
فصل اول: اثر مرکب در عمل
کــه آهســته و  کســی  کــه:  گوشــتان خــورده اســت  بــه یقیــن ایــن اصطــاح بــه 

پیــروز می شــود. پیوســته حرکــت می کنــد همیشــه 
و  آقایــان  شــنیده اید؟  ک پشــت  ال و  خرگــوش  داســتان  دربــارۀ  چیــزی  آیــا 
اختیــارم  در  کافــی  فرصــت  گــر  ا هســتم!  ک پشــت  ال آن  ماننــد  مــن  خانم هــا، 
کــرد، چــرا؟ نــه  یــد، هرکســی را در هــر زمــان و هــر مســابقه ای مغلــوب خواهــم  بگذار
کــه مــن از همــه بهتــر، باهوش تــر یــا ســریع تر هســتم؛ مــن پیــروز می شــوم  بــه ایــن دلیــل 
کارگیری شــان  کــه آنهــا را بــه وجــود آورده ام و در بــه  چــون عادت هــای مثبتــی دارم 
کســی بیشــتر از مــن ثابت قــدم نیســت. کــه در دنیــا  ثابت قــدم هســتم. معتقــدم 
راه موفقیــت،  تنهــا  کــه مشــخص می کنــد،  آشــکار هســتم  نمونــۀ  یــک  مــن 
کــه  ثبات قــدم اســت. همچنیــن ایــن موضــوع، بزرگ تریــن تلــه بــرای آنهایــی اســت 
در راه رســیدن بــه اهدافشــان دســت از تــاش برنمی دارنــد؛ بیشــتر مــردم نمی داننــد 
چطــور ثابت قــدم بماننــد. مــن ایــن را می دانــم و بــرای آن از پــدرم متشــکرم! او 

ــود. ــر مرکــب ب ــرای به کارگیــری قــدرت اث اولیــن مربــی مــن ب
را  مــن  پــدرم  شــدند.  جــدا  هــم  از  مــادرم  و  پــدر  بــودم  هجده ماهــه  وقتــی 
کــرد. او آدم مایــم و انعطاف پذیــری نبــود؛ آن زمــان مربــی تیــم  به تنهایــی بــزرگ 
فوتبــال دانشــگاه بــود. او بــرای تبدیــل مــن بــه یــک فــرد موفــق بســیار بــه مــن ســخت 

می گرفــت.
ــدرم بیــدار می شــدم،  ــا صــدای زنــگ ســاعت پ هــرروز ســاعت شــش صبــح ب
نــه اینکــه آرام ضربــه ای بــه شــانه ام بزنــد و نــه بــا روشــن شــدن رادیــو؛ هــرروز صبــح بــا 
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کــه بغــل اتاقــم بــود، می خــورد  گاراژ  کــف ســیمانی  برخــورد پی درپــی وزنــۀ آهنــی بــه 
ــط  ــه فق ک ــوی  ــدار ش ــواب بی ــی از خ ــا در مکان گوی ــدم.  ــدار می ش ــواب بی ــن از خ م
ی دیــوار  چهــار متــر بــا محــدوده ای در حــال ساخت وســاز فاصلــه دارد. او بــر رو

گاراژ، بــا حــروف بــزرگ نوشــته بــود:
گنج میّسر نمی شود!«۱.  »نابرده رنج، 

ــرد  ــه آن جملــه می دوخــت، فرقــی نمی ک هــر وقــت ورزش می کــرد نگاهــش را ب
کهنــه اش آنجــا  گرم کــن ورزشــی  هــوا بارانــی باشــد یــا آفتابــی؛ همیشــه بــا شــلوارک و 
کار را نکنــد. می شــد ســاعت را بــر  مشــغول بــود؛ حتــی نشــد یــک روز هــم ایــن 
کارهــای  کــرد. مــن به جــز رســیدگی بــه خانــه و باغبانــی  کــوک  طبــق برنامــۀ روزانــۀ او 
کارهــای  بســیار دیگــری داشــتم. وقتــی از مدرســه برمی گشــتم همیشــه فهرســتی از 
کــردن علف هــای هــرز، جمع کــردن برگ هــای  گــون را بــه مــن مــی داد؛ هــرس  گونا
ــه، شســتن ظرف هــای  کشــیدن خان گردگیــری و جــارو  گاراژ،  خشــک، جــارو زدن 
کــه فکــرش را بکنیــد؛ جــا مانــدن از درس ومشــق هــم  کثیــف و هــر چیــز دیگــری 

