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 »معرفی یک کتاب پرفروش مرتبط«

  
  یوساکیرابرت ک  ازماندگارشاهکار 

    

  :اي از کتاب خالصه
هـا    ل  رابرت کیوساکی معتقد است دلیل مشکالت اکثر مردم این است که سـا            

وي . انـد   اند، اما هیچ چیز در مورد پول یاد نگرفتـه           در مدرسه درس خوانده   
گیرنـد تـا بـراي پـول کـار کننـد، امـا هرگـز یـاد                    که مردم یاد مـی    :گوید  می
پول  ر، پدر بیدا کتاب پدر پول.گیرند، کاري کنند تا پول برایشان کار کند  نمی

شـان را در      خواهند کنترل مالی    نقطۀ شروعی براي تمام کسانی است که می       
  .آینده بدست گیرند

 ارسال 10000066492733 را به شماره 13براي سفارش فوق کافی است عدد
 .کنید



  مقدمه

  
خواهـد میلیـونر      چـه کـسی مـی     «ي تلویزیونی     بسیاري از مردم با برنامه    

این برنامه خیلی سـریع در آمریکـا معـروف شـد و             . آشنا هستند » شود؟
. طولی نکشید بینندگان فراوانی را در سراسر جهان بـه خـود جـذب کـرد        

ک دادند این بود که به ی       بایست انجام می    کنندگان می   تنها کاري که شرکت   
با هر پاسخ درسـت، پـول       . سري از سؤاالت اطالعات عمومی پاسخ دهند      

ي بزرگ آن هم حـداکثر        شد، و جایزه    کنندگان می   تري نصیب شرکت    بیش
  .مبلغ یک میلیون دالر بود

در همـه جـا     » خواهد میلیونر شـود؟     چه کسی می  «طولی نکشید که سؤال     
ندي که به پول، پولدار م با آن همه عالقه  . به تکیه کالم مردم بدل شده بود      

تـر ایـن      کـشی وجـود دارد، سـوال بـدیهی          هاي بزرگ قرعه    شدن و جایزه  
  »خواهد میلیونر شود؟ چه کسی نمی«است که 
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 دالر در یک مسابقه تلویزیونی وجـود   البته، امکان برنده شدن یک میلیون   
پـذیر اسـت و    کـشی امکـان     هـا دالر در قرعـه       ردن میلیون چنین، ب   هم. دارد
هـایی کـه بـراي        گذاري در سـهام شـرکت       ونر شدن از طریق سرمایه    میلی

در این صورت، با ثروتی کـه   . شوند غیرممکن نیست    اولین بار عرضه می   
. دست آوردید، دیگر تا آخر عمر نیازي به کار کـردن نخواهیـد داشـت                به

تـري بـراي      هـاي بـیش     در واقع، امروزه از هر زمان دیگري در تاریخ راه         
شاید به همین دلیل است کـه در سراسـر دنیـا            . جود دارد دار شدن و    پول

چـه  هـر   آن هـم    ي پولـدار شـدن، و          دربـاره  یچنین شـوریدگی و هیجـان     
  .تر بهتر، پدیدار شده است سریع

پـدر  «هـایم بـه نـام     ي یکی از کتـاب  اي که درباره یادم هست در مصاحبه 
 بـه مـا     چـرا واقعیـت را    «داشتم، از من سؤال شـد،       » 1پول  پولدار، پدر بی  

منـدي   گویید؟ آیا شما کتاب را به این دلیل ننوشتید کـه از ایـن عالقـه          نمی
مفرط به سریع پولدار شدن، که تمـام کـشور را فراگرفتـه اسـت، نهایـت                 

  استفاده را ببرید؟
در . زده کرد، و زبانم قاصر از پاسخ دادن بود          این سؤال واقعاً مرا شگفت    

گاه چنین دیدگاهی نسبت بـه   من هیچدانید که  شما می«: نهایت جواب دادم 
کنیـد مـن آن    توانم درك کنم که چرا فکـر مـی   ام و می این موضوع نداشته 

قـدر    توانـستم بگـویم مـن آن        کاش مـی  . ام  کتاب را فقط به آن دلیل نوشته      
ي تحریـر   زرنگ هستم که کتابم را درست در این لحظه از تاریخ به رشته    

