
 بخش پنج:
گذاری می کنن پول دارها، سرمایه 

کم پیشرفت می کنن،  اغلب توی جران واقعی، این باهوش ها نیستن 
بلکم شجاع ها هستن. 

ــارۀ زندگــی الکســاندر  کشــیدم و برنامــه ای درب دیشــب، از نوشــتن دســت 
یــاد شــده  کــرده و زحمتــش ز ِبــل تــازه تلفنــش رو ثبــت  گراهــام بــل دیــدم. 
ــه  ــاز ب کــه نی ــود. از اونجــا  ــاد ب ی ــه اختــراع جدیــدش خیلــی ز ــاز ب ــود؛ چــون نی ب
شــرکت بزرگ تــری داشــت، رفــت پیــش غــول زمــان، یعنــی وســترن یونیــون، و 
کوچیکــش رو بخــرن.  کــه می خــوان حــق انحصــاری و شــرکت  ازشــون پرســید 
ســرش  یونیــون  وســترن  رئیــس  می خواســت.  پکیــج  کل  بــرا  صدهــزار  ِبــل 
کــه قیمتــش خنــده داره. بعــد از اون، صنعــت  گفــت  کــرد و  داد زد و ردش 

گرفــت و ATST متولــد شــد. مولتی میلیــون دالری شــکل 
گراهــام بــل خبــر عصرگاهــی شــروع  بافاصلــه بعــد از ماجــرای الکســاندر 
بــودن.  شــده  اخــراج  شــرکت  یــک  از  کــه  گفــت  کارکنانــی  از  اخبــار  شــد. 
کار غیرمنصفانــه ی رئیسشــون شــکایت داشــتن.  اونــا عصبانــی بــودن و از 
کــه حــدودًا ۴۵ ســاله بــود، همســر و دو  سرپرســت یکــی از بخشــای شــرکت 
گذاشــته بــود و التمــاس می کــرد تــا نگهبــان اجــازه  فرزنــدش رو بیــرون شــرکت 
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بــده اون بــره بــا رئیسشــون حــرف بزنــه تــا اخراجــش نکنــن. اون بــه تازگــی 
کــه  او  ی  رو بــده. دوربیــن  از دســتش  کــه می ترســید  بــود  خونــه ای خریــده 
کــه بگــم ایــن  التمــاس می کــرد مانــده بــود تــا همــه دنیــا ببیننــد. نیــاز نیســت 

کــرد. موضــوع چقــدر توجــه مــن رو جلــب 
و  بزرگیــه  تجربــۀ  مــی دم.  آمــوزش  حرفــه ای  طــور  بــه   ۱۹۸۴ ســال  از  مــن 
پــاداش بزرگــی هــم داشــت. البتــه حرفــۀ آزاردهنــده ای هــم هســت. مــن بــه 
کــه خــودم هــم  ــوی همه مــون می بینــم  ــه چیــز رو ت هــزاران نفــر آمــوزش دادم و ی
یــم، امــا تنهــا چیــزی  یــادی دار شــاملش می شــم. همــۀ مــا توانایــی و اســتعداد ز
کمبــود اطاعــات تکنیکــی نیــس،  کــه مــا رو بــه عقــب می رونــه، مربــوط بــه 
بلکــه درجاتــی از عــدم اعتمادبه نفســه. بعضی هــا بیشــتر از ســایرین حرکــت 

می کنــن؛ چــون بــه خودشــون مطمئنــن. 
دانشــگاه  رتبــۀ  یــاد  ز کــه  می دونیــم  می کنیــم،  تــرک  رو  مدرســه  وقتــی 
محــدودۀ  از  خــارج  و  واقعــی  جهــان  تــوی  نیــس.  مطــرح  عالــی  نمــرات  یــا 
کادمیــک، چیــزی بیــش از نمــره الزمــه. مــن شــنیدم خیلــی چیزهــا هســت؛  آ
حــرص، پررویــی، امتنــاع، گســتاخی، بی پروایــی، جســارت، زیرکــی، جــرأت، 
کــه اســمش باشــه، درنهایــت  سرســختی و اســتعداد. ایــن عامــل، هرچــی 
اون  مدرســه ای  نمــرات  از  بیشــتر  خیلــی  کســی  آینــدۀ  کــه  می کنــه  تعییــن 

داره.  اهمیــت 
کدوممــون، یکــی از ایــن خصوصیــات شــجاعت، اســتعداد و  درون هــر 
کــه می تونــن  کســانی هســتن  جــرأت وجــود داره. بــا وجــود ایــن خصوصیــات، 
کار  ــال  ــه س ــد از ی ــن. بع کن ــت  ــزوم، درخواس ــورت ل ــن و در ص ــم بش ــو خ رو زان
ــم رو  یایــی، هــر دو شــخصیت درون ی در ــه عنــوان خلبــان نیــرو ــام ب یتن ــوی و ت

