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زنددیی های از سختی ،که رسوالنهی پدر تقدیم به
یدد ر کدد خ ن اددانواخه را بدده سدداقی ا دد   و ق دد  

 .رساند
سحظدا  را ت ادار  ،کده خسودوزانه یتقدیم بده  داخر

 .ک خ تا بوت  رشد   اهم ی خخ
 ،شور عشق با نو به نو ک خن ی که تقدیم به هاو 

باعث پوس  اندازی تج به ها ن به رنز شدن سحظه 
 ها شد.
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شما را با تغییری شگرف مواجه  ،کتابی که در دست داریدخواندن 

باعث جهشی فوق العاده در کار و زندگی شما  خواهد نمود، تغییری که

 . می شود

 «ذا نخورهرگز تنها غ» کیت فرازی نویسنده کتاب پرفروش 

 

و با خواندن آن برای یک  بودهکتابی تعیین کننده « رئیس بی لقب»کتاب 

 زندگی شگفت انگیز تازه، آماده خواهید شد.  

 «خوشحالی بدون دلیل»مارسی شیماف نویسنده کتاب پرفروش 

 

چگونه باید برتری خود را در  که ارزشمند به ما خواهد گفتاین کتاب 

 ظهوررا به  و توانایی های بالقوۀ م نشان دادههیهر کاری که انجام می د

 .   برسانیم

 جرج.ا. کاهون موسس مک دونالد در کانادا و روسیه
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 مترجم: مقدمۀ

 

گیری ب  کار ،وردی فلسف  م و مهمِی ی اد وج  های مسل  

بوده است. امرود  در حل  مسائل و مش وت دندگِی رودمرۀ بشرت عقونی 

 ینگاه مدی خود را ب  بشر نشان داده است.کارآ بیش اد قبلفلسف ، 

اد  خود را، فلسفۀ سابق تا، باعث شده علم فلسف روش مند و کاربردی ب  

ب  علوم مختلف در  ،. ثمرۀ این تغییرنماید رهای صرفا انتگاعی یبحث ها

در بسیاری مواقع دستاوردهای علوم . ناگفت  نماند، وضوح دیده می شود

مسیر )بخصوص بعد اد داروین(  علوم تجربیریاضی، فیگیک، شیمی و 

در دورۀ جدید، همان طور ک  علوم، تخصصی را تغییر داده است. فلسف  

 است. ب  تقسیمات تخصصی و کاربردی تن داده نیگ فلسف شده اند، 

 فلسف  ب  فلسفۀ اخوق، فلسفۀ دین، فلسفۀ هنر، فلسفۀ تحلیلی، فلسفۀ

 ، و در اصل تبدیلی و ... تقسیمدیست شناس فلسفۀ فهم، فلسفۀدبان، 

تا بهتر بتواند در فضای پراگماتیستی و عمل گرایی جدید در  شده است

این  ی ی ادرفع مسائل و مش وت فردی و اجتماعی انسان ها موثر باشد. 

دی و اجتماعی مدیریت و روانشناسی فر حوده ها، حضور فلسف  در صحنۀ

 . شاخۀ فلسفۀ کاربردی است کتاب حاضر ی ی اد نمون  های همیناست. 

جامعۀ انسانی، یک جامعۀ اندام وار، پویا، شب   ای و بسیار 

تغییر پیچیده می باشد و ب  طور کامل و مطلق، منظم و هماهنگ نیست. 
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 9 مولف مقدم 

سئل ، در جامع  باید اد تغییر در تف ر افراد آن جامع  شروع شود. این م

ی لحظ  ای، ن ک  کارکاری گروهی، تدریجی و ریش  ای است تا ایبیشتر 

انقوبی و گذرا باشد. با نظری  پردادی های علمی و وارد نمودن آن ها ب  

عرصۀ تجرب  و عمل می توان تصویری روشن تر پیش روی جامع  قرار 

کمی و کیفی و در افقی وسیع تر برای رشد  برای پیشرفت کشورمانداد. 

مان را باال  مطالعۀ، ناچاریم ک  سرانۀ ارتباط انسانی در سرتاسر جهان

می گیرد و بهترین  ببریم. ایجاد عوق  ب  مطالع  اد همان کودکی ش ل

و مداوم مطالع  می ب  طور عملی  ی است ک کودک ب  والدین راه ار، نگاه

، . وقتی کودک در خانواده ای قرار دارد ک  پدر و مادر، برادر و خواهرکنند

میان او و کتاب ق و دوستان  عمی حسی ،هستندمانوس  با کتاب و مطالع 

. هدی  ای می گردددر وجود فرد، نهادین  مطالع   بذر مهارتِ  شده و ایجاد

و در دمان های  ب  مرور ،تقدیم می شود کودکک  اد طرف خانواده، ب  

شیرین  خواهد آمد و او مگۀ کودِک امرود و شهروند فردامختلف ب  کمک 

 دانش را خواهد چشید. کاربرد و ثمرۀ 

کسب دانش در افراد جامع  بیشتر  هر چ  مطالع  و تشنگیِ

 سعۀ صدر بیشتر خواهد بود، پس دیارباشد تحمل پذیری و صبر در آن 

اد خود نشان صداهای مختلف و مخالف شنیدن در مقابل  یبیشتر

مدن های فرصتی ب  خود بدهیم تا اد تالدم است گاهی  خواهند داد.

ن کار باعث می شود تا ام ان گفتگو، ای مختلف، اطوعات کسب کنیم.

اهم گردد. ب  خصوص در کشور ما ک  در آن فرهنگ تغییر و تحول فر
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بوجود این کتاب داستان گون ، بستری های وسیع الطیفی وجود دارند. 

بسیار واقع گرایان  و در حضور مش وت، اعتماد ب  نفس پیدا  تا آورده

 اد دندگی لذت ببریم.  استعدادهایمان را ش وفا ساخت  و کرده،

دیگر خواهی و نوع دوستی در چندین مرحل  اد فرادهای کتاب 

خواهید نمود، ک  اد شاخص های مهم کتاب است.  مشاهده و تجرب را 

تی مدبران  شخصیبتوانیم ست، مقام و جایگاه اداری، حتی بدون داشتن پ  

 در خود ش ل دهیم.

مدیریت و سامان  اول، دندگی و کار خود را ر درجۀبایستی د

م ردیم بتوانیرماعی خاص رسیروقعیت اجترایگاه و مرب  ج تا وقتی داده،

ۀ رلۀ مطالعر  وسیرو برقب دیررراان دهیم. رن عمل رد را اد خود نشربهتری

ی راخوق-ی رفتاریرژگرلت و ویرن فضیرد، ایرت داریر  در دسری کرکتاب

 .مرداده ایو رشرد وده رن نمرریرود تمررا در خ

روندی عمل گرایان ، پیش روی فلسفۀ نوین گذارده شده ک  می 

توان بگرگترین دانشمند آن را جان دیویی ب  حساب آورد. طبق دیدگاه 

ب  « تحقیق و پژوهش»این فیلسوف برجست ، دقت ب  نتایج و کاربرد 

او، ابگاری برای  «تئوری تحقیقِ»عنوان امری اصیل، الدم و ضروری است. 

ردها در پرتو اخوق انسانی می باشد. توج  ب  محیط و بررسی کارک

جستجوگری باعث توسعۀ دانش و رشد خردوردی در آدمی خواهد شد و 

مطالعۀ  در کناراین دو با مطالع  و پویا نمودن ذهن قرین است. امیدواریم 
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. اد شما خواننده فرهیخت  بسادید برای خودلحظاتی ناب  ،این کتاب

 نقط  نظرات خود را با ما در میان بگذارید.ر ممنون خواهیم شد اگ

 دی ماه نود و هشت

 دکتر صابر سیدی

 فیلسوف / پزشک حیوانات

Doctorseyedi@gmail.com 
Petrad.ir 
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 مقدمه مولف

 :مولف مقدمۀ

یل شرما . تماتقدیم می نمایم خاص و پیشرو را ب  شما خوانندۀ این کتاب

آورده تا قلم ب  دست بگیرم  ذوقخود مرا ب   برای بیدار کردن مدیر خفتۀ

. دل سررردن شرما بر  کرار و کاری در خور توج  شما دوستان ارائ  نمایم

مررا  بروده کر اقدام من  انگیگه برای کردن روی خود نامحدودتان بهترین

را وقف کمک ب  مرردم بررای ام کند تا بخش بیشتری اد دندگیمی تشویق

 .نمایمموفق شدن در کار و دندگی 

نگدیک ب  پرانگده سرال  پیش روی شماست نتیجۀک  هم اینک  کتابی

 دیررهای در شررکت و مردرس مردیریت کار من بر  عنروان یرک مشراور

باشد: مای روسافت، جنرال ال تریک، نایک، فدرال اکسرررس، دانشرگاه می

 رؤسای جوان. سادمان ییل، صلیب سرخ آمری ا و

ر این کتاب بر  شرما با استفاده اد سیستم مدیریت و راهبری ک  من د

دهم شما نتایج شگفتی را در کار خود تجرب  خواهید کرد و ب  می آمودش

سادمان شما کمک خواهد کرد تا اد نظر نوآوری، کارایی و مشتری مرداری 

د. همچنرین شرما پیشررفت عمیقری را در دنردگی یب  سطح جدیدی برس

یرد خواهجهرانی را  کنیرد و راه حضرور در عرصرۀمری شخصی خود لمس

ریختر  شرده مدیریتی در قالب داسرتان های در این کتاب روش .آموخت

قهرمان، بلیک دیویس، تامی مربی فراموش نشدنی او و چهار معلرم  .است

دگرگررون کردنررد همگرری راه دنرردگی و کررار او را کرر  ای فرروق العرراده

آمودشری و   ایرن سیسرتم اما اعتباری کر هستند. داستانیهایی شخصیت
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است کر  هایی و روش اصول، ابگارها ب  خاطرموفقیت دارد برای  مدیریتی

نقراط گونراگون  و هگاران نفر را در  اندکامو کاربردی  آن هاکند، می ارائ 

کراری های دمینر  دیگر در تجارت و یشانن هااجهان برای موفقیت سادم

   یاری رسانده است. 

آسیب دیدگان زندگی مشکالت  ا   ز رکر تنکتاد  مکا 

رکد  دکده  نکد  سردمد ا ن ا ه حک  ره  زاگمدیر ن ر

صمیمانه  میدو ام که  ین کتاب رر ی کاا یا سازمان دما 

تکر دا  را آن تر چه سریع تاا  د دته رادد  ینقش کلید

دا  ین زمانۀ آدفته و  گرفتهپیشرفت قر ا  ومنیر تغییر 

ام تکر رکه ککاملترین ره زیبایی تر چه تمکو پر  ظطر ب 

 ررسید ، دخو  ستعد د رالقوۀ

  امااا رین د
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 : پیشرو و موفق بودن حق طبیعی شماستاوفصل 

 

 

 

 

 فصل اول

 پیشرو و موفق بودن حق طبیعی شماست

 

 

 

 

تیچ کنی ره موفقیتی فر تر  ز  نتظکاا خکود ناو تکد »

 ،را ررخی  ز کااتکای رکا اینکا رکاا  ین کهاسید مگر 

   «دروع کاد 

 ا لف چاا 

ا فرد موفق می تو ند ره رزاگترین تدیه  ی که ی»

آاین اند «ست آن تادیگر ن ردتد ا تامایی نمودن 
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هر یک اد ما با نبوغ و استعداد فراوان متولد مری شرویم امرا متاسرفان  

بسیاری اد ما بسیار معمولی دندگی می کنیم. می خواهم باوری را برایتان 

چسربد و دائرم اد مرا تغذیر  مری کنرد. فاش کنم ک  مانند دالو ب  ما می 

خیلی ها باور داریم ک  افراد خراص، اسرتعدادی خراص دارنرد و مرا افرراد 

معمولی هستیم و اد این ویژگی یا ارتباط یا رانت برخروردار نیسرتیم. امرا 

الدم است تا با هم روراست باشیم. من هم یک فرد عادی بودم اما رویرداد 

شانس خوب من در یادگیری دسرت  ای اد خوشی ک  برای من اتفاق افتاد 

اسرار فوق العاده بود ک  باعث شد تا من در کارم موفق شوم و بر  دنردگی 

هسرتم ترا  این جاام عمق ببخشم. اما خبر خوشی برای شما دارم، بل  من 

بر من در یک سرگذشت شگفت انگیر دیبا رقم خرورده اسرت  آن چ تمام 

هم، می توانیرد کرار خرارق العراده ای را ب  رشت  تحریر درآورم. پس شما 

ب نید و دندگی خرود را سرامان ببخشرید. اد همرین امررود شرروع کنیرد. 

آمودش هایی قوی ک  ب  مرور و با دقت همراه با ایجاد شوقی صرادقان  در 

مخاطب نمایان خواهم کرد. این گردش علمی و عملی ما سرشار اد لرذت، 

مری  بر  دسرتگارهایی ک  شرما سرگرمی و هیجان خواهد بود. اصول و اب

خودکار باعث خواهد شد تا در کرار خودتران جهرش کنیرد،  ب  طورآورید 

شادی شما اوج بگیرد و استعدادهای خودتان را ب  طور کامرل بر  صرحن  

گفرتم، مرن بر   این جرادندگی وارد کنید. اما جدا اد هم  چیگهایی ک  تا 

اپیش خود را مردیون شما قول می دهم ک  صادقان  سخن بگویم. من پیش

 توج  شما می دانم.
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ام، امرا بر  دنیرا آمرده« میل واکری»بلیک دی ویس است، در نام من 

ام. نیویورک را دوسرت دارم. تقریبا تمام عمرم را در شهر نیویورک گذرانده

و هررایش غررذاهای خرروبش، آدم اش،یش، سرررعت دنرردگیآن هررارسررتور

را تررک  ایرن جراقت بخرواهم مورد عوق  ام. ف ر ن نم هیچ وهای وردش

 کنم.

قبل اد این ک  بخواهم اتفاقات عجیبی ک  بررایم رخ داد را بررای شرما 

مادر من مهربان ترین بیان کنم توضیحی کوتاه اد خود و خانواده ام بدهم. 

عصراره و  آن هرافرد و پدرم مصمم ترین فردی بود ک  تا ب  حال دیده ام. 

. ن ت  مهم ودندکامل نب دیگری هر کسثل م هرچندبودند ام گوهر دندگی

بر  . ددادنرمری انجام توانستند،می را ک  بهترین کاری ست ک  آناناین جا

وقتی این گون  دندگی . ک  در دل کار بروی این است ،نظر من بهترین کار

. خرواهی کررد خوب و راحت را سررری یشبو  خان  میرویکنی، شب ب  

فرمرول خروب بررای  یرکانرد و خارجچیگهایی ک  اد کنتررل تر نگرانی اد

کننرد هریچ مری ما را نگررانی ک  هایچیگ است . بیشتر مریضی و کسالت

ین حرف را دیبا بیان کرده است: هم گاترت ون  کو. افتندنمی وقت اتفاق

مش وت اصلی دندگی شما اغلب آن چیگهایی نیستند ک  ذهرن نگرران »

قابرل پریش  ایرن کر بدون ک   ای شما ب  آن پرداخت  است. مانند حادث 

بینی باشد در ساعت چهار بعد اد ظهر ی ی اد رودهرای سر  شرنب   بررای 

 «دهد و با پیش بینی های قبلی شما همخوانی نداشت  است.می شما رخ
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برا همر   آن هراد. شر ل دادنر نظرهای مختلفی مرن را والدین من اد

ات خرود روی اعتقراد آن هراند. دیرادی داشرتهای تجربر  نداشت  هایشان

و بررای خودشران احتررام قائرل  داشتند با ش وههایی مصمم بودند. اردش

تحسین ن نم. در لحظراتی کر  برا  آن ها راک  من  گذردنمی بودند. رودی

هرای دمانی قدر آدم ،آید ک  بیشتر اوقاتمی کنم ب  ف رممی خودم خلوت

د دسرت . وقتری در حرال اداده ایرم دانیم کر  اد دستشرانمی کنارمان را

دائرم  د.کنیم ک  دوباره درمران بشرونمی دادنشان هستیم بیماری و ... دعا

باید درمان بشوند. نباید اجاده دهیرد  آن هاخدایا  می گوییمرویم و می راه

د. معمروال ایرن حرس بررای ک  یاس و ناامیدی دندگی شما را آلروده کنر

ر خود بهره منرد ماد و اتفاق افتاده است. اگر هنود اد حضور پدر بیشترمان

آن کارهرا را برایشران انجرام تمام باید همان دمانی است ک  االن  ،هستید

« دو پرا قلرب» م، پدربگرگم ب  من لقرب در کودکی بچ  خوبی بود دهید.

ای برا  اذیت کنم. بچر  تی آدمی نبودم ک  کسی راذا ب  طور. من داده بود

م دبیرسرتان و برادی ن ثابرت تری صداقت و جوانمردی، محبروب دوسرتان

 شدم.می قلمداد

حرول و . تا وقتی ک  پدر و مادرم را اد دسرت دادمهم  چیگ خوب بود 

آسرمون روی سررم خرراب شرد. مرن همر   انگارحوش بیست سالم بود. 

برر هرا  نفسم را اد دست داده بودم و هیچ تمرکگی نداشرتم. راه  اعتماد ب

 ی بر  شرغل دیگرراد شغلمثل س ر خوردن اد یک س و من بست  شده بود. 

م مهم نبرود. خرودم یو هیچ چیگ برا انگیگه و سست شده بودمبیرفتم. می
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عمردی  این ها کردم.می مشغولو غذا خوردن دیاد  تماشای تلویگیونرا با 

بود ک  اد احساس دردی ک  ی  نفر بعرد اد اد دسرت دادن نرگدی ش پیردا 

  .دور بشوم کرده است

و ها کرردم ترا بتروانم صورتحسرابمی فقط کار ،در آن دوره اد دندگی

س وی مرن  شاید ، با همۀ بدی هایش،دوره این مخارجم را پرداخت کنم.

 ایرن کر بر  جرای  بهترین کارایی خودم را نشان دهم.بعدها بتوانم  تابود 

کرار های طویی را ببینم و خودم را در مسریر پیشررفت قررار دهم،فرصت

لحظرات و  گرذرانو گرفترار د رفت و آمربرای من چیگی نبود جگ سختی 

 را داشرتهایم لحظ  تلف نمودن شدن. اشتغال فقط ح م وسیلۀ هاساعت

توانسرت شانسری بررای نشران دادن هنرر و مری ن لحظراتآ حالی ک در 

درخشش من ب  دیگران باشد. اسرتفاده کرردن اد رودهرا بررای سراختن و 

 سادماندهی کردن دنیایی بهتر.

ر ارتش ثبت نام کرنم. انگرار دیگرر راهری باالخره تصمیم گرفتن ک  د

برای خارج شدن اد احسراس سرخت و . شاید کم ی باشد نبودبرایم بهتر 

ک  داشتم. سرس ب  جنگ در عراق فرستاده شردم. حضرور مرن ای آشفت 

انردامم را و  دادهب  دندگی من نظم و سراختار  ،نظامدر ارتش باعث شد تا 

مرن شراهد مررا  د باقی مانده اسرت.ک  برایم تا امرو وردیده کند، چیگی

خونین رفت  بودنرد. های عمومی ب  جنگهای دوستانم بودم ک  با آمودش

سربادانی را دیدم ک  هنود نوجوان بودند و ب  طرد وحشیان  و غم انگیرگی 

دیردم کسرانی را می رفتم وقتیمی ب  ف ری عمیق فرومعلول شده بودند. 
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ترا اد جران اند آمدهاند ایی ک  قبو داشت با هم  آردوه ،ک  با اشتیاق تمام

در همرین ایرام مرن نیرگ خود بگذرند و آگاهان  دندگی خود را فدا کننرد. 

مانردم و  مبرادره در صحنۀیک جنگجوی صدم  دیده  اما بادمجروح شدم 

 .ماندگار شدبا من تا همیش   توش روحیۀ

سرافرت در ی ی دو رود بعد اد معاینات پگش ی معمرول مرن برنامر  م

اعگامم را تحویرل های را برای بادگشت ب  وطن مقرر کردم و برگ ام هوایی

برای خدماتی ک  من در جنگ برای ملرتم انجرام داده برودم اد مرن  دادم.

غروب های رودهای آفتابی بری هردف در خیابران هرای سراسگگاری شد. 

ه مرن من دوباره تنها شده بودم. اکنون بگرگترین مباردشهر قدم می ددم. 

بود ک  مرا فرامروش کررده برود. بیشرتر ای توش برای برگشتن ب  جامع 

و خاطرات خشن جنگ کرابوس مرن ها دائم صحن ، بردنمی خوابمها شب

بخروابم ترا بتروانم انررزی الدم را  یکردم چند ساعتمی بود. تا صبح توش

بردون بیاورم. جسم من صدم  دیرده برود.  ب  دستفردا صبح برای شروع 

 برا هریچ کررس ایرن کرر کررردم و بردتر مری یچ دلیلری احسرراس تررسهر

توانستم ارتباط برقرار کنم. شاید فقط کسانی ک  نظامی بودنرد. همر  نمی

اهمیرت بی چیگهایی ک  قبو دوستشان داشتم اکنون برایم کسل کننده و

شده بودند. دندگی من اد هدف و انگیرگه خرالی شرده برود. گراهی آردوی 

 کردم.می مرا

ید ی ی اد بهترین هدایایی ک  اد پدر و مادرم ب  من رسید عوقر  و شا

عشق ب  یادگیری بخصوص اد طریق مطالعر  برود. جلرد هرر کتراب درب 
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 بر  دسرتعمل کنید قدرتی  آن هاهستند ک  اگر ب  هایی ورودی ب  ایده

 توانید خط ب  خط دندگی تان را بنویسید.می ک  آورده

 ، چند عامل طویی هسرتند کر ری برتر در تبدیل شدن شما ب  متف 

امران ی ری اد بی جسوران  و. یادگیری را بادی می کنندنقش سرمای  گذار 

 صفات اصلی شخص قدرتمند و با صراحت لهج  است.

 ی ی اد چیگهایی کر  باعرث پررورش و سراخت  شردن مرداوم انسران

و مشر وت بررای نجرات ها اسرت کر  مرا در سرختیهایی روش، شودمی

وقتری دانشرمندان کنریم. مری شرانبریم و احیانا ابداعمی کار  مان بخود

بگرا را در ذهن تصور مری کنریم، معمروال در خانر  هرایی هسرتند کر  

کتراب مرن هرم در یرک کتابخان  های بگرا و خاص در آن وجود دارد.  

 در سوهو مشغول ب  کار شدم. امرا کرار خرود را بر  خروبی انجرام فروشی

 ، همچنرینبرود رهایم ن ردهحس منفی ک  هنود  خاطرب  دادم شاید نمی

و تنبلی ک  در کار من مشخص برود. اغلرب توسرط مردیر  انگیگه بودنبی

شدم و اخراج من قابل پیش بینری برود. در حرین کرار می مجموع  توبیخ

 مقایسر  براکار گروهی من ضعیف بود و حتری در تمرکگ الدم را نداشتم، 

هرا  من ب  کتاب اد طرفی عوقۀهم نبودم.  در حد معمولی ،کارکناندیگر 

توسرط  شده بود. البت  کتاب فروشیندن من در بود ک  در نهایت باعث ما

مری رفتار کاری ضعیفم مورد سرردنش و تحقیرر قررار  ب  خاطرهم ارانم 

مررا در مجموعر   ه برود تراباعث شدب  من ها مشتری شاید عوقۀ گرفتم،
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رفرتم و هرر لحظر  مری ی طنابی نرادک راهحفظ کنند. اما باد هم انگار رو

 .داشتمام ان سقوط 

در ای انگار معجگه شود. رودیمی ست ک  داستان واقعا جالباین جااد 

کرردم اتفراق خروبی نمی من اصو ف ر حالی ک دندگی من اتفاق افتاد. در 

روند دندگی من را تغییر خواست تا مرا ش ار کند! و می بیفتد، انگار خوبی

فروشری موقرات کرردم.  ناشناس و بسیار خراص را در کتراب یفرد. دهد

او  لحظات کوتاه صحبت کردن با او درس های دیرادی بررای مرن داشرت.

و راه  جدا کردن چسبیده بودند را مک  ب  هایی و پیش فرضها محدودیت

 پیش رویم قرار داد.کامو جدیدی در کار و دندگی 

 مری یت و شادی بگرگی را تجرب موفق ،حاال در سن بیست و ن  سالگی

ماننرد فردنردی اسرت  انسان برتربفهمم  این ک ک  برایم رویایی بود.  کنم

 ایرن کر  .شرودمری داییردهها ک  فقط اد درون مرادر مشر وت و سرختی

و هرا موجوداتی هستند ک  محل دنردگی شران در میران دحمتها فرصت

دنردگی رودمرره مران  هر یک اد ما چ  در کرار و چر  دراست. ها دشواری

چر  بر   . حاال دمان آن فرا رسیده ترا آنایمبرای موفق شدن ساخت  شده

 کنم. را برایتان تعریف من گذشت  است
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 فصل دوم

 دیدار من با مربی راهنما

 

 

 

خاموش و پاهان،  ز مابعکی دوا، تایی ازوتا ماناد رااقه

آن رکی کااکدمی ام خود ا  دا پی تم ظاتررا مهررانی تم

تایی  ز تدیکه د ایم تاکتمی رگویاد، فرصتی کوتاه  که

 ی ستفاده کایم، وگرنکه دا سکالوت ند که رر یمان آواده

ا لککککف             دوند می پاهان ،دورااه

 و لدو  مرسون

 

ول هفتر  اطبق معمول در مول انگیگ فرا رسیده بود. ای صبح دوشنب 

شرد ترا توسرط مری انتخراب ری اد هم اران فروشرگاه، فروشرندۀ برتررکا
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دیگرر هم راران فروشرگاه دلگررم و و  گرفتر مجموع  مورد تشویق قررار 

فروشگاه ما عمل رد ضعیفی در بخش فروش خرود داشرت و  تشویق شوند.

شرعب  را تعطیرل یت شعب قصد داشت تا با ادام  داشتن این رونرد، مدیر

یافت ترا در ترراد می باید هر چ  سریع تر کاهشها ن کند. ب  هر حال هگی

 مالی کلی ب  سود آوری برسیم.

برقررار ای همدلی تاده ،با برگگاری این مراسم کوچک، بین اعضای تیم

مرورد  ،شرکت تعیین شده اد طرف مدیرانهای ماموریت و اردش می شد،

نرزی دادن بر  در کنار این مسائل، هم اران با ا و بادخوانی قرار می گرفت

در پایان هر سرال مراسمی مشاب   ی دیگر هفت  ای تاده را آغاد می کردند.

بهترین کارمنرد خرود ها هر کدام اد فروشگاه برقرار می شود ک  در آن نیگ

بهتررین کتراب فرروش  را ب  مسرابقۀ سرالیانۀ جرایگۀرا انتخاب کرده و او 

جگیرره آروبرا. بایرد  نفریس و مسرافرتی بر ای . هدی می فرستادندآمری ا 

گررفتم بل ر  در نمری اعتراف کنم ک  من اد تمام این ماجرا ن  تنها انگیگه

شد. چقردر بدشرانس بودنرد می عوقگی نیگ ایجادبی من حس دلسردی و

 دیررا ایرن حرس کسرالت و داشرتند هم ارانی ک  بیشتر برا مرن مرراوده

 کرد.می نیگ سرایت آن هاانگیگگی ب  بی

ی کتاب هرابلند بخش های پشت قفس ام ه کردن قهوهدر حال مگه مگ

آن ناگهان دسرتی را برر شرخود را پنهان کرده بودم   حالی ک در تجاری، 

و اد چیگی کر  دیردم تعجرب  سرم را برگرداندماحساس کردم. سریع م ها

 بر  هرم ریختر ، نراهمگون و کهنر ، همرراه براهای کردم. مردی با لباس
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خود دسرتمالی درد  ستاده بود.در جیب جلیقۀی کنارم ایشطرنجای جلیق 

 ی. گردنبنردبر آن نقش بست  بود تصویری اد می ی موس ک رنگ داشت 

 . ندک  حروف م.ب.ع بر رویش حک شده بودای نقره

نو و راحتری اش های کردم نگاهم ب  کفشمی ک  براندادش همان طور

 نگینی برین مراسرهای ثانیر براق کار شده بود. ای افتاد ک  روی آن س  

البت  شاید ی ی اد هدایایی کر   حرفی رد و بدل شود. آن ک بی گذشتمی

ه است همین فهمیدن در این دنیای پر حرفی و کم کاری ب  ما تقدیم شد

 باشد. دبان بدن

پرر یش آن هاصورتش پر اد چین و چروک بود. سن باالیی داشت. دند

د. با دیدنش یراد ع سری موهایش زولیده و درهم ریخت  بواد لک و جرم، 

سیاه و سفید اد آلبرت انیشتن افتادم ک  دبرانش را بررای دوربرین بیررون 

تروجهم را چشرمان جرذاب و گیررایش  رده است. بیش اد هر چیگ دیگرآو

 شخصری مری گفتری احتمراال بایرددیردی مری . ظاهرش را ک جلب کرد

 .داشتخاصی هر چند اعتماد ب  نفس  باشدخانمان بی

ش ست  شد و مررد مرمرود برا صردایی رسرا و  میانمان  وتباالخره س

های . اد بچرر «، واقعررا اد دیرردنت خوشررحالمبلیررکسرروم »عمیررق گفررت: 

دانست. کمری می او اسم من را ،فروشگاه درباره ات دیاد شنیدم. جالب بود

آدم در نیویرورک  البت نگران شدم اما لحن او در من آرامشی بوجود آورد. 

این مرد غلط انرداد برود. او کیسرت و  است ولی قیافۀ عجیب و غریب دیاد

چ  هدفی دارد شاید بهتر باشد ک  حراسرت را خبرر کرنم. در حرالی کر  

www.takbook.com



 01 رهبری ک  هیچ لقبی نداشت 

هسرتم،  ترامی فلرینآروم باش رفیق، مرن »کرد گفت: می دستش را دراد

اداری در های ی ی اد شریک تررین محلر «) آپرایست ساید»اد شعب   تاده

نخروره امرا پارسرال ام شردم. شراید بر  قیافر منتقل  این جانیویورک( ب  

کارمند سال شدم. بهتره با من خوب باشی، شاید ی  رودی رئیس ترو هرم 

 «شدم....!

 «کنی، تو کارمند همین شرکتی؟می شوخی»با تعجب گفتم: 

برا دسرتمال می ری مروس اش  حرالی کر با لبخندی مغرورانر  و در  

مدیر شدن برای من  ن نباش.ولی نگرا ،آره»کرد گفت: می دستش را تمیگ

ک  برای من اهمیت داره این  کر  کرارم رو  ی. تنها چیگخیلی مهم نیست

ب  نحو احسنت انجام بدم و دنبال مقام نیستم. قصد تعریف ندارم ولی من 

 .«در پنج سال گذشت  کارمند برتر این مجموع  بودم

امرا می خواستم سریع خودم را اد دست این آدم متوهم  خوص کنم. 

نوع رفتارم هم ارانم  ب  خاطرجلوی بقی  تصویر خوشایندی نداشت. البت  

کردند. تاده! تمام کردن قهوه دوست نمی خیلی ب  دیده احترام ب  من نگاه

 برایم مهم بود. پس تصمیم گرفتم بمانم.ام داشتنی

یک دفع  ب  ذهنم آمد شاید دوستانم مرا سوزه خنرده کررده باشرند و 

در میان باشد. نگاه گذرایی بر  دور و بررم انرداختم ای مخفیپای دوربین 

و شرایط سخت دیادی را تجربر  ها چیگی پیدا ن ردم. من در ارتش صحن 

. اد ترامیسوم »گفتم:  کرده بودم. با صدایی ک  خیلی قرص و مح م نبود

منتقلرت کرردن، آخر   ایرن جرابینمت خوشحالم. چی شد ک  می این ک 
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البت  تو دلم گفتم چررا «کشتی ب  گل نشست  اس جا اینخودشون میگن 

 تیمارستان نفرستادنت!

بیرام، مرن  این جران ، اونا نگفتن »با لحنی  منطقی و جسوران  گفت: 

تونم تغییر ایجاد کنم. اونجا دیگ  می این جاخودم تقاضا کردم. ف ر کردم 

های ، هر چری شررایط سرخت ترر باشر  فرصرتبلیکجای رشد نداشتم. 

دوست داشتم بیام ترا برا »و ادام  داد: « ت آور دیادی هم توش هستحیر

 .«تو کار کنم

توانستم حدس بگنم ک  این م المر  نمی شناختم ونمی من هنود او را

احترامری شرود ولری بی خواهم ب  می ی موسنمی کشد. گرچ می ب  کجا

 داد.می دستمالش داشت آدارم

 اسر ارشنیدن اسم »دبان آورد:  بود ک  جمل  کلیدی اش را ب  این جا

 «؟بلیکبرایت معنی خاصی نداره 

خش م دد! نفسم در سین  حبس شد، ضربان قلبم باال رفت و دسرت و 

 اسم پدرم بود! اس ارلردید. آخ  می پایم

کررد، مری ب  آرامی و در حالی ک  غم اد دست دادن والدینم مرا خرالی

مویرم ترر  ترامیهای چشم« پدرم اسم  اس ار»احساساتی شدم و گفتم: 

کرردم. دسرتش را روی می کامل احساس ب  طورشد. حاال مهربانی اش را 

 گذاشت و گفت: م آن هاش

بگرا شدیم، اما وقتری  میل واکیپدرت دوست من بود. ما با هم در »

هایی اومد دیگ  همدیگ  رو ندیدیم. فقط گاهی برای هم نامر  نیویورکب  
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شدیم. پدرت خیلی منو تشویق کررد می با خبرنوشتیم و اد دندگی هم می

بیام. در کومش قدرت و جرات دیرای برود.  نیویورکتا کار پیدا کنم و ب  

اون باعث شد تا من جسارت خفت  درونم رو ب  یاد بیارم. واقعا متاسرفم اد 

 .«افتاد. آدمای خاصی بودن اتفاق ک  براشونای حادث 

گفرت، مری درباره ترو بر  مرن راس ا»من دل دد و گفت: های ب  چشم

همیش  ترو  ندی و تن توانمندی ک  داری. اومی درباره کارهایی ک  انجام

کرد تو ب  کسی احتیراج داری ترا بتونر  می ، اما حسبلیکرو باور داشت 

 .«باش  اس ارتون  خود نمی کرد اون آدممی و ف ر بهت انگیگه بده

پدر من باشد، روی چهار دوست باورش برایم سخت بود ک  این غریب  

 ک  نگدی م بود نشستم و ب  یک پشت  کتاب ت ی  دادم.ای پای 

نگران نباش بلیک، گم شدن در مسیر، بخشی اد پیردا کرردن راهیر  »

ک  باید بری. گاهی وقتا باید اول اد مسیری ک  توش هستیم بیایم بیرون، 

ن کرردی، اد بعد ی  راه جدید روشن پیدا کنیم. همر  کارهرایی کر  ترا اال

مقدمر  ک  برات پیش اومد تا حضور در ارترش در عرراق، تمرام ای حادث 

 .«بوده و مراحل آماده شدن

. هنود حس مبهمی داشرتم. برا لحنری «؟مقدم »با صدای بلند گفتم: 

 شردی اصرونمری آره دقیقا! اگ  وارد این کرارا»د محبت ادام  داد: مملو ا

خوام بهت بگم. می چیگایی ک  االن تونستی آماده باشی واس  پذیرشنمی

 بتونی خرودت رو اد نرو بسرادی الدم برود ترا دنردگی ترو رو این ک واس  

برگرا هرای تونی منتظر تجرب  کرردن پیرودیمی ش ست. پسرم، االنمی
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 کنی، تو بهترین ستاره موسیقی کرل ایرن کترابنمی باشی، حتی ف رشم

 .«شیمی فروشی

 «ستاره موسیقی؟»پرسیدم: 

مانند یک موسیقیدان راک بدنش را مودون ت ان داد و مشتی ب   میتا

آره، » خندیرد گفرت: مری حرالی کر نشان  پیرودی ب  هوا پرت کرد و در 

 .«ستاره موسیقی

کنم ک  ترو می ، من با این مسئل  مش ل دارم. ببین، من درکتامی» 

عرا خوای توش کنی ک  ب  من کمک کنی. اما واقمی دوست پدرم بودی و

دونی واقعا چ  رودایی رو گذرونردم. هنرودم می واسم قابل هضم نیست. تو

ترونم بخروابم. نمی وحشتناک جنگهای بیشتر شبا اد ب  یاد آوردن صحن 

کوف  و خست  ام. حتی االنرم کر   ،همون اتفاقات ب  خاطرها  بیشتر وقت

ترونم ینمر دوباره برگشتم در رابط  با نامگدم مش ل دارم. اصو مثل قبرل

 باهاش ب  آرامش برسم. پس هدف من ستاره شدن موسیقی نیسرت. مرن

 .«خوام فقط اد این وضعیت نجات پیدا کنممی

دستهاش رو ب  هم فشار داد و ب  چشرمان مرن خیرره شرد و برا  تامی

. ادت بلیرککرنم مری دم و درکرتمری دارم گروش» لحنی جدی گفرت: 

م افتضاح بود، ولری کرامو کنم ک  دود موضع نگیر. دندگی منمی خواهش

کنم ک  این اتفراق بررای ترو هرم می عوض شد. انگار معجگه شد. تضمین

پدرت قول دادم ادت مراقبرت کرنم،  میگذره اد رودی ک  ب ها میفت . سال

وقتی ک  اسم تو رو در میون متقاضیان استخدام این شعب  دیدم با خرودم 
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جرایگه کتراب فرروش برترر گفتم االن دیگ  وقتش . ی ی اد مگایای برردن 

امری ا جدا اد جایگه نقدی و مسافرت تفریحی ب  کارائیب، فرصرت حضرور 

صربحان   ترونیمری دیگر  برا تریم اجرایری این ک در کمیت  استخدام  و 

. مرن بخوری و درباره بهتر شدن شررکت برا اونهرا مرراوده داشرت  باشری

تغییرر  فلسرفۀ فهمیدم ک  این بهترین فرصتی  ک  برای من پیش اومده تا

برای مدیریت در تجارت و موفقیت در دندگی رو ک  چند سرال پریش در 

رو ای یاد گرفتم با ترو در میرون برذارم. لحظر ام و شخصیای مسیر حرف 

پیش روت تصور کن ک  وقتری صربح اد ایرن در وارد میشری، مرردم ادت 

 گررین دییرا  یوترو، کلردپلیکرنن. مثرل اسرتقبالی کر  اد مری استقبال

 مشهور راک(.های ) هر س  اد گروه«کننیم

بر  خندیدم؟ قطعا برردن جرایگه و فرصرتی بررای می باید ب  این ایده

 آوردن آن خوشایند بود.  دست

 ببین لحظاتی رو ک  ن  تنها ب  کروس برین المللری» ادام  داد:  یتام

روی بل   اد نظر سومتی، روابط اجتماعی و نشاط هم ب  باالترین حرد می

 تونی همۀمی دم ک  چطورمی کنی. من ب  تو نشونمی دت دست پیداخو

 .«ب نی ک  آسونتر اد اون  ک  حتی ف رشمبیاری و بدون  ب  دستاونا رو 

 ن نر  م.ب.ع هرم روی گردنبنرد شماسرت» کنج او شدم و پرسیدم: 

 .«خواد چیگی ب  من بگ می

عالیر ، » ت: اد خوشحالی دستهایش را ب  هم دد و با احتررام گفر تامی

کردم اینو بگی، آره م.ب.ع اصل اون چیگی  ک  تو باید کشفش نمی ف رشو

www.takbook.com



 00 راهنما مربی با من دومدیدار فصل

رو اد هرا این رمگ ساده و عمیق  برای کرار و دنردگی. مرن ایرن روشکنی. 

بودند یاد گرفتم. من بعد اد اون ای ی ویژهآن هاچهار معلمم ک  بسیار انس

ده برود مثرل یرک بودم، چیگی در عمق وجودم بیدار شردیگ  آدم قبلی ن

. ولی این دقیقا همون اتفراقی بلیکدونم ک  باورش سخت  می قدرت ذاتی.

بود ک  افتاد. بعدش من کل دندگی کاری و شخصی خودمرو برر پایر  یر  

جدید و تاده ساختم. ی  جور نوسادی ی  جور تخریرب و های سری دیدگاه

یرن فرآینرد . بعد اد اک  جان دیویی فیلسوف بگرا آمری ایی گفت  تحقیق

بود ک  کل دنیا رو اد چشم اندادی نو دیردم و نترایج شرگفت انگیرگش رو 

 تجرب  کردم.

بودم هر چند شک هنود مرا رها ن ررده برود. بر  من دیگر جذب شده 

 گوید.نمی گفت دروغمی همان انداده شیفت  هم بودم. دلم

 «؟گیمی ک ای انقدر قدرتمنده این فلسف » 

داشت برا موهرایش برادی کنرد بر  گردنبنرد ش ک  انگار عادت  تامی

  .«واقعا هست...» گفت: کرد و دستی ب  او مالید و ای اشاره

فروشی در حال شلوغ شدن بود و قهوه من سرد سرد. ناگهان ی   کتاب

اگر  ایرن م.ب.ع کر   ترامیاصرو » چیگی تو وجودم غلغل م داد و گفتم: 

کنری و بادنشسرت  مری رمیگی اینهم  خاص  پس چطور تو هنود داری کرا

فرستادنت حتی مردیرت  این جاگم، پس چرا می نشدی؟ ببخشید ک  اینو

 .«برهنمی هم ن ردن؟ پس چطور تو ک  الالیی بلدی خودت خوابت
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منتظر بودم حاال گارد دفاعی این پیرمرد رو ببینم، من او را ب  چرالش 

» د و گفرت: کشیده بودم. او ساکت و آرام مثل اقیانوسی عمیق لبخندی د

، تو آدم رکی هستی و من خوشم میراد. مم نر  بلیکسوال خوبی کردی 

بعضی وقتا خشن ب  نظر بیای ولی آدم باید منظورش رو راحت بگر  آخر  

فهمیم. مرن االن هفتراد و هفرت سرالم  نمی ما آدما اگ  حرف نگنیم همو

 .«حق با توئ  اد سن معمول بادنشستگیم گذشت 

یدم کار درستی ن ردم، یاد فهم ! سریع«رک تامیتولدت مبااوه! »گفتم

اخی افتادم ک  پدر برگرگم بر  مرن داده برود و اد گسرت« دو پا قلب»لقب 

ب  مرن آموختر  بودنرد بر  بگرگترهرایم خودم شرمنده شدم. پدر و مادرم 

ممنرونم! راسرتش مرن هنرود » تامرل جرواب داد:بی تامیاحترام بگذارم.  

سراخت  آدمر ، مرث  هو سال ی  قرارداد . خب سنکنممی یجَووناحساس 

کردن ترا افرراد رو طبقر  بنردی کرنن و می استفادهها برچسبی ک  قبیل 

توانایی هاشون رو محدود کنن. من تصمیم گرفتم تا دندگیم رو بر اسراس 

تونستم بادنشسرت  بشرم، امرا االن می مدیریت ن نم. ... آره منها برچسب

 «.کنممی هاشون کاردقیقا بیش اد پنجاه سال  ک  با

 «اوووه.....!» 

ن ت  همین . چرا بایرد » سری ب  نشان  تایید ت ان و داد و گفت:  تامی

کرنم! ی ری اد مری کاری رو ک  دوست دارم ترک کنم؟ مرن دارم دنردگی

 ی مرن خروقاین طورنگ  داره همین .  جَوونتون  دلم رو می ک هایی راه

مسائل مختلف ضعیف نمیشر . مرن برا مونم و ذهنم با درگیر بودن در می
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ترونم یر  مری کنم ومی دوستای جدید پیدا ،جدیدهای برخورد با مشتری

الگو باشم واس  هم ارام. در ایرن سرن اد ایرن کر  دیگرران اد تجربیاترت 

، همیشر  کرار برترر و خراص ۀاستفاده کنن اد نظر روحی ارضا میشی. ارائ

اینرا کر  گفرتم بر   یم. همرۀ  بتونیم باهاش ب  لرذت برسرخوبی  ک نقشۀ

 .«دهمی دندگی من احساس هدفمندی

کرردم کر  داشرت می هنود روی نیم ت نشست  بودم و ب  مردی نگاه

 کرد. می م واقعییبرا راکم کم همان حس قدیمی راهنما و ناجی 

 .«، ببخشید ک  باهات تند حرف ددمتامی» گفتم:

سرف  م.ب.ع همینر  اصو مش لی نیست، ولی باید بهت بگم اصو فل» 

خوام مدیر باشم، نیادی ندارم ک  مردیر باشرم، جرذابیتی بررام نمی ک  من

 .«نداره

دیگ  کمتر گارد دفاعی داشرتم «  م.ب.ع مخفف چی  دقیقا؟» پرسیدم:

 و بیشتر مشتاق شنیدن بودم.

خب، اول باید بگم ک  بدونی این داستان چشرم بنردی نیسرت. یر  » 

چ  در کار و چ  در دنردگی. دنیرای  ،کاربردی روش واقعی، علمی و بسیار 

کنریم و دوران می اعتمادی دندگیبی ما دائم در حال تغییره. ما در رودگار

اومردن دیگر  االن نیادشرون مری آشفتگی. خیلی چیگایی ک  قبو ب  کرار

 .«نداریم

 تف رم ب  قلیان آمده بود و گفتم: کمی قوۀ
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و انگار گم شدن تو شرلوغی.  جدیدهای باهات موافقم. هر رود چالش»

گن می منهای ب  نظرم سادمان خودمون هم ی  جوری درگیرش . مشتری

دندگی براشون خیلی سخت شده. انگار هم  تو اسرترس دیرادن. خرب راه 

 «؟تامیحل چی  

 «مدیریت » فقط یک کلم  گفت: 

فقرط »  ، ب  ی ی اد کتاب ها نگاهی انداخت و گفت:بعد با م ثی کوتاه

 .«. فقط ی  راهبلیکاه وجود داره ک  تو تجارت موفق شی ی  ر

 اون راه چی  ؟

و پرورش اسرتعداد مردیریت کر  در وجرود ترک ترک افرراد ایجاد » 

سادمان وجود داره. باید حس پرداختن ب  این استعداد اد حس رقابت 

توسرط رقبرای ها بین شون هم بیشتر باش . تنهرا راهری کر  شررکت

  ک  در تمرام سرطوح اداریشرون اد دربرون ن خورده نشن اینوخودش

گرفت  تا مدیرعامل هم  باید مسئولیت پذیر باشرن و بررای موفقیرت 

صنعتی، چ  جاهرای خصوصری و های چ  انجمن شرکت توش کنن.

مدیر تربیت کنن. تک تک مرا ایرن ها باید در تمام ردهها چ  دانشگاه

مردیریت مرون رو کنیم، می قدرت رو داریم تا توی تمام کارهایی ک 

نشون بدیم. پس هم  باید در این رودگار ک  سرعت تغییرات و تجدد 

 .«شدید شده دنبال راهی برای نجات خودشون باشن
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کن . من همیشر  می این با نگاه متعارف مردم ب  مدیریت فرق تامی»

کردم مدیران کسانی هستن ک  در راس مجموع  با ارتباطرات می ف ر

 .«گرفتن. چ  ارتش و چ  مراکگ تجاری دستب  سادمان را  ،قوی

تعریرف  آن هاو عنوها هم  ما نیاد داریم تا مدیریت رو فارغ اد پست»

. دیگ  نمیش  بهان  بیاری ک  چون ی  عضو عادی هسرتی، بلیک کنیم

مسررئولیت و  کررار مرری کنرریکرر  ترروش ای در سررادمان یررا مجموعرر 

رای موفقیرت اثرگذاری نداری. هم  بایرد عضرو یرک تریم باشرن و بر

توش کنن. مهم نیست ک  قدرت رسرمی نرداری  شونمجموع  خود

کنی و با تعهد دنبال ایجاد تغییرات مثبرت می همین ک  با عوق  کار

دنر  می حرف قشنگی مادر تردادونم شنیدی یا ن ، نمی هستی کافی .

میگ  اگ  هر کسی جلوی درب خان  خودش رو جارو کن  دنیا پاکیگه 

 .«میش 

پس باید اول در نقشری کر  همرین االن داریرم قردرتمون رو  ،میتا»

 .«ثابت کنیم، منظورت همین ؟

 .«دقیقا»

ک  در راهرو بود رفت و رویرش ایسرتاد و ای روی چهار پای  تامی ،بعد

مثل یک رهبر ارکستر شروع ب  ت ران دادن دسرتهایش کررد. ف رر کنیرد 

روع ب  خوانردن کررد. بود و شپیرمردی با آن تفاصیل چشمهایش را بست  

خنده آور و تعجب برانگیگ. رفتارش بررایم غیرر معمرول برود، فریراد  آرام،

 چند مشتری با تعجرب بر  مرا نگراه« ؟تامیکنی می چی کار داری» ددم:
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ک  کتابی در دست داشرت مرا را بر  والردین خرود ای کردند. پسر بچ می

 خندید.می داد ومی نشان

سمفونی خارج بگن  و های ی ی اد نوادنده اگ  فقط» کرد:می نطق تامی

 .«بهترین عمل ردش رو نداشت  باش  چی میش ؟

 .«خب آهنگ خراب میش » 

 آمد گفت ک  ب  نظرمای کند جمل می تامی انگار دارد نمایشنام  بادی

خواهرد اد ترو مری با خویشتن خویش راستگو براش، او» اد ش سریر بود: 

تروانی بر  نمری آید، پرس دیگررمی ی رودپیروی کند، مانند شب ک  در پ

 ”.دیگران هم دروغ بگویی

 .«خب حاال نتیج  چی  اد این کارا» 

، هیچ نقشی کوچک نیست، اینو در سینما دیاد شنیدی. ایرن بلیک »

در تجارت هم کاربرد داره. باید فرهنگ بش  ک  همر  بایرد مردیریت 

هاشرون الهرام  کنن، هم  باید نوآوری کنن، هم  باید برای هم تیمی

بخش و روحی  بخش باشن، باید با تجردد کنرار بیران و مثبرت ف رر 

کنن. باید فدارکاری داشت  باشن و بهترین عمل ردشون رو ارائ  بدن. 

و تونر  خودشرو سررپا مری شرکتطور نسبی،   تو این شرایط حتی ب

 ”.سردنده نگ  داره

برا ایرن پرس » گفرتم: را نوشیدم و ام اد قهوه سرد شدهای جرع 

مطمئنری کر  مردیر  ترامیحرفا دیگ  من با مدیر فرقی ندارم، پرس 

 .«کن می تو خوشش میاد و حمایت عامل هم اد فلسفۀ
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گرم نمری ن ، شاید بهتره در این باره با اونم صحبت کرنم. مرن» 

شغلی های و ردهها شرکت اصو نیادی ب  عنوان و پست نداره. جایگاه

ی نن و باعث انعطاف سیستم و پیشروکمی ساختار و ترتیب رو حفظ

اون میشن. ما در تیم اجرایی نیراد داریرم بر  کسرانی کر  دورنمرای 

در نقش  خوانی  ایت کنن و مسئولیت و تخصص الدم روکشتی رو هد

مرا بایرد مردیر  گم هر کدوم می و نقط  یابی مسیر داشت  باشن. من

هرده و بر  عخودمون باشیم و مسرئولیت فرردی نقرش و جایگراهمون

   «.بگیریم، تاده اونم با نشاط و لذت

 «معنی م.ب.ع چی بود؟» پرسیدم: 

تون  برای هر کسری در هرر می این ی  روش ، ی  جور فلسف  ک » 

. تا بتون  مدیر درونی خرودش رو آداد کنر  و کاربرد داشت  باش سنی 

دست پیدا کن . هم  مرا در ای در مدت کوتاهی ب  نتایج خیره کننده

طبیعرت، دمون ی  مدیر درونی داریم ک  مشتاق  آداد بشر . وجود خو

ب  سراغ پرورش مدیریت رو در درون هم  ما قرار داده و ما باید فقط 

خدمات مشرتریان خرودرو باشری چر   و تربیت اون بریم. چ  نمایندۀ

وقتری مردیر درونری رکت بگرا و چ  دانش آمرود معمرولی، مدیر ش

 در کارهراتهرا شردن موفقیتخودتو در آغوش بگیری شاهد جراری 

 .«خواهی بود

ف ر کنم االن دیگ  مطلب برام روشن شد. هرر کسری در ، تامی» 

تونر  بایسرت  و مسرئولیت ایجراد تغییرر و مری هر سطحی ک  هست
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برتری رو ب  عهده بگیره و نیروی مدیریت خودش رو آدمرایش کنر . 

ردن دوم اد ما این ظرفیت و قالرب پنهران رو بررای مردیریت کرهر ک

دندگی اصیل خودمرون داریرم. فقرط بایرد اد اون آگراه بشریم و بعرد 

 «.کنترلش رو در اختیار بگیریم

ایرن  بلیرکآه، » با طنین صدای دلگررم کننرده اش گفرت:  تامی

وقتی کر  ترو مردیر خواستم ب  تو بگم دوست من، می همونی بود ک 

هرر کنی، باید هر رود تمرینش بدی چرون می درونی خودت رو بیدار

چی بیشتر اد این قدرت استفاده کنری بهترر اونرو میشناسری و قروی 

تونم بهت بگم دقیقرا م.ب.ع مخفرف نمی منکنی. در ضمن می ترش

تونم می چون چهار آمودگار من ب  من این اجاده رو ندادن، فقط ،چی 

معنی و مفهومش رو بگم. شاید بعدا اجاده اش را گررفتم و شررایطش 

مردیر نیسرتم؟  ایرن جراخوام بگم ک  چرا می االشد ک  ب  تو بگم. ح

کنر . نمری باید بدونی ک  ب  من خیلی پیشنهاد شده. اما منرو راضری

 معنری مردیریت اینر  کر  چقردر کرار، نیستن اینا مدیریت برای من

کنی و رفتارت چقدر حرف  ای . مدیریت یعنی براال کشریدن ترک می

رسرونی. مری دمتکنی و بهشرون خرمی تک افرادی ک  باهاشون کار

 ایرن کر بررای  و فراموش شده اسرت:م.ب.ع کو یک راد بسیار مهم 

 .«باشی رئیسمدیر خوبی باشی، حتما الدم نیست 

 .«چ  مفهوم جالبی» 
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کرنن درک مری در دنیای کسب و کار دنردگی کسانی ک  امرود» 

کرنن مردیریت مری ، ف رد مدیریت ندارن، گیج و سردرگمندرستی ا

یرا کسرانی  ندگان اصلی سادمان ها و شرکت هاسرتقط برای گردانف

 .«کننمی رهبریرا ک  کشورها 

آن اعتقراد داشرت و  می گفت ی ک یواقعا ب  تک تک حرفها تامی

آن ها، اد دل تجربر   با پوست و گوشت او عجین شده بودند. چون ها

 آمده بودند. بیرون بادگشت دندگیبی ت رارهای نمودن

دیادی دیده بودم اما هریچ های ، آدمآن داد دمان ترک ارتش تا بع

نبودند. حاال شناختم اد چند دقیق  قبل نسبت بر  او  تامیکدام مثل 

. او تروهم نرگده مبسیار بیشتر شده بود. اد توهم ب  واقعیت رسیده بود

بود بل   من در توهم بودم. او مررد قابرل احترامری برود. اد دیردارش 

با معنرا بودنرد و دیگرر اد کسرالت بسیار خوشحال بودم انگار لحظاتم 

 .«تامی کارت ویگیت داری؟» گفتم:  خبری نبود.

 «بلیکآره » 

عنروان ترو آدمری » ب داد ددم: وقتی کارتش را ب  من داد با تعج

 .«پسر! عجب چیگ جالبی ددیداده 

باالی کارت او نام شرکت نوشت  شده برود و پرایین کرارت آدرس 

ان مدیر،مسئول ک  معموال عنو ی فلینتاماما دیر نام او یعنی  ،شرکت

نوشرت  شرده برود  ،شودمی نگهبان یا خدمات نوشت  پخش، باداریاب،

 .آدمی داد
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مدیر خوبی باشی لگوما نباید مقام و عنروان  این ک ، برای بلیک» 

داشت  باشی. فقط الدم  ک  ی  انسران دنرده و واقعری باشری. همرین 

داریم کر  ای ناشناخت های مندیو توانها کافی . هر کدوم اد ما قدرت

میاریم.  ب  دستخیلی عالی تر اد قدرتی هستن ک  ب  واسط  عناوین 

رو بیردار کنری و بر  کرار ها وقتی ک  یاد بگیری چطرور ایرن قردرت

بگیری، تمام عناصر دندگی ات ب  سمت موفقیت خواهنرد رفرت. اون 

ق اون ک  تو طبر، تو خونت میره و پیش فرضی میش  ،موقع مدیریت

 .«کار و دندگی

حرفات شنیدنی بود مرد، االن خیلی خوش بینم ک  بتونم  همۀ» 

 .«!خوامشمی سریع ب  موفقیت برسم، خیلی

، این همون حسی  ک  من بعرد اد موقرات اون چهرار بلیکآره » 

استاد داشتم. من مفهوم واقعری رهبرری و مردیریت رو درک کرردم. 

مگد باال قل  اصلی آردوهام نبرود، دیگ  هدفم پست و عنوان نبود، دست

بل   مهم این بود ک  بعد اد اتمام یک رود کراری ببیرنم کر  بهتررین 

تون  دنردگیم می ایجاد کردم ک ای عم لرد رو داشتم و ارتباطات تاده

رو در رودهای آتی ش ل بده. با این تف ر، اتفاقی کر  در عمرل بررایم 

گشرت و نقرل می دبان ب  دبانها و کارهای من افتاد این بود ک  رفتار

محافل بود. مدیران ارشد پیشنهاد مستقر شدن من در یک اتاق مجگا 

نصریب مرن  اد کتاب فروشان را دادند و پرداخرت دسرتمگدی بیشرتر

 .«شد
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 .«آوردی ب  دستجالب  هر چی کمتر حرص ددی بیشتر » 

، باور ن ردنی . هر چی من ب  ارائ  کار بلیککامو درست میگی » 

 ج  یک متمرکگ شدم و چیگهایی کر  معمروال هم راران رو نگرراندر

 «.رو اد خودم برود بدم ی  رئیسکرد رها کردم، تونستم رفتار می

مانرده برودم کر  پیشرنهاد پرول  ترامیهرای در آن قسمت حرف

 یعنری» بیشتری ب  او کرده بودند و با حس کنج اوی قوی پرسیدم: 

 «و رد کردی؟خوای بگی تو اون پیشنهاد مالی رمی

 .«!ن  عگیگم! پولو گرفتم» دد و گفت: ای خنده

 انرداخت. حراالمری و کارهای او مرا یاد پردرمها بسیاری اد حرف

 توانستم باور کنم ک  دوستان خوب هم وجود دارند.می

، باید بهت بگم من هرگگ تو شرکت، پسرت و عنروانی بلیکولی » 

 وایل کار دائم بر  ایرن ف رردر اها نگرفتم. اد صفر شروع کردم. خیلی

خودشرون رو  ،و در اون پسرت و لبراس کنن ک  ی  رود مدیر بشنمی

مروقعس کر  کرارای گن اون می کنن.می دیاد تصور ،در حال فعالیت

اما در عمل برع س . بایرد اول بهرای موفقیرت رو مهمی انجام میدم. 

ی پرداخت کنی. اگ  تا االن توش کردی و هنرود پاداشرش رو نگرفتر

وقرت فقط ب  این معناست ک  هنود وقت گرفتنشون نرسیده. باالخره 

ترت رو نشرون شمارش جوج  ها در آخر پاییگ فرا میرس ! وقتری لیاق

کنن. خیلی اد بگرگان تجارت و حتری می نتایج خودشونو ظاهر ،دادی
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ک  قطعا ب  رفاه و وضع مالی خروبی  ،پژوهشگران و دانشمندان مطرح

 .«پا ب  عرص  علم و هنر نگذاشتن ک  گفتم، رسیدن با این هدف

 .«جدا این طوری ؟» 

، هرگرگ انیشرتینیرا  ادیسرون، ماندال، رود ولتمن!  بلیکالبت  » 

کرردن و انگیرگه می ف ریشون دندگیهای پول ی نبودن. اونا با چالش

علم برود. اشرتیاق انجرام ی آن هااونا توش برای عبور اد مردهای افس

ر فوق العراده باشر . ایرن انگیرگه برود کر  اونرا رو برای بش ،کاری ک 

 .«جاودان  کرد

 سری ب  نشان  تایید ت ان دادم و گفتم:

 «عجب» 

 د و حررف ناگفترۀ درون مرن راانگار جمل  اش ناتمام مانرده باشر

ببین، ش ی نیست برای در رفاه دنردگی کرردن پرول » خوانده باشد: 

حتی باعث میشر   یده،ست  ک  پول استرس رو کاهش مباید باش ، در

ک  بتونی ب  کسایی ک  دوستشون داری کمک کنی. اما من ی  جایی 

تونی ب  فقرا کنی این  کر  ی ری اد اونرا می شنیدم بهترین کم ی ک 

 .«نشی!