                                                 
این کتاب توسط انتشارات طاهریان به چاپ ششم رسـیده و مـورد اسـتقبال فراوانـی قـرار              -1

 .گرفته است
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 را بـه ایـن دلیـل        ن کتـاب  من ای .  نیست طور  ام، ولی متأسفانه این     درآورده
هاي پولـدار شـدن را کـه از دو پـدرم آموختـه                نوشتم که تا روایت درس    

  ».بودم، براي همه بازگو نمایم
 مخـالف ایـن     در واقع پیام کتـاب مـن دقیقـاً        «بعد ازکمی مکث ادامه دادم،      

ایـن روزهـا خیلـی از مـردم       . هـا اسـت     کـشی   رعهمسابقات تلویزیونی و ق   
کـه کتـاب مـن        شـدن هـستند، در حـالی       یع پولـدار  وار مـشتاق سـر     دیوانه
  ».ي پولدار شدن و نه سریع پولدار شدن است درباره

خـوب  «: خانم مجري با نیشخندي حاکی از تردید، سري تکان داد و گفـت       
ادي ع پولدار شدن نیستید، پس چه پیشنه      اگر شما طرفدار این جنون سری     
  »دارید؟ آرام آرام پولدار شدن؟

مـن  . بـرد   کردم و این مرا زیر سؤال می        ي او را احساس می      ه و کنایه  طعن
ها بیننده هر طور که شده خونـسردي خـودم            بایست در مقابل میلیون     می

  .کردم را حفظ می
: اي کردم و گفـتم  دار او به زور خنده بنابراین، در پاسخ به اظهارنظر نیش    

آرام پولـدار شـدن     ي سریع پولدار شـدن و نـه آرام            کتاب من نه درباره   «
از آن ســکوت . ســپس بــا لبخنــد منتظــر ســؤال بعــدي او مانــدم » .اســت

کردم، ولی تا حد ممکن موضع خودم را بـا آرامـش              احساس ناراحتی می  
  .کردم و منتظر حرکت بعدي او بودم حفظ می

  »ي چیست؟ پس کتاب شما درباره«: او لبخندي زد و پرسید
ي پولـدار شـدن       ي هزینـه    دربـاره کتاب مـن    «: من با تبسم در پاسخ گفتم     

  ».است
  »هزینه؟ منظور شما از هزینه چیست؟«: خانم مجري پرسید
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پرسید، تهیه کننده به او اشاره کرد که          وقتی که او داشت این سؤال را می       
واست پاسـخ   در این هنگام مجري از من خ      .  رو به اتمام است     وقت برنامه 

جملـه مـصاحبه را بـه پایـان      و من با گفـتن ایـن      تر بدهم   را هر چه سریع   
اکثر مردم مایل هستند پولدار شوند، ولی اشـکال کـار در ایـن              «: رساندم

  ».ي آن هستند ها تمایل به پرداخت هزینه است که فقط تعداد کمی از آن
ي تلویزیونی به اتمام رسید و خانم مجري از من تـشکر کـرد و                 مصاحبه

ن نتوانـستم منظـورم را      هاي بازرگانی نیز پخش شد، ولی م        آخرین آگهی 
شـما پاسـخ    . ي پولدار شدن چیست بیـان کـنم         که عمالً هزینه    راجع به این  

  .این سوال را در این کتاب خواهید یافت

  پردازد؟ چه کسی این هزینه را می
 سالگی  65 سالگی تا    20ي افراد از سن       اي که توسط دولت درباره      مطالعه

 سـالگی   65هـا بـه سـن        دهـد کـه وقتـی آن        انجام شده اسـت، نـشان مـی       
  :اند رسیده
ü 1 %ثروتمند بودند.  
ü  4 %از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودند  
ü 5 %که مجبور بودند کردند، به دلیل آن هنوز هم کار می  
ü 54 %کردند با حمایت خانواده یا دولت زندگی می.  
ü 36 %فوت کرده بودند.  