ــود. ــی نب ــر از اون یک ــدوم بهت ــناختم. هیچ ک ش
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کــه جلــو  بــه عنــوان یــه معلــم فهمیــدم تــرس و عــدم اعتمادبه نفــس بــود 
ــدم دانش آموزهــام جــواب ســؤال ها  اســتعداد مــن رو می گرفــت. اینکــه می دی
رو می دونــن، ولــی جــرأت عمــل نــدارن، دلــم رو می شکســت. پــس فــرد باهوش 
کــه پیشــرفت می کنــه. کــه بــه پیــش مــی ره، بلکــه شــخص شــجاعه  نیــس 

کــه نبــوغ مالــی شــما بــه دو دانــش تکنیکــی بــه  تجربــۀ شــخصی مــن می گــه 
ــاد باشــه، نبــوغ اون شــخص رو خنثــی  ی گــه تــرس ز همــراه جــرأت نیــاز داره. ا
رو  یســک پذیری  ر وادار می کنــم  رو  دانش آمــوزان  کاس هــام،  تــوی  می کنــه. 
بیامــوزن، شــجاع باشــن و اجــازه ِبــدن نبوغشــون اون تــرس رو بــه قــدرت و 
کنــه. بــرا بعضی هــا جــواب مــی ده و دیگــرون رو بــه وحشــت  شــجاعت تبدیــل 
کــه اغلــب مــردم، وقتــی موضــوع پــول بــه میــون مــی آد،  می نــدازه. مــن فهمیــدم 
ــودم رو  ــد خ ــرا بای ــک؟« »چ یس ــرا ر ــن: »چ ــن. می پرس ــل می کن ــاط عم ــا احتی ب
کیــوی مالــی ام رو افزایــش بــدم؟« »چــرا بایــد بــه لحــاظ  کنــم و میــزان آی  اذیــت 

مالــی باســواد بشــم؟« مــن جــواب مــی دم: »بــرای داشــتن انتخــاب بیشــتر.«
تــوی ســال های آینــده، تغییــرات بزرگــی اتفــاق می افتــه. افــراد بیشــتری 
ــادی مثــل بیــل  ی ــراد ز ــل وجــود خواهنــد داشــت. اف گراهــام ب مثــل الکســاندر 
ــوی  ــافت ت کروس ــل ما ــی مث ــزرگ و موفق ــرکت های ب ــن و ش ــدا می ش ــس پی گیت
سراســر جهــان بــه وجــود مــی آد. همچنیــن ورشکســتگی، اضافــه نکــردن نیــرو 

ــرو هــم بیشــتر می شــه.  ــل نی و تعدی
ببریــن؟  بــاال  رو  مالی تــون  کیــوی  آی  و  کنیــن  اذیــت  رو  خودتــون  چــرا 
ــا ایــن حــال،  هیچ کــس جــز خــود شــما نمی تونــه جــواب ایــن ســؤال رو بــده. ب
کار رو می کنــم چــون  کار رو می کنــم. ایــن  ــم بهتــون بگــم چــرا مــن ایــن  می تون
ــا اینکــه  ــم می خــواد از میلیــون دالر درآوردن لــذت ببــرم ت مشــتاق تغییــرم. دل
کــه مبــادا اضافه حقــوق نگیــرم. دورۀ مــا، هیجان انگیزتریــن  نگــران ایــن باشــم 
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یــخ جهانــه. نســل های بعــد از ایــن، افــراد بــه ایــن دوره  دوره  و بی نظیرتریــن تار
کــه چــه دورۀ هیجان انگیــزی بــود.  نــگاه می نــدازن و می گــن 

کیــوی مالی تــون رو بــاال ببریــن؟  کنیــن و آی  خــب چــرا خودتــون رو اذیــت 
گــه چنیــن  کار رو بکنیــن، حســابی پیشــرفت می کنیــن، و ا گــه ایــن  چــون ا
رو  افــرادی  زمانــی  می شــه.  ک  ترســنا دورۀ  یــه  زمانــی،  دورۀ  ایــن  نکنیــن، 
کــه بقیــه بــه زندگــی  کــه شــجاعانه بــه جلــو پیــش مــی رن، در حالــی  می بینیــم 

چســبیدن. کهنه شــون 
کســانی  ســیصد ســال پیــش، زمیــن ثــروت محســوب می شــد. اون زمــان 
ــه و تولیــد  کارخون ــوی  ــروت ت ــروت هــم داشــتن. بعدهــا ث کــه زمیــن داشــتن، ث
بــود و آمریــکا بــه حکم فرمایــی رســید. صنعتگــران صاحــب ثــروت شــدن. 
کــه اطاعــات بــه ســرعت نــور تــوی سراســر جهــان می چرخــه.  مســأله اینــه 
کــه ثروت هــای  ــه توســط مرزهــا احاطــه بشــه، در حالــی  ــد نمی تون ــروت جدی ث
کارخونــه این طــور بــودن. تغییــرات ســریع تر و چشــمگیرتر  قدیــم مثــل زمیــن و 

