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 پیشگفتار

 معمای رُزِتو

 «مردن، همینبه علتِ کهولت سن می اهالی این شهر فقط»

 :1از ما بهتران

 طوربهاز یک مجموعه اصلی یا مرتبط، جدا یا  آن را چیزی که (1

 کنند.یمبندی متفاوتی نسبت به آن مجموعه طبقه

ای با دیگر آماری که از نظر مقادیر، تفاوت برجسته یک مشاهده (2

 دارد. هانمونه

 

1 

های کوه کیلومتری جنوب شرقی رُم در دامنه 160در  2شهر رُزِتو والفورتوره

ایتالیا واقع شده است. این شهر با شکل و شمایل  4یایفوجاستان  3آپنینیِ

ی روروبه، در اطراف یک میدان مرکزی بزرگ قرار دارد. یوسطقرونروستاهای 

قرار دارد که زمانی از  6ساجیزه ، کاخ طایفه5این میدان، پالتزو مارکیزال

                                                 
1 . Outliers 
2 . Roseto Valfortore 
3 . Apennine 

4 . Foggia 

5 . Palazzo Marchesale 

6 . Saggese 
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. یک راهروی طاقی شکل از اندبودهی شهر هاقسمتهمین  بزرگداران زمین

رسد. یم «1بانویِ کوه کارمینِ ما ،مادونا ِدل کارمینه»طرف به کلیسای یک 

ی سنگی دو هاخانهروند و ردیفی از یمی سنگی باریک به دامنه کوه هاپله

 هاپلهی سفالی قرمز رنگ در دو طرف مسیرِ این هاسقفنزدیک هم با  طبقۀ

 .اندگرفتهقرار 

کار  هاتپهی مرمر در اطراف هاگسنها بود که اهالی رُزِتو در معادن قرن

کردند؛ هر یمپایین دره کشاورزی  بندی شدههای کرتینزمکردند یا در یم

رفتند و موقع یمروز صبح، هفت هشت کیلومتر به سمت پایین کوهستان راه 

هایشان. به خانه گشتندیبرمرفتند و شب، همین مسیر طوالنی را از تپه باال می

فقیر بسیار ها آن تعداد اندکی از اهالی شهر سواد داشتند.روزگار سختی بود. 

بودند و هیچ امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی نداشتند. تا اینکه در اواخر قرن 

به گوش اهالی رُزِتو  هاآبدر آن طرف  هافرصتنوزدهم، خبرهایی از سرزمین 

 رسید.

 سویبهرد و یک پسر، ها، ده م، گروهی یازده نفره از رُزِتویی1882 در ژانویه

نیویورک رهسپار دریا شدند. وقتی رسیدند آمریکا، شب اول را کفِ زمیِن 

خوابیدند.  2مَنهَتن ککوچ یایتالیا ای در خیابان مالبری، در محلهمسافرخانه

یی هاشغل باألخره غرب ادامه دادند و سویبهآمیز خود را سپس، سفر مخاطره

شهر  به کیلومتری غربِ شهری نزدیک 150یافتند که در  3در معدن سنگ لوح

                                                 
1 . Madonna del Carmine – Our Lady of Mount Carmine 

2  .Manhattan’s Little Italy- های ای در شهر منهتن که زمانی به خاطر جمعیت زیاد ایتالیاییمحله

 ساکن در این مکان معروف بود. 

 . های نازک بریدسنگ یا صفحهصورت تختهتوان آن را بهکم که میسنگ دگرگونی ریزدانه و مترا.  3
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واقع بود. سال بعد، پانزده نفر از اهالی رُزِتو، ایتالیا را  2، پنسیلوانیا1کوچک بَنگُر

در بَنگُر  درنهایتبه مقصد آمریکا ترک کردند که تعدادی از این گروه نیز 

شدند. این های خود در معدن سنگ لوح ملحق یهمشهراقامت کردند و به 

فرستادند و یمرا مرتب به شهر رُزِتو  3«بَر جدید»مهاجران، خبر مربوط به 

ها را بستند و راهی گروه چمدان گروه ،ها یکی پس از دیگریخیلی زود رُزِتویی

پنسیلوانیا شدند. این روند تا جایی پیش رفت که جریانِ اندک مهاجران 

هزار  دودح، 1894قط در سال نخستین به سیلی از مهاجران تبدیل شد. ف

های روستای قدیمی خود یابانخرُزِتویی درخواست ویزای آمریکا دادند و تمام 

 ، رها کردند.وکورسوترا 

ای که با یک ای صخرههای دامنه تپهینزم ها شروع کردند به خریدرُزِتویی

در آن  هاکالسکهشیارهای عمیقی از حرکت  شد ویمسراشیبی به بَنگُر متصل 

ی سفالی در هاسقفی سنگی دو طبقه با هاخانهردیفی از ها آن بود. مانده جابه

تپه امتداد داشتند.  های باریکی ساختند که به باال و پایین دامنهیابانخ

بنا کردند و نام خیابان اصلی را که  4«بانویِ کوه کارملِ ما»کلیسایی نیز به نام 

خیابان »به افتخار قهرمان بزرگ اتحاِد ایتالیا،  این کلیسا در آن واقع شده بود،

کردند.  گذارینام« ایتالیای جدید»اوایل، شهر خود را  گذاشتند.« 5گاریبالدی

                                                 
1 . Bangor 

2 . Pennsylvania 
3  .New Worldو برخی جزایر اقیانوس  طور مشخص قاره آمریکایا به امی است که به نیمکره غربی: ن

 هاقارهبَر قدیم که به دیگر  Old Worldدر مقابل  .شودگفته می اطلس و آرام و گاهی نیز قاره اقیانوسیه

 شود. گفته می
4 . Our Lady of Mount Carmel 

5  .Garibaldi :ایتالیا کوشید کردن در یکپارچه ایتالیا که طلبانرهبر استقالل. 
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تغییر نام دادند که به نظر جالب هم « رُزِتو»اما اندک زمانی بعد، آن را به 

 از یک روستای مشابه از ایتالیا آمده بودند.ها آن رسید؛ چون همهیم

« 1پدر پاسکال دُ نیسکو»به نام  یپرانرژ، کشیشی جوان و 1896در سال 

گرفت. دُ نیسکو،  بر عهدهرا « بانویِ کوه کارمِل ما»سرپرستی کلیسای 

یی برگزار کرد. او اهالی شهر را ترغیب هاجشنوارهو  تأسیسی مذهبی هاانجمن

هندوانه، خربزه و زمینی، سازی کنند و پیاز، لوبیا، سیبکرد تا زمین را پاک

یشان بکارند. او پیاز و هاخانههای بزرگ پشت یاطحای را در ی میوههادرخت

ها و سبزیجات را بین اهالی شهر تقسیم کرد. شهر جانی تازه گرفت. یوهمبذر 

شان و های پشت خانهیاطحها شروع کردند به پرورش خوک در رُزِتویی

چند مدرسه، یک پارک، ها آن اشتند.انگورهایی را برای ساخت شراب خانگی ک

ها، یینانوای کوچک، هامغازهو یک قبرستان ساختند.  سراصومعهیک 

خیابان گاریبالدی افتتاح کردند. بیش از  هایی در حاشیهیخانهمو  هارستوران

تولیدی لباس را در اندک زمانی کوتاه ساختند. بیشتر اهالی شهرهای  هاده

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 

ها یانگلستانبطی تیره بین گزینی باعث ایجاد رواها بود. این نوع سکنیرُزِتویی

 ی اولیههادههشده بود. اگر کسی در  هاسالها در آن یتالیاییاها و یآلمانو 

زد، فقط زبان ایتالیایی یمهای رُزِتو در پنسیلوانیا پرسه یابانخدر  1900

گویش صریح فوجیایی جنوبی نیز با زبان ایتالیایی، بلکه  تنهانهشنید؛ البته یم

کردند. شهر رُزِتو در ایالت پنسیلوانیا، دنیای یمایتالیایی، صحبت  در رُزِتوی

                                                 
1 . Father Pasquale de Nisco 
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برای جوامع اطرافش ناشناخته بود و تقریباً  خود را داشت و مستقلکوچک و 

ممکن بود که به همین ترتیب ناشناخته بماند اما نه برای مردی به نام 

 استوارت وُلف.