ــد! ــه نمی ش ــذری پذیرفت ــچ ع ــد؛ هی ــه نمی ش پذیرفت
کــه هیچ عذر و بهانه ای را قبول نمی کرد. من و خواهر  پــدرم از آن آدم هایــی بــود 
و برادرهایــم حتــی در مواقــع بیمــاری هــم بــرای مانــدن در خانــه و اســتراحت اجــازه 
کــه بــاال می آوردیــم، خون ریــزی  نداشــتیم مگــر آنکــه در حــدی حالمــان بــد می شــد 
اصطــاح  مــی زد؛  بیــرون  اســتخوان هایمان  جراحــت  شــدت  از  یــا  می کردیــم 
کــه در تیــم  کســانی  بیرون زدگــی اســتخوان مربــوط بــه ســابقه اش در مربی گــری بــود. 
کــه بــرای درخواســت تعویــض اجــازه  او بــازی می کردنــد به خوبــی می دانســتند 
یکــن خط حملــۀ تیمش  ندارنــد. مگــر آنکــه دچــار آســیب جــدی شــوند. یک بــار باز
کــرد، پــدرم گفــت »اصــًا راه ندارد مگر اینکه اســتخوانت  از او درخواســت تعویــض 
یکــن آســتینش را بــاال کشــید و مطمئنم که اســتخوان ترقوه اش  بیــرون بزنــد.« آن باز
ــا از زمیــن خــارج شــود. ــدرم اجــازه داد ت ــه همیــن دلیــل پ ــود و فقــط ب بیــرون زده ب

1. No pain, no gain
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یکـی از فلسـفه های پـدرم ایـن بود »میـزان هوش و ذکاوت شـما اهمیتی ندارد. 
بایـد به سـختی کار کنیـد تـا بتوانید کمبود تجربه، مهارت، هوش یا اسـتعدادهای 
گـر رقیب شـما از هوش یا تجربه بیشـتری برخوردار  ذاتـی خودتـان را جبـران کنیـد. ا
شکسـت  را  او  بتوانیـد  تـا  کنیـد  کار  بیشـتر  برابـر  چهـار  یـا  سـه  بایـد  شـما  اسـت، 
ی آن  کـه بـا آن روبـه رو می شـدم، او بـه مـن یـاد داده بـود رو دهیـد.« در هـر چالشـی 
کـه ضعـف یـا ایـراد مـن به حسـاب می آید، سـخت کار و تـاش کنم. قصد  چیـزی 
داری پرتاب هـای آزاد بی نقـص داشـته باشـی؟ بـرای یـک مـاه هـرروز هـزار پرتـاب 
کـن، در دریبـل زدن بـا دسـت چـپ ضعیـف هسـتی؟ دسـت راسـتت  آزاد تمریـن 
یاضیـات  را بـه پشـتت ببنـد و روزانـه سـه سـاعت صـرف دریبـل زدن بکـن، در ر
ضعیـف هسـتی؟ یـک معلـم خصوصـی بگیر و همه تابسـتان را تمریـن کن تا نمرۀ 
گـر در انجـام کاری به انـدازۀ  کنـی؛ هیـچ بهانـه ای پذیرفتـه نیسـت. ا خوبـی کسـب 
کافی خوب نیسـتید، سـخت تر و هوشـمندانه تر تاشـتان را به کار بگیرید. پدرم به 
چیـزی کـه می گفـت عمـل می کـرد. او از یـک مربـی فوتبـال بـه یک فروشـندۀ خوب 
بدل شـد. بعدازآن رئیس شـد و در نهایت در تأسـیس شـرکت خودش موفق شـد.
خیلــی بــه مــا دســتور نمــی داد. از همــان اول هــم اجــازه داد خودمــان تصمیــم 

