
فصل پنجم

امروز را غنیمت بشمار

کنــم. مثــاًل آخریــن بــاری  کــه آینــده ام را تصــور  در زندگــی ام تنهــا چنــد بــار شــد 
کــردم ســخنران  کــه تصــور  کــردم، داخــل ســلول زنــدان بــود  کــه آینــدۀ خــودم را تصــور 
کتاب مقــدس می خوانــدم و تصــور  شــده ام. در ســلول انفــرادی بــا صــدای بلنــد 
می کــردم در مقابلــم هــزاران نفــر نشســته اند. هــول و هــراس بــه مــن دســت داد و 
ــم.  ــام ده کار را انج ــن  ــد ای ــت بای ــور هس ــدم هرج ــه فهمی ک ــود  ــا ب ــت همینج درس
یــا پانــزده ســال بعــد  کار را بــه مــن داده بــود. ایــن رؤ انــگار خــود خداونــد تأییــد ایــن 
کــرد، برایــم اتفــاق افتــاد، وقتــی  کــه در زنــدان ایــن فکــر بــه ذهنــم خطــور  از آن روزی 
کلیســا در  کــه در یــک زمســتان بســیار ســرد، از مــن دعــوت شــد تــا در چندیــن 
کلیســاها پــر شــده بودنــد از هــزاران نفــر  کنــم.  یــِت میشــیگان۱ صحبــت  شــهر دیترو
کــه پیــش از مــن، مارتیــن  و مــن آن هــا را از پشــت تریبونــی مــورد خطــاب قــرار دادم 
کلینتــون۳، رئیس جمهــور  کینــگ جونیــور )رهبــر دینــی(۲، رئیس جمهــور بیــل  لوتــر 
کــه آن هــا را تحســین می کنــم، از همــان تریبــون  کســانی  ک اوبامــا4 و بســیاری از  بــارا

1. Detroit, Michigan
آمریکایی هــای  مدنــی  حقــوق  جنبــش  رهبــر  جونیــور  کینــگ  لوتــر  مارتیــن   .Martin Luther King Jr  .۲
کــه حــدود ۲50 هــزار نفــر  یایــی در ســر دارم«  نــام »مــن رؤ بــه  ی ســخنرانی ترتیــب داد  بــود. و آفریقایی تبــار 

قتــل رســید. بــه  و  تیرانــدازی شــد  از ســخنرانی  بعــد  روز  او در  بــه  جمعیــت داشــت. 
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یایــم تحقــق یافتــه بــود. کــرده بودنــد. رؤ بــا مــردم صحبــت 
یــم، درســت مثــل همانــی  یــا و تأییدیه هایــی از ســمت خــدا دار همــۀ مــا رؤ
ــه حــرف  گــوش نمی دهیــم. مــن ب ــه صــدای آن هــا  کــردم؛ فقــط ب یافــت  کــه مــن در
یاهــای مــن  کــه بــه دســت آوردم، رؤ کــردم، چــون همــۀ موفقیت هایــی  گوشــم  دلــم 
ــم تنهــا  یاهای ــود. رؤ ک ب ــه واقعیــت زندگــی ام خیلــی وحشــتنا کــردن ب ــد. فکــر  بودن
کنــم. مــن  کــه آن هــا را بــاور  گرفتــم  امیــد مــن در زندگــی بودنــد و بــه همیــن خاطــر یــاد 
ــا یــک  ــم را ب یاهای ــم ایمــان داشــتم. مــن رؤ یای ــه ایــن رؤ ــر شــدم چــون ب واقعــًا میلیون
کــه مــن بــا  یاهایــم هســتند  کــردم. ایــن نقطه هــا، خاطــرات و رؤ نقطــه بــه هــم وصــل 