پول فقط ی ی اد محصوالت جانبی  توش ، توش برای رسریدن » 

اقعری و ب  بهترین وجود و قابلیت زنتی ی تو، توش برای انجام کرار و

 .«خاص
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بتونی برای خودت حروف اختصاری و رمگ گون  بسرادی  این ک » 

بر  مرن یراد دادن، یرک عرادت هرا خیلی خوب . این ی  راه  ک  معلم

 .«میش  برات. ی  جور بادی غیر معمولی

  اد متفاوت ف رر کرردن، ، گاهی غیر عادی بودن الدم . اگبلیک» 

خوقیت رو پیش پرات  بترسی، با دست خودت نوآوری و خاص بودن

 بلیکقربونی کردی. خودت باش. اد حاال تا آخر دنیا فقط ی  نسخ  اد 

 «.وجود داره

، دیدگاه خاص و جالبی . ف ر کرنم شررایطی کر  برر مرن تامی» 

گذشت  واقعا خاص بوده. اد جنگ برگشرتم واقعرا پریشرون برودم امرا 

 .«حس بهتری ب  من داد. ادت ممنونمدیدار با تو 

تونی این پیام رو ب  هم  دنیا برسونی. خیلیا آمراده می تو بلیک» 

ان تا اد حداکثر توانشون برای مدیریت کسانی ک  باهاشون در ارتباط 

هستن استفاده کنن. دندگی خیلی کوتاه  میدونی بر  طرور متوسرط 

هر کسی فقط نهصد و شصت ماه فرصت داره؟ یعنی چیگی در حدود 

دقیقا این  ک  دمان رسیدن ب  مردیریت  بیست و ن  هگار رود. منظورم

واقعی همین االن . وقتی شهرتم در کل شررکت پخرش شرد براد هرم 

رئیس شدن رو قبول ن ردم. چون برای رسریدن بر  کارهرای برنامر  

رفتاری ک  در پریش  ب  خاطرریگی شدم احتیاجی بهش نداشتم. من 

بر  م رو کرردمری گرفت  بودم احترام و ستودنی براالتر اد اونچر  ف رر

 آورده بودم. در گذر دمان اسر ناس برود کر  بر  سرمتم روانر  دست
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شد. سفر ب  کارائیب رو تجرب  کردم. اعضای رده باالی شرکت بر  می

 .«شدمی دادن و عم لرد شرکت بهترمی پیشنهادهای من گوش

نگراهی انرداخت. تصرویر براب  دوباره تاملی کرد و ب  ساعت خود

کرد. اد کارهای عجیرب می ود نماییاسفنجی روی صفح  ساعتش خ

مررا  قلب مهربرانشک  بگذریم هایش بافی فلسف گرفت  تا  و غریب او

در خود فرو برد. حس خیر خرواهی و دیگرر خرواهی کر  گرویی بر  

 بخشد. دیگر دمان دیادی سرری شده بود. می عیار بهتری ،انسان

 .«تامی اد وقتی ک  برام گذاشتی خیلی ممنونم» 

کنم. اما یادت باش  ک  م.ب.ع فقط برای کار نیست می خواهش» 

تون  ترو رو دگرگرون کنر . غررق در شرادی و می بل   تو دندگی هم

پیرودی میشی. تو ی  ستاره بگرا موسیقی در ایرن شررکت خرواهی 

 .«بود. فقط باید ی  قولی بهم بدی بلیک

 «چ  قولی؟» 

 کر  کار تیمیمهم  ست. در توانت هست. فقط باید فلسفۀچیگ بگرگی نی» 

ترونی و قابلیتشرو دارن کر  مری خوای آمودش ببینی رو با کسانی کر می

توسط تو انتخاب بشن ب  اشتراک بذاری. این وظیف  توسرت کر  دنردگی 

 .«گرفتن اد منمو این قولی  ک   افراد بیشتری رو عمیقا تغییر بدی

، با گسترده شدن راای نردران موفقیت ترگز دلوغ نینت» 

جرای  ،امیرد داریرم کر  جهران ،روش مدیریتی در دندگی افرراد این

 .«بهتری بش 
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بهتر من این شرط رو با کمال میل قبول کردم و با خودم گفتم شاید 

ه بنویسم تا بتروانم ایرن فلسرف  و نروع نگراه را باشد بعدا کتابی در این بار

ا گذاشرت  تنه کتاب هااو رفت  بود و مرا در بین  ،بعدای انتشار دهم. لحظ 

را پرردادش کنرد. امرا ایرن برار برا  آن هرابود. با ذهنی پر اد ف ر ک  بایرد 

 احساس امید دوباره.

گذرد. اد دیردارم برا می گذرد. چ  دودمی اد آن رودها سال ،حال

کر  ترامی هایی قول گذرد اما هنود برایم تادگی دارد.می خیلی تامی فلین

  من داد ی ی ی ری درسرت اد آن صبح دوشنب  در کتاب فروشی سوهو ب

نظیر گرفتم. حراال بی در شغلم نتایجیآب درآمد. دنیای من دگرگون شد. 

، فلسرف  و نیگ با چاپ کترابمم و ه ادر دندگی پیاده کرد های او راروشهم 

در میران  افرراد دیرادیکار و رسیدن ب  موفقیت را برا نوع نگاه ب  دندگی، 

م اکنون ی ری اد جروان تررین معراونین گذاشتم. افتخار دارم ب  شما بگوی

کرنم، معراموت تجراری مری هستم. باددیردها تاریخ شرکت کتاب فروشی

سادم. شرکت ما بسیار می دهم و مدیران جدیدی را برای شرکتمی انجام

سود ده است  و اد نظر کیفیت ارائ  خدمات در جای خوبی قرار دارد. مرن 

 سومت هستم و با دنی کر  دوسرتشوردم. در می عشقام ب  کار و دندگی

و پدر خوشبخت دو فردند فوق العاده هستم. حاال ب   دارم دندگی می کنم

کنم ک  مررا قروی می دوران حضورم در عرص  نظامی ب  عنوان جایی نگاه

تر، خردمندتر و نجیب تر کرد. چیگی ک  دمانی ب  نظررم مررا آور برود. 
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 یرد دنیرا بر  واسرط  شرماچ  حسی اد این بهتر است ک  شرما لمرس کن

 تواند بهتر باشد، حتی اندکی.می
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 خناا  ساگین معمولی رودن و پاد ش دیدنی   فص  سوم:

 

 

 

 

 فصل سوم

خسارت سنگین معمولی بودن و پاداش دیدنی مهارت پیشرو و 

 خاص بودن

 

 

دا دکر یطی ککه  ،حالت نمعمولی دا رهتریی ن تاا نن»

ره سر مکی ررنکد  دا سطحی متوسط  ز زندگی  جتماعی

 وقتی می میرنکد، که مدیر ن و قعی دا حالیمی میرند، 

تا رهترین ککاا یی ا   ند کرده و پیشرفت ا  تجرره  تتش

  «گرفته  ندد دته راداد و را ریشترین دتاب  وج 

 ژ ن گر ندوک

 

صبح رود بعد تامی را در کتاب فروشی دیدم، ب  من گفرت فقرط یرک 

اساسری فلسرف   هرایدرستا تو را در جگئیرات  بلیکرودت را ب  من بده 
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بدانی چطور بایرد در تجرارت و اجتمراع موفرق  این ک قرار بدم. و  م.ب.ع

 شوی.

تنها چیگی ک  نیاد اصلی من برای مدیر شدن ، این  ک  ی  آدم دنرده » 

 .«باشم، مگ  ن ؟

 .«!تونی ب نیمی اگ  بتونی نفس ب شی، پس مدیریت هم دقیقا» 

داشت  ام باعث شد تا احساس خوب تری نسبت ب  آینده لحن مثبت او

اولی  رود شنب ، چند رود اد آن دیدار گذشرت  و های باشم. امرود در ساعت

را ببینم. با اشرتیاق دیرادی  تامیرفتم تا می بیرون نیویورکمن داشتم اد 

اد مرن خواسرت   ترامیشرد. می ک  داشتم مسیر طوالنی برایم قابل تحمل

و برا خرودم  هشیار و آماده او را موقرات کرنم اعت پنج صبح،بود راس س

هرم کر   ترامیبررای خوشرحالی «. این بهترین رود من است» دمگم  کنم

 کردم. می شده باید این کار را

ن او خیابرهرا صدای ضبط ماشین را بلند کرده بودم و آسرمان خراش

 چر دانسرتم امررود نمری گذاشرتم.مری خالی را ی ی ی ی پشت سری ها

. گکوتری گر نبهاسکت ،پکییرفتن تردیکدشود. ولی فهمیده بودم می

در  باعث وحشت مان می شرود،خوریم میمعموال وقتی ب  چیگی ناآشنا بر

باشد. این شاید یک ماجرای جدید و فرصت رشرد  این طورنباید  حالی ک 

 .باشدکردن تاده 

اشینم رو وایسا. م ردمیددر قبرستان :» وشت  بودآدرس را ن ،روی کاغذ

 .«کنیمی بینی. فوشرها روشن  و راحت پیداممی اونجا
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هرای گفت  شرده بر  کاج مسیرگورستان؟ طبق چرا دانستم، نمی هنود

هوا را گرفت  بود. سمت چپ فضرای  ،سر ب  فلک کشیده رسیدم. م  کمی

خواهد چیگی ب  من نشان بدهد. میاین جا  تامیددم می بادی بود. حدس

شرروع کنریم ترا رودی فرامروش  ایرن جرات رودمران را اد خواسمی شاید

 نشدنی باشد! 

ک  گفت  بود. ماشین  همان طور ،سر قرار بودم، ماشین با فوشر روشن

دد. سرری ت ران دادم و لبخنردی می مش ی بود و اد نویی برق ای پورش 

. نگدیک تر تامیگفتم واقعا مرد خاص و عجیبی هستی پیش خودم ددم و 

داخل ماشرین  دم شوک  شدم و کمی ترس ب  من مستولی شدک  شدم دی

عجب س وتی بود. ب  سختی جرات کرردم اد ماشرینم پیراده   کسی نبود!.

کرد. حدس ددم می خودنمایی ،روی تر ای شوم و چشمی بچرخانم. سای 

کرردم و  جمرعحرکت بود مثل یک مجسم . تمام جراتم را بی باشد. تامی

ت کوتاهی  ک  این مرد رو میشناسری... هنرود کامرل مد» تر  را باال رفتم. 

جموتری اد ایرن دسرت در «  پسرر نشناختیش ک ... چطور اعتماد کردی

نگدیک شدم. پشرتش بر   تامیب  محل  این ک سرم در رفت و آمد بود تا 

دیردار هرای همران لباس ،هالباس ، می خورد تامی باشد.من بود. اد پشت

آخ  این چ  کاریر ، » شده جلویش قرار داشت. اول بود. دو قبر تاده کنده 

اقع همیش  ی ری این جور مو باید فرار کنم ن ن  با یک جانی دیوان  طرفم،

 .«ک  باهاشون باال اومدی رو باطل می ن هایی استدالمیگ  برگرد و هم  
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را گفت و همگمان صورتش را ب  رویرم چرخانرد. « بلیکصبح بخیر » 

طلروع خورشرید  کم کم قلبم را آرام کرد و امیتصدای با اعتماد ب  نفس 

 کرد.می هوا را امن تر

های انظبراط ی ری اد نشرون آفرین، دقیقا بر  موقرع. خوشرم اومرد. » 

مدیران . کار درست رو انجام میدن ن  کاری کر  آسرون . فرک ن نری اونرا 

  گذرونن معلوم  ک  تفرریح دارن حتری بیشرتر اد بقیر  امرا برنمی خوش

خرودش رو  نبکوغ ،ایرن کر  چیگ آدم رو ب  انردادۀ فهمیردنوقتش. هیچ 

 «کن نمی شناخت  خوشحال

روی آن حک شرده برود  م.ب.عگردن بند نقره اش را ک  عبارت  تامی

 درآورد.

شهامتی ک  بر  خررج دادی.  ب  خاطر، این دیگ  مال توئ . بلیکبیا » 

  بر  پسرت،نوان. تو اصوعبی یعنی مدیر م.ب.ع  همیش  سود اونور جرات .

ک  ب  تو احتیراج و عنوان محتاج نیستی بل   مقام، پست و شرکت   جایگاه

یاد با مدیریت تو پیشرفت کن . بخشی اد فرآیند آماده سادی اینر :  تاداره 

 .«فرزند تالر اه ،گرفتن

 «یعنی چی؟»

 ک  ییهاایدهبرای قدرتمند آمودش . های یعنی، ت رار ی ی اد تاکتیک»

ترا  الدمر جای باورهای قردیمی بشرینن ت ررار و ت ررار ب   تا شدنمتولد 

نویسرنده انگلیسری  چسترتونبرای پذیرش اونا آماده بش . ب  قول ها ذهن

 .«برای آموختن بیشتر اد هر چیگ ب  یادآوری و ت رار نیاد داریم
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خیره شده بودم. واقعا محیطی ک  شرما در آن  تامیهای ب  برق کفش

   خراطر آوردن آن حررف بسریار مروثر اسرت. درشنوید در بمی حرفی را

گرفتم. عالی ! پس مردیریت هنرر پیچیرده و مبهمری » گفتم:  تامیتایید 

ط کسرانی کر  دکتررا دارن نیست ک  فقط برای اد ما بهترون باشر  و فقر

ما در انسران بودنمرون مشرترکیم. مردیریت و جلرودار برودن  بتونن. همۀ

اریرم. بررای رسریدن بر  بهتررین مهارت  ک  برای تجارت موفق الدمرش د

همرین سومت هم پیشرو باشریم.  الت خودمون در دندگی باید در حودۀح

ارتباطات عاشرقان  و مسرائل مرالی. اگر  نترونی خرودت رو  در حودۀ طور

روان  رولرومیخروای دیگرران رو مردیریت کنری. مری سامان بدی چطرور

د مدت این  کر  گ : بهترین کمک ب  اطرافیانمان در درامی شناس معروف

 .«قدرت اصلی را در درون خودمان پیدا کنیم

بیررون آمردن  و انرداختم و طلیعر  صربحمری گردن بند را ب  گرردنم

نفرس  ،صربح کرردم. در هروای ترادۀمری را مشاهدهروشنی اد دل تیرگی 

امرود واس  »  :ب  من دد و ب  شوخی گفتای سقلم  تامیعمیقی کشیدم. 

 .«، باور نداری امتحان کن!یکبلدنده بودن رود خوبی  

بعد اد رودهایی ک  گذشت امرود دیگر معنی رمگ گردن بند را فهمیرده 

ممنرون کر  ایرن » این مربی تمام عیار گفرت:  تامیعنوان. بی بودم. مدیر

 .«بودی، ی ی اد تمرینات رودان  همین سحرخیگی  این جاساعت 

اد مررا بررای پرس »افترادم کر  گفرت:  بنیامین فرران لینیاد جمل  

 .«خوابیدن دمان دیادی خواهیم داشت
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تراثیر بری هم  قبر در ب  یاد آوردن این جمل  در میان اینشاید بودن 

 نبود.

دیم. یرک سراعت می دمانی ک  داریم رو هدرخیلی آسون ، ما بلیک» 

ده تا طرح هات رو می دودتر بیدار شدن در رود در ماه فرصت بگرگی ب  ما

ات رو پیاده کنی. فرصتی برای خیلی کارها. شراید بررای بسادی و پروزه ه

بادبینی اف ارت یرا برداشرتن موانرع درونری. دمرانی بررای رشرد کرردن و 

پیشرفت کردن. سفر اصلی ک  تو در اون قرار داری مسریر اصروح شردن . 

رودان  بدون خستگی و با عوق  همر  چیرگ قانع باش اما هرگگ راضی نشو. 

 .«رو اصوح کن

منو ترسروندی مررد، :» ب  دو قبری ک  کنده بود نگاه کرد. گفتم تامی

کردم جنون گرفتی ولی بادم بهت اعتماد کردم. راسرتی یراد ی  لحظ  ف ر

 .«پدرم افتادم. تو منو یاد اون میندادی. واقعا دلم براش تنگ شده 

، اون نماد سخاوت و نجابت برود. حتری وقتری بلیک همین طورمنم »

یی این جابندم اگ  بدون  تو می کرد. شرطمی ر رو انتخاببچ  بود راه بهت

ارت ایجراد ری رو در رفترربشنوه آماده شدی ترا تغییررات بگرگر این ک و 

 .«خوشرحال میرش   یرکن

کلی طرول کشریده » ب  قبرهایی ک  کنده بود اشاره کرد و گفت: تامی

   .«یلی کاره!هفتاد و هفت سال  خ جَوونتا اینا رو کندم. این کار برای ی  

گ  ک  دندگی چقردر کوتاهر . همر  می قبرم! قبر ب  من من شیفتۀ» 

کرنن. مردیر مری اهمیت جلوهبی این جااجتماعی های و موقعیتها پست
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عامل با ی  رفتگر خیابون فرقی برای خاک نداره. مهم اینر  کر  بر  درون 

وجرودت نصریب دیگرران هرای خودت توج  کافی کرده باشری. آیرا گوهر

جرا رو نگراه بیرا ایرن  بلیکیا ن . خیرت ب  کسی رسیده یا ن . بیا اند شده

 .«کن می دندگی روشن تمفهوم حقیق کن. تو رو دربارۀ

تا حاال چنرین چیرگی  یک لوح سنگی قرار داشت. ،در انتهای قبر اول

یراد ی ری اد « بررو». گفرت: ودم. کلماتی با حروف روشن و درشتندیده ب

 در دوران آمودشی افتادم.  حفاریی ن هااگروهب

 .«ترسی؟ برو و لوح رو در بیارمی کثیف شی این ک برو، اد » 

 :ده  فنوس  ننانباال نوشت  بود 

ب  آخر دندگی خود رسیدید، اما انگرار دنردگی ن ررده ایرد و درون  .5

 .تان صدای وجود جریان ندارد

ب  رود آخر دندگی خود رسیدید. امرا قردرت درون تران را تجربر   .3

 .توانست شما را ب  اهداف بگرا برساندمی  ردید. قدرتی ک ن

و برای هیچ کس الهام بخرش و تراثیر گرذار ای ب  آخر خط رسیده .2

 ای.نبوده

بر   وقتی مشاهده می کنیشوی می در این رود آخر سرشار اد درد .7

 .عدم ریسک پذیری ب  درجات باال نرسیده ای خاطر

نتوانستی اد فرصتی ک  در شوی ک  می در این لحظات آخر متوج  .1

کرردی فقرط بایرد مری اختیارت بوده استفاده کنی و ب  غلط ف رر

 .خیلی معمولی مسائل را عبور دهی
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کنید ک  چررا خیلری می در این نقط  آخر، احساس دل ش ستگی .7

 .ید و موفق نبوده ایده ارا تجرب  ن ردها مهارت

یرد کر  خورمری پر پیچ و خم دندگی، حسررت انتهای خطدر این  .4

گر خواهی را بر  کرار نبسرتید. دی، فلسفۀ خود خواهی ب  جایچرا 

 .فلسفۀ فایده رساندن ب  دیگران

 ن  آنآن طور ک  جامع  خواست ، دیست  اید امرود متوج  شده اید  .8

 زنتی ی تان بوده است.های طور ک  بر طبق استعداد

کند و یم امرود ب  ناگاه تمام دندگی در چند ثانی  اد جلویتان عبور .2

آیرا  ،خود را لمس کرنمخاص  نبوغام گویید آیا توانست می با خود

 دهم. نشانخود را  ،ب  بهترین ش لام توانست 

 یابیررد کرر  شررایدمرری رسررید و درمرری برر  پایرران دنرردگی خررود  .51

قبل اد شما بروده بهترر  آن چ توانستید مدیر باشید و دنیا را اد می

  خالی کرده ایرد. شراید فقرط بر  کنید. ولی اد دیر بار این کار شان

 این خاطر ک  ترسیده بودید ش ست بخورید. 

 ،کرردم بر  دالیلری نراگفتنی اد درونمری ف رر .دانستم چ  بگویمنمی

 عنوان را آغادبی کردم و مدیریتنمی شاید اگر سریع تغییر .اممنقلب شده

کر  برا ود آمد. مم ن برمی ک  خوانده بودم ب  سرمکردم چیگهایی را نمی

رحال رفرتن برود. شراید د سریعچ  ام دندگی مرا خویش رو ب  رو شوم.

تلنگری ب  من دده و مرا وادار کرده تا این حقیقت را دریرابم کر  در  تامی

کر  رفتر  نقرش قربرانی پیردا کرردم. چرون در شررایط هایی بیشتر سال
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 آن کر کردم ب  جای می چیگهای اطرافم را سردنش . همۀنامناسبی بودم

. نیرگ خواهرد افترادف ر کنم شاید گذارم ب  جایی ک  حاال هستم ای لحظ 

سادد و دنردگی می این ن ت  را فهمیدم ک  هر کدام اد ما دندگی خویش را

 درآمده است. کنونی  ش ل  ب  خودم رفتارهایتصمیمات و  من ب  واسطۀ

 ترامیطراحری شرده فهرستی  تنها چیگی ک  برایم واضح بود این ک ،

» بود. آردو کردم کر  افرراد بیشرتری اد  یبسیار زرف دارای مفاهیمده نخوا

ایرن  ،آگاه شوند. تصور کنید اگر دست اندکاران تجرارت« ده افسون انسان

کننررد مرری قرروانین را بیامودنررد و اد الگوهررای ش سررتی کرر  اد آن پیررروی

خواهد شد. تصرور  هایشان نمایانخوصی یابند چ  بخش بگرگی اد توانایی

چرر  افسرروس انسررانی، ایررن ده  ادمرردارس  یررد در صررورت اسررتفادۀکن

ود کر  چیرگی در یابد. در آن لحظ  بمی در سراسر دنیا نجاتهایی دندگی

جرق  ددن ایرده در ذهرنم فررا رسرید.  درونم کامو تغییرکرد. انگار لحظۀ

س   افتاد و هم  چیگ تلنگری خورد. ب  خود قول دادم کر  اد روش قبلری 

ام با خود پیمان بستم ک  روش دندگیدر همان لحظ  برگردم.  کارم کامو

توانسرتم نمری آن ن نم ک  ب  واسطۀ را عوض کنم. دیگر جنگ را سردنش

 برگردم. دیگر مدیرم را سرردنش ن رنم کر  قرادر نیسرت نشاط دندگیب  

را سردنش ن رنم کر  ام کارها را ب  بهترین ش ل انجام دهد. دیگر گذشت 

خاکی در قبری ایستاده برودم کر  . خست  و بوده استیتم عامل عدم موفق

و قول داده بود کر  اد ایرن نقطر  همر  ا .حفر کرده بود آن را مربی خاصم
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چیگ دوباره شروع خواهد شد. اد بهان  تراشی دسرت برداشرتم. مسرئولیت 

 شدم.  راهیکامل نتایج اعمالم را پذیرفتم و ب  سوی بهترین عمل ردم 

 « ؟ تامیوشتی اینا رو خودت ن»

را برا هایش صدایش مویم بود و داشت دست« من نوشتم بلیکآره » 

آمرد و می کرد. چهره اش جدی ب  نظرمی دستمال می ی موس اش پاک

 بود.  واضحصدایش 

همین  کر  موقرع مررا ایرن حسررتها قلبرت رو  ،جهنم روی دمین »

بستر مرگرت کن  ک  بدونی نمی پرکن . هیچ چیگی روحت رو انقدر داغون

وسط این شرایط . دل ش ستگی واقعی آدم وقتی میرس  ک  بر  لحظرات 

رو کر  بهرت داده شرده ای پایانی ات برسی و بفهمی ک  مهم ترین هدیر 

. ایرن دنیرای پیرامونرتبر   خرودتفرصت نشون دادن بگرگی  ی:هدر داد

تروان  :بلیرکتونم باهات در میون برذارم می ی ی اد مهم ترین چیگائی  ک 

واقعرا دردنراک  روی برگرداندن اد سمت درد و غافل گیر کرردن او!. ن ترۀ

خشونت تولید  ،در وجود افراد این  ک  متوسط بودن و دندگی سطح پایین

افت  و بعرد ترو رو اد پرا در می . این اتفاق بسیار آروم و نامحسوسمی کن 

 .«میاره

 را مح م ب  هم دد و صدای بلندی ایجاد کرد. هایش دست 

 امرود ی ی اد معلم های نابغرۀ مردیریتم رو مری بینری و برا ی ری اد» 

موفقیرت اد طریرق  ک  من یاد گرفتم مواج  مری شری:  هاییبهترین ایده

هرای انجام دادن ایرن عادتاجرای ی  سری کارهای رودان  ب  دست میاد. 
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 ،موفقیت ب  صورت رودان  بسیار آسون ، کارهایی ک  ب  نظر خیلی اد افرراد

، در دننمری کن  و اونا ب  همرین دلیرل انجرامشنمی غییر خاصی ایجادت

 .«حالی ک  تغییر، امری تدریجی 

 .«اگ  این جوری  پس موفق شدن کار آسونی » 

تونر  بر  مری هر کسی» افتادم و آن را ت رار کردم:  تامیب  یاد گفت   

 « بدهدر صورتی ک  ب  طور مداوم کارها رو درست انجام ، موفقیت برس 

کوچیرک و رفتارهرای جگئری در طرول های انتخاب»و ب  تامی گفتم: 

 هرر کسری، آخرر دسرت و  .شن. ف ر کنم این سرعت بادی می دمان جمع

رسیدن بهش غیرر  ،جایگاهی ک  در شروع کار ،برتر برس  تون  ب  نقطۀمی

اومد. فرآیند این کار جوری  ک  بر  نظررم میراد کشراورد می مم ن ب  نظر

شن محصول آبیاری میشر ، بر  خراک کرود داده می . بذرها کاشت هستم

 .«رس  ک  اتفاقی بیفت نمی میش . ب  نظر

، مثالت عالی برود دوسرت مرن. پردرت بلیکتو پسر باهوشی هستی »

و برا خوشرحالی « گفت، ی  عالم  توانمندی داری. خیلری خوبر راست می

« بی  کشاوردان باشریمباید بیشتر ش» برایم کف دد و با خودش ت رار کرد:

 «.خیلی خوب » کرد: و شنیدم ک  با خودش دمگم  می

ولی کشاورد ناامید نمیش ، کشاورد نمیره دمرین » با نشاط گفت:  تامی

 قرانون طبیعرتکنر  و بر  مری رو ب ن  تا سبگی پیدا کن ، کشراورد صربر

 .«کن . اون ایمان داره ب  درستی توش رودان  اش، دمان درومی اعتماد
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را ام حتی یک ابر هم در آسمان نبود. همان طور کر  خورشرید چهرره

دنردگی خواندنرد. واقعرا رود خروبی بررای مری کرد، پرندگان نغم می گرم

 بود. کردن

ای افراد موفق هم  شرون اد چرارچوب هر»  ب  حرفش ادام  داد: تامی

 کنن اونها همیش  اد ی  سری اصرول پیررویمی مدیریت مشابهی استفاده

ک  اونها ب  صورت رودان  انجام میدن و ب  نظرر کنن ولی این امور برتر می

اهمیت میاد، در طول دمان جمع میش  و ب  ی  شرغل خیلری بی کوچک و

باعرث    کر چیراون باال یا دندگی شخصی درج  یک تبدیل میش . حراال 

تن ب  سوی ش ست خیلی راحتر . ش سرت، نتیجرۀ ش ست ما میش ؟ رف

شر  ترا مری سرت کر  در طرول دمران جمرعرودان  اهای کم کاریناگگیر 

 . مرن واقعرا ادتمری رسرون  بردون بادگشرت بر  نقطرۀک  تو رو  اونجایی

در وجرود خرودت بگرردی و  نگاه کنی و جداً یخوام ک  ب  این قبر اولمی

 ببینی ک  برنام  ات برای بودن در این دنیا بعرد اد امررود چیر ؟ مطمئنراً

قبری ک  این سخنان را بر  ترو  و این قبر باشی.خوای پس اد مرگت تنمی

  کرم با این گورستان یرم ک  موقات تو بگوید. این فاجع  است. آره موافق

خواستم کنترل ذهنرت ، میخواستم تو رو تحریک کنممی درام ، ولی من

تو رو ب  جایی بیارم کر  چشرم بنردت رو در بیراری،  تارو ب  دست بگیرم 

ری و نگاه درست و جدی بر  خرودت بنردادی. ارتبراط تو کنار بذاها بهان 

میرری ابرگار قدرتمندیر  بررای مری برقرار کردن با این حقیقت ک  ی  رود

، ب  یاد داشتن کوتاهی دنردگی . و بیدار کردن مدیر درونی ات تغییر اف ار
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یراره کر  می کن  و ب  یادمونمی دندگی رو اد انسان دورهای حواس پرتی

دنده بودنت های آره ک  ماهمی ره. دیدن مرا ب  یادتچی اهمیتش بیشت

  .«شماره داره

 .«تا 271» تایید کردم: 

تررس اد  وکوچرک هرای چسربیدن بر  بادی دیگر ، پرس بلیکآره » 

شرون  خرالی  معنی نرداره!نظر دیگران  نگرانی دربارۀ معنی نداره!ش ست 

 .«معنی نداره!کردن اد وظیف  ات برای مدیریت 

 .«. من دیگ  احساسم مانند قبل نیستتامی تو بردی» 

افتر  کر  در یر  مری فقط وقتی اتفراق ،پایدار دلیلش این  ک  تغییرِ» 

بر  فلسرف  اضراف   نیچر این چیگی  ک   شرایط احساسی باش ، ن  منطقی.

ک  ایرن ر پوستت و قلبت رو لمس کنم، ن  آن خواستم برم دیمی من کرد.

شاید ی  حرف خوب رو صد بار بشنوی و  .بخونمحرفا رو فقط برای مغگت 

اونو واقعا با پوسرت و گوشرتت  این ک  یانتونی اونو بخشی اد خودت کنی 

ت بردل قرتجرب  کنی. فقط اون موقع  ک  ی  ایده معمرولی بررات بر  حقی

 میش . ب  همین دلیل  ک  ایرن همر  همرایش باعرث ایجراد نترایج پایردار

 .«ما نفوذ کنن دل درون تونن ب نمی این ک شن. ب  خاطر نمی

و بسریار  اال چیگا رو خیلی متفراوتدرست . من ح تامی با تو موافقم» 

هرر گوشرۀ دیرواراش افتاده بودم کر  ای توی قلع انگار بینم. میروشن تر 

ایرن  ف ر مری کرردم در برن بسرت. نوشت  بود شغل بیخودی داری بلیک

   .«کتاب فروشی گیر کردم

www.takbook.com



 11 رهبری ک  هیچ لقبی نداشت 

 گرم کر  حرسمری و تبریرک بلیرککنم می صداقت تو رو تحسین» 

و غیر قابل پیش  جهان بگرا دونی، در کل می .یکنی مانند قبل نیستمی

ره بل ر  ی بیهوده نیست. هیچ بن بستی هرم وجرود نردابینی ما هیچ کار

اهمیرت داری مرن  مب  عنروان کسری کر  بررا فقط ب  نظر بن بست میاد.

هر . فقط یادت باش ،  شمتو رو ب  چالش ب کنم ک می بیشترین توشم رو

فراترر اد  باعث رسریدن بر  نترایجیکاری ک  در باالترین سطح انجام بش  

موفقیرت هرای  کاملجگئیات تونی االن نمی . چون توش می حد انتظارت

 .« مم ن رو تجسم کنی دلیل بر نشدنی بودن آن ها نیست

 .«ن رده بودم رهرگگ بهش ف  ،چ  جالب» 

عشرق  حرسکلید واقعی کار این  ک  ی  کرم همون جوری ک  گفتم » 

ب  این معادل  اضراف  کنری. اینجوریر  کر  ک  آدم رو پر اد انرزی می کن ، 

 بهرم بریرگی!،کر   این جاامرود تو رو آوردم  .افت می موفقیت واقعی اتفاق

کر  در پریش گرفتری ناامیردت کرنم.  مسریریغمگینت کنم و ی  کرم اد 

ارت گذاشتن و مهم  ک  تو برا اون چطرور گنجی ب  نام دندگی رو در اختی

هسرتی کر   شررایطی بدونی خودت مسئولخواستم می برخورد می کنی.

توجر  قدرت تصمیم گیری ات  ب . چون هر چقدر داری تجربش می کنی

 .«میش  قدرتمند تر نقش اراده در دندگیت کنی،

واقعرا درکرت » گفرتم:  کشرف شرده امبا اعتقادی قلبی ب  مربی تاده 

 .«تامیم کرد
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با سردندگی دستش رو ب  سمت گرودال دوم ت ران داد و مثرل مردیر 

خب بذار راجرع بر  » شیک در هنگام ورود مهمان جدید گفت:  یرستوران

 .«!گور دوم حرف بگنم. برر داخل لطفا

واقعا مجبور و مجذوب این کار شده بودم و با اشتیاق فراوان ب  داخرل 

یگری باشد. یا شاید یک گردن بند نقرره قبر رفتم. انتظار داشتم ک  لوح د

« بیرا » با حروف رمگی دیگر. در انتهای قبر هیچ چیرگی وجرود نداشرت. 

توی این ی ی رو باید خودت ی  کم ب نری، » یک بیل ب  دستم داد .  تامی

بگرا همیش  با توش صادقان  و سخت کوشی بر  دسرت های دیرا پاداش

شرروع بر  کنردن  .«کنریمی پیدا شی ک  االنمی . عاشق اون چیگیدمیا

 کردم.

! خیلی کارا مونده کر  بایرد انجرام بردیم بلیکتر تند» تامی فریاد دد: 

. بادوهرایش را جمرع «رو هم باید ببینیم. همۀ رود وقرت نرداریماها خیلی

 برد.می ه اش معلوم بود ک  لذتکرده بود و اد چهر

شروع بر  هایم ستخیلی دود ب  چیگی برخوردم. ب  دانو نشستم و با د

 کنار ددن خاک کردم. متوج  ش لی غیر عادی شدم کر  در آفتراب صربح

نگاه کردم. لوح  تامیدرخشید. با احتیاط آن را برداشتم و با ناباوری ب  می

این جنسرش همونیر  کر  » دیگری اد جنس طو بود. با تعجب پرسیدم: 

 «   کنم؟می من ف ر

ک  معنی نوشت  ای اال آمادهدوست من حاال بخونش ح طوی خالص » 

 .«هاش رو بفهمی
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ده پیررودی » روی لوح فلگی با همان حروف درشت نوشت  شرده برود

 «انسانی

دندگی رو بهت نشرون دادم  رمن تصویر جهنم د» ی ب  حرف آمد: تام

کرنم ترو می بلیک حاال باید خیلی مثبت تر باشیم و درباره جایی ک  حس

نیم. جایی ک  توش هم  چیگ مم نر  ب  سرعت ب  سمتش میری حرف بگ

 .«تونی ایجاد کنی نیستمی و هیچ دنجیری ب  دست و پای تغییر ک  تو

 .«رسم تامی می این جاچ  جوری ب  » 

عنروان بری »همون کاری رو ب ن ک  تشرویقت کرردم انجرام بردی: » 

کن. با وارد کردن مدیریت ب  هم  کرارایی کر  انجرام میردی و « مدیریت

تونی نبوغ ذاتری می تونی عالی دندگی کنی.می کنی،می لمس چیگایی ک 

ترونی واقعرا ی ری اد بگرگران بشری. مری ات رو ب  واقعیت تبردیل کنری .

ک  باهات مطرح کردم. ب  ای تونی با پذیرش  فلسف می رو ک هایی پاداش

 صورت تضمینی دریافت کنی بخون. برات خیلی هیجان دده ام.

 .«ده پیروزی  ننانی» من فهرست را خواندم: 

شردن  بررآورده لرذتسرشرار اد شرادی و در پایران راه می تروانی  .5

وان خویش بهره جسرت  کامو اد تآردوهایت شوی، وقتی می بینی 

را  درونرتبیشترین منابع  .ایهایت را خرج کردهدعداای، تمام است

اد مردیریت دنردگی خرویش  و و برای انجام کارهاای ب  کار گرفت 

 .اینهایت استفاده را بردهی هایت توانمند
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دانی ک  ب  ش ل متمرکگ کراری می رسی ومی ب  پایان راه خویش .3

 .ایممتاد انجام داده

را داری ها رسی و سرخوشان  تررین شرادیمی ب  پایان راه خویش .2

کر  دائمرا برا بگرگتررین ای چرا ک  ایرن قردرت روحری را داشرت 

ن چشم اندادهای خرویش خویش روب  رو شوی و باالتریهای ترس

 .را تحقق بخشی

شوی ک  بر  فرردی تبردیل می رسی و آگاهمی ب  پایان راه خویش .7

ک  دیگران را ارتقا داده است. ن  فردی کر  دیگرران را بر  ای شده

 دیر کشیده است.

فهمی ک  اگرچ  سفرت همیشر  می رسی ومی ب  پایان راه خویش .1

بلنرد درنرگ بری ایوردههر جایی ک  ب  دمین خ ،آسان نبوده است

رنرج نبررده ین دمان هرگگ اد فقدان خوش بینری و در تمام ا شدی

 .ای

مری  دسرتاوردهای خرود رسی و ب  ش وه خیره کنندۀمی ب  پایان .7

بخشریده ای، لرذت  فراوانی ک  ب  دندگی افرادهای اردشاد و  بالی

 خواهی برد.

الهام  و یشخصیت قوی اخوق حال ک  ناگگیر ب  پایان راه رسیدی، .4

 .خود را ستایش می کنیبخش 
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ای شوی کر  مختررع نابغر می رسی و آگاهمی ب  پایان راه خویش .8

 ایرن کر بودی ک  مسیرهای جدیدی ایجاد کرده اسرت بر  جرای 

 دنبال  روی مسیر دیگران باشد.

ترو را سرتاره مردمی کر  رسی در حالی ک  می ب  پایان راه خویش .2

کننرد و مری   تو را اسطوره خطابمشتریانی ک ،دانندمی سیقیوم

 اند. گردت جمع شده ،خوانندمی عگیگانی ک  تو را افسان 

دانری مری واقعی هستی و رسی در حالی ک  مدیرمی ب  پایان راه .51

ادام  خواهد داشرت و  ها پس اد مرا تو مدت ک  کارهای بگرگت

براقی  ،ظهرور گفتر  هرای بسریاراد ای دندگی ات ب  عنوان نمونر 

 ماند. خواهد

های نرم داری کر  گورهرا را احاطر  کررده  هر دوی ما روی علف

دیبرا و  ،بودند نشستیم. کلماتی ک  ترامی نوشرت  برود ی سرره عرالی

معنری و های بیتاثیرگذار بودند. دندگی من چنان اد اضطراب و کنش

توانستم ببیرنم نمی. آن ها را نداشتمگیج پر شده بود ک  توان دیدن 

توانستم در همان جایگراهی کر  هسرتم می راوانی راک  چ  کارهای ف

انجام دهم. من فراموش کرده بودم ک  چ  قدرتی برای ایجراد تغییرر 

 .غافل شده بودماد نبوغ پنهانی وجودم  .دارم

ی م، لحظۀ انتخاب بود .تامی شده بودمهای ب  خوبی متوج  ن ت 

. م  دهممسیر س  سال قبل خودم اداب   ک  می کردمانتخاب  بایست

 ،رودمرگری شدن در برابر بوی غفلرت و مسیر گذران دندگی و تسلیم
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این ر   یرا خود را در گور اول قررار داده ام.و در صورت انجام این کار 

عرضر  نمرودن بررای اراده و اشرتیاق  دیگری را انتخراب کرنم:مسیر 

عنوان بی توانستم شروع ب  مدیریتمی .امور دندگی انجام در مدیریت

بر  بروم ک  بر لوح طویی درج شده برود. هایی و ب  سوی پاداشکنم 

همراه مربی ام در کنار دو قبر تاده کنده شده روی چمن هرا نشسرت  

بودیم، با حالتی مصمم، ب  انتخاب هایم در مسیر  آینده تمرکگ کررده 

برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررودم.
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   نانت چهاامفص  

 فصل چهارم

 نخستین گفتگوی مدیریتی:

 نباید عنوان داشت برای مدیر بودن حتما

 

 

 ا  جااو رالشکد  و ن تاا گر  ز کنی خو سته دود خیار» 

ککه میالک  آنک    نجام دتدراینت طوای  ین کاا ا  می

سکاخت یکا مکی ککرد یکا رتهکوون موسکیقیمی نقادی

ا  طکوای  ن تکااگفت   و رایکد خیارکمی دالنپیر دعر

 کردهکاد که تمام ساکاان زمین و آسمان دانگ  نظافت

ککه  کاد می رزاگی زندگی افتگر  ین جادا » یاد: و رگو

                                         « مکککی دتکککد  نجکککام فکککول  لعکککادهککککااش ا  

 دکتر مااتین لوتر کیاگ

 

خویش  تو ن ،آن صلی ترین عاملی که  فر د ره و سطۀ » 

کااکد قکداتی می دتاد  ین  ست که فالرمی ا   ز دست

  «ند اند
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رآلیس و ک  

 

را ب  آرامی در صندوق عقب پورش  گذاشت و ماشین ها تامی لوح

آمد. در مسریر می را روشن کرد. صدای موتور ب  گوشم همچون شعر

 کردم. می او را دنبال ماشین خود، با برگشت

پس اد ی ی دوساعت راننردگی ترامی در مقابرل ی ری اد بهتررین 

شد عوق  مندان  توقف کرد. جایی ک  محل آمد و نیویورکهای هتل

ب  مد و دوستداران دندگی شیک بود. او ب  نگهبان دم در بیست دالر 

داد ک  اتومبیلش را پارک کند و مرا ب  البی کوچک ولی گیرای هتل 

پرر  با طراحی مدرنیی کتاب هامسافران اروپایی و  ها،برد ک  اد مدل

   سوم رفتیم و وارد راهرو تاری ی شدیم. بود. با هم ب  طبقۀ

چهرار  اون خوام نخستین معلم ادمیبلیک، امرود ی  رود خاص ،  »

اسرمش آنرا سرت، اهرل گفتر  برودم رو موقرات کنریم.  معلمی کر 

. اون ی  دن دوست داشتنی . بسیار مهربون. واقعا کوشرا و در آرزانتین 

. آنرا درک نیرگ هسرت عمیقا خردمند  خیلی احساساتیک  عین حال 

عنروان بری دیر واقعی و مفهروم مردیریتدرست و مح می اد معنی م

 .«داره. راستش اون اولین نفری بود ک  این مسئل  رو ب  من یاد داد

رسیده بودیم. صدای آواد خواندن اد داخرل اتراق بر   717ب  اتاق 

. دن دیبایی با لبخندی دوست داشتنی در را براد کررد درسیمی گوش

 11نظرم رسید حردود ب  « صبح ب  خیر تامی» و ب  اسرانیایی گفت: 
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سال داشت. یک یونیفورم سیاه و سفید پوشیده بود، اد همران نروعی 

روشرن ای پوشند. پوست قهوهمی یک درجۀهای ک  خدمت اران هتل

تقریبا سفیدی داشت. بر  نظرر بسریار ی ن هاانقص بود و دندبی اش

رسید. بسیار با خودش راحرت برود می مشتاق و در عین حال برادنده

 ش را با یک گل سفید دیبا آراست  بود. حالتی واقعی کر  باعرثموهای

 شد تابناکتر جلوه کند. می

 «صبح بخیر آنا» 

 «خوندی؟می تو بودی» پرسید: تامی 

دم دوست دارم می کارم رو انجام دونی وقتی دارممی . تواوهوم!» 

آنا باد ب  خواندن ادامر  داد و  .«مخونم خوشحال ترمی بخونم و وقتی

 .هم  جا را فرا گرفتصدایش 

برا آنرا آشرنا  ایشرونن! ک  درباره اش بهت گفرتم جَوونبلیک، آنای »

 .«شو!

با هم دست دادیم و آنا گل روی مویش را مرتب کرد. اتاق خوش 

ن اب  همراه کتان سفید ک  برا المرای ترکیب چوب قهوه .ساختی بود

 ،را اتراقبرگهرای ی معماری شیروانی ترکیب شده بودنرد. پنجرهها

مالیسرم و چشم اندادی بر  خیابران شرلوغ داشرتند و تعرادل مینری 

شده بود. اد برودن در ایرن محرل  هماهنگر آن مدرنیت  با استادی د

 خوشحال بودم.
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بلیرک ترو جنرگ بروده، ترو عرراق » شروع ب  صحبت کرد:  تامی

ترو کتراب  ،خدمت کرده و همونطور ک  دیشب تو تلفن گفتم برا مرن

رو تجرب   مختلفینسبتا کمش مسائل کن . با این سن می فروشی کار

کرردیم رفقرای مری کرده. من و باباش قدیما ک  تو میل واکی دندگی

خوبی بودیم. بلیک آماده است ک  دندگی شو مملو اد مردیریت کنر . 

آوردمرش  وقتشر ب  ایرن نتیحر  رسریدم کر   ک  اونمنم ب  محض 

 .«پیشت

د ب  بیرون خیره شرد و عمیقرا لبخند دد و اندگی سرخ شد! بع آنا

 ب  ف ر فرو رفت.

مرا جانفشرانی  یسربادانی ک  این همر  بررا من برای تو و بقیۀ» 

دونرم مری کردند احترام قائلم بلیک. شما جنگیدین تا ما آداد باشریم.

 چر  شررایطی برودی ولری درک  برام غیر مم نر  واقعرا بفهمرم ترو 

و خیلری دوسرت ری را را ادت سراسگگاری کنم. مرن آمخوام عمیقمی

 .«نگ  داشتین متش رم و قوی جنگیدن ما رو ایمن شماها با .دارم

درسرت  خیلری اد آن رودهرا فاصرل  . نمی دانستم چ  باید بگرویم

در جنرگ  کر  کردم آنجا هسرتم. مردتیمی هنود احساس گرفتم اما

بسیاری اد احساسراتم را گذراندم باعث شد تا با رشد غریگۀ تنادع بقا، 

دیدم ک  همچرون میو  کردممی در میان رودهایم گذر .کنموش فرام

خراطراتم را سررکوب کرردم و بر  سنگ سخت شرده ام. بسریاری اد 

جرات نداشتم ک  بگرذارم  تلف کردن ساعات بسیاری اد عمرم واسطۀ
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آسریب  آن هراشد ک  ب  می دیگران ب  من نگدیک شوند. چون باعث

در برابر ایرن  امرودیب بگنند. ولی ب  من آس آن ها ترس این   بگنم. یا

حتی مرا بشناسد در ایرن هترل  این ک دن بسیار دیبا بودم ک  بدون 

مرن های . او برایم گفت ک  چطور توشکندمی اد من قدردانیشیک 

و تایید کررد کر  آن دو سرال تاثیر گذار بوده ب  عنوان سرباد برای او 

ن دمان نیسرت بل ر  ک  من ب  کشورم خدمت کردم ن  تنها تلف کرد

آنا، بر  » کردم. می اردشمند است. احساس احترام و خوشحالیبسیار 

   .«ممنونم ،خاطر حرفات ادت ممنونم

 رو هرمها بلیرک بقیر  بچر » پرسرید:بسیار آهسرت  اد ترامی آنا 

 .«بین ؟می

آره همرین » حاکی اد دانستن جواب پاسرخ داد: تامی با لبخندی 

 «امرود

بر  آن سرمت اتراق رفرت و چرین « ی خوبر !خب، خوب ، خیلر» 

پرس » بگرا روی تخرت را صراف کررد. های خوردگی ی ی اد بالش

و دوباره اد پنجرره بر  بیررون « امرود برای بلیک رود بگرا دگرگونی 

  دندگی اد روش کار کامو جدیدش و شروع ی اولین رود» خیره شد. 

 «جدید. خیلی خوب 

ایرن تنهرا « ارین خیلی ممنونم آناذمی برام این وقتو این ک اد » 

 چیگی بود ک  ب  نظرم رسید بگویم. 
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گیرم بایست یاد بمی همیش  چیگای دیادی وجود داشت  ک  من» 

ب  من گفت  شگفت انگیگن. همین چنرد  ولی چیگایی ک  تامی تا حاال

ایرن  یرادم مری کردم شغلم فقط ی  کاری  ک  انجاممی رود قبل خیال

عداد کمی اد رای مدیر کل هاست و موفقیت برای تمدیریت فقط ب ک 

 .«بینممی اینا رو متفاوت . حاال همۀتاسه خوش شانس

 مرن» و با انگشرتش بر  قلربش اشراره کررد: « ب  من نگاه کن» 

تونستم ب  هگار و یک دلیرل دلسررد و ناراضری باشرم و بر  کرارم می

تونسرتم غرر برگنم کر  فقرط یر  مری دلبستگی نداشرت  باشرم. مرن

دم، تمیرگ کرردن اتاقرای مری خدمت ارم و اون کاری ک  هر رود انجام

ک  هر کردوم هایی هتل برای پولداراس، ولی ی ی اد بگرگترین آدادی

مون اد ما ب  عنوان انسان داریم، آدادی انتخاب این  ک  چطور ب  نقش

قدرتی ک  برای اتخاذ تصمیم مثبت داریم، ترو هرر  .نگاه کنیمدر دنیا 

 «ک  مم ن  توش قرار بگیریم.شرایطی 

گیررم آنرا. قردرت مرا خیلری مری دارم کم کم معنی این حرفو» 

کنیم و خیلی بیشتر اد اون ر  روی دنردگی می بیشتر اد اونی  ک  ف ر

 .«مون کنترل داریم

های با ت  لهج  شیرین اسرانیایی ک  نشان اد ریشر « آره بلیک » 

گرفتم ک  کمتر اد حرداکثر من تصمیم » التین اش داشت ادام  داد: 

 .«توشم رو برای این کار نذارم
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و حرفهرایش را « در نظر گرفتریبگرگی برای خودت  معیارچ  »  

 .«کمتر اد حداکثر توشم رو برای این کار نذارم» ت رار کردم: 

نگیرگی بررام نترایج شرگفت ا عهدی ک  با خرودم بسرتمهمین » 

 باشرم. هرر کردوم اد مراآدم شرادی  داشت و باعث شد ک  تو دندگیم

تونیم تصمیم بگیریم ک  ب  کاری ک  انجام میدیم، عشق بوردیم و می

اونو اونقدر خوب انجام بدیم ک  دیگران نتونن ادمرون چشرم برردارن. 

انتخاب ایرن روش دنردگی انررزی دیرادی بر  مرن داد و باعرث شرد 

احساس خوبی راجع ب  خودم داشت  باشم. خیلی اد دور و برری هرام 

کنن من خوش اقبال بودم. مدیر این مجموع  با من مثل یر  می رف 

کن . مدیر  کرل مرن رو دارای توانمنردی براال اردیرابی می مل   رفتار

کر  تعردادش یرادم نیسرت.  آمودشی فرستادههای کرده و آنقدر دوره

 بررای اقامرت میران منرو خروب این جرامعروفی ک  های مدیر عامل

 تجراری شرون رو برا مرن در میرونهرای شناسن و خیلی اد ایردهمی

 تقریبرا همیشر  ایرن جرایران مری سینمایی کر های ذارن. ستارهمی

 کر  دریافرتهرایی خوان ک  من اد اتاقشون مراقبرت کرنم و انعاممی

ترو ام ش  بتونم هر ماه ی  مقداری پول برای خانوادهمی کنم باعثمی

. اگرچر  رفتم روراهی این ف ر کنم خوب بفرستم. بنابر بوینس آیرس

ولری مرن شرانس خرودم رو  موانع خیلی بگرگری سرر راهرم داشرتم

 .«ساختم
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پدر و مادرش رو اد دسرت  ،آنا هم» تامی ب  آنا نگاه کرد و گفت: 

تصرادف راننردگی  ک. اونها وقتی آنا خیلی کوچک بود در یر داده بلی

فوت کردن مادر بگرگش اونو بگرا کرده ولری اونهرا  باریلوک تو شهر 

 .«یلی فقیر بودنخ

 آنا با تاکید این موضوع بغض کرد: «. خیلی فقیر» 

  رم. پس اد مرا پدر و مادرم، بقیرۀمتشام من واقعا اد خانواده» 

خرانواده  ی،اعضای خانواده دور هم جمرع شردن. ترو فرهنرگ التینر

جدیدی  ۀدیادی داره ولی ما نگدیک بودن رو ب  مرحل اهمیت همیش 

تونسرتم برا مری بهترین وقتی رو ک  شدمی ی ک رسوندیم. من تا جای

چیرگ برودیم و بری گذرونردم. مرا واقعرامی مادر بگرگم و عموداده هام

کرنم تروی مری دردآوری برام سخت بود. اما ف ر دندگی اکثرا ب  طرد

موسریقی و هنرهرای  ،عاشق ادبیات. ثروتمند شدمای دیگ های حوده

مهم تررین  همون دندگیهای . فهمیدم ک  ساده ترین لذتشدمدیبا 

هستن و چون همیش  بیشترین توشم رو در انجام هر کراری ها لذت

این مو بهتر کردم و حاال انحام دادم ب  صورت مداوم دندگی ک  داشتم

دنیرا. تروی ی ری اد بگرگتررین هرای م. توی ی ری اد بهتررین هتلجا

شهرهای روی دمین. شاید بش  گفت خوش شرانس برودم ولری براور 

کر  ای ارم ک  خوش شانسی چیگی نیست جگ پاداش غیرر منتظررهد

کنیم. موفقیت فقط بر  می هوشمندان  مون دریافتهای برای انتخاب

و اقبال کسی کنرار هرم  بختهای افت  ک  ستارهنمی این دلیل اتفاق
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چیگیر  کر  بر   ،دنردگی درهم توی کار و هرم  ،قرار بگیرن. موفقیت

موفقیرت نتیجر  تضرمینی یر  سرری  صورت خودآگاه ساخت  میش .

دن  و برای من این نتیجر  می آگاهان  است ک  اد کسی سرهای کنش

 صدایش سرشار اد انرزی بود.«. هیجان انگیگه

بایرد کنرار هرم ها تعداد دیادی اد اون ستاره» تامی ب  سخن آمد:

قرار بگیرن تا من ب  چیگی ک  توانش رو دارم برسرم. مرردم چیرگارو 

ولی دوست نردارن  دارن وان. اونا توقع داشتن هم  چیگوخمی مجانی

رای رسریدن بهرش تروش کرنن. میررن آستین شون رو باال بگنن و ب

، بهتررین بردن نشرون لیاقشرونو این کر بدون  سرکار و انتظار دارن 

 .«!قاطی پاتی  یعجب دنیاحقوق رو هم دریافت کنن. 

، بلیرک  درسرت » موافقت ت ان داد و گفت:  آنا سرش را ب  نشانۀ

انتخراب  موفقیرت بر  واسرطۀبنابراین همون جوری ک  بهرت گفرتم 

تصرمیم  ی  مشروط و غیر قابل اجتناب افت  و نتیجۀمی آگاهان  اتفاق

تون  موفق باشر ، امرا تعرداد خیلری کمری می گیری عالی . هر کسی

ت کرارِ ترا کنریمری . وقتی شرروعبشن این طورکنن ک  می انتخاب

هرای کر  پاداش شعنروان بشر  مطمرئن برابی مدیرانبیشتر شبی  

اتفاقا خوش شرانس دونسرتن کسرانی کر  بر   گیری.می تماشایی رو

 .رسن آسونترین راه برای این  ک  اد جات بلند نشریمی چیگای بگرا

انجرام  وکارهای با اردش باعث میش  تا توی دندگی اتاین ف ر اشتباه 

 .«دین
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 یقا در اف ارم جای بگیرند. دربرارۀاجاده دادم ک  توضیحات آنا عم

ایرن داشرت.  پویا و اقتصرادیکلماتش ف ر کردم. او ب  وضوح تف ری 

مدیران ارشد با  در تعامل باک   درس هایی باشد ب  واسطۀبایستی  ها

هرا  بیرلشمانم را بستم ولی صدای بروق اتومچای . لحظ داشت  است

در حرال نگاه کرردم کر   تامیاف ارم را پاره کرد. ب   در خیابان رشتۀ

شرمع ک  برا  قرار داشت میگی بود. جلوی اوبراق  یمبل نشستن روی

. امیدوار برودم کر  رودی بتروانم در ایرن سنتی سفید تگئین شده بود

 باشم.اقامت داشت  هتل 

 حرفهایش روان بود  .«بلیکاین مم ن  غافلگیرت کن  » گفت:  آنا

 «جهان رو دارمهای کنم ی ی اد بهترین شغلمی ولی من ف ر» 

» پرسریدم:  دکی اد این حرف او تعجب کرده برودمدر حالی ک  ان

 «توی جهان؟

توی جهران. متوجر  شردم کر  کرار مرن بررای بل  » تایید کرد: 

عمل رد بسیاری اد شرکت ها و سادمان ها مهم و اساسی . من خودمو 

 رو مردیریت اقتصاد اینجاو کسی ک   هتل می دونمسفیر حسن نیت 

 .«کن یم

 .؟  ترو شرگفت انگیرگیآنادونی، می و مدیر این تجارتتو خودت» 

کرنن مری شناسرم ف ررمی کسانی ک  مۀخوام برنجونمت ولی هنمی

 مسرافرا . منظورم این  ک  تو باید بعد اد رفتنشغل تو ی  کار معمولی 
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و تمیگ کنی. مطمئنم ک  ساعت کاری هم دیراده و در جامعر  راین جا

 .«ستنعموما مورد اعتماد نیا ههم خدمت ار

. بلیرککن  اصو برام مهرم نیسرت می جامع  چ  ف ری این ک » 

مرن بیرنم. مری و چطور، من خودمکل چیگی ک  اهمیت داره این  ک 

 پیرداهرایی دونرم. هرر رود راهمری ودونم کی هسرتم. اردش کرارممی

ی و ب  چالش ب شم و این کار رو ب  چیگ واقعرا معنرکنم ک  خودممی

 .«داری برای خودم تبدیل کردم

توانستم ت رار ن نم. این دن دیبا با گلی نمی «تو شگفت انگیگی» 

  مرن امیرد کرارش داشرت، بر در موهایش و باور روشنی کر  دربرارۀ

جود آورد. خیلری اد مرا وبینش دیادی ب   بخشیده بود و این برای من

پرر های تروانیم تمرامی جنبر نمری گیریم ومی شغلمان را دست کم

اهمیتی را ک  دارند درک کنیم. ما آردوی چیگ بهتری داریم، ب  جای 

هر چیگی کر  در جسرتجویش هسرتیم  ،درک کنیم ک  اغلب این ک 

در واقع همان جایی است ک  هسرتیم. بایرد انردکی عمیرق ترر نگراه 

بهترر مردیریت کنریم. آنرا  کمیکنیم. اندکی سخت تر توش کنیم و 

 برای این کار بود.  باور ن ردنیای نمون 

کار و با برخورد خوبم تراثیر مثبتری روی یام سرمی من هر رود» 

 کر  انجرام  عمل رد عالی در هر کاری رویذارم. تمرکگ من می مهمونا

اقامت شون توی این هترل  این ک منحصر ب  فردم ب   دم و عوقۀمی

کل ن اقامتی کنم ک  تا ب  حال داشتن. ساختمو رو تبدیل ب  بهترین
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و مطمئنا تاثیر مثبتی روی روند کارمون  ی ش ل اینفرهنگ کاری ما 

 مختلرفهرای بخشدرنوآوری من  ک  باای . روش خیره کنندهمیذاره

سادمان مون ب  وجود اومده باعث شده ک  هتل داران سرتاسر جهران 

شرون کرنن. بنرابراین دتا روش کاری ما رو سرمشرق خو این جابیان 

اهمیرت مری دونرن سرخت در بری معمولی یا رون ک  کار م پس اونا

 .«اشتباهن

، یا سرخنران ایجراد مدیرتو بیشتر شبی  مشاور » با احترام گفتم: 

 .« آناتا خدمت ار هتل، ای انگیگه

کنر  کر  می ف ر تامی. هدف من این  ک  ب  تو انگیگه بدمخب » 

  .«تو آدم بگرگی هستی. شاید باید ب  این بگرگی برسی

ب  نظرم موانع و مشر وتی کر  در دوره گذشرت  داشرتم  »گفتم: 

 سرفرۀ کرردم.مری در حضور او احساس راحتری« آنامنو دلسرد کرده 

نمری  ببین مرن دیگر » در ادام  گفتم:  دلم را اندکی برایش گشودم.

واس  حرفایی کر  مرا  نباید وقتمونوکنم پس  بادی ونقش قربانی خوام

 .«تلف کنیم دارهمی رو عقب نگ 

پیرودی براال گرفتر  برود  در حالی ک  انگشتانش را ب  نشانۀ تامی

 گفت: 

نباید آلرت دسرت خیلی عالی  رفیق. هیچ گاه  ،همین  بلیک من» 

بر  صرفر  ،احتمال ب  موفقیت رسیدنها با بهون  تراشی دندگی بشی.

   .«کن می میل
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و مردونرم. وقتری اد جنرگ برگشرتم. اعتمراد بر  نفرس قبلیمی »

بنابراین ی  گوش  خگیردم و تروی هریچ کراری چنردان وارد نداشتم. 

