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 مقدمه مترجم

 ایشده است که ثروتمندان بر اساس شانس، بخت و اقبال یتصور م نطوریاغلب ا
پدرشان  ایخودشان  میاموارد هم تصور کرده یاند. در برخکرده دایارث به ثروت دست پ

 توان موارد باال را بطور کامل انکار کرد اما حداقل در جامعهی. اگر چه نمانددزد بوده
اند و در افتهیدست  تیباال به موفق یهااز ثروتمندان با روش یندکبخش ا کایآمر

اند خودساخته بوده ییونرهایلیم ،ییکایدرصد ثروتمندان آمر 80از  شینقطه مقابل ب
 بخش و آموزنده باشد.ما الهام یتواند برایم شانیرفتار یکه عادات و الگوها

هم هستند که چون  یگرید یهادغدغه است، ثروت یکه ثروت ماد همانقدر
ان بهش یو به اندازه کاف میدانیاند تا از دست نروند، قدرشان را نمشده دادهبه ما  گانیرا

اند شان را صرف کسب درآمد کردهیکه سالمت میادهیرا د یادی. افراد زمیکنیتوجه نم
 جادیاست که ا نینکته مهم ا !شانسالمت یزسازو سپس همه درآمدشان را صرف با

 است. داریپا تیشرط موفق یو معنو یمختلف ماد یهابه ثروت یابیتعادل در دست

 اریبس یآموزش داده شده است، علم رانیبر خالف آنچه در ا یهوش مال مقوله
ظهور  میاشاهد آن بوده رانیگذشته در ا یهااست. آنچه ما در سال یو اصول قیعم

جز  یبوده که حاصل یمال تیها درباره موفقیشیاندها و سادهینگریسطح
است. علم  داشتهمردم ما ن یپنهان برا یهایو افسردگ یاپیپ یهاشکست
کمک  یبرا یاریبس یهاحرف گریو علوم د یاقتصاد رفتار ،یشناسجامعه ،یروانشناس

 نیا میاز آنها بهره الزم را ببر میشود نتوانیکه باعث م یلیاز دال یکیبه ما دارند اما 
مقدمات  ،نگاه نیخواهد و ایفود مرا مانند فست زیطب امروز همه چاست که مخا

بدست خود او  شیاز پ شیزا را ببیو آس یسطح یاو به سمت محتوا افتنیسوق 
اند که ما امدهیشبه بدست ن کی داریپا یهاتیباشد، موفق ادمانیفراهم کرده است. 

شبه ره صد  کی ش،یهما ایدوره  کیحضور در  ایکتاب  کیبا خواندن  میانتظار دار
سازد. یم ریپذبیآس انیجوسودما را در برابر  شیاز پ شیب یانتظار نی. چنمیساله برو
وکارش مدل کسب دیکند، بدانیپولدار م عیسر یلیدهد شما را خیکه وعده م یهر فرد
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او مهم نخواهد بود که چه  یپولدار شود. برا عیشما سر قیاست که خودش از طر نیا
 خواهد ماند. یبر جان و روح شما بجا ییهاها و زخمیها، افسردگیدیها، ناامشکست

 !میخودمان بپرداز ز یرشدمان را ن نهیو هز میرشد کن میاموزیب
ها را تواند انسانیکه م یو عمل یعلم ریمس کی یاست برا یاکتاب مقدمه نیا
 تیو رضا تیبه موفق از هوش و استعداد به آنها عطا کردهخداوند اساس هر آنچه بر

خواهد یتالش فراوان م ریمس نیبرساند. بدون شک ا یو احساس خوشبخت یشغل
که  MTMC ریمس یط یبرا دیتوانیم ابکت نیاما ارزش آن را دارد. پس از خواندن ا

 ریمس نی. در ادیاقدام کن رد،یگیمن صورت م یمجرب به سرپرست میت کیتوسط 
شود تا یکارآزموده از شما گرفته م یسنجروان میت کیتوسط  یادیمعتبر ز یهاتست

