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اصاًل خوب قضیه را پیش نبردم.
کنــش خوبــی نشــان نخواهــد داد و از آن ترســیدم، بنابرایــن تمــام ماجــرا  مــی دانســتم وا
کــه مالقــات مــان بــا  کوتاهــی برایــش فرســتادم و نوشــتم  را بــه جانســون تعریــف نکــردم. نامــۀ 
یــع کل ایالــت متحــده را گرفتیــم و تمــام. فکــر کردم  اونیســتوکا موفقیــت آمیــز بــوده و حــق توز
کنــم. یــا شــاید هــم  کســی دیگــر را بــرای شــرق اســتخدام  بایــد امیــدوار باشــم. شــاید بتوانــم 

واالس تمــام نقشــه هایم را نقــش بــر آب می کــرد.
در حقیقت کسی دیگر را استخدام کردم. یک دوندۀ سابق استقامت را استخدام کردم، 
ولی چند روز پس از موافقت، نظرش عوض شد و خودش را کنار کشید و از رفتن منصرف شد.
آشفته و درمانده بودم و کاسۀ چه کنم چه کنم به دست گرفته بودم. اضطراب داشتم 
کســی را به جای جانســون در ســانتا مونیکا  که  و دو دل بودم آخرش به این نتیجه رســیدم 
بگــذارم. از دوســت یکــی از دوســتانم در لــس آنجلــس، بــه نام جــان بورک۱ که در دبیرســتان 
کار را به عهده بگیرد. او هم تعلل نکرد و با کمال میل پذیرفت. مربی بود تقاضا کردم این 
یــادی دارد؟ چــون صبــح روز بعــد بــه فروشــگاه جانســون  کجــا متوجــه شــدم تمایــل ز از 

کــه رئیــس جدیــد اســت. جانســون پرســید: »چــِی جدیــد؟« گفــت  رفــت و بــه او 
بورک گفت: »من استخدام شدم تا وقتی شما به شرق  می رین اینجا رو مدیریت کنم.«

کجا می رم؟« گفت: »وقتی  که به طرف تلفن می رفت  جانســون همانطور 
گفتــم:  نتوانســتم از عهــدۀ آن مکالمــه هــم بــه خوبــی بــر آیــم. بــا خنــده بــه جانســون 

»هاهــا چطــوری پســر، اتفاقــًا همیــن االن می خواســتم بهــت زنــگ بزنــم.«
کــه از ایــن تصمیــم ایــن طــور و بــه طــرز نامناســبی بــا خبــر شــده اســت  گفتــم متأســفم 
کــه  کــه چــاره ای نداشــته ام جــز اینکــه بــه اونیتســوکا بــه دروغ بگویــم  و برایــش توضیــح دادم 
یــادی شــده ایم. بــه  گرفتــار مشــکالت ز یــم. بــه همیــن دلیــل  در ســاحل شــرقی هــم دفتــر دار
کشــتی خواهــد شــد و بــه مقصــد نیویــورک  کفش هــا بــار  زودی ســفارش بســیار بزرگــی از 
کفش هــا و راه انداختــن  گرفتــن  کســی جــز او نمی توانــد از پــِس تحویــل  خواهــد رســید و 

یــک فروشــگاه جدیــد بــر بیایــد. سرنوشــت روبــان آبــی در دســتان او قــرار دارد. 
1. John Bork
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جانســون اول مــات و مبهــوت مانــد. بعــد عصبانــی شــد. بعــد وحشــت زده شــد. همــۀ 
ایــن اتفاق هــا در عــرض یــک دقیقــه برایــش افتــاد. بنابرایــن ســوار هواپیمــا شــدم و پیشــش 

رفتــم تــا در فروشــگاهش دیــداری داشــته باشــیم.
کالیفرنیــا  کنــد. عاشــق  کــه دلــش نمی خواهــد در ســاحل شــرقی زندگــی  گفــت  بــه مــن 
بــود. تمــام عمــرش در کالیفرنیــا گذرانــده بــود. در تمــام طــول ســال می توانســت در کالیفرنیا 
یــدن یعنــی زندگــی؛ امــا در زمســتان های  کــه بــرای جانســون، دو بــدود و مــن می دانســتم 