. ف رر کرنم آنرانشدم ولی امرود ی  چیگ بگرا توی وجودم تغییر کرد 

 .«و آینده برام روشن شدهام دوباره دنده

 .«، ن ؟ردمیدکنم بردیش گورستان  رتامی، ف » 

، بردمش. چند سال پیش وقتی کر  شرما در اون رود آنادرست  » 

اون شرروع  ،نی ک  برا هرم داشرتیم منرو برردین اونجرافراموش نشد

هم همین حرس  بلیککردم ک  می تغییرات من شد. باید االن کاری

 .«رو تجرب  کن . شایستگی این هدی  رو داشت

 «و اون گردنبد م.ب.ع نقره ک  بهت دادیم؟» 

. قرارمون این بود ک  ایرن سلسرل  رو برا دادن بلیکدادمش ب  » 

نفر بعدی حفظ کنیم و مطمئنم ک  اونم میردتش بر  این گردنبند ب  

 «شنیدن پیام ماست. آمادۀکسی ک  

 «و لوح طویی مون؟» آنا ب  نرمی پرسید: 

 .«اون ی  جای امن » 

 .«تو بهترینی تامی» آنا با محبت گفت: 

داستان گورستان واقعا تراثیر گرذار برود ولری » گفتم: تایید او در 

نگرانم. وقتی ک  تغییررات بگرگری مردم ای ی  ذره اد حرفباید برذیرم 

ینر  رو ک  االن شناختم پیاده کنم، مردم مم ن  چی بگن. حقیقرت ا

کرنن مری دیگرران در مروردم چری ف رر این ک  ک  من بیشتر دربارۀ
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عنوان رفتار کنم. بهترین عمل ردم رو بی نگرانم. اگ  من مثل ی  مدیر

تررین شرغل روی دمرین ارائ  کنم و کارم تو کتاب فروشری رو مهرم 

خندن؟ بیشتر کسانی ک  تروی تجرارت هسرتن نمی مردم بهم ،بدونم

 .«درست ؟!کنن نمی اینجوری ف ر

کنن ب  تو ربطی نرداره می دیگران راجع بهت چ  ف ری این ک » 

. مدیریت یعنی داشتن ایمان تگلگل ناپذیر در بینش و اعتماد ب  بلیک

یراده کرردن تغییررات مثبرت. نفس پایان ناپرذیر در قردرت، بررای پ

 آلبررت انیشرتینفراموش کن ک  دیگران چی مم ن  بگن. این جمل  

برا مخالفرت   شی بگرا همین هااج» رو همیش  ب  یاد داشت  باش 

فقط بررو و کرارت رو بر  بهتررین « متوسط مواج  شده اندهای ذهن

برده. بقیر  اش خرود بر  خرود  شانجام ،تون می وجهی ک  ی  انسان

 .«ش می درست

؟ اگ  نتونم انجامش بردم چری؟ اگر  آنااگ  ش ست بخورم چی » 

 ب  آنا منتقرلرا هایم تردید« ک  یاد گرفتم کار ن نن چی؟ هایی کلید

 .کردم

 مردیریت ام ران نرداره کر  فلسرفۀ» قطرع کررد: حرفم را  تامی

پات بلغگه خب اون دیگ  بخشری  ،مسیر درعنوان کار ن ن . اگ  تو بی

 گیری ک  راه بری و برا سرعی کرردن یرادمی . تو با افتادن یاداد بادی 

ب   گیری ک  مدیریت کنی، ولی هر قدم اشتباهی ک  برداری تو رومی

فهمرن کر  ترو نمری کن  اگ  دیگران خوبمی قدم درست نگدیک تر
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کنی خب چرا بهشرون اجراده میردی ترو رو پرایین می داری چی کار

 سرنگایی کر  مخالفاشرون پررت آدمرای برگرا اد، دونریمی بیارن؟

 سادن. عموما منتقدان فقط بر  ایرن دلیرل ادت انتقرادمی کنن بنامی

 کنن ک  تا حدودی براشون مهم هستی. وقتی ک  اونا هیچ حرفریمی

دنن، این یعنی ک  شما دیگ  براشون مهم نیستی. وقتی ک  هریچ نمی

 .«کن  باید واقعا نگران باشینمی کس ادت انتقاد

 .« تامیمفیدی بود  بجا و جملۀ» 

عوقر  اش بر  کرار برگشرت. در هنگرام دربارۀ دوباره ب  بحث  آنا

» داد: مری گوناگون ت رانهای ترا ب  جههایش صحبت کردن دست

 انگرارکرنم کر  مری جروری تمیرگ بعد اد ظهر، من اتاقامو هر صبح و

 ۀکنم ک  انگار اینا اتاقرای خونرمی . حسداره نقاشی می کن پی اسو 

مهمونرای خونرۀ  میرانخودم هستن و مهمونایی ک  توی ایرن هترل 

رو دونم و هر رود این فرصرت می . من خودمو ی  جور هنرمندخودمن

و روی بوم نقاشری کر  دیگرران بهرش دارم ک  باالترین حد خوقیتم

 .«پیاده کنم کارمیگن 

اد  هرایی فراترر این بانوی نجیب برای برداشرتن گرام ی ک اد شوق

تحرت تراثیر  ،ل بودئو اهمیت فراوانی ک  برای کارش قا داشت انتظار

 .«درود بر تو » اختیار گفتم: بی قرار گرفتم و

 ترامیمدیریت بدون عنوان  ک  ب  دوست عگیگم  این کل فلسفۀ» 

آمودش دادیم. باید بدونی ک  اون ی  شاگرد خیلی خوب بود. ذهرنش 
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خیلی دیرادی بهشرون عمرل کامو باد بود و با سرعت ها در برابر ایده

کرد و این ی ی اد دالیل موفقیت خارق العاده اون توی شرکت کتراب 

 .«بود

خندیرد و برا موهرای رشرت  رشرت  و  و شرد،روی مبرل ولر تامی

 خاکستری اش بادی کرد. 

یاره، ولی مش ل قدرتی کر  اد می برای آدم قدرت عنوان، بلیک» 

اون قردرت هرم اد برین  عنوان میاد این  ک  اگر  اد آدم گرفتر  بشر 

 .«میره

 در کنار تامی روی مبل نشستم. «. منطقی »

مدیر عامل بودن ب  دست میاد، فقرط  مثو قدرتی ک  ب  واسطۀ» 

تا وقتی ادام  داره ک  اون فرد مدیر عامل باش . اگ  این عنوان گرفت  

 .«بش ، کل قدرتی ک  همراهش بوده هم باهاش اد در میره بیرون

کر  اد  فایرده ایدقیقرا » دد گفت: می وقار در اتاق قدم ، ک  باآنا

بر   میررهاد دسرت  نیگدر بهترین حالت  بش  پست و مقام نصیب آدم

اد قردرت نیرگ قردرت براالتری امرا اقتصادی.  متوطمویژه در شرایط 

، ک  بر  واسرطۀ مدیریت درونی  توان و مهارتوجود داره و اون  مقام،

توانمنردی در این  غالبا هست. متاسفان  ما انسان بودن در وجود همۀ

ایرن زن کنن. می بیشتر مردم کمتر ادش استفادهاموش  و درون ما خ

و منتظره ک  هر کسی اون رو توانمندی! منتظر و چشم ب  راه ماست 

 .«ب  نظرت این ی  قدرت واقعی نیست؟فعال کن . 
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 .«چرا؟» 

یره، اد درون تون  ادمون بگنمی گگ کسیچون این قدرتی  ک  هر» 

 .«خودمون جوشیده و ب  اتفاقات جامع  وابست  نیست

 تا احساس خاص برودن کرنم.باعث شده بود او لبخند ددم.  آناب  

 کرنم. بر  نظررمری گرمی و قدرتی را ک  در وجودش داشت تحسین 

 اضرداد بوجرود آورده:  رسید مدیریت درونی توادن ظریفری میرانمی

خشرن و در عرین حرال لطیرف  ،ودنمح م و در عین حال دوستان  ب

 شجاع و در عین حال دل رحم بودن.، بودن

اد جیب پیش بندش دستمالی درآورد ک  رویش ب  خط قرمرگ  آنا

بیرا » چیگهایی نوشت  بود. دستمال را ب  سمت من گرفرت و گفرت: 

ب  من گفت  بود ک  تو میایی من اینو برات آمراده  تامی، دوستم بلیک

خرونیش برذار مرنم بررم مری ک  داری  تو مدتیکردم. لطفا بخونش. 

 «.. ی  قهوه هم براتون میارم تامیپیش 

 چهاا قدا  طبیعیروی دستمال نوشت  بود: 

تروانیم هرر رود می : هر کدام اد ما ک  در این لحظ  دنده ایم، و 

ب  محل کارمان برویم و بهترین کار را ارائ  دهیم و این فقط ب  افرراد 

 .مربوط نمیش  پست و عنوان دار

. مری دارای قردرتی هسرتیمایم : هر کدام اد ما ک  امرود دندهدوم

کنیم، تحت تاثیر قرار دهریم، بر  او می هر کسی را ک  موقات توانیم

ایرن  توانیم ب  واسرطۀمی این کار رالهام ببخشیم و او را باال ب شیم. ا
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برای ایرن می بینی ک  شویم انجام دهیم، می خوبی برای او نمونۀ ک 

کار احتیاجی ب  مقام و عنوان خاص ک  توسط جامع  ب  ما داده شود 

 .نداریم

تروانیم برا مری کنیم،می و دندگیایم : هر کدام اد ما ک  دندهسوم

اشتیاق تغییرات مثبتی در شرایط منفی ایجاد کنیم، و تو بررای ایرن 

 .کار احتیاجی ب  عنوان نداری

تروانیم برا مری مدیریت دنده ایرم، : هر کدام اد ما با دانشچهاام

و اد  م، قدردانی و مهربانی رفتار کنریمبا احترا ،کارانراندتمامی دست

این طریق فرهنگ سادمان را ب  بهترین حالت خویش برسرانیم و ترو 

 احتیاجی ب  عنوان و پست نداری.لگوما برای این کار 

قررار ای با دو فنجان قهوه برگشت ک  ب  دیبایی در سینی نقره آنا

 چند دان  ش وت قرار داشت. ن هااداشتند. در کنار فنج

 ها را ب  ما تعارف کرد:  چای  و خوردنی « بفرمایید آقایان!» 

اد خودتون پذیرایی کنین. ی  ذره هم شیطون باشین و ی ی دو » 

شیرین ی  کمش برای روح آدم خوبر !  تی   ش وت بخورین. چیگای

و ببیرنم امخرانواده بروینس آیررستر  برودم قبلی ک  رف اینا رو دفعۀ

خواستم بدونر  می آوردم. مادربگرگم ی  کم حال ندار بود. رفتم، چون

کنم ولی فقط ی  پررواد ادش دورم می درست  ک  من تو امری ا دندگی

 .«رم ک  کم ش کنممی و هر وقت بهم نیاد داشت  باش 
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م مرنم خرانوادکاش ای  .آناکنم می این کارت رو تحسین» گفتم: 

برا نرامگدم م قول دادم ک  برای بهتر شدن رابط پیشم بودن. ب  خودم

دونرم کر  مشر وتی کر  بر  می بیشتر توش کنم. هنودم عاشقشم و

 .«قابل حل  اومدهرابط  مون بوجود  دراعگامم  واسطۀ

. پس دیگ  نگران بلیکتم خب حاال من مثل خانواد» گفت:  تامی

 .«نباش

 نمر توانسرت اد واکرنشمری آناردم. عالی بود. ش وت خوای ت  

بفهمد ک  با خوردن این ش وت گویی یک سفر ب  سردمینش کررده 

 ام. گفت: 

آیری. بررات می گفت  بود ب  دودی پیشم تامیعالی .  خیلیاین » 

 .«اد بهترین دوستان من  تامیت  بودم. نگ  داش

 تامیویی جلی ن هاادند« خودت ی ی اد بهترین دوستان منی! » 

 را ش وت پوشانده بود.

! انتخراب کرردی  آناو برای چفت شدن با ، تو بهترین وقتبلیک» 

 .«حاال نظرت راجع ب  دستمال و نوشت  هاش چی ؟

مطمئنی تو مشراور مردیر » گفتم:  آناشیطنت آمیگ ب  ای با خنده

 .«نیستی؟

ن  من فقط یک خدمت ارم ولی تصرمیم گررفتم » ب  گرمی گفت: 

 .«دیران  برخورد کنمک  م

www.takbook.com



 81 رهبری ک  هیچ لقبی نداشت 

در ارتش رعایت چیگی کر  بهرش ، عاشق نوشت  هات شدم. آنا» 

فهمرم چررا میکامو  گن خیلی اهمیت داشت. االنمی مراتب سلسلۀ

این ن ت  اونجا اینقدر مهم بود. ما ب  کسی احتیاج داشتیم ک  هدایت 

ما رو اد خطر دور کنر  و بهمرون کمرک  ،مون کن  بهمون دستور بده

نگدی   آروم باشریم. بردون درجر  و عنروان،  خطر مراوقتی تا  کن 

نظم ب  وجود نمیاد. سادمان ساختارش رو اد دست میده و معنی ایرن 

تاثیر شدن توش ما در جنگیدن بررای آدادی مرردم بی حرف ن  فقط

اما وقتی کر   .دلیل آدما هم هستبی مون  بل   ب  معنی کشت  شدن

دیگ  درجر  دار نبرودم دیگر   .فاوتی شدمبرگشتم وارد محیط کار مت

نداشتم و عضو گروه و دست  نبودم. برادر هرام رو اد دسرت ای وظیف 

داده بودم. هویتم رو انگار اد دست داده بودم اما االن دیگر  برا وجرود 

 .«تونم خوب با خودم کلنجار برممیشماها 

 ..«خب....» با لحنی مشوقان  ب  ادام  دادن حرفهایم گفت:  آنا

ک  داشتم برای خودم تعریف کرده بودم ک  کری ای من با درج »

هستم. من ب  مقام رسمی خودم اجاده داده بودم ک  معیرار سرنجش 

مقام اخوقم بش . ب  این ترتیب وقتری بر  دنردگی عرادی برگشرتم و 

فهمرم می رو اد دست دادم دیگ  هویتی نداشتم. حاالام عنوان نظامی

 د دست نداده بودم و تنهرا کراری کر  بایرد انجرامک  واقعا قدرتم رو ا

 .«دادم این بود ک  صاحب قدرت واقعی خودم بشممی
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درست همون چیگی  ک  ما باهاش بر  دنیرا  ،دقیقا و این قدرت» 

پس این حق ذاتی مون  ک  این قدرت رو بیدار کنریم و اونرو  اومدیم.

ه. همیشر  آداد بذاریم تا کارش رو توی محیط اطراف مون انجرام برد

رسادمانت چیر  و فرارغ اد موقعیت تو د این ک یادت باش  ک  فارغ اد 

دارای قردرت نشرون دادن ، جرای جهرانیچنرد سرالت  یرا ک این کر 

ان رار کنر  و  وتون  اوننمی و هیچ چیگیهستی. هیچ کسی  تمدیریت

 .«این کامو مسئولیت خودت  ک  این قدرت رو فعال کنی

نی بار خوش ساخت داخل اتراق رفرت. با مویمت ب  سمت می آنا

خروش رنرگ و انرواع های شر وت ،شرمع ،چنرد سری دی داخل آن

کر  برود هنرمندی تصویر  ،. پوشش سی دینوشیدنی قابل دیدن بود

 باد کرد:آنا سی دی را  .نشنیده بودماسمش را تا آن موقع 

بر   . نگرران نباشرین،سرت پسررا ! سروالرودااین سی دی مال »  

کنم حاال وقتش  ک  ی م می و ف رسیقی ام ون عاشق محساب من . م

 .«ادش لذت ببریم

آهنگ را پخش کرد. سرس بدون مقدمر  شرروع کررد بر  روشرن و  

دد و مرا کرامو اد نمی خاموش کردن چراغ برق کنار مینی بار. حرفی

رفتارش گیج کرده بود. موسیقی ب  صورت ی نواختی ادام  داشرت و 

 آنراحن  حالتی هیرتروتیگم گونر  داده برود. اصوات ریتمیک آن ب  ص

هرا را خراموش و  چرراغ همران طرور ک  در حالت خلس  باشردانگار 

ب  نظر اصرو  تامیرسید. می ب  نظر خیال گون کرد. حالتی می روشن
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نوشرید. آن رود بر  مری رامی قهوه اش را با ش وتپریشان نبود، ب  آ

 آورم.می ا ب  یادتمام جگئیتاتش رهم حدی خاص بود ک  هنود 

 «؟آناکنی می چی کار» را نگ  دارمام باالخره نتوانستم کنجاوی

 قهرروه کرر های داد و در میرران جرعرر مرری سرررش را ت رران تررامی

ایرن » دد گفرت:مری نوشید ش وت مانده روی انگشتش را لریسمی

 جوری روی تامی اثر کرده بود آنا قهوۀ«. ی دیگ  اد تاکتیک هاش  ی 

تراده فهمیردم  نگاه کردن ب  آنا، چشماش دو دو مری دد! در حالک  

 بین دنده بودن و دندگی کردن تفاوت دیادی وجود داره.

 ر کدوم اد مرا درون خودمرون یر  دکمرۀه» در نهایت! آنا گفت: 

 همۀ روشن و خاموش مدیریت داریم. این دقیقا همونی  ک  تو گفتی.

م. البتر  خوابیردن و ریرواقعی رو درون خودمون داهای ما این قدرت

دیرم مری انتخاب اصرلی رو انجرام هستیم ک  باید بیدارشون کنیم. ما

 برای روشن کردن و ددن کلید. انتخابی ک  شرایط دنردگی رو عروض

بر  و ضعیف و نردار قربانی، چهرۀبرای پایان دادن ب  کن . انتخابی می

 مردیر رای نشون دادن خودمون ب  عنوان یر و شروعی ب خود گرفتن

، نقش ندار و قربانی بادی بلیکالیق. تصمیم نهایی پیش روی تو این  

حاال بیا جلرو و خرودت دکمر  رو فشرار برده و ردن یا مدیر بودن؟ ک

و کر  روشرن میشر  و یاد داشت  باش چهار قدرت مردیریتهمیش  ب  

 .«ذارهمی روی اطرافیانت هم تاثیر دیادی

 .«کارت عالی  آنا» 
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 موکراتیگه کردن مدیریتر . در دمانرۀش دمدیریت درون معنی ا» 

شرده کر  ای ما با مدرنیت  و آمدن دموکراسی فضای جامع  ب  گونر 

تجارت و رسوم دندگی با عقونیت ب  رود شده و های بسیاری اد سنت

ف رر و دنردگی نقرش  مسرئل  در مطررح شردن مردیریت درون، این

 .«کلیدی رو بادی کرده

 .«ویران شدنها خراف » تامی: 

، بلیرکشگفت انگیگی هسرتیم  درست  تامی، واقعا شاهد پدیدۀ» 

ترونن خیلری اد مری مردم با پیدا کردن و پرورش قدرت طبیعی شون

تغییررات درون و بیرونشرون رو مرردیریت کرنن. دمرران جرالبی برررای 

 .«تجارت 

 درکر  کرم کرم جرذب میشر  داره  هحرفات مثل یر  قنرد، آنا» 

 .«ش !می جذبوجودم 

ک  اد نیروی خودمون برخاست  برای هر فردی منحصر ا نتایج م» 

اهمیرت بی اهمیت نیست. هیچ کاریبی ب  فرد و مختلف ، هیچ کسی

سادمانی جهرانی بسرادیم و در سرطح  ،تونیم با این نیرومی نیست. ما

کارهرا رو  عنوان میش  همرۀبی مشتری داشت  باشیم. با مدیریت دنیا

رود بتونی روی ده نفر اثر برذاری در یرک  با معنا انجام داد. تو اگ  در

 .«انرزی دندگی کردن دادی و اونا رو باال کشیدی ماه ب  سیصد نفر

بهتر شردن شررایط بررای نباید منتظر ، تونم شروع کنممی دود» 

 .«باشم شروع کردن
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خیلی ب  دندگی رنگ خروبی میرده ها تاثیر گذار بودن روی آدم» 

 .«بلیک

شردن،  مدیری با همنشین تررس و بهانر  جرویی هیچ» ادام  داد:  آنا

تون  موفق بش  و فقط خودش و اطرافیران تحرت تراثیرش رو قربرانی نمی

کن . ب  طور کلی آدمایی ک  ترو بهانر  جرویی خیلری اسرتادن، ها میبهان 

 .«معموال توی انجام دادن کارهای دیگ  خوب نیستن

ده افسوس » مچنین ب  یاد دو قبری ک  اول صبح دیده بودم افتادم. ه

تاده بودنرد. خردایا ف رر برگشرت بر  چنرد ام حافظ  درک  هنود « انسانی

ب  اتمرام  عمرم بدون دندگی کردن حقیقی این ک ساعت پیش و اطوع اد 

دنردگی کرردن و اسرتفاده کرردن اد  ناک بود! اما آیابرسد برای من وحشت

دیگ  دردنراک مرا  فرصت ها، تلخی و دردناکی مرا رو اد بین می برد؟

توانرد برا آرامرش و مری هم ،اما انسان در دمان مرا نیست؟ قطعا هست،

و عرذاب هرا و نگرانیها تواند پر اد اضطرابمینیگ  مناسب بمیرد و روحیۀ

را ی ی نیست. نحوۀ دنردگی و ف رر باشد و بمیرد. قطعا این دو من وجد

نر  مردنمران مردن و دمان مردن تاثیر خواهد داشت. مرا در چگو در نحوۀ

 .گذاریمتاثیر  داریم، پس در نتیج  در فرآیند آن، انتخاب، اختیار و هم

 گذارند. می دانست ک  سخنانش عمیقا در من تاثیرمی آنا

کرنن چر  راه  و روش می شن، ف رمی عاشق بهان  هاشونها قربانی» 

ر یرا مثل: من ک  مدیهایی فرار اد خیلی چیگا پیدا کردن، بهان  خوبی برای

تونم تغییری ایجاد کنم، یا من بر  عنروان نمی نیستم، پس این جاصاحب 
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 پر تنش کاری ب نم. مرنهای کافی باهوش نیستم ک  خودم رو وارد بادی

کارایی کر  بررای بهترر شردن شررکت  ب  انداده کافی وقت ندارم ک  همۀ

و ... دیادی بوده ک  هیچ گراه مروثر نبرودن های ایدهالدم  ب  ثمر برسونم. 

مغگت حک کرن های دکم  رو بگن و انتخاب هوشمندان  تر رو روی سلول

 .«بلیک

کف حمام با سرنگ مرمرر فررش  مرا ب  سمت حمام کشاند! آناسرس 

بسرت  هایم همین طور کر  چشرم«  لطفا چشماتو ببند پسر!» شده بود . 

ر جیر کشریده شردن چیرگی را بود چند قدم جلوتر برده شدم. صدای جی

» شنیدم. او برا همران حرووت همیشرگی اش گفرت: می حمام نۀروی آی

 .«خب، حاال بادشون کن

 .«تصویر» روی آین  با رز قرمگ رنگی نوشت  بود: 

عجب، این دن خوش رو بسیار باهوش برود و مررا مرحلر  بر  مرحلر  

 کرد و بعد پررده اد رادی بررمی کرد و هنرمندان  طرح معمامی متعجب تر

 داشت.می

چهرار اصرل کنری، مری ک  تو امرود موقرات س  مربی دیگری من و» 

ب  تو آمودش میدیم. مرحل  بعد، پرنج قرانون عنوان رو بی مدیریت فلسفۀ

می شود ما ب  وسیلۀ اونا ب  ترو رمگی ب  تو داده ای ب  صورت کلم  ،عملی

 .«تا قانونا بهتر تو ذهنت بموننکنیم می کمک

آنرا،  برود و یرک دسرتم برر شرانۀ انتیک حمامنگاهم ب  فضای رم یک

داده برودم بر  نروع چیرنش و طراحری هایش همین طور ک  دل ب  حرف
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کرردم. حتری می وسایل آرایشی داخل حمام توج منحصر ب  فرد و خاص 

 وع دیگاین حمام ست کرده بود!انگار رنگ و طرح دامنش را با ن

تمروم  این مرحل  درمطالبمون های من! خیلی اد قسمت بلیکحاال » 

 تصرویرخوام یر  قرانون رسرمی رو کر  در همرین کلمر  می شد، اما حاال

کنر  ترا مری ش  بهت توضیح بدم. پنج قانونی ک  ب  ترو کمرکمی خوص 

» ایرن رمرگ کوتراه یادت بمون  برای مدیریت منتظر مدیر شردن نشروی. 

 .«در کار و دندگی هستن دستیابی ب  موفقیت ، ضامن«تصویر

 .«؟تونم خودم رو رهبری کنممی پنج قانون یعنی من با این» 

. پنج قدم ساده. اگر  ترا بر  این کاره روش ، عصارۀتصویر، بلیکبل  » 

حال برات این سوال پیش اومده ک  مدیریت کردن چ  جوریر ؟ جروابش 

 .«و ش لی ساده و قدرتمند تصویرست، این جا

یی دیبراهای دادم ک  هرم تجربر می کسی گوشهای ب  دقت ب  حرف

 م چطور دندگی خرود را مردیریت کررده اسرت.دیدمی داشت هم در عمل

اسرتفاده  برودن الهام بخش نیگ برایکوچ ترین حرکت بدن خود اد حتی 

کرد اما اد آن می رفتار خود را مدیریت ،. در عین حال ک  با برنام می کرد

  برای او عادت شده بود و اد سر راحتی و خرود بر این هابرد. می لذت هم

 دد ن  با مشقت و ف ر دیاد.می خود اد او سر

نشست ادامر  می ک  روی مبل ب  آرامی همان طورب  پذیرایی آمدیم، 

 داد:
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رو بهت یادآوری می ن . ما  "توان نوآوری"تصویر،  در کلمۀ تخب، » 

بادسرادی شرده. گم مرردم می کنیم ک  من بهشمی توی شرایطی دندگی

برگرا جهران و های ک  بسریاری اد پیشررفت خوق ،آره امری ا ی  کشور 

اردشمند رو ایجاد کرده اما خیلی اد ما ک  دسرت انردر کراریم های نوآوری

اون حرارت درونمون رو برای ایجراد نروآوری و کارهرای خراص اد دسرت 

رسونیم. کافی  نگاهی بر  نمی دادیم. ما دیگ  ایده هامون رو ب  مرحل  اجرا

ه ب نی ترا متوجر  شری اد مد افتادهای آهنگ قدیمی وهای بادسادی فیلم

ترسن اصیل باشن، یعنی خودشرون می خوام بگم. آدما امرود دیگ می چی

گیرن ی  نسخ  قدیمی رو کر  موفرق بروده دوبراره می باشن. پس تصمیم

بنویسن. ولی این ی  استراتژی تجراری احمقانر  اس. نروآوری همیشر  اد 

گرردن. اونرا اد مری نبال کارهای تاده و بدیعت رار بیگار بوده. اتفاقا مردم د

ببینیم امرود چری داره؟ ببیرنم امررود چر  تغییرری  پرسن: می خودشون

کرنن می اونا عمیقا احساس تعهد ین مغاده یا کتاب فروشی یا بادار. کرده ا

. ایرن جروهر ب  دستشون رسیده رو بهتر کنن و تحویلش بردنک  چیگی 

اه اول ب  نظر پیچیده و سخت میراد، ولری در . نوآوری در نگبلیکنوآوری  

قبلی فقط همین. های پل  اش این  ک  ی  پل  بسادی روی همۀ واقع معنی

و  ترونن یر  کرم براالتر بیرانمری مهم این  ک  کاری کرردی کر  دیگرران

 .«امرودشون اد رود قبل بهتر شده باش 

 فتم:کردم گمی همین طور ک  ب  نور عبور کرده اد الی پرده نگاه
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واقعا امرودمون اد دیرود بهتره. اگ  جدی دنبال این حرف باشیم ترو » 

 ی  رودن  ی کوچیک وقتی فقط حتی، کنیممی پیشرفت مون کارو دندگی

 .«وجود داره

» ناگهان انگار ک  چرتش پاره شده باشرد آهری کشرید و گفرت:  تامی

 کرارت بررع س درگیرری کر  مری . وقتی تصرمیمبلیکگی می اینو راس

گیری. عیب نرداره، خیرال می رفتار کنی، داری اوج ،کارهای معمولی  بقی 

پرداد باش. اکثر آدما تو گذشت  گیر کردن، اما تو آینده رو ببین و اد نرابود 

و  در روش رودانت تغییرر ایجراد کرنکردن روال عادی دندگی ات نترس. 

م تونم عمرل بهترری داشرت  باشرمی خست  نشو و اد خودت بررس چطور

تونم مشتریانم رو بیشتر تحت می تونم سریع تر کار کنم. چطورمی چطور

خروان چر  می تاثیر قرار بدم همیش  خودتو جای مشتریات بذار. ببین اونا

برا ها متررو برودم، دسرتفروش درچیگ رو تجرب  کنن. یادم میاد امرود کر  

و خواسرتم می جدیدشون کاری کردن ک  من چهار تا چیگی ک های طرح

مرن معمروال  ایرن کر تو ذهنم بود دست اونا پیدا کردم! و خریدمشون. با 

کنم. ولی دقیقا گشرت  برودن و چیگایری رو بررای فرروش نمی اونجا خرید

آورده بودن ک  مردم بهشون نیاد دارن و شاید راحرت هرم همر  جرا گیرر 

نمیاد. جمل  هاشون قدری روش کار شده بود کر  بهتررین تراثیر رو روی 

گفت می طنگهای بذاره و اونها رو آدار نده. یادم  ی ی شون جمل  مشتری

 .«کردمی تا خستگی مردم در بره. ی  جور نمایش بادی
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شی تمام سعیت رو ب ن. یرادت نرره می هر رود صبح ک  پا» گفت:  آنا

قبل.  با هفتۀای هفت  مقایسۀباید با کار رود قبل مقایس  انجام بدی. حتی 

 کنی. برای خودت چارچوب ذهنریمی ری  ک  بهش ف رهم  چیگ اون جو

خوق. ب  خرودت یرادآوری کرن اگر  دنبرال  بساد اما چارچوبی منعطف و

رسیدن ب  درجات باال و نوآوری نباشی همیش  در معرض عادی بودنی. اد 

متوسط بودن بمونی فرار کن. اون ی  جور فرو رفتن آروم  در ورطۀ این ک 

شی ک  داره چ  بویی سررت میراره. تروی نمی ج اما خطرناک . گاهی متو

کنن. باید سعی کنی خودت رو ب  می این رودا فقط افراد شجاع نجات پیدا

چالش ب شی، مدیر درونت مشتاق این  ک  ب  صورت ی  رویا تصرور بشر . 

 .«رو آردو کنها رویا پرداد باش و بهترین ش ل

ری بر  محرل کرارت و اینو اضاف  کنم ک  ف ر ن ن ک  باید بر بلیک» 

 !«انقوب ب  پا کنی

 چر  آنرا نمری توانسرتم حردس برگنم  «انقروب؟» با تعجرب گفرتم: 

 خواهد بگوید.می

 یبر  شررکت و ارتقراها منظورم این  ک  واس  آوردن بهتررین ایرده» 

 ن تااتالام  ما  ننمجموع  نباید ف ر کارهای انقوبی و رادی ال بیفتی. 

و بر   با ت امرل نیگمهم های بگرا و تجارت کارهای تم تدایجی روده! 

. یعنی حتی وقتی جردا  ش ل گرفتن. بهتر شدن آروم آروم و مداوم مرور

کنی انگار خیلی تغییر نیستن و ب  حساب نمیران امرا می جدا بهشون نگاه

. شراید مشرخص میشر  تفاوتشون با گذر دمان و اضاف  شدن مفهوم دمان
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جهش چنرد کرومرودومی!. لطفرا بر   ی یا ی  طوفان موفقیت باش   ،نتیج 

خاطر داشت  باش ک  رسیدن ب  بهترین جایگاهت توی مدیریت، اد انجرام 

اد ترو سرر میگنر  و ک  هر روده  گیرهمی سرچشم  ای حرکات هوشمندان 

 ،شرن و در دمرانیمری وانری تجمعری، روی هرم جمرعاینا مثرل یرک فرا

 .«ند آوردبوجود خواه رو براتی غیر قابل تصور ددستاور

هم در قبرستان این رو بهم گفتر  برود. آنرای عگیرگ ایرن  تامیآره، » 

ایرن این تغییر امیدوار باشم.  برام خیلی مهم بود. ک  بتونم ب  نتیجۀحرف 

تونر  موفقیرت مری باید کم کم پیشرفت کنم و کارهای کوچیرک هرم ک 

 .«من رو بساده مورد نظر بگرا

بگرا. این همران های چک و ف رکوهای . گامفهمیدیدرست  بلیک» 

 .«کلید گمشده است

نگراهم هم انگار  آناشود. خواستم تا دلم قرص می آنااد  یک تایید دیگر

ببین، ترو برا » تایید ت ان داد:  را خوانده بود. لبخندی دد و سری ب  نشانۀ

های انجام کارهای کوتاه و کوچک ک  با پشت ار همرراه شردن مثرل دنرده

کوچک رودان  هست کر  های بری. پیشرفتمی خود را پیشاتوماتیک کار 

در گذر یک باده دمانی و در یرک رود خراص مروفقیتی برگرا رو بوجرود 

گم جهش زنتی ی خارق العاده در علوم طبیعری و یرا می میارن. من بهش

تجمعی. فراوانی  یا عدیک  دل ب  ریاضیات بستن تاثیر تصااد نگاه کسانی 

مون  ک  ی  عمرر کرم کرم اد حقوقرت کسرر می اعیتامین اجتمبیمۀ مثل 

کنی و ت یر   اداره با اونو تونی دندگی خودتمی کردن و حاال در میانسالی
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خرودت  ات ب  اون باش . ن تۀ مهم این  ک  خیلی وقتا ایدۀ مهمی رو واسۀ

کنی اما گذر ایام ترو می واس  اون برنام  ریگی دقیقی هم، کنیمی ترسیم

کرنن. عرادت و سرنت بخشری اد ذات طبیعری بشرره. می رو گرفتار عادت

رکاای عادت رضایت اد خود. عادت فروکش کردن اشرتیاق. یرادت باشر  

هرچری براالتر برری براد کرردن  نردرون موفقیت ترگز دلوغ نینت 

سخت تر نمیشن آسون تر میشرن. حتری حفرظ تمرکرگ هرم بهترر ها گره

رو بر    و ارتباطاترت میش  چون تجرب  و مهارت تو هرر رود بیشرتر میشر

گیره و بعد بیاد کنار خواد ی  اوج بمی . البت  این هم عادت انسان  ک رشده

ده. مری این ی  جور حس کنترل و امنیت ب  فررد و تماشا کن .و هم  چیگ

، باید بدونی ک  این احساس آرامرش واقعری نیسرت. تروی دوران بلیکاما 

تونر  شرروع یر  مری  جدید تجارت، پرخطرترین مرحل  همین جاست کر

ورش ستی بگرا رو فراهم بیاره. وقتی ک  شما دیگ  خواستی برا یرک یرا 

چند روش همیشگی ک  موفقیت تو رو بوجود آوردن، مسیر رو ادام  بدی، 

همون وقتی  ک  نوآوری رو کنار گذاشرتی و ش سرت شررکت ترو نگدیرک 

یک کوس   بهترین فرصت رو ب  رقبات دادی تا تو رو مثلشده، دمانی  ک  

در دریا نفل  کنند. آره ی  کم خشن  ولی واقعیت ، مثل واقعیرت تنرادع بقرا 

 .«ک  داروین اون رو بسط و شرح داد

بسریار جردی ، آنا با صدای مح م و بلند و برع س یک سراعت اخیرر

ب  جای س ون، حرکت رو انتخاب کن. ب  جای جسبیدن ب  تاریخ » گفت:

 .«رو انتخاب کنیسک پذیری دمان حال و گذشت ، ر
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» من هم خیلی جدی و با صدایی پر حجم اما شمرده شرمرده گفرتم: 

 .«فهمیدم خانوم! راستی معنی ص توی تصویر چی ؟

کنری مسرلط مری ، سعی کن همیش  بر  کراری کر صترت تنلط» 

دریس تنهرا حرف  ات چ  گلیم بافی باش  چ  تر رباشی. تسلط و مهارت د

اگر  یر   . ار در این رودگار شرلوغ پلوغر برای ک تضمین و گارانتی موجود

شروی. سررعت دنردگی مری لحظ  غفلت کنی اد گردون  بادی بیرون پرت

امرود با پیشرفت ت نولوزی باال رفت . خیلری وقترا خوبر  امرا خیلری وقترا 

 .«بگیرن ر خوب باش ک  مردم نتونن ندیدتآنقدکشندس. 

ی. وقتری دکرد، عجب حرف قشنگاین جمل  حس خوبی در من ایجا» 

ی وقتی کارمنردی سراده و ب  ش ل خاص و البت  کامل انجام بدم حتکارم

 .«دنبالم می گردنها مشتری ،هم نباشم یرود هستم، اگر

. رفتارت باید اونا رو جرذب کنر . ایرن بلیکمردم باید عاشقت بشن » 

ری و ماشرینی دیگر  کرا ،این ارتبراطکار روحی  خودت هم خوب می ن . 

کر   ابرگاریانسانی هم توش داخل شده. تنها  عاطفی و. بل   حس نیست

میرسرون ، تسرلط و مهرارت بر   اد محبوبیت و صداقت درج تو رو ب  این 

 .«حرفت 

دمراغی  گروییکررد و می ماهای بیشتری ب  حرف دقت ک  دیگر تامی

و تصرویری مچالر  اد بنرای یراد برود  برددست در جیبش  ،چاق کرده بود

 مرردم ،این اعجاد مهندسی ! اما قبل اد سراخت» د: واشنگتن را بیرون آور

ذهرنش  در رابررت میلرگامرا معمرارش  .گفرتن مم رن نیسرت بتونر می
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و ن  ها منفی بافی . این کار رو قبول کرد و با همۀساختمون رو ساخت  بود

ف مدیران، کارشو تموم کرد. خیلی ساده فقط رودهراش رو صررهای گویی

  ها. توج  ب  علم و دانش ما رو ب  قدری تخصص و مهارتش کرد ن  حاشی

قدرتمند می کن  ک  ب  راحتی می تونیم اد دروغ ها و ضرب المثرل هرای 

 .«نخ نما شده ک  مردم با اونا دندگی می کنن، عبور کنیم

 ا.ب.ت.بکنم کر  می تو رو تشویق» چشم ی ب  تامی دد و گفت:  آنا

 .«ی خوبی بشی

کردند ک  رمگی می . چقدر ذوقدندو خندیهر دمن هیچی نفهمیدم و 

 .«ی خوبی بشود ا.ب.ت.بفک کنم » ددند. تامی گفت: می با هم حرف

با لحنی کر  حراکی اد حمایرت و شرادی برود  آناکمی ک  اصرار کردم 

 گفت: 

و بهتررین برودن. ترو در مسریرش  بودن، تک بودناول بودن، باالتر » 

   .«هستی

 عجیبری شرد. رنگرش پریرد وشردید و های دچار سررف  تامیناگهان 

 حال شده بود.بی

برود ای رو مح م گرفت. رفتارش ب  گون  تامیجیغ کشید و بادوی  آنا

شد. من می دیده آنات راری است. نگرانی عمیقی در چشمان ای ک  حادث 

بر  صرورتش آب ددیرم و صردایش  را بلند کردیم، تامیهم کمک کردم و 

 آورد و آرام بر  دسرتی اش را هوشریار ترامیکردیم . چنرد لحظر  بعرد 
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مگ  قرول نرداده » گفت  با همان حالت احساسی آناگفت خوبم خوبم. می

 .«ی نشی تامیاین طوربودی دیگ  

هرم کنرار  آنراطول کشید تا فضا دوبراره عرادی شرود، ای چند دقیق 

صروبت برای شرروع »  :کرد. گلویش را صاف کردمی پنجره ب  بیرون نگاه

ارات اد خودت رو باال ببری. ب  طور عادی توقعراتی رو االن باید انتظ تسلط

بایرد انتظرار توسرت.  ت اد تو دارند ک  ناشی اد گذشرتۀو دوستانها فامیل

تا در بادی برگرا ترری  بگرا کن هدفتو .بیشتری اد خودت داشت  باشی

 .«شرکتت بدن

گفتم باالی نردبون موفقیت هرگگ شلوغ نیسرت. رقابرت  بلیکیادت  » 

باال وجود داره، چون آدمای کمی هسرتن کر  های لی کمتری توی ردهخی

کرم ترری هسرتن کر   کنن و عدۀمی حتی ف ر رسیدن ب  این جایگاه رو

ه بینری کر  کرارمی برسیکنن. پس وقتی باال می کار درج واقعا توی این 

 .«اون وقتی بوده ک  داشتی باال میومدی آسونتری داری. کار اصلیت

ا رو اد او براال بر  م ،ترسیم ک  آردوهای بگرامیشاید  ،ما ، بیشترآنا» 

 .«پایین پرت کنن

خواهی بهترین در جهان باشی. من توی می باید ب  این ف ر کنی ک » 

دم  مری پرسم توی این کاری ک  مرن انجراممی این هتل همیش  اد خودم

ض چ  کسی اد هم  بهتره و اون چطوری این کار رو انجام میده؟ بر  محر

ذارم ک  همون کار رو انجرام می ب  جوابش رسیدم فورا تمرکگم رو این ک 

یعنی این روش برای من  . این بهترین نتیج  و اثر رو برای من داشت .بدم
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 ،کنم و اد هر جا و هر کسیمی من پیرامون شغلم خیلی دقت جواب داده.

ب  بینم، می خونم، تلویگیونمی میارم. حتی وقتی کتاب ب  دستای تجرب 

کنم. کار من ب  مرن کمرک کررده می اضاف م شغلیهای اطوعات و مهارت

 ده.مری ک  در دندگیم شاد باشم. این تسرلط در کرار بر  ترو حرس غررور

من ب  عنوان هردف  نی لذت باالیی داره.دونی انجام کار در کوس جهامی

 .«کنممی دندگی بهش نگاه

داشت. راسرتی مرن همیشر  ب  فلسف  شباهت  آناهای بخشی اد حرف

 جامع  داره و همیشر  کردم ک  رشتۀ فلسف  واقعا چ  کاربردی درمی ف ر

. بیایرد بر  کراراین   تا  می انداددگفتم فلسف  بافی فقط آدم رو اد کار می

بینم ف ر و تعقل وردی بخش مهمی اد دندگیر  و مسرتقیم در می اما االن

 .می گذارد پیشرفت کار و دندگی تاثیر

های هایی ک  در سرال ، من خودم خیلی اد درگیریتوانا بلیکببین  »

م بود. کرار بر  ترو یر  بنیراد و هدفی در دندگیبی ب  خاطرگذشت  داشتم 

کنری مری ده و وقتی ک  مدیر درونری ات رو کشرفمی ف ری رودان  ریشۀ

ت. در ایرن رای احیا کردن بیشتر توانمندی هاکار میش  ی  فرصت رودان  ب

ی. شخصیتی خروق و فرردی برا شمی ناتو با شخصیت جدیدت آش ،دمان

 اخوق انسانی. با روش خاص خودت ب  افرادی ک  پیرامونت هستن کمک

 .«کنی. دیگر خواهی جگو اهداف اصلی دندگی می

هنرود حرالش  تامیفرا گرفت  بود.  جای اتاق را چند ثانی  س وت هم 

مری نگراهش طررد کرد اما اد مید تایی را آناهای عادی نبود. او دائم حرف
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بود ک   این جا دلش مدت هاست پیش آنا گیر کرده است!ک   توان فهمید

بر  انتهرای مراه و دریافرت حقروق  رسریدنفقط برای  ،کار آمد،ب  ذهنم 

 و عاشرقان  ترر شادتر ب  وسیلۀ آناست ک   ای نیست بل   فرصت و هدی 

بهتر و مناسب  نگدیک،رافیان و دنیا را برای دندگی خود و اط کنیمدندگی 

 .نماییمتر 

بسریار مشرتاقان  و دقیرق  ،این دقرایق راین مدیر دیباروی جلس ، د آنا

هم  جا  کرد.می را مرتب خورد، پرده هامیکرد. همگمان قهوه می صحبت

یرم. خیلری اد باورهرا و کر  نابغر  ا ن رردیمما براور » را تحت نظر داشت: 

کنیم حتما بایرد انجرامش بردیم. می ک  ف ر شدنر ت رار تف راتمون انقد

کنی ک  چیگی مم ن یا غیر مم نر ، می تاسف بار این  ک  وقتی ف ر ن تۀ

. ککانمکی راواتا  افتاا  او تعیین . چرون اتفاق میفت اغلب همون

واقعیت این  ک  هر کدوم اد ما استعداد و نبوغ خاص خودمرون رو داریرم. 

بودنش خلرق شردیم و چیرگی کر  االن اما خودمون بین چیگی ک  برای 

بررای کشرف نبروغ  های کمک کننردهی ی اد راه گذاریم.می هستیم مانع

این  ک  ب  گذشت  برگردی و ب  تجرب  هات ت ی  کنی. لحظراتی کر  ذاتی 

متصل شو هایی و ب  لحظ رو ب  یاد بیار  عالی بودی و کارهای ویژه کردی

. این بهترین راه عملیر  واسر  ک  استعدادهات تونستن خودی نشون بدن

این ک  واقع گرایان  بتونی بگی من در فون کار استعداد دارم و بایرد روی 

. مرو ب  حد باال و اصلی خرودش برسرونام اون متمرکگ بشم تا نبوغ درونی

ایرن نیسرت کر  اونرا  و عمل رد آدما معمولیر  سطح دندگی این ک دلیل 
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کنن چون فراموش کرردن کر  واقعرا می معمولی اند. اونا این جوری رفتار

کی هستن. اونا اغلب خریدار اف ار پوسیده و غلط اطرافیانشرون هسرتن و 

 همرین طرورکنن قطعا یک آدم معمرولی ان. چرون خودشرون رو می ف ر

با تصرویر  جان! سادگاری رفتار بلیکن. کنمی بینن همین جوریم رفتارمی

توئر . انتخراب تف راترت،  ک  ترابع حرکرت مون می سای  تمثل ت ذهنی

کنر . معمراری ذهنری ات و روشری کر  شررایط مری عمل ردت رو تعیین

بر  سرمت تسرلط ببرره، یرا باعرث  تون  تو رومی بیرونی رو پرورش میدی

 .«بدونها ت ب  رودمرگی بش . پس خودتو الیق بهترینسقوط

ی اتاق رفرتم، اد همر  دسرت کتاب ها اد جایم بلند شدم. سمت قفسۀ

ک  قربو نرامش بر  گوشرم  رولومیابی دیدم اد داخل آن بود. اما کتکتاب 

متوج  دقت من ب  کتاب شرد، کتراب را  آناخورده بود و برایم جذاب بود. 

 کرد گفت:می ک  تورق همین طوردرآورد و 

 برود، ایردۀ تولیرد کارشرناسخوندم،  رولومیاد  ک  اولین مقال اسم  »

مختلرف اد وردش های توی رشت  ،تاپنفرات  دربارۀ این ک جالبی داشت. 

رسن. نتیجر  ایرن برود کر  می گرفت  تا موسیقی چطور ب  نتایج درخشان

هسرتن یرک خصوصریت در سرطح برین المللری ک  هایی کارشناس همۀ

ویرت مهرارت مشترک دارن. هم  شون حردودا ده هرگار سراعت بررای تق

اری ک  لط توی کرسیدن ب  تس توانمندی هاشون وقت گذاشتن. هر کسی

 الدم داره حدود ده هگار ساعت تروش و تمررین فقط، انجام میده رو داره

. بهترین دانشمندان دنیا حدود ده برس  عالی ش ب  درجۀخاص شغلتا در 

www.takbook.com



 011 رهبری ک  هیچ لقبی نداشت 

اونا رو  ،هگار ساعت در موضوع تحقیق شون غوط  ورن و این میگان توش

 انجرام میرده  کن  ک  این قدر موفق باشن. البت  تا آدم اد کاری کمی قادر

و  تمرکرگاد ترکیرب  .واسش وقت بذاره تون  ده هگار ساعت نمی لذت نبره

تونیم اما باید کرارمون رو می ما ، تسلط و ماهر شدن پدید میاد. همۀدمان

 انتخاب کنیم. خیلی هرامون ترو مرحلرۀمتناسب با استعدادها و عوقمون 

و این انرزی پریم می خ کنیم و دائم اد این شاخ  ب  اون شامی اول اشتباه

مش ل بعضی هامون این  ک  فرصت و دمران کرافی  البت ده. می ما رو هدر

 دیم تا در کاری ب  تسلط برسیم و خیلری دود مرایوسنمی رو ب  خودمون

 .«گیم ما برای این کار ساخت  نشده بودیممی شیم ومی

خی ترو رو مشغول بود من هم ی  چرای دنگ دد و چند دقیق  آناتلفن 

بل ر  برا با نرق ددن ن  کردم، این بار می دندگیم رو مرور کناری ددم.اتاق 

 من برای چ  کاری ساخت  شدم. این ک  و درس گرفتن اد لحظ  ها

 بحث رو پی گرفت:  ک  دستش خالی شده بود ادامۀ آنا

بینم برا آدم می اد آشنایی با تو خوشحالم. هر چی ک  میگذره ،بلیک» 

شدم. امیدوارم در آینده بتونیم بیشتر بر  هرم کمرک کنریم.  آشناای ویژه

 .«تونی روی من حساب کنیمی همیش 

د یراس و ، شما دنردگی مرن رو اآنامن هم برات احترام خاصی قائلم » 

من ی  انگیگه هستید. ارتباط مرون رو برا هرم  رودمرگی در آوردین و واسۀ

 .«دمنمی دوستی مثل تو رو اد دست .کنیممی حفظ
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گفرتم. مری کنم دوست عگیگ. داشتم اد ده هرگار سراعتمی خواهش» 

  ده میدونی ده هگار ساعت در دندگی طبیعی میش  حردودا ده سرال!. بلر

 د بتونر  اسرتادکار در نویسرندگی، خواننردگی،بره تا ی  فررمی دمانسال 

خروان خیلری می تجارت بش . اما بیشتر آدما ک  دیدی پگش ی، صنعت یا

 حالی ک در  گردند.می میان برهای   برسن و همش دنبال راهدود ب  نتیج

 وا ایرن تعهردتسلط توی کار، دمان، توش و صبر احتیاج داره. خیلی اد مر

گیم چرا فونی ستاره شده مگ  من چیم کمترره؟ تراده می نداریم بعد هم

مسرئولیت  ،یکرار بجدا اد اثر منفی روی دیگرران و احیانرا خررا این جا

 پذیریم و بهان  میراوریم و تقصریر رو گرردن ایرن ونمی ن روش ست هامو

 ،!ییا سرمای  دارگردن رئیس مون، نظام مارکسیستی مثو  اون میندادیم.

وسط مری  تاریخ رو بعضیا پایکنیم، می پدر و مادرمون رو سردنش  گاهی

تنهرا چیرگی کر   در حالی   کنیم.نمی ، حتی ب  آب و هوا هم رحمکشن

 سررمایۀک  اهمیرت داره،  سرمای  ایوای دل خودت  و تنها مهم ، آب و ه

 .«بین دو تا گوشات !

ک  بر  هایی و ع س العملها مسئول چگونگی پاسخخودمون ما آنا، » 

 کر  خیلری اد سرناریوها را اجرراهسرتیم. مرائیم  دیرممری محیط دندگی

می تونیم سناریو رو در دست گرفت  و با منفی برافی دو دسرتی  کنیم.می

 .«، روش بهتری انتخاب کنیمبا آرامش برع س یاب  سرمون بگنیم و 

دمران رو بررای شرروع رود  بهترینای عگیگ، وردش ارای حرف  بلیک» 

 ،بدون گلر  اد خسرت  شردن اول صبح می دونن تا دمان رو اد دست ندن.

www.takbook.com



 011 رهبری ک  هیچ لقبی نداشت 

بردون مرردم و دوستاشرون  کنن. درست دمرانی کر  بقیرۀمی دائم تمرین

قردم ددن در پرارک یرا  پیترگاخروردن ، اشای تلویگیونبرنام ، مشغول تم

اد فرصتی ک   تاو خاص ما عگمشو جگم کرده بود ای وردش ار حرف بودن، 

توانایی و نبوغش  دادن استفاده کن  و بتون  ب  قلۀ برای بگرا شدن بهش

مشرترک دارن.  وجر اونهرا یر   س . ب  سوپر اسرتارها نگراه کرن، همرۀبر

بریش اد ده  دنردگی،مدیریت  و ب  باالترین سطح برای رسیدن بیشترشون

اد نگراه  ها بهای موفق شردن رو پرداخرت کرردن.سال دحمت کشیدن. اون

اینطرور اصرو  حرالی کر ، در هسرتنی خاص و ویژه ن هااانس اونها مردم،

 .«نیست

کشید تا ن ند حتری کمری می ک  انگشتش را روی میگ همین طور آنا

مرا ایرن توانرایی رو در درون  همرۀ»   داد: ه باشد ادامخاک روی آن ماند

کن . تعداد کمری اد مرا بر  می خودمون داریم. فقط میگانش و نوعش فرق

 کرافی تروش کنیم و برای استفادۀ مرنظم اد اون بر  انردادۀمی اون توج 

 کشر .مری کنیم. معمولی برودن مثرل یر  براتوق هممرون رو پراییننمی

 .«بینی؟می

کل جامع  نگاه کنیم چقدر اسرتعدادهای انسرانی  آره واقعا، وقتی ب » 

اینایی ک  گفتی باعث شد من اد این ب  بعد ی  نگراه ره. می برای بشر هدر

جدید ب  کارم توی کتاب فروشی داشرت  باشرم. امررود جهرش بگرگری در 

 کرنممری و ایرن صرحن  هرا. االن حرس ترامیاین هتل،  ، دندگی من . تو

 .«اشمروش ویژه بتونم ی  کتابفمی
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االن دیگ  ی ی باید جلوی این ببر خشرمگین » با مهربانی گفت:  تامی

 داری!هایی نقشر  کتاب فروشری دررو بگیره! انگار واس  گرفتن جای من 

 .«بلیک

دستمو خوب خوندی، دقیقرا داشرتم  تامیراستش » ب  شوخی گفتم: 

کردم. اد موقعی ک  اد جنرگ برگشرتم هریچ وقرت می ب  همین چیگا ف ر

رفرتم. وقتری اد نمری کارام دنبال مسیر مشخصری دردفی نداشتم. اصو ه

شدم هیچ چیگ خاصی نبود ک  منو برای مسلط شردن می رختخواب بیدار

 عگیرگ امررود جرقرۀ آنرایشویق کن . یشتر ب  دندگی و پیشرفت در اون تب

 .«در قلبم دد. واقعا ممنونماین آتیشو 

ط امیدوارم بترونی چیگایری رو کنم. باعث افتخار من . فقمی خواهش» 

خروای بر  مری اگ  ،ک  یاد گرفتی در اختیار دیگران هم بذاری. اینم بدون

کنی، متمرکرگ و  یعملرو ها ایدهدرخشان برسی باید اد همین امرود  نتایج

خروب های شن. آدمایی کر  ایردهمی اثربی اردش وبی مداوم. وگرن  کامو

دارن. نررو ها د عمل کردن بر  اون ایردهدارن کم نیستن اما جرات و اعتقا

خوب بسیار فریبنده هستند، ولی مرادامی کر  های گ : ایدهمی ریچارد باخ

گر  مری فایده اند. این جملر بی نگیریم، کامو آن هاتصمیم ب  استفاده اد 

سررخ پشرتش های ایرده ب  خراطر، دیدن پرچم سفید و روشن بگرگی کار

وقتری کر  معمرولی  ایردۀخیلی مهم . ایده بوده. سرعت عمل دربارۀ اون 

 شروع کرار، نقطرۀعالی ک  بد اجرا شده بهتره.  خوب اجرا میش  اد ی  ایدۀ

ا رقیبت دست دوسرتی پرش ماست. حاال مم ن  الدم باش  برای این کار ب

www.takbook.com



 018 رهبری ک  هیچ لقبی نداشت 

یا ابت اری نو داشت  باشی ک  کسی تا حاال ن رده. اد قدم  و هم اری بدی،

، سخت تررین خوب شروع کردن ایدۀتر میش . حرکت آسون  ،دوم ب  بعد

در مسرابقۀ جرات جهش بر  سرمت اجررا. نصرف برترری  قسمتش ، یعنی

باید کوچرک و اسرتوار باشرن. ها . گامنقطۀ شروع برمی گردهب   دومیدانی

تبردیل بر   ،برا گرذر دمران ،کوچک دریای دنردگیهای اونوقت انگار موج

 ب  دنبال داره. کارها کرم کرم ایشن. هر عملی نتیج می سونامی موفقیت

رن. در حرین کرار، درهرایی کر  اد وجودشرون خبرر مری ب  وقتش جلو و

خیلری ، مونر می شن. موفقیت عین بادی مار و پل می نداشتی ب  روت باد

 .«شنمی بعد مار ظاهرها اد پل 

یادم میاد جایی خونده بودم ک  شراتل فضرایی در سر  دقیقر  » گفتم:

 .«کن !می تر اد کل سفرش ب  دور دنیا، سوخت مصرفاول پروادش، بیش

، انررزی . قدمای اولبلیکقشنگی بود  استعارۀ» با خوشحالی گفت:  آنا

و تف ررات قردیمی هرا عادت بره. چون داری بر  نیرروی جاذبرۀمیدیادی 

مرا عاشرق اون چیرگی  کنی. مقاومت در برابر تغییر. همرۀمی خودت غلب 

   پرر اد نالر  و شر ایتیم! هرر پدیردۀی کرهستیم ک  هستیم! حتری وقتر

شریم. بایرد مری شیم، آشرفت می گمترسون . انگار سردرمی جدیدی ما رو

دنردگی های قردیمی رد بشری ترا بترونی پایر هرای مثل بلردودر اد عادت

رسیدن بر  تسرلط بر  درون، تمرینری های جدیدت رو بسادی. ی ی اد راه

 . یعنری هرر رود پرنج کرار رودانراست ک  من اسمشو گذاشتم پرنج کرار 

 .«رو ب  مهمترین اهدافت نگدیک کن  ک  توو انجام بدی یک و مهمکوچ
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 .«سنگ بگرا عومت نگدن » در تایید حرفش گفتم: 

دونن تغییرات بگرا ترس داره. ولی می قشنگی تمرین همین . هم » 

برسری آسرون  وقتی قرار باش  هر رود فقط پنج هردف کوچیرک رو بهرش

اعتماد ب  نفس وقتری در رسیم. می ب  نتایج بگرا در طول دمانمیش . ما 

چر  مسریر ها بینی اد این خورده قدممی گردی ومی تو ایجاد میش  ک  بر

نیسرتن  کتراب فروشریاین اهداف فقرط واسر  کرار  شده. درستطوالنی 

شرامل  جگوشون . سومتی و مدیریت تغذی ، حتی روابط عاطفی هم، بلیک

 .«خورن!می ورقدارن گیت ک  دند تمام صفحات

بسیار بررای ها این حرف« کن می دندگیم کو تغییر» با هیجان گفتم: 

 من الهام بخش و تاثیر گذار بود. پل  پل  تا موقات موفقیت!

، تو لیاقت ی  دندگی شاد و موفق رو بلیکش  می واقعا همین جوری» 

هرای موقعیت رد اوج برودن رو داری ترا احسراس کنریداری تو لیاقت در 

. تصرویر در کلمرۀ ورسریم بر  حررف مری . حاالشگفت انگیگی قرار داری

 یبررای تراجر ،همون طوری ک  گفتم در قدیم   " ار بودنویژگی درست"

 عنوانرتو  بگرا شدن  وابستگی خیلی دیادی ب  قردرتی کر  اد موقعیرت

تراثیر ، ولی توی این دوران جدید تجارت، توانایی ات در گرفتی داشتیمی

گذاری و ایجاد حس هم اری، بیشتر اد شخصیت و بگرگی خودت میاد ن  

اد چارت سادمانی ک  بهت دادن. هیچ وقت اینقدر مهم نبوده ک  تو فردی 

ترا اری درسرت  قابل اعتماد باشی و مورد احترام جامع . هیچ دمان دیگری

د نبوده. امررود نسربت بر  گذشرت  جلرب اعتمرا و کارا ب  این حد ضروری
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ارتباطرات برا سررعت باالشرون و دقرت  رسان  هرا ویلی سخت تر شده. خ

اد طررف . فشرار دیرادی فشار اجتماعی دیادی رو بوجرود آوردن پایینشون

رسان  ها، فیس بوک و شب   های اجتماعی ب  گوش و چشم ما وارد مری 

ش . باید سرت رو باال بگیری و بخوای ک  ابگار اونا نشی، اینترنرت و همرۀ 

  اینر این جا. معنی مدیریت  یشن ها رو در دست بگیر، اونا ابگار توئناپلی

تا بتونی ب  صدای درونت ک  بتونی گوشاتو ب  روی حرفای دیگران ببندی 

 سروسگ  برای چی سراخت  شردی. دکترر می گوش کنی. ندایی ک  بهت

کنی درست ، می گ : همانی باش ک  هستی و حرفی را بگن ک  احساسمی

شروند و کسرانی نمری فهمند اد آن ناراحتمی یی ک  حرفت رااآن هچون 

 احساس امنیت وقتری ایجراد یعنیفهمند. نمی شوند آن رامی ک  ناراحت

و وجرود  واقعیتی ک  بهش رسریدیب  ش  ک  ب  خودت اعتماد کنی و می

خررودت سررر و کررار داری. وقترری هررای بررا اردش حرراالاعتررراف کنرری.  داره

کنری خرودت باشری. مری خوای جرات پیدامی فهمیدی کی هستی و چی

درستی یعنی واقع بین بودن و با جرات بودن. جوری کر  اون چیرگی کر  

در درونت هست در عمل رد بیرونی ات منع س بش . صاف و صادق بودن 

هم هست. چون ترو واقعرا  رفتار اخوقی ظهوربهترین  برای ارائۀبا خودت 

 .«همین هستی ک  نشون میدی

رالرف » کررد گفرت: مری ب  ساعت باب اسفنجی اش نگراهیک   تامی

گ : در دنیایی ک  مدام در توش است تا می این مرد بگرا، والدو امرسون

 .«خودت باشی دستاورد بگرگی است این ک تو را تغییر دهد 
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مرن » نشست. دستش را دور گردنش انداخت.  تامیروی مبل کنار  آنا

شرونو اد  خونم. خیلیرامی تجارتی هاکتاب خیلی ام خالیهای توی وقت

برود کر   جک ولجاد ای آمودشی ک  رفتم یادگار دارم. ی  نوشت های دوره

گفت: خودت را در مسیر صعود گم ن ن. این دو می اصو فراموشم نمیش ،

 هرگگ کسی بهتر اد تو نخواهد برودجمل  هم دیر اون بعدا اضاف  کردم ک  

ادامر   آنرا.« قبو بوده اند ،دیگرهای یتخودت باش، تمام شخص این ک و 

 مکدیر نداد: راستی و درستی ی ی اد عمیرق تررین چیگایری اسرت کر  

یر   ذاری.مری اطرافیانت تاثیر روی همۀدارن. ی  قدرت خاص .  عاو نری

 .«جنتلمن واقعی ک  کامو خودش 

پرس » با تمرکگ کامل بر ن اتی ک  در حال آموختن بودم ت رار کردم: 

و راسرت ها تی فقط ب  معنی قابل اعتماد بودن، پایبند بودن ب  اردشدرس

 ۀک  راستی و درستی ب  معنی درک همرگویی نیست. انگار منظورت این  

 .«نبوغی  ک  در درون ما یک حقیقت  توانمندیها و

نیسرت. هرا  ار بودن فقط پایبنردی بر  اردشآره بلیک، معنی درست» 

. ایی ک  در درون تو قررار داره هرم هسرتشامل تعهد نسبت ب  استعداده

دی، درسرت ار مری وقتی ک  هر رود میری سرکار و بهتررین کرار رو ارائر 

 .«ترین انسانی

ترونم مری تونم آدمای درست رو اد یک کیلرومتری بشناسرم.می من» 

صادق بودنشونو حس کنم. اشتیاقی ک  برای نرمی شونو بو کنم و  درستی

این باعث میش  ک  بترونم  ارن لمس کردنی . ی و بگرا منشی دجوانمرد
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 ب  اونهرا هرم اجرادهار کنم. وقتی با دیگران روراستی باهاشون ارتباط برقر

دی ک  با تو روراست و صادقان  برخرورد کرنن. ایرن احسراس امنیرت می

گیرن ک  با تو راحرت می کنی و اونها هم یادمی بگرگی . تو راحت برخورد

اونا نمیرس . دیگ  اد موضرع دفاعیر  برا ترو خرارج  باشن و اد تو آسیبی ب 

کر  در ارتبراط شرما متولرد   آغاد اتفاقات شرگفت انگیگیر این جامیشن. 