چنــین درصــد   درصــد ثروتمنــد مــذکور و هــم1 درصــد از 35عــالوه  بــه
 درصد از افراد با وضـعیت مـالی خـوب، ثـروت خـود را از               4اي از     عمده

  .طریق ارث به دست آورده بودند
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 درصد سـطح بـاالي افـراد ثروتمنـد          5: اما این سوال هنوز هم باقی است      
 5چه کاري کرده بودند که سـایر افـراد آن را انجـام نـداده بودنـد؟ ایـن                    

ده بودند کـه سـایرین آن را نپرداختـه          اي را پرداخت کر     درصد چه هزینه  
  .بودند

اي بزرگ به معناي ثروتمند بودن شما  آیا داشتن خانه
  است؟

ي یکـی از   وقتی جوان بودم، من و پدر پولدارم با اتومبیل از مقابـل خانـه          
مـن از   . نشین قرار داشـت رد شـدیم        اي اعیانی   هایم که در محله     همکالسی

ام ثروتمند است؟ پدر پولـدارم        همکالسیپدر پولدارم پرسیدم که آیا پدر       
هاي قشنگ    ي بزرگ، اتومبیل    یک شغل پردرآمد، خانه   «: با خنده جواب داد   

هـا    در حقیقـت، ایـن    . و تعطیالت پرهزینه به معناي ثروتمند بـودن نیـست         
آمیـز بـه    سـبک زنـدگی اسـراف   . تواند دقیقاً به معناي عکس آن باشـد        می

الت عالیه بودن نیست، بلکه دقیقاً بر       معناي باهوش بودن یا داراي تحصی     
  ».عکس آن است

قدر زیرك هستیم که بتوانیم منظور پدر پولدار را از آن جملـه          ما اکثراً آن  
با این وجود، به نظر من یکی از دالیلـی کـه بـسیاري از افـراد       . درك کنیم 

ها نیـز     کنند آن است که آن      ها شرکت می    کشی  چنین وفادارانه در قرعه     این
هـاي گـران قیمـت و تمـامی         اي بـزرگ و زیبـا، اتومبیـل          هستند خانه  مایل

ها را بـا پـول خریـداري کـرد در             توان آن   وسایل سرگرمی دیگري که می    
کـشی و   که امکان برنده شـدن در قرعـه      با وجود این  . اختیار داشته باشند  

ها دالر وجود دارد، اما در واقعیت، شانس برنـده            به دست آوردن میلیون   
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اي بـزرگ لزومـاً بـه         گونه که داشـتن خانـه       همان. ار اندك است  شدن بسی 
گـذرانی بـه بطالـت و تماشـاي           معناي ثروتمند بودن شخص نیست، وقت     

اي نیـست کـه       ها نیـز هزینـه      کشی  مسابقات تلویزیونی یا شرکت در قرعه     
  .اند اکثریت یک درصد ثروتمند براي پولدار شدن پرداخته

برنـده شـدن در     . لدار شـدن وجـود دارد     هاي بسیار متفاوتی براي پو      راه
ي تلویزیـونی تنهـا دو نمونـه از     کشی یا برنده شدن در یک مـسابقه        قرعه
برداري یا حتی از طریق ازدواج با شخص          با خساست، کاله  . ها هستند   آن

افراد زیادي با پشتکار بـه دنبـال ازدواج         . توان پولدار شد    ثروتمند نیز می  
  .با افراد ثروتمند هستند

اي دارد و ایـن       از اکنون بدانید که هر روش کـسب ثـروت فـراوان هزینـه             
  .شود هزینه همیشه با پول سنجیده نمی

کشی ایـن اسـت       ي تماشاي مسابقات تلویزیونی یا شرکت در قرعه         هزینه
اي بسیار گزاف براي      که خیل عظیمی هرگز ثروتمند نخواهند شد و هزینه        

براي پولـدار شـدن وجـود دارد،        هاي بهتري هم      راه. پرداخت کردن است  
تري نیز دارند، اما اکثـر مـردم تمایـل بـه              هاي بیش   که مزیت   عالوه بر این  

هایی براي پولدار شدن وجـود   در واقع، راه. ها ندارند  ي آن   پرداخت هزینه 
قدر شانس موفقیت زیاد است که تقریباً پولدار شـدن     ها آن   دارد که در آن   

تـر مـردم    ز هم مشکل این است که بیشکند، ولی با  شخص را ضمانت می   
ها نیستند، و به همین دلیل اسـت کـه طبـق           هاي آن   مایل به پرداخت هزینه   