پزشکی  و در دانشکدهگوارش و معده خوانده بود  وُلف پزشک بود؛ رشته

ای در ی خود را در مزرعههاتابستانکرد. او یمدانشگاه اوکالهما تدریس 

البته این اقامت تابستانی در  .کردیمپنسیلوانیا نه چندان دور از رُزِتو سپری 

در دنیای کامالً  نزدیکی رُزِتو چندان هم اهمیت زیادی نداشت، چون رُزِتو

هم از  وقتهیچشد در شهر مجاور زندگی کرد و یمکه  یاگونهبهخودش بود؛ 

بار تابستون که یه »ای گفت: بعد در مصاحبه هاسالرُزِتو خبری نداشت! وُلف 

منو دعوت کردن تا در یه  پنجاه بود. که به نظرم اواخر دهه رفته بودیم اونجا

انجمن پزشکی محلی سخنرانی کنم. جلسه که تموم شد، یکی از پزشکای 

ساله جالبه من هفده»بخوریم. گفت:  نوشیدنیو دعوت کرد تا با هم محلی من

کنم. از همه جا بیمار دارم ولی کمتر شده که از رُزِتو بیمارِ زیر یمکه طبابت 

 «ال با ناراحتی قلبی داشته باشم!س 65

 قبل از ظهورِ داروهای کاهنده هاسالپنجاه بود؛  وُلف جا خورد. دهه

های یماریبهای قلبی. یماریبکلسترول و اقدامات تهاجمی برای جلوگیری از 

سال بود. عقل سلیم  65قلبی در آمریکا شایع و علت اصلی مرگ مردان زیر 

 شد دکتر باشی و بیمار قلبی به تورِت نخوره!ینمگفت یم

وُلف تصمیم گرفت تا تحقیق کند. او از برخی از دانشجویان و همکاران در 

توانستند گواهی فوت اهالی رُزِتو را تا جایی که میها آن وکالهما کمک گرفت.ا

آوری کردند. سپس، به تحلیل سوابق پزشکی قبل جمع هاسالمربوط به 
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ی خانوادگی تنظیم هانامهآوری و شجرهپزشکی را جمع پرداختند، تاریخچه

ای انجام ق اولیهشد. تصمیم گرفتیم تا تحقی شلوغسرمون »گفت: کردند. وُلف 

همه خواهرام »گفت:  بود که شروع کردیم. شهردار بهمون 1961بدیم. سال 

تونم سالن شورای شهر رو می»چهار تا خواهر داشت. گفت: « کنن.کمکتون می

پس خودتون چی؟ کجا جلساتو برگزار »گفتم: « در اختیارتون بذارم.

« ندازیم.رو به تعویق میاشکالی نداره، مدتی این جلسات »گفت: « کنید؟یم

و نوار  هاخونهایی داشتیم که نمونه کاتاقآوردن. یمبرامون ناهار  هاخانم

ذاشتیم. چهار هفته اونجا بودیم. بعدش با مسئولین حرف رو اونجا می هاقلب

جمعیت رُزِتو  مدرسه رو توی تابستون در اختیارمون گذاشتن. همه ازدم و اون

 .«ن و آزمایش بدنرو دعوت کردیم تا بیا

سال نبود  55زیر  کسهیچ یشوبکمبود. در شهر رُزِتو،  انگیزشگفتنتایج 

هایی از بیماری قلبی داشته باشد. در که به علت حمله قلبی مُرده یا نشانه

ناشی از بیماری قلبی در رُزِتو  یروممرگسال، میزان  65مردان باالی 

نصف این میزان در کلِ آمریکا بود. در حقیقت، میزان تقریباً  رفتههمیرو

درصد کمتر از میزان مورد 35تا  30در رُزِتو،  هاعلتناشی از تمامی  ومیرمرگ

 انتظار بود.

از اوکالهما  1شناسِ خود را به نام جان برونوُلف یکی از دوستان جامعه

ن پزشکی و دانشجویا»کند: دعوت کرد تا به او کمک کند. برون تعریف می

کار گرفتیم. در کنندگان بهشناسی رو در قالب مصاحبهی جامعههاآموختهدانش

سال به باال صحبت  ویکیستبرفتیم و با افراد یمرُزِتو، خونه به خونه 

                                                 
1 . John Bruhn 
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اگرچه این اتفاق مربوط به پنجاه سال پیش است اما برون « کردیم.یم

زد. ه یافته بودند حرف میآنچ خاصی در صدایش، درباره وذوقشوقهمچنان با 

هیچ مورد خودکشی نبود. نه اعتیاد به الکل وجود داشت و نه اعتیاد به مواد »

ای از دولت یارانه کسهیچمخدر. جرم و جنایت هم بسیار اندک بود. 

ی گوارشی نیز بررسی کردیم؛ اونا حتی به هازخمگرفت. تازه بعد از اینا، ینم

مردن. الی این شهر فقط به علت کهولت سن میاین مواردم مبتال نبودن. اه

 «همین!

مکانی که  .رُزِتو تعریفی وجود داشت انندهایی موُلف، برای مکان در حرفه

گیرد و در آنجا قوانین طبیعی جواب ی عادی قرار میهافراتر از رویداد

 بود.« از ما بهتران»دهد. رُزِتو یک ینم

 

2 

های غذایی خاصی برنامهاحتماالً  اهالی رُزِتوتصور وُلف ابتدا این بود که 

اند و باعث شده است تا نسبت به کنند که از بَر قدیم با خود آوردهیمدنبال 

بمانند. اما وُلف خیلی زود فهمید که این مسئله  ترسالمها یکاییآمردیگر 

از روغن زیتون  وپزپختکه در ایتالیا بودند برای قباًل  هاحقیقت ندارد. رُزِتویی

کردند؛ اما در رُزِتو روغن خوک مصرف یماست، استفاده  ترسالمکه خیلی 

کردند. پیتزا را در ایتالیا با یک برش نان نازک و افزودن نمک، روغن و یم
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یا پیاز و در پنسیلوانیا، با خمیر نان، سوسیس،  1گاهی اوقات گوجه، ماهی آنشوا

کردند. یمدرست  مرغتخمو گاهی اوقات  ، گوشت ران خوک3، ساالمی2پپرونی

را برای عید کریسمس و عید پاک نگه  5و تارالی 4جاتی مثل بیسکوتیشیرینی

کردند. جات را همیشه مصرف میداشتند اما در رُزِتو، این شیرینییم

ها را بررسی که وُلف و متخصصین تغذیه عادات معمول غذایی رُزِتوییازآنپس

شود. یمین تأمها یچرباز ها آن درصد از کالری41ه بیش از کردند، دریافتند ک

سحر از خواب بلند شوند و تمرین  ها افرادی نبودند که کلهعالوه، رُزِتوییهب

های کیلومتر بدوند! رُزِتویی 10 وحوشحولتند و چابک یا  یوگا انجام بدهند

 چاقی بودند. درگیرها آن کشیدند و خیلی ازسیگار می بسیارپنسیلوانیایی 

ها ها نبود، ژنتیک چطور؟ رُزِتوییاگر رژیم غذایی و ورزش جواب این یافته

مشابه در ایتالیا بودند. بنابراین تصور بعدی وُلف  گروهی صمیمی از یک منطقه

را از ها آن این بود که شاید از یک اصل و نسب خاص و مقاوم هستند که

های ساکن در لف به بررسی اقوام رُزِتوییدارد. بنابراین، وُیمها مصون یماریب

نیز همانند بستگان خود در ها آن دیگر نقاط آمریکا پرداخت تا دریابد که آیا

 نبود. طوراینپنسیلوانیا این سالمتی استثنایی را دارند یا خیر. اما نه، 

                                                 
1 . Anchovies 

گوشت گاوی که با مقادیر زیادی فلفل سیاه و  است که از گوشت خوک و تند ایتالیایی نوعی ساالمی.  2

 شود. است تهیه می دار شدهفلفل قرمز مزه

شود. ماده و خشکاندن در برابر هوا، تولید می یندهایی شامل تخمیرآاست که در فر . نوعی سوسیس 3

  .باشد یا گوشت گوساله اصلی آن ممکن است از گوشت خوک

 . نوعی بیسکوییت یا کلوچه بادامی ایتالیایی است.  4

 . نوعی شیرینی و کلوچه ایتالیایی.  5



 15   |||   رُزِتو ی( معماشگفتاریپ

 

ها در آن زندگی ی پرداخت که رُزِتوییامنطقه، وُلف به بررسی ازآنپس

ی کوه پنسیلوانیای شرقی هادامنهکردند. آیا ممکن بود که زندگی در یم

ترین شهرها به یکنزدمفید باشد؟ ها آن چیزی داشته باشد که برای سالمتی

دست تپه قرار داشت و دیگری َنزَرِت بود که پایینتقریباً  رُزِتو یکی بَنگُر بود که

 ین شهرها تاحدودی هم اندازهچند کیلومتری با رُزِتو فاصله داشت. هر دوی ا

کوش اروپایی رُزِتو بودند و در این دو شهر، انواع مشابهی از مهاجران سخت

ساکن بودند. وُلف سوابق پزشکی این دو شهر را با دقت بررسی کرد. میزان 

سال در دو شهر بَنگُر  65های قلبی در مردان باالی یماریبناشی از  ومیرمرگ

 خورد. بستبنشهر رُزِتو بود. باز هم وُلف به و نَزَرِت سه برابرِ 

ی که وُلف تازه فهمید این بود که معمای رُزِتو رژیم غذایی یا ورزش یا انکته

ژن یا محل زندگی نبود. پس جواب باید در خودِ شهر رُزِتو باشد. وقتی وُلف و 

در زدند، تازه متوجه شدند که چرا معمای رُزِتو یمبرون در اطراف شهر قدم 

ها یکدیگر را دیدند که چگونه رُزِتویییمها آن مثالًخود شهر رُزِتو نهفته است. 