 «.میشنخواهد شد و اد سود و فواید اون اطرافیان و جامع  بهره مند 

ارتباط نبرود. بی تامی در آغوش گرفتنحاال فهمیدم ک  این جموت با 

شر وت ای نوشرید و ت ر  ترامیاد قهوه ای ع م ث کرد، جرای لحظ  آنا

 خورد.

هرای مردیر درونرت متعهرد ب  اردش کنن،می وقتی افراد ب  تو شک» 

ک  ب  انردادۀ کرافی ، یا می خوریش ست  گنمی وقتی ک  دیگران بمون.

اونرا اجراده نرده کر  با تمام قردرت بایسرت و بر   خوب نیستی در درونت

دیرادی بر  خودبراوری داره درسرت  مردیریت، ت یر  چون متوشیت کنن

 .«کن نمی هیچ کس باورت دمانی ک 

برود، مرن اد قردیم طرفردار ایرن  مای ل جردناین جموت معروف اد 

 بس تبال بودم.ای حرف  ستارۀ

 .«هم خوش تیپ تره تامیاد  مای ل، بلیکببین » گفت: آنا

 .«اصو خنده دار نبود» عصبانی ب  خود گرفت و گفت:  فۀتامی قیا

همگمان بر   آنایق  اش را صاف کرد و کمی موهایش را مرتب کرد. من و  

 هم نگاه کردیم و خندیدیم.
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 اهمیت راستی در دنیای جدیردمون دربارۀ پوتوگروه ، خوانندۀ بونو » 

لطفا اد پوست  ات بیرون بیا. فقط خودت باش و ن  در قالرب کرس گ : می

 .«دیگ . همینجوری خیلی هم قشنگی!

 .«مثل تو آنا ک  خیلی قشنگی!»  دفع  گفت: ی تامی

ممنرونم گلرم! فقرط یرادت  »او با محبتی عمیق و قدیمی پاسرخ داد: 

ن یرا تاییرد بیشتر ب  خودت برسی، اما نر  برر اسراس تاییرد دیگررا باش  

شر  و ضرمیرت بیشرتر می فراموش خود واقعی تاکثریت. در اون صورت 

 .«کن می احساس گرسنگی

خرواد مری یر ما با اجتماع ما خیلی در تقابل . اجتماعپس ضم» گفتم: 

ما ب  سمت اون چیگی برریم کر   خوادمی ما رو ب  ی  سمت ببره و دل ما

دنردگی رو بر  سرمت خروایم جریران می ما با توش م.براش ساخت  شدی

 .«ضمیرمون ب شونیم

ی  رود ی  دانشجویی تو مسیر اتوبوس برا یر  پیرمرردی ، بلیکدقیقا » 

کوم بود و متوج  شد با پیرمرد موفرق و برا شخصریتی هرم صرحبت هم 

شرما  بد،پرس  آیا برای شما پیش اومده ک  اف ار ضعیف و می شده. اد اون

بره و نتونیرد بررای  پستی روی هدف توجهتون باعث بش رو احاط  کن  و 

گفت البتر . مناسب تمرکگ کنید. پیرمرد جایگاه اجتماعی  ب  دست آوردن

مردیریت در وجرودم بخرش  امراود وسوس  میشم چرون انسرانم. من هر ر

اف رار اصریل و  ،صحیح هم دارم ک  جروهر واقعری منر . اون بخرش مرن

ساده و منو در مسیر درست قرار میده تا بهترین شخصیتم رو می شجاعان 
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پرسید خوب کدوم پیرود شدن. گفت: بذار برا  جَووننشون بدم و رو بیارم. 

خرواد مرن رو بر  می ک کن دو تا سگ هستن ی یشی  مثال بهت بگم. ف

سمت رویاهام ببره و دیگری ب  سمت تنبلی. کدوم پیرود میشن؟ معلومر  

پرر مدیر درونت  مثبت جهت اونی ک  من بیشتر بهش غذا دادم. هر چ  ب  

شده، کم کم ب  شخصریتت اون غالب  و بال بدی و با تمرین تغذیش کنی

 .«تبدیل میش 

 .«جالبی بود داستان» گفتم: 

هرا ب  جای این ک  مثل برده، افرادی ک  درونشون رو مدیریت کردن» 

هرر رود دائم دنبال چیگایی مثل دفترهای بگرگتر و حقروق براالتر باشرن، 

بر  مرا . جامعر  کننمی و کنترلخودشون ،صبح قبل اد رفتن سرکار دم در

نریم. ولری دنبال ک موک حقوق و ملک،و بر اساس ک  دندگیمون یاد میده

 دیادشرونوکرنن و توانرایی می تمرکگ رقابت شون رو مهار مدیران حقیقی،

دنردگی هم راران و  در رفترارذارن. ایرن مری ارائ  باالترین حد کرار واسۀ

. نر  شر ل مری گیرره کن  و سادمانای بهتریمی دجاایمشتریاشون تغییر 

هرم بر  خودشرون  بل ر  ،می کنن شون خاص جلوهدر چشم اطرافیانتنها 

و در تعقیرب دونن ک  دنردگی شرونمی ده. چونمی حس رضایت و شادی

 .«کننمی خوب طی، معنی دار یهدف

 ایستاد و ب  ساعتش نگاه کرد: آنا

ولری برذار ، دیگ  باید یواش یواش برم سرر کرارم. بلیکمنو ببخش » 

تصرویر یعنری  در کلمۀ یک  باقی مونده بگم. خیلی سریع دو تا حرف رو 
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عت. برای مدیر بودن تو ب  استح ام و جرات نیاد مبرم داری. یگانگی شجا

اد بقی  ی  سر و گردن باالتر باشی. ی  جاهرایی در جسارت و شجاعت  باید

کنری مری ا هرم کر  ف ررریسک کردن رو داشت  باشی. اونقدرباید قابلیت 

ما این قابلیت رو داریم فقرط بایرد ادش پررده بررداری  سخت نیست. همۀ

خوایم ک  قهرمان باشیم و وقتری همر  تسرلیم شردن مرا بر  یم کنیم. ما

؛ اونرایی کر  در ذهنشرون مثرل یر  بادیر  ،ادام  بدیم. موفقیت مونمسیر

شن. می کنن بهترین مدیران و برترین مسئولمی ش ست رو حذف گگینۀ

کر   همین طورک  رویای بگرا داری و  همین طورذات مدیریت این  ک  

داری یر  مقاومرت برگرا می در تخصصت گام بر با مهارت و تلسط بیشتر

 پیش روت ی  فرصتهای داشت  باشی و اد کوهدر مواجه  با مش وت هم 

دونری مری کنری چرونمری سادی برای باال رفرتن. اد موانرع اسرتقبالمی

س وهای پیشرفت تو هستن و برای خاص شدن ترو، عبرور اد اونرا الدمر . 

کرنن، خیلیرا مری ، خیلیا حسرودیکنن سرنگونت کننمی رقبا سعی ،آره

توجر  دیرادی برا  تروجهی و گراهی حتریبری گیرن. و برامی دست کمت

 برا نقشرۀ فری البداهر !حاال چ  با نقشۀ قبلی چ  خوان مایوست کنن می

خروان جلروی مری و بعضا خرافات گیر کرردن وها اونایی ک  در بند سنت

 کر  داری منحررفکرنن مری موانع تو هستن. دائرم ادعرا تغییر رو بگیرن

کرنن کر  فونری غیرر مری کنی و این جمل  رو ت رارمی شی یا اشتباهمی

مثل داستان دیو و دلبر ک  مرردم روسرتا، برل رو غیرر عرادی مری  عادی !
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دیدن در حالی ک  اون فراتر اد اون روستا رو تصور می کرد و کارهای غیرر 

 .«واقعی رو ب  ثمر رسوند

 .«خیلی عجیب »

و چالشری کر  دیگرران ها ر خیاالتی بیاد ک  ب  دسیسر شاید ب  نظ» 

موفقیت نگاه کنیم. اونم وقتی ک  هر طرف  سادن ب  عنوان پایۀمی برامون

مری و پر اد تنبلری  ت راریهای دندگی و عادت رودمرگی، کنیمی رو نگاه

جدیرد  خوان درب بال ن رو باد کنن تا ی  چشم اندادمی . خیلیا وقتیبینی

کرنن! ف رر رهرا نمی خطرناک درب رو باد ترس دیدن ی  منظرۀببینن اد 

کردن باورهایی ک  تا حاال داشتن براشون غیر قابل تحمل . پس هم  با هر 

نشرون بردن.  نروآوری و  ،بهتررین کر  دارنرو یخروان تف ررمری سوحی

دندگی  کن  هم در تجارت و هم در نحوۀمی بادآفرینی  ک  برتری رو ایجاد

در مقابرل  .کر  دارن  ترسری ب  خراطرواکنش دفاعی افراد  اجتماعی بشر.

کرنن بر  مسرخره کرردن و می شروع محیط پیرامونشون گارد می گیرن. 

خروای در محریط کرارت یر  تروش می پر سر و صدا. مثو وقتیهای نقد

کرنن. وقتری مری مضاعف رو نشون بدی بقی  تو رو خود شریرین خطراب

گر : می فالتون شیندیر پاتو خالی کنن. کنن می دی سعیمی نوهای ایده

 «.ی متوسط ب  نوابغ ن هااستایش انس، حسادت

نی صداهاسرت. اینرو برا دریرای توطرم و گونراگو ،، ذهرنآنادرست  » 

نگاه چر  تغییرر  صحن  و موضوع همون  ولی داویۀ حرفای تو متوج  شدم.

 .«مفهوم و اصالت بیان بوجود میاره بگرگی در
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ی برای رسیدن ب  نتایج ستتونمی تی تمام کاری رو ک آره عگیگم. وق» 

 عام  مرردمو باالتر اد خودت رو پشت سر گذاشتی موانع بهتر انجام دادی و

خواهی کرد. ب  خودت رو تجرب   شکهای دورهدر این بین، داری. می نگ 

 بر  مردیریتی کر  ترونی ایجراد کنری و براورمی ب  تفاوتی ک  ولی اعتقاد

ت باید با اشتیاق ب  هدف پیش رو تو میش . باعث غلبۀ  کنی تونی ارائمی

 ات رو داشرت  باشری.بهترین شخصیت متعهد بمونی و قدرت حفظ و برود

اسرت  ی آهنرینخواد. نیادمند تصمیممی خواد. شجاعتمی این کار جرات

تو هرم ایرن  ، در مسیرش قدم گذاشتن،ک  هر دن و مرد بگرگی قبل اد تو

 .«ش کنی!بغل. شاید االن وقتش  ک  یکبلتوان رو داری 

س  مربی دیگر باقی  ب  پایان گفتگو با اولین مربی خودم نگدیک بودم. 

احساس دلتنگی داشتم، هرر چنرد  اد آنا جدا نشده بودممانده است. هنود 

پرر ، خراص، دیبرا یگذشرت. آنرا دنرنمی تاده یک رود بیشتر اد آشنایی ما

 ب  او جلوه داده بود.   ی بلندنجیب بود ک  موهای مش و افتخار

خوام ک  توی این داستان اینگون  باشرم. می . منآناکامو قبول دارم » 

 «چ  منظوری داره؟ -تصویر–در   رحرف 

» گفرت: ای دستی داخل موهایش کرد و برا گیرایری خیرره کننرده آنا

 رعایت اخوق. خیلری اد بادرگانران امرروده فراموشرش کرردن. فقرط ف رر

ترونن یرک تراجر می با صرف  جویی کردن و دنبال پول نقد بودنکنن می

در بادرگرانی منصرفان  و خلرق  ،موفق باشن.  اما راد تجارب خوب و موفق

 .«قیات هستخوب و رعایت اخوهای رسم
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هرگگ ب  واسطۀ کرار درسرت و » ریا گفت: بی با لحنی صمیمی و تامی

ب  دبان ی دوست جوانم. رسنمی غلط شرافتمندان  ب  برش ستگی و نتیجۀ

ب  دسرت  دو خطاد امتداد توقی  باشد نقطهیک  ،اگ  تاجر پیرودریاضی، 

 .«تری و خط شرافتخط بر، اومده

هیچ چیگی مهرم ترر اد راسرتی و گفت. می پدربگرگم دیاد اد شرافت»

صداقت نیست. قابل اعتماد باشی و با آدما طوری رفتار کنری کر  دوسرت 

گفت: طوری کر  می ار کنن. ی  جمل  قصاری داشت ک داری اونا با تو رفت

 کنر  کر  چطرور تروی رختخوابرتمری کنی، تعیینمی نام  اعمالت رو پر

معنی این حرف این  کر  کرارامون ، خوابی. اون طوری ک  من فهمیدممی

آرامرش  ایرن کر دیرم و مری شن ک  ما انجامشونمی همون جوری انجام

آلروده ش ست  شدن اخوق مساوی  برا  خواب ما ب  درست اری رود ماست.

 .«شدن تمام چیگهایی ک  داریم

انسان و شرریفی داشرتی. هیچری  ، پدربگراِبلیک» با احترام گفت: آنا

در کار نیست. نام نیک رو در جامع  ها مهمتر اد پایبندی ب  اصول و اردش

ک   خیلی جاها ب  کارت میاد. اون چیگی ،برات ب  ارمغان میاره. این اعتبار

هریچ وقرت کراری ن نری کر  عنوان در مدیریت بیخوام این  ک  می ادت

رو ب  سرمت  اعتبار توست ک  آدماساختار شرافتت ل   دار بش . در نهایت 

کنریم. مرا اد دنیرای می یتو میاره. ما توی دنیای پر اد فریب و کلک دندگ

کنر  و رشرد  ی  آدم معمولی می تون  طبقاتی قدیم فاصل  گرفتیم. امروده

دیادی با چند کلیرک روی لرب افراد در فضای اینترنت  ب  طبقۀ باالتر بره.

www.takbook.com



 009 نخست چهارم فصل       

تو  تاب یا گوشی تو رو الیک می کنن، ردوم  و مشخصات کارهای گذشتۀ

چ  کرارایی کرردی و طرفردار چر  چیگایری  این ک . دیده و اردیابی میش 

ت دفراع تونی با رعایت اخوق انسانی اد نام و نشان شخصری امی بودی. تو

مشغول تجارت و کسب اعتبار بودن ها کنی. درباره کسانی خوندم ک  سال

یک تصمیم اشتباه و غیر اخوقی بر  براد دادن. بلیرک،  ب  خاطراما همشو 

. ی رارچگی و دوستی همیش  خوایمی باید همون چیگی رو بگی ک  واقعا

نشرون  رات داشت  باش ک  کرارتش . انقدر جمی دیبا ختمهای ب  پاداش

 .«ک  تصویرت با صدات همخونی دارهباش  و مطمئن شو  دهندۀ عقیدت

اد روی مبل بلند شد و ب  سمت  آناحاال گویی وقت خداحافظی است. 

خیلی اد دیدارت خوشحال شردم، » من آمد و ب  گرمی در آغوشم گرفت. 

 .  «بلیک

 تا بیرون هتل همراهی کرد. را تامیمن و در آن آفتاب پاییگی، او 

ای بگرگی وون خوبی هستی، مطمئنم ک  در کار و دندگیت کارتو جَ» 

بررای  نگ  دار:همراه خودت همیش  انجام خواهی داد. لطفا این فلسف  رو 

بر    هر چند مم ن ،احتیاجی نداری و جایگاه مدیر باشی ب  عنوان این ک 

دستش بیاری. هم  چیگ اد درون خودت شرروع میشر . اد وقتری کر  ترو 

 .«رو پیدا کرده باشی در خودتهایی ی گرفتن تصمیمتوانای

پورش  اش را روشن کرد ادام  داشت و  تامیتا وقتی ک   آناهای حرف

 شلوغ شده بود. احسراس سوهوی ن هاابعد ما ب  راهمان ادام  دادیم. خیاب

کردم چیگی در درونم عمیقا تغییر کرده است. فردی ک  قبو برودم برا می
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. ، اکنون بارور شده برودمفهوم مدیریت پیدا کرده بودمدرک درستی ک  اد 

بر  ک  فقط گاهی برای موفق شدن  یک سری مهارت تنهاحاال مدیریت را 

کر   اسرتجگئی اد وجرود مرن آن، بل   دانستم نمی ،شوندمی گرفت  کار

 بر  برارای متفراوت و خوشرمگههرای برایم در مقاطع مختلف دندگی میوه

ی برای نشان دادن باالترین حرد قابلیرت و توانرایی راه ،مدیریت د.آورمی

نمودن خویشرتن و دنردگی  مدیریت اد درک تاده ایحاال است.  انسانی ما

با فلسفۀ کاربردی آموختم، می تروان عرووه برر ایجراد نمرودن  خود دارم.

اساس دندگی فوق العاده و خراص را مگیت نسبی در سادمان و ادارۀ خود، 

 رهبرری ذهرن ک  افراد بیشتری با فلسفۀعا آردو کردم واق پای  ریگی نمود.

آشنا شوند. دوباره ب  خودم قول دادم ک  تا جرایی کر  تروان دارم تروش 

 کنم ک  این ایده را ب  واقعیت تبدیل کنم.
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 قوانین پنج گانه

 ت  توان نوآوری

 ص  صوبت تسلط

 و   ویژگی درستی

 ی   یگانگی شجاعت

 ر   رعایت اخوق

 لی ب  طور خوص :تمرین عم

دنردگی شخصری و هرای ساعت آینده، فهرسرتی اد تمرام حوده 78در 

کاری خود تهی  کنید ک  در آن اد پذیرش مسئولیت شخصی پرهیگ کرده 

 دانرد( رامری و نقش قربانی) کسی ک  هنود وارد بادی نشده خود را بادنده

تهیر   رود آینرده 4ریتی بررای مردی هدف رودانۀ 1بادی کرده اید. سرس 

 برای دسترسی ب  منابع بیشتر و افگودن برر عمرق یراد گیرری ترانکنید. 

کتاب هایی ک  در حرودۀ روانشناسری و فلسرفۀ ذهرن ترالیف توانید ب  می

 شده اند نگاه کنید.

 ن ت  مدیریتی برای تمرین

، دا مقاینکه رکا مشهوا رکودنو  طبقه  جتماعیپو ، » 

 نتاد ذکاو ، قو عد،  نرژی و پشتالاا چیزی نی

  واینون
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 ومین فص  پاجم: 

 فصل پنجم

 دومین گفتگوی مدیریتی:

 هامدیران بزرگ از دل مشکالت و سختی

 آیندبیرون می 

 

 

کام تا پیروز دوم  من رر ی دالنکت می آنقدا  ینتادگی»

دالنکت جریکان تکایم و دا اگ  م نیامده خوادن ره دنیا

چوپکان  ند اد  من گوسفادی نینتم که نیکاز رکه تکد یت

تمر تی و خو ریدن را ، د دته رادم  من دیرم و  ز گفت گو

ککام تکا رکا مکی کام  آنقدا  ستقامتمی گوسفاد ن دوای

  «موفقیت قرین دوم

 آگ مادیاو                                                                    

 

 ی رکر ،ککاا اتکا ککردنِ داد موقتی  ست، درمناایِ» 

  «ماندمی تمیشه

 انس آامنتر نگ ) دوچرخه سو ا مشهوا  مریالایی(
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در شرهر  ترری ب راهنگرام پرارک کرردن در منطقر  برا کروس  تامی

برای دومین دیردارت هیجران دده ام. ایرن مربری بررای » گفت:  نیویورک

آدم خاصی بود. امرا ایرن ی ری یر   آنا. البت  بلیکخودش شخصیتی است 

ی سردنده، پرتروان و براهوش. قرراره دومرین اصرل اد چیگ دیگ  ست. آدم

رو ب  تو بگر . بعرد اد یراد گررفتن درس اول « رهبری بدون لقب» فلسف  

 .«این جاحاال رسیدیم ب  

ظرر شردن حتمرا نبایرد منت رهبرآره، فهمیدم برای » با افتخار گفتم: 

 .«پست و عنوان و جایگاه خاص بشم

سراده. می مدیران بگرا ،ان آشفت عالی ! حاال نوبت درس دوم ، دور» 

سخت موندگار نیستن و آدمای مح رم و مقراوم ی ن هاایادت باش  ک  دم

اومدن، دن. شرایط سخت خوب نیستن اما وقتی می ب  راه خودشون ادام 

. مش وت و رودهای سخت در نظر بگیر اونا رو فرصتی برای قهرمان شدن

 .!«و خوبن برات  الدم

سرخت رو  رودهای سخت!، مرن یر  دهرۀ» گفتم: و لبخند تلخی ددم 

 .«گذروندم

رفتریم. ترامی مری فرعری راهی ن هرااک  در ی ری اد خیابر همین طور

 آن چ ما همیش  » گفت: می خواند ک می را رولینگ استونگآهنگ قدمی 

آوریرم می آوریم، بل   چیگهایی را ب  دستنمی خواهیم ب  دستمی را ک 
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کنرد مررا بررای مری کردم ک  سرعیمی احساس .«منیاد داری آن هاک  ب  

 درسی ک  قرار است یاد یگیرم آماده کند.

خونم حقیقت دیادی پنهان . دنردگی و می ک هایی ، توی کلم بلیک» 

تون  خیلی غیر قابرل پریش بینری باشر . درسرت مروقعی کر  می آدمکار 

یرگی کنی همر  چیرگ داره طبرق روال و برنامر  رمی خیالت راحت  و ف ر

 ی دفع  شرایط متحول میش . مثو توی سادمانت ادغام صورت .پیش میره

ده و ترو انگرار دچرار یر  بهمرن شردید می گیره. کوهی اد تغییرات رخمی

 .«شدی

شد و گفت بیشرتر اد ترو بررای می داشت با سرعت اد خیابان رد تامی

روی آن برا ن دده ام. بر  مغراده کروچ ی رسریدیم، دیدن مربی ات هیجرا

. داخرل ترای اسرلوننوشرت  برود: فروشرگاه اسر ی  دست خطی قردیمی

اس ی و وسایل وردشی دیگر های فروشگاه خیلی روشن بود و در آن چوب

اد با نظم خاصی چیده شده بودند. تعداد دیادی قاب ع س سیاه و سرفید، 

دقرت بر  دیروار آویرگان شرده برود.  یک اس ی باد بلوند خروش تیرپ، برا

ترس را در آغوش » طرف تر حاوی جموتی بود مثل: پوسترهای بگرگی آن

برر «. » سرادندمری اسر ی بادهرای بهترری ،مسیرهای سخت تر«. » بگیر

 .«اورست خودت غلب  کن

وردشر اری ای پشت صندوق مردی قد بلند و برنگه ایستاده بود. چهره

شرلوار  آمد. لباس جذب براقی پوشیده برود ومی سال  11داشت. ب  نظرم 

برر  پرسرولعینک آفتابی شیک برا مرارک گ شوری ب  پا داشت.جین سن
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برا خیلری سرریع بر  سرمت مرا آمرد و  تامیچشم داشت. با دیدن من و 

استقبال گرمی کرد. بر  رسرم ادب عیرن ش را اد چشرم اشتیاق و لبخند 

 برداشت.

و دستان عضرونی اش را دور «  برادرم چطوره!» با صدای قوی گفت: 

خوشحالم کر  اومردی » را کمی اد دمین بلند کرد. او .انداخت تامیگردن 

ریت کنی؟ هنود برا مردیمی چ  کتاب فروشی، کار و بارت چطوره، با تامی

 .«بری یا ن ؟می روها مسابق  بدون عنوان ک  بهت دادیم، همۀ

ره. شما می . هم  چی خوب پیشتایقطعا » هم با محبت گفت: تامی

 موفقیرت کرردی. هریچ وقرت و آمرادۀچیگایی ک  بهم یاد دادی منبا اون 

شما رو ب نم. دندگی من قبلش واقعرا فاجعر  های تونم جبران محبتنمی

ک  شرما بر  مرن  دندگی اد اون رودا مسیرم عوض شد. فلسفۀ بود. اما بعد

 .«عگیگ تایآموختید مثل ی  معجگه عمل کرد. واقعا ممنونم 

، خودت خروبی..... میتاخیال بی »خیالی پاسخ داد: بی با شادی و تای

 .«ی  ک  دربارش صحبت کرده بودی؟جَووناین همون 

دست بدهم، ولی تای ناگهان مررا مح رم  تایدستم را دراد کردم تا با 

در همان حال چوندن  در آغوش گرفت. یک لحظ  احساس خفگی کردم.

 .«. اد دیدنت خوشحالم دادشم!تای بویدهمن گفت: اسمم 

این ج بار قهرمان اس ی سرعت جهان شده! پن تای» سریع گفت: تامی

ایرن » و ب  تصویر اس ی باد جوان روی دیروار اشراره کررد.  .«رو ببین جا
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تراوس، کر  در حرال اسر ی کرردن تروی  -قهرمان مرا در حرال عملیاتر 

 .«لبت  شاید درباره جاش اشتباه کنما -بینیشمی نیوم گی و

اسر ی برادا ی ری اد بررای مرا  تراوسگی. می ن  برادر، کامو درست» 

 .«بی نظیرهنجام. واقعا وا درعاشق اس ی کردن  بهترین جاهای دنیاست.

ای پررس تررو اسرر ی برراد حرفرر » اد مغرراده دار کاریگماتیررک پرسرریدم: 

 «هستی؟

ولری مجبرور  دادم،می گشتم و مسابق می بودم. قبو هم  جای دنیا» 

 درچرون دانروم  رو برذارم کنرار،ای ی اس ی حرف سالگ 21شدم تو اوایل 

های اتریش خرد شد. چند سال بعدش توی چند ترا اد بگرگتررین پیسرت

ایرن اس ی دنیا مربی گری کردم. فرانس ، نیودلند، امری ا. بعدش گذارم ب  

البتر  ، فروشرممری افتاد و مغاده رو افتتاح کرردم. االن وسرایل اسر ی جا

ینی کارم خیلی بمی تابستونا دوچرخ  کوهستان هم میارم. همین طور ک 

 سرت. مرن کراری روایرن جابگرا نیست. ولی راستشو بخوای درآمدم اد 

اس ی کردن بود و االن هم با وسایل ام کنم ک  عاشقشم. دمانی دندگیمی

 شاید پرول» گفت:می ی  ضرب المثلی داشتیم ک دگیم گره خورده! اون دن

با وردش اسر ی شنا کردن مردم آ .«نباشم، ولی دندگی گرانبهایی دارمدار 

و دارم کر  هنود این شانس فوق العادس. انگار هنود نگدیک برفا هستم.برام 

مغادم برم اس ی. مرن آدم های با بعضی اد تامین کننده ،بعضی اوقات سال

 .«ن بیشتر اد چیگای دیگ  برام مهم شادی هستم، ای

 .«خیلی جالب  تای» گفتم:
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ر عرراق برای وطن د ،تو منم اد دیدنت خوشحالم. آدم بگرگی هستی» 

کارهای شما سربادا خوندم. دلرم پریش شرما جنگیدی، ی  چیگایی دربارۀ 

دونم ک  شما بعد اد جنگ در افغانستان و عرراق دچرار اسرترس و می بود.

بر  کرنم. مری تونو حرسی و روحی دیادی شدین. من حالمش وت جسم

ت دنردگی برا امنیر ایرن جراترونیم می شجاعتی ک  نشون دادین ما خاطر

 .«کنیم

نمی دانستم چ  باید بگویم. تا آن موقع ب  خاطر خدمتم در ارترش ترا 

این حد مورد احترام قرار نگرفت  برودم و رفتر  رفتر  بیشرتر اد هرر دمران 

آمرد، در واقرع خیلری می ب  نظرم کابوسی آن چ یافتم ک  می دیگری در

بدون عنروان  بوده ک  من رو ب  مدیریتای بیشتر شبی  سختی و آشفتگی

شرایط جدیدی برای خرودم بوجرود نم ابرسون . قدرتی ب  من داده ک  بتو

توانسرتم دکمر  را مری ،با یافتن تفسیری مثبت و مفید اد شررایطم. بیاور

چیرگی کر   بروم. با بادسادی سریعِ رهبریبگنم و اد قربانی بودن ب  سوی 

وب اردیابی کرنم. توانستم خمی ی ک  حاالکردم بد است ب  رویدادمی ف ر

بخشی اد ایرن  دهم و مدیر درونی خویش را بسادم.موفقیت خود را شتاب 

بهان  گیری در  بایست ادمی من ،ب  این معنا بود ک  ،فرآیند انتقال اساسی

کر  دست بردارم و درک کرنم  تامیدندگی ام، تا قبل اد موقات با  گذشتۀ

توانسرتم مریک   هی بودرشد شخص اعگام ب  عراق در واقع یک دورۀ عمیق

 را اد سررها روشرن ترری بسرادم. اگرر آن تجربر  ب  کمک آن حتی آیندۀ

 آن هراگذراندم، برای ایجاد تمام تغییراتی ک  حراال در فرآینرد انجرام نمی
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شرد مری ک  در گذشت  داشتمهایی تمام چالش .داشتمنمی بودم، آمادگی

. رویم بر  حسراب آوردپیش  فرآیند آماده سادی جهت مدیریت در دندگی

همچنین متوج  شدم با ایرن تغییرر نگراهم بر  دوران خردمت در ارترش 

 .دارماحساس شادی و انرزی بیشتری 

کر  مسریر دنردگی رو  حرفرات اد اون صرحبتائی » سریع پاسخ دادم:  

 .«، ادت ممنونمتایده می تغییر

نیم، بیا گرری برگ» بنشینیم. فروشگاه  اد ایگوش تا در مرا دعوت کرد 

 بهتررشو رور کردن چند راه ار ب  درد بخور، روند دندگیشاید بتونیم با م

بیاییرد برا هرم  چند تا ساندویچ ساالمی با پنیر درسرت کرردم. کنیم. من

 .«پیش آنا بردیش؟ ،صبح ،راستی تامی بخوریمش.

 .«البت  »

. باوقار، پرر انررزی، صربور و همر   بلیک! ن  عجب خانم بی نظیری » 

 .!«چی تموم

نگراه  موقراتش احسراس کرردم داویرۀ. بعد عجیبی واقعا آدم » گفتم: 

 «.پیدا کردمجدیدی 

. نر  فقرط بررای مدیریت، وازش تر آدم زنده  یکه، بلیرکعالی  » 

بر  مررور بر   انسران هرا تمرام این ک ارتش و رهبران سیاسی. های زنرال

نردگی دنیای ما برای د .مدیریت و بهتر شدن حرکت کنن سمت پیشرفت،

 . باید بدونیم چ  قدرتی داریم و چطرورآماده تر میش با نشاط و پر انرزی 

تونیم اد این قدرت استفاده درست ب نریم. بررای رسریدن بر  بهتررین می
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تجربر  شرده اسرتفاده هرای خودمون و بهترین عمل ردمون بایرد اد روش

 .«، اردش بذاریمکنیم و ب  علم

ایرن فلسرف  ترا  ،تایاگ  بدونی »  صدایی آرام گفتم: لبخندی ددم و با

. مرن االن تعجرب مری کنریهمین جا چ  تاثیری رو من گذاشرت  حتمرا 

بر  مرن  ترامیو  آنا. این رمودی ک  دنیام باد شده کنممیقشنگ احساس 

 .«ادن تاده شروع ی  تمرین  برای منیاد د

داره مطلب برراش جرا میفتر  هرا. » کرد و گفت:  تامینگاهی ب   تای

برگرا. ایرده و ف رر های م اومده. این یعنی قدرت داشتن ایردهادش خوش

الدمرش داری. همیشر   جدیدبادی  ، همون چیگی  ک  برای بردن ی خوب

 دیرد تراده میاره. یک داویۀف ر بگرا با خودش توانایی ش ستن موانع رو 

روحی در تو شر ل بگیرره. ایرن هوشمندان  در تو بگن  و ای جرق  تون می

هرای ترا بر  روش تصمیمی تولید می کنر  در تو دمیده شده روح تاده ک 

 اولیرور ونردل هرولمگمرن  عمل رد جدید برسی. مرد مورد عوقۀموفق در 

گیرره، دیگر  می جدید قرارای گ : وقتی ک  ذهن فردی در معرض ایدهمی

 .«گردهنمی هرگگ ب  نقط  قبلی خودش بر

و ادامر   ،آب میروه گ،نان چنرد مغرساندویج را ب  من تعارف کرد،  تای

 داد: 

چروب اسر ی را اد  .«خوام غافلگیرت کرنممی حاال گوش کن. امرود» 

دیوار جدا کرد و مثل گیتار در دستش گرفت و با صدای بلنرد شرروع بر  

 کرد. ارو اسمیتقدیمی اد ی ها  ناخواندن تر
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. دد دیرر خنردههم با دیدن ع س العمرل مرن  تایخندید و می تامی

پیررودی کرف  وب اس ی را دمین گذاشرت و بر  نشرانۀچ، دچند لحظ  بع

م کر  فهمیرد آن ها صمیمی دستانشان را مح م ب  هم کوبیدند. اد ارتباط

 دوستی عمیقی با هم دارند.

حرس  ،. باید توی هر کراریبلیکخواستم حال و هوامون عوض ش  » 

فروشرم مری ک  ب  مشتری خودم محصولم روهمگمان خوبی داشت  باشی. 

کرار کنم براش لذت و نشاط بوجود بیرارم و البتر  بررای خرودم. می سعی

 . رانردمان کرار رو برااللذت بخش و شریرین میشر سرگرمی سخت هم با 

کن  باید یاد بگیره چطور نمرایش برادی کنر . می بره. هر کسی تجارتمی

کرنن می دونی ک  اونا دارن نقش بادیمیمیری یا تئاتر وقتی شما سینما 

 برا مسریر داسرتان همرراه .کنریمری خندی و گریر می بری،یم اما لذت

. بایرد برادی کرنم و خودمو روی سِن می بیرنممغاده  درمن االن شی. می

ف مرن اینر  کر  امررود اصرل دوم و مبهوت هنر خودم کنم. هردمشتریام

 ولحظرات سرخت دندگیر  کر  مردیرای بگرگربهرت بگرم.  فلسفۀ مدیریتو

. اصو برای همین  کر   برای این موضوع ی. اس ی واقعا مثال خوبسادهمی

 .«ییاین جا

 ،دمرانی کر  رفرتن» گ : می ی  ضرب المثلی هم داریم ک  تایراستی 

 .«ش . موقع رفتن سختی هم نگدیک میش می سخت

در دنیای تجرارت بینیم ک  می»دستی ب  موهای بلوندش کشید:  تای

 باعث یر  جرور ااین ههمی . هم  چی تند تند عوض میش . چ  آشوب در
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اعتمادی و منفی گرایی هم شده. قواعد برادی تجرارت بسریار متفراوت بی

ی  کرار خروب و هستن. رقابت شدید و مشتریایی ک  دیگ  وفادار بودن رو 

ی  جور ی سان سادی ها دونن. جهانی سادی  و فناورینمی ی  کار اخوقی

ا بمرونن کر  ترونن سررپمری و موسساتیها رو بوجود آورده و فقط شرکت

رهبرری درون خرود، کارمنداشون خودساخت  باشن و ب  مررد پختگری در 

پرر  ، بررای خیلری اد ماهرا طاقرت فرسرا،شرایط سختاین  رسیده باشن.

 .«بیماری میش استرس و همراه با 

 گفرت و دسرتهایش را ت رانمری این جموت را بسیار پرحررارت تای

 .دادمی

کرردم. مری فشار دیادی احساس ،کتاب فروشی در، تای ممنم موافق» 

ی  برار  یکردم. هر چند ماهمی کارها دیاد بود و باید ب  موقع اونا رو تموم

ی آ کررد. سیسرتممری تغییرها شد. روش پردادش فهرستمی مدیر عوض

رفت ترا روی کرار سروار می شد. ب  همین میگان اد ما انتظارمی تی ب  رود

 .«نجنبم غرق میشم می کردم، باشیم. خیلی وقتا احساس

. انگار اصرو قصرد یرواش هست ،صنایع مختلف این سرعت تغییردر » 

هم نداره. کافی  سرت رو بخارونی تا ببینی جا موندی. مثرل اسر ی  شدن

 میدی براش نیست. اگ  بخوای برا همرۀبادی ک  دیر بهمن مونده و واقعا ا

ی باد، لبۀ یر  وقتی اس افتی. می ب  دردسربجنگی، آخرش  ن هاااین داست

، شیبی ک  نگاه کردن بهش قلب رو وای میسرتون . و شیب بدجور وایساده

ش  بری پایین این  ک  اد همین مسیر وحشتناک اسر ی می تنها راهی ک 
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تنها راه رسریدن  ک  مجبوری خطر رو در آغوش بگیری. ستاین جاکنی. 

ی کر  رمری ! داری بر  سرمتیت یر  کنریب  نجات این  ک  ب  این شیب، 

 ایرن کر بر  جرای  حاال .ترسیدیمی اونجا دراد افتادن  جا بیشتر اد هم 

وف واقرع میراد. امرا . ب  نظر خادش فاصل  بگیری، داری ب  سمتش میری

توسرط م  ب  خونشون رسیدن جسدت و ن نی احتماال وقتی هاگ  این کار

دونی، ها رو نمیوقتی جواب، بلیکداره جستجو میش ! پس  ،گشت اس ی

بایرد برا دوایای پنهان برات دیاده و اد جایگاه دقیق خودت مطلع نیسرتی، 

. میفتر . با این شیوه اتفاقات جالرب تروجهی بررات برخورد کنیمش وت 

معمروال ری و استرس دیرادی داری. می تیغ راه روی لبۀتو داری  درست ،

 دورمون رو مریکنن می و محدودباورها و تف راتی ک  آدم ،در این شرایط

ک   درست در دمانی قرار داریو دائم میگن دیگ  راهی وجود نداره.  گیرن

کوتاه و خراص  لحظاتینشون بدی.  موندنبرای دنده  خواست واقعیتوباید 

 برای رشد و ظهور دوباره و اد پیل  درآمدن. ب  مرور بر  ایرن روش اعتمراد

یت مچنین در مدیر. همیدیکنی و ب  خودت اعتماد ب  نفس بیشتری می

کنی. تررس می جرات و شجاعت ریسک کردن رو پیدا دندگی قوی میشی.

افتادم ک  میگ : چیگی ک  تو را ن شرد، قروی  نیچ . یاد ، متضادهقدرت با

 .«واهد کردترت خ

 اد ذهنم عبور کرد.  داروینیسمکل 

موقعیرت کراری و  بررای. انگار  نیچدیدگاه شگفت انگیگی داره این  »

 .«س تغییر همیش  چیگ خوبی ؟شخصی من گفت  شده. پ
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 و براال، مهارت و توانایی آدم برای تحمل ر، شرایط سختبلیکاکثرا » 

ن. میا رو ، نرمال تر میش . استعدادهاتآدمهای بره. خیلی اد حساسیتمی

بررا ، همر  در مسریر آسروندر تمام رودایی ک  اس ی می کرردم، دیردم، 

مسریر سرخت  یر کر   ی دمانیر ، آدمرون واقعرحرف  ای هستنخودشون 

سخت میشر .  ،رفتندمانی الدم میشن ک  ها خودشو نشون میده. ت نیک

دندگی هم وقتی اوضاع مالیرت خوبر  رقابرت کمر  و مشرتریات بهرت  در

این لحظ  ستاره س. اما وقتی ی  بحران مرالی  درای وفادارن و هرفروشنده

خروص  اد اون مهل ر ی ک  با ب  کار برردن اسرتعدادهاش پیش میاد کس

. میشر میش  جوهر خودش رو نشون داده و چند پل  در دنردگی توانمنرد 

. اما بیشتر بر  خراطر اینر  کر  بلیکشن می البت  خیلیا تو این مرحل  ل 

 برای این مرحل  دارن دقرتک  هایی  توانمندیب  ناامید میشن و احتماال 

 .«کنننمی

با اشتها نران را . گاد دیگری دد. مشغول خوردن ساندویچ شده بود تای

خوای در مقابرل چیرگی می وقتی» کرد! کمی آب خورد و گفت: می نابود

مقاومت کنی و جبه  بگیری جلوت وای میست  اما وقتی ک  باهاش همراه 

 ،دن ! باید باهراش هماهنرگ بشری. ایرن انعطرافمی میشی پا ب  پات قدم

و هرا بر  ت نیرک ،کرار درراحت و ساده نیست. گل حرف همین جاسرت. 

 .«مختلفی احتیاج داریمهای روش
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تم. برا گررفمری مهمی اد این قهرمان اسر یهای حاال ک  داشتم درس

افرتم و مری در غیر این صورت:» کردم دمگم  خودم تمرکگ کردم و دیر لب

 .«بینممی آسیب

دمرانی کر  . این افتادن هم نعمتی  البت  وقتی برا رقبا اتفراق میفتر » 

محو میشرن. مرا اد گردون  مسابق  عمو وارد میشن فی رقبا ب  مسیر انحرا

ن  ی  هوای صاف. فقرط  ،در کوالکیم .این شرایط اقتصادی هستیم دراالن 

 تمرامدر میشر  و توانمنردی  اضراف  کرردن شرجاعتبا مردیریت درون و 

ک  اد یک دو جین مدیر هایی شرکت .نگدیک شدب  پیرودی  شغلیسطوح 

ونو راحرت کنرار برگنن. رقباشر ترای رسریدن ب  قدرت ،تش یل شدنواقعی 

 ککاا تیمکیو اد نظر نوآوری منحصرر بر  فررد میشرن. رشدشون سریع  

 ، وقتری همرۀاین مرحل  چقدر با اردشر . در یرک کرار تیمری دردونی می

شخصریت مردیر برودن احساس مفید برودن و  ،کارمندان در تمام سطوح

دائم  دن. دیگ می مانجا مم ن ب  بهترین ش ل شونوخود ، وظیفۀکننمی

کرر   یدر چررالش و بحرانررکشررن. نمرری نقشرر  ،برررای پسررت هم ررار خررود

داده میشر   اداراتیاقتصادی دچارش میشن ی  هدی  ب  دست های شرکت

 .«ن و همراه بحران، قدم بگننک  تونستن مقاومت کن

 بعضری اد دوسرتامبیرنم مری. حراال تای واقعا تفسیر عملی و دیباییِ» 

 و داشتن اما من و خیلیراهمین ف ر انجام بدن،ا رو ن کارهمیخواستن می

نداشتیم ها و برای پذیرش این صحبتآمادگی الدم ،فهمیدیم. در اصلنمی

اصرو عملری . خوان اد مرا بهرره کشری کرننمی کردیم ک می و دائم ف ر
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این کار توش موفقیرت فرردی و  نیست ک  هم  برای رئیس شدن بجنگن.

خوان برا می اجتماعیهای و مدیرها  ر کنیم رئیسگروهی نیست. نباید ف

ی   ،این طرد تف ر خودشون باال بمونن و ماها رو پایین نگ  دارن. بل   این

 و ی  شرکت ب  همۀ کارمندها نیاد داره.ها شغل عیت  ک  جامع  ب  همۀواق

پسرت سراخت   یر و همر  بررای  افراد هم استعداهای مختلفی دارن خود

وقتکی . عد لت یعای تر چیزی سر جای خودهم . اما نشدن. عدالت م

سر هر  این ک ن  . خود  ا  تغییر د دی جایگاتت نیز تغییر می کاه

اداره تاج ریاست بذاریم و اونها رو علی  مردیر و رئریس عادی کدام اد افراد 

 .« بشورونیم!

بر   .ب  رخ می کشیمدیر درونت رو فرگشت و ت امل تو واقعا داری » 

انسان، در یک مسیر طروالنی و ، چارلگ داروینیست شناس معروف گفتۀ د

.  دنردگی واقعرا برا سخت، اد دیگر جانداران فرگشت یا ت امل پیردا کررده

هسرتن ترا  اینا فرصرتایی !نشون میده انصاف ، چون ب  هم ، رنج و سختیو

 و تنرروع هسررت کرر ، . در کثرررتمتمررایگ بشرریسرررمای  گررذاری کنرری و 

ترونن بوجرود بیران. می دیبایی، کم و دیاد، خوب و بددشتی و ، استعدادها

 .«نباش  نرمی گل چطور فهمیده میش  اگ  تیگی خار

مثرل  عقونیرت،کمی فلسفی شده بود اما دندگی بدون  تایهای حرف

آدمرون و  تا با. ما آنقدر انرزی و دمان نداریم است دویدن بدون خط پایان

 ره بمانیم.بی بهاد تجرب  و علم دیگران کردن خطا 
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ن امولرد انسر ،سرختهای ، بره بلیککلید گفتگوی امرودمون این  » 

کارت ناراحت کننده بر   دربگرگ . مقاومت در برابر چیگی ک  مم ن  ی ها

نر  وحشی باشر .  یاد، مم ن  روشی برای ایمن موندنت در این دمانۀنظر ب

بت سرِ این ک  خودمون باعث مش وت بشیم. باید پیشگیری کرد. اما صح

دمانی  ک  مش وت بوجود اومدن و حاال ما باید بهترین عمل رد رو داشرت  

باشیم. یاد اون ضرب المثل افتادم ک  میگ ، یارو هی جوالدود بر  خرودش 

چیگی ک  باعث شرد مرن اسر ی براد میگد میگفت آی دستم، آی دستم!! 

ن بگرگی بشم، عشقی بود ک  برای ش ار سخت ترین مسیرها و عمیق ترری

اسر ی  درترونم مری داشتم. من خیلی دود فهمیدم تنها راهی کر ها برف

  مردام تروی مسریرهای مسیرهای خیلی سخت موفق بشم این  کر داخل

. این اشتیاق ن  تنها در درون مرن بگرگری ایجراد کررد، سخت اس ی کنم

مسابقات قهرمانی جهانو در اختیرارم مورد نیاد برای بردن های بل   تجرب 

 .«گذاشت

یش رو دنردگی جَرووناون واقعرا  بلیرک» چشم ی دد و گفرت :  تامی

 .«برات میگم! حاال ...کرده! ی  داستانایی برا من گفت 

قشرنگ  بر  وقرتش هر کراری » ی کرد و گفت:هم با خنده، تایید تای

 ....«وگرن  عقده ای میش  برای تمام لحظات

در الک  یشر  اکثرر آدمرا مری رنوقتی شرایط سخت م» و ادام  داد: 

هر چیگی رو ک  یر  ذره اونرارو اد راحتری شرون  خودشون پناه می گیرن.

دنن و متاسفان  برا ایرن کرار فرصرت رشرد، تسرلط و می کن  پسمی دور
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کنن. نمی . آدمای شجاع فراراد خودشون میگیرندستاوردهای طوالنی رو 

 دن،مری هیچ گاه اینو یادت نره داداش. آدمای شجاع ترس شون رو قورت

 .«ترس اونا رو قورت بده این ک قبل اد 

همینطور ک  ب  گذر آدم ها اد پشت اس ی های ویتررین مغراده، نگراه 

 آدمای شجاع فرار» اردشمند را با خودم ت رار کردم.  می کردم، این جملۀ

 .«کنننمی

بودیم. داسرتان مرال وقتیر  کر  ک   نیودلندمسابقات  دریادم هست » 

 . برا رئریس مدرسرۀبشرمای ک  وارد دنیای حرفر مونده بود  یسال ی من 

اون منطق  باال رفتریم. وقتری بر  های اد بلندترین قل  میشلاس ی، آقای 

منظرۀ دیبایی اد کنار هم قرار گرفتن کوه ها و دریاچ  روبررو قل  رسیدیم 

و اد خوشرحال برودم دیبرا  منظررۀدیدن این  با. اد طرفی درست شده بود

همچین کوهی اسر ی  در تاآیا در توان من هست . طرفی دل تو دلم نبود

 بر  ترو مریگم بر  یر  جرایی این ک کنم. واقعا در تنگنا قرار گرفت  بودم. 

پرتگاه  یعنی همرین. حراال حردس برگن  رسی ک  مرد محدودیت ، لبۀمی

 .«چی ار کردم؟

 .«و قورت دادی و مسیر رو اس ی کردیت ررسِتَ» 

ید و جروری اون تا ب  صفر رسر م شدانقدر گآره، صدای فریاد ترس » 

هرر  من اونجوری اسر ی ن ررده!قبل اد کسی انگار مسیر رو اس ی کردم، 

ترا سررحد تروانم  جا گذاشتم و ب  کوه اعتمراد کرردم،چی دلهره بود همون

و مردیون  رردم رو ارائر  دادم و اینرپیش رفتم. اون رود مرن بهتررین عمل
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مرن اول و ب  آب بگنم. تَنَم تصمیم گرفت  بودم .ریسک کردن خودم هستم

در مهرارت اسر ی ای و فتح کرده بودم. جهش فوق العرادهقلۀ درون خودم

درون خودمرون رو پریش رو داریرم های ما اورست ایجاد شد.  همۀ مکردن

. رد مری شریماد کنرارش آروم  انداختر ، اما خیلی اوقات فقط سری پایین

و فتحشرون کنری. دنرده  برری بتونی اد اونا باالغلب  کنی تا  ،ترسباید ب  

 .«، ب  همین ریسک کردن و خوردن ترس دندگی دربودن 

ها را  این حرفبا شور خاصی ،  شکوچ  قدم دنان در وسط مغادۀ تای

 دد.

کنن ک  شرایط سرخت . اونرا کرامو می نام، ذاتا درکبی پس مدیران» 

م هسرت. ایرن یر  تمام سختیاش هیجان انگیرگمتوجهن شرایط سخت با 

 .«فرصت  برای کسب ی  تجرب  جدید. سود اونوره جرات !

دون مری بنابراین ب  جای مقاومت در برابر ناراحتی، اونا بر  سرمتش» 

نراد کنری، هرر لحظر  مشر وت  ا. این در حالی  ک  هر چی بیشتر برپسر

 .«کنیمی بگرگتر میشن و کش میان! و تو ب  ترس اد اونها عادت

لر  براال آمرد و برگشرت و یر  پ .شده بودره خیب  ویترین مغاده ، تامی

 .«بگرگ  برات بلیک این ی  ایدۀ» گفت: 

غیرر اد  ،مسیر سخت اس ی کردم و بر اون پیرود شردم دروقتی ک  » 

 یآدمراطرافیانم ب  مرن بر  چشرم  داشتمی  حس برتری شیرینی  این ک 

خ ک  خودترو بر  ر  این ی  فرصتبرای تو هم . می کردنویژه و خاص نگاه 

 .«بقی  ب شی!
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 ،، این داستان توی شرایط کاری سخت هم صادق ، تحرت فشرارتای» 

 .«شن، درست ؟می کمبودها بگرگتر

ترونی نقراط ضرعفت رو کشرف کنری و اد مری بل ، در دمان سرختی» 

تونن یراد بگیررن کر  می ن هاابحران سادم با خبر بشی. در دورۀها بگنگاه

تا کارآمرد بمرونن و  تغییر جهت بدنب  سرعت ها چطور باید با محدودیت

 .«سودآور باشن

، دیدگاهت خیلی مفیده، منظورت این  ک  اساسا باید یاد بگیررم تای» 

عقرب اومردن، خرم و فشارهای کاری بوجود آمده، ب  جرای ها در ناراحتی

 .«بشم و شرایط جدیدو در آغوش بگیرم

اثیر گرذار و تر اگ  بخوای واقعا رشد کنی و ب  عنوان ی  شخص قوی» 

درهرایی هسرتن  ،شنمی چیگهایی ک  باعث ترست مطرح باشی بل . همۀ

 شرن. ی ری اد تمرینرای رودانرۀمی ک  ب  بهترین وضعیت مدیریتی ات باد

انجام کارهائیر  کر  مقاومشرون مری کنر  و برا محردودیت  مدیران بگرا

عصبی شدن، پریچ خروردن دل کر  معمروال در بدون  هاشون روبرو بشن.

ر نیسرت. اکثریرت ، رشد و پیشرفتی در کاغم و ترس رخ میده، اهاسترس

نی ب  ما یاد میدن ک  احسراس نراراحتی چیرگ برد و جامع  اد سنین جوو

 و باید هر طرور شرده ادش دوری کررد. مرا هرم همرین کرار رو ،اشتباهی 

کر  اد هرایی مونیم. ما اد روال ثابت مرون و فعالیتمی کیکنیم و کوچمی

خودمون رو ب  بندر شرناخت   ریم.نمی کنیم فراترمی نیتاونها احساس ام

ترونیم نمری کنریم ونمری بندیم. هیچ وقرت مراجراجوییمی، راحتیشدۀ 
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هرگگ لرذت قردم ددن در منراطق ب رر رو  جدیدو پیدا کنیم.های سردمین

 .«با این روال، دیگ  صعودی در کار نیستکنیم. نمی تجرب 

» بعرد گفرت:    جا را فررا گرفرت،شد و س وت هم آرومای لحظ  تای

 نر  کراراعت توی یر  کارخودوادده سعگیگ، پدر من هر رود عمرش،  بلیک

کرد و هرشب برای کم کردن درد روحی ناشی اد دندگی نصف  و نیمر  می

ذاتا آدم خوبی  و بهتررین آردوهرا دونستم می برد. منمی اش ب  ال ل پناه

تونسرت نمری لری هریچ وقرتکنر . ومری رو برای خودش و خرانواده اش

تونسرت براور کنر  نمری .خانوادشو اد دندونی ک  توش بودن بیررون بیراره

تون  ی  مدیر موفق باش . پس ب  همون دندگی و کارش ادام  داد و بر  می

سرالگی  73هیچ جا هم نرسید. هیچ ترقی در دنردگیش پریش نیومرد. در 

م نبرود. انگرار فوت کرد. وقتی فوت کرد هم انگار هیچ کسری بررایش مهر

این برود کر  اون شرهامت  ب  خاطربدون دلیل دندگی کرده بود. اینا فقط 

شر ی کر  تمرام عمرر اجراده  ب  خراطرنداشت ک  بر ترسهاش غلب  کن . 

سوف بگرا افترادم چر  فیل سن  کاتوانایی و عمل رو بهش نداد. یاد حرف 

را  هراآن : ب  خاطر سختی کارها نیست ک  جررات انجرام درست میگ  ک 

 دشروار بر  نظرر آن هرامرا جررات نرداریم  این کر  ب  خاطرنداریم، بل   

گذره ک  ب  یاد پدرم نباشرم. مرن بر  نمی آیند. باور کن االن هم رودیمی

 .«ای ن رده اون رو ب  انجام برسونمخودم قول دادم ک  کاره

 .«تایخدا بیامرده پدرتو،  » 
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رو نباید ب رنم. ایرن یر   من اد دندگی اون درس گرفتم چ  کارهایی» 

انتخراب بشرم. شراید  ایرن کر هدی  برای من . باید انتخاب کرنم قبرل اد 

سودنوندن  ب  خاطرها بیاد ولی خیلی وقت ب  دستکوتاه راحت های لذت

. این موضوع ب  گرفت  میش بگرا های جلوی رسیدن ما ب  لذتها فرصت

رو بر  خودکرار  کنر ، خرب االنمری کتاب فروشی خیلی کمرک در تکارِ

 .«دست بگیر و چند کلم  بنویس

 این کار را انجام دادم.

 .«خالفت بده و همان کلمات رو بنویسحاال خودکار رو ب  دست م» 

بر خوف عادتم توش کردم تا بنویسم اما اصرو راحرت نبرود و شر ل 

 بسیار خنده داری شد.

هرم  هیچ وقت سعی ن ردی برخوف عادت با آن دستدلیلش این ، » 

سختی و یر . در ابتدای هر تغیی. طرد ف ر و دندگی هم همین طورهبنویس

در حالی   با انجام اون یر  .  ی  جور محدودیت. تعجب روبروت وایمیستن

توانایی جدید رو تجرب  می کنری و شخصریت ترو داره وسرعت پیردا مری 

 «.کن 

ر هریچ یاد رودایی افتادم ک  در عراق بودم. با فرار کردن ب  داخل سنگ

شرد مری آمد. دستاوردهای یگان ما وقتی واقرعنمی کار با اردشی ب  دست

 سررس کرردیم. ک  در گرماگرم جنگ، خستگی ناپذیر طرح جنگی را اجرا

 آغرادحملر  را  ،اسرت، بررای پیررودی خطررجرانم در  این ک توج  ب  بی

 کر  بعرد اد توجر  دادخوبی های و فرصتها ب  پاداشمرا  تایکردیم. می
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های فایردهها این تجربر تحمل آن خطر و سختی منتظر دیدار من بودند. 

های د. ما ب  توانمنردینشومی دارد و باعث مح م و مقاوم شدنماندیادی 

. درسررت اسررت کرر  همررراه بررا مرری شررویم خرراموش و پنهانمرران آشررنا

در قلب ما ترس انداخت  و ذهن مان را آشفت   این ک بوده و هایی ناراحتی

 «.است اما ما را رشد داده و مهره مار را در اختیار ما گذاشت  است! ساخت 

عمیقا باور دارن هر چیرگی کر  بر   عمل گرا، انسان های» گفت:  تای

ایرن دوران  انسان، رشد کنن، چیگ خوبیر . درافراد کمک کن  تا ب  عنوان 

رد و بهترین عمل رداشتن و  تنها تاکتیک نجات، پیشرفت کردننامطمئن، 

تکونن نمی شننخر ب  تاخیلی چیز  . اینم باید بگم ک  تار مدیریتی رف

. یعنی باید ی  دورۀ سقوط اتفاق بیفت  تا ب  نقطرۀ شرروع رازسازی رشن

خرواهی اد مری ترسناک  کاره. چون وقتری پیرودی برسی. این همون نقطۀ

بشی گذر کنی باید اد روش قبلی می خوای چیگی ک  بودی ب  چیگی ک  

 نقل م ان کنی. یعنی یک مدت در کوالک ابهام و شک ،رد جدیدب  عمل 

ناشناخت . باورها و ف رهای محردود ی ن هاافرار ب  بیاب قرار خواهی گرفت.

 ایرن جراکرنن. مری اصلی مون رو بگرگتر و دامن  دار ترهای ترس ،کننده

بر  توانمنردی   .در توانایی تعیین راهر سرشاخ شدن با تردیدنقط  همان 

 «.در انجام اون کار تردید داشتن خودت 

 گرفتن تغییرات عمیق نگدیک بشی، ترس هات نمایانهر باری ب  دربر

بخرش ه. جدیردهرای شرن. ایرن قسرمتی اد فرآینرد گسرترش مهارتمی

. البت  نباید ف رر تو، قراره بیدار بش بیشتری اد توانمندی مدیریت طبیعی 
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 را بر  هرم بریرگی و کنی ک  در شرایط خوب و آرامش هرم بایرد شررایط

نظم کنی تا شاید موفقیت جدید بوجرود بیراد! شررایط سرخت بوجرود بی

خوای اد ی  چالش ی  فرصت بسادی و چند پل  قردرت می اومده و االن تو

و ای ف ر و مهارتت رو در کار تخصصری ت براال ببرری. سراختارهای پایر 

. این جوریر  کهن  ات باید اد بین برن تا ساختارهای جدید رو بش  ساخت

باالخره اد پشت ابرهای سیاه آفتاب در میراد. اگر  ش . می ک  تغییر ایجاد

 ،رسری کر  نتیجر می بدون ترس پای فرآیند تغییر وایسی، ب  نظم جدید

 .«دبسیار شیرین تر اد قبل خواهد بو

یک مشتری در این لحظ  وارد مغاده شد، یک چوب اسر ی پیشررفت  

 «.کجا بودیم» خریداری کرد، تای گفت: 

 .«اد فروپاشی تا رسیدن ب  پیشرفت »

ک  بایرد هایی رو فراموش ن ن. ریسکها درست ، حرکت در ناراحتی» 

. اعتماد بر  نفرس میشننابود ها انجامشون بدی. ی ی ی ی و کم کم ترس

رهبرر کنری بر  می کن . هر بار در هر رود ک  این کار رومی داره جاشو باد

تا بتون  حرکت تو رو تند تر کنر . یراد رسونی می سوخت بیشتری درونت

 اون مثال مرن بیفرت. براالی قلر ، اون حرس وحشرت، اگر  نرری چی رار

مونی تا یرخ بگنری! حراال یرا می خوای ب نی یا چی میش ، هیچی اونجامی

باید انتخاب کنی ک  قوی اس ی کنی و موفق بشی یا توشرت رو ن نری و 

هرایی باش  در شغل خودت هم، تمام ترستسلیم حادث  بشی.  اینو یادت 

دن چیرگی مری ک  پیشرفت تو ب  عنوان ی  مردیر و یر  انسران رو تغییرر
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روشرون  نیستن کر  ترو بر  خرودت فروختری. دیگر هایی بیشتر اد دروغ

ی رزاگتر  ز  ونه که توش راو ی فقکط زندگسرمای  گذاری ن ن. آخ  

 .«کوچیا رالایتای رازی

بهم گفتی. تاثیر قشرنگی م. مرسی ک  اینا رو عاشق حرفات شد، تای» 

 .«روم گذاشت

منم اد برودن در کنرار ترو » تعارف کرد: ای مشتاقان  برایم نس اف  تای

 .«لذت بردم

نگاه کن، اون هرر چری سرنش  تامیب  » کرد و گفت:  تامیرو ب   تای

 .«ره بهتر و جذاب تر میش می باال تر

فقرط نبایرد ترل  رو هاتجربر  : »برا دهران بسرت  کرردای خنده تامی

بل   باید ادشون یر  نظرام و روش دنردگی بسرادیم ترا در  ،کنیم شونانبار

 .«د نظر بریم و ادشون استفاده کنیملگوم ب  قفس  مور موقع

، ی ری اد بلیرکببرین » نوشرید ادامر  داد: مری همین ک  نس اف  تای

اد مقردار بردونی این  کر   رهبری بدون لقباصلی اد کل روش های بخش

ی  رودایری کرار بر  چقدرشو انجام بدی. هر رود باید  هست، کاری ک کل 

خواد. بایرد خروش شانسری رو بررای می رس  ک  انرزی مضاعفیمی جایی

خودت بوجود بیاری وگرن  اگ  منتظر در ددن او باشی شراید هریچ وقرت 

ی هااین اتفاق نیفت . اگ  بخوای اس ی باد ماهری بشی، موندن روی شیب

 ب شی و ب  مسیرهای سخت ترری ت. باید خودتو باالکارها، احمقانس-تاده

 .«بری
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؟ ترایهمین تشبی  برای مدیریت تروی کرار هرم صرادق . مگر  نر  » 

 کر برای رسیدن ب  مهرارت بهترر. وقتری مقاومت در برابر پذیرفتن تغییر 

در واقع منرو تروی موقعیرت خوام در محدوۀ راحت خودم ایمن بمونم، می

 .«ش ست در کارم میش  ده. چون باعثمی ار نا امن و خطرناکی قراربسی

دده مغراده بیررون های نور خورشید ک  اد الی نرده در کنار رودنۀ تای

ایرن رفترار : » دیبایی پیش رویمان قرار داشت بود راه راه شده بود. صحنۀ

 ، احتمراال باعرث اخرراج شردنتشر نندس این طوردر دورانی ک  تجارت 

شد نبودن امرن تررین راه بررای و رس راست میگی، دنبال تغییر . پش می

 .«ری قبلی ستکاهای همان قالب ادامۀ

در آغوش گرفتن عمیق ترین تغییررات، اون بیررون  این ک شنیدن » 

شر  آدم مری روی پرچالش ترین شرایط، در واقع امن ترین جاست، باعث

 .«احساس قدرت کن . عجب پارادوکسی!؟

در اکثر کارمندان و بادرگانران در مقابرل ، این پارادوکس جان بلیک» 

کرنن و مری وجود داره. اونها سرشون رو توی برف شرایط،روب  رو شدن با 

کرنن اگر  بر  مری خودش اد بین بره. اونها وانمود ،امیدوارن ک  مش وت

 شر ، ولریمری همون روش قدیمی تجارت کنن، هم  چیگ باالخره درست

رضایت داشرتن اد خرود، غیرر عرادی و دشرمن اصرلی  این طورش .  نمی

هرای یعنری دور شردن اد مگیتهرا موفقیت  آدم . نرفتن ب  سرمت چالش

. مرن وجرود داره کنریمری کر  در اون کرارای تو و مجموع  ک  در نسبی

 خودم عاشق مسیرهای ترسناک در اس ی ام، و این حس دنده بودن بهرم
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: دنردگی اون براال و افتادم کارل والندامعروف ده. یاد حرف اون بند باد می

قهرمران اتومبیرل  مراریو آنردرتیروی بنده، بقی  اش فقط منتظر موندن . 