نقشه راه  ج،یو سپس با توجه به نتا میشما را رصد کن یتیو شخص یابعاد مختلف ذهن
و  یتیشخص پیشما را که فقط و فقط مخصوص خود شما و ت شرفتیرشد و پ

 ندیفرآ کیدر  دیکوش می. پس از آن خواهمیدهیاست، به شما ارائه م تانیاستعدادها
شما  یهاییاستعدادها و توانا یکه مانع شکوفائرا  یموانع و مسائل نگ،یآموزش و کوچ

تر، درآمد قیدق اریبس یانتخاب شغل شما ریمس نیا ی. در انتهامیهستند برطرف ساز
داشت، اگر گام به گام هر آنچه به شما  دیتان خواهیاز زندگ یباالتر تیو رضا شتریب

است که  نیدهم ایکه به شما قول م یزی. چدیانجام ده قیدقشود بطور یگفته م
 .دروز جهان باش یهاو پژوهش قاتیو مطابق تحق یکامال علم ندیافر نیتمام ا

 www.Abbaszadeh.orgمن  تیبه سا MTMCدرمورد  شتریاطالعات ب یبرا
 .دیمراجعه نمائ

 کنارتان هستم در  ر یمس نیکه در ا  خوشحالم
 احترام فراوان با

 عباس زاده ارشیک



 مقدمه

پولدارند؟ فقط  یلیافراد خ یفرّار است، چرا برخ تیاست که موفق نیا قتیحق
 ییهایژگی. آنها چه وانددهیرس یواقع تیمتحده، به موفق االتیا تیدرصد از جمع 5

 ،یدر زندگ یمال تیموفق یاند؟ متأسفانه چگونگموفق شده قدرنیدارند که ا
 میهست یکشت کیدر  یکه در مدارس ما آموزش داده شود. ما همگ ستین یموضوع
آزمون و خطا و به روش خودمان،  قیاز طر میکنیتالش م م،یدار یمشابه تیو وضع
 .میشو هیقض نیمتوجه ا

در مورد عادات روزانه افراد ثروتمند کردم  قیها، وقت خود را صرف تحقسال من
رت برنامه به صو نیثبت کردم. ا« برنامه عادات افراد ثروتمند»را در  قاتمیتحق جیو نتا

 یبراو  ها را دنبال کردبتوان رهنمود یشده، که به راحت یطراح یگام به گام و طور
 ندارد. یتیمحدود چیه یو مال یشخص یهاتیکسب موفق

وراثت  ای یکوشسخت الت،یشانس، تحص ی  و تصادف یمحصول فرع ثروت
کتاب، کتاب  نیمحفوظ از خطا و شکست است. ا یندیافر ،یمال تی. موفقستین

 است. 21در قرن  یمال تیآموزش موفق

وکار از هزار کسب شیب یمعتبر، برا یمال زیرو برنامه یحسابدار عموم کیمن 
 یمشتر کیشکل گرفت که  یکتاب زمان نینگارش ا دهیهستم. ا یکوچک شخص

 نیدر حال رشد بود، با ا یمشتر وکارکسبگرفتار، جهت مشاوره، به دفتر کارم آمد. 
و دخل  شدیبا مشکل مواجه م زدحال در آخر هر ماه، هنگام پرداخت حقوق و دستم

 نداشت. یو خرجش همخوان

 کارم اشتباه است؟ ی: کجادیمحض پرس یدیامبا نا او

 یقیتطب یهاکار، نرخ کار، تالش و دادهروند انجام  ها،نهیاو، هز وکارکسب من
ثروتمند در  یمشتر کیاز  یکردم. حت لیتحلوهیصنعت او را، به مدت چند ماه تجز
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مشترکان،  وکارکسبهمان صنعت، با همان سطح از درآمد ناخالص مشورت گرفتم؛ 
 .خوردیبه چشم نم ینقص چیو ه دبو سهیقابل مقا زین یشناستیاز نظر جمع

