئی از آن است ،اینکه دوستان و
خانواده وی چه کسانی هستند و خانوادهاش اهل چه شهری هستند ،اطالع
کسب میکردند .آنها باید به این دیدگاه توجه میکردند که ارزشهای دنیایی
که در آن زندگی میکنیم و افرادی که اطراف ما هستند ،تأثیر عمیقی بر «ما
که هستیم» میگذارند .در «از ما بهتران» برای درکِ ما از موفقیت ،میخواهم
آنچه را انجام دهم که وُلف استوارت برای درک ما از سالمتی انجام داد.

بخش یک) فرصت

بخش یک
فرصت
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فصل 1
«اثر مَتی»

«همانا آنانی که دارا هستند ،بیشتر بهدست خواهند آورد و فراوانی
نصیبشان خواهد گردید .لیکن آنانی که ندار هستند ،بیشتر از دست خواهند
داد؛ حتی همان چیزهایی را که اکنون دارند( ».انجیل متی ،فصل  ،25آیه )29

1
در یک روز گرم بهاری ،می  ،2007دو تیم « ِمدِسِن هَت تایگرز »1و «ونکوور
جایِنتس »2در مسابقات قهرمانی هاکی «مموریال کاپ» در شهر ونکوور ،استانِ
بریتیش کلمبیای کانادا ،به مصاف یکدیگر رفتند .تایگرز و جایِنتس برترین
تیمهای لیگ هاکی کانادا که بهترین لیگ هاکی جوانان در دنیا است ،بودند.
بازیکنان این تیمها ستارگان آینده اینورزش بودند .هفده ،هجده و
نوزدهسالههایی که از همان بچگی که هنوز راهرفتن را درست بلد نبودند ،روی
یخ ،اسکی و گوی هاکی شوت میکردند.
1. Medicine Hat Tigers
2. Vancouver Giants
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این بازی از تلویزیون ملی کانادا پخش شد .گوشه و کنار خیابانهای مرکز
ونکوور ،پوسترهای مموریال کاپ را از تیرهای برق آویزان کرده بودند.
استادیوم مملو از جمعیت بود .فرش قرمز بلندی روی زمین هاکی پهن کرده
بودند و گزارشگر ،ستارگان تیم را معرفی میکرد .ابتدا استاندار ایالت بریتیش
کلمبیا ،و سپس در میان تشویق پرهیاهوی تماشاچیان ،گُردی هاو ،1یکی از
بازیکنان افسانهای هاکی وارد زمین شد .گزارشگر با صدای طنیناندازی اعالم
کرد« :خانمها و آقایان ،آقای هاکی وارد میشود!»
طی شصت دقیقه ،دو تیم پرشور و تهاجمی بازی کردند .ونکوور در اوایل
ست دوم ،با شوتی که ماریو بلیزنَک 2از کمانهکردن گوی زد ،امتیاز اول را
بهدست آورد .در اواخر ست دوم ،نوبت مِدِسِن هَت بود؛ دارِن هِلم،
امتیازآورترین بازیکن تیم ،با شوتی سرکش و سریع دروازهبان ونکوور ،تایسون
سِکسمیت ،را غافلگیر کرد و گوی را وارد دروازه کرد .ونکوور در سِت سوم
پاسخ داد و امتیاز سرنوشتساز بازی را بهدست آورد .در ادامه ،بازیکنان مِدِسِن
هَت دورِ دروازه خود جمع شده بودند و دروازهبان آنها که برای گرفتن گوی
روی زمین دراز کشیده بود ،نتوانست جای خالی را پر کند و گوی وارد دروازه
شد و ونکوور امتیاز سوم را گرفت.
بعد از بازی ،بازیکنان و خانوادههایشان و گزارشگران ورزشی از سراسر
کانادا ،به رختکن تیم برنده هجوم بردند .هوا پر بود از دود سیگار ،بوی
س عرق .روی دیوار پوستری دستنویس زده بودند:
نوشیدنی و لباسهای خی ِ

1. Gordie Howe
2. Mario Bliznak
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«مبارزه ،معلم توست ».در وسط اتاق ،مربی جایِنتس ،دُن هِی ،1که با چشمانی
پر از اشک ایستاده بود ،گفت« :خیلی به این بچهها افتخار میکنم .بهشون نگاه
کن؛ همشون از دل و جون مایه گذاشتن».
هاکی در کانادا براساس نخبهساالری است .هزاران پسر کانادایی اینورزش
را از سطح «مبتدی» شروع میکنند؛ حتی قبل از رفتن به مهدکودک .از آن
زمان به بعد ،برای هر گروه سنی یک لیگ وجود دارد و در سطوح مختلف این
لیگها ،بازیکنان را منتقل ،دستهبندی و ارزیابی میکنند؛ بااستعدادترینها را
جدا میکنند و برای سطح بعدی آماده میشوند .وقتی بازیکنان به اواسط
دوران نوجوانی خود برسند ،بهترینِ بهترینها را به لیگ تراز اول به نام «مِیجِر
جونیور اِی »2که نوکِ قله است ،میفرستند .حال اگر شما با تیم سطح مِیجِر
جونیور ای خود در مسابقات مموریال کاپ بازی کنید ،بدین معناست که در
نوکِ نوکِ قله هستید.
بسیاری از ورزشها با همین روش ستارگان آینده خود را گلچین میکنند.
با همین روش ،فوتبال در اروپا و آمریکای جنوبی سازماندهی میشود و با
همین روش ورزشکاران المپیکی را برمیگزینند .درواقع ،این روش چندان هم
با روشی که دنیای موسیقی کالسیک ،نابغه آینده خود یا دنیای رقص باله،
رقاص آینده خود یا نظام آموزشی برتر ما ،دانشمندان و اندیشمندان آینده
خود را انتخاب میکند ،تفاوتی ندارد.