یا  ایستند تا با همدیگر به ایتالیایی گپ بزنندیمکنند، توی خیابان یممالقات 

ای متوجه مجموعهها آن کنند.یمبرای همدیگر آشپزی  اهخانه خلوتیاطحدر 

ها آن اساسِ ساختار اجتماعی شهر بودند. شدند که 1ی گستردههاخانوادهاز 

سه نسل زیر یک سقف زندگی  هاخانهدیدند که چگونه در بسیاری از یم

ها آن .برخوردارنداز چه احترام باالیی  هابزرگو مادر هاپدربزرگکنند و یم

رفتند و یم« بانوی کوِه کارملِ ما»برای مراسم عشای ربانی به کلیسای 

 22ها آن شود.چگونه کلیسا باعث اتحاد و آرامش مردم میدیدند که یم

                                                 
 کند.یمزندگی  هاآننیز با  مادربزرگو  پدربزرگهایی که . خانواده 1
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 ،شهری با فقط دو هزار نفر جمعیت ،سازمان شهری مستقل را در رُزِتو

ها با منشِ خاص خود یعنی برابرطلبی اجتماعی خو شناسایی کردند. رُزِتویی

فقرا کردند و به یمی خود منع هاداشتهگرفته بودند؛ ثروتمندان را از بالیدن به 

 های خود نباشند.نداشته کردند تا شرمندهکمک می

ی شرق پنسیلوانیا، یک هاتپهها با انتقال فرهنگ جنوبِ ایتالیا به رُزِتویی

را از فشار دنیای ها آن ساختار اجتماعی قدرتمند و ایمنی ساختند که توانست

ان در شها سالم بودند به خاطرِ آن محل زندگیمدرن مصون سازد. رُزِتویی

خودشان، رُزِتو،  کدنیایی که در شهر کوچ یتالیا که از آنجا آمده بودند، بابتا

 ها ساخته بودند.در میان تپه

غذایی برای  اولین باری که رفتم رُزِتو یادم میاد. سه وعده»گوید: یمبرون 

وآمد ها، مردمی که توی خیابونا رفتسه نسل در یک خونواده، انواع نونوایی

های یدیتولزدن، بودن توی بالکن خونشون و با هم گپ مییا نشسته کردنیم

کردن و در همان حال مردها توی معادن یمها اونجا کار لباسی که روزها زن

 .«بود انگیزشگفتسنگ لوح مشغول بودن. 

پزشکی ارائه  های خود را برای جامعهبرون و وُلف اولین بار یافته کههنگامی

یی هاکنفرانسبه ها آن اباوری این جامعه را تصور کرد.توان نیمدادند، 

در  هادادهرفتند که همکارانشان دستاوردهای خود را با ردیفی طوالنی از یم

دادند و به این ژن و آن فرآیند فیزیولوژیکی اشاره یمجداول منظم ارائه 

زدنِ ی گپهای رمزآلود و جادوییدهفااما در مقابل، برون و ُولف از  کردند.یم

زدند. در یممردم با یکدیگر در خیابان و زندگی سه نسل زیر یک سقف حرف 

تا حدود زیادی  مدتطوالنی، متخصصان عقیده داشتند که زندگی زمانآن 
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های ما به عبارتی دیگر، به ژن .کسی هستیمبستگی به این داشت که ما چه

چه چیزی برای  ،گرفتیمیمهایی داشت که یمتصممربوط بود. بستگی به 

ی نظام پزشکی ما را ااندازهخوردن انتخاب کنیم، چقدر ورزش کنیم و تا چه 

 کرد.ینمبین سالمتی و اجتماع فکر  به رابطه کسهیچکند. اما یمدرمان  مؤثر

سالمتی و  پزشکی را متقاعد کنند تا درباره وُلف و برون مجبور بودند جامعه

باید جامعه پزشکی را ها آن متفاوت فکر کنند:کاماًل  ایگونهبهی قلبی هاحمله

ی فردی شخص یا هاانتخابکردند تا بدانند که اگر پزشکان فقط وادار می

پرده از راز  های انفرادی وی را در نظر بگیرند، قادر نخواهند بود تایتفعال

سالمتی این شخص بردارند. پزشکان باید به فراتر از مسائل فردی توجه 

کردند؛ باید از فرهنگی که شخص جزئی از آن است، اینکه دوستان و یم

اش اهل چه شهری هستند، اطالع وی چه کسانی هستند و خانواده خانواده

ی دنیایی هاارزشکردند که باید به این دیدگاه توجه می هاآن کردند.کسب می

ما »میقی بر ع تأثیرکنیم و افرادی که اطراف ما هستند، یمکه در آن زندگی 

خواهم یمبرای درکِ ما از موفقیت، « از ما بهتران»گذارند. در یم« که هستیم

 آنچه را انجام دهم که وُلف استوارت برای درک ما از سالمتی انجام داد.

 





 بخش یک( فرصت

 

 

 بخش یک

 فرصت

 





 ( اثر متی1فصل 

 1فصل 

 «تیاثر مَ»

 

و فراوانی  خواهند آورد دستبه همانا آنانی که دارا هستند، بیشتر»

خواهند  ندار هستند، بیشتر از دست آنانی که لیکن نصیبشان خواهد گردید.

 (29، آیه 25)انجیل متی، فصل « داد؛ حتی همان چیزهایی را که اکنون دارند.

1 

ونکوور »و « 1ِمدِسِن هَت تایگرز»، دو تیم 2007در یک روز گرم بهاری، می 

در شهر ونکوور، استانِ « مموریال کاپ»در مسابقات قهرمانی هاکی « 2جایِنتس

بریتیش کلمبیای کانادا، به مصاف یکدیگر رفتند. تایگرز و جایِنتس برترین 

های لیگ هاکی کانادا که بهترین لیگ هاکی جوانان در دنیا است، بودند. یمت

هفده، هجده و  .زش بودندوراین ها ستارگان آیندهمیتبازیکنان این 

رفتن را درست بلد نبودند، روی که از همان بچگی که هنوز راه ییهاسالهنوزده

 کردند.یمیخ، اسکی و گوی هاکی شوت 

                                                 
1 . Medicine Hat Tigers 

2 . Vancouver Giants 
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های مرکز یابانخاین بازی از تلویزیون ملی کانادا پخش شد. گوشه و کنار 

از تیرهای برق آویزان کرده بودند. ی مموریال کاپ را هاونکوور، پوستر

استادیوم مملو از جمعیت بود. فرش قرمز بلندی روی زمین هاکی پهن کرده 

بریتیش ایالت کرد. ابتدا استاندار بودند و گزارشگر، ستارگان تیم را معرفی می

، یکی از 1تماشاچیان، گُردی هاو یاهویپرهکلمبیا، و سپس در میان تشویق 

اعالم  اندازیینطنای هاکی وارد زمین شد. گزارشگر با صدای افسانهبازیکنان 

 «شود!و آقایان، آقای هاکی وارد می هاخانم»کرد: 

و تهاجمی بازی کردند. ونکوور در اوایل  پرشورطی شصت دقیقه، دو تیم 

کردن گوی زد، امتیاز اول را از کمانه 2ست دوم، با شوتی که ماریو بلیزنَک

دست آورد. در اواخر ست دوم، نوبت مِدِسِن هَت بود؛ دارِن هِلم، به

بان ونکوور، تایسون بازیکن تیم، با شوتی سرکش و سریع دروازه یازآورترینامت

ونکوور در سِت سوم  سِکسمیت، را غافلگیر کرد و گوی را وارد دروازه کرد.

دامه، بازیکنان مِدِسِن آورد. در ا دستبهبازی را  سازسرنوشتپاسخ داد و امتیاز 

که برای گرفتن گوی ها آن بانخود جمع شده بودند و دروازه هَت دورِ دروازه

روی زمین دراز کشیده بود، نتوانست جای خالی را پر کند و گوی وارد دروازه 

 شد و ونکوور امتیاز سوم را گرفت.

سراسر یشان و گزارشگران ورزشی از هاخانوادهبعد از بازی، بازیکنان و 

کانادا، به رختکن تیم برنده هجوم بردند. هوا پر بود از دود سیگار، بوی 

زده بودند:  نویسدستی خیِس عرق. روی دیوار پوستری هالباسو نوشیدنی 

                                                 
1 . Gordie Howe 
2 . Mario Bliznak 
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، که با چشمانی 1در وسط اتاق، مربی جایِنتس، دُن هِی« مبارزه، معلم توست.»