گرفتارم داشتم، اعتراف  یکه هنگام ناهار با مشتر یمالقات یهفته بعد، ط چند
اصاًل خوشحال نبود،  یکنم. مشتر دایاو را پ یمشکل مال لیکردم که نتوانستم دل

شکستن سکوت  ی. برامینشست مانیهایصندل یساکت رو ی. مدتنطوریمن هم هم
چکار  یورمیشب به خانه  یقت: ودمیکه حکمفرما شده بود، از او پرس یندیناخوشا

 ؟ینکمی

: کدام دیبه من نگاه کرد و پرس یبه خود داد و به تلخ یبه ناگاه تکان یمشتر
 شب؟ 

 ات صحبت کن. شب مورد عالقه کی: در مورد گفتم

 مندم.هها عالقبه چهارشنبه-

 ؟یکنیها چه م: چهارشنبه شبدمیاصرار پرس با

گفت:  یآرام یبه اطراف کرد و با صدا ینگاه، شدیکه به جلو خم م یدر حال او
و... در واکنش به نگاه متعجب من،  رمیگیشراب م یشب و چند بطر یدو خانم برا

 اش را ناتمام گذاشت.جمله

حرف  یادیها زوقت ی. بعضگذاشتمیم انیآن را با شما درم دی... نبادیببخش-
 .زنمیم

خانواده هشت  کیاز  کیکاتول یورکیویپسر ن کیخاطر دادم که  نانیبه او اطم
 .ستین یمسأله از نظر من موضوع مهم نینفره هستم و ا

 یرا از مشتر یبود که در چند ماه گذشته سؤاالت اشتباه نیتعجب من ا لیدل
 بودم. دهیپرس



 11| | مقدمه

آمد یاز آنچه بود به چشم م شتریب یکه مشکالت مال دمیرس جهینت نیبه ا من
 بپرسم. یدرست یهاداشتم که سؤال ازیو حاال ن

پنج ساله، از  یبازه کیکردم و در  هیسؤال ته ستیشامل ب یستیل نیبنابرا
 شناختم،یکه م یافراد ای یکار یو از تمام شرکا ر،یثروتمند و فق یهایمشتر

سؤاالت به دست  نیکه از ا یکردم. با اطالعات لیرا تکم ستیکرده و ل ینظرسنج
روزانه افراد  یزندگ ینحوه نیب یادیالعاده زآوردم، متوجه شدم که تفاوت فوق

که خودش بداند مرا به سمت بدون آن ،یمشتر نیوجود دارد. ا ریثروتمند و افراد فق
 کرد. تیهدا یمال تیکشف راز موفق





 بیمهی فروشنده

در دست داشت، با خود زمزمه  یامهینونصف وانیکه ل یآپمن، در حال کسیفون
 تحمل کنم. توانمینم گریکرد: د

کنارش  یگاریرسیدرون ز گارشینمانده بود و همانطور که س شیبرا یپول چیه
 پشتش فرو برد.کم یاش را درون موهاانگشتان فربه سوخت،یم

 یادبیبا ب خواند،یرا م یتر لم داده بود و با دقت بخش ورزشکه آن طرف یمتصد
 د؟یداشت ی: روز بددیپرس

 کردیتظاهر م اشیحرف زدن نداشت، اما به خاطر مشتر یبرا یاقیاشت متصدی
 به صحبت کردن است. لیکه ما

 شد. یپوچ و زورک یاکه باعث خنده دیکش یرعمدیو غ یخرناس عصب کسیفون

 بد است.  یزندگ کی هیشب رشتیب-

را به جلو هل داد تا دوباره پر  یو ماگ خال دیخود را نوش نوشیدنی یباق سپس
او را به دانشگاه  میتوانیکه نم میمجبور شدم به پسرم بگو شبیشود. ادامه داد: د

 .مییایبرب نیبروکل یهیاز پس شهر میتوانینم یحت م،یپولش را ندار م؛یبفرست

 فیتخف التیاست که به ساکنان آن ا یاواقع در منطقه نیبروکل دانشگاه
 است. گانیرا باً یدر آنجا تقر لیو تحص دهندیم