1. Don Hay
2. Major Junior A
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نمیتو انید برای رسیدن به لیگ هاکی مِیجِر جونیور اِی پول بدهید .مهم
نیست پدر و مادرتان کیست ،یا پدربزرگتان که بوده است یا شغل خانوادهتان
چیست .همچنین ،مهم نیست که در دورترین نقطه در شمالیترین استان
کانادا زندگی میکنید .اگر تواناییاش را داشته باشید ،شبکه گستردهای از
استعدادیابها و مأموران شناسایی ورزشکاران ،شما را پیدا خواهند کرد .اگر
هم مایل باشید تا این توانایی را در خودتان شکوفا کنید ،این شبکه از شما
حمایت میکند و مزد شما را خواهد داد .موفقیت در هاکی براساس شایستگی
فردی است .البته هم شایستگی و هم استعداد .بازیکنان را براساس عملکرد
خودشان و نه عملکرد کسی دیگر و نیز براساس توانمندیهای خودشان و نه بر
پایه واقعیتهای مندرآوردی برخی دیگر از افراد ،قضاوت میکنند.
آیا واقعاً همینطور است؟

2
این کتاب درباره از ما بهتران است؛ درباره مردان و زنانی که کارهایی
غیرمعمول انجام میدهند .در فصلهای آتی ،شما را با از ما بهتران ،یکی پس
از دیگری آشنا میکنم :نوابغ ،غولهای تجارت ،ستارههای موسیقی راک و
برنامهنویسان نرمافزار .ما پرده از اسرار وکیلی برجسته برمیداریم ،به بررسی
این نکته میپردازیم که چه چیزی بهترین خلبانان را از دیگر خلبانانی که
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باعث سقوط هواپیما شدهاند ،جدا میکند و میکوشیم تا دریابیم چرا
آسیاییها در ریاضی بسیار خوب هستند .بهعالوه در بحبوحه بررسی زندگی
افراد برجسته در میان خودمان ،متبحرها ،بااستعدادها و سختکوشها ،خواهیم
گفت که روشی که ما موفقیت را معنا میکنیم ،اساساً اشتباه است.
سؤالی که همیشه درباره افراد موفق میپرسیم چیست؟ میخواهیم بدانیم
که چه افرادی هستند ،چه شخصیتی دارند ،یا چقدر باهوش هستند یا چه نوع
ص مادرزادی دارند .همچنین ،تصور
سبک زندگی دارند یا چه استعدادهای خا ِ
ما این است که همین ویژگیهای شخصی است که نشان میدهد چگونه آن
فرد موفق به قله رسیده است.
در کتابهای خودزندگینامهای 1که میلیاردرها ،کارآفرینان ،ستارگان
موسیقی یا افراد مشهور هر ساله منتشر میکنند ،خط داستان همیشه یکسان
است :قهرمان ما ،در عادیترین شرایط به دنیا آمده است و با شجاعت و
استقامتِ خودش ،در راه رسیدن به موفقیت مبارزه میکند .در انجیل آمده
است که برادران یوسف ،او را تبعید میکنند و بهعنوان برده میفروشند .سپس،
عدهای دیگر یوسف را بزرگ میکنند و درنهایت یوسف با قدرتِ مهارت و
بینش خود ،میشود مردِ همهکاره فرعون .در رمانهای مشهور قرن نوزده ِم
هوراشیو آلگر ،2پسرهای داستان در فقر به دنیا میآیند و با ترکیبی از شهامت
و ابتکار ،ثروتمند میشوند .جِب بوش 3زمانی در پاسخ به این سؤال که پسر
یکی از رئیسجمهورهای آمریکا ،برادر یکی از رئیسجمهورهای آمریکا ،نوه
 .1کتابی درباره زندگی و سرگذشت یک شخص معموالً مشهور به قلم خود فرد.
2. Horatio Alger
3. Jeb Bush

 ||| 26از ما بهتران

بانکدار ثروتمند والاستریت 1و سناتور آمریکا بودن چه مزیتی برای فعالیتهای
تجاریاش داشته است ،گفت« :به نظرم در کل مزیتی نداره ».وقتی جِب بوش
نامزد فرمانداری فلوریدا بود ،مرتب خودش را «مردی خودساخته» معرفی
میکرد .با این مقیاس است که ما موفقیت را کامالً به تالشهای شخصی ربط
میدهیم؛ از همین روی به دیگر عوامل مؤثر در موفقیت توجه اندکی میشود.
چندین سال پیش ،رابرت وینثرُپ 2در رونمایی از مجسمه قهرمان بزرگ
استقالل آمریکا ،بنجامین فرانکلین ،3رو به جمعیت گفت« :سرهایتان را باال
بگیرید و به تصویر مردی بنگرید که از هیچ سر برآورد ،کسی که نه کمکی از
خانواده اش گرفت و نه پشتیبانی داشت .کسی که از مزیتهای تحصیالت
مقدماتی بهرهای نبرد؛ مزیتی که اکنون بهراحتی و کامل در اختیار شماست.
کسی که در جوانی شغلهای متعددی تجربه کرد و در این شغلها
کمارزشترین و کم حقوقترین کارها را انجام داد .اما او زندگی کرد تا جلوی
پادشاهان بایستید و این دنیا را بدرود گفت تا نامی از خود بهجا گذارد که دنیا
هرگز فراموش نخواهد کرد».
در «از ما بهتران» درصدد آن هستم که شما را متقاعد کنم که این
توضیحات شخصی درباره موفقیت ،کارایی ندارد .افراد از هیچ سر برنمیآورند.
ما از خانواده و پشتیبان برخورداریم .شاید بهنظر برسد افرادی که جلوی
پادشاهان ایستادند ،خودشان بهتنهایی این کار را کردند .اما درواقع آنها
همواره بهرهوران مزایای مخفی ،فرصتهای استثنایی و میراث فرهنگی هستند
 :Wall Street .1مرکز مالی ،بانکها و سرمایهداران آمریکا.
2. Robert Winthrop
3. Benjamin Franklin
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که به آنها اجازه میدهد تا بیاموزند ،سخت تالش کنند و بهگونهای دنیا را
درک کنند که دیگران نمیتوانند .اینکه ما کجا و کِی بزرگ شدهایم ،مهم
است .فرهنگی که به آن تعلق داریم و میراث باقیمانده از اجداد ما و الگوهای
موفقیت ،ما را بهگونهای که تصورش را نمیکنیم ،شکل میدهند .به عبارتی
دیگر ،پرسیدن اینکه افراد موفق چه جوری هستند ،کافی نیست .تنها با طرح
این پرسش که آنها اهل کجا هستند ،میتوان این مسئله را که چه کسی
موفق میشود و چه کسی نه ،حل کرد.
زیستشناسان اغلب درباره «بومشناسی» یک جاندار صحبت میکنند:
بلندترین درخت بلوط در جنگل ،بلندترین درخت است نهفقط به این دلیل که
این درخت از مقاومترین دانه بلوط رشد کرده است؛ بلکه به این دلیل که
درختانِ دیگر جلوی تابش آفتاب را نگرفتهاند ،خاک اطرافش عمیق و غنی
است ،هیچ خرگوشی پوست آن را زمانیکه نهالی جوان بوده است ،نجویده
است یا تا قبل از بلوغ ،هیچ چوببُری آن را قطع نکرده است .همه میدانیم که
افراد موفق از دانههای مقاوم رشد میکنند .اما آیا از نور آفتابی که آنها را گرم
میکند ،خاکی که در آن ریشه میزنند ،خرگوشها و چوببُرهایی که به
سراغشان نرفتهاند ،بهاندازه کافی اطالعی داریم؟ این کتاب درباره درختان
مرتفع نیست :این کتاب درباره جنگلهاست .هاکی ،گزینهای مناسب برای
شروع است زیرا توضیح اینکه چه کسی به قله هاکی جهان میرسد بسیار
جالب و پیچیدهتر از آن چیزی است که بهنظر میرسد .در حقیقت ،باید گفت
ال منحصربهفرد است.
کام ً
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3
در ادامه ،لیست بازیکنان تیم ِم ِدسِن هَت تایگرز را در سال  2007مشاهده
خواهید کرد .با دقت نگاه کنید و ببینید میتوانید چیزی غیرعادی در این
لیست پیدا کنید یا خیر.
شماره