کنم. بهشون نگاه یمافتخار  هابچهخیلی به این »پر از اشک ایستاده بود، گفت: 

 .«؛ همشون از دل و جون مایه گذاشتنکن

زش وراینساالری است. هزاران پسر کانادایی نخبهبراساس  هاکی در کانادا

. از آن مهدکودککنند؛ حتی قبل از رفتن به یمشروع « مبتدی»را از سطح 

مختلف این زمان به بعد، برای هر گروه سنی یک لیگ وجود دارد و در سطوح 

را  هابااستعدادترینکنند؛ یمبندی و ارزیابی ها، بازیکنان را منتقل، دستهیگل

شوند. وقتی بازیکنان به اواسط یمکنند و برای سطح بعدی آماده یمجدا 

مِیجِر »ها را به لیگ تراز اول به نام ینبهتردوران نوجوانی خود برسند، بهترینِ 

فرستند. حال اگر شما با تیم سطح مِیجِر است، میکه نوکِ قله « 2جونیور اِی

جونیور ای خود در مسابقات مموریال کاپ بازی کنید، بدین معناست که در 

 نوکِ نوکِ قله هستید.

کنند. یمخود را گلچین  ها با همین روش ستارگان آیندهبسیاری از ورزش

شود و با یم دهیسازمانبا همین روش، فوتبال در اروپا و آمریکای جنوبی 

، این روش چندان هم درواقع. گزینندیبرمهمین روش ورزشکاران المپیکی را 

نده خود یا دنیای رقص باله، آی با روشی که دنیای موسیقی کالسیک، نابغه

 آینده خود یا نظام آموزشی برتر ما، دانشمندان و اندیشمندان آینده رقاص

 کند، تفاوتی ندارد.یمخود را انتخاب 

                                                 
1 . Don Hay 
2 . Major Junior A 
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انید برای رسیدن به لیگ هاکی مِیجِر جونیور اِی پول بدهید. مهم توینم

 تانخانوادهنیست پدر و مادرتان کیست، یا پدربزرگتان که بوده است یا شغل 

ترین استان یشمالچیست. همچنین، مهم نیست که در دورترین نقطه در 

ی از اهگسترد اش را داشته باشید، شبکهکنید. اگر تواناییکانادا زندگی می

شناسایی ورزشکاران، شما را پیدا خواهند کرد. اگر  مأمورانها و استعدادیاب

هم مایل باشید تا این توانایی را در خودتان شکوفا کنید، این شبکه از شما 

شایستگی براساس  کند و مزد شما را خواهد داد. موفقیت در هاکیحمایت می

عملکرد براساس  بازیکنان را البته هم شایستگی و هم استعداد. .فردی است

های خودشان و نه بر یتوانمندبراساس  خودشان و نه عملکرد کسی دیگر و نیز

 کنند.یمبرخی دیگر از افراد، قضاوت  یدرآوردمنهای یتواقع پایه

 است؟ طورهمین واقعاًآیا 

 

2 

مردان و زنانی که کارهایی  از ما بهتران است؛ درباره این کتاب درباره

ی آتی، شما را با از ما بهتران، یکی پس هافصلدهند. در یمانجام  غیرمعمول

ی موسیقی راک و هاستارهی تجارت، هاغولکنم: نوابغ، یماز دیگری آشنا 

، به بررسی داریمبرمیافزار. ما پرده از اسرار وکیلی برجسته نویسان نرمبرنامه

نان را از دیگر خلبانانی که پردازیم که چه چیزی بهترین خلبایماین نکته 
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کوشیم تا دریابیم چرا یمکند و یم، جدا اندشدهباعث سقوط هواپیما 

بررسی زندگی  در بحبوحهعالوه بهها در ریاضی بسیار خوب هستند. یاییآس

م یخواه، هاکوشو سخت بااستعدادهامتبحرها،  ،افراد برجسته در میان خودمان

 اشتباه است. اساساًکنیم، یمگفت که روشی که ما موفقیت را معنا 

خواهیم بدانیم یم پرسیم چیست؟یمافراد موفق  که همیشه درباره سؤالی

چه شخصیتی دارند، یا چقدر باهوش هستند یا چه نوع  ،افرادی هستند هکه چ

تصور  سبک زندگی دارند یا چه استعدادهای خاِص مادرزادی دارند. همچنین،

دهد چگونه آن یمهای شخصی است که نشان یژگیوما این است که همین 

 فرد موفق به قله رسیده است.

یلیاردرها، کارآفرینان، ستارگان مکه  1اینامهزندگیی خودهاکتابدر 

کنند، خط داستان همیشه یکسان یمموسیقی یا افراد مشهور هر ساله منتشر 

شرایط به دنیا آمده است و با شجاعت و  ترینیعاداست: قهرمان ما، در 

کند. در انجیل آمده یماستقامتِ خودش، در راه رسیدن به موفقیت مبارزه 

فروشند. سپس، یمبرده  عنوانبهکنند و است که برادران یوسف، او را تبعید می

یوسف با قدرتِ مهارت و  درنهایتکنند و یمای دیگر یوسف را بزرگ عده

ی مشهور قرن نوزدهِم هارمانفرعون. در  کارههمهود مردِ شیمبینش خود، 

آیند و با ترکیبی از شهامت یمدنیا به ی داستان در فقر پسرها، 2هوراشیو آلگر

که پسر  سؤالزمانی در پاسخ به این  3شوند. جِب بوشیمو ابتکار، ثروتمند 

 آمریکا، نوه جمهورهایرئیسآمریکا، برادر یکی از  جمهورهایرئیسیکی از 

                                                 
 مشهور به قلم خود فرد.  معموالً. کتابی درباره زندگی و سرگذشت یک شخص  1

2 . Horatio Alger 
3   . Jeb Bush 
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های یتفعالو سناتور آمریکا بودن چه مزیتی برای  1استریتوالبانکدار ثروتمند 

وقتی جِب بوش « به نظرم در کل مزیتی نداره.»اش داشته است، گفت: یتجار

معرفی « مردی خودساخته»نامزد فرمانداری فلوریدا بود، مرتب خودش را 

ی شخصی ربط هاتالشبه کامالً  راکرد. با این مقیاس است که ما موفقیت یم

 شود.در موفقیت توجه اندکی می مؤثردهیم؛ از همین روی به دیگر عوامل یم

قهرمان بزرگ  در رونمایی از مجسمه 2چندین سال پیش، رابرت وینثرُپ

سرهایتان را باال »، رو به جمعیت گفت: 3استقالل آمریکا، بنجامین فرانکلین

، کسی که نه کمکی از برآوردنگرید که از هیچ سر بگیرید و به تصویر مردی ب

های تحصیالت یتمزاش گرفت و نه پشتیبانی داشت. کسی که از خانواده

و کامل در اختیار شماست.  راحتیبهی نبرد؛ مزیتی که اکنون ابهرهمقدماتی 

ها های متعددی تجربه کرد و در این شغلی شغلجوانکسی که در 

ترین کارها را انجام داد. اما او زندگی کرد تا جلوی قو کم حقو ترینارزشکم

که دنیا  گذارد جابهپادشاهان بایستید و این دنیا را بدرود گفت تا نامی از خود 

 .«هرگز فراموش نخواهد کرد

درصدد آن هستم که شما را متقاعد کنم که این « از ما بهتران»در 

. آورندیبرنمموفقیت، کارایی ندارد. افراد از هیچ سر  توضیحات شخصی درباره

نظر برسد افرادی که جلوی ما از خانواده و پشتیبان برخورداریم. شاید به

ها درواقع آناین کار را کردند. اما  تنهاییبهپادشاهان ایستادند، خودشان 

ند یراث فرهنگی هستمی استثنایی و هافرصتوران مزایای مخفی، همواره بهره

                                                 
1  .Wall Streetداران آمریکا. یهسرماها و : مرکز مالی، بانک 

2 . Robert Winthrop 
3 . Benjamin Franklin 
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دنیا را  ایگونهبهدهد تا بیاموزند، سخت تالش کنند و یماجازه ها آن که به

یم، مهم اشدهتوانند. اینکه ما کجا و کِی بزرگ ینمدرک کنند که دیگران 

اجداد ما و الگوهای  از ماندهیباقاست. فرهنگی که به آن تعلق داریم و میراث 

به عبارتی  دهند.یمکنیم، شکل ینمرا که تصورش  ایگونهبهموفقیت، ما را 

دیگر، پرسیدن اینکه افراد موفق چه جوری هستند، کافی نیست. تنها با طرح 

توان این مسئله را که چه کسی یماهل کجا هستند، ها آن این پرسش که

 شود و چه کسی نه، حل کرد.یمموفق 

 کنند:یمیک جاندار صحبت « شناسیبوم»شناسان اغلب درباره زیست

به این دلیل که  فقطنهین درخت بلوط در جنگل، بلندترین درخت است بلندتر

بلوط رشد کرده است؛ بلکه به این دلیل که  ین دانهترمقاوماین درخت از 

، خاک اطرافش عمیق و غنی اندنگرفتهدرختانِ دیگر جلوی تابش آفتاب را 

ت، نجویده نهالی جوان بوده اسکه زمانی است، هیچ خرگوشی پوست آن را

دانیم که بُری آن را قطع نکرده است. همه میتا قبل از بلوغ، هیچ چوبیا  است

را گرم ها آن کنند. اما آیا از نور آفتابی کهیمی مقاوم رشد هادانهافراد موفق از 

که به بُرهایی و چوب هاخرگوشزنند، کند، خاکی که در آن ریشه مییم

درختان  این کتاب دربارهکافی اطالعی داریم؟  اندازهبهند، افتهسراغشان نر

ای مناسب برای ینهگزهاکی،  .هاستجنگلمرتفع نیست: این کتاب درباره 

رسد بسیار یمهاکی جهان  شروع است زیرا توضیح اینکه چه کسی به قله

 رسد. در حقیقت، باید گفتیمنظر تر از آن چیزی است که بهیچیدهپجالب و 

 است. فردکاماًل منحصربه
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3 

مشاهده  2007در ادامه، لیست بازیکنان تیم ِمِدسِن هَت تایگرز را در سال 

در این  غیرعادیتوانید چیزی خواهید کرد. با دقت نگاه کنید و ببینید می

 لیست پیدا کنید یا خیر.