 یبار است که حتچقدر تأسف کسیفون یمال تیکه وضع دیفورًا فهم یمتصد
که از  یانداز اندک. او با پسدیایبرب نیاز پس مخارج دانشگاه بروکل تواندینم

 به دست آورده بود، دو سال در آنجا بود. شیهاانعام

 هم نه؟ نیبروکل یحت-
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که  یکرد و در حال یروشن کرد، مکث یگرید گاریگفت: نه! سپس س کسیفون
 بسته شود. شیهانفسش را حبس کرده بود، اجازه داد پلک

به حساب  یکی نیا»گذاشت و گفت:  کسیفون یپر جلو وانیل کی یمتصد
 شد. رهیو به او خ ،«من

. دادیرا نشان نم نیتر بود، اما ظاهرش اجوان یاز متصد کسیکه فون نیبا ا
 نیب قیو چروک عم نیدور کمرش، چ یبزرگ ش،یخط موها یعقب رفتگ

او  زیچ چیه باً ی. تقردادینشان م رتریاو را پ اشیشانیپ یرو نیو چ شیهاچشم
 یرنگ یلکه جوهر آب بود،بلندش را تا وسط ساعد تا زده  نیآست راهنیخاص نبود، پ

 آن بود. یهم رو

 ست؟یشغل شما چ-

است که تالش  نی. منظورم افروشمیم مهیجواب داد: ب عیسر یلیخ کسیفون
است.  یکاف یمخارج زندگ نیتأم یبرا یبه سخت آورمیکه در م یزی... چکنمیم

 نیرا ب ینیبادام زم کی. بعد ستین یمثل دانشگاه کاف یزیچ یولش کن، اصاًل برا
ل داد، نگاهش به گوشهشست و انگشت اشاره شد. مدت  رهیخ خانهیم زا یااش ق 

غلت داد. با  یرا به آرام ینیبزند، بادام زم یساکت نشست و بدون آن که پلک یادیز
 شکست خورده باشم؟ قدرنیا توانمیخود زمزمه کرد: چگونه م

 که در دست داشت ادامه داد. یابه خواندن مقاله یمتصد

سرد فشار داد.  وانیگذاشت و دستش را دور ل زیم یرا رو ینیبادام زم کس،یفون
 د. سر کشیرا  وانیلبانش برد و ل کیماگ را نزد گرید بارکی

ندارم که  مهیقدر بآن یمن حت ست،ین یادیز زیهم چ رمیاگر بم یحت ،یدانیم-
 ارزشمند باشد.

لب گفت: عجب  ریرا به جلو هل داد، به نشان آن که دوباره پر شود و ز وانیاو ل
 هستم من! یافروشنده
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 دماغش را فشار داد، چشمانش را محکم بست و صورتش را در هم فشرد. یباال

 د؟یکنیم ی: آقا رانندگدیپرس یمتصد

 .ستین یفقط چند بلوک. مشکل ست،یدور ن ادیز رمیمس-

 .دیهست نجایاست که ا یادیز . آخر شما مدتمیچه بگو-

 .خواهمیگفت: معذرت م کسیخطاب به فون شخصی

: من شما را دیبود نگاه کرد و پرس ستادهیکه کنار ا یابهیبه غر سکیفون
 شناسم؟یم

: دیاست. دستکش چسبانش را درآورد و پرس یلیگفت: اسم من چمپ د بهیغر
 و اسم شما؟

 آپمن. کسیفون-

. رمیخودم را بگ ینتوانستم جلو یکه برگشت دمیشن یآپمن. وقت یسالم آقا-
 من واقعًا به خاطر مشکالتت متأسفم.