پژوهش مذکور در ثروتمندترین کشور دنیـا، در واقـع تنهـا یـک درصـد                
خواهنـد پولـدار شـوند، امـا مایـل بـه              مـردم مـی   . شـوند   مردم پولدار می  
  .ي آن نیستند پرداخت هزینه
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زشـکار در سـطح     خواهد هیکل یک ور     دلم می «: که بگویم   یني ا   پس هزینه 
هایت را    کتانی«: چیست؟ اکثراً به من خواهند گفت     » مجهانی را داشته باش   

سـازي بـرو،      بپوش، روزي پنج مایل بدو، روزي سه ساعت به سالن بدن          
منظـور مـن از هزینـه همـین چیزهـا           » .ات را پر از پیتزا نکن       و دیگر معده  

  .است
آیا راه دیگري بـراي داشـتن چنـین         «: االً در پاسخ خواهم گفت    و من احتم  

ها نفر دوست دارند هیکل عالی داشته باشند،          میلیون» هیکلی وجود دارد؟  
ي آن هستند، و به همین علت است        ولی تعداد کمی مایل به پرداخت هزینه      

هر «: دهند  هاي دروغین که با هدف چاپیدن مردم وعده می          که فریب آگهی  
خواهید بخورید و الغر شوید، فقط کافی است این قرص کوچک             یچقدر م 

بدون ورزش یا رژیـم غـذایی شـبیه         «که    یا این » .جادویی را مصرف کنید   
 ما به عنوان انسان در پی پول، هیکلـی          کند  فرق نمی » .این مدل زیبا شوید   

 را  هـا العاده، خوشبختی و یا هر چیـز دیگـري آرزوي آن            زیبا، روابط فوق  
انـدازي    ، صنعت تبلیغـات آمریکـا یـک سلـسله تبلیغـاتی راه            شیمداشته با 

خواهیـد   چـه مـی    اي سریع و آسان براي هـر آن         ها شیوه   کند که در آن     می
هـا   تر محصوالتی که در این آگهـی  با این وجود، بیش. شود  وعده داده می  

کننـد    هـا را خریـداري مـی        اي ندارند، و افرادي که آن       شوند فایده   تبلیغ می 
  .ي واقعی نیستند کوشی یا پرداخت هزینه  مایل به سختخودشان

گـذاري در   ي آموزشـی سـرمایه   کـنم بـه یـک دوره     اي می   من اغلب اشاره  
 دالر بـود و مـن چنـدین سـال پـیش بـا               385ي آن     امالك که مبلغ شهریه   

یـادم  . دیدن یک آگهی بلند تلویزیـونی بـراي شـرکت در آن اقـدام کـردم               
ون نشـسته بـودم و مرتبـاً کانـال عـوض            آیـد در منـزل پـاي تلویزیـ          می
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آن آگهی افـراد را ترغیـب       . کردم که به آن آگهی تلویزیونی برخوردم        می
ي رایگـان در محـل هتـل هیلتـون، در             کرد تـا در یـک سـمینار شـبانه           می

مـن هـم بـراي      . کردم شرکت کنند    نزدیکی آپارتمانی که در آن زندگی می      
بعـد هـم   . هـا تلفـن کـردم        آن رزرو جا و شرکت در آن سمینار رایگان به        

در . نام کردم    دالر ثبت  385براي شرکت در سمینار آخر هفته با پرداخت         
کـردم، بـراي همـین یکـی از         آن موقع هنوز در نیروي دریایی خدمت مـی        

همکارانم که خلبان نیـروي دریـایی بـود را دعـوت کـردم بـا مـن بـه آن             
 و گفـت کـه ایـن یـک      او از سمینار خوشش نیامد    . سمینار آخر هفته بیاید   

هـا    بـرداري تمـام و کمـال و وقـت تلـف کـردن بـوده اسـت و از آن                      کاله
وقتی به پایگاه هـوایی برگـشتیم   . درخواست کرد که پول او را پس بدهند      

بـرداري اسـت و مـن         دانـستم کـه ایـن یـک کـاله           من مـی  «: او به من گفت   
  ».کردم بایست به حرف تو گوش می نمی

هـا و   پـس از اتمـام سـمینار، کتـاب    . تفـاوت بـود  ي من کامالً م ولی تجربه 
تی ها را مطالعه کردم و گوش کردم و بـا اسـتفاده از اطالعـا                نوارهاي آن 