 پست نام شماره
جهت 

 شوت
 زادگاه تاریخ تولد وزن قد

9 
برنان 

 بوش
 78 76/1 راست وسط

 فوریه 14

1988 

مارتنسویل، 

 سُکَچوان

11 
اسکات 

 وازدن
 85 85/1 راست وسط

ژانویه  4

1988 
وست بنک، 

 بریتیش کلمبیا

12 
کولتون 

 گرانت

گوش 

 چپ
 80 79/1 چپ

مارس  20

1989 

استاندارد، 

 آلبرتا

 دارِن هِلم 14
گوش 

 چپ
 82 82/1 چپ

ژانویه  21

1987 

سنت اندروز، 

 مَنیتوبا

15 
دِرِک 

 دُرسِت

گوش 

 راست
 80 55/1 چپ

دسامبر  20

1986 

کیندرزلی، 

 سُکَچوان

 1987ژانویه  10 78 54/1 راست وسط دین تاد 16
رِد دییر، 

 آلبرتا

17 
تایلر 

 سویستن

گوش 

 راست
 83 55/1 راست

ژانویه  15

1988 

کوچران، 

 آلبرتا

 84 82/1 راست وسط مَت لوری 19
مارس  2

1988 

نیپاوا، 

 مشنیتوبا

20 
کوین 

 شوتآندر

گوش 

 چپ
 80 82/1 چپ

آوریل  12

1987 

مِدِسِن هَت، 

 آلبرتا

21 
جرید 

 سائر

گوش 

 راست
 88 54/1 راست

سپتامبر  12

1987 

مِدِسِن هَت، 

 آلبرتا

اِدمُنتون، اکتبر  6 72 79/1 چپ وسطتایلر  22



 29   |||   ی( اثر مت1فصل 

 

 

 آلبرتا 1989 اِنیس

23 
جردن 

 هیکمورت
 83 82/1 راست وسط

آوریل  11

1990 
میسیون، 

 بریتیش کلمبیا

25 
جکوب 

 رامپل

گوش 

 راست
 75 78/1 راست

ژانویه  27

1987 

هسیارُوک، 

 اسلوواکی

28 
برتون 

 کامرون
 76 55/1 راست وسط

ژانویه  26

1989 

دیدزبری، 

 آلبرتا

36 
کریس 

 استیونس

گوش 

 چپ
 89 54/1 چپ

آکوست  20

1986 
داسون کریک، 

 بریتیش کلمبیا

3 
گُرد 

 بالدوین
 92 98/1 چپ دفاع

مارس  1

1987 

وینیپِگ، 

 مَنیتوبا

4 
دیوید 

 اسکلمکو
 1987می  7 88 85/1 چپ دفاع

اِدمُنتون، 

 آلبرتا

5 
تِرِور 

 گلَس
 86 82/1 چپ دفاع

ژانویه  22

1988 

کوچران، 

 آلبرتا

10 
کریس 

 راسل
 کارُلین، آلبرتا 1987می  2 80 55/1 چپ دفاع

18 
مایکل 

 سائر
 92 92/1 راست دفاع

آگوست  7

1987 

سارتیل، 

 مینسوتا

24 
مارک 

 ایشروود
 83 82/1 راست دفاع

ژانویه  31

1989 
آبوتسفُرد، 

 بریتیش کلمبیا

27 
شیِن 

 براون
 89 85/1 چپ دفاع

فوریه  20

1989 

استونی پلین، 

 آلبرتا

29 
جُردن 

 بندفیلد
 104 92/1 راست دفاع

فوریه  9

1988 
 لِدوس، آلبرتا

31 
ریان 

 هُلفلد
 75 55/1 چپ دروازه

ژوئن  29

1989 

لُروی، 

 سُکَچوان

33 
مَت 

 کیتلی
 85 88/1 راست دروازه

آوریل  27

1986 

مِدِسِن هَت، 

 آلبرتا
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 هاستسالبینید؟ اگر نه، اشکالی ندارد چون یمجالب این لیست را  نکته

 از اواسط دهه درواقعبه آن توجهی نکرده است!  کسهیچکه در دنیای هاکی 

برای اولین بار  1کانادایی به نام راجر بارنسلِی شناسروانبود که یک  1980

 جلب کرد.« 2سنِ نسبی» پدیده سویبهرا  هانگاه

به آلبرتای جنوبی رفته « 3لِثبریج برُنکُز»بارنسلِی برای تماشای بازی تیم 

های ونکوور جایِنتس و مِدِسِن هَت تایگرز در لیگ یمتبود؛ تیمی که همانند 

همسرش، پائوال و دو پسرشان نیز آنجا بودند. کرد. یمیجر جونیور اِی بازی م

ی بازی بود که به لیستی مشابه آنچه در هابرنامههمسر راجر مشغول خواندن 

 باال مشاهده کردید، برخورد کرد.

 « دنیا اومدن؟بهدونی این پسرای جوون کی راجر، می»پائولو گفت: 

ان. پس باید اواخر سالهآره. همشون بین شونزده و بیست » :بارنسلِی گفت

 «شصت دنیا اومده باشن. دهه

 «نه بابا، منظورم چه ماهیه.»پائوال ادامه داد: 

تر که یقدقکردم همسرم دیوونه شده! اما یمفک »آورد: یاد میبارنسلِی به

متولد ژانویه، نگاه کردم، فوری گرفتم منظورش چیه. عجیب بود که بیشترشون 

 .«4فوریه و مارس بودن

                                                 
1 . Roger Barnsley 

2 . Relative age 
3 . Lethbridge Broncos 

های سال میالدی به ترتیب عبارتند از: ژانویه، فوریه و مارس )فصل زمستان(، آوریل، مِی و ژوئن ماه 4 

 م. –)فصل بهار(، جوالی، آگوست و سپتامبر )فصل تابستان(، اکتبر، نوامبر و دسامبر )فصل پاییز( 
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توانست تاریخ که بارنسلِی به خانه رفت، تا جایی که میازآنپسهمان شب 

ی هاکی را پیدا کرد. او به الگوی مشابهی در احرفهتولد بسیاری از بازیکنان 

، 1تاریخ تولدها رسید. سپس بارنسِلی، همسرش و همکارش، اِی اِچ تامپسون

کردند.  آوریجمعرا « 2راونتاریو جونیو»بازیکنان لیگ هاکی  آمار و ارقام همه

ی دیگر، هاماهنتیجه یکسان بود. بیشتر بازیکنان با تفاوتی فاحش نسبت به 

ژانویه بودند. دومین و بیشترین ماه تولد؟ فوریه. سومین؟ مارس. متولد 

 بارنسلِی دریافت که تعداد بازیکنان متولد ژانویه در لیگ هاکی اونتاریو جونیور

های سرشناس یمتبیشتر از متولدین نوامبر بود. او به نیم برابر وپنجتقریباً 

 3های تراولینگیمتبازیکنان جوانی که برای  .کرد نگاه سالهسیزدهو  سالهیازده

تراز اول انتخاب شده بودند. باز هم نتیجه مشابه بود. هرچه بارنسلِی بیشتر 

شد که آنچه دیده است، اتفاقی شانسی یمکرد، بیشتر باورش یمبررسی 

از بازیکنانِ  گروهدر هاکی کانادا است: در یک  وچراچونیبنیست؛ بلکه قانونی 

درصد از بازیکنان بین ژانویه تا مارس، 40ا،هینبهتربهترینِ  ،تراز اول هاکی

درصد از 10درصد بین جوالی تا سپتامبر و 20درصد بین آوریل تا ژوئن، 30

 .اندآمدهدنیا تا دسامبر بهسپتامبر 

به  وقتهیچی، شناسروانم در ای کاریهاسالدر تمام »گوید: یمبارنسلِی 

چنین اثر بزرگی برخورد نکرده بودم. حتی الزم نیست تحلیل آماری انجام داد. 

 .«شه فهمیدکردن هم میفقط با نگاه

                                                 
1 . A. H. Thompson 
2 . Ontario Junior 

3  . Traveling squad ای در خانه و لیگ مسابقه معموالً: تیمی منتخب از بازیکنان تراز اول هاکی که

ها در خارج از خانه، به دیگر مناطق یا شهرها سفر یمتکند و برای مسابقه با دیگر خانگی برگزار نمی

  کند.می
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 25گیرید؟ از یمرا  اشنکته اآلنبه لیست مِدِسِن هَت دوباره نگاه کنید. 