 رانی گفت : اگ  هم  چری تحرت کنتررل باشر ، پرس داری خیلری یرواش

کااتا و قعا رو ت رار کنم، چون خیلی مهم . ری.  حاال باید ی  چیگی می

، پاک کننرده مجموعر  تغییر عمیق .راید قب   ز رازسازی  ز تم رپادن

. شاید  ری و رفتاری تو، اد هم براشنتف هایتمام پای  مم ن  . دقیقاهاس

اختن بنیادهرای قردیمی خرراب بشرن ترا جرا بررای سرالدم باش  ک  اون 

گذار کر  برین دوران اد برین  جایگگینای بهترشون باد بش . در طول دورۀ

اسرترس و بری  دمانرۀاست، بردن ساختارهای قدیمی و ساختن جدیدتره

گذار کرم ابریشم ب  پروان  باش . دشت ب  نظرر میراد.  ،. شاید ایناعتمادی 

گر : چیرگی کر  مری ریچارد باخش . می اما ادش چیگی بسیار دیباتر خلق

نامد، تولد پروان  است. ش سرتگی معمروال آغراد می کرم ابریشم پایان دنیا

بررای  باید پاک بشن تا جراها هن ش . کمی پیشرفت واقعی  ک  داره شروع

 .«رسیدن نو و بهترها باد بش . اینو اد طبیعت می تونیم بخونیم

ب  یاد پدربگرگم افتادم. وقتی کودک بودم، یک بار ب  من گفت عاشرق 

است. یک رود کرم ابریشمی را در حرال بیررون آمردن اد ها بادی با پروان 

ده است و احتیراج بر  کمرک کرم گیر کرک  دید. ب  نظرش آمد پیل  اش 

براقی هرای پدربگرگم چاقوی قلم ترراش اش را بیررون آورد و بخش دارد.

کرم ابریشم خیلی دود ، دیباۀ ناب  جای بیرون آمدن پرو مانده پیل  را برید.

تروش باید، برای بیرون آمدن اد پیل   کرم ابریشم ،مرد! پدربگرگم آموخت
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اد این اتفاق، فرصرت  جلوگیری   واسطۀبدیل ب  پروان  شود و او بکند تا ت

همرران پیلرر  اسررت و ترروش ها . سررختی  اسررتپرررواد را اد پروانرر  گرفترر

 ما همان پروان  شدن.های کردن

اسر ی  ،گرروه یر بر  در کوه یادم میاد مربی ک  بودم، ی  بار داشتم » 

بعد مرن بهشرون  .دادم. شاگردام اس ی بادان واقعا خوبی بودنمی آمودش

تمرین دادم تا اد اون هم بهتر اس ی کرنن. یر  سرری مفهومرای  ی  سری

جدید بهشون گفتم و چند تا تاکتیک پیشرفت  یادشون دادم. حاال حردس 

 «چی سر اس ی شون اومد؟ها بگن بعد اد این درس

 .«حتما بهتر اس ی کردن» 

 .«کردنمی ن . حتا بدتر اد قبل اس ی» 

 .«بابا، چرا؟ای »

این قضی  برای یر  مردت کوتراه برود. ترا وقتری کر   دقیقا، اما فقط» 

، ی  بخشی اد فرآیند تغییرر و بلیکجدید رو یاد گرفتن. ببین های آمودش

رشد این  ک  اد جایی ک  در حال حاضر هستی بری ب  سمت اد بین بردن 

تا بتونی حتی بهتر اد قبل خودترو بادسرادی  .دونستیمی چیگایی ک  تمام

 تمام ی رسیدن ب  این مسئل . شاگردانمبرا ی  خوبی . بادم اس ی تشبکنی

روش قبلری  اول بایردجدید رو عالی یاد گرفت  بودن. امرا های اون ت نیک

 . اونرا بایرد متفراوت و مروثر ف ررمیگذاشرتناس ی کردن شون رو کنرار 

. پرس داشرتن یر  کردن تا بتونن ب  مرحل  بعدی مهارت شون برسرنمی

 .«می است، اجتناب ناپذیرهپر اد سردرگگذار ک   دورۀ
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 .«فروپاشی» ت رار کردم: 

، ت نیک اونا اد هم پاشید و نابود شد. بر  نظرر وحشرتناک بلیکآره » 

شن، ولی بایرد بررای ایرن می میاد و بعضی اد شاگردان اد شنیدنش ناامید

ت کنن ک  دوسرمی حتی اگ  ف ر یند تغییر صبور باشن و پاش وایسن.فرآ

تف ر و اس ی کنن خیلری جرای  ،قبلی ب  همون رویۀ دارن انصراف بدن و

 ا اسرتقامت کرردن، بایردت. درست طبق برنام ، وقتی ک  اونرتعجب نداش

 .«عالی شده بوددیدی ک  اس ی کردنشون چقدر می

، یه جوا گیج ددن وجکود د اه   مکا تحو دا تر فرآیاد پس » 

 .«ریایممی  گه صبوا و مقاوم رادیم حتما لحظا  خوب او

داری پوسرت  . وقتی در بره  ای اد دندگی خرودتبلیکهمین طوره »

سرر جراش  گکنر . هریچ چیرنمری انگار هیچ چیگ هماهنگ کارمیندادی، 

ترو  ،دستاوردی نداری. امرا در اصرلچرخی و می نیست. داری دور خودت

تمرین کردن برای مدیریت کردن دنردگی شی. می داری ب  مقصد نگدیک

اد لحظر  شروعشرون اوج  . شراگردای مرن خیلریو مل   شدن و کار خود

 .«گرفت  بودن

ا در کرردم کر  تغییررات برگرنمری دقرت مسئل هیچ وقت ب  این » 

غییرات بگرا در افراد بوجرود جوامع و کشورها اد ت ها،مدرس  ،ن هااسادم

 .«میاد
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این تصمیم مهرم خودتر  کر  رنرگ و روی دنردگیت » پاسخ داد:  تای

 تلرفی دنردگیت رو ها ترونی لحظر مری ی. توبچش مگش روعوض بش  و 

 .«دائم بگی سرنوشت ما اینجوری بوده، خدا اینطوری خواست کنی و 

ترونم اد قردرت خردادایم مریمن  حالی ک در » حرفش را قطع کردم: 

 .«کرده و دندگیم رو ب  دست بگیرماستفاده 

 شردن داری بر  مردیر و رئریس واقعری درود بر تو، گرفتی ن ت  رو.» 

 در رهبری کرردن دنردگی کرم هنرری نیسرت. . هدایت وگدیک می شین

تفاوتِ در نگراه،  نگاه ب  دندگی . این تغییر داویۀ هدف، مهمرسیدن ب  این 

ترو داری اد رودای  حاال دیگ کن . می اد قبلتمایگ رو م  تک تک رفتارهات

. مری برریرو ی ری ی ری ها کنی و مرحلر می امتیاد جمع هم پیش روت

و در دنیای تجارت داره پر رنرگ میشر  حتری اگر  هنرود جایگراه نقش ت

دکاد  ، برگرا شردن در مسریر انسرانیت .درستی تو اداره ات نداری. ایرن

. ن  غرم دیررود رو بخروری و نر  هکردندا لحظه زندگی  کردن، زندگی

 .«میش  یا ن دلهره ی فردا رو داشت  باشی ک  

 غراده افرگوده برود افتراد.نگاهم ب  سهمی ک  آفتاب ب  لحظات ما در م

 ترای نگاه ز ویۀددید. غروب نگدیک شده بود. داشت رندان  خودش را می

دنبالر   ،تسربیحهای داد مثل رشرت می وقایعی ک  برایم رخواقعا در ادامۀ 

 بود. منددار و هدف 

شن ک  ما اونا رو تبدیل ب  می وقتی تبدیل ب  مش ل ،، مسائلبلیک» 

کرنن مری ی ک  نقش ی  موجود مراتم دده رو برادیکنیم. کسانمی بحران
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داره بر   حالی ک دنن، آخ  چرا من. این هم  بدشانسی چرا؟! در می فریاد

میگر : ایرن  رالف والدو امرسونکن . می درب ورودش ب  خوشبختی پشت

دونیم کر  باهراش چی رار بایرد بار هم، مثل همیش ، وقت خوبی ، اگ  ما ب

 .«کنیم

رفرت. بایرد پرنج ترا مری هی! راستی داشت یادم» دد: و ناگهان فریاد 

 مردیران برگرا ،سرختی ن هراابرای تمرین درس دم قانون رو بهت بگم.

کنری.  ک  باید انجام بدی. اد همین حاال هم باید شروعسادن پنج کاره می

 دومین درس اد چهار درسی  کر  فلسرفۀدونی، این می همونطور ک  بلیک

 .«ی  کوم  اختصاری دارم.میده. حاال برات  رو ش ل راهبری بدون لقب

 .«اختصاریتون!های شما هم با اون کلم »با خنده طعن  داری گفتم: 

دلیل هم نیست. مخفف کلمات مثرل بی آره، ما عاشقشیم. ولی خوب»

کنر  و مونردگار میشر . مری ی  آهنگ، ریتمی جرذات تروی ذهرن ایجراد

کدوم مربی مخصوص بر  خرودش هر  ما پنج قانون کاربردی  ک های کلم 

 .«ش نمی چسب  و دیگ  فراموشتمی توی ذهنت رو داره.

 .«چی ؟ مونکلم  مخفف. خب، تایعالی  » 

وری باش  توی دنیرای خواد نمی ،ی  مدیریت بدون عنوان -رااقه -» 

توی این دمون  ک  مثل برق در حرکت . ترس و وحشت تاریک و آشفتۀ ما. 

دونرن کر  آینرده نمری ار ی  جرورایی سررگردونن وفراگیر شده و هم  انگ

براشون چی در نظر گرفت . چیگی ک  ما حاال توی تجارت الدمش داریرم، 

آدمایی هستن ک  بتونن نور و روشنی ب  این شرایط بتابونن و ب  دیگرران 
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اد ای بارقر  کاراشرونراه روشن نشون بدن. کسانی ک  در واقع توی تمرام 

 .«نشاط و امید هست

. همرۀ آدمرا در طرول چر  کلمر  پرر مسرمایی» کمال ادب گفرتم:  با

رودهای مختلف یک جور نیستن. فیگیولوزی بدن ما هرر رود برا تغییررات 

دیادی همراه . روانشناسی ما نیگ همیش  یک جور عمرل نمری کنر . امرا 

 .«رطوا ننبی  ز یه آدم خوب معموا افتاا خوب سر میزنه

لم دوسرت مرن. پرس برذار برریم خوشرحا ،خوشت اومرد این ک اد » 

مردیر  ایرن کر . بررای با صداقت حرف ددنیعنی  رااقهتوی  بسراغش. 

کرارات اولرین نفرر باشری. درسرت ار باشری و بدون عنوان باشی باید توی 

خودکار بر   ب  طورمردم  ،کارهات برای بقی  تاثیر گذار باش . تو این دمون 

عر  بهشرون یراد میرده شن. جاممی سمت دور شدن اد صداقت سوق داده

نمایاده  یکن نشرین . نمی باید دروغ گفت. انگار بدون دروغ کارها ب  ثمر

تا داوغ تم سیاستمد ا ن تنتن که جلوی چشم مردم دا تریبون

دنن ک  فقرط بررای می اد کلیات مبهمی حرف صف کشیدن تا و اسانه

یرا حفظ قدرتشون و حریمشون طراحی شده. اما مش ل ارتبراط برا دروغ 

گیرره و مری اعتمادی جلروی شرما قرراربی این  ک  کم کم دیوار ،سیاست

قابرل تررمیم نیسرت.  هرم چوپان دروغ گو میشی. این بدگمانی ب  راحتی

دورانی ک  هم  بایرد گروهری کرار کرنن و  در. بلیکبذار اد خودت بررسم 

کارمندان راست  این ک در یک جهت توش کنن بدون  اداره،اعضای  تمام
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تاده بررای تغییرر دادن اساسری های و فرصتها چطور میش  ب  روشبگن 

 .«اصو دیگ  ام انش هست؟، امید داشت ،شرکت

 .«رس نمی ن  قطعا نمیش ، بار کج ب  مقصد» 

نشرون دهنرده مردیریت   درست  و این روش برقراری ارتبراط، ابردا» 

 نیست. همون طور ک  گفتم، آدمایی کر  االن تروی کرار تجرارت هسرتن

دوست دارن دورشون کسانی باشن ک  اوضاع رو همرون طرور کر  هسرت 

. اونایی سر راستن ک  واقعا صادقن .بهشون بگن. کسانی ک  روراست باشن

گفتن حقیقت عریان و واضح، برای آدم اعتماد و احترام میراره. مشرتریات 

ترو در دل هم رارات  شنون. حرفهایمی فهمن ادت حرف راستمی دیگ 

 دونر مری کن  چرونمی کسی ک  صداقت داره کمتر خطا . راحت میشین

ایرن  . ولی میرونِ، امروده غریبساین روش، تون  اون رو قایم کن . آرهنمی

گردن و اگ  پیداش کرنن می آدما دنبال ی  انسان واقعی ،اعتمادیبی هم 

صداقت جگو شخصریتش آدمی ک  دن. نمی دیگ  ب  این راحتی اد دستش

خیلکی  ،سات ترین لحظا  کنی که داوجودش،  ۀشده باش  و مل 

 «گه می ا حت ا ست

رن، ماننرد اسر ی برادی کر  می اونها ب  سمت شرایط سخت» گفتم: 

 بود. تایب  تشبی  ام اشاره« روی قل  کوه 

 . حاال مم نر  فرردی کر تامیاد این جملت خوشم اومد » گفت:  تای

. این دلیل نمیش  ک  ترو ک حرفتو بگنی، بهش بر بخورهخوای باهاش ر می

اینر   فرد رهبرر،نشون دادن های خوف واقع بگی. ی ی اد مهم ترین جلوه
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نر  بر  تاییرد  مری کنر ب  حرف ددن صرادقان  متعهرد خودشو ک  بیشتر 

 و نیم نگاهی ب  دوستش انداخت. .«دیگران

د کررده برود. انگار دوباره رنگش پریده بود. نفرس تنگری اش ع ر تامی

روع شد. نگران شدم. در چند ساعت گذشت  این دومین برار شهایش سرف 

؟ ترامیچطروری » شده بود. سریع و بیمنراک پرسریدم:  این طوربود ک  

 «خوبی؟

 .«دونم چم شده بادنمی »کمی تامل کرد و گفت: 

 .«تونیم بریم دکترمی اگ  بخوای» هم نگران شده بود:  تای

یری رو کر  تمرام چیگا بلیکخوام ، میتاین ، ممنوم آقایون. خوبم. » 

تونر  مری سی  کر کنم ک  اون کِمی باید امرود یاد بگیره بشنوه. واقعا ف ر

ب نر . و روش مرا رو بر  گروش خیلیرا در  کارای بگرگی برای فلسف  مون

 «.ب  ما داده بلیکک   ی قول اینجامع  برسون . 

مرونم. وقتری رفرتم مری ، مرن رو حررفمتامی» حرفش را تایید کردم:

 .«ذارممی حتما ب  قرارمون احترام رتش، اهمیت تعهد رو فهمیدم.ا

کنی دوست من. هر چقدر بتونیم بر  انسران می دونم این کار رومی »

ک کنریم، بر  هردفمون نگدیرک ترر شدن و کارآمد شدن جرامعمون کمر

 .«شدیم

بلر ، سرادمانی کر  تروی اون » آمد ک  ادام  دهرد: نمی هم بدش تای

هرای د واقعیت را گفت، آدماش توی تخیوت و پیش بینیجابیفت  ک  نبای

بهبود دهندۀ کرار مسائلی ک   کنن. اگ  کسی دربارۀمی غیر واقعی دندگی
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راه موفقیرت  صحبت کن ، اعتماد دیگران جلب وصادقان   مجموع  هست،

 سررپوشها . با مخفی کاری، فقرط روی نقطر  ضرعفمیش شرکت هموار 

با هم  تاتم تیمیا هم خیلی مهم . باید ارتباط ذاری. ارتباط هم ارا بمی

شرکت تعامرل عمیرق ترری برقررار های دیاد و دیادتر بش . با تامین کننده

هررم مثررل همیشرر  در اولویترر . بررا ها . ارتبرراط دوطرفرر  بررا مشررتریکنرری

احساسات و عواطف و روحیات شخصی این افراد ) هم ارا، ترامین کننرده 

ترو هسرتن کر  های هم  هم تیمی این هاوی. (باید آشنا شها ها، مشتری

 باید باهاشون پاس کاری کنی. پس بایرد بردونی هرر کردوم چطرور برادی

هرا و شناخت باعث جلروگیری اد شرایعات و غیبتها کنن. این دوستیمی

 در خیلی اد مش وت کاری این ارتباطات عمیق و دوسرتان  کمرک میش .

وجرود داره هرر لحظر  بایرد کینر   ،هم راریی  . وقتی نسبت ب  کنندس

انرداده رو نگر   نیرگ هادر رفاقت ،منتظر ی  انفجار بود! البت  باید دقت کنی

خوای بذاری باید متناسرب باشر . خیلری میبرای دوستی  ک  وقتیداری، 

برا اجتماعی اکتفرا کررد. های اوقات دیدار مهم  و نباید ب  ایمیل یا شب  

 «.د چقدر برات مهم اون فر ک  می دینشون  دیدار حضوری

. اگ  وقرت گذاشرتن بررای کسری بررات تایاینو واقعا حسش کردم » 

   .«لنگ می مهم ، باید برای اون هم مهم باشی، وگرن  ی  جای کار

کمرک این تمرین خیلی ب  من در کسب و کرار و تعراملم در مغراده »

یرک ها . بعضریایرن جراسال  میران  31اد  کرده. مشتریانی دارم ک  بیش

دونرم می کنن تا ب  من برسن. این حس وفاداری . البت می اعت رانندگیس
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گسترده کردن ارتباط هرا کرار سراده ای  دارید،شرایطی ک  تو و شرکتت 

شررکت ایرن حرس رو منتقرل کنری کر  بررای  تمام. اما تو باید ب  نیست

ارتباط انسانی تغییرر  شخصیت یک مدیر باید در سطح و شیوۀرسیدن ب  

همرین حسرن  بر  خراطرگیرری مری بخشری اد حقروقی کر  ن.ایجاد کن

 .«معاشرت 

ب  ذهنم خطرور کررد بلنرد ت ررار ها ف ری ک  در این قسمت صحبت

کنم ک  اگر در ارتباطم با کسانی ک  باهاشون تروی می گاهی ف ر» کردم: 

 .«رونجونممی کنم بیش اد حد صادق باشم اونها رومی کتاب فروشی کار

. مهرم رعایرت ادب بلیکبا گستاخ بودن ی ی نیست، ک بودن ببین ر »

 .«رب  کنی ک  کجا چ  حرفیو باید ددتونی بفهمی و تجمی و احترام ، تو

کر  در ای جملر » اس ی بلنرد کررد و گفرت:  سرش را اد مجلۀ تامی

حرالش کمری بهترر شرده   .«ش می محل کار باعث رسیدن ب  نتایج عالی

 بود.

احترامری بری تونی رو راست باشری امرامی وت ،درست » ادام  داد: تای

تونر  اثرر می مواظب باشی حرفت نیش دار نباش . ی  حرف با کنای  .ن نی

. اون فرد بمون . قدرت کلمات رو دست  کم نگیرر درسال  31منفی اش تا 

 . حرفرای تنردرو فراموش می کنیمکنن می ک  کلمات بادی نقشیمعموال 

. خیلیا فقط اد باید باعث رنجوندن بقی  بش نباد کردن دهن مون  .دنیممی

کرارکرد دبران  حرالی کر کرنن در مری کلمات برای انتقال مطلب استفاده

تون  ابرراد بشر  می ک  با اونای انتقال احساسات هم هست. لحن و عاطف 

www.takbook.com



 021 ومین: پنجم فصل

ی  ابگار مهم در خوب ارتباط برقرار کردن و در نتیج  خروب کرردن حرال 

هررر  درل ررد کرامو متفرراوتی دارن. اونهرا . بهتررین مرردیران عمخودمونر 

 شن طرف مقابلشون یادش بیاد ک  بهتررین هسرتن ومی برخوردی، باعث

اد کلمرات دلگررم کننررده،  ،کرنن. مردیران عرالیمری القرا بهترر برودن رو

اونوقت می تونی صرحن  ای رو  .کننمی پشتیبانی کننده و مثبت استفاده

افرراد  کننده و فوق العاده می دنرن.ببینی ک  افراد دست ب  کارهای خیره 

با قردرت و  کندی، گاندی، نلسون ماندال، مارتین لوترکینگپیشرویی مثل 

 .«مشون چ  کارهای بگرگی انجام دادننفوذ کو

 .«حد ب  قدرت کوم توج  ن رده بودمآره. اصو این »

 تون  ب  مردم ام ان کارهایی بده ک  هرگرگمی ،ولی دارن. جموت تو»

 مردم دربارۀ ،تون  باعث بش می ،دونستن اصو وجود دارن. جموت تونمی

تون  افرراد رو فعرال می ،کلمات تو. خودشون احساس بهتری داشت  باشن

کن  تا اد رفتارهای محدود کننده شون خوص شن و در پر استرس تررین 

 ، اگ  کسری دیراد اشرتباهبلیکرودها کارکرد درخشانی داشت  باشن. ببین 

کنری و نمری روش معمول رفتار باهاش این  ک  بگی : کار درستی ،ن کمی

 بهتره ک  توی رفتارت تجدید نظر کنی. اما این ی  حرف دلسرد کننردس.

 بررای پیشررفت کرارت تروش دیرادی ایرن کر تونی بگی: اد میب  جاش 

، منم تجرب  هایی دارم ک  می خوام بر  شرما بگرم شراید کنی ممنونممی

اکثرر دسرت انردرکاران تجرارت بسریار  عمل ردمون بش . باعث بهتر شدن

کنن برای رسریدن می این تل  افتادن ک  ف ر دردنن. اونها می منفی حرف
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سخت و لحن دمختی داشت  باشن. ولی با حرفای ب  نتایج بگرا باید دبان 

کار  دردلگرم کننده نتیج  همراهی خیلی بهتری خواهی گرفت. این فقط 

مشترک هرم دقیقرا همرین طروره. برا انررزی دادن و  نیست. توی دندگی

تونی رفتار بد اون رو اصوح کنی بسیار نا محسوس می احترام ب  همسرت

سالت وقتی دیرادی برا موبایرل  1در رفتار با کودک  و غیرمستقیم. یا مثو

تو  این ک تونی اول چند جمل  اد دیبایی بادی ش بگی و اد می بادی کرده

چند دقیق  بعد اد همراهی کردن با اون، با فردندت ب  هم دوسش داری و 

نر  فقرط در فلسرف  توسررط  رکازی زرکانمشرغول بشرید. ای کرار دیگر 

رفتارهای مرا کراربرد  سراسرمطرح شده بل   در تمام علوم و  ویتگنشتاین

خرودت  ی سرشاره، احترام و شاد ی ک  ادداره. اینم در نظر بگیر ک  رفتار

 .« کنمی رو هم با نشاط

 .«جدا؟»

 کنریمری ی  صحنۀ فاجع  آمیگ رخ داده، اما روایتری کر  ترو اد اون» 

. ایرن شرایط مواجهۀ مخاطب با موضوع رو بسریار سراده ترر کنر تون  می

ترونی ادش مری س ک  ترو وسیلههست. البت  این ی   تار اسانههمون 

خوب استفاده کنی و در راستای نیت پراک و انسرانی بر  کرارش بگیرری. 

کرنن. می چند خیلی اد سیاسیون برای گمراه کردن مردم ادش استفادههر

مثبتری هرای احتمالی واکنشهای کن  ک  آیا ب  ش ستمی معین بیان ما

 همرانواقعرا  اتکلمرتفاوت باشریم و بایرد بردونی کر  بی داشت  باشیم یا
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، ک  ب  شر ل الفراد در اومردن. دبران و گرویش ترو هستن تف رات نوین

 .«دهمی شونو نباورهات

 «.دنمی و باورهامون رفتارهامون رو ش ل» من گفتم:

 بدون عنوان و بدون مرد در جموتی ک  ب  کار و رهبران آره، مدیران»

 کرنن. شر ایتنمری و نقص هستن. سرخن چینری کم عیب برن، واقعامی

هرر رود اد  اینر  کر کنن. بل   تمرام تروش شرون نمی کنن، مح ومنمی

 .«موجب نشاط بشن تااستفاده کنن ش الهام بخ کلمات

 .«طراف شون هستن، بل   برای خودشونن  تنها برای کسانی ک  ا»

درسرت . پرس مراقرب گفتر  هایرت براش. » تای حرفم را تایید کررد: 

 تون  سطح انرزی و عشق رو ب  کار اضاف  کن . البت  ذهنمی ،پاالیش دبان

حتمرا تجربشرو . بش و گم ها ر امور مختلف این   در متمرکگ باش  ن  باید

ب  چند تا کار دیگ   بدی اما ذهنت ی  کار رو انجام می خوایوقتی داری، 

در نتیجۀ این مسئل  دیگ  تمرکگ الدم رو نداری و ایرن خرودش، . مشغول 

خستگی و استرس دیاد نمری ذاره اد کراری کر   استرس رو در تو میساده.

تای گفته ،توتای گفته ،  نایمهم دیگ   ن تۀ انجام می دی لذت ببری.

وقتی تو دمان دیادی رو صرف غرغر کرردن ب نری . دهمی و دال دیگر ن

 مث  ویروسن ،جمت ای توی کارت بوجود میراره. استرس و موج منفی

پرس صرحبت  کنی.می پخشش ،کار یا خان  ات تو با ارسال اون ب  محیطِ

ویلیرام  ۀبر  گفتر کنر .می تقویتدر ف رت اون رو  موضوعی کردن دربارۀ

ما چیزی  تجررۀو پدر روان شناسی مردرن:  پراگماتیست ، فیلسوفجیمگ
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. واقعا ب  عمق این جمل  توج  کرن. ایرن کایممی  ست که ره آن توجه

در منفری های بد دهنی کنری، ن تر  ،حرف باور ن ردنی . اگ  ب  ی  هم ار

ت یرا کرارِ درکر  چیگایری  مداوم دربارۀاگ  ب  طور  میاد.خودت باال تف ر 

مررور کنری نمری ترونی چیگایری کر  دندگی شخصی ات اد دسرت دادی 

 .«کلما  قدا  د ان. دوستشون داری رو بدست بیاری

گفت  را دست  بندی و خوص  کرنم،  تایخواستم مطالبی ک  می چون

، ایجراد یرا اصرلی مردیریتهرای ی ری اد بحثدر ذهنم مرورشون کرردم: 

ت ک  ب  طور معمول و رودانر  بر  کارشران مری گانی هسواز انتخاب دایرۀ

 بریم.

رو هدف  خریدار داشت  باش  سطح جهانی گفتمانی ک  دراستفاده اد »

مخفرف  کر  رسون ،می بارق توی کلم   الفخودت کن و این ن ت  منو ب  

ک  توی دنیای تجرارت امررود هایی هست. با وجود آشفتگی اولویت بندی

 اونوقت بر  نظررت میراد .و گم کنیاهدافتک   وجود داره ب  راحتی مم ن 

مثل ی  طناب کشی بگرا و قوی ک  ترو رو بر  پاش ، می کارها داره اد هم

ذارن نمری رهبران پیشرو و مردیران درون،ولی سمت خودش می کشون . 

و بررای مونردن روی اصرول شرون کافی رانظباط رشت  هاشون پنب  بش . 

فقرط . بنا شده و مشخص ساده آیندۀ گی و کارشون بر اساس ی دند دارن.

بر اساس این اصل کار کنی نتایج خیره کننرده  .تمرکگ کنها روی بهترین

برای ایدۀ بگرگی ک  داریم یر  میرانبر بری نظیرر هرم بهرت  .ای می بینی

همۀ موضوعات و اطوعرات  خیلی کم دربارۀ مدیریت یعنی دونستن میگم.
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روی مفاهیم خراص دوم  .تموضوعاتعداد معدودی اد  متحیر کننده دربارۀ

 ،تمرکرگ ،تمرکرگ ،. تمرکگکن تا نسبت ب  اونا خبره و هم  چی تموم بشی

 .«سرشاردقت نقطۀ تا رسیدن ب  

 .«شدن یدقت دیاد، وسواسخیلیا رو دیدم ک  با » 

برذاری. شررایط،  بسرتگی دارهبعد اد هم  چیگ می تونی ی  عبرارت » 

اننرد دیگرر چیگهرای طبیعری نسربی تعیین می کن  و امور روانری نیرگ م

هستند و درج  بندی دارند.  دقت باال در کار تخصصی و دندگی شخصری 

نسبت ب  افرادی ک  کو بی ف ر و بی برنام  عمرل مری کننرد بهترر قابرل 

ترا سرالم کنر  مری ایجراد اشرتیاق درک . دقت و تمرکگی ک  مد نظر من 

ساخت یر  سرادمان    معتاد شدن بدندگی کنی و در شغلت موفق باشی. 

استثنایی ک  محصوالت و خدمات خارق العاده ب  بشریت تحویل بده واقعا 

پیگیری شدید برای تبردیل تررس بر   ی . رشدی ک  ب  واسطۀخوباعتیاد 

 دیرادش ، بسیار اردشرمنده. تمرکرگ می توان و نقط  ضعف ب  قدرت ایجاد

نیسرت، ایرن در روی چیگایی ک  بیشتر اد هم  بررات اردش دارن ناسرالم 

رسریدیم کر   عصرری بر  ست. هاواقع روش برنده شدن در دنیای انتخاب

 .«نامش بمباران اطوعات است و نتیج  آن سردرگمی و عدم تمرکگ

دیدم حق با می کردممی وقتی گفت  اش را با روند انجام کارهایم مرور

تلفنری، هرای کارم بودم امرا ف ررم پریش تماس، من سرتای: » است تای

فهمیدم چطرور رود مین ،شدمیبود. تاده آخر وقت م ها و ایمیل ها پیامک

گذشت . انگار حضورم فقط فیگی ی بوده. عمرو کرار دیرادی انجرام نرداده 
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بودم. مثل بعضی کارمندهای دولتی ک  فقط حواسشون ب  سر برج  واس  

 ثبرتم نتیجرۀحقوقشون رو بگیرن، ولی اونا غالبا اصو ب  رونرد و  این ک 

 .«کارهای اداره شون کاری ندارن

ک  باید روی اون دوم کنری انجرام دادن کرار بر  نحرو ای دیگ  ن تۀ» 

در  اسکیم!مکی دویم  ما دیرترمی خیلی  ز ما تادتر  ز رقیه . احسرن

کنن و فرد رو اد می نظم حمل بی این دوران شلوغ و سردرگم ک  اطوعاتِ

بر  ف رر مردام  ،با سرادگی و وقراردارن، باید می منظم کردن دندگیش باد

داخل باغ و سبک دندگیت باشی. باید قدم ب   ایجاد تغییر اساسی در نحوه

دیبای دنردگی متمرکرگ و هدفمنرد برذاری. مم نر  نابغر  باشری و پرر اد 

ا داشت  باشری ولری بایرد . برنام  هم برای محقق کردن اوندیباهای فرصت

عمیق دایکا، آاوم تای قنمتراید مث  محدوده. پس  ،تو بدونی دمانِ

ب  ظاهر طوفانی و غرق در شهوت شدن، فقط تلرف کرردن  . دندگیِرادی

ده. در هیچ دوره اد تاریخ ب  این انرداده نمی دندگی  و لذت واقعی رو ب  تو

چشرمک دن های پرت شدن حواس آدما آسون نبوده. هریچ وقرت سرتاره

بخوای مولد باشی و  ک  اینبرای ب  بطالت گذروندن وقتت اینهم  نبودن. 

خرواد و خیلری مری ی  تغییر اجتماعی بگرا ایجاد کنی اسرتعداد دیرادی

و بر  نترایج واقعری  عمق بردی دندگی خودت در این ک شرایط دیگ ، اما 

 .«دسترس برسی قابل 

 .«منطق همینو میگ  دقیقا» 
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فروالدی ای شن. ارادهمی بهترین مدیران روی کارهای اصلی متمرکگ»

ذارن نمری دونرن.مری روها کوچ ترین فرصرتقردرهرا و مثل نظامیدارن 

ترا بترونن  ،تونن ب  بقی  راحت بگن ن میبهم بگن .  کسی نظم دندگیشونو

و خرود  رو خروب میشناسرنهرا در مسیر هدف اصلی شون باشن. اولویت

مهمروت  برن ترا بترونن اد بقیرۀمی ب  کارخواست  هوش اجرایی شون رو 

مرن  ، درسرت دونیمی شد! اما کومدیردونم حرفام مثل می فاصل  بگیرن.

کنم. تجارت رو مثل یر  برادی می اما خیلی مطالع  ی  شغل معمولی دارم

عگیرگ  بلیرکهیجان انگیگ دوست دارم. خوص  این قسمت حرفام این  ک  

کرم اثرر در رودهرای هرای فعالیت تمرامباید  وقت کم نیاریخوای می اگ 

هرای فعالیتفقرط روی ی. اد پیچیردگی بر  سرادگی. کاریت رو حذف کن

 .«تمرکگ کن تموثر کارِو اصلی 

 .«این آمودش ها واقعا برام مفید و کاربردی » 

آدمرای برگرا چری  سررِ درمن همیش  دنبال این بودم ترا بفهمرم » 

میگذشت  و رمگ مخفی موفقیت اونا چی بوده. یر  جرور پررده بررداری! برا 

 .«دگیم نتایج نسبی  خوبی گرفتمر دنپیاده کردن اونا د

هرک رو هرا رمگ ،پس ترو» ی  لیوان آب خنک رو سر کشیدم و گفتم: 

 .«کردی دیگ !

خوندم. می مجسم  ساد بگرا تاریخ می ل آنژ ی  بار ی  کتاب دربارۀ» 

 شراه ارهایش داشرت. اول مجسرمۀ باحال بررای سراختنِ اون ی  ت نیکِ

کررد. بعردش می خره مرمری تصورخواست بساده توی ی  صمی کاملی ک 
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هم   مدیرِداشت. همین ایده رو توی طرح می اضافی اش رو برهای سنگ

تونی بر  کرار می من بیار.تمام چیگهای مگاحم رو حذف کن اونوقت جایی

برسی. هر دقیق  اد وقتت رو فقط صرف اون کارهایی کن ک   اصلی خودت

  7 ب  جای. ی کم کنتِ ،  او قتم کاا کن . می تو رو ب  هدفت نگدی تر

وقتی یکه . کن می موردش کن ببین چ  کیفیتی پیدا 3مورد کار در رود 

.  فقط میره توی اسهنمی خو د ره تمه چی ررسه ره تیچ چیمی نفر

الدم داری با چند برار ت ررار،  ی  کلم  جای اون فقطت رار و رودمرگی. اما 

   .«تمرکگ، تمرکگ، تمرکگ

رو همیشر   31-81پیشنهادم این  ک  قانون » ف  کرد: و ب  سرعت اضا

اد تنهرا درصد اد نتایجی ک  ب  دست میراری همیشر   81در نظر بگیری. 

هاترر . بایررد خیلرری دقیررق و بررا اشررتیاق برر  اون  درصررد اد فعالیررت 31

تو رو ب  بار آوردن  ک  اردشمند هستن و اکثریت نتایج مثبتِهایی فعالیت

 درکارهرات رو براالتر ببرری. اون  عی کن کیفیرتِس ،اون وصل بشی. بعدِ

بینری کر  بر  نترایج مری دی خیلی اقتصادی باش ومی کارهایی ک  انجام

 عالی خواهی رسید. مدیران واقعی توی چند عامل حیراتی شرون دنردگی

 .«کشنمی کنن و نفسمی

چنرد عامرل » نامانوس مواج  شده بودم. پرسریدم:  باد هم با یک وازۀ

 «حیاتی!؟

ترونن مری چند عامل حیاتی همون چند تا فعالیت خاص هستن ک » 

 .«کارهات ماهر کنن منحصر ب  فردی در مدیریتِ تو رو ب  شیوۀ
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. ایرن دو بر  هرم بلیکهمین طور توی دندگی ات » اضاف  کرد:  تامی

تواند در دندگی درسرت ار باشرد، در نمی کسی»گ : می گاندیمتصل اند. 

زندگی یا کک  نادیکدنی یگر درست ار نیسرت. دای حالی ک  در حوده

دندگی شخصی همیش  ب  دندگی کاری ات ارتباط داره. و طبیعتا .«  ست

   .«بالع س

  یر»جویرد، ادامر  داد: مری ک  مقردار دیگرری اد سراندویچش را تای

پرا تروی دنیرای  کر  اونعملی برات دارم. هر رود صبح، پیش اد  پیشنهاد

 .بذار ف ر کنریی خودت بذار. توی اون مدت، وقت برابیرون بذاری ی  کم 

گاهی اوقات باید سرعتت رو کم کنی . تف ر در س وت، مروقعی کر  بقیر  

. تف رر و تامرل دنیا خوابیدن، ترکیبی عالی برای عمل رد منحصر ب  فررده

. هرر قردر کر  بترونی بررای تمرکگ میشرنخوب برای  یباعث ایجاد فضای

، سرریع ترین حرکتهات تیگرو تر باشیرسیدن ب  بهترین فرصتهات و بگرگ

 مشرغلۀاد  تونر  ترو رومی . فقط همین تمرینمی رسیموفقیت  تر ب  قلۀ

ب  مهارتی هوشمندان  در ایجاد نتایج هدایت کن . در اون سر وت  فایدهبی

 آنرااردشرمندت رو مررور کنری. های کنی کر  هردفمی عادتصبحگاهی 

 «؟کبلیپنج تمرین رودان  بهت گفت   دربارۀ

مدیریتی بود ک  تا بر  حرال های آره، عالی ! ی ی اد بهترین تاکتیک» 

 .«تایشنیده بودم 

کرنم کر  هرر رود پرنج هردف رودانر  ات رو می عالی ، پس پیشنهاد»

تونی خیلی دقیق روی اولویت هات تمرکگ کنری. می بنویسی. با این شیوه
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و حقیقری  هدف گذاری و نوشتن تف راتت روی کاغذ ب  طوری کر  دنرده

 باشن، فقط ی  سری کلیات مبهم نیست. فقط اولویتهات رو قابل محاسرب 

ده مری ش  و ب  تو ام رانمی باعث آداد شدن انرزی مثبتتکن . بل   نمی

  .«دودتر ب  نتایجت برسی

 آمراده ترایاحسراس کرردم کر  « مخفف چی هسرت؟ -ر–و حرف »

فلسف  مردیریت درون، شود ک  ب  حرف بعدی در بارق  اش برود تا در می

سرادند، بررایم روشرن می دشواری مدیران بهتریی ن هاااجرای مفهوم دم

 تر کند.

فرصرت سراد هسرتن. ی ری اد  رودهرای سرختده کر  می نشون، ر »

تونم بهت بگم اینر  کر  هرر ش سرتی برا خرودش می بهترین چیگایی ک 

عمتری بگرگترن. پشرت هرر بویری نها میاره ک  حتی اد قبلیهایی فرصت

آورده. ای خوابیده. هر چیگی ک  ب  نظرت ش ست میاد برا خرودش هدیر 

مون  ک  اگ  توان دیردنش و جررات رفرتن بر  سرمتش رو می مثل ی  در

. ی  ضرب کن می  ل هم موفق ترت  باشی، تو رو حتی اد قبل اون مشداش

 تونیمی کافی تاریک باش  فقط وقتی هوا ب  اندادۀ» گ : می المثل قدیمی

 خوام یادت بمون  این  ک  هرر دورۀمی چیگی ک  واقعا .«رو ببینیها ستاره

رکه  ز ی سختی در دندگی با خودش ی  دست  اد استعدادها ب  بار میراره. 

. فقط بایرد بر  تونه متولد رشهمی میره، یه رهترشمی تر اویایی که

چیرگی  ،ش ل جدیدش درک کن . مش وت درمغگت آمودش بدی تا اونو 

 .«روشن تری ن هاایستن جگ س ویی برای رسیدن ب  احتماالت و ام ن
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کن ، خیلری خیلری بهرم می این خیلی بهم کمک» بریده بریده گفتم: 

خرودم رو  ایرن کر کن . باید وقتی ک  دچار شک شدم، ب  جای می کمک

 .«خریب کنم، فقط ب  حرکت ادام  بدمت

بل   بیشتر خود گرفتن تصمیم درست نیست، ، گاهی اوقات موفقیت»

 .«بره. تصمیم قشنگ و سریعمی تصمیم سادی  ک  جلو

دستهایش را اد هم گشود و نفس عمیقی کشید. حردس ددم کر   تای

پر انرزی ماندن  او ب  عنوان وردش اری نخب  برایهای این ی ی اد ت نیک

نیرگ دقت و عجوالن  بی ک  پرهیگ اد تصمیم گیری باشد. حقیقت این است

کراری ن رردن بهترر اد  ،! خیلری اوقراتجور تصمیم می باشدخودش یک 

سراکن  باید در حرکرت برود.. پس همیش  استفایده و مخرب بی کارهای

هفت بار دمرین خروردی، » گن: ها می. زاپنیموندن، آب رو لجن می کن 

خواد هم  چیگ رو رها می شی و دلتمی وقتی دلسرد« هشت بار بلند شو!

بده. ی  گام ب  سمت جلو بردار. حتی اگر  اطمینران کنی ب  مسیرت ادام  

قدرت میراره. هریچ کرار  ،خود ب  پیش رفتنری. می اری ک  کجا داریدن

  ینکتا رکودن رین کاری  ک  مم ن  ب نری.ن ردن در دوران آشفتگی بدت

 «. مطمئن باش.یعای پیچیده ددن دا چاگا  مرگ

یراد و آدم سرختی م منظورت اد این صرحبت اینر  کر  وقتری دوران»

 .«کن ، اون موقع  ک  باید مقاومت کرد، درست ؟می احساس فوکت

بررای  انسرانآره رفیق من. مقاومت و صبر دو مگیرت خرارق العراده »

آمرودش   . همون طور کر  قربو دربرارۀگذشتن اد چالشها و دوران پرتنش
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اون اس ی بادان برات گفتم. بایرد ایرن دو کیفیرت رو بر  کرار بگیرری ترا 

ک  ی  موقعی توش بودی ب  جرایی ای رات رو مدیریت کنی و اد نقط تغیی

باور داشت  باشی ش سرت  این ک خواستی باشی گذر کنی. می ک  همیش 

برات گگین  نیست. میگان پیشرفتی ک  بررات پریش میراد متحیرر کننرده 

 کن .نمی است. باید تصمیم بگیری فردی باشی ک  ش ست رو قبول

هرگگ تسرلیم نشرو، هرگرگ! هرگرگ! در هریچ : »میگ  وینستون چرچیل

کاری، کوچک یا بگرا، کلی یا جگئی، هرگگ تسلیم نشرو. مگرر در مقابرل 

پیگیرری جراه  و ضرمنا بهترره کر  بر  واسرطۀ« دیبرا. افتخار و احساسری

 دررو  تبلند مدت در حضیض ش ست باشی تا بهتررین سراعاتهای طلبی

 .«  پستو ب  دیدن تلویگیون بگذرونیی

.« تایباید این جمل  رو بنویسم » لبخندی حاکی اد قدردانی گفتم: با 

 کاغذ برداشتم و نقل قول تای را نوشتم. ای اد روی پیشخوان ت  

برار دمرین  4من توی کسب و کار، روشم اینر  کر  اگر  »او ادام  داد:

برار  8 . نرم سخت کوشریِ ، پیمانۀ محاسبۀشم. اینمی بار بلند 8خوردم، 

سقوط و اگ  جلوم ی  دیوار سبگ شد و مرگاحم رسریدن  4رای بلند شدن ب

من ب  اهدافی شد ک  برام اهمیت دارن، مطمئنا هر کاری کر  الدم باشر  

امرا در . رممری دنم یا اد دیرشمی کنم. یا دورشمی برای باال رفتن اد اون

 پراخورم. خون آلود هم بشرم براد نمی شم. ش ستنمی تسلیم هر صورت

کنم تا اد دیواری ک  بین من می کنم و دوباره توشمی و پاکشم، خونمی

مطمئن باشری و هدفم قرار گرفت  رد بشم. تو باید واقعا همین قدر قوی و 
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ی  دقیق  احمرق بر  نظرر  ،. من همیش  باور داشتملقب ی  برنده بگیریتا 

ی  عمر احساس تررس رو بر   ،اجاده بدی ش ست ک   اینرسیدن بهتره اد 

دنردگی و کارشرون اد سرر  درقدر بینم ک  آدما چمی وقتی یم کن !تقدتو 

شر ن . یراد حرفرای روان شرناس معرروف مری کنن، قلبممی ضعف عمل

بسیاری اد ما اد تبدیل شردن بر  آن چیرگی کر  در » افتادم: ابراهام مادلو

و ترونی مردیر درونترنمی این ک « شت داریمکنیم، وحمی رویاهایمان آردو

کنهو فرصت بگرگی رو کر  اون بیررون می شدن لحظ  شماریبرای بیدار 

 هست ببینی، معنی اش این نیست ک  اون وجرود نرداره. مرن واقعرا ف رر

 کنم ک  موانع برای این ب  وجرود میران کر  ببینری چقردر چیرگی رومی

چیگی نیستن جگ ی  سری آدمرایش کر  ببینری آیرا ها خوای. ش ستمی

ات فراهم شده آماده هسرتی یانر ؟ بیشرتر ک  برهایی برای دریافت پاداش

 .«نبودم این طورشن. ولی من اصو می بینن تسلیممی افراد تا دیوار رو

آن یک جفت چوب اس ی مسابق  برداشت و مشغول واکرس ددن  تای

دونم ک  هنود باید دو تا معلم دیگ  رو هم ها میخیلی خب بچ » شد:  ها

ن ادمر در آن کر یعنری  در کلمۀ بارق  قامرود ببینین و خودمم کار دارم. 

فقط واکنش نشون  این ک دشوار، قدرت پاسخگویی داشت  باشی، ن  ی ها

افتن این  ک  وقتی چالشی بر  می ک  بادرگانان توشهایی بدی. ی ی اد تل 

 کنن و وقتشون رو صررف خراموش کرردن آتریشمی وجود میاد، وحشت

ون رو صررف ن سر کار و دمانشرمی شن،می کنن. صبح اد خواب بیدارمی

اد باال بر  ایرن سرردر گمری  این ک کنن. ب  جای می ،واکنش نشون دادن
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شرن. اونهرا خودشرون بخشری اد مری نگاه کنن، خودشرون بخشری اد اون

اونو مدیریت کنن و منبع نشرون دادن راه  این ک شن. ب  جای می مش ل

رات بر  یر  عرادت حل باشن. اجاده نده ک  واکنش نشون دادن توی کار ب

تبدیل ش ! استاد پاسخ دادن ب  اونها شو. حتی تحت فشار هرم آراسرتگی 

 ات رو اد دست نده.

، چیز یی که کاترلی اودون ند ای او کااا رکی ا نگر نی دارااۀ

تحت کنترلرت کرن. ابت رار عمرل رو بر  های خودت رو وقف اصوح حوده

کسری هسرتی  در تیمتشون دادن ابت ار معنی اش این ، تو دست بگیر. ن

کر  وقتری برادی  ،کنی. هافبک وسط طراحی براشمی ک  کارها رو شروع

ن او دمرها ساعتکن . می بادی رو متحول پاس تو عمقخوره با ی  می گره

  یر  رهبرر برگرا ، حاال وقتشرب  نظر میاد هم  چیگ اد دست رفت یی، ها

بلررده،  پراتوایسی و اد ترس دسرت و  این ک . ب  جای بده خودشو نشون

. مهم این  ک  ب  سر و صردای ایجراد شرده شرایط رو برگردونی کن سعی

داشرت  ایمان  ،ف ر ن نی و ب  توانایی برتر خودت برای ایجاد نتیج  دلخواه

ترار انسران هرای رف ،ابت ار و سخت کوشریباشی. همیش  ب  خاطر بسرار، 

 .«حاصل عمل اوناو موفقیت هست پیشرو 

ارتش یاد گررفتم.  درو اردش سخت کوشی رو  اهمیت نتیج  گیری» 

 یم کاردر دوران آمودشی یاد گرفت  بودک  هایی هرچی بیشتر روی مهارت

شردیم. مری کرردیم، بهتررمری کردیم و هر چقدر بیشتر اونا رو تمرینمی

 «توی بارق  چی بود؟  همعنی 
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 رو بهرت گوشرگد -همیشر  سرتایش کرردن دیگرران – ایرن حررف» 

یعنری الهرام بخرش برودن و براال برردن  ،بدون عنوان بودن کن . مدیرمی

خروام مری کرنن.می دیگران توی دنیایی ک  هم  بدترین چیگها رو تجلیل

نوا رتارونی و قشاگی تادون او   طر فیانتره بهت یادآوری کنم کر  

آدما نیاد ب  تجلیل کن  ک  یادت باش  می . این کار بهت کمکرزاگ کای

. حتری بررای کروچ ترین کارهرایی کر  در ایرن دارن و قدردانی و تعریف

دن. سعی کرن در رودهرای براقی می دمون  پیچ در پیچ و پر استرس انجام

دیگرران رو هرای مونده اد عمرت جگو اون افرراد انردکی باشری کر  توش

گردن. کسانی ک  حتری ها میآدم کنن، کسانی ک  دنبال خوبیِمی تشویق

 کرنن. بیشرتر افرراد گمرانمری ستایش انودیگر کوچ ترین کارهای خوبِ

محلی ب  افراد و انتقاد کردن اد اونها. مثل ی  بی کنن ک  مدیریت یعنیمی

راه افترادن. حراال کر  هرا الک غلط گیرر دنبرال کرار و حررف و ف رر آدم

در فهمیردی بایرد دائرم هم رارات رو تشرویق کنری و خروبی هاشررون رو 

 چطرور بایرددونرن میکمی  عدۀ، یادت باش  خصوصی و جمع، بیان کنی

امرا اگر  اونرا اد ترو  در برابر ستایش صادقان  نشون بردن.واکنش درستی 

ت ک  تو بایرد مثرل اونرا رفترار کنن، معنی اش این نیسنمی خوب تعریف

 .«کنی

تررس اد سرتایش  –این تل  افترادم  در. من گاهی تایویژه ای   ن تۀ»

بایرد ایرن عیربم رو برطررف  -ضایع شدنکردن دیگران ب  خاطر ترس اد 

 .«کنم
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خودت رو موظف بدون ک  مشوق پرر ، . در هر حالبلیکهمین خوب  »

رو تصدیق کرن، کرار  های اونا مهر کارهای بگرا اطرافیانت باشی. برتری

خوب رو ستایش کن. ب  تسلط دوسرتت در کرارش احتررام برذار و بررای 

ودت رشرد کرن و انجام این کار منتظر باال رفتن و پست گرفتن نشرو. خر

 .«دون پست و مقام مدیریت، مدیر باشب
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 مدیریت زندگی  دومین گفتگوی فلنفۀ

 کنند.می دشوار، مدیران بگرا تربیتی ن هاادم

 قو نین پاج گانه:

 ب   با صداقت صحبت کردن

 ا    اولویت بندی کردن

 سادندمی ر   رودهای سختی فرصت

 ق   قدرت پاسخگویی ب  جای واکنش

 ش  دیگران را ستایش کردنه   همی

 

 تمرین عالس  لعم  سریع

بگرگترین فرصتی ک  باعث ایجاد تغییرات  شخصی، دربارۀ ینخست، دفتر

شود ایجاد کنید. سرس بنویسرید چررا در برابرر می مثبت در سادمان تان

این فرصت مقاومت کرده اید؟ در پایان س  تا اد جالب توج  ترین نتایجی 

 تغییر ب  سمت شما خواهد آمد فهرست کنید.را ک  در صورت شروع 

 نقل قول مدیریتی برای یادآوری:

محکدود ا حتکی  دود که حوزۀمی زندگی وقتی دروع»

  «گردد

 نی  دونالد و لش

 

www.takbook.com



 : سومین گفتگوی مدیریتیفص  دش

 

 

 

 

 فصل ششم

 سومین گفتگوی مدیریتی:

 ترتر، مدیریت شما قویهرچه ارتباطات شما عمیق

 

 

 

 

ترین راش  ز فرمو  مکدیریت، چگکونگی تعامک   مهم»

 «  کردن را دیگر ن  ست 

 تئودوا اوزولت

 دا صککواتی رهتککرین چیزتککا ا   ز دیگککر ن دایافککت» 

  «دتیر آن تاره کای که رهترین چیزتای خود  ا  می

 تری فایرستون
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رفتریم. اد او بر  خراطر می نیویورکعمومی  ب  سمت کتابخانۀ تامیبا 

برد تش ر کردم. قهرمان سابق اسر ی، در همران  تای  دیدار مرا ب این ک 

 آنراو هرم  تایمدت کمی ک  در کنارم بود، تاثیر دیادی بر من داشت. هم 

بدون شک، باعث دگرگونی من شده بود. پس اد دیردار برا ایرن دو  مردیر 

عنوان این است: بی کلیدی مدیریتِ ، برایم کامو روشن شد ک  ن تۀخاص

 و بهبود بخشیدن ب  اوضاع. ،نیایجاد دگرگو

مرونم، ترا می ، پیشتبلیک» کتابخان  شدیم ک  گفت: نگدیک  تامیبا 

، ولری نگرران چی میشر  ندمدونم آینمی سالم . 44موقعی ک  بتونم. من 

 .!«میگونمنباش رفیق، فعو ک  

اد این حرف چیست، ولی او دوباره لبخنرد  تامیدقیقا نفهمیدم منظور 

 چندان ب  آن ف ر ن ردم. دد و من دیگر

لم و بعد، تو دیگ  چهار اصل . دو تا معبل یکدو تا دیدار دیگ  داریم »

 رو یاد گرفتی و در اوج آمادگی خواهی برود. ددن زندگی اتبر فلنفۀ

و دندگی شخصی ات رو بسادی. برا  کتاب فروشیتونی برگردی می بعدش

رود براالترین حرد بر ب  سمت ،بینش و روش جدیدی ک  ارائ  خواهی داد

کروس جهرانی. ترو در کرار های مدیریت خودت. کارهایی در حد و انداده

ره. یاد این می سطح رضایت اد خودت باالترگیری. می ت اوجکتاب فروشی

کامرل اد تعریف شادی، استفادۀ » م ک  گفت :افتاد جان اف کندیجمل  اد 

   حرراالمعلمرری کرر .«خررویش در امتررداد مسرریر برتررری اسررتهای قرردرت

مردیر  .شانگهای گذرونرده دربیشتر عمر کاری اش رو  ،خواهیم ببینیممی
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  شرکت تجهیگات فناوری چند میلیارد دالری بروده کر  بیشرتر اد عامل ی

یر   البت  فقطنهایت باهوش ! بی هگار کارمند داشت ! باید بهت بگم ک  31

کر  عینرک الی و باد هم همان لبخند همیشرگی، در حر« !ذره بیشتر اد تو

 داشت تا ب  چشم بگند.می داشبورد پورش  اش بر آفتابی اش را اد جعبۀ

 آن کر پس اد ، امیدوار بودم واقعی ای این فرد واقعا هنرمند بود، نابغ 

 ترامیروشن بود ک   ارتباط باشم.دیدار امرودمان تمام شد، بتوانم با او در 

 یعرالی فرردو نمونرۀ البتر  کر  اعنروان برود. بی مدیریتِ درخشانِ نمونۀ

 بر  تعرداد بیشرتری اد ایرنبا خودم گفتم: جامعر ، شگفت انگیگ هم بود. 

 .داردافراد احتیاج  دست

بگرا کتابخان  عمرومی های بعد اد ظهر بود ک  ب  پل  2حدود ساعت 

 هایِو ب  تاالر اصرلی رسریدیم. سرقف رفت باال ها رسیدیم. اد پل  نیویورک

وهای باش وه را با سررعت رد کرردیم، چررا کر  سر ب  فلک کشیده و راهر

 حنکاس خکوری   ین جکادا بعدی مان بودیم. اد بودن  موقاتمشتاق 

ره  یکن دلیک  در کنارم بود، بل    تامی این ک ن  فقط ب  خاطر  د دتم

 محاصره دده رودم!که یا راا دیگر را کتاب 

اونجرا  بنردم ترا حراالمی برمت باالی پشت بام. شرطمی ، دارمبلیک»

 .«نرفتی

ای کردم اونجا اصو چیگ دیدنینمی ن ، تا حاال ندیدمش. راستش ف ر»

 .«باش 

   .«دیدنی  دوست من، خیلی هم دیدنی»
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آسانسور با آرامی ما را ب  باالترین طبق  رساند. با خروج اد آسانسور، اد 

چشرم اد حرکت ب  روب  رو خیره شده بودم، بی دیدم متحیر شدم. آن چ 

آنجا تراس سنگی بگرا وحشت کرده بودم!  اد مهیج افق شهر نیویورکاند

هرای برود. گلهرای رنگارنرگ در ردیفپوشیده شرده ک  اد گل و گیاه  بود

بیشترشران بر   .مرتب، اد یک گوش  تا گوشر  دیگرر چیرده شرده بودنرد

های . مجسرم چسربیده شرده برودنام و خاستگاه شران  هایی اد برچسب

قلم کاری شده برود  آن هاباستانی چینی روی ای هک  شخصیتای سنگی

دیبای گل ارکیده با ظرافت های ب  فضا رنگ و بوی خاصی داده بود. حلق 

اد دیوار آویخت  شده بود. عطری فراتر اد تصور در فضا پراکنده بود. فضایی 

شرد. هرگرگ چنرین مری موسیقی کوسیک پخرشهم دمان کامو رویایی. 

 ندیده بودم. خشیآرامش بو  مودونصحن  

بیررون پریرد. وحشرت دده اد جرا ها ناگهان مردی اد پشرت درختچر 

پوستی ی ب  صورت  یتوانستم صورتش را ببینم، چراک  ماس نمی پریدم.