. ها دالر پـول بـه دسـت آوردم       میلیون که از آن سمینار کسب کرده بودم      
مشکل آن دوست تو این بود      «: چند سال بعد یکی از دوستانم به من گفت        

ود و آن سمینار چیزي بـراي یـاد دادن بـه او             که بیش از اندازه باهوش ب     
هاي سخنران آن سـمینار   قدر کند ذهن بودي که حرف       نداشت، ولی تو آن   

  ».چه که به تو آموخته بود عمل کردي را باور کردي و رفتی و به هر آن
ي خریـد     کنم براي آموختن اصول اولیـه        توصیه می  هامروز هم من به هم    

هـا یـا هـر     گذاري در سهام شرکت ، سرمایهاندازي کسب و کار    امالك، راه 
مـن اغلـب از حـضار    . گونـه سـمینارها شـرکت کننـد     چیز دیگري در ایـن    
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اي نداشته باشد چه کـار کـنم؟          اگر این سمینار آموزشی فایده    «: شنوم  می
ها مـن     اگر کالهبرداري باشد چه؟ اگر چیزي یاد نگیرم چه؟ عالوه بر این           

نم یا نصف شب مستأجرها به مـن تلفـن   خواهد توالت تعمیر ک که دلم نمی 
: شنوم، معموالً پاسخ من این است که        وقتی من چنین نظراتی را می     » .کنند

این سمینار قطعـاً    . پس بهترین کار این است که در سمینار شرکت نکنید         «
  ».برداري است یک کاله
ها را    هایی هستند که زندگی آن      ها در پی پاسخ     گوید خیلی   ي من می    تجربه

ها پاسخ را پیـدا   اي بهتر کند، ولی مشکل در این است که وقتی آن      گونهبه  
: آیـد   مثالً من از این پاسخ خوشم نمـی       . آید  شان نمی   کنند، از آن خوش     می
قدر شکم خود را از پیتزا پر نکن و برو سه ساعت در روز بـا وزنـه                    این«

خ به عبارت دیگـر، تـا وقتـی کـه مـن از پاسـ              » .سازي کار کن    سنگین بدن 
ه دریافتی خوشم نیاید، به طور جدي به فکر پـرورش انـدام و رسـیدن بـ                

دلیل عدم کامیابی اکثر مـردم      .  بود هیکل یک ورزشکار درجه یک نخواهم     
کننـد    هایی کـه دریافـت مـی        ها از پاسخ    براي پولدار شدن این است که آن      

آید، و به نظر من، این موضـوع چیـزي فراتـر از پاسـخی                 شان نمی   خوش
اي اسـت کـه همـراه آن پاسـخ            ها دوست ندارند، و آن هزینـه         آن است که 

  .وجود دارد و شخص واقعاً آن را دوست ندارد
خواهـد پولـدار      ر مردم دلـشان مـی     اکث«: گفت  طور که پدر پولدار می      انهم

  ».ي آن را پرداخت کنند شوند، ولی مایل نیستند هزینه
دن بـدون خـساست،   ر شـ ي پولدا من در این کتاب به بحث راجع به هزینه    

ولـی بدانیـد کـه    . ي یا نیاز به ازدواج با فرد پولدار خـواهم پرداخـت   دشیا
طور که پـدر پولـدارم اغلـب بـه مـن       ي آن باید پرداخت شود، همان       هزینه
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گیــري  ي هــر چیــزي همیــشه بــا پــول انــدازه هزینــه«: کــرد گوشــزد مــی
را که پـرداختم    اي    ها، بلکه هزینه    من در این کتاب نه تنها پاسخ      » .شود  نمی

هـاي پـدر پولـدارم        هاي من یا پاسـخ      اگر از پاسخ  . را به شما خواهم گفت    
هـاي دیگـري بـراي پولـدار          آید، به یاد داشته باشید که راه        تان نمی   خوش

ي تلویزیـونی   کشی جدید یا مـسابقه   شدن وجود دارد، و همیشه یک قرعه      
ه کـسی   چـ «: شـود   دیگري وجود دارد که در آن این سـوال پرسـیده مـی            