 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 

یگر شبیه قهرمانی هاکی مموریال کاپ کنم. با این کار، این مسابقه دیم

نیست، بلکه شبیه تشریفات عجیب ورزشی برای پسران نوجوانی است که 

 جَدی، دَلو و حوت است!ها آن بینیطالع نشانه

کند و گوی را یممارس از یک طرِف دروازه تایگرز شروع  11

دهد و او یمژانویه پاس  22ژانویه و او هم به  4خود  تیمیهمبه 

دهد و او یممارس  12نیز با یک حرکت سریع، رو به عقب به 

 27زند. یمآوریل، شوت  27بان تایگرز، مستقیم به سمت دروازه

مارس از تیم ونکوور به گوی  6، اما گرداندبرمیآوریل گوی را 

زند! مدافعان مِدِسِن هَت، مارس شوت می 6زند. برگشتی ضربه می

روند تا گوی را بگیرند، اما مدافع دیگر، یمیرجه فوریه، ش 14و  9

 6کند. یمو فقط تماشا  آیدبرنمیژانویه، هیچ کاری ازش  10

 گیرد!یممارس امتیاز 

 حاال برویم سراغ سِت دوم.

 21بازیکن تایگرز،  امتیازآورتریننوبت مِدِسِن هَت است. 

 ایستد ویماو ژانویه، سمت راست زمین در حال یورش است. 

گذارد. سپس، یمفوریه، را پشت سر  15چرخد و مدافع ونکوور، یم
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وای! اونجا  .دسامبر 20خود،  تیمیهمژانویه گوی را ماهرانه به  21

 17دهد. او هم به مدافع سر سخت، یمپاس  کنه؟داره چیکار می

برد کنار دروازه یورش می زند و خیلی سریع به محوطهمی، تنه می

زند. مدافع دهد؛ او شوت مییمژانویه پاس  21و رو به عقب به 

خواهد جلوی شوت را یمرود و یممارس، شیرجه  12ونکوور، 

ناگهانی به  طوربهمارس، خودش را  19بان ونکوور، بگیرد. دروازه

گیرد! او یمژانویه امتیاز  21کند اما ناموفق است. یمجلو پرت 

می، با  2اش، یمیتکند و هم یمپیروزی بلند  دستانش را به نشانه

 پرد.یمهای او خوشحالی روی شانه

4 

بینی ربط دارد و نه چیز پدیده خیلی ساده است. نه به طالعتوضیح این 

دلیلش این است که در کانادا  صرفاًجاودیی در سه ماه اول سال وجود دارد. 

ی که در ژانویه است. بنابراین، پسر 1محدودیت سن واجد شرایط برای هاکی 

تواند در کنار کسی بازی کند که تا آخر سال یمشود، یم سالهدهژانویه  2

 ماههدوازده همچنین در این سن، پیش از نوجوانی، فاصله .شودینم سالهده

 سنی باعث تفاوتی فاحش در بلوغ فیزیکی خواهد شد.

یا ها بازیکنان نُه یمرباینجا کانادا است؛ کشور عاشقِ هاکی در جهان. 

کنند و انتخاب می، پرستارههای یمت ،را برای تیم منتخب تراولینگ سالهده

دانند که از و منظم می بااستعدادرا بازیکنانی بزرگ و ها آن زیاد احتمالبهالبته 
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های بیشتر که فرصتی مهم برای بلوغ فیزیکی است، برخوردار مزیت داشتنِ ماه

 اند.بوده

افتد اگر یک بازیکن برای تیم منتخب انتخاب از طرفی دیگر چه اتفاقی می

های بهتری دارد، در هر فصل، پنجاه یا یمیتبیند، هم یمشود؟ آموزش بهتری 

مانند و یمکه در لیگ خانگی باقی  هاییآنکند؛ نه مثل یمبازی  هفتادوپنج

این بازیکن منتخب  دهند. از طرفی دیگر،یمفقط بیست بازی در فصل انجام 

کند، یمدو برابر یا حتی سه برابر بیشتر از آن چیزی که در حال حاضر تمرین 

بهتر  ذاتاً نیست که بگوییم  قدرآنتمرین خواهد کرد. در ابتدای کار، برتری او 

است. اما  تربزرگمزیت او این است که فقط اندکی از نظر سنی  درواقعاست؛ 

، با داشتن مزیتِ آموزش بهتر و با موفقیت سالگیچهاردهدر سنین سیزده یا 

شود. بنابراین، می ترشاخصخود، بازیکنی  تمرینات اضافه سپری کردن همه

یابد یمزیاد به لیگ میجر جونیور اِی راه  احتمالبهاین بازیکن کسی است که 

 رود.یم تربزرگهای یگلو از آنجا نیز به 

آید که سه یموجود سنی نادرست وقتی بهبارنسلِی این نوع توزیع  به گفته

بندی و تمایز. اگر تصمیم بگیریم انتخاب، طبقه عامل وجود داشته باشد: تجربه

که چه کسی در سن پایین خوب است و چه کسی خوب نیست، اگر 

شرایط  بااستعدادهاجدا کنیم و اگر برای « بی استعدادها»را از « بااستعدادها»

مزیِت بسیار زیادی را به گروه کوچک  درنهایتنیم، آنگاه ای فراهم کالعادهفوق

نیا دبه دترین روز به محدودیت تاریخ تولیکنزدایم که در از افرادی داده

 .اندآمده
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هم با این دقِت موجود در هاکی،  قدرهاآنفوتبال و بسکتبال در آمریکا، 

کنند. از همین روی، یک خردسال شاید ینممتمایز یا  بندیانتخاب و طبقه

پای بهمناسب نباشد ولی همچنان پا هازشورایناندکی از نظر فیزیکی برای 

انجام  بالبیسیندها را در فرآکند. اما این یمتر خودش بازی های بالغیمیتهم

خارج از  بالبیسهای یگلبرای تمامی تقریباً  دهند. محدودیت تاریخ تولدیم

شود که بیشترِ بازیکنان یمجوالی است. همین باعث  31ی در آمریکا، اهمدرس

، در آگوست متولد شده باشند. این هاماهلیگ دسته باال، در مقایسه با دیگر 

هایی که در لیگ یکاییآمر، از میان 2005تعداد رو به افزایش است: در سال 

نفر متولد جوالی  313ست و نفر متولد آگو 505کردند، یمبازی  بالبیسبرتر 

 بودند.

 دهیسازمان بالبیسمشابهی، فوتبال در اروپا نیز همانند هاکی و  طوربه

شود. در می کاریکاماًل دست زش نیزوراینتوزیعِ تاریخ تولد در  .شودیم

فوتبال  سپتامبر است. در لیگ برتر اتحادیه 1انگلیس، تاریخ تولدِ واجد شرایط 

بازیکن متولدِ سپتامبر تا نوامبر و  288، 1990 ی از دههااین کشور، در برهه

های جهانی بازیکن متولِد ژوئن تا آگوست وجود داشت. در بازی 136تنها 

آگوست بود و در یک دوره مسابقات  1 سابقاًفوتبال، تاریخ تولد واجد شرایط 

 22آگوست و تنها  1 بعد از بازیکن متولد سه ماه 135قهرمانی جوانان جهان، 

نفر متولد می، ژوئن و جوالی بودند. امروزه تاریخ تولد واجد شرایط برای 

ژانویه است. نگاهی به لیست تیم ملی فوتبال جوانان  1فوتبال جوانان جهان 

 بیندازید که به فینال جام جهانی جوانان راه یافتند. 2007ال کشور چِک در س

 باز هم لیستی دیگر:
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 پست تاریخ تولد نام بازیکن شماره

 هافبک 1988ژانویه  1 مارسل گکوف 1

 دروازه بان 1987ژانویه  3 لودک فردریچ 2

 هافبک 1987ژانویه  5 پیتر جاندا 3

 مدافع 1988ژانویه  12 ژکوب داناِلک 4

 هافبک 1987ژانویه  26 جکوب مارس 5

 مدافع 1987ژانویه  27 مایکل هلد 6

 حمله 1987فوریه  1 مارک استرستیک 7

 هافبک 1988فوریه  14 جیری ولنتا 8

 مدافع 1987فوریه  20 جَن سیمونک 9

 هافبک 1987فوریه  21 توماس اُکلستک 10

 هافبک 1987فوریه  21 لوُبس کالودا 11

 دروازه بان 1987فوریه  24 پِتررادک  12

 مدافع 1989فوریه  15 اُندرج مازوک 13

 هافبک 1987مارس  26 اُندرج کودال 14

 مدافع 1988مارس  29 مارک سوچی 15

 حمله 1988مارس  29 مارتین فنین 16

 حمله 1989می  26 توماس پکارت 17

 مدافع 1987ژوئن  22 لوکاس کوبان 18

 مدافع 1987ژوئن  24 توماس سیهالر 19

 دروازه بان 1987آگوست  18 توماس فریستاک 20

 هافبک 1988سپتامبر  26 توماس میکوال 21

 به همهاحتماالً  در مسابقات انتخابی تیم ملی، مربیان فوتبال چِک نیز

که باید وسایلشان را  اندگفته اندآمدهدنیا  به تابستان کسانی که پس از نیمه

 جمع کنند و بروند خانه!