بینیم. آن غریب  کلمات عجیبی می داشت، نظیر آنی ک  در تئاتر شبح ایرا

گراهی اش  کرد. همانند راهبی ک  ذکرهای صبحمی را پشت سر هم ت رار

، هم  چی دسرت خرود آدمر ، تمه چی دست خود آدمه» گوید: می را

 ترامیهی بر  ترسیده برودم. بر  سررعت نگرا .«هم  چی دست خود آدم 

غیرقابرل  ایرن وحشریِ هر کاری اد .تا مطمئن شوم امنیت برقرارهانداختم 

» او هرم فریراد دد:«  بیا برریم!». فریاد ددم: برمیامدپیش بینی و عصبانی 

 کامو آرام بود. .«مونیممی مین جاه
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 یرفمح رم در میرانِ ردنگران باشرد. ای ذره تامیآمد ک  نمی ب  نظر

برود.  شدر جیرببرا خیرالی راحرت گلهای دیبا ایسرتاده برود. دسرتهایش 

 جَروون، نباید ایرن ج سون کافی » لبخندی صورتش را فرا گرفت و گفت:

 .«رو فراری بدیما

اس ش را ب  آرامی درآورد. ب  نظر کامو فررد برا مایستاد.  غریب  در جا

شرون کرانری و  بینِما ای . چهرهشصت سال  می خوردآمد. می شخصیتی

سخت است، ولی ب  هایی دانم ک  تصور کردن چنین چهرهمی !کنفسیوس

 .نظر من اینگون  آمد

این »آن مرد با مهربانی گفت: درنگ هویدا شد.گرمی شخصیت اش بی

همانند سیاستمداران کار کشت   .«مشهور اد کتاب فروشی باش  بلیکباید 

او سرومین آمودگرارم  ایرن کر با دو دستش با من دست داد. برا دانسرتن 

توصریفش اد خرودم  احساس راحتی داشرتم، بل ر  اد شریوۀ است، ن  تنها

آمد ک  این مرد کامو روی مرن تمرکرگ می احساس اهمیت کردم. ب  نظر

دیگران اصو توجهی ندارد. شنیده بودم افرادی هستند کرده و ب  اطراف و 

ک  قادرند کاری کنند تا دیگران احساس کنند مهم تررین فررد حاضرر در 

 ست.آن هامحل هستند. روشن بود این معلم ی ی اد 

ی. اونرم ی ری اد دوسرتان آشرنا بشر ج سون چانخوام با می ،بلیک»

 .«نگدیک من 

خواسرتم کر  مری بترسونمت. فقرطخواستم نمی .بلیکلطفا بیا جلو »

کر  ای پمراز قلبت ی  کم بیشتر بش  و توی دنیرای واقعرا خسرت  کننرده
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خیلی اد ما داریم هیجان تگریق بش . این رودها دنردگی بررای بیشرتر مرا 

خیلرری  درذارن ترا خودشررون رو مرری خیلری ت راریرر . همر  خیلرری وقرت

ترر کنریم و تفرریح حفظ کنن. ما باید ی  کم کارمون رو سبک ها موقعیت

کردم ک  تو رو بخندونم. اگ  دیاده می داشت  باشیم. من فقط داشتم سعی

در  .«. انگار ی  کرم مضرطرب شردی. شررمندهخواممی روی کردم، پودش

هرر دو خندیردیم، او  کرد.می لحن گفتارش صداقت و نجابت خاصی جلوه

 بلند و من کمی آرام تر.

ن ، اضطرابی »تواند باشد ک  : نمی پاسخ چنین رفتاری معموال جگ این

 .« تونی ادام  بدی. ب. ر. ا. می نبود ک ،

را بر  کرار  ترایمردیریتی هرای توش کنم ی ی اد درس آن ک بدون 

مطلبی ک  آموختر  برودم اینقردر در ذهرنم رسروخ  این ک بست  بودم. اد 

 بر  مرن ترامیکرده انرد، هیجران دده شردم. شراید ایرن سیسرتمی کر  

، ب  صورت خاصی طراحی شده بود ک  من کامل اد آن آگراهی آموختمی

کر   همان طرورکردم. می اد آن بود ک  ف رنداشتم. یادگیری آن آسان تر 

کننرد. مری قوانین را فراموش نشدنی ،گفت  بودند، کلمات مخفف آناو  تای

خودککاا و  یکادگیریاونکد  گفت  بود، در اولین دیدارمان، ب  من تامی

کرردم مری . حراال احسراسدن دا  ثر تاری خو تد رودغرل ددبیه 

کر   در مرن ایجراد شرد حالتی .برایم اتفاق افتاده است همان طوردرست 

ام شردهای است و من انگرار وارد برادی دی ت  شدهاین وقایع بر من  گویی
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، دهردمی برد و فهم جدیدتری را ب  منمی ک  قوانینش اد قبل مرا با خود

 و چند نفر در ش ل گیری آن نقش دارند.  ستفهمی که مشااکتی 

 .«بینم ک  اس ی بادمون رو هم دیده می»ب  شوخی گفت:  ج سون

 ترایم پریش بیرای ایرن جرا اون  آره، پیش اد »با مهربانی گفت:  تامی

 .«لطف کردی ک  برای ما وقت گذاشتی بودیم. خیلی

  همیشر  شروخ»: دربارۀ تامی گفرت با محبت رو ب  من کرد ج سون

تو ی ی اد نوابغ تبردیل شررایط سرخت بر   بلیکحاال حالتون چطوره.  ها!

 .«یده ای. تامی واقعا آدم معرک  ای خیره کننده را دهای نتیج 

یشر  سرشرار اد عشرق و مهربرانی هسرتی، تو مثرل هم» گفت:  تامی

 .«ج سون

. شنیدم ک  سرباد برودی. مرن بایرد قبرل اد بلیکراستی : »  ج سون

با چ  چیگی ادتون پذیرایی کرنم. مرن خب، سراسگگاری کنم. شروع اد تو 

شر وتی هرم  آب خوردن دارم. البت  ی  کرم کلوچرۀقهوه، چای و  این جا

. بیشرتر «خوشمگۀ ش وت توش دارههای درست کردم. اد اونایی ک  تی  

 بادنشست . یکوس اولی بود تا مدیر عامل شبی  یک بچۀ

اد در ای و میگبان مان بررای لحظر  .«کلوچ  ب  نظر عالی میاد»گفتم: 

کر  هایی کشویی بیرون رفت و با یک سینی پر اد کلوچ  برگشت. کلوچر 

باعث شدند کر  احسراس ها مرا ب  یاد آشرگی مادرم انداخت. عطر کلوچ 

 غم کنم و دلم برای مادرم تنگ شد.
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و توی این تراس شگفت انگیرگ  این جاپس تو هر رود میای »پرسیدم: 

   ؟«خوریمی  کلوچ

برا برود، وقتری  شرده صرحن  جرالبی  !«ی  چیگی تو همین مای  ها» 

 کلوچ  اش را هنرمندان  مگه مگه می کرد. چشمان بست  

های باغبون . خیال پرداد بگرگری کر  ایرن محوطر  این جااون  بلیک»

کثیف و سیمانی رو تحویل گرفت و تبدیلش کرد ب  این جای رویایی کر  

 این جا معشوقش رو در این جا بگذرون ! کن  لحظ  کنارِمی هر کسی آردو

 تصوارو  این جراواقعا قبو ب  آشغال دونی بیشتر شباهت داشت. اون اول 

 !«آورد وجودب  را  جاکرد و این  عملیکرد و بعد رویایش را 

خوقیرت و  ۀتاجر باشد ستار این ک قبل اد  ج سونباغ واقعا دیبا بود. 

 هنر بود.

 .«همچین جایی ندیده بودمعمرم  در همۀیلی دلرباست. خ»گفتم: 

چند سال پیش، کر  پسرت مردیر عراملی رو تحویرل دادم. برگشرتم »

 ایرن جرابود، ولی مرن دلرم بررای ای جای فوق العاده شانگهای. نیویورک

بر  ن . مرن خروش شرانس برودم کر  تنگ شده بود. باید برمی گشتم خو

یگ  الدم نبود کار کنم. پس تصرمیم کارم داشتم، د درموفقیتی ک   واسطۀ

،  ک  ی ی اد دوسرتانم راغبونی برسم.ام گرفتم ب  بگرگترین عشق دندگی

یر  رود صربح منرو آورد ایرن براال ترا چشرم  اینجاسرتعضو هیات مدیره 

رو  ایرن جرااندادش رو نشونم بده. من ی  لحظ  تو ذهرنم جرقر  دد  کر  

، ایرن بلیکاطراف وجود داره.  ک  اینای تبدیل کنم ب  جالب ترین باغچ 
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رو  ایرن جرای ی اد بگرگترین کارهای عمرم بود. برنام  داریم ک  ب  دودی 

ترونن اد برودن کنرار می برای باددید عموم بادگشایی کنیم. اینجوری هم 

 .«نواد لذت ببرن و بهشون خوش بگذرهاین باغچ  دل

 ت خوش آمردب  باددید کننده ها ،ون ماسکا و با»ب  شوخی پرسیدم: 

 .«ترسم. باورکن!می روشنایی رودم ادت دردیگ  من ک  گی؟ می

اد این پسر خوشم اومد. ممنون کر  آوردیرش.  تامی»خندید.  ج سون

ی ی اد تعهدات شخصی من این  ک  دور و برم فقط آدمای خوب، مهربرون 

ن وقتشر  و مثبت باشن ک  باعث ش  احساس خوبی داشت  باشم. پرس اال

مری » و خیلی سریع حرفشرو پریش کشرید: .«رو شروع کنیم ک  کارمون

ی ری اد  ترامی رهبری درون شنیدی. دونم ک  تا حاال خیلی دربارۀ فلسفۀ

 .«خوش شانس بودی ک  اونو پیدا کردیبهترین شاگردان ما بوده، پس تو 

کر  نگراه  ترامیبر  سرمت  .«راستش، اون منو پیدا کرد»دادم:  پاسخ

 و انگشت شصتش را باال گرفت. با محبت تایید کردکردم 

مردیریت رو  ار من این  ک  سومین اصل اد فلسفۀعالی ! خب، امرود ک»

 .«برات بگم

 .«منتظرم ک  کلم  رمگی اش را ب  من بگویی»

 اغلرب فرامروش ،اصلی ک  متاسفان  توی این دنیرای فنراوری محرور»

 ترچکی او رطکتشر : می ی  جمل  خوصش کنم، درش . اگ  بخوام می

هردف اصرلی تجرارت،  عمیق تر راده، مدیر قوی تری خو تی دکد 
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و بیشتر کردن اردش اونهاست. این ن ت  خیلی مهرم رو  ن هااارتباط با انس

 «باید در مسیر کارت و برای دستیابی ب  دندگی پربار در نظر داشت  باشی.

آن ی ی اد چیگهایی ک  اد دیدار با این آمودگاران دریافتم این بود کر  

کردند تا در سادمانم بهتر می در عین حال ک  در ابتدا مسائلی را مطرح اه

مدیریت کنم، هر کدامشان بر اهمیت برخورداری اد دندگی شاد و پر معنرا 

فلنکفه واقعا برایم جالب بود. حراال کرامو بر   ئل مس اینتاکید داشتند. 

 احسراس واقرف شرده برودم.و ارائر  برتررین عمل رردم  ا تبری زندگی

ک  با تمام توان بادی کنم، ولری در عرین ام و آمادهام کردم الهام گرفت می

را دوباره ابداع کرنم. ام بردم ک  باید دندگیمی حال بیشتر ب  این ن ت  پی

سردر گم و نا امیدم کرده برود. برا نرامگدم مشر وت دیرادی  ،سیر وظایف

رو  دادرت لحظات داشتم، اد نظر سومتی، چندان رو ب  راه نبودم و ب  ند

پذیرا شدنِ ایده و ابگار های الدم بررای  آمادگی عموکردم. حاال می تجرب 

   پیشرفت را داشتم.

تش یوت اقتصرادی، چیرگی نیسرت جرگ  ، تجارت یعنی انسان.بلیک»

 ی  رویای جالرب جمرع کنار ،رو انسان هاانسانی ک   نوعی سرمای  گذاریِ

ایجراد  ،های فنری نشون بدن و اردش کن  تا برترین استعدادهاشون رومی

ک  در دنیای تجارت امررود وجرود  سرعتی، رقابت و . با وجود فناوریکنن

روابرط و ارتباطرات  کرل برادی دربرارۀداره، خیلی اد ما فرامروش کرردیم 

روابط در  اد بین بردنوجود داره،  ن هااو با سرعتی ک  در کار انس .انسانی 

استان این  ک  هر چی همبسرتگی برین هرم ولی طنگ د روند نتایج آسون .
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کنی بهترر می تیمی هات بیشتر باش  و رابط  ات با کسانی ک  براشون کار

 دیگرۀ . در واقرع بایرد اضراف  کرنم هردفِمی رسری بیشتر ب  نتیج باش  

دونم خیلی ساده ب  نظرر میراد، ولری می تجارت این  ک  واقعا مفید باشی.

بر   ن هاافق ترین بادرگانان و بگرگترین سادمتجارت واقعا کار ساده ای . مو

کرنن، تجرارت می جای سخت کردن کارها روی موضوعات اساسی تمرکگ

 .«ن تا ب  باالترین آردوهاشون برسنابگاری  برای کمک ب  مشتریا

ن اکمک بر  انسر ،. هدف اصلی تجارتج سون  یدرستنگاه ب  نظرم »

 .«ی دیگ  استها

ت، همیشر  درسرتی خرودش رو نشرون حقیقر»با مویمت پاسخ داد: 

 .«میده

ولری بر  نظرر میراد کر  براور غالرب »گفت  اش اضاف  کردم:  تاییددر 

 .«ک  تجارت فقط پول درآوردن ، همیناجتماع این باش  

درست  ولی ی  موضوع دلگرم کننده هست ک  باید بهش توج  بشر . »

شری بیشرتر کنی و ب  مشتریانت اردمی مدیر درونی خودت رو بیداروقتی 

غیر مستقیمش ایرن میشر  کر  مشرتریان دی، نتیج  میاد ابگار و وسیل  

اد انجام کارهرای خروب  ک ای شن. نتیج می بیشتری ب  سمت تو گسیل

 شررکتتک  ب    سودیدندگی، احساس معنی دار بودن  عووه برگیری می

هرچری اردش بیشرتری  کمک و هم اری میاد. دنبالِ ،پو . میش  سرادیر

مالی بیشتری بر   ، سادمانت موفقیتِقائل بشی هم ارات و مشتریاترای ب
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 جدیردتری بر  ترو ملحرقهرای بین  و در مسیر کاری موفقیتمی خودش

 .«شن!می

رخکواد  ننانی ر ،را آدماکاری ک  من باید ب نم این  ک   پس همۀ»

باید بر    رز ای یا قومی ند دته رادم  کام و رهشون نگاه جانیتی،

خود بر   من و نتیجۀ یق مم نی ب  اونا کمک کنم و پاداش این کارِهر طر

 .«خواهد بود امخود آن موفقیت شخصی من در کار و دندگی

سرختش  ودقیقا. بهت گفتم ک  تجارت کار سراده ایر ، فقرط مرا اونر»

 .«دارنمی کردیم، بادرگانان باهوش اونو ساده نگهش

الب  این  ک  چطرور ایرن این حرفا درستن. اما چیگی ک  برام ج مۀه»

 .«فلسف  این قدر در جهان امرود مهجوره؟

نینکتن  ثارکت و مشکترکراواتای عمومی دیگه چاد ن تم »

. خیلی هم سریع. و آدمایی کر  ایرن چون همیش  در حال تغییرن. رلیا

ن اک  قبو انسرهایی مونن. اردشمی روش جدید تجارت رو درک ن نن جا

ا دیگر  دن حراال دیگر  اد برین رفرتن. اونرکررمری بر اسراس اون کرار ها

جهرانی سرادی و تغییررات  رو اد دسرت دادن. فنراوری هرا، کااکرددون

رت رو کرامو متحرول کررده. دنیرای تجرا ،اخیرر صرد سرالِ عمیقِ جامعۀ

قبل میش  تریم های ده های ک  ف ر کنی با استفاده اد تاکتیکدیوونگی  

ایی کر  در اونمادرید ارنج کنی! اف با رئال و برای مصوتبال خودتمحبوب ف

 قردیمیهای کنن و با ترس ب  سرنتمی برابر این تغییر اجتماعی مقاومت

نشرون داد چطرور  د اوینک  هایی مثل نسل شن.می منقرض چسبنمی
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اد دنیرا مهجرور و تنهرا مونردن! یرا مثرل ای منقرض شردن یرا در گوشر 

ت امل و  ،ها سال پیش نمیلیو دایناسورهایی ک  نتونستن با تغییر شرایطِ

کر  صرنایع خودشرون رو دارن و یی ن هرااسرادم پیردا کرنن. سازگاای

ایی کر  همر  جرای جهران مرورد پسرنده، اونرکرنن می تولیدهایی مارک

 عنروان رو در تمرامی سرطوح کارشرون رشردبری خواهند بود ک  مدیریت

 .«ذارنمی و روابط شون رو در اولویت اول ن هاادن و انسمی

دادم، نگاهی ب  باغچر  می گوش ج سونهای  ب  حرفور ک  همین ط

 کردم.می هم

 کرنم اینر  کر  اگر مری در هر حال، چیگی ک  من ب  ترو پیشرنهاد»

ات در تجرارت برسری، بایرد برا آدمرا خروب خوای ب  باالترین توانمندیمی

ات ب  آب و آتش بگنی و نقش خرودت رو بررای برخورد کنی. برای مشتری

 .«هم تیمی هات پیاده کنی هایِگسترش استعداد

معموال این کار مربروط بر  بخرش منرابع انسرانی  »با احترام پرسیدم: 

 «شرکت ها میش  درست ؟

ا ، باید ب  دیگران کمک کنری کر  اونرخواهی ک  برنده باشیمی اگ » 

در تونی برای ایجاد فرهنرگ و عمل ررد براال می کاری ک هر برنده بشن و 

 کن  کر  چقردرمی فرهنگی ک  توش هر کسی درک .سادمانت انجام بدی

رو در  رزاگیکر     این ترتیب، بخشی اد کار تو این تون  عالی باش  و بمی

 .«ی ک  هرگگ نقاط مثبت خودشون رو ندیدنافراد بیدار کنی. افراد
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تامرل کررد و گرل سررخی را ای هایش امید بخش بودند. لحظ  حرف

هماننرد »ان لحن محترمانر  ادامر  داد:  بویید. بعد با صدایی بلندتر و هم

مردیریتی  دنبرال پسرتِ این ر  شی. بدونمی دایناسورا نباش، ک  منقرض

دونری کر  بررای مری مدیر باش و مدیریت کن. حراال خیلری خروب باشی

بمونی. تو همرین ها مدیریت کردن دندگیت نباید منتظر عناوین و منصب

 . بیاری و بر  ظهرور برسرونیحاال باید بهترین شخصیت هم ارانت رو باال

. حتما نبایرد مردیر عامرل بذاری تاثیر خوبی روی فرهنگ سادمان خودت

دست اندر کاران تجرارت ات روابرط عرالی ایجراد  مجموع  باشی تا با همۀ

بعضیا برای تبلیغ محصوالتشون جار و جنجال راه میندادن اما کافی  کنی. 

خرودت نشرون بردی اونوقرت بهترین کارایی خودتو ب  مشتری های اولی  

این تنها کاری  کر  مثل یک عطر خوشبو بقیۀ مشتری ها پیدات می کنن. 

پرر هیجران و  صورتی ک  دور و برت آدمای متعهرد، . دربلیکالدم  ب نی 

فوق العاده باشن ک  در باالترین حد توان شون کار کنن، سرادمانت عرالی 

. خرواب براداری ن هاام، بل   در دفصل فروش. ن  فقط در خواهد کرد کار

دارن  قرویهرای تیمن  تنهرا امری ا دقت کنی، های اگ  ب  بهترین شرکت

ک  برین هایی کنن. تیممی بهترین سطح کارایی رو ارائ تک ت شون  بل  

، تجارت واقعا چیگی فراترر اد بلیکبینی می شون موثرترین روابط برقراره.

 ایی کر  ترو داخلرش کرارانواع مختلف گفت و گو نیست و اگ  فرهنگ ج

میرون  تعامل رو رشد بده و ارتباطات انسانیِکنی فراموش کن  ک  این می
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 هر کدوم اد شما رو پرورش بده، تعامل و رشد خیلی دود ب  پایان خرودش

 .«ش می رس  و اون تجارت خیلی دود برش ستمی

ب  سمت جعب  ابگار کوچ ی رفت و کشویی را در آن باد کرد.  ج سون

خاموش بود و با تحسین ب   تامیبیرون آورد و ب  سمت من آمد. ای  بست

های عجیب داخل باغچر   کرد. سرس ب  گلمی آسمانخراشهای شهر نگاه

 .«بفرما ! لطفا اینو باد کنید»فت: مودبان  گ ج سونخیره شد. 

کاری را ک  گفت  بود، انجام دادم و بست  را باد کردم، داخل آن مشتی 

 بذر بود.

گرده. هیچ گراه می ، حاال کل دندگی من حول و حوش باغبونیلیکب»

تونم این بذرها رو بر  گلهرایی دیبرا تبردیل می اد این کار ک  ببینم چطور

شم. اگ  اولویت اولت این باش  ک  با آدما ارتباط صرمیمی نمی کنم خست 

کنر  کارمنردای کتراب فروشری نمی و عمیق برقرار کنی دیگ  فرقی برات

عکین ا در تماسری. تریانی ک  هرر رود برا دنردگی اونرت باشن یا مشمقابل

. احتیاج ب  صبر و توش دیاد داره. باید مدام روابطت با افرراد رو راغبونیه

دونی ک  منظرورم چیر ؟ مطمرئن براش می ب  طور هدفمند آبیاری کنی.

گرن: هرچر  مری گیری. باهوش ترین باغبونراای میفوق العادههای نتیج 

 .«کنیمی ی همون رو درو اربِ

 های گذشرت  بهانر  سال درفهمم ک  می . حاالج سونخیلی جالب  »

هم ندارم ای ستی ندارم، قدرت و وظیف گفتم ک  چون پ می آوردم. منمی

رو رشرد بردم. مرن  شررکتک  بخوام تیم یا گروه تش یل بدم و فرهنرگ 
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لها سرر برگنم . تونم ب  فامینمی همش شاکی بودم ک  سرم خیلی شلوغ  و

بلند شم و کاری رو ک  در توانم هست انجرام بردم، همر   این ک ب  جای 

دونستم. من تا این حد یرک فررد قربرانی و می چیگ و هم  کس رو مقصر

 «غمگین شده بودم.

کنی، آیا کسانی ک  باهاشرون می وقتی ک  رودهای کاری ات رو مرور»

 «کردن؟می کردی هم تو رو پشتیبانی و تشویقمی کار

راستش ن . در واقع من واقعا احسراس جرا افترادن »کمی م ث کردم: 

کرردم. نمری و واقعا در اون تیم، حسکردم. من خودمنمی در اون گروه رو

 .«با بقی  ندار نشده بودم

ا بهترر کنری. کردی ک  روابطت رو با اونرنمی عجیب نیست. تو توش»

رو بررای ایجراد پیوسرتگی تونستی بگری کر  دمران الدم می قبل اد امرود

کرنم جروری مری بهتری با هم ارانت نداشتی. من همیش  آدما رو تشویق

کراری شرون های کار کنن ک  نش  برای ایجاد ارتباط با کسانی ک  ساعت

. ترو بهتررین بلیکگذرونن دمان گذاشت. دربارش ف ر کن می رو باهاشون

رونی کر  گرذمری بهتررین رودهرای عمررت رو میرون کسرانیهای ساعت

اونا رو بهتر بشناسری یر  کرار منطقری  این ک باهاشون هم ار هستی. آیا 

 قی باهاشون داشت  باشی؟ و بر  بدنرۀروابط خوب و عمی این ک نیست؟ و 

مشروق داری و  ی  جامعرۀ داشتنِ ت احساس تعلق خاطرکنی. احساسِکارِ

نرا هرم کنری، اومی وقتی ک  هم ارات ببینن ک  تو داری اد اونا پشتیبانی

قدرتمنردترین ی ری اد  قانون مقارلکه رکه مثک کرنن. می همین کار رو
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. وقتری کر  بردون ریرا بر  قوانینی است ک  در روابط انسرانی وجرود داره

کنن تا همون جوری بهت کمرک می کنی، اونا هر کاریمی دیگران کمک

اون هم ار هرم تمرام  کنی،می ، وقتی تمام قد اد ی  هم ار پشتیبانیکنن

کن . این طبیعت بشره. ب  دیگران کمک کن تا موفرق می د تو حمایتقد ا

 آن ککهقبک   ز کنن تا تو موفق بشری، امرا می بشن، دیگران هم کمک

. ترا ترو را کنی دستی ره سمتت دا ز کاه، راید قلبش او لمس کای

ب  حریم امن خودش راه بده و تاثیرگذاری تو آغاد بش . نباید منتظر بشری 

 .«تو فرآیاد او تارماد نه دروع کنان پیش قدم بشن. ک  حتما دیگر

 گانردیدر دیدار اولمان در کتاب فروشی اد  تامیعبارت کلیدی را ک  

 همان گون  تغییر کنید ک  بیشتر اد همر »ت رار کرده بود ب  خاطرم آمد: 

 .«دیگران را آنگون  ببینید یدخواهمی

دریافرت کنری  خروایمری دقیقا اون چیگی ک  بیشرتر اد همر  چری»

تونم بهرت بردم. اگر  می ک هائی   ببخش. این ی ی اد اردشمندترین درس

البتر  بردون کر  خوای، بیشتر پشتیبان دیگران باش. می حمایت بیشتری

هر کسی خط قرمگهایی برا خودش داره. پس باید کمی احتیاط کنری ترا 

 .«  نسبت ب  طرف مقابلت داشت  باشیشناخت اولی

شرود مری در خط مقدم چیگهایی ک  در ذهنت مروراینو هم همیش  »

هم ارانرت را فعرال کنری کر  مردیر  این ک داشت  باش، بهترین راه برای 

 درون خود رو بیدار کنن این  ک  خودت ب  این کار تسرلط داشرت  باشری.

خوام بادهم ت رارش کرنم، چرون می دونم این حرفو دیاد شنیدی. ولیمی
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منردترین ابگارهرای ایجراد تغییررات مثبرت در واقعا حیاتی . ی ری اد قدرت

تکیچ الگوی خروبی براشرون باشری.  ،مدیریت دردیگران این  ک  خودت 

. ما ذاترا در برابرر کنتررل شردن کس دوست ند اه ره  جباا تغییر کاه

 بر  چیرگی کر  ،آدمرا کنیم. ب  این دلیل  کر  مجبرور کرردنِمی مقاومت

احسراس  شر مری کن  و باعرثمی ا رو ناراحتتونن باشن، اونمی دونیمی

 نرورِ وقتی تو در روشرناییِ گیری.می ادشون کنن داری آدادی فردی شونو

کر   کرردی برای دیگران طرحی رسم ، در اصل بهترین عمل ردت وایسی

وقتی ترو در تمرام کارهرایی کر   ببینن ام ان چ  کارهایی براشون هست.

شری کر  بر  مری الگویینشون بدی ای انجام میدی، مدیریت خارق العاده

ا هم قدرت خودشون بشن تا اون کنی وارد بادیِمی راحتی ب  هم ارات القا

همین قدر انرزیک بشن. بخشیدن تمرام چیگهرایی کر  بایرد ببخشری، اد 

 طریق بادنویسی داستان بگرگی ات، بر  تمرام اطرافیانرت کر  باهرات کرار

بردونن کر  بر  ده تا داسرتان خودشرون رو بنویسرن و می کنن انگیگهمی

 .«تونن تا کجا باال برنمی عنوان مدیر و البت  ب  عنوان ب  انسان،

داد، شرروع بر  مری در حالی ک  ب  صحبت پرشور خود ادام  ج سون

ایسرتاد و می باغچ  بود. گاهی همهای و هوادهی خاکها هرس کردن گل

 رید.بامی کرد. عشق ب  طبیعت اد چهره اشمی نفسی تادهها با عطر گل

 .«گذره هامی این باال حسابی بهت خوش»پرسیدم: 

ای کرارم، واقعرا خوشرحال برودم. هریچ گراه من تموم سال هر»گفت: 

برسونم. پیشررفتهای مرداوم  این جاکردم ک  بتونم کارم رو تا نمی ف رشو

www.takbook.com



 090 رهبری ک  هیچ لقبی نداشت 

 دن. بیشرتر مرامری کارهای بگرگی برای آدم انجام، رودان ، با گذشت دمان

 جهانی عمل کنیم. عدۀ کمی اد ما ب  اندادۀ در کوسِکارمون  درتونیم می

 کافی در کار تخصصی خودمون تا این انرداده وظیفر  شرناس و پرای کرار

ی  چیگایی اد داسرتان مرن بررات گفتر . داسرتان  تامیدونم می مونند.می

 .«دنان هم ارمون دوباره احیا کنیم شرکتی ک  تونستیم با کمک مردان و

 .«اونجا مدیر عامل یا معراون برودیحتما دم ک  من ف ر کر»پرسیدم: 

فقط یر  کارمنرد جرگو بروده  ج سوندر شرکت فناوری، االن ک  شنیدم 

 خیلی تعجب کردم.

فروتن ترین فرد، درست ، ولی هرگگ این واقعیت رو اد یاد نبردم ک  »

گر : مری وینتون مارسالیسبگرا مودیک،  . ستارۀدهمی رزاگترین فرد

شر  نمی ب  تنهایی انجام ی فروتن . هیچ کاری،ن هااانس مختصِ ،پیشرفت

 شر . یرادِمری تر تیمی مهم گروه و کارِ و هر چی هدف بگرگتر باش ، نقشِ

مرن چیگهرای گر : مری افترادم کر  ایگاک نیوتنحرف فیگیک دان بگرا 

ایسرتاده هرا غولهای بیشتری اد دیگران دیده ام، ب  این دلیل ک  بر شان 

بینی، ب  خاطر کسرانی  کر  برا مرن کرار می هستم ک  ن جاای. اگ  من ام

. مرن هرگرگ ما را تم ره قله اسیدیم تر چاد پرچم دست ماهکردن. 

راحتی خانوادشرون  ،ا هر رود صبحکنم ک  اوننمی این واقعیت رو فراموش

اومدن کر  بهتررین کرار رو در و امنیت خون  شون رو ب  خطر انداختن و 

هم گفتم ک  ها من ب  رسان  دم پیش ببرن.وده بی طرحی ک  من داراستا

روابرط اجتمراعی قروی مرا بروده. مرا بر   بر  خراطرهم  این دسرتاوردها 
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خیلی دیادی رسیدیم، چون ک  دست در دست هرم و دل بر  های پیرودی

تجررکه دل هم داده بودیم. تجرب  ما انفجار موفقیرت در دمرانی برود کر  

دیم. یرک سرادمان ش سرت ناپرذیر رو پیدا کرده برو زینت دا کااا تم

ره طکوا ک  در کل تش یوت  اد روابط عالیای مجموع چیگی نیست جگ 

 ش  و هم  رو برای رسیدن ب  یک خروجی عرالی متحردمی جاری ننبی

 .«کن می

رفت ک  در آن چند سوسن می قدم دنان ب  سمت حوض آب ج سون

بیررون ای   سفید و دیبا روئیده بود. سرس دست در جیربش کررد و سر

 آورد.

بیرا، لطفرا »روی گل خم شد و آن را بوسید. سرس پول را ب  من داد. 

یر  آردو کرن. امررود رود شرانس حوض بنداد. ولی قربلش  دراین س   رو 

 .«توئ 

 راس ب  مرن نگراهدیگر تِ داشت اد گوشۀ تامیس   را در آب انداختم. 

همردیگر را  وشریکتراب فرچند رود پیش کر  در  هم مانند کرد. هنودمی

دیدیم سر و وضعش عجیرب برود. همران جلیقر  و شرلوار و سراعت براب 

اما شناختی ک  االن اد او دارم برا آن رود قابرل مقایسر  نیسرت. اسفنجی، 

 یر بارش دسترسی پیردا کررده برودم. مردیر نابغر  و انسرانمن ب  درون پ 

ایرن جرگ  ،او را جبران کنمهای توانستم محبتمی سخاوتمند. واقعا چطور

 ایرن کر اد  آگکاتیباشم ک  او ب  مرن داده. همران ای قدردان هدی  ک 

، مردیر خرود توانم صرف نظر اد محل کار و حوادث گذشت  ام، با تسلطمی
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احساس غرم مررا فررا  .پیر بود و این مسئل  مرا نگران می کرد تامی باشم.

، بلیرکبینی آب حوض چطرور مروج برداشرت می»گفت:  جس ونگرفت. 

 .«اون س   رو داخلش انداختی! این ک قط ب  خاطر ف

 .«آره، می بینم»خیلی دود گفتم: 

ت دارن و سادمان هم همین طوری . هم  اهمی  خوب ، ارتباطات درونِ»

ر کرل د مسریرهای ارتبراطی تمرام .بر  حسراب میرادعمل رد همۀ اعضا، 

بر  عرالی،  ای کنن. رابطر می پیدا جریانمانند حرکت رودخان ، شرکت 

شر  و در نهایرت می ده و اون هم ب  بعدی منتقلمی گفتگوی بعدی الهام

ب  چ  سرمتی  ،مجموع  کن  فرهنگ کل می تعیین موجی ک  بوجود میاد،

بودم، و وارد اولین شرکتی کر  تروش کرار  جَوون. وقتی خواهد رفتپیش 

 .«گذروندم ک  هرگگ فراموش ن ردمای کردم شدم، دوره

 «؟چطور»پرسیدم: 

دربارۀ اهمیت ایجاد روابرط عمیرق برر ون دوره ب  خاطر چیگایی ک  ا»

ره اد مرا امتحران برود. آخرر دو اساس اعتماد دوطرف  یادگرفتم اردشرمند

یا مطالب اصلی رو یاد گرفتیم یرا نر ؟ آخررین سروالش گرفتن ک  ببینن آ

 نام سرایدار شرکتمان، پیرمردی کر  هرر شرب دفترهرا را تمیرگ»این بود: 

دونستم چی بگم، من وقتایی ک  تا دیر وقرت نمی واقعا« بنویسید. کندمی

 رو جمرعها کشرید و دبالر مری موندم، اونو دیده بودم ک  جارومی سر کار

کرد، ولی هرگگ برام مهم نبود ک  بشناسمش و بررام اهمیتری نداشرت. می

و رد شردم، هریچ کرس ی  نظافتچی بود. خرب، اون امتحرانآخ  اون فقط 
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شد و من اون رود درسی نمی ن جواب درست ب  اون سوال قبولبدون داد

کسب و کرارت خوای می گرفتم ک  هنودم تاثیرش در من هست. اگ  واقعا

کسانی ک  در سادمانت هستن اهمیرت برده.  جلودار دیگران باش ، ب  همۀ

و برا هرم  تمه راید رکازی د ده رشکنهر جایگاهی برای خودش مهم . 

کیفیرت اداره همیشرر  برر  سرطح کیفیررت ارتبرراط ارتبراط داشررت  باشررن. 

 .«عیار یعنی یک شرکت تمام روابط کاری موثرپرسنلشون . 

 «حاال اسم سرایداره چی بود؟: »  این ک سوالی ک  در ذهنم اومد 

. بعرد اد اون اتفراق رفرتم و باهراش آشرنا تیم ترنرر، تیم»سریع گفت: 

های بررای بچر شدم. اون کسی بود کر  بخشری اد دنردگیش رو بر  کرار 

خونرد و ی ری اد مری ی فلسرفیکتاب ها. اختصاص داده بود سرپرستبی

م. تراده فهمیرده برودم هایی بود ک  در عمرم دید خوش صحبت ترین آدم

اردش . هر دن و مردی، دخترر و پسرری دنیاییه شتر کنی رر ی خود

 .«ش بشی و اد تجربیاتش استفاده کنیاینو داره ک  وارد دنیا

 «چقدر عجیب....!»با صدای بلند بگم:  فقط تونستم

بهت گفتر   تامی»سرش را پایین انداخت و خیلی آرام گفت:  ج سون

بیمراری سررطان اد دسرت  بر  خراطرک  من چند سال پیش همسرم رو 

 .«دادم

 .«ج سونشنوم می خیلی متاسفم ک  اینو»

ک  هم  حیرت کردن.  من جوری شرکتمون رو متحول کردمممنونم.»

هم غافل نبودم و کوتاهی ن ردم. بیشتر اد هم  چیرگ  ای م لحظ همسراد 
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 دادم و دوستش داشرتم. قردر لحظرات برا هرم برودن رومی بهش اهمیت

کرنم، مری دونستم. حاال ک  اون رفت  ب  لحظات قشرنگ گذشرت  ف ررمی

خوشحالم ک  کاری ن ردم ک  االن پشیمون باشم. البت  عمیقا دلرم برراش 

بیشتر اد هر دمران دیگرری  نیگ دگار در دنیای تجارتدر این رو تنگ شده.

ن. یخری و سرردها اد هم دور شده و رابطر ها اد هم جدا شدن. دلها آدم

کمترری رو  تِامرا انسرانی  ،خوب این و  رشد کرده صنعت، فناوری اطوعات

کنیم. این بگرگترین نادانی و جهل بشرره کر  امررود گرفترارش می تجرب 

خوام بهت بگرم اینر  کر  بگرگری و موفقیرت در می ک ای . نتیج هستیم

تجارت ب  دقت و تمرکگ روی افراد بستگی داره، در ی ری شردن برا اونرا و 

باور کردنشون. تجلیل اد افراد. باید مرکگ ارسال انرزی مثبرت بر  دیگرران 

 .«کنی خوش شانسیمی باشی. تو ب  همون انداده ک  ب  دیگران کمک

. مرسی کر  ایرن جکان ایده هایت پیدا کردی چ  راه خوبی برای بی»

فت  با من در میون گذاشتی. واقعرا باهرات مروافقم. ایده رو اینقدر شست  ر 

این رودا حس کردم ک  گفتگوی آدما رنگ و بروی حقیقری خرودش رو اد 

 اتباط نفس رکه جای صرحبت و  ،نوشت  و پیام ،دست داده. خیلی اوقات

 خوریم کسی حرفریمی تو رستوران غذارو گرفت . حتی وقتی با هم  نفس

کنریم. انگرار نمی م، نگاهدن  و ف رش جای دیگس. گاهی حتی ب  همنمی

 این کر . پدر و مادر خود من با پشت گوشی هاشون پنهان شدن ن هااانس

آوردن، اما اصرار داشتن ک  خانواده هر چنرد نمی هیچ اد ت نولوزی سر در

م رو برا هرم بخرورن. و چر  خراطرات رود یک بار دور هم جمع بشن و شا
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شد. شرادی می بادها اد طریق همین صحبتهایی چ  گره شد.می قشنگی

 داد. دلگرمی بر  هرم پیردامی و نشاط اون لحظات تا چند رود ب  ما انرزی

های احساس شور عجیبری اد صرحبت .«با اردش بودکردیم این خیلی می

رودهرای قبرل ایرن حرس رو  این مدیر عامل سابق در من پیدا شد ک  در

 نداشتم.

. من حاال فقط ی  باغبونم. متشر رم ادت» او با فروتنی تمام ادام  داد: 

های قشرنگ براالی ایرن  همین طور ک  من االن وقتمو صرف پرورش گل

کن، تو هم تک تک ارتباطاتت رو با هم اران و مشرتریانتون می تراس دیبا

 های افراد رو القوه، بهترین ویژگیبینی. مدیران بمی پرورش بده، نتیجشو

همون طروری  .ها ش وفا بش  سادن ک  اون ویژگیمی بینن و محیطیمی

دنرده  دون  خاک یک عامل اصلی برای گیاه ، ن  تنها بررایمی ک  باغبون

دد، ن رات مهرم و می هرچ  بیشتر حرف .«موندن اون، بل   برای رشدش

 شدم.می متوج  را کاربردی در تجارت

 ینم بدون ک  مردم، با کسانی کر  ادشرون خوششرون بیراد تجرارتا»

کنن. با کسانی ک  بهشرون حرس می کنن. با کسانی ک  بهشون اعتمادمی

دن. البت  بایرد مواظرب باشری و کسری رو کر  هنرود شرناخت می خاصی

ت رو در اختیارش قرار نردی، یرا باهراش شرراکت درستی ادش نداری مالِ

ر دعیبری نرداره  البتر خرائن کرم نیسرتن.  افرراد فرصرت طلرب ون نی. 

بگرا منش برخورد کنی. با مردم جروری برخرورد کرن  ت با هم  رفتارها

تو هستن. برای سر کار خودت یعنی همون کتراب  VIPک  انگار مهمون 
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رود بر  رود ها تونی این تجرب  رو شروع کنی. اون وقت  مشتریمی فروشی

کتراب کت. مردم مریگن همرون شر شی مشخصۀمی میان و توب  سمتِت 

د و فرون جملر  ک  اون کارمندش خوش برخورد و پر انررزی برو فروشی

 .«خاص و جالب رو گفت

 گادی مح رم بر  کلوچر  ددم. .«عاشق اون لحظ  ام»با هیجان گفتم: 

 شم اشتهام هم باد میش !می دونم چرا وقتایی ک  هیجانینمی

داخت، م ثی کرد و گفت: انمی نگاهی کلی ،ک  ب  اطراف باغ ج سون

 این جادیگری دارین، خودمم باید چند تا کارو های می دونم شما برنام »

فراگیرر بگم ک  در ایرن فلسرفۀ و حاال باید پنج قانون اردشمندتموم کنم. 

 «.جاری هست

 .«ت عمیق تر باش ، مدیریتت قوی ترهامرود یاد گرفتم، هرچی روابط»

ی کرر  امررود داشرتی، مرنم کلمررۀ گارهرایآمود درسرت  و عرین بقیرۀ»

ر ایرن قروانین کن  بتونی راحت ترمی بهت کمکاختصاری خودم رو دارم. 

 .«قدرتمند رو حفظ کنی

رده برود دلرم را ب ر ج سرونهای تادگی کلوچ  حالی ک با شادی و در 

و خیلی دوست دارم. بگرو کر  رمگی و ب  یاد ماندنی ر این کلماتِ»گفتم: 

 .«منتظرم

درسرت شرده برود نوشرت: هرا روی شیشر  کنرار گل روی بخاری ک 

 . ننان

 .«حالش خوب  تامی!»خندیدم و گفتم: 
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الف یعنی، استفاده رسروندن و خیرر خرواهی بر  » ادام  داد:  ج سون

. سودمند بودن. همون طرور خیر خو تی و دیگرخو تیدیگر انسان ها، 

اد  ک  گفت  بودم، تجارت تا حدود دیرادی یعنری مفیرد برودن. پرس ی ری

ترا در مردیریت بر  تسرلط تونم بهت یاد بردم می بهترین چیگایی ک  من

 شر  کرار کنری.مری    همیش  بیشرتر اد پرولی کر  بهرت دادهبرسی، این

 ش  همیش  تابع مسرتقیمی اسرت اد مقرداریمی مقداری ک  برات جبران

دا تر دستگاه ررقی، رین د ده تا و خروجی تکا . بلیکبخشی می ک 

و ضح و معاکی د ای وجکود د اه   ننکان تکم یکه تمیشه  اتباط 

چند برار  موجود ررقیه! تمام  عصاب ما را ولتاژی  ز ررل کاا می کاه!

شده بری تو ی  مغاده یا رستوران و ببینی آدمایی ک  اونجان، واقعرا بهرت 

سرت کر  سودمند یر  وازۀ سادَ افت .می کنن. ب  ندرت این اتفاقمی کمک

ش . ب  خودت قول برده می صب کنی بسیار خاصاگ  اونو روی زن هات ن

   .«دترین آدمی باشی ک  تا حال دیده شده!ک  مفی

 .«تونم بگم این  ک  ج سون ی  انسانِ عالی می تنها چیگی ک »

موجی اد تف ررات در مرن شرده  برق باعث ایجاد ج سونهای صحبت

کر  مرن بود. طوفانی اد احساسات، مدیریت بسیار فراتر اد آن چیگی برود 

در دنیرای امررود و ای دنده کردم. مدیریت راهی است ک  هر فردِمی تصور

 -اد تجارت گرفت  تا اجتماع و حتری یرک جامعر  کامرل -در هر سادمانی

ذاتری خرویش بررای الهرام بخشریدن بر   تواند ب  کمک آن اد قردرتِمی

روشی  خود استفاده کند. همینطورهای دیگران ب  منظور رسیدن ب  هدف
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برترر خرود را شرناخت  و بررای هرای رای هر کدام اد ماسرت کر  تواناییب

 سردمین و دنیایمان افتخار بیافرینیم.

، این اشتیاق در اعماق وجرود آدمری نهادینر  شرده، بلیکمی دونی »

خروایم مری حتی اگ  ب  صورت خودآگراه نشناسری اش. هرر کردوم اد مرا

 شر لی دنردگی چر  یرم بر ، داردیممی ک  فارغ اد کاری ک  انجام بدونیم

کنیم ک  وقتی ب  پایان دندگی مون رسیدیم احساس بیهودگی ن نریم. می

کنر ، مری خواد ک  وقتی در بستر مرا دندگی اش را مرورنمی هیچ کس

فایردگی گذشرت . اون لحظر  کارنامر  بری عمری رو ببین  ک  ب  پروچی و

و عاقبرت کنی ک  ب  نسب  موفق برودی می دندگی دست خودت ، احساس

 .«بر تو چیره شده بوده فایدگیری ردذ تی و این ک بخیر شدی یا 

ناگهان حس کردم با شنیدن ایرن کلمرات یرخ کرردم! نفرس عمیقری 

در  مکشیدم  و ب  یاد چگونگی دندگی خودم افتادم. انگار کل فیلم دنردگی

شد! حس کردم اگ  همین االن تغییرات عمیقری در رونرد  مرور چند ثانی 

سرشار اد اتفاقاتی خواهد بود ک  در گذشرت  ام ایجاد ن نم، آیندهام دندگی

 تجرب  کردم. 
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ره من رگویاد  زندگی خو ستم تاگام  عتم پایان اقارتِنمی من

ا  ا  سک 08 دا حالیاله می تو ننتی !راا زینته  ی 08یا سا  ا  

  سبا ماتلف لمس و مزه کای 08ره 

نهایت باش  این حرف یعنی  ن، ک  رسیم ب  حرف دوم انسانمی حاال»

فایرده  ، برای ایجاد روابط در کوس جهانی، ن  تنها باید خیلی مفیردِدرک

استاد باشری. ایرن توانرایی آدم رو بر   ن هااباشی بل   الدم  در درک انس

. کمترر شرنیدن عمیرق رسرون :می مدیریتهای ی ی اد مهم ترین مهارت

مم ن  ب  نظرت یلی خوب بودن، شنونده خحرف بگن و بیشتر گوش کن. 

آدمرای شرنونده ی  کار ساده بیاد، ولی اصو این طور نیست دوسرت مرن. 

دنری، ایرن مری شناسی ک  وقتی با اونا حررفمی چند نفر روخیلی کمن. 

طوری ک   ،دنمی ده ک  واقعا شیفت  و با دقت گوشمی حس ب  تو دست

رو اد دوسرت و فامیرل نفر انگار دنیای اطرافشون اد حرکت وایساده؟ چند 

برین  ک  سر وتِ کسیکنن.  گوش اتک  با چنین تمرکگی ب  حرف دیدی

 .!«گوش کن  هم وکلماتت

 «تونم ب نم.نمی هیچ کس! حتی ف رشم»بی درنگ پاسخ دادم: 

 این جور آدما نادرن. کسی ک  ب  تو فرصت برده بترونی ایرن مهرارتِ»

یرک کیلرومتر جلروتر اد بیاری کسری  کر  ترو رو  ب  دستگوش دادن رو 

 ن د ان فالکرتَریشتر آدما وقتی که ساکِدیگران در مسابق  قررار داده. 

د  ره حکرف خکود . کان که چه جو ری ره طرف مقار  راید ردنمی

ذاره گروش نمری دنر  کر مری وجود ما آنقدر با مرا حررف. دننمی طرف
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درباره  شنوایی برای شنیدن حرفای دیگران داشت  باشیم. چقدر این جمل 

 «کن !می مسئوالن ممل تیمون هم صدق

 .«ت  شدهچرا مدیریت اینقدر ب  گوش دادن وابس»

خیلی اد ما اد تبلیغات عمومی  این ک چندین دلیل داره. اول اد هم  »

های تبلیغراتی و بسرت هرای بریم. بمبراران هرر رود پیامکمی جامع  رنج

نا باعث میش  ذهنمرون بر  کن . ایمی اطوعاتی فراوون سرمون رو ب  گیج

رکرگی نیسرت. هم بریگه و انرزی مون هدر برره. دیگر  دقتری نیسرت، تم

اد دیرود کرری گرفتنر !  بایرد بررای کسرایی کر   همش ت رار و هر رود را

تباد   حنکاس وقتکی دنیم وقت بذاریم و دل بدیم. می باهاشون حرف

 رشکری سکیر میشکه!تای  نجام دد یالی  ز عمیق ترین گرساگی

و ابراد کنیم و خوایم اونمی هم  ما صدایی درون خودمون داریم. هم  مون

ا رو بشرنوه و تاییرد و تعقیربش کنر  بینیم ی ی پیدا شده ک  اونمی وقتی

اعتمراد، احتررام و برا کنریم. مری دریچ  قلبمون رو ب  روی اون انسان باد

 .«گیرهمی اون فرد اوج ،تقدیر فراوون ما

همین طوره. انگار همیش  دنبال یر  همچرین » با کومش همراه شدم.

 کسی هستیم. اد اول ک  نگاهمون ب  پردر و مرادر میفتر  و بعرد دوسرتانِ

 .«جنس مخالفمدرس  و محل و یا 

دقیقا. شنیدن عمیق، ی ی اد شجاعان  ترین، کمیراب تررین و اصرلی »

 ، ی  بخش بگرا اد کار ترو در اونبلیکدونی می مدیریت .های نشترین ک 

در رودگراری کر  فررد تخریرب ا رو براال ب شری فروشی این  ک  آدم کتاب
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 ایجراد احترام و شخصیت رو دَرِش حس  ،تو با دل دادن ب   حرفشمیش . 

 .«کنیمی

بر  چرخانردن  یدر س وت .چید یم ثی کرد و گل آفتابگردان ج سون

 گل کنار ساق  مشغول شد و ب  ف ر فرو رفت.

 کر  آدمرا خروب گروشای لیرل دیگر گفرتم، دمی همون طوری ک »

دن خودشون . البت  اینم بگم ک  ب  االن من نگاه ن ن ک  پشت هرم و نمی

گم، این یک استثناست کر  ترو در ایرن چنرد می تند تند مطالب رو ب  تو

 .«ت لطم  نخورهرود فشرده مطالب رو بشنوی و ب  کارِ

مخلوقرات  کنم واقعیت این  ک  بیشرتر مرامی عگیگ، من ف ر ج سون»

خروایم کر  مری ریرم سرر کرار،مری نامطمئنی هستیم. پس وقتی هر رود

تیم. ایرن کرار حردی هسردیگران ف ر کنن آدمای باهوش، قدرتمنرد و مت 

 .«دقیقا خطای خودمون 

مدیریت و رفتار، گیرر کرردیم  ذشتۀاون مدل تاریخ گ دراحسنت، ما »

اش بلنردتر باشر  و بهترین مدیر اونی  ک  بیشتر حرف بگن ، صد ،ک  میگ 

. اون کسری کر  بیشرتر کنریممی کمتر گوش کن . ما این اشتباه رو ت رار

. دونر مری جوابهرای مرا رو دن  اصو اون کسی نیست کر  همرۀمی حرف

مثل گفتمران و نمایشری   نتهاست ری مدیریت یه دیالوگه یه گفتمانه

باه یرک برای نشون  دادن اشت سقر طحتی  ب  ما نشون داد.  فتطونک  

بر   هایشکرد خودش اد جوابمی پرسید و کاریمی فرد، اد خودش سوال

این نتیج  برس  ک  کارش و ف رش درست نبوده. این شرجاعت و مهرارت 

www.takbook.com



 011 رهبری ک  هیچ لقبی نداشت 

رسون  ک  بتون  صدای خودش رو کم کنر  ترا صردای دیگرران می فرد رو

ن اانسر   ک  خودت رو در معرض و مواجهۀشنیده بش . البت  این هم مهم 

 .«تا تو رو چند گام جلو ببرنبذاری مفید های و محیط ها

 رفت و کنار او نشست.  تامیب  سمت  ج سون

 .«، بیا ی  کم آفتاب بگیریمبلیکبیا »

ابر هم در آسرمان نبرود. ای شد. ت  می خورشید داشت در آسمان گم

ی ن هرااخیابر توانستم همهمرۀمی درخشیدند،می مدرن یهاآسمانخراش

وم. همین طور ک  در کنار این دو مرد بگرگوار نشسرت  برودم، شلوغ را بشن

 !دندگی کردن استف ری ب  ذهنم رسید. امرود رود بگرگی برای 

 تمرام ن هرااباور کن اکثر انسر همین .درک آدما و شنیدن عمیق راد »

هریچ کسری بر  اونهرا بگر  کر   این ک گذرونن بدون می دندگی شون رو

و ایرن اد بس ک  غرق مشغل  هاشرون هسرتن. . ماهران  بشنونچطور باید 

ای ک  جاذبر   یمخوددیفتهخیلی وقتا هم انقدر شنیدن چ  حسی داره. 

کنر  کر  درکرش مری ش  حرسمی بینیم. کسی ک  شنیدهنمی در کسی

کنر . می ره، و بعد احساس امنیتمی کردن، ی  عطش درونی در او اد بین

دی کر  میفتر  اینر  کر  آروم آورم اعتماد ب  نفس او باال میره. اتفراق بعر

دنیرای  درذاره ترا مری کوهخودی ک  هر رود قبل اد بیرون رفرتن سررش

، چون دیگ  حس دلسرردی و ناامیردی دارهل  نش  رو بر  ،سخت و وحشی

هسرتن در بیررون کر  منتظرر شرنیدن هرایی دونر  گوشمی نداره. چون

ترو هسرتی کر   دونر می ش .می اون هستن. بهش اهمیت دادههای گفت 
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کنر  مری کم کم دمانی میرس  کر  اون احسراسمنتظر موفق شدن اونی. 

 .«م کن باید بهترین چیگی ک  داره رو ب  تو تقدی

 «چ  جریان سحرآمیگی !»پاسخ دادم: 

شرروع بر  برارور  ،همین طوره. وقتی ک  این رویداد رخ میده، روابرط»

ن برسرن. هرم کنن تا ب  موقعیرت کامرل خودشرومی شدن و پخت  شدن

خرورن، ادت مری تیمی هات جایی رو ک  تو روش وایسرادی ، روش قسرم

کنن و وقتی ک  نیاد داشرت  باشری، بررات می کنن، تشویقتمی پشتیبانی

تبدیل ب  سفیر حسن نیتی میشن ک  نرام برات ذارن. این مشتریا نمی کم

 .«رسوننمی تو رو ب  گوش هم 

در ایرن لحظر  در دل هممرون  خندیدیم. اشرتیاقیمی هر س  نفرمان

ارتبراط و عاشرق  مدیریت، قردرتِ شد. اون عاشق صحبت دربارۀمی حس

 پرورش استعدادهای افراد بود.

توی کلم  انسان، یعنی : سعی در آمیختن با دیگران. باید ب  هرم  س»

وصل بشی و با مشتری هات مثل یرک شرب  ، در هرم تنیرده. تیمی هات 

هرای خروری ثمرهمری کنری پیونردمی اشون کاروقتی تو با افرادی ک  باه

. کم کردی بوجود میاننمی مثبت و غیر قابل باوری ک  حتی ف رشون هم

 دمران البت  می دونی کر  شرناختنتبرن. می لذت کم اطرافیان اد دیدنت

تجارت کنن، بادی کنن، ک  اد  دوست دارن با کسی کار کنن، بره. آدمامی

 .«ر اونا بودن احساس خوبی پیدا کردناونا خوششون میاد و اد کنا
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 بر  خراطرمنو  کتاب فروشی. مشتریای من در ج سونکامو درست  »

داشررتن و دوبرراره پرریش خررودم  اشررتیاقی کرر  برر  کترراب داشررتم دوسررت

 .«میومدن

خیلری دیراد شرده و رقابرت شردید، بایرد  ،ک  دستای این دمون  در»

سرت فقط تو الک  ین ک ا بطتت رو مح م کنی. االن دیگ  دورۀبتونی روا

جدید  راید د ئم فالر  یجاد ا رطۀگذشت . خودت و کاسبی خودت باش  

چر  هم رارات چر  مشرتریات یرا  قدیمی رادکی تای و تمدید ا رطه

مراجعینت. باید با اونها قهوه بنوشی و ب  درد دلهاشون گوش کنی. نگرانی 

تری دیردی کر    کنی. باید وقهاشون رو بشنوی و ب  احساسات اونها توج

برن تا جایی ک  در ام انرت هسرت کنارشرون می ن و اد مسائلی رنجآشفتَ

بعد اد واریگ پول ب  حسرابت دیگر  اونرا بررات یر  مهرره  این ک باشی. ن  

 .«بوجود میاد ده باشن. وفاداری مشتریات اینجوریسوخت  ش

 «چی ؟آ معنی حرف »گفتم: 

. سرگرم کردن دیگرران آمادگی برای»ب  گرمی جوابم رو داد:  ج سون

کنریم بایرد خیلری جردی و سرنگین رنگرین باشری. مری بیشتر ماها ف ر

 حرالی کر در حواسمون هست ک  ن ن  ی  موقع بخندیم یا شوخی کنیم. 

هم کرد! این هدر دادن وقت نیست بل ر  براال  رازیگودیباید ب  موقعش 

جرذب  ، قدرت جذب براالیی داره. دوخیبردن ضریب کارایی و باددهی . 

با هم سرکار هستن احساس  این ک اد ها و انرزی ها. وقتی آدمها هم اری

کنن، استرس کمتری هم دارن و با دل و جون بر  مراجعینشرون می لذت

www.takbook.com



 011 مدیریتی گفتگوی سومین: شش فصل

ت شردی خیلری کتراب فروشریکنن. البت  نبایرد وقتری وارد می رسیدگی

دیادی هم ف رت رو درگیر کنی ک  بایرد برا همر  هم رارانم یر  صرحبت 

یر الیرق و . چون تو ی  مدو تدریجی باید باش ت  باشم. ب  مرور خاص داش

 .«ی  کارمند وظیف  شناسی

در  ن»دوباره ب  ساعتش نگاهی انرداخت و سرریع ادامر  داد: ج سون

 مرن آشرنا مردیریتی مرورد عوقرۀهای انسان، تو رو با ی ی اد ایرده کلمۀ

 .«بلیککن  می

 کررد.مری و پنهرانخودش اداریهای آفتاب عصر دیگ  داشت الی برج

شهر اما مثل چند صد سال اخیر با رفتن خورشید هم قصرد آروم شردن و 

بخصوص بعد اد این کر  ادیسرون بررق رو اخترراع کررد. خوابیدن ندارن! 

رونرد موفقیرت رو طری  این کر کارهای شخصی اش و با  با همۀ ج سون

ش ب  من دون  ک  صحبت کردن و آمودمی کرده اما کامو خودش رو ملگم

 هم جگو همون کارهاش . او ادام  داد:

سررود » اصررل برپایررۀتجرراری معررروف های در شرررکتدر گذشررت ، »

های روش قدیمی ش ست خورد و شرکت«. سود جمعی»بود تا « شخصی

 ،ترین دمران مم رن خواستن در کوتاهمی بگرا برش ست شدن. اونا فقط

براشرون اردشری ها تریحداکثر استفاده رو اد آدما ب نن و ارتبراط برا مشر

بر  اونرا دروغ گفتر   ایرن کر فقط اقوم مصرفی بودن. ها نداشت. مشتری

رفتی سراغ ی ی می بودی یا ب  قولت پایبند نبودی اصو مهم نبود. فوقش
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رفت، اینهم  جایگگین بیرون شرکت بی ار بودن می دیگ . یا اگ  کارمندی

 .«کردیمی و اد اونا استفاده

ود تجرارت برا قبرل فررق کررده. فنراوری و ت نولروزی ولی امر»گفتم:

 یر  دفعر شرده.  پیچیده تررو ب  هم ربط داده. انگار هم  چیگ ها دندگی

خواد می تو چند رود بعد میش  همون ناظر شهرداری ک  بینی مشتریِمی

امرود حتری یرک مشرتری عصربانی و ناراضری هرم  ب  خون  تو مجود بده!

فیس بروک یرا  درمیتون  صدها الیک ت امرود ارِدیاده. رفتار خوب تو در ک

فردا بشر   این ک اجتماعی دیگ  داشت  باش . این یعنی قبل اد های شب  

 پرول و سررمای  ن هراارسر . انسرمری تاثیر کار خوب تو ب  دست صد نفر

 .«نیستن ک  بره و جاش جایگگین بش 

شری، دم. بایرد خیلری خروب بامری نتایج پرورش توضیح دارم دربارۀ»

لطفا خروب برودن  خوب رودن معای  ش  ین نینت که ضعیف رادی 

رو با ضعیف بودن و تو سری خرور برودن ی ری نگیرر. مردیران موفرق در 

تونن بین دلرحمی و شجاع بودن توادن برقرار کنن. یعنی هرم می دندگی،

مح م باشن هم رفتار دوسرتان  داشرت  باشرن. برودن صرمیمیت در کنرار 

دن، ولری هریچ مری و روابط رو در رده اول قررارها ا آدمقدرت. اونا مطمئن

کن  ک  اونها دنبال پیشرفت و رسوندن خود ب  مدارج براالتر نمی کس ف ر

تونن ب  موقش هم لطیف باشرن و هرم خشرن! فقرط بایرد می نیستن. اونا

چرا مردم عموما کمتر ب  این موضوع اهمیرت میردن  این ک  کرد. تمرین

خبررن. ایرن بری متر تجربش کردن و اد نتایج و لذتشب  خاطر این  ک  ک
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. و ایرن ، احتررام متقابرل میرارهنوع رفتار در کنار پیشرفت کراری و مرالی

اول افسرردگی  رسریم ترادهمی وقتی ب  پول .ما آدم هاست همون گمشدۀ

هردف واالی انسرانی . پررورش  نداشتن ب  خاطرمیش  واس  بعضی ها، ک  

شتن و دلسود بودن چیگهایی هست ک  ب  انسران دادن دیگران، احترام دا

کن . باید دقت کنی ک  می عمق میده و نیادهای پیچیده تر انسان رو ارضا

یر  انسران جدیردتری بشر ، شرادتر،  داشرت هر فردی ک  با ترو برخرورد

ذارن مهم . بعضری می متعهدتر و آرام تر. تاثیری هم ک  اون افراد روی تو

 هیچ بر  روی رونرد رو بر  رشرد ترو هرم تراثیر بردبینن نمی افراد اثر ک 

 .«ذارن. اد اونا فقط باید دوری کنیمی

روی ترراس برود، اضراف  های ک  در حال بررسی ی ی اد مجسم  تامی

 .«در دندگی خودتهمین طورم »کرد: 

 عگیرگ در حقیقررت ایررن تمرام چیررگی بررود کرر  بلیررکخیلری عررالی، »

خرودش اد خرودش  ،اقبت کن. پرولخواستم ب  تو انتقال بدم. اد آن مرمی

باید هوای هم رو داشت  باشن. برای رسیدن بر   ن هااکن ، انسمی مراقبت

 ن تااردون کما دیگر  نندیگر اهدفت این مسئل  الدم و مهم . چون 

او  ی تونی فعالیت و ادد خکا   جتمکاعی دا تکر زمیاکهنمی تو

کر  باشری.  . چ  در رشد علمی، چ  تجراری در هرر صرنفید دته رادی

فراوانی ب  خوبی و پشتیبانی شدن  طبیعی التگام و عوقۀ ب  طور ن هااانس

بخروایم برا  این ر انسرانی رو درونمرون داریرم  دارن. ما این گرایش ذاتریِ

دش بررای آدمایی ک  باهامون خروب برودن خروب باشریم. پرس ایجراد ار
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 شرون ایجرادن و خوبی منحصر ب  فرد ب  اونا این عوق  رو در درون دیگرا

ت کن  ک  این لطف رو جبران کنن. تو باید همر  ایرن کارهرا رو برا نی رمی

این   درستی ، ن   خوب انجام بدی، با آدما خوب رفتار کنی، چون این کارِ

ا چیگی ببخشری، کمک کنی و ب  اون باید افراد بخاطر جبرانش انجام بدی. 