که  یزیتنها چ شیبکند. تا چند لحظه پ دیچه با قاً یکه دق دانستینم سیفونک
 رد؛یبگ دهیکرده بود او را ناد یسع یکه متصد یبود، در حال یهمدرد یداشت کم ازین

حس کند  شتریفقط باعث شد که ب نی. خب، اکردیرفتار م نطوریا بهیغر نیاما حاال، ا
 دارد. یزیانگکه وضع رقت

 شد. رهیگرفت، سرش را تکان داد و صاف به جلو خ دهیحرف او را ناد کسیفون

 .ییایکه روز دوشنبه به دفترم ب لمیما-

درآورد  بشیاز ج تیزیکارت و کیکمکت کنم. سپس  توانمیچمپ ادامه داد: م
 و به سمت او گرفت.
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 یتو حت ؟یکمکم کن آن را خواند و گفت: یکارت را گرفت و با بدگمان کسیفون
 .یشناسیمرا نم

 ریدوستانه که سرتاسر صورتش را گرفته بود پاسخ داد: غافلگ یابا خنده چمپ
 شد. یخواه

 نیا یمن قاط ؟یزیچ نیچن ایرباخوار  کی ؟یهست یگفت: تو ک سیفونک
 مشکل دارم. یهم به اندازه کاف ینطوریهم شوم،ینم زهایچ

 آپمن. ینه آقا-

 یلیخ نهیآ کیمرد که به  کیفقط »آرام خنده چمپ محو شد و ادامه داد:  آرام
برود، سرش را چرخاند  نگیبعد از آن برگشت که به سمت پارک. «کندینگاه م یمیقد

 .12و گفت: دوشنبه ساعت 

شد و از  نشیعقب دنبال کرد. او سوار ماش نهیچمپ را در آ کس،یفون چشمان
به خودش آمد و متوجه شد در  کسیخارج شد. بعد از رفتن چمپ، فون نگیپارک
 .«یمیقد ینهیآ»: کندیخودش زل زده، با خود تکرار م ریکه به تصو یحال

 شد. رهیکه هنوز در دستش بود، خ یتیزینگاه کرد و به کارت و نییپا به

 از دست دادن ندارم. یبرا یزیچ تیموقع نیبه نظرم در ا-

 خانه شد. یپولش گذاشت و راه فیرا درون ک تیزیو کارت

کار  سر تا دیپوشیو لباس م گرفتیکه دوش م یدوشنبه صبح هنگام کسیفون
 نیبا ا اشندهیو مالقات آ بیعج ییارویبه رو توانستیبود. او فقط م قراریبرود، ب

از دست داده بود، اما هنگام  شیوقت پ یلیرا خ دشیفکر کند. ام ،یلیچمپ د ارو،ی
او  ،یکنجکاو رفت،یبراد م ابانیخ یعنیکارت،  یکه به سمت آدرس رو یناهار، وقت

 .کردیرا وادار به حرکت م
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. شدندیتر مها بهتر، بلندتر و مجللساختمان شد،یم شتریها بعدد پالک هرچه
 نیتربزرگ یروروبه ستگاهیا کیدر  کم،ی ابانیبراد و خ ابانیدر نبش خ تیدر نها

 یگرفت و محو تماشا جهیسرگ دیساختمان را د ی. وقتستادیا ابانیساختمان  آن خ
که مطمئن شود درست آمده است:  دکارت را دوباره چک کر یآن شد. آدرس رو

 .700براد، پالک  ابانیخ

 تالش کرد تا تعداد طبقات را بشمارد. هودهیو ب دیکش یآه

 تان کنم؟کمک توانمی: مدیدربان جلو آمد و پرس

چمپ  یقرار مالقات با آقا کیشمارش را قطع کرد و جواب داد: من  کسیفون
 دارم. یلید

را به داخل  کسیبلند را باز کرد و فون یاشهیجواب داد: بله قربان. درب ش دربان
 د،یسمت چپ برو یهاگفت: به سمت آسانسور ییکرد و ضمن خوشامدگو تیهدا

 .دی. هنگام خروج از آسانسور به سمت راست برواست 21در طبقه  یلید یدفتر آقا

 سالن انتظار پرت شد. یسرش را تکان داد و حواسش به سر و صدا کسیفون

دست خودش  د؛یلرزیدکمه م یکرد و داخل شد، انگشتش رو دایرا پ آسانسور
 یروانداخته است. در  آسانسور روبه ییراخودش را داخل چه ماج کردینبود اما فکر م