شوند. اما یمچون هاکی و فوتبال فقط بازی هستند، افراد اندکی انتخاب 

سنی مشخص، در دیگر  محدودهبراساس  های مشابه و دقیقِ انتخاباین روش
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کند. والدینی که یممثل آموزش که پیامدهای بیشتری دارند نیز بروز  هاحوزه

به فکر این هستند که کودک معموالً  ،اندآمدهدنیا به در آخر سال  یشانهابچه

 سالهپنجخود را تا پیش از شروع مهدکودک، جایی نفرستند: برای کودک 

دنیا آمده است، پیش به پای کودکی که چند ماه زودتر بهدشوار است که پا

هایی که تیکنند کاسیمرود که بیشترِ والدین فکر ، گمان میحالبااینبرود. 

شوند، با مرور زمان از بین خواهد رفت. میمواجه ها آن در مهدکودک با هابچه

مثل هاکی است. مزیت ابتدایی و کوچکِ دنیا آمدن  دقیقاً نیست.  طورایناما 

ی اولیه سال، نسبت به کودکی که در انتهای سال دنیا هابخشیک کودک در 

را در الگوهای موفقیت و عدم  هابچه آید، ادامه خواهد داشت. این مزیت،یم

 یابد.ادامه می هاسالکند که تا یمموفقیت، امید و یاس محبوس 

بین  ، به بررسی رابطه2و الیزابت دوئی 1دو اقتصاددان، کِلی بِدارد یراًاخ

دریافتند که ها آن .اندپرداختهو ماه تولد « 3تیمز»در آزمون  شدهکسبنمراتِ 

 4از نظر سنی، چیزی بین  تربزرگی هابچهچهارم،  آموزان پایهدانشدر میان 

. طبق اندکردهکسب  ترجوانی هابچهبهتری نسبت به  درصد نمره12 تا

است. این بدان معناست که اگر از دو « اثر بزرگ»توضیح دوئی، این یک 

قبل از ها آن چهارم با هوشِ برابر امتحان بگیریم، که یکی از آموز پایهدانش

 تربزرگآموز به دنیا آمده است، دانش آن از بعدمحدودیت تاریخ تولد و دیگری 

درصد. همین 68 ترجوان آموزدانشدرصدِ نمره را کسب خواهد کرد؛ اما 80

 العادهفوقی هاکالسآموزان را برای ورود به تفاوت است که شایستگی دانش

                                                 
1 . Kelly Bedard 
2 . Elizabeth Dhuey 

3  . TIMSS« :؛ آزمون علوم و ریاضی که هر چهار سال از «المللی عملکرد ریاضیات و علومبررسی بین

 شود.یمدر بسیاری از کشورهای دنیا گرفته  هابچه
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آموزان را بندی دانشرزشه. ما گروهمثل و دقیقاً»گوید: کند. دوئی مییمتعیین 

ی هاگروهکنیم. ما یمکودکی شروع  توانمندی خیلی زود از دوره بر پایه

ریاضی داریم. بنابراین، اگر  ی پیشرفتههاگروهمهارتِ خواندن و  پیشرفته

اول بررسی کنیم،  یا پایه مهدکودکی جوان را در مراحل اولیه یعنی هابچه

ی هابچهگیرن و خواهیم دید که معلمان، بلوغ را با توانمندی اشتباه می

ی بهتری بهشون یاد هامهارتفرستن تو گروه پیشرفته که رو می تربزرگ

ی باالتری هستن، عملکرد بهتری از خود هاگروهیدن. سال بعد نیز چون توی م

اُفتد و مورد مشابه اتفاق میهای بعدتر نیز درست همین نشون میدن. سال

حتی عملکرد بهتری خواهند داشت. تنها کشوری که چنین چیزی نداره، 

بندی بر پایه هیچ گروه سالگیده. اونا یه سیاست ملی دارن که تا سن هدانمارک

براساس  مانند تا اختالف بلوغیمدر دانمارک منتظر  .«دننمیتوانمندی انجام 

 کنند.می گیریتصمیمانتخاب،  مینهسن برابر شود و سپس در ز

، دوئی و ِبدارد تحلیل مشابهی را انجام دادند؛ اما این بار دانشگاه را ازآنپس

تحصیلی  ی آمریکا با دورههادانشگاهبررسی کردند. چه چیزی یافتند؟ در 

آن دسته از  –متوسطه  بندی آموزشی پس از دورهباالترین طبقه – چهارساله

هایشان بودند، تعدادشان در کالس هاترینجوانجزء تقریبًا  دانشجویانی که

درصد بود. آن اختالف اولیه در بلوغ با گذر زمان از بین 6/11اندک و حدود 

یابد. این وضع نابرابر، دلیل بروز تفاوت بین هزاران رود؛ بلکه ادامه میینم

رس خواندن آموز است؛ تفاوت بین رفتن و نرفتن به دانشگاه، یا خوب ددانش

 متوسطه. در دوره
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 خواهاس. عجیبه که این انتخاب دلبه نظر من مسخره»گوید: یمدوئی 

و  هشیم بلندمدتتولد باعث بروز این اثرات  یختارهای محدودیتبراساس 

 .«خواد کاری بکنهینم ظاهراً کسهیچ

5 

موفقیت  در چند ماه اول سال درباره تولدبه آنچه داستان هاکی و تاریخ 

 ی فکر کنید.الحظهگویند، می

ها و ینبهترگویند که این دیدگاه که بگوییم یمبه ما  هاداستاناین 

لوحانه است. رسند، بسیار بسیار سادهیمموفقیت  زحمت به قلهتیزهوشان بی

کنند، بسیار یمی بازی احرفهآری، بازیکنان هاکی که برای رسیدن به سطوح 

؛ اندداشتهیک امتیاز بزرگ نیز ها آن و شما هستند. امااز من  بااستعدادتر

و همین فرصت  اندآورده دستبهو نه آن را  اندبودهآن  فرصتی که نه شایسته

 ایفا کرده است.ها آن نقش بسیار مهمی در موفقیت

نامیده « اثر متی»شناس، رابرت مِرتُن، خیلی جالب این پدیده را جامعه

همانا آنانی که دارا »ای در انجیل متی گرفته است: ز آیهاست. او این نام را ا

 لیکن و فراوانی نصیبشان خواهد گردید. خواهند آورد دستبه هستند، بیشتر

خواهند داد؛ حتی همان چیزهایی را که  ندار هستند، بیشتر از دست آنانی که

اند، موفقیی هستند که هاهمانبه عبارتی دیگر، این افراد « اکنون دارند.

ی ویژه برخوردار خواهند هافرصتبیشتری از انواع  احتمالبهیی که هانهما
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گردد. اثر متی همان ثروتمندانی هستند یمنان آشد که منجر به موفقیت آتی 

آموزانی هستند که بهترین گیرند. بهترین دانشیمکه تخفیف کالن مالیاتی 

هستند که  ییهاسالهدهنُه یا  کنند. این همانیمآموزش و توجه را دریافت 

شناسان، موفقیت، شود. به قول جامعهیمآموزش و تمرین بیشتری نصیبشان 

ی هاکی، اندکی بهتر از دیگر احرفهاست. بازیکن « 1مزیت انباشتی» نتیجه

کند و همین اختالف اندک باعث ایجاد فرصتی یمشروع  هایشیمیتهم

کند و این اختالف کم نیز فرصتی یم تربزرگشود که آن اختالف را کمی یم

سازد. این داستان ادامه یم تربزرگسازد که اختالف کوچک اولیه را یمدیگر 

بازیکن هاکی به یک از ما بهتران واقعی تبدیل شود. اما این  کهوقتییابد تا یم

بازیکن، از اول از ما بهتران نبوده است. او فقط کار خود را اندکی بهتر از 

 ران شروع کرده است.دیگ

یی که ما برای تشخیص اینکه هاروشپیامد دوم مثال هاکی این است که 

بریم، کارآمدی خاصی ندارند. ما فکر کار میهچه کسی بهتر از دیگران است ب

 بااستعدادهاالعاده برای ی فوقهابرنامهی و احرفههای یگلکنیم که شروع یم

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 

 که در نیمه هاییآنه نفر متولد آگوست و یک نفر متولد سپتامبر است. هم

و از ورزش پس  اندانگاشته، نادیده اندکردهرا ناامید  اندآمدهآخر سال دنیا 

 . در اصل، استعداد نیمی از جمعیت ورزشکار کشور چک تلف شده است.اندزده

                                                 
1  . Accumulative advantage وقتی مزیتی کوچک در ابتدای یک مرحله مثاًل مهدکودک باعث :

  گردد.تر میبزرگ شود که در آینده منجر به اختالفیتفاوتی اندک می
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بنابراین اگر شما یک ورزشکار جوان چکی باشید، با این بدشانسی که در 