  »خواهد میلیونر شود؟ می
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  خواهند پولدار شوند،  اکثر مردم می«

  ».ي آن را بپردازند خواهند هزینه ولی نمی
  »پدر پولدار«

تـر از     اي کـم     و زندگی با هزینـه     قناعت هاي زیادي به ترویج ایدة      ر کتاب د
  از بـه اصـطالح کارشناسـان دربـارة         بسیاري. درآمد پرداخته شده است   

انـداز کـردن، بـه حـداکثر          هاي اعتبـاري، پـس      ن بردن کارت  ن از بی  محاس
هـاي    رسانی مبلغ واریزي به صندوق بازنشـستگی، اسـتفاده از اتومبیـل           

هـاي تخفیـف،    اده از برگـه  تـر، اسـتف     دست دوم، زندگی در منزلی کوچـک      
ي  هـاي کهنـه   ها، غذا خوردن در منزل، نگهداري از لبـاس        یخرید از حراج  

ها   تر، مسافرت   هاي کوچک   ها براي بچه    فاده از آن  تر و است    هاي بزرگ   بچه
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انـد و راجـع بـه       تر تمام کردن و راهبردهاي دیگر مطلـب نوشـته           را ارزان 
  .اند ها سخن گفته آن

شـود و     هاي خوبی محسوب می     ها براي بسیاري از مردم ایده       اگر چه این  
هـا   هتر مردم از این اید  زمان و مکان خود را دارد، ولی بیش      خرجی هم   کم

ها عاشق لذت بردن از چیزهاي بهتـري در زنـدگی             آن. آید  خوششان نمی 
اي بــزرگ، اتومبیــل نــو، وســایل ســرگرمی خــوب و       هــستند، خانــه 

تـر از   هـا بـسیار خوشـایندتر و مطلـوب     قیمت براي آن    هاي گران   مسافرت
  .پس انداز پول در یک بانک است
کردنـد   وصـیه مـی  خرجـی و امـساك را ت    ما اکثراً با حکماي عاقل کـه کـم        

دهـیم کـه یـک کـارت          موافق هستیم، ولی خیلی از ما، از ته دل ترجیح می          
هایی   از آن کارت  . اعتبار طالیی بدون محدودیت خرج کردن داشته باشیم       

هـاي نفتـی عربـی،       ي شیخ   که توسط یک عموي پولداري که پولش از همه        
تـر اسـت،      هـاي خـصوصی سـوئیس و بیـل گیـتس، مجموعـاً بـیش                بانک
  .یداري شده باشدخر

 در زنـدگی اسـت کـه     و تفـریح  خوشـگذرانی دانیم که میل شدید به        ما می 
شود، و همین مشکالت مالی ناشـی         ها می   باعث مشکالت مالی براي خیلی    

کـارت  : کنـد کـه بگوینـد     از امیال است که کارشناسان پـولی را وادار مـی          
مبیل دست دوم   تر از درآمدت خرج کن و اتو        ات را از بین ببر، کم       اعتباري

  ».بخر
ات را از     هاي اعتبـاري    کارت«: وقت به من نگفت     طرف دیگر، پدر پولدارم هیچ    از  

باید مـرا بـه   چرا  اصالً او   » تر از درآمدت خرج کن      کم«: او هرگز نگفت  » .بین ببر 
ها نداشـت؟ وقتـی       کرد که خودش شخصاً اعتقادي به آن        کارهایی نصیحت می  
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تـوانی بـا خـساست        تـو مـی   «: گفت  ، او می  شد  خرجی مطرح می    که موضوع کم  
تی ولـی هنـوز هـم       ست که اگر چه پولدار هس      ا جا  پولدار شوي، ولی مشکل این    

کنی و بـه دنبـال    انداز می کنی، پول پس   مضایقه می . شوي  خسیس محسوب می  
تـرین    و همیشه در هـر چیـزي کـم هزینـه          ..... تر تمام شدن چیزها هستی      ارزان

چنـین   او هـم » .کنـی  هـاي هتـل انتخـاب مـی       ته تا اتاق  گزینه را از بطري آب گرف     
بـا خـساست زنـدگی کـردن و ثروتمنـد مـردن بـا عقـل مـن جـور                     «: گفـت   می