نام

پست

جهت

وزن

تاریخ تولد

9

برنان
بوش

وسط

راست

1/76

78

 14فوریه
1988

مارتنسویل،
سُکَچوان

11

اسکات
وازدن

وسط

راست

1/85

85

 4ژانویه
1988

وست بنک،
بریتیش کلمبیا

12

کولتون
گرانت

گوش
چپ

چپ

1/79

80

 20مارس
1989

استاندارد،
آلبرتا

14

دارِن هِلم

گوش
چپ

چپ

1/82

82

 21ژانویه
1987

سنت اندروز،
مَنیتوبا

15

دِرِک
دُرسِت

گوش
راست

چپ

1/55

80

 20دسامبر
1986

کیندرزلی،
سُکَچوان

16

دین تاد

وسط

راست

1/54

78

 10ژانویه 1987

رِد دییر،
آلبرتا

17

تایلر
سویستن

گوش
راست

راست

1/55

83

 15ژانویه
1988

کوچران،
آلبرتا

19

مَت لوری

وسط

راست

1/82

84

 2مارس
1988

نیپاوا،
مشنیتوبا

20

کوین
آندرشوت

گوش
چپ

چپ

1/82

80

 12آوریل
1987

مِدِسِن هَت،
آلبرتا

21

جرید
سائر

گوش
راست

راست

1/54

88

 12سپتامبر
1987

مِدِسِن هَت،
آلبرتا

22

تایلر

وسط

چپ

1/79

72

 6اکتبر

اِدمُنتون،

شوت

قد

زادگاه
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1989

آلبرتا

اِنیس
23

جردن
هیکمورت

وسط

راست

1/82

83

 11آوریل
1990

میسیون،
بریتیش کلمبیا

25

جکوب
رامپل

گوش
راست

راست

1/78

75

 27ژانویه
1987

هسیارُوک،
اسلوواکی

28

برتون
کامرون

وسط

راست

1/55

76

 26ژانویه
1989

دیدزبری،
آلبرتا

36

کریس
استیونس

گوش
چپ

چپ

1/54

89

 20آکوست
1986

داسون کریک،
بریتیش کلمبیا

3

گُرد
بالدوین

دفاع

چپ

1/98

92

 1مارس
1987

وینیپِگ،
مَنیتوبا

4

دیوید
اسکلمکو

دفاع

چپ

1/85

88

 7می 1987

اِدمُنتون،
آلبرتا

5

تِرِور
گلَس

دفاع

چپ

1/82

86

 22ژانویه
1988

کوچران،
آلبرتا

10

کریس
راسل

دفاع

چپ

1/55

80

 2می 1987

کارُلین ،آلبرتا

18

مایکل
سائر

دفاع

راست

1/92

92

 7آگوست
1987

سارتیل،
مینسوتا

24

مارک
ایشروود

دفاع

راست

1/82

83

 31ژانویه
1989

آبوتسفُرد،
بریتیش کلمبیا

27

شیِن
براون

دفاع

چپ

1/85

89

 20فوریه
1989

استونی پلین،
آلبرتا

29

جُردن
بندفیلد

دفاع

راست

1/92

104

 9فوریه
1988

لِدوس ،آلبرتا

31

ریان
هُلفلد

دروازه

چپ

1/55

75

 29ژوئن
1989

لُروی،
سُکَچوان

33

مَت
کیتلی

دروازه

راست

1/88

85

 27آوریل
1986

مِدِسِن هَت،
آلبرتا
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نکته جالب این لیست را میبینید؟ اگر نه ،اشکالی ندارد چون سالهاست
که در دنیای هاکی هیچکس به آن توجهی نکرده است! درواقع از اواسط دهه
 1980بود که یک روانشناس کانادایی به نام راجر بارنسلِی 1برای اولین بار
نگاهها را بهسوی پدیده «سنِ نسبی »2جلب کرد.
بارنسلِی برای تماشای بازی تیم «لِثبریج برُنکُز »3به آلبرتای جنوبی رفته
بود؛ تیمی که همانند تیم های ونکوور جایِنتس و مِدِسِن هَت تایگرز در لیگ
میجر جونیور اِی بازی میکرد .همسرش ،پائوال و دو پسرشان نیز آنجا بودند.
همسر راجر مشغول خواندن برنامههای بازی بود که به لیستی مشابه آنچه در
باال مشاهده کردید ،برخورد کرد.
پائولو گفت« :راجر ،میدونی این پسرای جوون کی بهدنیا اومدن؟»
بارنسلِی گفت« :آره .همشون بین شونزده و بیست سالهان .پس باید اواخر
دهه شصت دنیا اومده باشن».
پائوال ادامه داد« :نه بابا ،منظورم چه ماهیه».
بارنسلِی بهیاد میآورد« :فک می کردم همسرم دیوونه شده! اما دقیقتر که
نگاه کردم ،فوری گرفتم منظورش چیه .عجیب بود که بیشترشون متولد ژانویه،
فوریه و مارس بودن.»4