کــردم. ایمــان آنهــا را بــه هــم وصــل 
کــه در ادامــه برایتــان خواهــم گفــت، همانــی اســت که مــرا میلیونــر کرد.  یایــی  رؤ
کــه بــه  کــرد، امــا اولیــن چیــزی بــود  کــه بــه ذهنــم خطــور  ایــن دومیــن فکــر مهمــی بــود 
واقعیــت پیوســت. در آن زمــان، مــن بیســت و یــک ســاله بــودم، در اولیــن خانــه ای 
کالیفرنیــا۱ زندگــی می کــردم. همــۀ  کــه متعلــق بــه خــودم بــود، در دّرۀ ســیمی در 
کارمنــد اســتخدام  کــردم و حــدود ســی  دارایــی ام را در کاری جدیــد ســرمایه گذاری 
ــودم و ایــن جایگاهــم را از میــان 40 نفــر  ــودم، ســرتیتر خبــر رســانه ها شــده ب کــرده ب
ــرای  کــه زیــر 40 ســال داشــتند، بــه دســت آورده بــودم. ب در ســواحل اقیانــوس آرام 
ــِت  ــرت هان ــودم، فرزندخواننــدۀ آقــای راب همــه، مــن یــک بچــۀ بااســتعداد نابغــه ب
کــه داشــت موفــق می شــد. امــا خودمانــی بگویــم، داســتان طــوِر  ثروتمنــد، و بچــه ای 

دیگــری بــود.
کشــیده بــودم  کــه تــا صبــح در رختخــواب دراز  شــب هایی را بــه خاطــر مــی آورم 
کارمندانــم را  کــه روز بعــد نتوانــم دســتمزد  و خوابــم نمی بــرد، چــون می ترســیدم 
کــه  کنــم. هــر ســاعت چندیــن تمــاس از ســمت ســرمایه گذارانم داشــتم  پرداخــت 
کــرده بودنــد و سرمایه شــان را در اختیــار مــن قــرار داده بودنــد. یکبــار در  جســارت 

1. Simi Valley, California
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شــب یکشــنبه، تماســی از ســوی ســرمایه گذار اصلــی و رئیــس شــرکتم، جنــاب 
کنــم. چــون  گفــت بایــد مدیــر فروشــم را اخــراج  کــه بــه مــن  آقــای ِفــِرد وارن۱ داشــتم 
کنــم، بایــد عاقالنــه  بــه پــول ِفــِرد نیــاز داشــتم تــا بتوانــم دســتمزدها را پرداخــت 
کــه  ــود  ــا اینکــه همــه چیــزم را از دســت مــی دادم. اینجــوری ب انتخــاب می کــردم ی
بقیــۀ یکشــنبه شــب را بــا نگرانــی اینکــه چطــوری بایــد صبــح روز بعــد، دوســتم را 

کنــم، بــه صبــح رســاندم بــدون اینکــه پلــک بــر هــم بزنــم. اخــراج 
کارو بکنــم� امــا  ســاعت ها در ذهنــم، بــا خــودم حــرف زدم: »مــن نمی خــوام ایــن 
کــه شــرکت رو اداره  کارو بکنــم، و حــق بــا اونــه� چــون اونــه  کــه بایــد ایــن  گفــت  ِفــرد 
 
ً
کارو بکنــم، مخصوصــا کنــم� نمی خــوام ایــن  می کنــه� نمی خــوام دوســتم رو اخــراج 

کار رو می کنــم چــون  کنــم� امــا نکنــه مــن ایــن  ایــن شــخص رو دوســت نــدارم اخــراج 
کار رو بکنــم، بعــدش چیــکار می تونــم بکنــم؟« گــر شــجاع نباشــم و ایــن  می ترســم؟ ا
بعــد از بی خوابــی آن شــب پــر تنــش در عمــرم، به محل کارم رســیدم و مســتقیم 
کارم داشــتم، و  کار بســیار مهمــی در دفتــر  گویــی  گذشــتم،  کارکنــان  از میــان همــۀ 
کــه چطــور  ــودم  در را پشــت ســرم بســتم. ســاعت ها آنجــا نشســتم و در ایــن فکــر ب
کنــم. و بعــد، ایــن صــدا در ســرم پیچیــد، »یــا او یــا مــن«. باالخــره،  دوســتم را اخــراج 