توانید فوتبال بازی کنید. ینمد چه خواهید کرد؟ ایآمدهدنیا آخر سال به نیمه

ب شاید بتوانید ورزشی را بازی کنید که اع بر وفق مرادتان نخواهد بود. خاوض

که  دانیدمیکشور چِک دیوانه آن است؛ یعنی هاکی. اما صبر کنید. )فکر کنم 

را که در  2007چه خبر است!( در ادامه لیست تیم هاکی جوانان چِک در سال 

 ام جهانی پنجم شدند، خواهید دید.ج

 پست تاریخ تولد نام بازیکن شماره

 حمله 1988ژانویه  3 دیوید کِوتُن 1

 دفاع 1988ژانویه  3 جیری سوچی 2

 دفاع 1987ژانویه  12 مایکل کوالرز 3

 دفاع 1987فوریه  8 جکوب وجدا 4

 دفاع 1987فوریه  10 جکوب کیندل 5

 حمله 1989فوریه  17 مایکل فرولیک 6

 حمله 1987فوریه  20 مارتین هنزال 7

 حمله 1987فوریه  24 توماس اسووبدا 8

 حمله 1987مارس  5 جکوب کرنی 9

 دفاع 1987مارس  10 توماس کودلکا 10

 دفاع 1987مارس  26 جاروسالو بارتون 11

 دفاع 1987آوریل  22 اچ. اُ. پُزیویل 12

 حمله 1987می  25 دنیل راکوس 13

 حمله 1987ژوئن  12 دیوید کوچجدا 14

 حمله 1987جوالی  2 وِلَدمیر سُبُتکا 15

 دروازه بان 1988جوالی  19 جکوب کووار 16
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نیز امکان دارد از هاکی  اندآمدهدنیا که در سه ماه آخر سال به هاییآن

 انصراف بدهند.

ایم؟ یدهبرگزکردن به موفقیت که ما برای فکررا ید پیامدهای روشی بینیم

را  هافرصتکنیم، بنابراین یمسازی شخصیکاماًل  ما موفقیت را کهییازآنجا

کنیم یمبریم. قوانینی وضع یمرفتن دیگران و رسیدن به قله از بین رای باالب

خورده ا شکستکند. ما زودهنگام افراد ریمکه کامیابی را با شکست مواجه 

شوند، بیش از حد یمکه موفق  هاییآنکنیم. به یمرا حذف ها آن تلقی و

خوردند بیش از حد تحقیر یمرا که شکست  هاییآنگذاریم و یماحترام 

شویم. یم تفاوتبیاینکه بیش از حد  ترمهمکنیم. همچنین، از همه یم

نقش خود را در تعیین اینکه  العادهاهمیت فوق ،جامعه است« ما»از منظورم 

 کنیم.، فراموش میخوردیمشود و چه کسی شکست یمچه کسی موفق 

تولدهای واجد  یختاراگر این روش را انتخاب کنیم، اقرار خواهیم کرد که 

توانیم دو یا حتی سه لیگ هاکی برگزار کنیم که با ماه یمشرایط مهم است. 

تولد متمایز شوند. ابتدا بگذارید بازیکنان در مسیرهای جداگانه پرورش یابند و 

ب کنید. اگر تمامی ورزشکارانِ چِک و کانادا های سرشناس را انتخایمتسپس 

های ملی یمتاند، فرصتی عادالنه بهشان داده شود، که در آخر سال دنیا آمده

 ناگهانی دو برابر ورزشکار برای انتخاب خواهد داشت. طوربهچک و کانادا 
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توانند کار مشابهی انجام دهند. مدارس ابتدایی و متوسطه یممدارس 

ان متولد ژانویه تا آوریل را در یک کالس، متولدین می تا آموزشدانتوانند یم

آگوست را در کالسی دیگر و در سومین کالس متولدین بین سپتامبر تا 

آموزان اجازه دهند تا با دیگر توانند به دانشیمها آن دسامبر قرار دهند.

 آموزان با سطح بلوغ یکسان آموزش ببینند و رقابت کنند. از نظردانش

چندان زیادی ندارد  هزینه لزوماً نظر برسد. اما مدیریتی شاید اندکی پیچیده به

به دلیل نوع نظام  -بدون اینکه تقصیر خودشان باشد  -که  هاییآنو برای 

تاریخ  آموزشی دارای یک نقطه ضعف بزرگ هستند ]تولد در خارج از محدوده

توانیم یم راحتیبهبازی را هموار کنند. به عبارتی دیگر  واجد شرایط[، عرصه

بینیم، یمکه  طورهماندر ورزش؛ بلکه،  تنهانه .ساختار کامیابی را کنترل کنیم

خواهیم این مسئله را باور کنیم. ینم. اما ترمهمهای ینهزمدر برخی دیگر از 

عملکردِ راساس ب صرفاً ایم که موفقیت یدهچسبچرا؟ چون ما به این دیدگاه 

شویم و قوانینی را یمما در آن بزرگ  شایستگی فردی است و دنیایی که همه

 مهم نیستند. اصالًرا بنویسیم، ها آن کنیم تا در قالب جامعهیمکه انتخاب 

6 

، پدر یکی از بازیکنان تیم 1پیش از بازی فینال مموریال کاپ، گُرد وازدِن

پسرش، اسکات،  هاکی ایستاده بود و دربارهمِدِسِن هَت تایگرز، کنار زمین 

یاد و تیشرت مِدِسِن هَت پوشیده بود، به بالیبیسزد. وازدِن که کاله یمحرف 

                                                 
1 . Gord Wasden 
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ک وَاسکات چهار پنج سالش بود و برادر کوچیکش هنوز توی رورو»آورد: یم

گرفت و هر دو با هم کفِ آشپزخونه هاکی یمبود. یه چوب هاکی توی دستاش 

دن؛ از صبح تا شب. اسکات همیشه عاشق هاکی بود. توی لیگِ کریمبازی 

کرد. همیشه واسه آماتور کودکان و نوجوانان که بود، توی تیم منتخب بازی می

 و زبری اول که کوچیک و هاسالشد. از همون انتخاب می یکدرجههای تیم

 اً مشخصوازدِن « کرد.یمبود، همیشه توی ]بهترین[ تیم منتخب بازی  زرنگ

اش بازی کند. یزندگ مسابقه ترینبزرگنگران بود: پسرش قرار بود که در 

آورده مجبور بود خیلی سخت تالش دستچه که بهاون  اسکات واسه همۀ»

 .«کنمیمکنه. من خیلی بهش افتخار 

ی وازدِن، عوامل موفقیت، در باالترین سطح این موارد بود: هاصحبتدر 

اما عامل دیگری نیز بود. چه موقع وازدِن برای  .کوشیسختعشق، استعداد و 

دونید، اسکات می»ای دارد؟ العادهاولین بار فهمید که پسرش ویژگی فوق

بود. او قوی بود و در سنین پایین استعداد  تربزرگهمیشه نسبت به سنش 

جورایی نسبت به سنش خوبی برای امتیازگیری داشت. تازه او همیشه یه

 ....«کاپیتان تیمش بود و العاده بود،فوق

 4است. اسکات وازِدن، متولد  طورهمین؟ البته که تربزرگنسبت به سنش 

 ژانویه است؛ یعنی بین سه روزی دنیا آمده که برای یک بازیکن هاکی تراز اول،

بود. اگر تاریخ تولدِ واجد شرایط در  هاشانسعالی است. او یکی از خوشکاماًل 

بازی در زمین هاکی،  یجابههاکی کانادا چند ماه جلوتر بود، اسکات وازدِن 

نشسته بود روی صندلی تماشاچیان و قهرمانی مموریال کاپ تماشا  اآلن

  کرد.یم



 ده هزار ساعت قانونِ ( 2فصل 

 2فصل 

 قانونِ ده هزار ساعت

 «در هامبورگ، مجبور بودیم هشت ساعت بنوازیم.»

 

در ساختمانی  1971دانشگاه میشیگان، مرکز کامپیوتر جدید خود را سال 

رنگ و نمای ر، با دیوارهای بیرونی آجری کرمآربُنوساز در خیابان بیل، شهر اَن

بسیار بزرگ در وسط اتاقی  1ای مات افتتاح کرد. کامپیوترهای مرکزییشهش

یاد به علمییئتهمستقر بودند. در همین رابطه یکی از اعضای  یدرنگسف

در « بود. 2فضایی ی پایانی فیلم ادیسههاصحنهاین اتاق شبیه یکی از »آورد: یم

در آن  درواقعزیادی گذاشته بودند که  3ی پانچ کلیدیهادستگاهاتاق،  گوشه

یوترها کامپ، این 1971شدند. سال یمکامپیوتری محسوب  روزها نوعی پایانه

ی علوم کامپیوتری هابرنامهترین یشرفتهپجدیدترین تکنولوژی بودند. یکی از 

در جهان، از آنِ دانشگاه میشیگان بود. در طولِ حیاتِ مرکز کامپیوتر این 
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2 . (2001 )A Space Odyssey :به کارگردانی استنلی  1968سال  ساخته شده در فیلمی علمی تخیلی
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