چرا کسی بخواهد با خساست زندگی کند و ثروتمنـد از دنیـا بـرود               . آید  درنمی
انـداز او را پـس از مراسـم خاکـسپاري             و بعد فرزندانش حاصل یک عمر پـس       

نـاخن  بـه    متوجه شده بود افرادي که تمام عمرشـان را           پدر پولدار » .خرج کنند 
 ند اغلب فرزندانی دارند کـه بـه محـض     خشکی و پس انداز کردن صرف می کن       

ها به جاي لـذت بـردن از    آن. کنند  فوت والدین مانند کفتارهاي گرسنه رفتار می      
افتنـد و   میراث به جاي مانده از والدین خود، اغلب بر سر پول به جـان هـم مـی         

خـود  » ي سـهم منـصفانه  «چه که  کشد که پس از چنگ انداختن بر آن     ی نمی طول
  .دهند نامند، تمام آن را به باد می می

: گفـت   که به من بگوید ناخن خشکی کنم، اغلب مـی           پدر پولدار به جاي این    
اي دارد، و     اگر دلت چیزي را می خواهد، قبل از هر کاري ببین چه هزینه            «

ولی همیـشه بـه یـاد    «: گفت و بعد در ادامه می  » .ي آن را بپرداز     بعد هزینه 
داشته باش که هر چیزي بهایی دارد، و بهاي پولدار شدن از طریق ناخن              
ــان نــاخن خــشک و خــسیس    خــشکی و خــساست ایــن اســت کــه همچن

  ».مانی می



18 هاي پدرپولدار براي پولدار شدن راهنمایی

  توانید پولدار شوید مختلفی که میهاي  راه
ن طریـق پولـدار     توانید به خاطر پول کسی بـا او ازدواج کنیـد و از ایـ                می

: گفـت   من یک همکالسی در شهر نیویـورك داشـتم کـه اغلـب مـی              . شوید
» .ازدواج با یک دختر پولدار به آسانی ازدواج بـا یـک دختـر فقیـر اسـت        «

ي بـسیار   طور که گفته بود با یـک خـانواده   التحصیل شد، همان  وقتی فارغ 
ان داد  کنم که او بـا ایـن کـار نـش            من شخصاً فکر می   . پولدار وصلت کرد  

آدم ناخوشایندي بوده است، اما به هر حـال، ایـن روش او بـراي پولـدار              
  .شدن بود

ي ما بهاي ایـن تـصمیم      توان پولدار شد و البته همه       برداري هم می    با کاله 
بـردار   کردم یک کاله  زمانی که من بچه بودم با خودم فکر می        . دانیم  را می 

دانـم کـه     امـا امـروز مـی     . کنـد   هـا سـرقت مـی       آیـد و از بانـک       با نقاب می  
هاي زیادي هستند که با کت و شلوار آبـی، پیـراهن سـفید و                 برداري  کاله

ي خـود محـسوب       کراوات قرمز هستند و اغلب از اعضاي محترم جامعـه         
  .شوند می

بنـدي در کازینوهـا یـا      جوامع غربـی بـا شـرط      در  دیگرانی هم هستند که     
گذاري کـور     با سرمایه  ها یا   آزمایی  مسابقات اسب دوانی، شرکت در بخت     

هـاي   انـدازي سـایت   در زمـان اوج راه . شـوند  در بورس سهام پولدار مـی  
مـن دارم یـک     «کـه     شناختم که فقط با شنیدن ایـن        ها را می    اینترنتی، خیلی 

  .حاضر به کشیدن چک بودند» کنم اندازي می شرکت اینترنتی راه
نیم سرنوشت یـک    اد  ي ما می     قلدري پولدار شوید و همه     توانید با   شما می 

شـود، یـا      تر پیـدا مـی      ي یک قلدر قوي     قلدر چیست؟ دست آخر، سر و کله      
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برنـد    که آن قلدر می فهمد فقط کسانی که از توسري خوردن لذت مـی               این
  .حاضر به انجام کار با او هستند

توانید با ناخن خشکی کـردن پولـدار          طور که قبالً شرح داده شد می        همان
هاي پولدار نـاخن خـشک، یـا افـرادي      دنیا از آدم  جاي    ولی در همه  . شوید