گرفتــم. شــمارۀ داخلــی دوســتم را 
»میکائیل، باید ببینمت.«

کــه میکائیــل می خواســت از بیــن همکارانــش رد شــود تــا بــه اتــاق  همــان زمــان 
کــه بــا عجلــه بــه اتاقــم  کارمنــدان مــرا دیــده بودنــد  مــن بیایــد و همــان روز صبــح، 
کــه در شــرکت  کســی  کــه تنهــا  رفتــه بــودم، ایــن حقیقــت برایشــان محــرز شــده بــود 
کیســت. میکائیــل وقتــی وارد اتاقــم شــد از  کنــم،  می خواهــم تــا بــا او صحبــت 
کنــار هــم  حالــت حــرف زدنــم پشــت تلفــن و دیــدن چهــرۀ خســته ام، ایــن دو تــا را 

ــو می خــوای منــو اخــراج  کنــی، درســته؟« گفــت: »ت گذاشــت و بالفاصلــه 

1. Fred Warren



86 ▪ هیچ چیز برای از دست دادن، همه چیز برای به دست آوردن

کــه شــرکت »اســکای پیپ الین۱«  کــردم  بعــد از چنــد اتفــاِق ماننــد ایــن، خیــال 
کــه بتوانــم آن را بفروشــم و  کــرده بــودم  را فروختــه ام. مــن شــرکت را طــوری طراحــی 
ــدت در  کوتاه م کرده بــودم تــا بتوانــم از آن بــرای یــک دورۀ  ــیس  ــرکت را تأس ــن ش ای
بــازار بهــره ببــرم، بــه همیــن خاطــر تمــام آن روزهــا، تمامــًا ایــن موضــوع در ذهنــم 
ــول خــوردم و خــودم را ایــن طــرف و آن طــرف  ــم ل ــم در رختخواب ــود. آن شــب دائ ب
کــردم بیــن حالــت خــواب و بیــداری هســتم، یعنــی یکــی از آن  کــردم و احســاس 
کامــاًل بیــدار هســتید. کــه شــدیدًا در فکــر و خیــال بــه ســرمی برید، امــا  زمان هایــی 
یــک  در خوابــم بــه اتــاق هیئت مدیــره در دفتــر وکیلــم احضــار شــدم. اتاقــی تار
کــه پــر از کتاب هــای حقــوق بــود و بــر دیوارهایــش، تابلوهای نمادیــِن نظم و هنر  بــود 
نصــب شــده بــود. آنهــا آنجــا بودنــد، اعضــای هیئت مدیــره ام، دور یــک میــز بــزرگ 
کــه از چــوب ماهــون ســاخته شــده  قهــوه ای رنــگ متمایــل بــه قرمــز نشســته بودنــد 
بــود. هــر یــک از آن هــا خــداِی ثــروت و جــزء میلیونرهــا بودنــد، یعنــی ســرمایه داران 
یــس۳، بــاب دیلــورث4، مــارک  مشــهور جهــان از جملــه فــرد وارن۲، اســکات جارو
یــگان۹. بــه اطــراف نــگاه  گلیــن هارتمــن7، جیــم چــوو8 و راب ر اوزور5، جــو نیــدا6، 
کامــاًل تحــت  کــردم همــه چیــز  کــردم و بــه صورت هایشــان پوزخنــد زدم. احســاس 
یخــت و بــه  کــرد و یــک لیــوان نوشــیدنی ر کنتــرل اســت. شــخصی دســتش را دراز 
گفتنــد: »بــه شــادِی فــروش شــرکت »اســکای پیپ الین« بنــوش!« دســتم داد. آنهــا 