ــود.  کارش، یادگیــری حــس مســئولیت پذیری ب ــم. دلیــل ایــن  بگیری
ــد  ــط بای ــم، فق ــام دهی ــه مان را انج ــف مدرس ــا تکالی ــرد ت ــور نمی ک ــا را مجب او م

نتیجــه را نشــانش می دادیــم و آن وقــت از مــا قدردانــی می کــرد.
یــک  می بــرد؛  پرینگــز۱  بــه  را  مــا  می آوردیــم  دســت  بــه  خوبــی  نمــرات  گــر  ا
بــا  اســکوپی  بســتنی های شــش  کــه می توانســتیم  بــزرگ  بستنی فروشــی خیلــی 
تکه هــای مــوز و انــواع ســس را بــه همــراه مخلفــات را ســفارش دهیــم. بــرادر یــا 
کــه درس هایشــان را خــوب پیــش نمی بردنــد، نمی توانســتند بــه پرینگــز  خواهرانــم 
بیاینــد؛ رفتــن بــه آن بستنی فروشــی برای مــان خیلــی مهــم بــود و بــه همیــن دلیــل بــا 

همــۀ توانمــان بــرای موفقیــت ســعی می کردیــم.

1. Prings.
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نظــم و انضبــاط پــدرم را همیشــه ســرلوحۀ خــودم قــرار مــی دادم. او برایــم ماننــد 
کــه  کــه می خواســتم همــواره مــن را حاشــیۀ افتخــار خــود بدانــد؛ البتــه  بتــی بــود 
کنــم. یکــی از فلســفه هایش ایــن بــود  کــه مبــادا نا امیــدش  همیشــه می ترســیدم 
گفتــن را دارد! اینکــه همیشــه همرنــگ جماعــت  کــه توانایــی نــه  کــه »آدمــی بــاش 

ــاش!« ــردی خــاص و خارق العــاده ب ــی نیســت؛ ف ــز خوب باشــی چی
بــه همیــن دلیــل هرگــز بــه هیــچ مــواد مخــدری نزدیــک نشــدم، هیچ وقــت پیــش 
کــه مســتقیم در ایــن رابطــه بــه مــن هشــدار دهــد، ولــی مــن دوســت نداشــتم  نیامــد 

کنــم. کار پــدرم را ناامیــد  ماننــد دیگــران بــا انجــام ایــن 
ــدازۀ برنامــۀ  ــه به ان ک ــودم  ــه برنامــه ای رســیده ب ــا ۱۲ ســالگی ب ــدرم ت ــه لطــف پ ب
گریــه می کــردم )آن موقع هــا  گاهــی خســته می شــدم و  یــک مدیرعامــل مفیــد بــود. 
از  کــه  می شــدم  متوجــه  نیــز  مواقــع  آن  در  حتــی  ولــی  بــودم!(  بچــه  یــک  هنــوز 

بــود.  هم کاســی هایم جلوتــرم و ایــن برایــم خوشــایند 
پــدرم باعــث شــده بــود مــن نظــم و ذهنیــت الزم را بــرای مســئولیت پذیری و 
ی دســت یابی بــه خواســته هایم را بــه دســت بیــاورم. )ایــن موضــوع  تمرکــز بــر رو
اتفاقــی نیســت »آنچــه جوینــدگان حقیقــت  کــه شــعار مجلــۀ موفقیــت اســت 