 .«بدون هیچ نوع چشمداشتی، و این واقعا موهبتی است

کرردم مری در حالی ک  آردو .«ش دانگ حواسم با توئ ش»پاسخ دادم: 

سطح جهرانی کر  حراال  وقت بیشتری داشت  باشم تا با این متف ر تجاریِ

 لباس یک باغبان ساده را بر تن کرده بود، صحبت کنم.

 در آورد. یکوچک دیگربستۀ بذردست در جیبش کرد و  ج سون

ردون کمیابر . یر  یرادآوری کوچرک ، این بذر ی  گل آفتابگبلیکبیا »

برای تو ک  افراد رو باید رشد داد، بهشون باور داشت، مراقرب شرون برود، 

پرورش شون داد، آبیاری شون کرد و بهترین چیگی رو کر  بایرد بهشرون 

دونرم کر  خیلری مری کنری.می بینی ک  چ  خرمنی درومی داد و بعدش

گ : می ت طبیعی مدیریتی  ک اد ی  حقیقای ادبیاتی شد! ولی این استعاره

 «مهمترین عامل در یک تجارت موفق، افراد هستن.

ی ری اد مهمتررین اجرگای  روابرطو »با لحنری صرمیمی افرگود:  تامی

 .«موفق هستنهای دندگی

و مررا  .«دوست دارم در آغوشرت بگیررم »ب  سمت من آمد:  ج سون

ی گم تو واقعا آدمرتونم بمی دیدار با تو خیلی خوشایند بود.»مح م فشرد. 

برودن اد هرر وقرت « واقع گرا»هستی و این خصلت، در دورانی ک   نجیب
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 یبیشتر الدم ، بسیار اهمیت داره و من شک ندارم کر  ترو مردیرای دیگ 

ذاره. حتمرا اون مری شی ک  روی دندگی افراد دیادی تاثیر مثبتمی عالی

دون شک ذهنت رو هرم هایی ک  اد اونا ب  عمل میاد، ب . گل اربِبذرها رو 

 .«کن !می ش وفا

تر چه او رط عمیق تری د دته رادی، مدیر قوی تری خکو تی 

  رود
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 قوانین پنج گانه:

 ا       استفاده رساندن ب  دیگران ) خیر خواهی(

 ن      نهایت درک

 س     سعی در دوست شدن با دیگران

 ا       آمادگی برای سرگرم کردن دیگران)ایجاد نشاط(

 ن     نتایج پرورش

 

 امتحان عملی سریع

پنج دقیق  دمان بگذارید و ب  کسری کر  بیشرترین تراثیر را برر شرما 

 نرام ببریرد. شرما چطروراو را  سر  ویژگری خراص .داشت  است ف ر کنید

های بودن را اد امرود در کار و دندگی  توانید آن باورها، رفتارها و روشمی

 تان ب  کار گیرید؟

 جمل  برگگیده

کنی که راو تد تمه کااتا ا  خودش  نجام دتکد  یکا »

تو نکد نمکی تمام سود  نجام آن کاا ا  رر ی خود ررد اد،

  «لیداِ رزاگی دود

  لداو کااتزن
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 چهاامین گفتگوی مدیریتی فص  تفتم

 

 

 

 

 فصل هفتم

 چهارمین گفتگوی مدیریتی:

 برای مدیر بزرگ شدن، اول باید انسان بزرگی شوی

 

 

 

 

 

 ز خوددکان ا ضکی رودنکد، دنیکا  ن تکااتمه  نن  گر»

  «ند دت ی  سطواه

 مااک تو ین

 

 رسریدیم، داشرت غرروب متاپ ینگب  منطق   تامیهنگامی ک  من و 

اسرت کر  بر   وست سرایددر مرکگ شهر و در ای محل  متاپ ینگشد. می
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سراکت برود، انگرار  تامیشیک اش شهرت دارد. های نوساد بودن و بوتیک

 گذشت.می ذهنش چیگی در

شردیم گفرت: مری دووووارد رستوران درجۀ ی ی ب  نام همان طور ک  

ی بینی. اون البتر  انسرانمی ور تمِعل تو حاال آخرین م  ،من ، دوستِبلیک»

و ا تبری فیلنکوفانۀ ککاا و  مدیریتچهارمین و آخرین اصل  خاص .

و در بهتررین تا بتونی مدیر درونی ات رو آداد کنی  گ می رو برات زندگی

داریم کم کم ب  پایران ایرن سرفر کوتراهِ دو نفرمرون باددهی ات کار کنی. 

 .«نگدیک می شیم

 دددید. نگاهش را اد من ، آهی کشید ودیگر حرفی نگد

البت  ک  همدیگ  رو سررِکار موقرات »با حرارت و نشاط خاصی گفتم: 

 شی چ ، فقط ببین ک  دوشنب  صبح ک  برگشتم کتاب فروتامی می کنیم

کرنم کر  اساسرا مری کنم. فقط سیاحت کن! من همین حاال هم حسمی

 .«شممی متفاوت هستم. مطمئنم ک  ستاره موسیقی اونجا

داخرل  ،همچنان ساکت بود. در کرل مسریری کر  مرا اد ورودی تامی

پایین رفتیم تا ب  طبق  دیرین برسریم، او عمردا ها رستوران شدیم و اد پل 

کثیرف و در هرم  آن کر د. این دیردمین بر  جرای ب  دمین خیره شده بو

هرای فلرگی  در قاب آثاا تاری مدانریخت  باشد، روشن و دلرذیر بود. 

رفتریم، مری مش ی ب  دیوارها آویگان بود. همان طور ک  در راهرو ب  پیش

در لباس مش ی اد   فر د زیبارسید و می صدای موسیقی دیبایی ب  گوش

ال داشتیم ب  سمت سالن اسرتراحت یرا جرایی گذشتند. احتمامی کنارمان
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ای بر  دری شیشر  این کر مطلع نبودم. تا  تامیرفتیم. اد قصد می مشاب 

آب »رسیدیم ک  بر روی آن با رنگ سبگ مات کلمات دیر نوشت  شده بود: 

سلی متخصرص ماسراز جت پریو در دیرش: « امبردرمانی، و مرکگ سومت 

 .«درمانی

بگرگوار، آماده شو کر  آخررین معلمرت رو  لیکب»ب  نرمی گفت:  تامی

ببینی، اون واقعا شگفت انگیگه! ولی قبلش باید صبر کنیم ترا نوبرت مرون 

ب  اتاق انتظراری  تامی .«بینی خیلی آدم مشهوری می بش . همون طور ک 

 خوش پوش بود.های اشاره کرد ک  پر اد آدم

 «این معلم متخصص ماساز درمانی ؟»پرسیدم: 

، ی ی اد بهتریناش . اد وقتی با هم آشنا شدیم خیلی منو ماساز اوهوم»

تونم بهت توضیح بدم ک  چقدر بعد ماساز گررفتن اد اون حرس نمی داده.

کرنن. ترا حراال ماسراز گرفتری می راحتی و خوبی داشتم. دستهاش جادو

 «؟بلیک

 .«ن ، تا حاال امتحان ن ردم»

مشهورترین ماسرازوره خب حاال وقتش ، اگ  خوش شانس باشی، اون »

ترا اسرترس رو اد  ایرن جرامیان  وال استریتهای . هم  بچ نیویورک کل 

 درهرا  سینما و مدلهای خودشون دور کنن و دوباره سرحال بشن. ستاره

مونن. شنیدم ک  حتی چنرد ترا اد اعضرای می این اتاق منتظر نوبت شون

کر  اونهرا رو خانواده سلطنتی انگلیس هم اومدن پیشش و ادش خواستن 
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اد  ب  بهترین رودهای عمرشون برگردون . اون تو کارش ی  اسرتاده و ی ری

 .«بهترین دوستان من تو کل دنیا

 .«حاال چرا باید صف وایسیم؟»صادقان  پرسیدم: 

چون این مرد، باالتر اد هر چیگی، منصرف . اون مثرل »پاسخ داد:  تامی

. اون عمیقرا درسرت ارک  ترو امررود دیردی، آدمری اسرت هایی بقی  معلم

کن  ک  کارهای درست انجام برده. البتر  نر  بر  شر ل سررد و می دندگی

رین  ختقی رکودن و راحکا  رکودن حوصل  سر بر. بل   ب  صورتی ک  

خندید و با می دوباره« ؟!بلیک. ببین چ  شاعران  گفتم تعاد  ررقر ا کاه

 سردندگی چند بار با کف دست ب  پشتم کوبید! 

دیردیم،  جرت پریسرلیدقیق ، خودمران را در برابرر  21س اد حدودا پ

نگاهی ب  ما انداخت. ب  محض دیردن  جت. نیویورکستاره ماساز درمانی 

 ، داشرتم ف ررترامیسروم »لبخند بگرگری صرورتش را فررا گرفرت.  تامی

 .«کردم کی میای؟ خیلی خوش اومدی. جدا خوشحالم کردیمی

ش گرفتند و سررس بر  شروخی دو دوست ب  گرمی ی دیگر را در آغو

شروع ب  مشت دنی کردند. این کار احتماال ی ی اد تشریفات دوستی شان 

بود. من کنار ایستادم و مشغول تماشرای آن دو شردم کر  مثرل دو بچر  

ای، با انرزی مشغول سر و کل  ددن با هم بودند. جالب برود. امررود مدرس 

 واقعا رودی خاص و فراموش نشدنی بود.

، ک  اد کتراب بلی  بندم ک  این می شرط»  من کرد و گفت: رو ب جت

با هر دو دست با من دست داد. طرد دست دادنش همانند  .«فروشی اومده
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خیلری اد دیردنت »اصری گفرت: بهترین سیاستمداران بود و برا گرمری خ

 .«خوشحالم

 .«انگار باشگاه هواداران  این جاباعث افتخار من . »در پاسخ گفتم: 

، ولی باید بدونی ک  با توش دیراد بلیکاتفاق خیلی خوشحالم  اد این»

 شناسری کرارمری ب  دستش آوردم. هنود بیشتر اد اکثرر آدمرایی کر  ترو

الدم . این ها کنم. خون، عرق و اشک، برای رسیدن ب  رویاها و خوشیمی

در بهتررین  ایرن کر خانوادگی من . کمک بر  افرراد بررای  حرف  و پیشۀ

تا بررای جامعر  شرون مفیرد باشرن. نسرل چهرارم  باشن شرایط سومتی

ام دونم و اد حرفر می . این کار رو ی  جور هنرخانواده در این شغل هستم

کارشرون بسریار موفرق تونن توی نمی آدما دونممی خیلی راضی ام. چون

دندگی شخصی شون موفق باشن. اگ  خودت  دربتونن  این ک باشن، مگ  

رافیانرت انررزی بردی، وقتری خرودت تونی ب  اطمین انرزی نداشت  باشی،

مم ن نیست ک  کاری کنی تا دیگران احساس خروبی حس خوبی نداری، 

بهتر بشم  مهر رود در کار. هدف من این ، نسبت ب  خودشون داشت  باشن

تا بتونم ب  افراد بیشتری کمک کنم. تا سالم ترر و قروی ترر باشرن. خرب 

 ایرن کر اید روی تو تمرکگ کنیم. اولش دیگ  حرف ددن درباره من بس . ب

 .«شنیدم تو در عراق سرباد بودی

بررای بادگشرت  ترارفتنم ب  عراق باعث شد . دورانی بود. جتدرست  »

هایی کر  گذشرت  این سال دردجر دیادی ب شم.  ،دوباره ب  دندگی عادی

واسطۀ چیگایی ک  مرن امررود واقعا ناامید و دلسرد شدم، ولی باید بگم ب  
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ایرن تجربر  کرامو  حراال بر  کرل  ،عنوان یاد گررفتمبی مدیریت دمینۀ در

تون  خیلی بهم کمرک کنر  و می فهمم این اتفاقمیکنم. می متفاوت نگاه

 «.تونم دمانی رو ک  در جنگ گذروندم، ب  ش ل فرصتی ببینممی حاال

و خوام واقعا ب  خراطر کراری کر  کرردی می ، امابلیککامو درست  » 

کرار  کشرورادت تش ر کرنم. بررای همر  هات مام اد خود گذشتگیبرای ت

 .«بگرگی انجام دادی

ایرن االن  ایرن کر ، خیلری اد جتکنم می خواهش»متواضعان  گفتم: 

 .«م حس خوبی دارمجا

ترو رو  تامیش ب  خاطرپس بهتره صاف بریم سر اون علت اصلی ک  »

 .«آورده این جا

 .«صد در صد»

مردیریت کرار و دنردگی رو اولین اصل  دیگ ؟ خوشگل  رو دیدی آنا» 

 .«یاد گرفتی؟

ر کنری ترا پسرت برای مدیر بودن الدم نیسرت کر  صرب»سریع گفتم: 

 .«مدیریت ب  تو بدهند

 بویرد تایعالی ! بعدش قهرمان اس ی مون، »با صدای بلند گفت:  جت

ک کرد کر  دومرین کاریگماتیک بهت کمای رو دیدی. این اس ی باد حرف 

 .«یاد بگیریاصل رو 

 مردیران برگرا ،معلومر . دوران سرخت»با اعتمراد بر  نفرس گفرتم: 

 .«سادهمی
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این پسر شاگرد خودت   تامیخیلی خوب  ! »برایم کف دد و گفت:  جت

 .«رو خوب یاد گرفت ها این بچ  درس»و با لبخند مهربانی ادام  داد: « ها!

کرد، پاسخ می ک  داشت ب  آثار هنری روی دیوار نگاه همان طور تامی

 .«کنممی می دونم. واقعا ب  او افتخار»داد : 

عنوان هم این  ک  هر چری روابرط ترو بی مدیریت سومین اصل فلسفۀ

براغبون  ج سرونعمیق تر باش ، مدیریت قوی تره. مطمئرنم کر  رفریقم 

 .«تما این اصل رو کامو توضیح دادهرویایی مون ح

دسرت  ، رو کنم!تونم چند تا بذرمی ثابت کنم اونجا بودم این ک برای 

 رو نشان دادم.ها در جیب کردم و بذر

ترو اومردی  ترتیربآره، واقعا بچ  باحالی ! ب  ایرن »باد لبخند دد:  جت

. شاید مهرم بلیکگم می اصل چهارم و آخر رو بهت منمپیش من.  این جا

اصل هاسرت. یعنری  ترین اصل هم باش . آخ  این اصل، پای  و اساس بقیۀ

 .«تونی بری سراغ بقی نمی این اصل رو اجرا ن نی تا

 .«جتاین اصل چی  »

اون رو بگرم  ایرن کر ی  سوال کوچیک قبل اد » مودبان  پرسید:  جت

رخت ن ب  ی  گگارشرگر گفرت کر   درای پرسم، ی  وردشگار حرف می ادت

دیردن رو قطرع کنر  و دیگر   تصمیم گرفت  دیگ  تمرین ن ن  و آمرودش

اده سادی پیشرفت  رو نگذرون . ولی هنود مطمئن بود ک  توی آمهای دوره

 «دمین بادی فوق ستاره است. نظرت راجع بهش چی ؟

 «احتماال ی  کم خل شده!»
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درست . منطقی نیست. خرب پریش »سری ت ان داد و تایید کرد.  جت

با آردوی بهترین عمل رد بریم سراغ کار، چند نفرمون در دمرین  ک  اوناد 

 .«ذاریم ک  آمودش ببینیم و آماده بشیم؟می تجارت وقت

 .«گیمی نیستن ک  این طورآدمای دیادی »رو راست گفتم: 

دقیقا و تاده انتظار هم دارن ک  نتایج درخشان کسرب کرنن. تفراوتی »

ک  بردون کسرب شررایط، منتظرر ای ک  بین دیوانگی اون وردش ار حرف 

 تمرینت اهمی  دربارۀل آخر قهرمانی بود با این مورد وجود نداره. پس اص

عمل ررد ترا بترونی ری سر کار، می و تقویت مدیر درونی توست. وقتی ک 

ترو رو در برابرر  ،ایجاد قدرت درونی دیادی کر  داشت  باشی.ای فوق العاده

 .«می ن ش ست ناپذیر  ،وقف بی تغییرات عمیق و فشارهای

کرردم و مری رفرتم فوتبرال برادیمری . وقتی مدرس جتواقعا جذاب  »

فروشی آمودش خاصری ندیرده  کتاببرم  این ک عاشق وردشم.من قبل اد 

بادنردۀ ددم و در اصل یرک می قبودم. ب  همین خاطر در حین انجام کار نِ

 .«بی اراده بودم

اقعا خوصرش مدیر بگرگی بشی، اول انسان بگرگی شو. و آن ک برای »

سرت کر  در ن هااد انسراای مجموعر  همانموفق  همین . سادمان و ادارۀ

کنن. بنابراین وقتی ک  ترو و می دن، عالی عملمی تمام کارهایی ک  انجام

تمام هم تیمی هات مدیر درونی تون رو بیدار کنرین و در بهتررین سرطح 

عمل ردی تون قرار بگیرین، شرکت تون نیگ خود ب  خود در بهترین سطح 

ن شروع میش  تا احساس گیره. بگرگی در بیرون، اد درومی عمل ردی قرار
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 ترونی کرارتِنمری کار کنری، ،تونی در باالترین سطح خودتمی ن نی ک 

موفقیت رو در بیاری. اگ  قردرت روانری کرافی رو در درون  باالترین سطحِ

ها قدرت روانی کوس جهرانی اد  تونی در رقابتنمی خودت نداشت  باشی،

ا بهترین عمل ررد قبلش ب این ک خودت نشون بدی و مم ن نیست بدون 

همراهان و هم تیمی هایت رو ب  بهترین شرایط شرون  ،خودت آشنا بشی

. اول بایرد خرودت رو مکدیریت فردیکه دربرارۀ مرون. درس آخریبرسون

رسری مری ب  جایی ،مدیریت کنی فقط در این شرایط  ک  ب  عنوان انسان

تونی دیگرران رو مردیریت کنری . خرودت رو چنران وقرف تقویرت می ک 

ش ست ناپذیر بشی، یا ش ست ناپذیر بر  دت اد درون کن ک  اد بیرون خو

 نظر بیای.

در تمرام دمینر  هرای دنیرایی کر   روی خودت کار کرن  ،واقعا سخت

 ددنکه دا عمق وجود  دفن تایی گاجترا  اطرافت رو پر کرده بگرد

باورهرای منفری و فرضریات نشون بدن. شروع بر  پاکسرادی خودشون رو 

ترونی خلرق می تونی بشی و کاری ک می مدیری ک  ربارۀکن ک  د غلطی

باید بتونی با بهترین و بگرگترین اهدافت ارتبراط کنن. می ایجاد سد  ،کنی

برقرار کنی. کارهای الدم رو انجام بده تا شخصیت خودت رو غنی تر، نیت 

هات رو بگرگتر کنی. سخت تمرین کن تا اد نظرر  شنِتر و ک  هات رو پاک

انررزی باشری و  براالترین سرطح برسری و هرر رود سرشرار اد سومت بر 

موفقیت متعلق ب  آدمای پر انرزی . ماساز و دونی، می سردندگی ادت بتاب !
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بادکش همراه با روغن مالی های گیاهی مری تونر  بسریار لرذت بخرش و 

 .«مفید باش 

 .«حاال کامو منظورت رو فهمیدم»م: پاسخ داد

اینر   ،بگرا و مدیریت خود یدن ب  انسانبخشی اد فرآیند تبدیل ش» 

هرگونر   پراک کنری.ت رو درون نامتناسب و بیش اد حد  ک  ابعاد احساسی

کر  اد گذشرت  و ر ر وجودت باش  آداد کن و کین  ایخشمی ک  مم ن  د

 نمرایشگیررن و جلروی مری عتت روسرها . این دبال باقی مونده دور بریگ

اون، مدیریت خود، نیراد بر  کرار روی  عووه بر. کننمی بگرگی ات رو سد

 وجود  متعالیراش . تقویت ارتباط برا بلیکهم داره،  زندگی معاوی

کنری  کارهراییش  ک  تو بهترین سالهای عمرت رو صرف انجرام می باعث

ش یر  چشرم برر هرم . دندگی کلِّموننمی ها پس اد مرگت باقی ک  مدت

بینی مثل برق میگذره. مهرم می کنی،می ددن ! وقتی ک  ب  واقعیتش نگاه

ذاری. بایرد آخررین رود دنردگیت رو در مری ک  اد خودت ب  جا  ثریهاون 

نظر بگیری و بعد دوباره ب  امرود بیای و این فاصرل  رو اونطرور کر  پایران 

 .«رنازیدن  می خوشی برات رقم

پیشرنهاد  .«تا حاال هرگگ بهش ف ر ن ررده برودم»نان گفتم: ن ک ن مِمِ

کنیم تا پایران خروبی داشرت   هر کدام اد ما باید توش این ک  رۀدربا جت

 ود تا ستون فقراتم ب  لرده بیفت !مرا مسخ کرده بود و باعث شده ب باشیم

ادامر  دونیم ک  کار و دندگی نمی متاسفان  بیشترمون»ادام  داد:  جت

پیر شیم ک  نترونیم دیگر  ادامر  شرون بردیم.  اونقدرتا وقتی ک  ما دارن 
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حواسشرون شن می خوان بمیرن، متوج می وقتی ک  دربیشتر آدما دقیقا 

هرای  سرال بهتررین درهرا نچطور بایرد دنردگی کرنن. خیلری اد او نبوده

ا آگاه نیستن چ  چیگایی واقعرا . اونرفتنمی عمرشون انگار توی خواب راه

ترروی دنرردگی مهمرر . نشررون دادن مرردیریت، واقعیررت بخشرریدن برر  

ل رد مثبت تو در جهان تغییر مثبت ایجاد مری کنر  و عم مندیهاست.توان

وقتی کر  دنرگ هشردار نگدیرک  شما صاحب شخصیتی نیک خواهی شد.

فهمررن کرر  بایررد مرری شررن ترادهمرری خرروره تراده بیرردارمرری شردن مرررا

کراش یر  فرصرت دوبراره ای  گرنمی کردن.می استعدادهاشون رو ش وفا

گرانبهایی کر  بر  مرا داده  هایگشتیم تا نعمتمی داشتیم و ب  دندگی بر

ب  جا بیراوریم. خدا رو در عمل های شده بود رو استفاده کنیم. ش ر نعمت

تروش ،حس کار گروهی و تیمی داشتن و با خیرخواهی نسبت ب  دیگران

 .«برای انجام دادن شغل خود ب  نحو احسن

رسرید او مری گفت، در هروا گررفتم! بر  نظررمی جتکلماتی ک   همۀ

 خت  و خردمند باشد.مردی فرهی

های برای برگرا شردن دنبرال عنراوین، ماشرین ،یما در دنیای ماد »

 پول هستیم. در حالی ک  در حقیقت کرل  ربان ی پ های رسرعت و حسابپ

گردیم، می داریم. فضیلت و شادی ک  ما دنبالشرو م خواهیمی چیگی ک 

م. در گرردیمری در درون خودمون هست، ما در جرای اشرتباهی دنبرالش

مرا  ، همرۀبلیرکگ دادن. امرا پست، موقعیت اجتماعی و چیگهایی مثل پ ر

 ب  قبرستان سرر خرواهیم دد! تونیم ب نیمنمی موقعی ک  حتی ف رش هم

www.takbook.com



 001 رهبری ک  هیچ لقبی نداشت 

دفرن شرده. عنراوین و مردارک  یجاروکش خیابون در کنرار مردیر عرامل

کنر  خیلری فرقری می دانشگاهی در برخوردی ک  مرا و طبیعت با شما

خونتون دوبل رس بروده  این ک ساب شما پر اد پول باش  و یا نداره. چ  ح

چقدر شخصیت خرود را پختر   ک   ایناون چیگی ک  دارای اهمیت  باش . 

کردید و چ  توانمندیهایی را ب  ظهور رسوندی. چقدر مدیریت پیدا کردی 

ایرن تغییررات اد  ی. همرۀو چقدر تاثیر مثبت بر دندگی نگدی انرت داشرت

اس نی ی احس پ ر ادتونی با قلبی می یاین طورع میش . درون خودت شرو

 .«و راستی سر بر خاک بذاری

کررد. مری من را بررای مردیر شردن داشرت کمرنرگهای انگار انگیگه

دنی، هدف مرن اد می این چ  حرفایی  ک »نتوانستم خودم را کنترل کنم: 

  غیرر مسرتقیم هرم کر  شرده یر ب  طورعنوان شدن این بود ک  بی مدیر

ماشین جدید بخرم، ی  آپارتمان شیک، برا بهتررین وسرایل. امرا ترو داری 

 .«میگنیای حرفای دیگ 

گم ک  تو ب  هیچ می عگیگ، با هم  احترامی ک  برات قائلم بهت بلیک»

 .«چیگایی ک  االن گفتی نیادی نداریکدوم اد 

 .«مچرا، دار»اصرار کردم دوباره: 

توسرت  ۀچیگی کر  واقعرا گمشرد ن  نداری. ف ر کنم»دوستان  گفت: 

هرایی حساحساسی  ک  تو درونت داری کر  اون چیرگا رو داشرت  باشری. 

خوشربختی یر  حرس . آا مکش داونکی، سراسرگگاری و اضایتمانند 

. در شررایط و موقعیرت درونی . البت  شادی و نشاط و خوشبختی، نسربی 
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در های مختلف دندگی و در حاالت مختلف روحی ک  داریرم، خوشربختی 

لحظاتی بر ما مستولی میش . مهم متوسط ایرن لحظاتر . مهرم، برآینرد و 

ترونی برا انجرام می منظورم این  ک  مجموع احساس ها و روحیات ماست.

کررار اختصاصرری روی دنرردگی درونرری ات. ترروی دنرردگی بیرونرری ات برر  

 .«خارق العاده برسیپیرودیهای 

گفرت درسرت  جتک  ای وقتی دقت کردم دیدم ن ت « جالب !»گفتم: 

 ک  دارم تعریف چیزتاییرا بر اساس ها بود. من در دنیای خودم موفقیت

پیشررفتم را  این ک ک  دارم. باید ب  جای  داصیتیکنم ن  بر اساس می

با داشتن ماشین و خون  بسرنجم برا شرمارش تعرداد تاثیرهرای مثبرت و 

قررار  البتر  همرۀ انسران هراموثری ک  بر دیگران گذاشتم محاسب  کرنم. 

ب  ف رم اومد ک  ما در جامع ، نیست یک جور باشن و یک طور ف ر کنن. 

تصویر درسرتی اد  این ک و ایم متاسفان  روی مسائلی پراکنده تمرکگ کرده

موفقیت واقعی نداریم. تعجبی هم نداره ک  بیشترمان خوشبخت نیسرتیم. 

مختلرف، ی هرادر دنیای ما این هم  افراد با تغذی  رنگارنرگ، دیردن فیلم

 مکا مکا  تکد فی ا  دنبکا  خرود دارنرد. نیادهای  نمودن رضاسعی در اِ

 که تیچ وقت دادمان ناو تاد کرد  یم کرده

داشتن چیگای خوب اصو » داد و گفت:  یبطری آب تامیب  من و  جت

دونری منظرورم مری دم.مری بد نیست. من خودم ب  دیبایی خیلی اهمیت

 «چی ؟

 .«جتن ، دقیقا ن  »
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عنی کسی ک  عاشرق دیبائیر  دوسرت داره اطررافش پرر اد چیرگای ی»

قشنگ باش . دائم چیگای دیبا رو ببین . مبلمان این مرکگ واقعا درج  ی  . 

چون  ز  و   حنکاس  من ثروتماد ددمو غذاها بسیار شی  . ها لباس

 .«کردممی ثروتماد رودن

د. پرسریدم: تواند اینقدر پرول درآورمی تعجب کردم. مگر یک ماسازور

 «تو چطور تونستی رفاه خوبی فراهم کنی؟»

برا کمرک اونرا  این جا، پولدارم. من ی  گروه بگرا دارم ک  بلیکآره »

کنم. ما حتی پنج دفتر دیگ  هم داریم ک  در جاهای دیگ  هسرت می کار

 کن  و ب  مردم خدمات میرده. مرا بر  خیلیرا آمرودشمی و دیر نظر ما کار

در  هسرتن کر  بر  ایرن حرفر  وارد بشرن. عوق  منرد دیم، اونایی ک می

 ،دنرردگیم عاشررق بهترینررام. مررن برر  موسرریقی عوقرر  دارم. در تعطرریوت

و ها ست ک  این لرذتاین جااصلی  سافرت بهترین تفریح من . ولی ن تۀم

من و رنته ودلبنته ره تیچ کدومشکون شخصیت من نیستن. ها پول

ونی  رام وسیل  و ابگارن و مهم آرامش درمن بنده اونا نیستم. اونا بنینتم  

کنم می ک  گفتم استفاده درستهایی لذت خودم . من انسانم. من اد همۀ

کرنم. نمری اما حواسم هست ک  برای معرفی کردن خودم اد اونرا اسرتفاده

بدترین چیگ این  ک  با چیگایری کر  داری هویرت و شخصریت خرودت رو 

 تعریرف کنری. ایرن طروررونرت هرم معرفی و ابراد کنی و خودت رو در د

دونی چرا. چون اگ  اون چیگا رو اد دسرت بردی، خرودت رو اد دسرت می

مادی کر  ایرن دنیرا بررام های دادی. پس من عاشق چیگای خوبم، و لذت
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کن ، رنگ معنوی هم داره. مهم این  ک  من بررده اونرا نمیشرم. می فراهم

 ت بردم هرم براد نرابوداگ  بعد ی  اتفاق همشون یرا خیلیاشرون رو اد دسر

انسانیت و سالم  ،شم. توش و کار برای پیشرفت مهم  اما هدف اصلینمی

بر  قرول  .معنرویو  ، علمیاخوقی، انسانی عقونی، دندگیدندگی کردن . 

، ما در لحظاتی اد دندگی مون ب  ایرن ابگارهرا جان دیوییفیلسوف بگرا 

 نیاد داریم.

مهمر .  می ذاره روی شخصیت من نوع کار و دوستام ی ک  مال،تاثیر 

و هم رارام  ر تاثیری ک  من روی هم تیمری هرام، مشرتری هراهمین طو

 .«سادممی براشونحتی در کارای کوچیک میذارم. من با الگویی ک  

. مرسی ک  تجربیاتت رو بر  جتی صحبتات خیلی جالب شد این جا»

 .«گیمی من

 تبدیل ب  ی  مردیر کنم این  ک می تمام چیگی ک  من بهت پیشنهاد»

خبر خوب این  ک  مم ن نیست دنیرای درونری بشی.  عنوان فوق العادهبی

ات رو آباد کنی و رشدش بدی و معادلش رو در دنیای بیرونی ات نبینری. 

و بیررون، بایرد اد خرودت  پس کار اصلی رو برای رسیدن ب  اونا در جامع 

 .«شروع کنی

ندگی درونری سرطح براال بر  اد شنیدن این هم  اصرار برای ساختن د

مدیریت در کوس باال و جهانی شگفت دده شرده برودم.  پیش نیازعنوان 

 تمیکت ی آمودش تجارت فقط اشاره کوتاهی ب  کتاب هاب  نظرم بیشتر 
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کردم ک  این موضروع بر  نمی داشتند. بنابراین هرگگ ف ر تنلط داصی

 موفقیت کاری ارتباط داشت  باشد.

کنری می دسترسی پیدا پنهانت مدیریت طبیعیوقتی ک  ب  نیروی »

کن . وقتی کر  می کنی، ب  هر چیگی ک  دست بگنی تغییرمی و اونو بیدار

کنی و شخص با اعتمراد بر  نفرس ترر، می اد سرشت واقعیت، آگاهی پیدا

، وارد شی، بر هرم کنشری کر  برا دیگرران داریمی خوق تر و با وقارتری

 .«ش میکامو جدیدی  مرحلۀ

خرودم هرای منطقی ، چون بیشتر بر  توانایی»ر تایید حرفش گفتم: د

ایمان دارم، جرات و دلگرمی بیشتری برای مقاومرت در راه دسترسری بر  

 اهداف دارم. منطقی  اگ  من کاری عالی انجام بردم، نترایج شرگفت آوری

 .«ش می کنم هم بهترمی گیرم. هر چی آدم بهتری بشم، هر کاری ک می

ترو  بلیرکخیلی وقتا هدف این نیست ک  آدم بهترری بشری  آره، اما»

یکاد همین جوری ک  هستی هم در واقع عالی هستی. ماموریت واقعی ب  

 .«تاکید داشت سقراطانجام . همانطور ک  می ک  ب  بهتر شدن آوادنه

 .«نیستم ک  حرفتو درست فهمیده باشممطمئن »

رایط رو بردون و تو همین جوری هم ک  هستی، عالی هستی. قدر ش»

 آدم رو پریشرون هاف رر نداشرت .  ز د دته تا  لکی  ربکر ،دا لحظه

 گیرره و کسری کر  پریشرون ومری کن  و در ضمن تمرکرگ هرم اد آدممی

و  بر  خواسرت  هراش برسر . ترو بر  حقیقرتتونر  نمری تمرکگ میشر بی

وصل بودی االن فقط بین ترو فاصرل  افتراده و  ،هستی استعدادی در عالمِ
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ا ل  هم همون فراموشی توه. تو باید فقط ب  یاد بیراری ترا ارتباطرت برفاص

 .«منبع اصلی حیات برقرار بش 

 .«؟جتذات واقعی من چی  »

برودی و  جَروونشناختی. وقتی ک  واقعا می وقتی ک  بچ  بودی اونو»

دنده دل، جامع  هنود بهرت آمرودش نرداده برود کر  رویاهرات رو ندیرده 

ف  کنی و عشقت رو خاموش کنی. اون موقرع ترو بگیری، استعدادت رو خ

ترسیدی ک  ی  کم ریسک پذیر باشی، چیگای جدید یاد بگیرری نمی هنود

و کامو با اون چیگی ک  هستی احساس راحتی کنی. تو ب  عنوان ی  بچر  

های مدیریت ذاتی ات آگراه برودی. هنرود  کوچیک هنود عمیقا  اد قدرت

ش لی هدایت کنی ک  نقش خرودت رو  هوشیار بودی ک  دندگی ات رو ب 

زندگی    او ره دکال  ب  جا بذاری، تا چیگهای بگرا رو درک کنی و 

، اما وقتی ک  برگرا ترر شردی، یر  چیرگ یه ماجر ی رادالوه رگیاونی

ت گذاشرت. برنامر  وحشتناک اتفاق افتراد. دنیرای اطرراف تراثیرش رو رو

و رو اد بهتررین شررایطی آروم آروم ت ،اطرافیانت و جامع  ریگی پدر، مادر،

ک  داشتی جدا کرد. حرف مردم بهت یاد داد ک  اصیل نباشی ک  دیردنت 

پردر  اوزمرگیرو تار کنی. تا رودهات رو توی بادیهای کوچیک بگذرونی. 

 .«استعدادهای ما رو درآورد

مگ  میش  با این حرف درست مخالفت کررد. »ده بودم: هیجان دده ش

و  قدا  اتبری، تاثیرگکی ایرو برگردونم. ام خوام قدرت ذاتیمی من

کاری کنم تا هر چیگی ک  بهش برمی خورم، بهترر اد وقتری بشر   این ک 
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یاد گرفت  بودم استفاده  آنااد حرفهایی ک  اد « ک  من هنود ندیده بودمش.

 کردم.

ی  DNAمدیریت فردی، هدایت اد درون ب  بیرون، بگرگری کرردن، »

. متاسرفان  ایرن اردش در دنیرای ماشرین دده بلیکتمام کارهای ماندگاره 

امرود گم شده. ما فراموش کردیم ک  بیشتر اد عالم خرارج بایرد بر  درون 

خودمون تسلط و شناخت داشت  باشیم. کل چیرگی کر  امررود بررای مرا 

ی بیشرتر، پرول بیشرتر، چیرگای ن هاااهمیت داره خوشیهای بیرونی . عنو

یید جامع  اطراف مرون رو بگیررن، بیشتر ک  هم  شون طراحی شدن تا تا

دنبال تایید بهترین بخش اد وجود خودمون باشریم. واقعرا  این ک ب  جای 

 .«ر وقت و استعدادمون رو هدر میدیمچقد

ولی منظورت این نیست ک  داشتن عنوان برا »برای اطمینان پرسیدم: 

 .«پول درآوردن، با داشتن چیگای خوب بده، درست ؟

همون طور ک  گفتم، داشتن هیچ کردوم اد »فت: با صدایی آرام گ جت

معنری اش ایرن   عنروانبری . ببین، فلسف  مدیریتبلیکاونا ایرادی نداره 

ی ری هرا باید عناوین رو حذف کنن. یرا همر  حقوق ن هاانیست ک  سادم

مث  مااکنینم طبقا  دیگر ا  رر علیکه بش  یا طبقات اد بین برن و 

 در جامع  میشر  و هرج و مرجقط باعث ! چون این کارها فتم رشواونیم

گرم ی ری اد مری کنر . مرنمری افراد نهادینر  در رو قانونیبی نظمی وبی

مهمترین اهداف تجارت و کسب، ب  دست آوردن سرود خوبر . ولری ایرن 

روی ای او سرس اد جا میوه .«هم وجود دارهای دیگ های وسط ی  اولویت
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د و برا سرخاوت و اصررار گفرت: پیشخوان سیبی برداشت و گادی ب  آن د

 .«اد خودتون پذیرایی کنین!ها بچ »

مادی دل، بررای یر  فررد یرا در نگراه های در پایان، پیگیری خواست »

سادمان، باعث آوردن بگرگی یا شادی واقعی نمیش . من  اجتماعی برای ی 

همین صندلی ک  تو نشستی کنرار میلیاردرهرایی نشسرتم کر  کرت و  در

نگا پوشیدن و ساعت مد رود سواچ  داشتن. اما وقتی باهاشون دبرند شلوار 

 همراه  رضرایت خراطرفهمیدم اصو دندگی شاد و می کردممی درد و دل

پول بود. اسرترس  ،ندارن. فقط تنها چیگی ک  با اطمینان میشد بگی دارن

فهمیرد یعنری چری. مری باال و توش بررای حفرظ اون پرول رو فقرط اون

بیرنم در واقرع اونهرا فقیررن! فقرر و مری کنممی رشوراستش وقتی ک  ف 

نش احتررام و شخصریت و خرالص و براالیی کر  نمروهرای نداشتن اردش

 .«آرامش درون 

چ  داویر  دیرد کراربردی و : »داشتم گفتممی ک  سیبی بر همان طور

 .«روشنی

ای مردیر مجموعر  اون ر گرم: پریش اد می همین  ک  بهت ب  خاطر»

شو. حتی اگ  ده سال طول ب ش . خودتو مدیریت کرن باشی، آدم بگرگی 

ین مسیر تا حدی پیشرفت وقتی در ا. فقط اون وظیف  ی اصیل  توه. بلیک

بررای نگدی ران و دوسرتات ایرن مطالرب رو بعدیت این  ک   کردی وظیفۀ

قدرت بگرگی دارن و دنیای بیرون فقط تجلی دنیای  بدوننتا  روشن کنی،
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ت موفقیرت جهرانی ر کرردن مردیر درون خروددرون ما آدماست. با بیردا

 .«انتظارت رو می ش 

 م ث کرد، ظاهرا در تف ر عمیقی قرار داشت.ای لحظ  جت

رو دیدم ک  با پدر و مرادرش اومرد تروی رسرتوران. ای دیرود ی  بچ »

 «دونی روی تی شرتش چی نوشت  بود؟می طبق  باال.

 «ن ، بگو.»

د بینی چقردر جالبر . مرن امی !من عالی ره دنیا  ومدمنوشت  بود، »

دد، برا مری ک  گاد دیگری ب  سیبش جت .«وقتی بدنیا اومدم عالی بوده ام

دن و بیشرتر مری بیشتر کارهای متوسطی ک  آدما انجام»خنده ادام  داد: 

های ناموفقی ک  خیلی اد آدما دارن، اد این حقیقت ناراحت کننده  دندگی

 .«معنویت قطع شدهصال شون با گیره ک  بیشتر آدما اتمی سرچشم 

 «کامو درست »تامی با لبخند گفت: 

رو در  جنتلمنریکنریم، مری و دنردگیایم تک تک ما ک  امرود دنرده»

درون خودمون داریم، استعدادها و توانمندیهایی داریم کر  اگر  اسرتخراج 

 یکن  داداشرت  باشریم. ای کنن درخشش فوق العرادهمی بشن، مارو قادر

آدمایی کر   و همۀ تامی من،، تو آدم ماوا یی وجود ند اه  سیااه تیچ

شرگفت هرای و موفقیت لیدر باشریم تادور و برمون هستن، ساخت  شدیم 

ما رو شستشوی مغگی دادن تا تروی بگرگری ولی  انگیگی ب  دست بیاریم.

 ایرن کر ک بمونیم، ب  جرای یکوچ ک مون شک کنیم و بهمون یاد دادن 

حس واقعی مون رو اد دست دادیم. ما واقعرا  باشیم.رویاهای بگرا داشت  
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ن و موفق برتر بودحس فراموش کردیم. ما  ذ   تنتیاتصال مون رو با 

سستی، تنبلی، شرک و تررس دفرن کرردیم. ترو های رو دیر الی  شدنمون

و دسرتهایش را  .«، این حقیقت رو مال خود کنبلیکعالی ب  دنیا اومدی 

 لند کرد تا من با دستم روی آن بگنم.ب  سبک پیرودی وردش اران ب

 آن هراهر س  مان خندیدیم. بودن با ایرن دو نفرر را دوسرت داشرتم. 

اصرلی هرای مثبت  با اعتقاد و واقع بین بودند. ب  نظرم این ی ری اد بخش

مدیریت است. ایجاد شرایطی ک  دیگران درباره خرویش احسراس بهترری 

  همچون نوشت  روی تری شررت داشت  باشند و یادآوری کردن ب  افراد ک

 آن کودک، واقعا عالی هستند.

ت کرن. ایرن حقیقترا راد عمل ررد پس شروع ب  شناختن مدیر درونر»

بینم چطرور می در کار و دندگی شخصی . واقعا برام شگفت انگیگه ک  نیک

سرعی  این ک و مدیریت کنن، بدون تا دیگرانکنن می این هم  تاجر توش

 ناگگیر تمام دحمت خودشون رو ب  هردر .ت کننکنن خودشون رو مدیری

دن، چون هنود ب  باورهای محدود کننرده، رفتارهرای منفری و موانرع می

برری و می شخصی شون چسبیدن. هر جایی ک  بری، خودت رو با خودت

 ش  و اد تررس لبریرگمی اگ  احترام ب  نفست کم باش ، شخصیتت ضعیف

ی دندگی چ  کاری انجرام بردی، شی. فرقی هم نداره ک  سعی کنی تومی

هرای ولری اگر  شرروع کنری تمرام بخش افتر .نمری مطمئنا اتفاق بگرگی

وجودت رو ک  کمتر اد ایده آلرت هسرتن پراالیش کنری، نترایج انفجراری 

. چرون بلیرکخواهی دید. لطفا امرود کار کردن روی خودت رو شروع کن 
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 خرودشاون برا سررعت در مسریر شراد  مونهنمی زندگی ماتظر کنی

دونری بایرد امررود می هرگگ کاری رو ک  .یا بدون اون. با همراهی تو رهمی

ب  فردا موکول ن ن، چون فردا مم ن  هرگگ فردایی نباش  یا در  انجام بش 

رخ بده. این واقعیت  و این واقعیت مرن رو بر  کلمر  ای فردا اتفاقات دیگ 

 مرردیریتیمخفررف آخرمررون و قرروانین پررنج گانرر  ایررن گفتگرروی چهررارم 

 .«جتمنتظر کلم  بعدی بودم »با شادی گفتم:  .«رسون می

. مردیریت شخصری و تسرلط برر درخشرش»این بود:  جتپاسخ ساده 

 .«ی انجام دادن چهار تا کار اساسی خویش برا

 .«جالب »

با توج  ب  این پنج ایده کار کن تا مدیر درونری ات رو بیردار کنری و »

بدی بلیک. درسرت مثرل یر  وردشر ار هر رود دندگی درونی ات رو رشد 

کن  ک  بهترین بش ، ترو هرم بایرد هرر رود می ک  هر رود تمرینای حرف 

رود اولری کر  برا ایرن  71تمرین کنی تا بهترین حالت خودتو پیدا کنری. 

 .«کنی، سخت ترین قسمت ش می قوانین کار

 .«چرا؟»

تکای  نصکب عکاد اولی ، تو در فرآینرد  چون توی این دوره گذارِ»

ی قردیمی و راحرت انجرام ها داری روش جدید اوی سینتم خودتی!

کنی و رفتارهای قردیمی رو کر  دیگر  بررای رسریدنت بر  می کار رو رها

رود اول، ترو  71ذاری. در اون مری نردارن کنرارای تسلط شخصری فایرده

 کنی و وقتی ک  کنترل درونت رو دوباره تنظیممی الگوهای جدیدی وضع
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این فرآیند خیلری . کایمی مغز  او تم دورااه افرشد ای کنی، می

. یاره. احسراس سرختی و سرردرگمی دارهمی پر استرس  و ناراحتی دیادی

مطالب    چیگی این وسط غلط . ولی این همۀپس طبیعی  ک  ف ر کنی ی

، در واقرع همر  چیرگ تو دا حا  تغییر و پوست  ند زی تنتینیست. 

آن ف ری و وجرودی ات بایرد پریش اد  هایداره درست پیش میره. عادت

 .«، پاک بشنهای بهتر رفتاری پیاده بشن روش ک 

. من یاد گرفتم ک  تغییرر جتی  چیگایی در این مورد بهم گفت  تای»

باعث گسست میش ، ولی اگ  بخواهیم رشد کنیم و واقعا مدیر بشیم، گذر 

 .«واجب  ررزخاد این 

ی، اد بین رفتن ضمیر کهنر  کنمی دقیقا درست . همین طور ک  رشد»

شردن دل در واقرع یر  چیرگ کنی ولی گسسرت و خرالی می ات رو تجرب 

 .«خیلی خاص 

 .«واقعا؟»پرسیدم: 

تف ر و رفتاری جدیرد و بهترر های  روش آن ک بدون شک، پیش اد »

باید اد بین برن و کنرار گذاشرت  بشرن.  قبلی های بودنِ روشظاهر بشن، 

خوره فراموش کنری ترا جرا بررای نمی ب  دردتچیگی ک  دیگ   ،باید اول

 .«بهتر و تاده باد بش ی ن هااورود اف ار و ام 

اینهم بهم گفت  بود. اون بهم گفت ک  پیرودی در تمام چیگهای  تای»

ناکارآمد ش ل  ساختارهایتون  بدون ش ست نمی خوبی ک  منتظر ماست

 .«بگیره
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اد اون ر  باورهرا و  . پیشخوش فالرهاس ی ما ی  آدم  خب، قهرمانِ»

بایرد پررت شرن ها رفتارهای جدید و بهتر بتونن ساخت  بشن، اون ضعیف

درونرت  دربیرون. پس ب  این پنج قانون اقرو چهرل رود فرصرت برده ترا 

ب  چرالش ب رش، امرا  نهادین  بشن. با اشتیاق در این چهل رود خودت رو

 .«کار رو ول ن ن

 .«خوشم اومد. ی  چالش چهل روده»

های  های ایجاد تغییر واقعی و پایداره، ایجاد پیشرفت ی ی اد راه این»

سعی کنی تغییرات بگرگی  این ک هر رود، ب  جای  درک و ادام  دار یکوچ

 .«شنمی ایجاد کنی ک  فقط باعث ش ست

ک رودان  در طول دمان تبدیل بر  یهای کوچ پیشرفت»با غرور گفتم: 

 .«شنمی نتایج مهم و بگرا

 های کوچیک روی هرم جمرع آره، همین . پیرودی»دد:  لبخندی جت

عمل میان. مثل ی  درخرت  بگرا ب های شن و با گذشت دمان فرصتمی

 .«دهمی بگرا و شیرینهای   هر سال توتتوت بگرا ک

 .«ببینم درخشش مخفف چی بود؟»

وابسرت  خیلی دیاد  ،داشت. مدیریت دید روشنیباید  این ک یعنی  د»

. هر کدوم اد ما در آگراهی هرامون در درک شرایط و محیط    توانایی توب

 داریم. هایی ضعف
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کور و باورهای محردود کننرده بر  های هم  ما ذاتا میل داریم اد نقط 

کایم  گه دا کایم  ز قله یقکین می فالربیرون خودمون نگاه کنریم. 

یقین نوک قل  است و تو پرایین قلر  هسرتی.  حالی ک در  دیم می پر 

و شک هاسرت. بردون حرل ها اه رسیدن ب  قل  گوویگ شدن با این سنگر

برای این طرح شدن ها سوالمسایل محال  ک  ب  قبولی در امتحان برسی. 

ها ی  سد جلروی همر  سروال این ک ک  تو با عقلت ب  اونا جواب بدی ن  

بذاری و هر چی اد خانواده و محیط و فرهنگ جامعت ب  عنروان هنجرار و 

ر گرفتی دربست قبول کنی و شرک بر  اونهرا رو دور شردن اد یقرین معیا

همرین  اسیدن ره  یمان کاا یا دب و دو دب نینکت . تلقی کنی

ک  در حین سفر هستی داخل سفری و ادت قبول میش . چون طرراح  طور

ف ر و شک رو ب  تو داده ک  باهاشرون  خواست . اختیار، این طوربادی دنیا 

کلی چیگ یاد بگیری  ،سفر بری تا در این فاصل  عمربادی کنی و باهاشون 

و ب  رشد عقلی برسی ک  ثمرش میش  یقین قلبی و نگاه درستی اد خرود 

و ارتباط خود با هستی داشتن. افراد کمی هستن ک  کرار درونری الدم رو 

آگاهی شرون رو های برای ایجاد آگاهی شخصی انجام دادن تا نقط  ضعف

ما جهان او کروریم.  ،کورمونهای نقط  در. ما درباره حقیقت، درک کنن

 ریایم می ریایم، رلاله  ونو آنطوا که تنتیمنمی  ون جوا که تنت

 «دونیم.نمی چیگهای دیادی هست ک  ادشون آگاهی نداریم و

 مطالبت سنگین ، اما ف ر مرن رو مثرل یر  آتشفشران خفتر ، بیردار»

 .«مخم دود ب ش ! ن هاالیی فوران کنم و در این قکن . حاال باید هِمی
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شک ب  معنی دودلی در کار اصرو خروب نیسرت. امرا شرک در یرک »

اجتمراعی های ک  بیشرتر ناشری اد سرنت راواتای محدود کاادهسری 

تا بتونی ب  هم  ب  دید احترام کن . می میشن خوب . تو رو اد تعصب خالی

ق انتخراب . حتی اف ار و افرادی رو ک  اصرو قبرول نرداری. حر نگاه کنی

هرای بهشون بدی چون خردا هرم ایرن حرق رو بهشرون داده. ی ری اد راه

دنم این  ک  اونو ب  پنجره تشربی  می فهمیدن درست حرفی ک  دارم بهت

کنریم و اون مری ب  دنیرا نگراهای کنی هر کدام اد ما اد ی  همچین پنجره

 .«کنیممی بیرونی مون رو هدایتهای فیلتری  ک  ما ب  کم ش تجرب 

یرن پنجرره مشرجر اد ا»شنیدم شده بود: می عمیقا مجذوب حرفی ک 

 .«چی ساخت  شده؟

های دندگی ساخت  شده ک  توسط پدر  باورها، قوانین و روش اد همۀ»

چیگهایی ک  اد بدو تولد روی تو تراثیر گذاشرتن.  و مادر، معلم، دوستان و

یا و کرارکردش دن چگونگی سادن ک  تو دربارۀمی داستانی رو این ها همۀ

 ما دنیا او  ون طکوا ککه تنکت. یادت باش . ب  رشتۀ تحریر درآوردی

ایرن جملر  رو  ریایم می ریایم،  ونو طوای که خودمون تنتیمنمی

پرس اگر  پنجرره ات دنگرار ، فیلسوف بگرا آلمانی هستیم. کانتمدیون 

دگی ک  با اون ب  دن عیاالیبینی. اگ  می ات رو آلودهگرفت  باش ، دندگی

بیشتر آدما قابل اعتماد نیستن یرا  این قانون باش  ک  بیانگر نگاه می کنی

ش  کر  برا می معنی هستن، اونوقت رفتارت طوریبی بیشتر کارها این ک 

در کر  بایرد نیشرت رو  ایدۀ بگرا این  داره. در حالی   تطارقاین نگرش 
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تانی ک  داری ب  داستنها تفسیر و برداشت اد  شاید این  !فرو کنی این باور

 .«؟نباش گی می خودت

 در این لحظ  روی صندلی مجللی نشست. جت

 .«بی خیال باورش سخت »گفتم: 

گر  معنری مری تف رری رو براور کرن کر فقرط : » ادام  دادآرام  جت

درستی ف ر  هی و تف ر مداوم دربارۀایجاد سطوح باالی خود آگا مدیریت،

چیرگی بیشرتر اد  ،رودانر  ات و ذهن ، خیلی ساده فرض کن کر  تف رراتِ

و بقیرۀ معلمانرت،  ک  توسط پدر، مرادر، دوسرتان، انع اس سیستم باوری

کسانی ک  روی تو تاثیر گذاشتن نیستن. چیگایی ک  بررات برنامر  ریرگی 

 .«شدن

ف ر کردن بر اسراس  ب  واسطۀ قشنگ ی  طرد ف ر انقوبی ، ف ر کنم»

یر  مجموعر  کر   ،شردیموارد اجتماع شدم. مرا شررطی  ،ی  روش خاص

کنیم ک  ب  نظرمون می رو برذیریم و اونقدر بهشون ف ر باورهای مشخص

 .«درست بیان

رفت و شروع ب  ماسازهای  تامیخیلی سریع بلند شد و ب  سمت  جت

 .«ش نیاد داشتمممنونم برادرم، به»گفت:  تامیشان  اش کرد. 

 بلری اشکوچرک را بر  شراگرد ق همان طور ک  داشت این هدیۀ جت

تف ر اصیل و حقیقری ف ر کردن بیشتر آدما »داد ب  حرفش ادام  داد: می

این  گرده.می بر بیشتر ت رار ناخودآگاه تف راتی  ک  ب  کودکی ش، نیست

بیشتر ما در واقرع واقعیرت  پدر روانشناسی هستیم. فرویدنگاه رو وام دار 
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 گرفترارِ ،شخصری ما رو در کار و دنردگی ،بینیم و اون حقیقت تلخنمی رو

ک  درخشران ف رر کنری و اد نقطر  نظرر  اومدیکن . تو می متوسط بودن

بد ف رر کنری و دنیرا رو اد چشرم انرداد  این ک دنیا رو ببینی، ن   ، مالان

ببینی. اومدی برای کارهرا و تغییررات برگرا نر  ترسریدن و تنهرا  ترس

 .«یواش ی اد گوشۀ دنیا رد شدن

تواند انع راس می در یطب   نگاه من ِِ اوش این ک حقیقتا اد شنیدن 

گفرتم شروک  مری یی ذهنی باشد ک  ب  خرودمن هاافیلتری ذهنی و داست

من هیچ گاه متوج  نشدم ک  ف ر کرردن و درک »شده بودم. پاسخ دادم: 

 .«تاثیرگذار باش تون  آنقدر می کردنم اد شرایط بیرون

تف ررت چقردر . تو بایرد بردونی بلیکاین مش ل بیشتر ما آدماست »

چیگی ک  مارو اد مردیریت  .سادنمی رو دندگیت واقعیتِ ،مهم . تف راتت

هرای بیرونری نیسرت، بل ر  انگارههای کن  واقعیتمی و دندگی خوب جدا

های درونی تف ر، و روش رفتراری مرا در برابرر اون شررایط . بایرد برنامر 

هرای  دیتش ستت رو دور بریگی، مدیریت واقعی یعنی پیرودی بر محردو

 .«ترین حد توان روحی دست پیدا کنیک  بتونی ب  باال ،ذهن

رو شرروع ام خب بگو دقیقا چطوری بایرد پیررودی برر موانرع ذهنری»

 .«کنم؟

گردیم ب  همون استعاره وردشی، باید مثل ی  قهرمان ف رر می اول بر»

گرذره برر عهرده می کنی. باید مسئولیت کامل تف راتی رو ک  توی مغگت

ر منفی هم جای حتی ی  ف  ذتات ،درک کنی آن ک و این یعنی  بگیری
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 دسرت کرما کنن. اونمی تف ر مثبت رو مسخره نیست. تاجران گاهی ایدۀ

ار جمعیر . گن این چیگا توی تجارت حاصل مستقیم رفترمی گیرنش ومی

ای ده و رفتارت نتیجر می کنی، رفتارت رو ش لمی ف ری ک  در حالی  ،

 ساده. ب  این ترتیب کاری ک  توی کوس جهانی ارائر می گیریمی رو ک 

 .«نا نتیج  ف ر کردن در سطح جهانی ش  مطمئمی

  .«خیلی ساده  ب  نظر میاد، جت»دم: سخنش را تایید کر

کردم و سرر می شنیدم در ذهنم فایل بندیمی را ک هایی کم کم ایده

 کردم.می شوندادم و برای عمل کردن تنظیممی و ش ل

هرای  د هم مثل جرمیر  کر  تروی ذهنتر  و آلرودگیحتی ی  ف ر ب»

فررد متوجر   آن کر کن . پریش اد می بیشتری رو ب  سمت خودش جذب

 و دقیرق ببینر  و اصروتونر  اطرافرنمری ذهنش آلوده میشر . دیگر  ،بش 

 ببینر ، شرروع چیگای درسرت  این ک تون  درست ف ر کن  و ب  جای نمی

شر  کر  اون می دیدن. این آلودگی باعث اشتباه  فقط چیگای بد و کن می

پیشرنهاد کنر  دنبرال مشر ل بگررده. ایرن  ،راه حل این ک فرد، ب  جای 

رو  ،کار عرالی ئۀش  ک  این آدما دیگ  نوآوری ن نن. اد ارامی بیماری باعث

شر  مری باعث ناخودیگردان باشن و بگرگی خودشون رو نفی کنن. این 

ش ست خرورده هرا و مدیر باش ، عین  مانندون عمل ردش این ک ب  جای 

ترونی نمری رفتار کنن. اگ  واقعا ب  مدیریت درون متعهد باشری، ناتوان ها

 .«ی رو توی ذهنت راه بدیحتی ی  ف ر منف

 .«؟تفالر مافی یه جوا ریماایهمنظورت این  ک  »
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ناسالم . وقتی کر  ذهنرت  ذهنِ ، این نشونۀبلیکمعلوم  ک  بیماری  »

ای بری ک  چ  نابغ می ذهنت هم تمیگه و ب  خوبی پی عینکِباش ، سالم 

اونهرایی کر  بر   .هستی و چطور برای انجام برترین کارها سراخت  شردی

وردش و قهرمانرای های خندن، باید دندگی اسطورهمی مفهوم تف ر مثبت

اوش تد یت کنن کر  می عمیقا درک سوپر ستاا رو بخونن. ای   ناافس

کرنن می هم . اونا تف ر شون رو بدون عیب و نقص مدیریتخیلی م ذتن

کرنن و حتری می و بدون توج  ب  خطر ش ست، فقط روی پیرودی تمرکگ

کنن ک  اونو می خورن، جوری اون حادث  رو پردادشمی وقتی ک  ش ست

 دالنکترو ک  دیگران   تفاقیبینن. اونها می ب  صورت ی  تصویر واضح

اونهرا اومرده و یر   قوی تر ددنن ک  بررای شناسمی فرصتیدونن، می

کارها شاید خیلری   تازهتای اوششروع دوباره هست برای ب  کار بردن 

بادم میگم یادت باش  کر  وقتری اجراده بردی  بهتر اد قبل هم انجام بشن.

حتی ی  ف ر منفی توی ذهنت بیاد، در واقع فرآیندی رو شروع کردی کر  

 .«هم ب  خودش جذب کن منفی دیگ  رو اون ف ر، ف رای 

 مثل یر  گولر  کررک کر  بقیر  کرکرا بهرش»در تایید حرفش گفتم: 

 «چسبنمی

اهرای دم کر  برا پنمی ب  دیگران اجادهگ : من می گاندی. بلیکآره »

پس هر وقت ک  خواستی ب  سرمت ف رر  کثیف شون توی ذهنم راه برن!