گفــت.  گفــت و  ســرد و ســخت شــرق چطــور می توانســت بــدود؟ و همیــن طــور 
کفش هایــش  بــه یکبــاره حــال وهوایــش عــوض شــد. وســط فروشــگاهش، در معبــد 
کــه بــه ســختی شــنیده می شــد بــه خاطــر روبــان آبــی پذیرفــت،  ایســتاده بودیــم. بــا صدایــی 
کنــد، شــرکتی  کــه می توانســت روبــان آبــی را نجــات دهــد یــا نابــود  ایــن تصمیمــی بــود 
کــرده بــود.  گــذاری ســنگینی برایــش  کــه او از لحــاظ مالــی و احساســی و روحــی، ســرمایه 
کنــد.  کــس دیگــر نمی توانــد در ســاحل شــرقی دفتــری را مدیریــت  کــه هیــچ  پذیرفــت 
کــه فروشــگاه  گفــت  کــرد و  ســخنرانی طوالنــی و بی ســروتهی را خطــاب بــه خــودش شــروع 
کــه  کار خــودش را انجــام می دهــد، بنابرایــن او می توانــد فــردی  ســانتا مونیــکا عمــاًل خــودش 
گفــت قبــاًل فروشــگاهی  کنــد.  جــای او قــرار می گیــرد را در یــک روز آمــوزش بدهــد و توجیــه 
ــد و  ــر بیای ــم ب ــن ه ــس ای ــد از پ ــس می توان ــت، پ ــه اس ــاده ای راه انداخت ــۀ دور افت را در منطق
کارهــا بــه ســرعت انجــام  کــه  یــم  کار را ســریعًا بدهــد؛ چــون مــا نیــاز دار می توانــد ترتیــب ایــن 
ی آب اســت و دارد بــه اینجــا می رســد و ســفارش های زمــان بازگشــایی  کفش هــا رو شــود و 
کفش هــا یــا روح بــزرگ  مــدارس در راه اســت و بعــد نگاهــش را برگردانــد و از دیوارهــا یــا 
کــه بــه او محــول شــده اســت، انجــام نمی دهــد  کاری را  پرســید چــرا دهانــش را نمی بنــدد و 
گرفتــه، ســر تعظیــم فــرود  کــه در اختیــارش قــرار  و چــرا در مقابــل ایــن فرصــت ارزشــمندی 
کــه همــه او را فقــط بــه چشــم یــک...  نمــی آورد و سپاســگزارانه آن را نمی پذیــرد، در حالــی 

ــد.  ــا چلفتــِی بی لیاقــت« می دیدن ــه دســت و پ کلمــۀ مناســب می گشــت - »ی ــه دنبــال  ب
ــه خــودت  ــدر ب ــه، دیگــه ایــن طــورا هــم نیســت. ایــن ق ــاًل »ن ــد چیــزی می گفتــم. مث بای

ســخت نگیــر. » بایــد می گفتــم؛ امــا نگفتــم. دهانــم را بســتم و منتظــر مانــدم. 
و منتظر ماندم. 

گفت: »بسیارخب. من میرم.«  باالخره 
»عالیه! واقعًا عالیه! فوق العاده ست. خیلی ممنونم.« 
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کجا؟«  »ولی 
کجا؟«  »چی 

کجاست؟«  که می خوای برم  »اون جایی 
»آها. بله. هرجایی تو ساحل شرقی که بندری داشته باشه. البته به جز پورتلند تو ِمین۱.«

»چرا؟« 
گیج می کنه.« »یه شرکت تو دو پورتلند مختلف؟ این ژاپنی ها رو 

مــدت بیشــتری در مــورد جزئیــات بــا هــم حــرف زدیــم و در نهایــت بــه ایــن نتیجــه 
گزینه هــای منطقی تــری هســتند. مخصوصــًاً بوســتون.  کــه نیویــورک و بوســتون  رســیدیم 

گفــت: »بیشــتر ســفارش های مــا از اون جــا مــی آد.« کداممــان  یــادم نیســت 
گفت: »خوبه، بوستون، من دارم می آم.« جانسون 

کــه شــاخ و برگ هــای پاییــزی  بعــد یــک دســته بروشــور مســافرتی بوســتون دســتش دادم 
کمــی ظالمانــه بــود، ولــی راه دیگــری نداشــتم. کارم  را نشــان مــی داد. 

کــه می دانســتم او  گفتــم  بــا خــودم بــرده بــودم و مــن  پرســید، چــرا ایــن بروشــورها را 
می گیــرد.  را  درســت  تصمیــم 

خندید. 
کــه جانســون نســبت بــه مــن نشــان داد و برخــورد دلپذیــر و توأم بــا مهربانی اش،  گذشــتی 
کــردم و شــاید  کــرد و محبــت تــازه ای نســبت بــه او پیــدا  وجــودم را لبریــز از  قدرشناســی 
ــۀ آن  ــه هم ــردم. ب ک ــیمانی  ــاس پش ــا او احس ــابقم ب ــار س ــورد رفت ــری. در م ــاداری عمیق ت وف
ــًا قابلیــت آن را  کــه ذات کســانی هســتند  گذاشــتم فکــر می کــردم.  کــه بی جــواب  نامه هایــی 