پاچه شد. اتاق به شدت دست کسیو مجلل باز شد. فون کیش رشیسالن پذ کی
درنگ  یخروج از آسانسور کم یتر از کل بخش فروش دفتر کارش بود. برابزرگ اریبس

 مطمئن شود درست آمده است. تاکرد، عدد طبقه را دوباره چک کرد 

آپمن،  یبه او سالم کرد: آقا یلیچمپ د شد،یکه از آسانسور خارج م زمانی
 ؟ینداشت یکردن ساختمان که مشکل دای. در پیخوشحالم که آمد یلیخ

 جواب داد: آم...اوه، نه. کسیفون

 باشد. نطوریکه هم دوارمیام-
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به نظر  نجای. امیایبعدًا ب توانمیم دیاگر مشغول هست ست؟یآه، االن بدموقع ن-
 .دیآیلوغ مش

 .دییایآپمن. لطفًا دنبالم ب ینه، من منتظر شما بودم آقا-

 یکوتاه گذشتند. هنگام یراهرو کیو  رشیکرد، از محل پذ ییچمپ او را راهنما
 شد. رهیبه آن خ کسیشد، فون انیکه چمپ در را باز کرد و دفتر باشکوهش نما

رنگ  دنیکه با پاش ینقاش یادیبا طرح بلوط و تعداد ز ییوارهایو د یچوب کف
 کسیکرده بود. فون نیگرم و دلنش اریاتاق را بس یداخل یشده بود، فضا دهیکش

است  یدفتر نینوازتراتاق چشم نیشد و با خود فکر کرد که ا متیقداخل اتاق گران
بود که  یزی. سپس به چمپ نگاه کرد، به نظر بلندتر از چاست دهیکه تا به حال د

 شده بود. دهیپوش یانقره یها. سرش به طور کامل با موآوردیم ادیبه  کسیفون

 یکه کم داد،یگرم را انتقال م یینوع خوشامدگو کیو مهربان او  یآب چشمان
با او داشت  یا. مرد برخورد خوب و دوستانهشدیم کسیخاطر فون یباعث آسودگ

 .آمدیم لکسیو به نظر راحت و ر

 یخال یرا به سمت صندل سیو فونک. یخوشحالم که آمد یلیگفت: خ چمپ
 کرد. تیهدا زشیم یجلو

 ...دیدانیبابت آن شب متأسفم، به نظرم... من، آم، من فقط... م-

سرش  یو با دلسوز ستین یبه عذرخواه یازیو گفت: ن دیحرفش پر انیم چمپ
 را تکان داد.

با  کسیکه از کنارش رد شد، پرت شد. فون ینشست، حواسش به مرد چمپ
 آنها حکمفرما شد. نیجا کرد. سکوت بجابه یصندل یاسترس خودش را رو

 یهاو دکور هاینقاش یو از تماشا ردیخودش را بگ یجلو توانستینم کسیفون
 .کردینظر کند. مرتب به اطراف نگاه ملوکس صرف
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 یقباًل اوضاع تو را داشتم. به آرام ،یدانیچمپ شروع به صحبت کرد: م باالخره
 ام.را تجربه کرده أسیو  یکیداد: من دوران تار هیعقب تک به

که  یچشمانش را به طرف مرد دیرسیکه سردرگم به نظر م یدر حال کسیفون
 نشسته بود، برگرداند.  زیآن طرف م

 .دیفاصله دار أسیقاره از  کیبه اندازه  میبگو دیبا توجه به شواهد، با أس؟ی-

 نطوریا ش،یوقت پ یلیاست، اما خ نطوریزد و گفت: هم یمکث کرد، پوزخند چمپ
در  زینداشتم، سرگردان بودم، انگار همه چ یدینبود. آن موقع اوضاع افتضاح بود. ام