می خواننــد.«(
کــه مــن را به گونــه ای تربیت کــرده  امــروز مــن و پــدرم دراین بــاره شــوخی می کنیــم 
کــه  کســب موفقیــت اعتیــاد داشــته باشــم؛ فقــط هجده ســاله بــودم  کــه بــه  اســت 
کســب وکار شــخصی خــودم درآمــدی شــش رقمــی داشــتم، در بیست ســالگی  در 
درآمــدم  بیست وچهارســالگی  در  خریــدم.  خانــه  اعیان نشــین  منطقــۀ  یــک  در 
یــک میلیونــر  و در بیست وهفت ســالگی  گذشــت  از یک میلیــون دالر در ســال 
کــه ســاالنه بیــش از پنجــاه میلیــون دالر درآمــد  کســب وکاری  خودســاخته بــودم بــا 
گفتــم تــا بــه امــروز برســیم؛ حــاال هنــوز چهــل ســال هــم از  داشــت. همــۀ اینهــا را 
ــا چنــد نســل بعــدم  کــه ت عمــرم نگذشــته اســت، ولــی آن قــدر پــول و دارایــی دارم 

نیــز تأمیــن هســتند.
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کودکــی بچه هــا  کــردن دوران  یــادی بــرای خــراب  پــدرم می گویــد »راه هــای ز
کودکــی روش خوبــی بــوده  گنــد زدن بــه دوران  هســت، حداقــل روش مــن بــرای 

اســت!«. داده  نتیجــه  مــن  ســخت گیری های  گویــا  اســت، 
ی دســت  گاهــی چــاره ای نداشــتم جــز اینکــه دســت رو کــه  اعتــراف می کنــم 
ی صندلــی ســاحلی  کنــم. رو کنــم و فقــط بــه زمــان حــال فکــر  گذاشــتن را تمریــن 
ــا  کســب وکار ی ــه  ــوط ب کتاب هــای مرب ــدون اینکــه  ــم، ب ــم بدهــم و خــوش بگذران

َ
ل

ســی دی های پیشــرفت و بهبــود فــردی همراهــم باشــد؛ بــا همــۀ اینهــا قــدردان همــه 
کــه از پــدرم و ســایر مربی هایــم در طــول  مهارت هــای رســیدن بــه موفقیــت هســتم 

ایــن راه آموختــم.
اثــر مرکــب راز موفقیــت مــن را بــه همــه نشــان می دهــد. مــن اثــر مرکــب را بســیار 
کــه مطمئــن  بــاور دارم؛ زیــرا پــدرم هــرروز و همیشــه به گونــه ای بــا مــن رفتــار می کــرد 
کار  بــه تکــرار ایــن  شــود ایــن اصــول را ســرلوحۀ زندگــی ام قــرار داده ام و آن قــدر 
گــر خــودم هــم می خواســتم ، دیگــر نمی توانســتم طــور دیگــری  کــه حتــی ا پرداخــت 

کنــم. زندگــی 
یــد. دالیلــی  گــر ماننــد بیشــتر مــردم باشــید، بــه اثــر مرکــب اعتقــادی ندار ولــی ا
کامــًا قابــل درک اســت. آموزشــی در اختیــار  کــه بــرای ایــن موضــوع وجــود دارد، 
ــز در  ــابهی نی ــای مش ــد، نمونه ه ــان ده ــکار نش ــما راه ــه ش ــه ب ک ــت  ــوده اس ــما نب ش
کنیــد.  ــر مرکــب را درک  دسترســتان نبــوده اســت؛ بنابرایــن نتوانســته اید نتیجــۀ اث
تجــاری  یابــی  بازار بــا  هســتیم!  فریب خــورده  جامعــه ای،  اعضــای  همگــی  مــا 
کرده انــد، بــا القــای مشــکات نداشــته، آنهــا را بــه خوردمــان داده انــد و  یمــان  جادو
بعــد ایــدۀ راه حل هــای ســریع و فــوری را برای درمــان و رفع این مشــکات)دروغین( 
کــه پایــان خیالــِی فیلم هــا  بــه مــا فروخته انــد؛ طــوری در جامعــه مــا را بــه بــار آورده انــد 
کــه بــر پایــۀ سخت کوشــی  گذشــته را  یــاِد  و رمان هــا را بــاور می کنیــم. مــا ارزش ز

کنیــم. ــع را بررســی  ــود، دیگــر نمی بینیــم. بیاییــد تک تــک ایــن موان اســتوار ب
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