کننــد و جانســون ســرآمد همــۀ آن هــا بــود.  گــروه  کــه خــود را وقــف  دارنــد 
کرد.  و بعد جانسون تهدید به استعفا 

گــر نامــه نمی نوشــت جــای تعجــب داشــت. نوشــت: »فکــر  بــا نوشــتن یــک نامــه، البتــه ا
کــه تــا بــه حــال بــه دســت آوردیــم نتیجــۀ تالش هــای مــن بــوده و همیــن  می کنــم موفقیتــی 

کــه حداقــل در دو ســال آینــده بــه دســت بیــاد بــه خاطــر منــه.«  طــور هــر موفقیتــی 
کرد و دو حق انتخاب به من داد:  بنابراین با من اتمام حجت 

کنم.  ١. او را شریک روبان آبی 
ــود و  کل س ــوم از  ــک س ــالوۀ ی ــه ع ــانم، ب ــاه برس ــصد دالر در م ــه شش ــتمزدش را ب ٢. دس

ــا االن فروختــه شــده اســت.  کــه ت ســود آن شــش هــزار جفتــی 
که پورتلند بزرگ ترین شهر آن است. کوچک در شمال شرقی آمریکا  Maine .۱: ایالتی 
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کنار می کشد.  که در غیر این صورت،  گفت 
کارمنــد تمــام وقــت درجــۀ یکمــان افســار بریــده  گفتــم  گرفتــم و بــه او  بــا باورمــن تمــاس 
کــرد، تمــام جوانــب را مــد نظــر قــرار داد، نــکات ضعــف و  گــوش  اســت. باورمــن در ســکوت 

گفــت.  کــرد و نظــر آخــرش را  قــوت را ســبک ســنگین 
»گور باباش!«

گفتــم شــاید راه  کــه مطمئــن نیســتم »گــور بابــاش« بهتریــن اســتراتژی مــا باشــد.  گفتــم 
کــه بخشــی از شــرکت را  کــردن جانســون وجــود داشــته باشــد، مثــل آن  میانــه ای بــرای آرام 
کــه بــا جزئیــات بیشــتری بحــث را بــه پیــش بردیــم، بــه ایــن  بــه او بدهیــم؛ امــا همیــن طــور 
کــه چنیــن چیــزی ممکــن نیســت. نــه مــن و نــه باورمــن حاضــر نبودیــم  نتیجــه رســیدیم 

کســی بدهیــم.  ــه  بخشــی از ســهم خودمــان را ب
بنابرایــن اتمــام حجــت جانســون، حتــی در صــورت موافقــت مــن، هیــچ شانســی بــرای 

پذیــرش نداشــت. 
کــه جانســون بــرای دیــدار بــا والدینــش  بــا هواپیمــا خــودم را بــه پالوآلتــو۱ رســاندم. جایــی 
رفتــه بــود و از او خواســتم بــا هــم بنشــینیم و حــرف بزنیــم. جانســون گفــت می خواهد پدرش 
گرفــت و مــن بــه محــض  اوون2 هــم حضــور داشــته باشــد. دیــدار مــا در دفتــر اوون صــورت 
ــدر و پســر جــای تعجــب داشــت. ظاهرشــان  ــدن پــدرش متحیــر شــدم شــباهت بیــن پ دی
گرچــه  مثــل هــم بــود، صدایشــان مثــل هــم بــود و حتــی بیشــتر رفتارهایشــان هــم شــبیه بــود. 
کامــاًل مشــخص  شــباهت ها در همیــن حــد بــه پایــان می رســید. اوون رک و بی پــروا بــود و 

کــه محــرک ایــن یاغی گــری خــود او بــوده اســت.  بــود 
دیکتافــون۳  ماننــد  صــدا،  ضبــط  تجهیــزات  او  بــود.  کارکشــته ای  فروشــندۀ  اوون 
می فروخــت و خیلــی هــم در آن کار حرفــه ای بــود. برای او همچون بســیاری از فروشــندگان، 
کار لــذت می بــرد. بــه عبــارت  زندگــی عبــارت بــود از یــک چانه زنــی طوالنــی مــدت و از ایــن 
گفتــم بیچــاره شــدم. بــاز هــم جنــگ تــن بــه  کامــاًل نقطــۀ مقابــل مــن بــود. بــا خــودم  دیگــر او 

کــی از ایــن داســتان ها خــالص می شــوم؟  کننــدۀ خبــره.  کــره  ــا یــک مذا تــن دیگــری ب
کــه بــرای من داســتانی تعریف  یــم، اوون خواســت  کــه ســراغ اصــل مطلــب برو قبــل از آن 
کــه مــن حســابدار هســتم، بــه  گفــت از آنجــا  کنــد. ایــن ترفنــد همیشــگیه فروشنده هاســت. 