حالترت رو منفی بری یا حرف یا حرکت منفی رو انجام بردی، همرون اول 

خوب. ف رایی کر  های عوض کن و برگرد ب  سمت ف رهای مثبت و اتفاق
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کرنن. مری دت رو برای نشون دادن مدیریت و برتری محض پشتیبانیتعه 

هر وقت ک  ذهنت روی مش وت قفل کرد، بهش آمرودش برده کر  فقرط 

، این کار رو می ترونی برا دادن جرایگه بر  اون متمرکگ بش ها روی فرصت

، بعضی اوقات این جرایگه یر  راید ره خود  جایزه ردیآره  .کنی دنبال

جور شیطونی هم هست. اما ی  فیلم خوب بردون کراراکتر منفری سراخت  

نمیش . پس ب  این وسیل  باعث میشی ذهنت با اشتیاق اد قفل کرردن بر  

لطفرا  ترغیب بش . ح  منئلهمش وت و ن ات منفی ب  سمت راه حل و 

کر  انتظارشرون رو هایی رسری. نتیجر مری ب  انتظاراترت ،اینو یادت باش 

بینی. این ی  ن ت  خیلی خیلی مهم  کر  می هستن ک هایی داری، نتیج 

محل کرارت هسرتن،  درباید یادت بمون . اگ  انتظارت این  ک  آدمایی ک  

کنن، حتما رفتارت هرم بر  همرین می کنن و ناامیدتنمی ادت پشتیبانی

ذاره. مری فت و این باور در رفتار تو تاثیر مسرتقیمصورت ش ل خواهد گر

ب  جای این ک  با بقی  هم اری کنری و کرار گروهری انجرام  در این حالت

ایرن یعنری ، کنریمری خودت حفاظرت بندی و اد منطقۀمی ت ، گاردِبدی

شن کر  هم رارات ف رر می ! رفتارات باعثکنیمی سیلو کار ی توی انگار 

اصو قابل  دیگ  .بینیمی م  رو ب  چشم رقیبه وکنن آدم سردی هستی 

ترو ایرن  پیش فرض منفریاون ذهنیت و  نخواهی بود. پس، نتیجۀاعتماد 

ترو های میش  ک  هم ارات اصو هوای تو رو نخواهند داشت. تمام ذهنیت

پیوندد اما این ب  این معنی نیست ک  پریش بینری منفری ترو می ب  وقوع

ف ر منفری ترو همرین رفترار اونهاسرت. ی درست درومده بل   نتیج  عمل
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ک  خیلی معروف شد و فروش فوق العاده ای در جهران داشرت  کتاب ا ز

 پیرامون همین راده. 

 ف ررت باشر  کر  هرگرگ در، اگر  بلیرکدنرم مری ی  مثال دیگ  برات

کنی تبدیل ب  یر  سروپر اسرتار می ک  کارای تونی توی کتاب فروشینمی

چ جای کره خاکی نخواهد بود تا ب  تو کمرک بشی، پس هیچ راهی در هی

کنریم کر  برا روشری کر  نمری کن  ک  اوج بگیری. ما هرگگ طوری عمرل

کنر  کر  برا نمری بینیم ناسادگار باش . آدمیگاد جروری رفترارمی خودمونو

کای و رکاوا می وقتی تو فالرانتظارات ذهنی اش همخونی نداش  باش . 

ت ره دخترخالکت رگکی،  ون د ای که  گه موفقیت کاای خودتو مث

زنه و فرد  یه رتیی سر  میاد،  ون رت فرد  میفته  مکا می چشمت

 نرژی و فالکر مافکی  ره خاطررلاله  چشم دختر خالَت، ره خاطرنه 

ترونی حتری اد نمری هر کدوم اد تف راتت سادنده هستن، تو واقعا خود !

 چیرگی پس داشتن ی  ف رر منفری بربیرای، چرون هرر کردوم اد اونرا یر 

تر فالکری ککه رس . ای میسادن ک  توی دنیای بیرونی ات ب  نتیج می

 .«تو رالای یه نتیجه دا عالم خااج د اه

 نداشتم. همیش  ایرن مسرئل  رختا حال خیلی توجهی ب  ف ر کردنم »

 شرد امرا مرن اصرو ف ررمری ایجراد موجداد و ف رهای مختلفی مثل می

 کنترلی داشت  باشرم. بیشرتر ربطرشتونم روی اونها می کردم ک  مننمی

. بررایم رقرم خرورده این طرور این ک دادم ب  ذات من و خصلت من و می

ی خلرق شردی کر  وقتری در ایرن طرورگفتم، تو اصرو می مثو با خودم
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کنری و مری گیری دست و پات رو گرممی مواجه  با یک تصمیم مهم قرار

 .«ن دمی در ف رت کلی خاطره منفی و عدم توانایی موج

 عگیگ. ما مردت دیرادی خیرال بلیک بیشترمون همین طوری هستیم»

ترونیم شر لش نمری کردیم ف ر کردن مون عین ی  عادت قدیمی  کر می

خوایم. چون برای ما این مسئل  ی  بینش می بدیم و ب  فرمی دربیاریم ک 

ف رری و ذهنری مرا هرای تاریخی  و فرهنگ شده کر  اون اف رار و ویژگی

رکه ژنتیکا  حتکر م  حالی کهدا و تغییر ناپذیر. اند ذاتی استعدادهای

تکونیم مکی میگی ایم  ما راید ردونیم که ما ره ننبت خیلی زیادی

اوی  فالاا و چگونگی دال  گیری  ونها و چگکونگی سکامان د دن 

 هرای مردیریتی برا توانمنردی ذهنی مونهای . عادت ونها تاثیر ری ایم

تونی کم کم با نظارت و دقتری کر  بر  می . شمامون ارتباط مستقیم دارن

کنرری، واسررت مل رر  بشرر  و در مرری اف ررارت در شرررایط مختلررف دنرردگی

بعدی خیلی راحت تر این کار رو انجام بدی. اون چیگی کر  مرا های دفع 

می ن ، توانایی ما برای ف ر کردن درباره تف راتمون . االن   ننان کام رو 

باورها و تف راتری کر   شینی و دربارۀتونی بمیدر س وت  توی این لحظ ،

کجا  ومکدن  ایشکه راواتای ما  ز ف ر کنری. کنن می هر رودت رو پر

 ونا کجاست  ره قو  ویلیام کلیفواد فیلنوف رریتانیایی، راواتایی 

 که دو تد و قر ئن کافی رر یشون ند ایم  صوا غیر ختقی تنتن 

و  امر کامو شخصی نیسرتن.. پس ی  کننمی هدایت رفتار ها رواونا  چون

خلوتت ب  تحقیق و بررسری مشرغولی،  درهمون طور ک  وقت بیشتری رو 
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بر  قرول جران دیرویی،  کنی.می آگاهی بیشتری اد تف راتی ک  داری پیدا

این توانمندی ک  در  باید توسط فرد سنجیده بش . در عملکارایی باورها، 

دا مو قکع انسران کر   کن  بر می ب  مرور ایجاد میش  کمک تمریناثر 

دیگ  اد ایرن بعردش  بگیره. ا حتیرو ب   تصمیم درست اخوقی حناس

 .«میم درست و عاقون تصهای ر اد تجرب  کردنتو میش  پ  دندگیِ

 .«پس تف رات من موجوداتی خوق و سادنده ان!»

موترون ی هرا  نا، بنیانگذار افسربری گوردی جیبل . »جت پاسخ داد: 

برنده شود، برنده است. تو برا تبردیل  آن ک رنده پیش اد گ : بمی رکوردر

ترونی اون مری شدن ب  ی  متف ر عالی و با باور داشتن ب  بگرگری خرودت

ایرن ن تر  رو چر   بنجامین دیگرایلکنی بسادی. می چیگی رو ک  ف رشو

مغگت رو اد قید و بند رهرا  سادد.می باور قهرمانان  قهرمانان راخوب گفت : 

 افتن.می ش ببین ک  چ  چیگای بگرگی اتفاقکن و بعد

خوام هر رود ی  وقتی بذارم و با خودم و ف ررام می عالی ! دیگ »گفتم: 

 .«خلوت کنم!

واقعا باید برای بیدار کردن مدیر درونی ات مصصم و جدی باشی، ترا »

و درخشان بگیری. پیشرنهاد مرن بتونی در دندگی بیرونی ات نتایج واقعی 

. هر رود صربح یرک سراعت بلیکصبح این کار رو انجام بدی  هر روداین ، 

دودتر بیدار شو و یک ساعت دمان رو ب  باال بردن توانرت اختصراص برده. 

هرر رود بررای  دردمرانی ثابرت کر   ۀ رودانت . ی  برادۀدوبار تنظیمِ تمرینِ

کر  هرر ای تمرین و آماده سادی ب  خودت میدی. عین وردش ارای حرفر 
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کنن تا توی دمین وردش پیرود بشن. این دمان خصوصی تو می رود تمرین

برای تمرین و آماده سادی . تا وقتی ک  میرری سررکار در بهتررین حالرت 

آمادگی باشی. خلبانان قبل اد بلند کردن هواپیما یر  سرری تشرریفات رو 

 هرا رو سروار کرنن، کنتررلمری پررواد رو کنتررل دن. اونا نقشرۀمی انجام

کنن، اون وقت آماده پروادن. ایرن مثرال می رو بررسی کنن و داشبوردمی

خروای اوج مری کن . اگ می هم صدق ب  دست گرفتن کنترل خودتبرای 

دود بگیری و نبوغت رو ب  اطراف بتابونی، باید تشریفات آماده سادی صبح 

تا با برنام  پرروادی  بادسادی می کنیو انجام بدی. این دمانی  ک  خودت رو

مری اساسری ات دوبراره پیونرد هرای . برا اردشبشریاهنگ اون رودت هم

 این دوره، تو روی ذهنرت کرار در، تا دوباره ب  خودت مسلط بشی. خوری

عاطفیت هم رنگری  ک  دندگیِ میاد،ش ، وقتی می کنی، بدنت هم قویمی

دوباره بگیره و ابعاد معنوی ات رو هم شارز دوباره کنری. فقرط برا همرین 

 مختلرف دنردگی ات رخهای نر . یر  معجرگه در جنبر برنام  تمرینی رودا

ار و دندگی ات توادن برقررار کن . بین کمی ده. انگیگت رود ب  رود رشدمی

 .«میش 

هرم  ترامیمرا بر  ی ری اد اتاقهرای درمران هردایت کررد.  جتسرس 

 ، حراال کرامو درمرانبلیرک»همراهمان آمرد و برا لبخنرد بگرگری گفرت: 

روی های و موفر « ؟بلیرکال ماسراز رفتری تا حرا»پرسید:  جت .«شیمی

 کرد.می تخت را باد

 .دانستم تجرب  موفقی خواهد بود یا ن نمی «ن »گفتم:
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دونرم کر  رود سرختی رو مری خب، بذار مرن یر  برار ماسرازت بردم»

 .«ابی خستگی رو اد تنت بیرون میارهگذروندی و ی  ماساز خوب حس

شرروع بر  ماسراز دادن  تجو روی تخت ماساز دراد کشیدم. « باش .»

ها با خودم داشتم، ب  نظرم در یرک  گردن و پشتم کرد. استرسی ک  سال

 کرد!می جادو جتهای  گفت، دستمی درست تامیلحظ   اد بین رفت! 

کنم در طرول سراعت مردیریت می هفت تا تمرین  ک  بهت پیشنهاد»

هرر  . مجبور نیسرتی کر  هرر رودبلیکفردی ات هر رود صبح انجام بدی 

غیرر  تمرینهرا براهم هفت تاشو انجام بدی. در واقع انجام دادن همر  ایرن

من اسرمش رو گذاشرتم:  مم ن . ولی خواستم تا اونارو باهات مطرح کنم.

. این هفت تا تمررین برترر یرا هفرت اصرل جعبه  رز ا مدیریت داصی

قدرتمندترین ابگارهان برای هر کسی ک  عگمشو جرگم کررده کر   ،بنیادی

بشرن.  دکوکهرونی اش رو بیدار کن  و جوری کار کن  ک  دیگران مدیر د

توی تمرین صبح گاهی ات اونرارو بر  کرار بگیرری تروی  مد ماگ  بتونی 

رسری و همرین طرور در مری شگفت انگیرگیهای کتاب فروشی، ب  نتیج 

دندگی ات. بر ع س اگ  انجام مداوم حتی ی ی اد این هفت اصل بنیرادی 

شی و دشمنی می دوباره تبدیل ب  ی  آدم متوسط رو پشت گوش بندادی،

داشرت  جرتحاال  .«ش می ک  اسمش معمولی بودن  همنشین دائمی ات

ت چند تا گرره هسرت، این جا، بلیک» مالید. می پشتم را خیلی سخت تر

کنم ک  بیشتر ماسراز بردی، سرطح سرومتی و انررزی ات می جدا توصی 
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، ب  خصوص کنیمی لی بیشتریره باال و احساس سرخوشی خیمی خیلی

 .«اد روغن مالی با روغن بادام غافل نشو

تیاق کرد، برا اشرمی ک  ب  دیوار ت ی  داده بود و با موهایش بادی تامی

 ساعت رکاب  سکفاجیو نگاهی ب   .«بدون شک نفر بعدی منم»گفت: 

 اش انداخت.

 کمترر اد کروس برینای ت، ذرهوقتی ک  کیفیت کارِ»ادام  داد:  جت

ی اد مفراهیم هفرت عدم ب  کرارگیری ی ر در علتشوتونی می المللی باش ،

 «.گان  پیگیری کنی

خب، اون هفرت تمرینری »گفتم:  و من هنود روی تخت درادکش بودم

بیا، اونرا رو روی ایرن کرارت »گفت:  جت« ک  باید انجام بدم چی هست؟

یریت برات نوشتم اینو همراهت داشت  باش. هر رود صبح توی سراعت مرد

هرا رو اد فهرسرت انتخراب کرن و  شخصی ات چند تا اد بهتررین تمررین

کنم ک  ساعت تمرینت رو هرر رود اد می اجراشون کن. ضمنا قویا سفارش

 چهرل رودشروع کنی. همون جور ک  قربو هرم گفرتم، حردود  پنج صبح

بشن، توی ایرن چهرل  عاد کش  تا این مفاهیم برات تبدیل ب  می طول

، شاید خست  و بدخلق هرم بشری، پریش خواهی داشتس استرکمی رود 

من اصرو  ،این ک  خودت بهون  میاری ک  اصو سومتیم ب  خطر افتاده! یا

ولی یرادت باشر ، »کرد و ادام  داد: ای خنده .«برای این کار ساخت  نشدم

رشد و ایجراد  هیچ چیگ اشتباهی در کار نیست. این ی ی اد بخشهای الدمِ
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ه. پس اد چهل رود ساعت پنج صربح بیردار شردن بررای جدیدهای عادت

 .«بینی ک  ذاتا آدم قدرتمندتری شدیمی انجام کارهای درونی

 .«خدمتم افتادم دوا ن آموزدی؟ یاد پنج صبح»با ناباوری پرسیدم: 

! بررای رسریدن بلیکاینم دوران آمودشی  دیگ  » محترمان  پاسخ داد: 

 .«تتت اد مدیریرمَب  بهترین قالب و ف 

چراغهای اتاق ماساز درمانی رو روشن کرد، نگاهی گذرا  جتوقتی ک  

 ب  کارت انداختم.

 هفت قانون مدیریت فردی:

 ، فیلم الهام بخش ببین، اینرای تاثیر گذار بخونکتاب ها: یادگیری .5

اد بگرگترین مردیران هایی مثالمیشن. اونا باعث تقویت شخصیتت 

برترری در  محتروای آن هراکر   صروتییی کتاب ها یاجهان دارن 

پیرردا کررردن نرروآوری برررای رسرریدن برر  خیرخررواهی و مرردیریت، 

 .تقویت کننشخصی را های انگیگه

برای پراک کرردن باورهرای محردود ها : ی ی اد بهترین روشبیان .3

ش ست دهنده اد ذهن، ت ررار و تمررین مردام های کننده و برنام 

درونرت را مردیریت چگون  بایرد  این ک است ک  درباره هایی گفت 

داشت  باشی. هایی باید چ  هدف گذاری این ک شنیده ای. و  ،کنی

ای من امرود تمرکگ، برتری و عشرق فروق العراده»مثو ت رار جمل  

چند برار در اول رود بگرویی باعرث ایجراد حرس «. روی کارم دارم

 قهرمانی و قدرت در تو میش .
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 . هرر دسرتاورد کنرمری : ذهن اد طریق تصراویر کرارتصویر سادی .2

بگرگرری اد بگرگترررین بنررای بلنررد در نیویررورک گرفترر  تررا حیرررت 

و  توماس  دینکونعلمی نوابغ امری ا مانند، های انگیگترین یافت 

اد تجسم کردن یرک سرری تصرویر در ذهرن  راجامین فر ناللین

 اونها شروع شده. تمام دستاوردهای بیرونری اد درون ذهرن شرروع

ت مگر خوقیت نادیردنی کر  اول در شن. پیشرفت، چیگی نیسمی

پرس در هنگرام سراعت تمررین مردیریت  ذهن، دیده شده اسرت.

ی  لحظ  چشمانت رو ببند و خودت رو تصور کرن  ،شخصی خودت

ک  ب  اهردافت رسریدی و داری در بهتررین حالرت مم رن نقرش 

 کنی و مدیر درونی ات رو کرامو بیردار کرردی.می خودت رو بادی

 و واقعی موفقیت. مرور مسیر ایده ال

برای رسریدن ها روش ی ی اد بهترین : نوشتن رودان ،نگارش رودان  .7

قروی و  آگکاتی داونکیب  اف ار دقیق و مشخص . ی  جور ایجاد 

ثبت چیگهایی ک  باید اد ف ر شما خارج بشن. و تمرکگی ک  بایرد 

روی مسائل خاص و اهداف روشرن شرما شر ل بگیررن. در طرول 

مهرارت فرردی، نقطر  نظررات، احساسرات،  افگایش ،ساعت تمرین

رو کر  هایی دلخوریو رویاهات رو بنویس. همین طور ها امیدواری

مم ن  فراموش نشن. باید اونا رو پرردادش کنری و بر  تحلیلشرون 

ترسری مری ب  یک  چیگ اد چیگهرایی کر ها برردادی. اینجور موقع

نگدیک شو و سعی کن حتی واس  یر  لحظر  هرم کر  شرده اونرو 
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ی ی اد دوستام کر   . ب  قول بچۀترس راید آز د رشهبغلش کنی. 

 دفترر رودانر ! تیوا تیچ وقت وجود نکد اهدانشگاه بود،  استاد

چیگایری کر  داری و  جایی باش  برای سراسگگاری اد همرۀ تون می

حفظ کردنشون برات مهم . ترو بر  اونرا در طرول سرفر دنردگیت 

برا اردشر . بایرد بررای  احتیاج داری. دندگی سراسررش یر  هدیر 

 یادگاری نوشتن روی این حافظ  پاک نشدنی دقت کنی.

ثابت و مداوم ی ری  ی: اتصال دوباره ب  اهداف در حالتهدف گذاری .1

باعث ایجاد تمرکرگ براال  هدف داشتناصلی موفقیت .  ایاد چارچوب

 امیرد و انررزی مثبرت ،شر . داشرتن هردفمری در کار و دندگیت

شی کر  همر  می ش وت و نامویمات روب  روساده و وقتی با ممی

 سکتااۀشیم، اهداف روشن عین می مون گ  گاهی باهاش روب  رو

آرام هرای کنن تا اد دریاهای متوطم ب  آبمی راهنمای ات دما 

ده ک  دندگی ات در کنتررل می داشتن هدف بهت اطمینانبرسی. 

و ع رس  ترو فقرط یر  واکرنش اراده خودت ، ن  ی  اتفاق تصادفی.

العمل ب  محیط و اطراف نیستی بل   ی  اراده هستی بررای تغییرر 

ما ک  قبو در مروردش حررف ک  درخودت و پیرامونت. اد راه رفتن 

 ددیم دوری کن.

ک رودان  برای رسیدن ب  اهمیت تحر  : بیشتر دربارۀتمرین وردشی .7

کنم، ولی بردون کر  انجرام یر  می کار صحبت درحداکثر عمل رد 

کن ، باعث ایجاد انرزی می دنی هر روده کارکرد مغگ رو تقویتکار ب
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کن  ک  استرسرت رو خیلری می ش . بهت کمکمی بسیار بیشتری

 ت نگر موثرتر مدیریت کنی، و تو رو برای مدت بیشرتری در نقشرِ 

 داره.می

 خوری، خروبی رفترار و برخروردت رو تعیرینمی : غذایی ک تغذی  .4

ایت در ارتباطر . برا تغذیر  مناسرب و کن . مدیریتت با رزیم غذمی

تونی سطح براالتری اد سرومتی رو می گیاه خو ایتاکید بر روی 

 داره. ن ترۀمری داشت  باشی و قطعا احساسات و روانت رو دنده نگ 

ترونی لحظرات دیبراتری بررای مری کمترر خروردنبا  این ک دیگ  

 خودت رقم بگنی. سبک و سرحالی و احساس کسالت و افسرردگی

 دی تا نفس ب ش .می فرصت  دِکبِکنی. در ضمن ب  مین

سر   .«نظیری رو گفتریبی ، واقعا تمرینایجت»با تش ر فراوان گفتم: 

نفری ب  سمت اتاق انتظار شیک برگشتیم. ماساز احساس بسیار خوبی بر  

مسریر  کاارردی، بسیار جت« هفت قانون مدیریت فردی»من داده بود و 

توانسرتم اد می داشتم ک  اد قوانینای مجموع ال کرد. من حامی رو روشن

انتخراب قشرنگی داشرت  باشرم و در طرول سراعت مردیریت  آن هامیان 

داشررت  باشررم. ین کررنم تررا در طررول رود عمل ررردی خرراص تمرررام فررردی

بیردار شروم. حرس  1همچنین با خودم عهد کردم ک  هر رود صبح ساعت

نتایج شگفت انگیگ در میگان تواند باعث ایجاد می کردم فقط همین تمرین

شرود. یراد ایرن ام در کنتررل رودم و تندرسرتیام اعتماد بنفس و توانرایی

گفرتن ردق و رودی مری در آسیا بودم شنیدم وقتیجمل  در من دنده شد 
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در صبح دود توسط خدا تقسیم میشر . تصرمیمم در خصروص دود بیردار 

 شد.او بسیار خوشحال  در میان گذاشتم و جتشدن را با 

تونر  بر  مری رو بده ک  ی  مدیرهایی ب  خودت ی ی اد بهترین هدی »

صبح بیدار شدن ی  هدی  با اردش . خیلی اد موفق تررین  پنجخودش بده. 

شب باید دیرتر اد یرادده . بلیکدن می مدیران دنیای ما این روش رو انجام

رو ی رودت ایرن طروروقتی نخوابی و عصرها ی  چرت حداکثر یک ساعت . 

ایرن . راستی ی  ن ت  کلیدی دیگر  خواهی داشترودی پربار رو  بگذرونی،

باید یادت بمون  اولین ف ری کر  موقرع بیردار شردن داری و آخررین  ک 

دیادی روی اتفاقات بین شون داره. و  ف ری ک  موقع خوابیدن داری، تاثیر

می خواب، دمانی  ک  تاده کار پردادش مغگت شروع میش . خواب هایی ک  

بینی ارتباط دیادی با اتفاقاتی  ک  در طول رود در مغگت افتاده. دیرده هرا، 

 .«شنیده ها، عواطف، ترس ها و تصمیم ها

حرفات واقعرا سرحرآمیگه! همر  اش خیلری مفیرده. اون »پاسخ دادم: 

گفتری واقعرا ام حرفی هم ک  قبو درباره تمیرگ کرردن دنردگی احساسری

تونر  می خصوصیناالنم. چ  چیگِ بِبانی و درست ، مدت دیادی  ک  واقعا عص

 .«کمک کن ؟ عاطفیمب  دندگی 

لیمرو داشرت نوشرید و ای اد بطری آبی ک  درونش ت ر ای جرع  جت

تونی انجام بدی این  ک  یراد بگیرری می ی ی اد اولین کارهایی ک »گفت: 

اونهایی رو ک  نیادمند بخشیده شدن هستن ببخشی. خیلری اد آدمرا ایرن 

چون پر اد تنفرر و  .منفی رو هر رود صبح با خودشون میارن سر کار انرزی
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هستن. خیلی اد چیگهرا در  خیانتهای قدیمیخشم اد آدارهای گذشت  و 

رود ب  تو انرزی منفی و منفی نگری میردن کر  بایرد اد اونهرا دوری  طول

 خبکاای ککه پکر  ز ، مثو اصو الدم نیست هر رود اخبار رو ببینی، کنی

دنیکا ا  تکای خشن و کشت و کشتاا و حکو د  و ناا حتی تصاویر

رسر  مری کافی این اخبار ب  گوش و چشم ما ب  اندادۀ یالجا جمع کرده!

های ک  مطلع بشیم و درس عبرت بگیرریم، ایرن مقردار دیرادیش آسریب

کنر  و مری دن  و خشونت را در ما نهادین می جبران ناپذیری ب  روحی  ما

گیره. در ضمن تصویر درستی هرم اد تمرام می رو جلوی مثبت اندیشی ما

های شمار عاشقان  و صحن بی کنیم. چون اد حوادثنمی واقعیت دنیا پیدا

مرا خبرری نیسرت.  مردیریت   خبکاا سیاسکت زدهدیبای طبیعرت در 

رو اد خودت دور کنی. یاد بگیر آدمایی  تافرک  این خوادمی ادت ،شخصی

رو ک  در گذشت  اتفراق افترادن و مم نر  ببخشی و چیگایی  ،رو ک  الدم 

ونی برا ترنمی .یباعث هدر رفتن توانمندی خوق اردشمندت بشن آداد کن

 عالی برای خودت بسادی چرون نرا امیردی چسبیدن ب  گذشت ، ی  آیندۀ

گیررن. اگر  خودترو اد می داری قدرتت رو ادتمی هایی ک  با خودت نگ 

 .«کنیمی و توانمندی رو آداد اونا خوص کنی، ی  عالم  انرزی، عشق

ترا بترونم بیشرترین  رو آداد کرنمام چ  جوری باید گذشرت »پرسیدم: 

 «رو رها کنم؟ام توان مدیریتی

. خیلری بررام هیجران بلیرکاین کار با ی  تصمیم ساده شروع میش  »

تاها چیزی که رین تو و دگردینکی کامک  و ینکاده یکه انگیگه ک  
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امیردت  میم بگیر تمام کسرانی رو کر  نرا. توی همین لحظ  تصتصمیمه

رو ک  باعث دلسرردی ات شردن بریرگی هایی تجرب  کردن ببخشی و همۀ

شری، مری ک  تو وارد فضای اشتیاق واقعری بررای بخشریدنای دور. لحظ 

کنری. ایرنم یرادت باشر  اون مری ک  فرآیند پاکسادی رو شروع ای  لحظ 

هی ک  توی سفر فردی شون در آدمایی ک  تو رو رنجوندن، بست  ب  جایگا

 انردادن. اگر  اونرتونسرتن انجرام مری دندگی داشتن، بهترین کاری رو ک 

در  .کرردنمری دونستن چ  جوری بهتر عمل کنن، حتمرا بهترر عمرلمی

 انجونن می دیگر ن او ،فقط آدمایی که انجیدننهایت یادت باش  

قابلیت ن، دندگی درونی خوبی دار ،ک  سالم، کسانیبدون شک آدمای 

ا بر  حردی سرشرار اد گران رو در خودشون خشک کردن. اونررنجوندن دی

احترام ب  خود، باورهای مثبت، الهام و اشتیاق برای دیدن بهتررین حالرت 

ظرفیکت کل  پا کرنن!  را یتونن انساننمی ک  خیلی ساده هستندیگران 

دیگر   آسیب اسوندن ره دیگری دیگه توی ساختاادکون نینکت 

فقرط آدمرایی کر  در مرکرگ گی در درونشرون جرایی نرداره. همچین چیر

وجودشون آسیب رسان هستن و توسط دیگران آسیب دیردن، تروی دنیرا 

 .«رنجوننمی راه میرن و اطرافیانشون رو

حرف درسرتی ، گفتر  برودی کر  در »بااحترام حرفش رو قطع کردم: 

 عاویزندگی مهر رود ی  وقتی برای باال بردن ام ساعت مدیریت شخصی

 «بذارم. چ  جوری؟
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رو ک  ب  تو داده شرده هایی دم هر رود صبح نعمتمی خب، پیشنهاد»

تونن با هرم در نمی پاددهر هر ترس . نگرانی و قدردانی قداد نیبشماری. 

دونی باعث قدردانی می یک اتاق دندگی کنن و چیگایی ک  تو قدرشون رو

این  ک  حتی اگر  پرنج گم می ش . چیگی ک  من دارممی اد اردش خودت

دقیق  اد اون یک ساعت اول رودت رو ب  یادآوری تمام چیگهای خوبی ک  

 تجررکهک  نداری بگذرونی، دندگی شرادتری رو هایی داری و هم  سختی

کنی. اگرچ  مم ن  برات پیش و پا افتاده ب  نظر بیراد، امرا بایرد بهرت می

شراد نر  تنهرا مردیران دکن  مکی آدمای داد، مدیر ن دادیبگم ک  

 .«آفریننمی کنن، بل   برای اطرافیان شون هم شادیمی کارهای بهتر

 .«جتک  گفتی،   خیلی خوب»

ر پس بذار بریم سراغ کلم  خودمون و حررف کنم عگیگ، می خواهش»

من باید برم سر کرار. خیلری  . کم کم داره دیرم میش  ودرخششدر کلم  

م ک  مشرتریام رو فرامروش خواینم دوست داشتم بیشتر با هم بودیم ولی

 .«کننمی من حساب خوش قولیا روی کنم. اون

 .«، کامو متوجهممش لی نیست»

قکدا  . قبو دربراره اهمیرت تمررین و رواج ثروت سومتییعنی ، ر»

ه. همر  گفت  برودم. داشرتن حرداکثر سرومتی مثرل سرتون چرادر ردنی

سومتی روپرا نگهرت  داره.می ت ایستاده نگ چیگهای دیگ  رو توی دندگی

نشون بردن.  توانایی هات بتونن کارایی خودشون رو درست میداره تا بقیۀ

روان، اد مسررائل حیاتیرر  و تررا وقترری داریمشررون  سررومتی ف ررر، جسررم و
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 دن، شربان  رود تروشمی ایی هم ک  اد دستشدونیم. اوننمی قدرشون رو

فترادم: وقتری اضرب  لمث  قدیمی یاد  .کنن ک  دوباره برش گردوننمی

کنریم، امرا مری یم، سومتی مون رو فدای ب  دست آوردن ثرروتجَوونک  

شیم ک  کل ثروت مون رو برای بر  می وقتی ک  پیر و عاقل شدیم، حاضر

، اگ  حرفمرو براور نرداری، بلیکدست آوردن یک رود سومتی فدا کنیم.  

یر   وقتی ک  امرود کارمون تموم شرد و داری برمری گرردی خونر ، کنرار

بیمارستان وایسا برو توی بخش بیماران بدحال و کسانی رو ببین ک  توی 

بستر مرا افتادن و ادشون بررس برای بیشتر شردن دنردگی شرون چری 

حاضرن بدن؟ ادشون بررس برای ی  رود، سرالم برودن حاضررن چر  کرار 

گن حاضرن هم  چیگشون رو بدن ک  فقرط چنرد رود می می بینیکنن؟ 

مررادی و های رض بگیرررن. همررون ثررروت و داشررت دنرردگی رو جرراش قرر

خروابی بری هاک  براش ی  عمر جنگیردن و آردو کرردن و شربای معنوی

نعمکت ، بلیرککشیدن و براش دعا کردن! باالترین چیرگ کر  مرا داریرم 

بینریم. ایرن مری خودمرون رو در عرالم و هسرتی، حاضرر این ک  وجوده 

ان سال بر  در طول هگار هگاران فیلسوفهمان چیگی است ک  ما  حضوا

 .«کند و کاو اون پرداختن

س وت کل فضا رو گرفت  برود. برا خرودم گفرتم اد ای برای چند لحظ 

ن ردم. حتی وردشی کر  ام وقتی اد جنگ برگشتم توج  دیادی ب  سومتی

دادم را قطع کرده بودم. کم غذاهای ناسرالم نخرورده برودم. می قبو انجام

ی و مرنظم نبروده. همران طرور کر  جلروی ایرن دمان استراحتم اصو کاف
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را ام متخصص ماسازدرمانی ایستاده بودم، ب  نظرم رسید ک  اگرر سرومتی

بیشتر جدی بگیرم و دوباره ب  شرایط خوب جسمی برگردم، تقریبرا تمرام 

و سردنده تر خواهد شد. ب  طور کلری در هنگرام بهتر ام دندگیهای بخش

کنم. خوقیت و قدرت ف رم نفرس می دیگر خستگی کمتری احساس ،کار

، وقتی بردن خروب افتممی وقتی کوهآید می خواهد کشید. یادمای تاده

خواستم می شد. انگارمی کردم، ف رم بدجوری بادمی گرم شده بود و بخار

در میان تمرام تغییراتری کر  اداره هم  مش وت فلسفی دنیا را حل کنم! 

استح ام بیشتری اد خود نشران خرواهم  دهند،می مان را تحت تاثیر قرار

دیگر نیادمند این نیسرتم کر  گراه و بیگراه روی ام داد. در دندگی شخصی

کااتکای توانم شروع ب  یادگیری مسرائل تراده کرنم و می مبل ولو شوم،

خودم خرواهم داشرت و  بهتری دربارۀ  حناس بیشتری انجام دهم. داد

های دن ب  ایرن تصویرسرادیاشتیاق عمل کر کنم.می ماجر جوییبیشتر 

 کرد.می ذهنی بدجوری من را وسوس 

سرالم  کر   تاجی روی سر آدمِ مثلسومتی »با قدرت ادام  داد:  جت

کرنم نگرو کر  در طرول رود می تون  ببیندش. خواهشمی فقط آدم بیمار

 دونی اونهرایی کر  بررای وردش رودانر  وقرتمی وقت نداری وردش کنی.

 .«برای بیماری شون خیلی وقت بذارن سرذارن، باید آخر نمی

خیلی ساده و در عین حال بسیار با اهمیت بود. آن را برا  جتسفارش 

 گوش جان شنیدم.
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راستی، اینم یادت باش  ک  وضعیت سرومتی »کرد: می او دوباره تاکید

ات هرگگ بهتر اد تصویری ک  ادش در ذهنت داری نخواهد بود. وقتری کر  

ت  باشی، واقعا بهتر باور داش نظیر بودنتبی مدیریت و واقعا ب  قدرت ذاتی

 .«ستان هم مربوط ب  درون  ن  بیروناین دا رسی. همۀمی ب  سومتی 

 تونم خوبنمی هم  ش منطقی . اگ  واقعا اونقدر ب  خودم ف ر ن نم،»

 .«اد خودم مراقبت کنم

 .«دقیقا»

ام ، نشرون دهنردۀ خاصریت الهردرخشرشدر کلمر   خ»گفرت:  تامی

 .«گرفتن 

آره. یک رود بدون احساس الهام گرفتن و منتظر ی  تراثیر »گفت:  جت

قشنگ بودن، معنی نداره. ی  حالت درونیر  کر  شرما قابلیرت ایرن رو در 

خیر و خوبی رو اد محیط اطرافت پرذیرا باشری. هرر رود ذاری، می خودت

متحرول  باهاشباید دل ما و وجود ما منتظر ی  اتفاق یا ی  حرف باش  ک  

و الهرام و انررزی  یهرر رود مخرگن تراثیر پرذیر ،دنردگیهای بش . چالش

 کنن. اگ  خودت انرزی نگیری و شارز نشری چطرورمی گرفتن ما رو خالی

خرش برودن و هم ارانت بذاری. الهرام ب ها تونی تاثیر مثبت ب  دوستمی

 .«همون منشا خیر بودن 

 .«کاربردی  یگ  وقت چند تا پیشنهاد، االن دجتفک کنم »

ی ی اد بهترین راههایی اسرت کر  مرن  موسیقیبل ، گوش دادن ب  »

با افراد جالبی  هم نشینیشناسم. می راارردن میز ن پییرش خیربرای 
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ک  عاشق فوق العاده بودن، اخوقی و اصیل بودن هستن هم باعث تقویرت 

 عشق و عوق  در وجودت میش  و تو رو ب  سرمت براالترین حرد مردیریت

هم ی  روش مروثر دیگر  بررای روشرن کرردن  طبیعتبره. نگدی ی با می

حرارت خوقیت در وجودت و عوق  مند نگ  داشتن خودت برای رسریدن 

  اوستارم مری . هر وقت فرصتی گیر بیاد بگرا در دندگیهای ب  خواست 

 درمان معجگه آسای استرس این شلوغی شرهره. ،تنها قدم ددن در جنگل

 گمان خیلیاکنم. می ل میام بیرون دوباره احساس دنده بودنوقتی اد جنگ

برای تراده کنن کارهایی مثل رفتن در طبیعت و کارهایی اد این قبیل، می

کرنن می بره. احساسمی تر شدن، باعث اتوف وقت میش  و یا فقط هگین 

 . امرا ایرن کارهرا بر  کنر  هررد رفترنمری ک  براشون تولید پولای لحظ 

تجرارت، های در برابرر آشرفتگی تراده مری روح ایرن ام ران رواحساس و 

. کنر مری دود تمروم واتمندیذخایر توان ی  ضرب کار کردن، .قدرتمند بش 

بایرد یراد  قردم بگنریخوای همیش  در سطح براالیی اد عمل ررد میوقتی 

تو اد  و خالی کنی. مثل نفس کشیدن ک  ریۀبگیری چطور وجودت رو پر 

جسرم و وجرود دیربنرای  بده بستون با طبیعرتیش . این هوا پر و خالی م

اسرت. کسرانی  خانو ده، شرط اصلی درخششدر کلم   ش توه. اما معنیِ

. خیلی اد افراد میلیاردر کر  برای موفق شدنت مهم نک  دوستشون داری 

کنن. ایرن اصرو اتفراق می وقتی اومدی دربارشون بهت گفتم، تنها دندگی

وادگی شیرینی و حووت دندگی . بلیرک دوسرت قشنگی نیست. روابط خان

من، در پایان رود، برای شاد بودن واقعا خیلری چیرگ دیرادی الدم نیسرت. 
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همین ک  کاری داشت  باشی ک  بهش افتخرار کنری، هرشرب روی میرگت 

غذا داشت  باشی، سومتی داشت  باشی و افرادی کر  دوسرتت دارن دور و 

ت بر  ان  باعث میشر  کر  در کرارِبرت باشن. داشتن دیربنای مح م در خ

نتایج مح م و با ثبرات برسری. احسراس برخرورداری اد عشرق و مراقبرت 

برای موفقیت شخصی و مدیریت  توسط خانواده، شتاب دهنده قدرتمندی 

 .«جمعی

کر  پنجمرین قرانون  ،دوم شرسیم بر  حررف می حاال»او ادام  داد: 

. سربک وه زنکدگیدوا  اتقکای دکیمدیریت فردی رو بهت یاد میده. 

ک  دیاد بخوام برات صحبت کنم. سعی کن درجر   نیستای دندگی مسئل 

 «نبری؟ لی کنی، پس چرا ادش می زندگییک باشی. تو فقط یک بار 

ولی، من ف ر کرردم گفتری نبروغ مردیریت، داشرتن چیگهرای دیراد »

 «نیست، جت؟

بر  عنروان نیسرت. ولری آدم بی ، این یک اولویت برای ی  مدیربلیک»

چیگهای خوب عوق  داشت  باش  طبیعی . انسان همینجوریر  دیگر . چررا 

باید احساس گناه کنی؟ این بردترین ضررری  کر  بر  خرودت میگنری. در 

وارد شو. ن  با استرس، دلهره، و با انگیگه کنی بگرگمنشان  می کارهایی ک 

لرذت برا انرد همرراه و همگام این هرابل    یا با ف ری خست  اد دقت دیاد.

. ایرن  ز زندگی    رایکد دا تکر حکا  لکی  ربکریبردن اد دندگی. 

بگرگترین وظیف  توه. مهم این  کر  چیگهرایی کر  داری مثرل امروال و و 
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خانواده و پست شغلی، هم  و هم  در اختیار و کنترل تو باشن اونها برای 

 .«اونها. تو بنده و ذلیل و وابستشون نباشی تو باشن ن  تو برای

 ترامیب  پایین نگاه کرد، ای لحظ جدی تر اد همیش  بود،  جت چهرۀ

 نیگ بلند شد و ب  سمت ما آمد.

بخواد جای  این ک داشتن ی  دندگی مرف  و قشنگ چیگ خوبی ، ولی »

انسانیت تو و دندگی هوشمندان  تو رو بگیرره سرم بگرگیر . هردف اصرلی 

عالیرت خودت می خوای، خرود متدندگی این  ک  ب  شخصی تبدیل بشی 

هدف دندگی تو تمرکگ ب  روحیۀ خدمت رسانی و کمرک  ن  خود متواریت!

 .«ب  طبیعت و هم نوع 

در حال خوص  کردن معنای اصلی مردیریت اسرت.  جتمی دیدم ک  

 .«جتبارۀ این موضوع بیشتر بهم بگی باید در»در تایید حرفش گفتم: 

، بلیرکمیاری  ب  دستموفقیت فقط این نیست ک  چ  چیگهایی رو »

 موفقیت  یاه که  ز طرف تو چکه چیزتکایی رکه دنیکا عرضکهبل   

هستی، ی  سفر کوتراه  هم در برنامۀها طوالنی ترین دندگی. حتی دهمی

ی  داسرتان کوتراه خیلری دیبرا داره کر  اسرمش  تولستوی. حساب میش 

پیام داستان هم این  ک  در پایان، « آدم ب  چ  مقدار دمین نیاد داره؟»این 

م چیگهررایی کرر  مررا بهترررین رودهررای عمرمررون رو برررای برر  دسررت تمررا

آوردنشون صرف کردیم، در واقع آنقدرها هم اهمیت نداشتن. کرل چیرگی 

مرگمون بهمون اختصاص میدن حدود دو متری خاکر !  در لحظ ک  واقعا 

ذاریم. این همون میراث می مائیم و اعمالی ک  پشت سرمون در دنیا ب  جا
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اد خود ب  یادگار گذاشتی یا نام برد.  نام نیاطور بودی. گرانبهای توه. چ

در پیشررگاه خداونررد چطررور؟ هررر دو مهمرر  و در یررک راستاسررت. پررس 

میراث بگرا و پر افتخرار انسران خوام بگم این : می ک ای بگرگترین جمل 

فیلسروف بگرگر . ایرن  مونته لکیاین جمل   این  ک  با هدف دندگی کن .

اخوقری های . اد مسرئولیتندگی  صی   ننانیزگن می همون  ک  بهش

فرار ن ن، اد مدیریت کردن خودت و دندگیت در حد توانت فرار ن رن. بر  

توجر  بری ،روحری عقونی،هیچ کدام اد ابعاد وجودیت مثل بعد احساسی، 

گرذاری مری ک  برر دنردگی خرود و دیگرران و جامعر ای نباش. ب  نتیج 

. اد اون طررف جمرع، کرم اهمیرت نَردوندر مقابل اهمیت بده. فردیت را 

. هر ف رر و مسرل ی کر  و قع گر  راشدون. مرکگ هستی نَهم خودت رو 

دهی. توش برای ارائ  بهترین می ک  چ  اعمالی انجام، مهم  داشت  باشی

بگرگترین منش و حیاتی تررین رمرگ موندگاریر .  ،عمل رد و رفتار برای تو

ره تو مهمر ، البتر  بر  نسربت و قردر ف ر دیگران هم بعد اد مرا تو دربا

خودش. اد این نظر ک  مم ن  فردی دندگی خوبی داشت  اما ب  هر دلیلری 

، مهم نیت خود فرده و کاری  کر  کررده. البتر  در بگننپشتش حرفای بد 

این دو با هم متناقض نیست، یعنی غالبرا  ا، غالبنگاهی نسبی و هم  جانب 

 .«ونده افراد خوبی بودنشون ب  جا مکسانی ک  نام نیک اد

 کردم.می احساس و معنویت را در درونم حس یان و موجِلَغَ

، یادت باش  ک  امرود و تمام رودهرایی کر  ترا پایران عمرر بلیکپس »

. سوال اصرلی  برای رسیدن ب  قهرمانی ی  س وی پرشمثل فرصت داری، 
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راه  این  ک  آیا ترو جررات و شرهامت اسرتفاده اد ایرن فرصرت رو داری ترا

بگرگی مخصوص خودت رو ب  این دنیا عرض  کنری. و وقتری ایرن کرار رو 

کردی، دندگی هم تیمی هرات، مشرتریهات و کسرانی رو کر  دوستشرون 

ی کر  داری بررای یکنری اد دسرتاوردهامی کنی و توشمی داری غنی تر

 .«بسادیدیگران الگو 

 مج ر ترامیدر تمام اطرراف مرا ح مفرمرا شرد. ای س وت چند لحظ 

. جوری بود ک  انگار نگدیک ب  گری  کردن همین طورنیگ  جتخورد. نمی

ک  احساساتمان برا ای دانستم چ  باید بگویم. بعد اد چند لحظ نمی است.

دستش  تامیبردند، نمی کاری اد پیش ،در رفت و آمد بودند و کلمات ،هم

بابرا، » کوبید و برا خنرده گفرت: جتهای را باال آورد و آرام ب  پشت شان 

 .«خیلی سختش کردی، بیا بیرون اد این حال

 .«دونممی می دونم،»تلخی کرد و گفت:  خندۀ جت

شادی بردل شرد، گرویی های کم ب  خندهکم  بغض هاچند لحظ  بعد 

برایمران برود. هرگرگ آن ای ک شرده باشرد. سراعت خرارق العرادهسب  ،دل

ب  سرف  افتاد.  تامیبا احساس را فراموش نخواهم کرد. اما ناگهان  لحظاتِ

 خرون ترامیحمل  در ابتدا مویم بود، ولی خیلی سریع تند شد! کمی بعد 

لردید. هر دو ب  سمتش دویدیم تا می باال آورد و ب  ش ل خیلی دلخراشی

کرد چیگی بر  مرا بگویرد، تمرام می داشت توش تامیکاری ب نیم. انگار 

ش شرده، االن نوبرت وقت»  گفت: حواسمان را ک  جمع کردیم شنیدیم ک

 .«من 
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 چهارمین گفتگوی مدیریتی 

 بادسادی قدرت راهبری و تاثیرگذاری در خود و دیگران:

 

 مدیر بگرگی شوی، اول انسان بگرگی باش این ک برای *

 قوانین پنج گان :

 د   دید روشن

 ر   رواج ثروت سومتی

 خ   خاصیت الهام گرفتن

 ش   شرط اصلی خانواده است

 رتقای سبک دندگیش   شور ا

 گام عملی 

رنگ برای تجدید قوای مردیر دبی در یادداشت رودان  تان، پنج کاری را ک 

فهرست کنید. بعد، برنام  نیاد دارید  خود ذهن، جسم و احساساتدرونی، 

دمان بندی اجرای بدون وقف  این اهداف را در هفرت رود آینرده مشرخص 

 جام کارها برسید.در ان ،عمل رد کنید تا ب  قدرت و سرعتِ

 نقل قول مهم

 گر کنی را  عتماد ره نفس دا منیر اویاتکایش قکدم »

که تصوا می کرده زندگی  ی ررد اد و تتش کاد ره دیوه

ره دسکت  غیر ماتظره یموفقیتدا اوزتایی عادی، ، کاد

  «خو تد آواد
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 تاری دیوید توالو
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 : گام نهاییفص  تشت

 

 

 

 

 فصل هشتم

 گام نهایی

 

 

 

 

و روش کرر  در آن فلسررف  مرردیریت  عررد آن رود بررگرا در دنرردگیمب

ترامی را ندیردم. خیلری عوقر  ام دیگر مربیراهبری خود را متوج  شدم، 

کرردم حراال می داشتم ک  صبح دوشنب  در کتاب فروشی با او باشم و ف ر

مدیریت را برای ایجاد نتایج خارق العاده در تمام کارها های ک  تمام درس

 توانم در کنار او کار کنم، ولی آردویم برآورده نشد.می بودم، سالها آموخت 

فردای رودی ک  چهار معلم خاص را موقات کردم با یاد گررفتن درس 

 بود ویران شدم! او با سررطان دسرت و پنجر  نررم تامیک  مرا ام بعدی

 گفرت کر  او آنراگفرت. نمری کرد. اما چیگی اصو درباره بیمراری اشمی

خواست  رودهای آخرر را بر  می این ک است  کسی نگرانش باشد و خونمی
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کمک کردن بر  دیگرران بگذرانرد. تمرام ف رر او گسرترش و تبلیرغ پیرام 

عنوان بود ک  چند سال قبل دندگی خود او را دگرگرون کررده بی مدیریت

اون آنقدری دنرده »ک  اد شدت ناراحتی تحلیل رفت  بود ادام  داد:  آنابود. 

 .«آخرین هدی  اش رو ب  تو بدهد تا موند

در مراسم خاکسراری، آنا، تای، ج سون و جت با هم هم اری کردنرد 

تا نشان دهند تامی چ  کسی بوده و چ  کارهای خیرری انجرام داده. مرن 

تاده آنجا فهمیدم ک  او سرپرستی فقرا را هم برعهده داشت  است. فهمیدم 

سرال،  77ده بود و ایرن اددواج ک  او با عشق دوران کودکی اش اددواج کر

او  ایرن کر    همسرش اد دنیا رفت، ادام  داشرت.یعنی تا دو سال پیش ک

کرل پرس انردادش را بر  یرک مرکرگ خیریر   این ک عاشق ش وت بود و 

کودکان هدی  کرد. آنقدر شرکت کننردگان در مراسرم خاکسرراری ترامی 

ترا  آن هراند. ولری دیاد بودند ک  صدها نفر مجبور شدند در خیابان بایست

آخر مراسم ایستاده در کمال اشتیاق حوصل  کردند، چررا کر  بررای ایرن 

کررد و مری کتاب فروش ساده ک  بردون هریچ عنروان و مقرامی مردیریت

 داد، احترام دیادی قائل بودند.می همیش  بهترین رفتارش را ارائ 

اد. بر  مرن دای ک  هنود صدایش بغض آلود برود، بسرت  آنابعد اد آن، 

ریختنرد و می نیگ اشک آن هاکنارش ایستاده بودند.  جتو  ج سون، تای

، این مال توئر ، بلیکبیا »اد حالشان معلوم بود ک  بسیار دل ش ست  اند. 

 دونری، اون واقعرا ترو رو تحسرینمری تامی ادم خواست ک  اینو بدم بهت

شرت. ذاگمری کشورمون کردی احترام کرد. عمیقا ب  کاری ک  تو برایمی
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 ، جلروگیریهمین طور کاری ک  برای خودت کردی، یعنی پذیرفتن تغییر

در اون رودی ک  با هم برودیم، راستشرو شدن. اد هضم در محیط و جامع  

کرنم ترو برراش جرای پسرری برودی کر  هریچ وقرت می بگم بلیک، ف ر

  .«نداشت!

کرد و گل دیبایی را کر  روی موهرایش داشرت می را پاکهایش اشک

ایرن همیشر  ها در هر حال، با ما در تماس باش. من و بچر »د. مرتب کر

ییم، هر وقت ک  بهمون احتیاج داشتی، هر وقتی اد رود یا شب، حاال تو جا

دیگ  ی ی اد مایی. درسرت  کر  مرا یر  دوسرت رو اد دسرت دادیرم، ولری 

 .«طمئنا یک دوست خوب رو پیدا کردیمم

هم همرین کرار را  جت و ج سون، تایاو مرا در آغوش گرفت و رفت. 

یادت نرره مردیریت رو بردون عنروانی خراص »برگشت و گفت:  آناکردند. 

ک  یاد گرفتی رو ب  تمام کسانی ک  شایستگیش رو هایی ادام  بده. فلسف 

ترونیم تفراوت عمیقری در هرر مری کنیم واقعرامی دارن بگو. امرود دندگی

ن باش  ایجاد کنریم. سادمان، اد هر نوعی ک  در این دنیای شگفت انگیگمو

اگ  ب  ندای درون مون برای بیدار کردن مدیری ک  در ضرمیرمون هسرت 

تونیم هر چیگی رو ک  سرر راهمرون بیراد، بهترر اد می گوش بدیم، بعدش

برودیم. امیردوارم خیلری دود وقتی کنیم ک  هنود باهراش روبر  رو نشرده 

 .«ببینمت

 .«بینیمتمی حتما خیلی دود»س  معلم دیگر هم با هم گفتند: 
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ده و منحصرر بر  و یادت باش . تو کامو خاص و خارق العا»افگود:  جت

 .«فرد ب  دنیا اومدی

کلیسا را ترک کردند. جایی برای نشستن پیردا ام بعد چهار دوست تاده

شد. ب  آرامی پاکرت را می کردم، موسیقی کوسیک مویمی در فضا پخش

واندم، نرور خورشرید اد پنجرره بر  باد کردم. و ب  دقت نام  درون آن را خ

 شد و هوای خشک بیرون بر  نرمری بر  داخرل اتراقمی داخل اتاق پخش

توانسرتم کلمرات را بر  مری آمد. دست خط نام  بسیار در هم بود. ولیمی

 را حس کنم. متن نام  این بود: آن هاخوبی بخوانم و قدرت 

 بل ک ناال،
ام قدد ار نددداخم. ن ب ادداریانل بایددد عدد راواهی کددتم کدده تددو را خر   یددا

اواسددتم کدده شدد ایی ن  ودد   و وزشدد  رننددد ا  اددی اددوخ  را خاشددته  ی
ای کدده کددا ی شایوددته خانوددت  ون ن ت   دد ی کدده بودد ار و دداخه باشددد. هدیدده

خریا   ون بوخی.    به  ایی رس دم که خر   ان چاسشی که خاشدتم، اقودا  
هایی نن ادوخ   تد ورا ش را ب ابم ن خرک ک خم کده اید  نیدا   خر خر

ای بده ب ادار شددن نددارخ، نسدی  د  بده   انان خارخ. اس تده هد ک کدال عیقده
ت ، عا دق تد  ن بود ار ا خ تددت  شددم. ا  ددنارم ناسطه ای    ت ، قوی

خسد  پ ددا کد خم، بده  ون هداهایی که    به عتوان انودان بده که تاا ی اوبی
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 .ناانده باشد بی ثا سوی تو س ازی  شوخ تا کارم 
ی ن کددی بوخنددد ن   زنددد اددوبی هددم بدد ر  ن هددااپدددر ن  دداخر تددو انودد

خانم ن بدده ناسددطه تاددام کارهددایی کدده خر ک خنددد.  دد  ایدد  نکتدده را قدداال  ددی
ای ن تاام کارهایی کده خر ویتدده ادواهی کد خ، بده تدو اقتد ام ی شته ک خه

ی ارم.  یقدا  تدو خر کتدار   نشدی  دان خر ون تد   قشدتم بد ای  د   ی
ی   انانی خر ب  خاش . به ااا  ون خستاال   کی  و   د ا بد خش. شاخ ان

هاو م خر انس   ساسگ خ ازخناج  ان، که به خی ندی ستدد ر تده بدوخیم، ون را 
ونرخ. سدداع  بددار بدده  دد  هدیدده خاخ. ایدد  خسددتاال ها شدده ان را بدده یدداخم  ددی

 اسفتجی را اوخم ا یده بوخم!
       غای بد ر  تدو را خر  از ون کهاز ته خل ا  دنارم که به  ای 

ب  بگ  خ، ای  نا ه خر قاسی بده خسدت  ب سدد کده پد  از رنق ده، تا کد  ن 
اعتقاخ راسخ ب ای عای ک خن به تاهدا  خر ق ال  ددی ی  هاده  دایی باشدی. 

هدای ای تدا بهتد ی  کدارایی ا  را خر هاده چاسشتو قاال به زی ایی تاام و داخه
ر یدک  وقا د  ایدده ول قد ار ی  تدی تدا پ ش رنید  نشدان بددهی. تدو االن خ

ای ااص باشی از کوی کده بده سدط  بداالی تاداسی  اکد  ادوخ رسد ده ناونه
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اند ا  اخ او  شانوی بوخه اند، یی که خر  و   تو ق ار ی  تهون هااس . 
ید اری تدا زنددیی ادوخ را بده خسد   ی ون هداچون تو بهتد ی  تداث   را بد  

خانم که ای  یونده اواهدد ن عا  نکتتد.  یبگ  ند ن باری به ه   ه  ی را
بوخ. رنی قول تو قوار ک خه ام.    ن پدر  خنستان اوبی بوخیم، پددر تدو 

 خاخ. هم اها     انانی به قول ن ق ار   ی
تجار  راهش را یم ک خه اس  بل ک. خر نگاه ساسخورخه   ، ای   ا اه 

ت   کتتد. ا د اخ بد ای  حی اوبی ب ای بوخن ن و . ا  اخی  ثی تو باید به
اند قتی ب شت  از رنابی انوانی ن ادوخ که خارند، ارز  زیاخی قائی اش ایی

هددای  ددا ن شدد نم کدد خیم بدده هایی کدده سدداات م شدددند ب انوددان هددا. نسدد له
خر تی  باش م ب ای به ثاد  نشداندن یدوه   ای  که. به  ای ون هاپ ستش 

زن م. به ادوخ، شدتاا  ه  ین وخی اوخ ان ب شت  به اوخ ان ی به ن سطا
رنیم ن بهانه  ان  اد  ن ا تادام نای ن هااکت م ن خن ال ور ن تولی پ دا نای

ن رسم ن رسدوم اسد .  تاسدفانه  ح دور بدوخن ا  دداری ب شدت ی خارخ تدا 
 اایقی بوخن، شجام بوخن ن پاک بوخن.

ن به بانر   ،  ا خر ی شته ا کان بهت ی ب ای ت   د  ن  ددی ی  زنددیی 
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کار ان خاشت م ن به ون سدوار بدوخیم ا دا ا د نز، خر ید خار ید   تدتا  ن 
ایم.  دا خر خرک  اتدای تدی  بد ای رسد دن بده بخدش شه نش تی  حو شده

ایم ن بده اشدت اه، تادام توانادان  اطدو  بده  هات ی از زندیی کوتاهی کد خه
 دا . ه چی که اوخ ان بتدا کد خه ایدمب نده شدن خر رقاب  ب ای ه ک اس . 

به هم نوم بپ خازیم. به ا   اواهی ن س تی کده خر ون  یوه  عشقباید به 
یی کده ن هدااکتم بل دک تدا بده انودنهفته اس  نگاه کتد م. رنی تدو قودار  دی

اند ن پ  ا ونددد  هودددتتد خر قدددد توانددد ، یددداخونری کتدددی ناب ددده زاخه شدددده
هودتتد  هدای زیداخیاند را خنر ب ی ند. وخمهایی که به اورخشان خاخهخرنغ

که  تتظ ند تا ب ر  دی ی  خر خرننشان وب اری شوخ. ز ان عالدی شددن اید  
 اتفاق ها   االن اس .

خاشدت  خنسددتی چددون تدو، اتفدداق  تحددد  بدده  د خی خر زندددیی  دد  بددوخ. 
ها پد ش  خر ا  دنارم توانودته باشدم کاکدی بده تدو کدتم ن بده قدوسی کده سدال

عاددی کدد خه باشددم.  دد   ادددوص   اق دد  از تددو بدده پدددر ب ریددوار  خاخم،
ام بتدوانم قتدی یدک نفد  را ام کده اید  خر ادول زنددییها شه بدانر خاشدته

اید   بده اداا ام عالی ارزشاتد بوخه اس . از تدو اندکی ارتقا بدهم، زندیی
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   تتی که ب ایم بوخی  اتونم.
کتم خنسد  نددازن تم. رنیددای  وددورانه هددا را  ددیب اید  ورزنی بهت ی 

زندیی ک  ن تا واد ی  نفدال خر هد   ایگداه ا تاداعی کده خاشته با . زی ا 
 بوخی  دی  سحظه های  با .

 با عشق ن اقت ام   انان
 تا ی

 

، بلیکپاکتی بود ک  دیرش نوشت  بود، اد امرود این پورش  مال توست 

 برو و کمی خوش بگذران!

متوج  سوویچ ماشین داخرل پاکرت شردم. ترامی در آخررین حرکرت 

هرایی توانم محبتنمی من هرگگ ن را ب  من هدی  داده بود.مهربابان  اش آ

و چهار معلمم در حق من داشتند را جبران کنم. دنردگی شرغلی  تامیک  

من متحول شد، من دیگر فرد موفقی بودم و حتی ب  جایی رسیدم ک  در 

. شرودمی د هم دلم برایش تنگکردم. من هنونمی رویاهایم هم ب  آن ف ر

اد مرن  ترامیکرنم مری سائل را با شما مطرح کردم احساسحاال ک  این م

 راضی است و من قدردانی دحمات او را در عمل انجام داده ام.

دادم عمرل کرردم و  ترامیمن ب  قولی ک  در اولین رود دیردارمان بر  

توش کردم فلسف  مدیریت را در اختیار افراد بیشتری قرار دهم. من ایرن 
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ن کنم. آن رودها را مدو هایم معلمهای و آمودشها کتاب را نوشتم تا گفت 

سخاوتمندان  ب  من آموختند و مرن هرم برا کمرال میرل بر  شرما  آن ها

عگیگان عرض  کردم. تنها تقاضای من اد شما این اسرت کر  شرما هرم بر  

. برای داشتن منتقل کنیدپیام نیرومند این کتاب را دوستان و هم ارانتان 

 بهترر ایرن کرار ضرروری اسرت. شرماای و جامعر خانواده  سادمان، اداره،

توانید در دندگی افراد دیادی نقش موثر و مثبت داشرت  باشرید و ایرن می

کار تمرین برای خودتان هم هست و گنجین  مدیر درونی شما را هرر رود 

 دارد. با این شیوه، حتی آخررین رود دنردگی تران هرممی دنده و تاده نگ 

کر  مرردم  همران طروری تان بر  حسراب آیرد. تواند بهترین رود دندگمی

تغییررات برگرا  ایرن کر بر  »گویرد: مری مااگاا  میدشناس برگرا، 

همیش  توسط متف ران و شهروندان متعهد رخ داده است شرک  ،اجتماعی

 نیگعادی  یفرد اد این پس،کنید، تا حال اینگون  بوده، اما دلیل ندارد ک  

 ا ک  درست گفت .واقع« نتواند تغییری بگرا ایجاد کند
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