1. Roger Barnsley
2. Relative age
3. Lethbridge Broncos
 4ماه های سال میالدی به ترتیب عبارتند از :ژانویه ،فوریه و مارس (فصل زمستان) ،آوریل ،مِی و ژوئن
(فصل بهار) ،جوالی ،آگوست و سپتامبر (فصل تابستان) ،اکتبر ،نوامبر و دسامبر (فصل پاییز) – م.
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همان شب پسازآنکه بارنسلِی به خانه رفت ،تا جایی که میتوانست تاریخ
تولد بسیاری از بازیکنان حرفهای هاکی را پیدا کرد .او به الگوی مشابهی در
تاریخ تولدها رسید .سپس بارنسلِی ،همسرش و همکارش ،اِی اِچ تامپسون،1
آمار و ارقام همه بازیکنان لیگ هاکی «اونتاریو جونیور »2را جمعآوری کردند.
نتیجه یکسان بود .بیشتر بازیکنان با تفاوتی فاحش نسبت به ماههای دیگر،
متولد ژانویه بودند .دومین و بیشترین ماه تولد؟ فوریه .سومین؟ مارس.
بارنسلِی دریافت که تعداد بازیکنان متولد ژانویه در لیگ هاکی اونتاریو جونیور
تقریباً پنجونیم برابر بیشتر از متولدین نوامبر بود .او به تیمهای سرشناس
یازدهساله و سیزدهساله نگاه کرد .بازیکنان جوانی که برای تیمهای

تراولینگ3

تراز اول انتخاب شده بودند .باز هم نتیجه مشابه بود .هرچه بارنسلِی بیشتر
بررسی میکرد ،بیشتر باورش میشد که آنچه دیده است ،اتفاقی شانسی
نیست؛ بلکه قانونی بیچونوچرا در هاکی کانادا است :در یک گروه از بازیکنانِ
تراز اول هاکی ،بهترینِ بهترینها40،درصد از بازیکنان بین ژانویه تا مارس،
30درصد بین آوریل تا ژوئن20 ،درصد بین جوالی تا سپتامبر و 10درصد از
سپتامبر تا دسامبر بهدنیا آمدهاند.
بارنسلِی میگوید« :در تمام سالهای کاریام در روانشناسی ،هیچوقت به
چنین اثر بزرگی برخورد نکرده بودم .حتی الزم نیست تحلیل آماری انجام داد.
فقط با نگاهکردن هم میشه فهمید».
1. A. H. Thompson
2. Ontario Junior
 :Traveling squad .3تیمی منتخب از بازیکنان تراز اول هاکی که معموالً مسابقهای در خانه و لیگ
خانگی برگزار نمیکند و برای مسابقه با دیگر تیم ها در خارج از خانه ،به دیگر مناطق یا شهرها سفر
میکند.
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به لیست مِدِسِن هَت دوباره نگاه کنید .اآلن نکتهاش را میگیرید؟ از 25
بازیکن ،هفده نفر در این تیم متولد ژانویه ،فوریه ،مارس و آوریل هستند.
در ادامه ،گزارش کاملِ کسب دو امتیاز اول در فینالِ مموریال کاپ را
خواهید دید .اما در این گزارش اسم بازیکنان را با روز و ماه تولدشان جایگزین
میکنم .با این کار ،این مسابقه دیگر شبیه قهرمانی هاکی مموریال کاپ
نیست ،بلکه شبیه تشریفات عجیب ورزشی برای پسران نوجوانی است که
نشانه طالعبینی آنها جَدی ،دَلو و حوت است!
ف دروازه تایگرز شروع میکند و گوی را
 11مارس از یک طر ِ
به همتیمی خود  4ژانویه و او هم به  22ژانویه پاس میدهد و او
نیز با یک حرکت سریع ،رو به عقب به  12مارس میدهد و او
مستقیم به سمت دروازهبان تایگرز 27 ،آوریل ،شوت میزند27 .
آوریل گوی را برمیگرداند ،اما  6مارس از تیم ونکوور به گوی
برگشتی ضربه میزند 6 .مارس شوت میزند! مدافعان مِدِسِن هَت،
 9و  14فوریه ،شیرجه میروند تا گوی را بگیرند ،اما مدافع دیگر،
 10ژانویه ،هیچ کاری ازش برنمیآید و فقط تماشا میکند6 .
مارس امتیاز میگیرد!
حاال برویم سراغ سِت دوم.
نوبت مِدِسِن هَت است .امتیازآورترین بازیکن تایگرز21 ،
ژانویه ،سمت راست زمین در حال یورش است .او میایستد و
میچرخد و مدافع ونکوور 15 ،فوریه ،را پشت سر میگذارد .سپس،
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 21ژانویه گوی را ماهرانه به همتیمی خود 20 ،دسامبر .وای! اونجا
داره چیکار میکنه؟ پاس میدهد .او هم به مدافع سر سخت17 ،
می ،تنه میزند و خیلی سریع به محوطه کنار دروازه یورش میبرد
و رو به عقب به  21ژانویه پاس میدهد؛ او شوت میزند .مدافع
ونکوور 12 ،مارس ،شیرجه میرود و میخواهد جلوی شوت را
بگیرد .دروازهبان ونکوور 19 ،مارس ،خودش را بهطور ناگهانی به
جلو پرت میکند اما ناموفق است 21 .ژانویه امتیاز میگیرد! او
دستانش را به نشانه پیروزی بلند میکند و هم تیمیاش 2 ،می ،با
خوشحالی روی شانههای او میپرد.