ام را از دست خانواده طمیبود که به خاطر شرا کینزد باً ی. تقرگذشتیاز کنارم م یزندگ
 ام. را پشت سر گذاشته یمن راه دراز ییگویخودت م شیبدهم. به نظرم تو پ

آن شب  یصورتش محو شد: وقت یچشمانش را بست و لبخند از رو چمپ
 زنده شد. میبرا یاریخاطرات تلخ بس دم،یشن خانهیرا در م تیصدا

 یجابه جا شد و حس کرد چمپ در مورد زندگ اشیدوباره در صندل کسیفون
الب است که من خود را صاف کرد و گفت: ج یکرده است. گلو یاو فضول یشخص

وقت به آنجا نرفته بودم. موقع رفتن  چیبودم، چون قباًل ه خانهیآن شب در آن م
 د؟یمان به هم رسجفت ریکه چرا آن شب مس کردمیاش فکر مهمه

است که مقرر شده بود که من آنجا باشم،  نیا میبگو توانمیکه م یزیتنها چ-
 آنجا باشم که تو را مالقات کنم. یعنی

مثل  ؟یکرد: مثل چگوش  شیهاشد و با دقت به حرف رهیبه چمپ خ کسیفون
 ؟یزیچ نیو همچ ر؟یتقد

 بله. ر،یتقد-

ما بشود؟ چرا  داریباعث د ریقدر مهم است که تقددرباره من آن یزیچرا؟ چه چ-
 من؟
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را  یمیراز قد کیآماده است  ایباز بود گو یصاف نشست، چشمانش طور چمپ
که در آن  یاچاله نیرم که مقرر شده بوده که من تو را از ابگذارد: باور دا انیدرم
گفتم. بله، من  تیکه قباًل برا یهست یخارج کنم. حاال مطمئنم که تو فرصت یهست
در حقم  یگریمرد د شیوقت پ یلیخرا که  یکه لطف یهست یئنم که تو فرصتممط

 کرده بود، جبران کنم.

 .فهممیجواب داد: نم کسیفون

 یبه من گفته شد که ممکن است توسط فرد شیچند سال پ د،یفهم یخواه-
 ینیکه او را بب ی. به من گفته شد هنگامیدارد فرا خوانده شو ازین گرانیکه به کمک د

. من در آن موقع ینیبب نهیخودت را درون آ ی  میکه عکس قد نی. مانند ایشناسیم
. در آن دمیرا فهم زیهمه چ شد، دایپ تااما بعد که سر و کله دم،یرا نفهم نیا یمعن

به او  دیکه با یزود متوجه شدم که آن فرد یلیگوش دادم، و خ تیهاشب به حرف
 .یکمک کنم تو هست

دنبال من  دیکه با دیدانستیاز کجا م د؟یدانیرا از کجا م زهایچ نیا یهمه-
 د؟یبگرد

 که او به من گفت. نیگفت: به خاطر ا چمپ

 ؟یچه کس-

 مرا نجات داد. یزندگ ل،یاز مسا یاریو مشاور من. آن مرد در بس یمرب-

 ؟ی: چه کسدیدوباره پرس کسیفون

 . جابزی. سیج-

او و  ی. جابز باعث شد زندگی. سیکه چگونه ج نیشروع کرد به گفتن ا چمپ
 رو به آن رو شود. نیمثل او از ا ییهاآدم

 بود. رممکنیرساند که از نظر خودمان غ تیاز موفق یاو ما را به سطح-
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 .شدیو جذب تک تک کلمات او م دادیمشتاقانه گوش م کسیفون

 دینام« عادات افراد ثروتمند»گرفتم. او آنها را  ادی. جابز ی. سیده قانون از ج-
. چمپ کندیم دایمن بهبود پ طیقانون را دنبال کنم، شرا 10 نیو به من قول داد اگر ا

 را عقب برد. شیهاشانه صبر کرد و

 گفت: و...؟ درنگیب کسیفون

محصول  ،ینیبیدر اطرافت م نجایکه ا یزیسابقه است. تمام چ اشهیو بق-
 . عادات افراد ثروتمندباشدیبه صورت روزانه م« عادات افراد ثروتمند»کردن با  یزندگ
 مرا کاماًل دگرگون کرد. یزندگ