رخ مــی دن و شــمار مولتی میلیونرهــا افزایــش خواهــد یافــت. 
کار می کنــن؛ چــون بــه عقایــد  کــه ســخت  یــادی رو می بینــم  امــروز افــراد ز
پوسیده شــون چســبیدن. اونهــا می خــوان اوضــاع مثــل ســابق بمونــه و مقابــل 
کــه شــغل یــا خونه شــون رو از  تغییــر مقاومــت می کنــن. افــرادی رو می شناســم 
کارفرماشــون رو مقصــر  دســت مــی دن و تکنولــوژی، وضعیــت اقتصــادی یــا 
کهنــه،  کــه مشــکل خودشــون هســتن. عقایــد  می دونــن. متأســفانه نمی دونــن 
ــا روش  ــده ی ــه ای گ ــه ا ک ــرن  ــی نمی ب ــن پ ــه ای ــون ب ــاس؛ چ ــع اونه ــن مان بزرگ تری

کاری، دارایــی دیــروز بــوده، دیــروز رفتــه و تمــوم شــده. انجــام 
ی تخته ای  کــه چطــور بــا اســتفاده از بــازی رو یــه روز عصــر آمــوزش مــی دادم 
کــرده بــودم(، جریــان وجــوه نقــد رو می شــه  یــس اختــراع  کــه بــرای تدر )ابــزاری 
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کاس  بــه  بــود  اومــده  از دانش آموزهــام  یکــی  کــرد. دوســت  ســرمایه گذاری 
گرفتــه بــود و حســابی تــو جریــان  ملحــق بشــه. ایــن شــخص، اخیــرًا طــاق 
طــاق، خــودش رو باختــه بــود و دنبــال یــه ســری جــواب می گشــت. دوســتش 

کنــه.  کمکــش  کاس ممکنــه  کــرد ایــن  فکــر 
کار می کنه. توی  بــازی طراحــی شــده بود تا به افــراد بفهمونه که پول چقدر 
بــازی، اونهــا دربــارۀ تعامــل صــورت درآمــد بــا ترازنامــه یــاد می گیــرن. می آمــوزن 
چطــور جریــان نقــدی بیــن ایــن دو و مســیر رســیدن بــه ثــروت از طریــق تــاش 
بــرای افزایــش جریــان نقــدی ماهانۀ شــما، از ســتون دارایی به نقطه ای می رســه 
کــه شــما ایــن رو انجــام  کــه از هزینه هــای ماهانــۀ شــما پیشــی بگیــره. زمانــی 
بدیــن، می تونیــن از ســگ دویی خــارج بشــین و بــه نقطــۀ ســرعت برســین.

از  رو  بـازی  سـایرین  و  بـازی ان  عاشـق  بعضی هـا  گفتـم،  کـه  همون طـور 
دسـت مـی دن. ایـن زن یـه فرصـت ارزشـمندی رو از دسـت داد تـا چیـزی رو 
ی اون.  کشـید بـا عکـس قایقـی رو کارت ابـزار  بیامـوزه. تـوی رانـد اول، اون یـه 
کـرد  اولـش خوشـحال شـد: »اوه، مـن یـه قایـق دارم.« وقتـی دوسـتش سـعی 
کار می کنن،  ی صورت درآمـد و ترازنامـۀ اون  کـه چطـور اعـداد رو توضیـح بـده 
یاضـی رو دوسـت نداشـت. بقیـه منتظـر بودن،  ناامیـد شـد؛ چـون هیچ وقـت ر
در حالـی کـه دوسـتش بـه توضیـح راجع به رابطۀ بین صـورت درآمد، ترازنامه، 
کار  کـه اعـداد چطـور  ادامـه مـی داد. وقتـی فهمیـد  و جریـان نقـدی ماهیانـه 
کـه قایقـش، زندگـی اون رو خـورد. بعـدًا تـوی  کـرد  می کنـن، بـه ذهنـش خطـور 
کی برای اون بود. بازی، تعدیل برقرار شد و یه بچه هم داشت. بازی وحشتنا

کــه اون نگرانــه. اون بــه  گفــت  کاس، دوســتش پیــش مــن اومــد و  بعــد 
کاس اومــده بــود تــا دربــارۀ ســرمایه گذاری چیــزی یــاد بگیــره، ولــی از ایــن 

بــازی احمقانــه خوشــش نیومــد.



https://yushita.com/product/%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84/
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