4
توضیح این پدیده خیلی ساده است .نه به طالعبینی ربط دارد و نه چیز
جاودیی در سه ماه اول سال وجود دارد .صرفاً دلیلش این است که در کانادا
محدودیت سن واجد شرایط برای هاکی  1ژانویه است .بنابراین ،پسری که در
 2ژانویه دهساله میشود ،میتواند در کنار کسی بازی کند که تا آخر سال
دهساله نمیشود .همچنین در این سن ،پیش از نوجوانی ،فاصله دوازدهماهه
سنی باعث تفاوتی فاحش در بلوغ فیزیکی خواهد شد.
اینجا کانادا است؛ کشور عاشقِ هاکی در جهان .مربیها بازیکنان نُه یا
دهساله را برای تیم منتخب تراولینگ ،تیمهای پرستاره ،انتخاب میکنند و
البته بهاحتمال زیاد آنها را بازیکنانی بزرگ و بااستعداد و منظم میدانند که از
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مزیت داشتنِ ماه های بیشتر که فرصتی مهم برای بلوغ فیزیکی است ،برخوردار
بودهاند.
از طرفی دیگر چه اتفاقی میافتد اگر یک بازیکن برای تیم منتخب انتخاب
شود؟ آموزش بهتری میبیند ،هم تیمیهای بهتری دارد ،در هر فصل ،پنجاه یا
هفتادوپنج بازی میکند؛ نه مثل آنهایی که در لیگ خانگی باقی میمانند و
فقط بیست بازی در فصل انجام میدهند .از طرفی دیگر ،این بازیکن منتخب
دو برابر یا حتی سه برابر بیشتر از آن چیزی که در حال حاضر تمرین میکند،
تمرین خواهد کرد .در ابتدای کار ،برتری او آنقدر نیست که بگوییم ذات ًا بهتر
است؛ درواقع مزیت او این است که فقط اندکی از نظر سنی بزرگتر است .اما
در سنین سیزده یا چهاردهسالگی ،با داشتن مزیتِ آموزش بهتر و با موفقیت
سپری کردن همه تمرینات اضافه خود ،بازیکنی شاخصتر میشود .بنابراین،
این بازیکن کسی است که بهاحتمال زیاد به لیگ میجر جونیور اِی راه مییابد
و از آنجا نیز به لیگهای بزرگتر میرود.
به گفته بارنسلِی این نوع توزیع سنی نادرست وقتی بهوجود میآید که سه
عامل وجود داشته باشد :تجربه انتخاب ،طبقهبندی و تمایز .اگر تصمیم بگیریم
که چه کسی در سن پایین خوب است و چه کسی خوب نیست ،اگر
«بااستعدادها» را از «بی استعدادها» جدا کنیم و اگر برای بااستعدادها شرایط
ت بسیار زیادی را به گروه کوچک
فوقالعادهای فراهم کنیم ،آنگاه درنهایت مزی ِ
از افرادی دادهایم که در نزدیکترین روز به محدودیت تاریخ تولد بهدنیا
آمدهاند.
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ت موجود در هاکی،
فوتبال و بسکتبال در آمریکا ،آنقدرها هم با این دق ِ
انتخاب و طبقهبندی یا متمایز نمیکنند .از همین روی ،یک خردسال شاید
اندکی از نظر فیزیکی برای اینورزشها مناسب نباشد ولی همچنان پابهپای
همتیمیهای بالغتر خودش بازی میکند .اما این فرآیندها را در بیسبال انجام
میدهند .محدودیت تاریخ تولد تقریباً برای تمامی لیگهای بیسبال خارج از
مدرسهای در آمریکا 31 ،جوالی است .همین باعث میشود که بیشترِ بازیکنان
لیگ دسته باال ،در مقایسه با دیگر ماهها ،در آگوست متولد شده باشند .این
تعداد رو به افزایش است :در سال  ،2005از میان آمریکاییهایی که در لیگ
برتر بیسبال بازی میکردند 505 ،نفر متولد آگوست و  313نفر متولد جوالی
بودند.
بهطور مشابهی ،فوتبال در اروپا نیز همانند هاکی و بیسبال سازماندهی
ال دستکاری میشود .در
میشود .توزیعِ تاریخ تولد در اینورزش نیز کام ً
انگلیس ،تاریخ تولدِ واجد شرایط  1سپتامبر است .در لیگ برتر اتحادیه فوتبال
این کشور ،در برههای از دهه  288 ،1990بازیکن متولدِ سپتامبر تا نوامبر و
تنها  136بازیکن متول ِد ژوئن تا آگوست وجود داشت .در بازیهای جهانی
فوتبال ،تاریخ تولد واجد شرایط سابقاً  1آگوست بود و در یک دوره مسابقات
قهرمانی جوانان جهان 135 ،بازیکن متولد سه ماه بعد از  1آگوست و تنها 22
نفر متولد می ،ژوئن و جوالی بودند .امروزه تاریخ تولد واجد شرایط برای
فوتبال جوانان جهان  1ژانویه است .نگاهی به لیست تیم ملی فوتبال جوانان
کشور چِک در سال  2007بیندازید که به فینال جام جهانی جوانان راه یافتند.
باز هم لیستی دیگر:
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شماره