در  د؟یبگذار انیقواعد را با من درم نیا دیخواهی: و حاال شما مدیپرس کسیفون
 .شدیم دهید جانیاو ه یچهره و صدا

را  شیداد و پاها هیتک یپاسخ داد: نه!  بعد به عقب خم شد، به صندل چمپ
 نگاه کرد. کسیهم انداخت؛ با دقت به فون یرو

 هستم؟ نجایپس چرا من ا ؟یچ-

دواند و  شهیرونش رد یافتاد و چشمانش تنگ شد. بدگمان نیچ اشیشانیپ
فکر کرد که بالفاصله بلند شود و بدون  نیاحساس کرد که چمپ وقتش را گرفته، به ا

 یزیاز دفتر بزرگ چمپ خارج شود. اما هنوز چ ندازدیب یآن که به پشت سرش نگاه
 .کردیم وصل اشیاو را به صندل

 باشد. برنامه یم ندهایاروند و فر یو همه جانبه یاجمال یقواعد، فقط بررس-
عادات افراد »است که آن را  یآموزش یبرنامه  کی. ساخت، ی. سیکه ج یا

مثل تو که به دنبال  یبه کسان ،یبه صورت انفراد مشی. او و تنامدیم «ثروتمند
من با مواجه  تی. مسئولدهندیآموزش م ،یعادات افراد ثروتمند هست یریادگی

 داشت، تمام شد.  یهمخوان ی. سیج نهیکه با تست آ یشدن با شخص
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 یخم شد، خودکارش را برداشت و شماره تلفن متشیقگران زیبه سمت م چمپ
 تکه کاغذ نوشت. کی یرو یرا با دست خط بد

. فردا یکن دایپ یدسترس ی. سیبه دفتر ج یتوانیاست که م یاشماره نیا-
 شماره است. نیزنگ زدن به ا یکنیکه م یکار نیصبح اول

 دارد؟ نهیبرنامه چقدر هز نیا م؟یبگو دی: و چه بادیپرس کسیفون

آپمن. فقط  یآقا یکنیپرداخت نم یانهیاسپانسرت شود، هز یکه کس یهنگام-
کمکت  توانندیاسپانسر من شده است. آنها م یلیبگو که چمپ د ی. سیبه دفتر ج
 جهت مطمئنم. نیکنند. از ا

 تیهدا برا به سمت در کسیکتش را مرتب کرد و فون ستاد،یاز آن، چمپ ا بعد
آن بود، گرفت و  یرو ی. سیرا که شماره ج یآرام بلند شد، تکه کاغذ کسیکرد. فون

 آنجا را ترک کرد. یلیمیبا ب

ساختمان  نیدر تمام ا زیچ نیترفکر کند که با ارزش نیاز ا ریبه غ توانستینم او
 اوست. اریدر اخت که حاال باشدیتکه کاغذ ساده م کی

 دنیبود انجام داد. به محض رس خواستهرا که چمپ  یکار کسیروز بعد فون صبح
 خانم پاسخ داد.  کیبه سرکار، با آن شماره تماس گرفت. 

. جابز ی. سیج یبا آقا خواهمیآپمن است و م کسیسالم، اسم من فون-
 .رمیبه من گفت که با او تماس بگ یلیصحبت کنم. چمپ د

 د؟یاتماس گرفته یکه در چه مورد میجابز بگو یآقابه -

 او اسپانسر من است. میبه من گفت که بگو یلیچمپ د-

 امیکرد و گفت که پ ادداشتیرا  کسیآپمن. او اطالعات تماس فون یحتمًا آقا-
بعد  قهیجابز انتقال خواهد داد. سپس تلفن را قطع کرد. حدود چند دق یرا به آقا

 «عادات افراد ثروتمند» یبعد یدوره یتماس گرفت و برا کسیهمان خانم با فون
 با او قرار مالقات گذاشت.