1. Palo Alto 2. Owen
گراهام بل آن  که الکساندر  Dictaphone .۳: ابزاری برای ضبط صدا متعلق به شرکت دیکتافون همان شرکتی 

کرد. را تأسیس 
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کــه طــرف حســابدار زن  گفــت  کــرده اســت.  کــه اخیــرًا مالقــات  یــاد حســابداری افتــاده 
کــه در ذهنــم مانــده، داســتان دربــارۀ ایــن  کــه برهنــه می رقصیــد. تــا آن جــا  رقاصــه ای بــوده 
ــه. در لحظــه ای  ــده یــا ن ــات می ش ــمول مالی ــینه های پروتــز شــدۀ آن زن مش کــه آیــا س بــود 
ــی ام  ــتۀ صندل ــد دس ــدم و بع ــت ادب خندی ــرای رعای ــدد ب ــب بخن ــت مخاط ــه می بایس ک

ــا خنده هــای اوون تمــام شــود و ادامــۀ حرف هایــش را بگویــد.  گرفتــم و منتظــر مانــدم ت را 
ــان آبــی انجــام  ــرای روب کــه پســرش ب کــرد  کارهایــی شــروع  ــادآوری تمــام  ــا ی حرفــش را ب
ی پــا مانــدن روبــان آبــی  کــه پســرش دلیــل اصلــی رو کــرد  کیــد  ی ایــن نکتــه تأ داده بــود. رو
اســت. بــه نشــانۀ تأییــد ســری جنبانــدم و اجــازه دادم هــر چــه در ذهنــش اســت بگویــد 
کــه نگاهــم بــه نــگاه جانســون  و راحــت حرف هایــش را بزنــد. جلــوی خــودم را می گرفتــم 
کــه مــن و  کــه آیــا همــان طــور  کــه آن طرف تــر نشســته بــود، نیفتــد. بــه ایــن فکــر می کــردم 
کــه می خواســتم بزنــم را تمریــن  جانســون، قبــل از آخریــن ســفرم بــه ژاپــن، حرف هایــی 
کــه حرف هایــش  کــرده بودنــد؟ وقتــی  می کردیــم، آن هــا هــم ایــن حرف هــا را از قبــل تمریــن 
کامــل در روبــان آبــی  کــه بــا توجــه بــه ایــن نــکات، پســرش بایــد بــه طــور  گفــت  تمــام شــد و 
یــادی دارد  کــه جانســون واقعــًا انــرژی ز کــردم  کــردم و تأییــد  گلویــم را صــاف  شــریک باشــد، 
کشــیده اســت، واقعــًا مهــم و بســیار بــاارزش  کــه او بــرای شــرکت  و فعــال اســت و زحماتــی 

ــوده اســت. بعــد هــم رفتــم ســر حرف هــای اصلــی ام. ب
یــم و در عیــن حــال  کــه مــا حــدود چهــل هــزار دالر کفــش بــرای فــروش دار »حقیقــت اینــه 
کنــده بایــد بگــم،  بدهی مــون خیلــی بیشــتر از ایــن مبلغــه، پــس آقایــون خیلــی رک و پوســت 
ــا هــم  کیکــی ب کــردن  ــم در مــورد تقســیم  ی ــداره. مــا دار کــردن وجــود ن ــرای تقســیم  چیــزی ب

کــه وجــود نــداره.« می جنگیــم 
کــه چیــزی از ســهم خــودش  گذشــته از ایــن، باورمــن مایــل نیســت  کــه  گفتــم  بــه اوون 
کــه در ایــن صــورت  کار را بکنــم، چــرا  را بفروشــد و بــه همیــن دلیــل مــن هــم نمی توانــم ایــن 
کــه خــودم مؤســس آن هســتم، از دســت  کنتــرل چیــزی را  کثریــت می افتــد و  ســهم مــن از ا

ــر نیســت.  خــارج می شــود و ایــن امکان پذی
کــه می توانــم تــا پنجــاه دالر حقــوق  گفتــم  کــردم.  مــن هــم پیشــنهاد خــودم را مطــرح 

جانســون را افزایــش دهــم. 
کــه در خــالل  کــرد. نــگاه خیــره ای خشــن و آتشــین بــود  اوون نــگاه خیــره ای بــه مــن 
کــرات پرتنــش آن مــرد آتشــین تر شــده بــود. حتمــًا بــا همیــن نــگاه دیکتافون هــای  تجربــۀ مذا



https://yushita.com/product/%da%a9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/
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