نام بازیکن

پست

تاریخ تولد

1

مارسل گکوف

 1ژانویه 1988

هافبک

2

لودک فردریچ

 3ژانویه 1987

دروازه بان

3

پیتر جاندا

 5ژانویه 1987

هافبک

4

ژکوب دانالِک

 12ژانویه 1988

مدافع

5

جکوب مارس

 26ژانویه 1987

هافبک

6

مایکل هلد

 27ژانویه 1987

مدافع

7

مارک استرستیک

 1فوریه 1987

حمله

8

جیری ولنتا

 14فوریه 1988

هافبک

9

جَن سیمونک

 20فوریه 1987

مدافع

10

توماس اُکلستک

 21فوریه 1987

هافبک

11

لوبُس کالودا

 21فوریه 1987

هافبک

12

رادک پِتر

 24فوریه 1987

دروازه بان

13

اُندرج مازوک

 15فوریه 1989

مدافع

14

اُندرج کودال

 26مارس 1987

هافبک

15

مارک سوچی

 29مارس 1988

مدافع

16

مارتین فنین

 29مارس 1988

حمله

17

توماس پکارت

 26می 1989

حمله

18

لوکاس کوبان

 22ژوئن 1987

مدافع

19

توماس سیهالر

 24ژوئن 1987

مدافع

20

توماس فریستاک

 18آگوست 1987

دروازه بان

21

توماس میکوال

 26سپتامبر 1988

هافبک

در مسابقات انتخابی تیم ملی ،مربیان فوتبال چِک نیز احتماالً به همه
کسانی که پس از نیمه تابستان به دنیا آمدهاند گفتهاند که باید وسایلشان را
جمع کنند و بروند خانه!
چون هاکی و فوتبال فقط بازی هستند ،افراد اندکی انتخاب میشوند .اما
این روشهای مشابه و دقیقِ انتخاب براساس محدوده سنی مشخص ،در دیگر
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حوزهها مثل آموزش که پیامدهای بیشتری دارند نیز بروز میکند .والدینی که
بچههایشان در آخر سال به دنیا آمدهاند ،معموالً به فکر این هستند که کودک
خود را تا پیش از شروع مهدکودک ،جایی نفرستند :برای کودک پنجساله
دشوار است که پابهپای کودکی که چند ماه زودتر به دنیا آمده است ،پیش
برود .بااینحال ،گمان میرود که بیشترِ والدین فکر میکنند کاستیهایی که
بچهها در مهدکودک با آنها مواجه میشوند ،با مرور زمان از بین خواهد رفت.
اما اینطور نیست .دقیق ًا مثل هاکی است .مزیت ابتدایی و کوچکِ دنیا آمدن
یک کودک در بخشها ی اولیه سال ،نسبت به کودکی که در انتهای سال دنیا
میآید ،ادامه خواهد داشت .این مزیت ،بچهها را در الگوهای موفقیت و عدم
موفقیت ،امید و یاس محبوس میکند که تا سالها ادامه مییابد.
اخیراً دو اقتصاددان ،کِلی بِدارد 1و الیزابت دوئی ،2به بررسی رابطه بین
نمراتِ کسبشده در آزمون «تیمز »3و ماه تولد پرداختهاند .آنها دریافتند که
در میان دانشآموزان پایه چهارم ،بچههای بزرگتر از نظر سنی ،چیزی بین 4
تا 12درصد نمره بهتری نسبت به بچههای جوانتر کسب کردهاند .طبق
توضیح دوئی ،این یک «اثر بزرگ» است .این بدان معناست که اگر از دو
دانشآموز پایه چهارم با هوشِ برابر امتحان بگیریم ،که یکی از آنها قبل از
محدودیت تاریخ تولد و دیگری بعد از آن به دنیا آمده است ،دانشآموز بزرگتر
80درصدِ نمره را کسب خواهد کرد؛ اما دانشآموز جوانتر 68درصد .همین
تفاوت است که شایستگی دانشآموزان را برای ورود به کالسهای فوقالعاده
1. Kelly Bedard
2. Elizabeth Dhuey
« :TIMSS .3بررسی بینالمللی عملکرد ریاضیات و علوم» ؛ آزمون علوم و ریاضی که هر چهار سال از
بچهها در بسیاری از کشورهای دنیا گرفته میشود.
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تعیین میکند .دوئی میگوید« :دقیقاً مثل ورزشه .ما گروهبندی دانشآموزان را
بر پایه توانمندی خیلی زود از دوره کودکی شروع میکنیم .ما گروههای
پیشرفته مهارتِ خواندن و گروههای پیشرفته ریاضی داریم .بنابراین ،اگر
بچههای جوان را در مراحل اولیه یعنی مهدکودک یا پایه اول بررسی کنیم،
خواهیم دید که معلمان ،بلوغ را با توانمندی اشتباه میگیرن و بچههای
بزرگتر رو میفرستن تو گروه پیشرفته که مهارتهای بهتری بهشون یاد
میدن .سال بعد نیز چون توی گروهها ی باالتری هستن ،عملکرد بهتری از خود
نشون میدن .سالهای بعدتر نیز درست همین مورد مشابه اتفاق میاُفتد و
حتی عملکرد بهتری خواهند داشت .تنها کشوری که چنین چیزی نداره،
دانمارکه .اونا یه سیاست ملی دارن که تا سن دهسالگی هیچ گروهبندی بر پایه
توانمندی انجام نمیدن ».در دانمارک منتظر میمانند تا اختالف بلوغ براساس
سن برابر شود و سپس در زمینه انتخاب ،تصمیمگیری میکنند.
پسازآن  ،دوئی و بِدارد تحلیل مشابهی را انجام دادند؛ اما این بار دانشگاه را
بررسی کردند .چه چیزی یافتند؟ در دانشگاههای آمریکا با دوره تحصیلی
چهارساله – باالترین طبقهبندی آموزشی پس از دوره متوسطه – آن دسته از
دانشجویانی که تقریب ًا جزء جوانترینها در کالسهایشان بودند ،تعدادشان
اندک و حدود 11/6درصد بود .آن اختالف اولیه در بلوغ با گذر زمان از بین
نمیرود؛ بلکه ادامه مییابد .این وضع نابرابر ،دلیل بروز تفاوت بین هزاران
دانش آموز است؛ تفاوت بین رفتن و نرفتن به دانشگاه ،یا خوب درس خواندن
در دوره متوسطه.
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دوئی میگوید« :به نظر من مسخرهاس .عجیبه که این انتخاب دلخواه
براساس محدودیتهای تاریخ تولد باعث بروز این اثرات بلندمدت میشه و
هیچکس ظاهراً نمیخواد کاری بکنه».