ي   مثل شخصیت اسکروج در داستان کالسیک سرود کریـسمس، نوشـته          
ایم که همیشه تخفیـف   اما اکثراً افرادي را دیده . چارلز دیکنز، متنفر هستند   

زننـد، یـا حتـی        ي صورتحساب خود غر مـی       خواهند، درباره   تري می   بیش
هـوده از پرداخـت صورتحـساب خـود امتنـاع           هاي بی   بدتر از آن، به بهانه    

فروشی دارد اغلب از دست       ي لباس   یکی از دوستان من که مغازه     . کنند  می
پوشند و چنـد   خرند و آن را در یک میهمانی می  مشتریانی که لباس را می    

کنند شاکی اسـت، و   دهند و پول خود را مطالبه می روز بعد آن را پس می   
هاي کهنه دارند، یک لباس را به مدت طـوالنی           البته کسانی هستند اتومبیل   

رسند، ولی    پوشند، و فقیر به نظر می       هاي ارزان قیمت می     پوشند، کفش   می
  .ها وجود دارد ها دالر پول در حساب بانکی آن میلیون

انـد   گونه افراد بـا خـساست و نـاخن خـشکی توانـسته         که این   با وجود این  
هـا    بـه مراتـب فراتـر از پـول آن         اي    پولدار شوند، ولی ایـن رفتـار هزینـه        

من شخصاً گاهی اوقات بـراي نـاخن خـشک بـودن بـا خـودم               . دربردارد
کنم   شوم که وقتی دست و دلبازي می        روم، ولی بعد متوجه می      کلنجار می 
مثالً وقتی . آید زنند یا بیش تر از من خوششان می         تر لبخند می    مردم بیش 

ي ایـن     دهم، نتیجه   انعام می در قبال خدمات خوب مبلغی اضافی به عنوان         
به عبارت دیگر، مردم افراددست     . گردد   برمی خودمعمل از طرق دیگر به      

  .هاي ناخن خشک و خسیس دوست دارند تر از آدم و دلباز را بیش
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  تواند پولدار باشد؟ آیا هرکسی می
ي پولـدار بـودن بـا هـم صـحبت       ي هزینه من و پدر پولدار باز هم درباره  

  ».کند این هزینه براي افراد مختلف فرق می«: ن گفتاو به م. کردیم
کند   که این هزینه براي افراد مختلف فرق می         منظورت از این  «: من پرسیدم 
  »چیست؟

هـا و     ي مـا بـا موهبـت        من دوست دارم فکر کـنم کـه همـه         «: او جواب داد  
اســتعدادهاي منحــصر بــه فــردي ماننــد صــداي خــوب، نقاشــی، ورزش، 

نـد، سـخنرانی، تـدریس و غیـره پـا بـه ایـن دنیـا                 نویسندگی، تربیـت فرز   
کنـد، ولـی هـر     اگر چه خداوند این استعدادها را به ما عطا مـی        . گذاریم  می

کــدام از مــا مــسئول پــروش آن اســتعدادها هــستیم و پــرورش آن       
اي است که ما بـراي پولـدار شـدن            استعدادهاي خداداد اغلب همان هزینه    

  .پردازیم می
بـا اسـتعداد اسـت کـه مـا          هاي بـاهوش و       دنیا پر از آدم    «:پدر پولدار ادامه داد   

شـان موفـق قلمـداد        اي یـا در روابـط شخـصی          لحاظ مـالی، حرفـه     ها را به    آن
ي ما استعدادها و نقاط قوتی داریم، ولی هـر کـدام از مـا                 اگر چه همه  . کنیم  نمی

هـیچ  . ها غالب شویم    باید بر آن    میو  هاي شخصی و نقاط ضعفی داریم         چالش
گـویم آن هزینـه بـراي افـراد        به همین دلیل است که مـن مـی        . کامل نیست کس  

رو   هـاي متفـاوتی روبـه       کند، زیرا که هر کدام از مـا بـا چـالش             مختلف فرق می  
  .کنند که زندگی باید آسان باشد هاي تنبل فکر می  فقط آدمهستیم و

 خیر،  ي افراد تنبل درست است یا       ي پدرپولدار درباره    دانم که آیا گفته     نمی
هـا و نامالیمـات شـاکی      ي سـختی    دانـم هـر وقـت دربـاره         ولی مسلماً می  
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