همه اش همین بود. من موفق شدم. من یک میلیونر شده بودم. 
که تا به حال داشتم و به خاطر دارم  یاهایی بود  یا، یکی از واضح ترین رؤ آن رؤ
یــا باعــث شــد مــو بــه تنم ســیخ شــود. از خــواب بیدار شــدم، عرق ســردی  کــه ایــن رؤ
ی تنــم نشســته بــود و احســاس می کــردم همــه چیــز بــه وضــوح پیــش چشــمم  رو
ــه واقعیــت تبدیــل خواهــد شــد. ــا ب ی کــه ایــن رؤ اتفــاق افتــاده اســت. می دانســتم 
1. Sky Pipeline 2. Fred Warren 3. Scot Jarvis
4. Bob Dilworth 5. Mark Ozur 6. Joe Nida
7. Glen Hartman 8. Jim Chow 9. Rob Reagan
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کــه خیلــی هــم از خیــال آن روز دور نبــود، یکــی از رقبایم، مســتقیمًا به  یــک روز، 
کــه می خواهــد شــرکت »اســکای پیپ الین« را  هیئــت مدیــره ام پیشــنهاد داده بــود 

بخــرد، و وکلیــم مــرا بــه دفتــرش فراخواند.
ــادم می آیــد وقتــی وارد آن اتــاق شــدم عصبــی و دســتپاچه بــودم و آنهــا آنجــا  ی
بودنــد، اعضــای هیئت مدیــره ام دور میــزی بــزرگ نشســته بودنــد، درســت مثــل 
یایــم دیده بودم، اما هیچ شــادی ای در چهرۀ آن ها نبود و نه  کــه در رؤ همــان چیــزی 
لبخنــدی غرورآمیــز. صورت هــای آن هــا خشــمگین بــه نظــر می رســید، می توانســتم 
کــه منتظــر باشــند تــا مــن برســم  کنــم. ایــن آدم هــا دوســتان مــن نبودنــد  ایــن را حــس 
تــا بتواننــد بــه افتخــار نبــوغ و اســتعدادم بنوشــند. آن هــا تنهــا بــرای یــک چیــز آنجــا 
می خواســتند  آنهــا  بگیرنــد.  را  پولــم  مــن  از  می خواســتند  بودنــد؛  شــده  جمــع 
ــد.  کار را می کردن ــدان زورگوهــا ایــن  کــه در زن ــد همانطــور  بطــری شــیر مــن را بدزدن
چنــد پیشــنهاد دهنده بــرای خریــد شــرکت داشــتیم و می خواســتیم یکــی از 
آن هــا را بســته بــه شــرایطش قبــول کنیم. ۲0درصد شــرکت ســهم من بود و پیشــنهاِد 
کاغــذ  کــه در اتــاق بودنــد یــک تکــه  کســانی  ی میــز، ۲5 میلیــون دالر بــود. همــۀ  رو
کــه نشــان مــی داد هرکــدام چقــدر از فــروش نصیب شــان خواهــد  بــه دســتم دادنــد 
کــه در دســتم بــود نگاهــی انداختــم و بــاال  کاغــذی  ی برگــۀ  کــه رو شــد. بــه اعــدادی 

کنــم اشــتباهی پیــش اومــده.« گفتــم: »فکــر  کــردم و  را نــگاه 
وکیل گفت: »نه. این اعداد با محاســبه به دســت آمده. شــما با اولویت تســویه  
در پنج مرحله و مقررات مقدم بر تغییر در قرارداد سرمایه گذاری موافقت کرده اید.«
کــه بــرای مــن نوشــته شــده بــود صفــر بــود.  کــردم، عــددی  کاغــذ نــگاه  دوبــاره بــه 
کــه چیــزی بــرای  کارآفرینــان الشــخور، مــن عمــاًل در موقعیتــی بــودم  بــه لطــف ایــن 

از دســت دادن نداشــتم.
کــه وقتــی زندگــی ســطح متوســطی داشــتم و در  یــا و خوابــی  دوبــاره بــه آن رؤ
کــردم. آن موقــع  کشــیده بــودم، دیــده بــودم فکــر  ی تختــم دراز  خانــۀ معمولــی ام رو
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