5
به آنچه داستان هاکی و تاریخ تولد در چند ماه اول سال درباره موفقیت
میگویند ،لحظهای فکر کنید.
این داستانها به ما میگویند که این دیدگاه که بگوییم بهترینها و
تیزهوشان بیزحمت به قله موفقیت میرسند ،بسیار بسیار سادهلوحانه است.
آری ،بازیکنان هاکی که برای رسیدن به سطوح حرفهای بازی میکنند ،بسیار
بااستعدادتر از من و شما هستند .اما آنها یک امتیاز بزرگ نیز داشتهاند؛
فرصتی که نه شایسته آن بودهاند و نه آن را بهدست آوردهاند و همین فرصت
نقش بسیار مهمی در موفقیت آنها ایفا کرده است.
جامعهشناس ،رابرت مِرتُن ،خیلی جالب این پدیده را «اثر متی» نامیده
است .او این نام را از آیهای در انجیل متی گرفته است« :همانا آنانی که دارا
هستند ،بیشتر بهدست خواهند آورد و فراوانی نصیبشان خواهد گردید .لیکن
آنانی که ندار هستند ،بیشتر از دست خواهند داد؛ حتی همان چیزهایی را که
اکنون دارند ».به عبارتی دیگر ،این افراد همانهایی هستند که موفقاند،
همانهایی که بهاحتمال بیشتری از انواع فرصتهای ویژه برخوردار خواهند
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شد که منجر به موفقیت آتی آنان میگردد .اثر متی همان ثروتمندانی هستند
که تخفیف کالن مالیاتی میگیرند .بهترین دانشآموزانی هستند که بهترین
آموزش و توجه را دریافت میکنند .این همان نُه یا دهسالههایی هستند که
آموزش و تمرین بیشتری نصیبشان میشود .به قول جامعهشناسان ،موفقیت،
نتیجه «مزیت انباشتی »1است .بازیکن حرفهای هاکی ،اندکی بهتر از دیگر
همتیمیهایش شروع میکند و همین اختالف اندک باعث ایجاد فرصتی
میشود که آن اختالف را کمی بزرگتر میکند و این اختالف کم نیز فرصتی
دیگر میسازد که اختالف کوچک اولیه را بزرگتر میسازد .این داستان ادامه
مییابد تا وقتیکه بازیکن هاکی به یک از ما بهتران واقعی تبدیل شود .اما این
بازیکن ،از اول از ما بهتران نبوده است .او فقط کار خود را اندکی بهتر از
دیگران شروع کرده است.
پیامد دوم مثال هاکی این است که روشهایی که ما برای تشخیص اینکه
چه کسی بهتر از دیگران است بهکار میبریم ،کارآمدی خاصی ندارند .ما فکر
میکنیم که شروع لیگهای حرفهای و برنامههای فوقالعاده برای بااستعدادها
از سنین آغازین ،بهترین راه برای اطمینان از این است که هیچ استعدادی از
تور ما بیرون نخواهد رفت .اما نگاهی دوباره به لیست تیم جمهوری چِک
بیندازید .هیچ بازیکنی متولد جوالی ،اکتبر ،نوامبر یا دسامبر نیست و تنها یک
نفر متولد آگوست و یک نفر متولد سپتامبر است .همه آنهایی که در نیمه
آخر سال دنیا آمدهاند را ناامید کردهاند ،نادیده انگاشتهاند و از ورزش پس
زدهاند .در اصل ،استعداد نیمی از جمعیت ورزشکار کشور چک تلف شده است.
ال مهدکودک باعث
 :Accumulative advantage .1وقتی مزیتی کوچک در ابتدای یک مرحله مث ً
تفاوتی اندک میشود که در آینده منجر به اختالفی بزرگتر میگردد.
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بنابراین اگر شما یک ورزشکار جوان چکی باشید ،با این بدشانسی که در
نیمه آخر سال بهدنیا آمدهاید چه خواهید کرد؟ نمیتوانید فوتبال بازی کنید.
اوضاع بر وفق مرادتان نخواهد بود .خب شاید بتوانید ورزشی را بازی کنید که
کشور چِک دیوانه آن است؛ یعنی هاکی .اما صبر کنید( .فکر کنم میدانید که
چه خبر است!) در ادامه لیست تیم هاکی جوانان چِک در سال  2007را که در
جام جهانی پنجم شدند ،خواهید دید.
شماره

نام بازیکن

تاریخ تولد

پست

1

دیوید کِوتُن

 3ژانویه 1988

حمله

2

جیری سوچی

 3ژانویه 1988

دفاع

3

مایکل کوالرز

 12ژانویه 1987

دفاع

4

جکوب وجدا

 8فوریه 1987

دفاع

5

جکوب کیندل

 10فوریه 1987

دفاع

6

مایکل فرولیک

 17فوریه 1989

حمله

7

مارتین هنزال

 20فوریه 1987

حمله

8

توماس اسووبدا

 24فوریه 1987

حمله

9

جکوب کرنی

 5مارس 1987

حمله

10

توماس کودلکا

 10مارس 1987

دفاع

11

جاروسالو بارتون

 26مارس 1987

دفاع

12

اچ .اُ .پُزیویل

 22آوریل 1987

دفاع

13

دنیل راکوس

 25می 1987

حمله

14

دیوید کوچجدا

 12ژوئن 1987

حمله

15

وِلَدمیر سُبُتکا

 2جوالی 1987

حمله

16

جکوب کووار

 19جوالی 1988

دروازه بان

17

لوکاس ونتوچ

 20جوالی 1987

حمله

18

جکوب وُراسِک

 15آگوست 1989

حمله

19

توماس پسپیسیل

 25آگوست 1987

حمله

20

اُندرج پاوِلک

 21آگوست 1987

دروازه بان
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21

توماس کانا

 29نوامبر 1987

حمله

22

مایکل رِپیک

 31دسامبر 1988

حمله

آنهایی که در سه ماه آخر سال بهدنیا آمدهاند نیز امکان دارد از هاکی
انصراف بدهند.
میبینید پیامدهای روشی را که ما برای فکرکردن به موفقیت برگزیدهایم؟
ال شخصیسازی میکنیم ،بنابراین فرصتها را
ازآنجاییکه ما موفقیت را کام ً
برای باال رفتن دیگران و رسیدن به قله از بین میبریم .قوانینی وضع میکنیم
که کامیابی را با شکست مواجه میکند .ما زودهنگام افراد را شکستخورده
تلقی و آنها را حذف میکنیم .به آنهایی که موفق میشوند ،بیش از حد
احترام میگذاریم و آنهایی را که شکست میخوردند بیش از حد تحقیر
میکنیم .همچنین ،از همه مهمتر اینکه بیش از حد بیتفاوت میشویم.
منظورم از «ما» جامعه است ،اهمیت فوقالعاده نقش خود را در تعیین اینکه
چه کسی موفق میشود و چه کسی شکست میخورد ،فراموش میکنیم.
اگر این روش را انتخاب کنیم ،اقرار خواهیم کرد که تاریخ تولدهای واجد
شرایط مهم است .میتوانیم دو یا حتی سه لیگ هاکی برگزار کنیم که با ماه
تولد متمایز شوند .ابتدا بگذارید بازیکنان در مسیرهای جداگانه پرورش یابند و
سپس تیمهای سرشناس را انتخاب کنید .اگر تمامی ورزشکارانِ چِک و کانادا
که در آخر سال دنیا آمدهاند ،فرصتی عادالنه بهشان داده شود ،تیمهای ملی
چک و کانادا بهطور ناگهانی دو برابر ورزشکار برای انتخاب خواهد داشت.
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مدارس میتوانند کار مشابهی انجام دهند .مدارس ابتدایی و متوسطه
میتوانند دانشآموز ان متولد ژانویه تا آوریل را در یک کالس ،متولدین می تا
آگوست را در کالسی دیگر و در سومین کالس متولدین بین سپتامبر تا
دسامبر قرار دهند .آنها میتوانند به دانشآموزان اجازه دهند تا با دیگر
دانش آموزان با سطح بلوغ یکسان آموزش ببینند و رقابت کنند .از نظر
مدیریتی شاید اندکی پیچیده بهنظر برسد .اما لزوم ًا هزینه چندان زیادی ندارد
و برای آنهایی که  -بدون اینکه تقصیر خودشان باشد  -به دلیل نوع نظام
آموزشی دارای یک نقطه ضعف بزرگ هستند [تولد در خارج از محدوده تاریخ
واجد شرایط] ،عرصه بازی را هموار کنند .به عبارتی دیگر بهراحتی میتوانیم
ساختار کامیابی را کنترل کنیم .نهتنها در ورزش؛ بلکه ،همانطور که میبینیم،
در برخی دیگر از زمینههای مهمتر .اما نمیخواهیم این مسئله را باور کنیم.
چرا؟ چون ما به این دیدگاه چسبیدهایم که موفقیت صرف ًا براساس عملکردِ
شایستگی فردی است و دنیایی که همه ما در آن بزرگ میشویم و قوانینی را
که انتخاب میکنیم تا در قالب جامعه آنها را بنویسیم ،اصالً مهم نیستند.

6
پیش از بازی فینال مموریال کاپ ،گُرد وازدِن ،1پدر یکی از بازیکنان تیم
مِدِسِن هَت تایگرز ،کنار زمین هاکی ایستاده بود و درباره پسرش ،اسکات،
حرف میزد .وازدِن که کاله بیسبالی و تیشرت مِدِسِن هَت پوشیده بود ،بهیاد
1. Gord Wasden
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میآورد « :اسکات چهار پنج سالش بود و برادر کوچیکش هنوز توی رورووَک
بود .یه چوب هاکی توی دستاش میگرفت و هر دو با هم کفِ آشپزخونه هاکی
بازی میکر دن؛ از صبح تا شب .اسکات همیشه عاشق هاکی بود .توی لیگِ
آماتور کودکان و نوجوانان که بود ،توی تیم منتخب بازی میکرد .همیشه واسه
تیمهای درجهیک انتخاب میشد .از همون سالهای اول که کوچیک و زبر و
زرنگ بود ،همیشه توی [بهترین] تیم منتخب بازی میکرد ».وازدِن مشخصاً
نگران بود :پسرش قرار بود که در بزرگترین مسابقه زندگیاش بازی کند.
«اسکات واسه همۀ اون چه که بهدستآورده مجبور بود خیلی سخت تالش
کنه .من خیلی بهش افتخار میکنم».
در صحبتها ی وازدِن ،عوامل موفقیت ،در باالترین سطح این موارد بود:
عشق ،استعداد و سختکوشی .اما عامل دیگری نیز بود .چه موقع وازدِن برای
اولین بار فهمید که پسرش ویژگی فوقالعادهای دارد؟ «میدونید ،اسکات
همیشه نسبت به سنش بزرگتر بود .او قوی بود و در سنین پایین استعداد
خوبی برای امتیازگیری داشت .تازه او همیشه یهجورایی نسبت به سنش
فوقالعاده بود ،کاپیتان تیمش بود و.»...
نسبت به سنش بزرگتر؟ البته که همینطور است .اسکات وازِدن ،متولد 4
ژانویه است؛ یعنی بین سه روزی دنیا آمده که برای یک بازیکن هاکی تراز اول،
ال عالی است .او یکی از خوششانسها بود .اگر تاریخ تولدِ واجد شرایط در
کام ً
هاکی کانادا چند ماه جلوتر بود ،اسکات وازدِن بهجای بازی در زمین هاکی،
اآلن نشسته بود روی صندلی تماشاچیان و قهرمانی مموریال کاپ تماشا
میکرد.

قانون ده هزار ساعت
فصل )2
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فصل 2
قانونِ ده هزار ساعت
«در هامبورگ ،مجبور بودیم هشت ساعت بنوازیم».

دانشگاه میشیگان ،مرکز کامپیوتر جدید خود را سال  1971در ساختمانی
نوساز در خیابان بیل ،شهر اَنآربُر ،با دیوارهای بیرونی آجری کرمرنگ و نمای
شیشهای مات افتتاح کرد .کامپیوترهای مرکزی 1بسیار بزرگ در وسط اتاقی
سفیدرنگ مستقر بودند .در همین رابطه یکی از اعضای هیئتعلمی بهیاد
میآورد« :این اتاق شبیه یکی از صحنههای پایانی فیلم ادیسه فضایی 2بود ».در
گوشه اتاق ،دستگاههای پانچ کلیدی 3زیادی گذاشته بودند که درواقع در آن
روزها نوعی پایانه کامپیوتری محسوب میشدند .سال  ،1971این کامپیوترها
جدیدترین تکنولوژی بودند .یکی از پیشرفتهترین برنامههای علوم کامپیوتری
در جهان ،از آنِ دانشگاه میشیگان بود .در طولِ حیاتِ مرکز کامپیوتر این

 :mainframe .1کامپیوترهایی که همزمان میتوانند به چندین کاربر خدمات ارائه دهند.
 :A Space Odyssey )2001( .2فیلمی علمی تخیلی ساخته شده در سال  1968به کارگردانی استنلی
کوبریک .در این فیلم کامپیوتر مرکزی بزرگی در سفینه فضایی وجود دارد که سفرهای فضایی را
مدیریت میکند.
 :key punch .3دستگاهی برای ایجاد سوراخهای دقیق در مکانهای مشخص روی کاغذهای ضخیم یا
کارتها.

