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  مقدمه

  یک ضرورت وجود دارد

  
 مطالعـه  سـخت " کند؟یم آمادهی  واقعي  ایدني  برا را انکودک مدرسه ایآ

 ،افت ی یخواهی  عالي  ایمزا با پردرآمد یشغل کن، کسبی  خوب نمرات کن،
 و مـن ي  بـرا  کـه  بـود  نیـ ای  زنـدگ  در آنهـا  هدف. ندیگویم نیچن نمیوالد

 تـرین   بـزرگ  میبتوان تا کنند فراهمی  دانشگاه التیتحص ترم  بزرگ خواهر
 در را مپلمیـ د سـرانجام ی  وقت. میباش داشته رای  زندگ در تیموفق شانس

 در دایـ فلوری  التیـ ا دانـشگاه  از آن از پـس  و گـرفتم  افتخار با 1976 سال
 دهیرسـ  خـود  هـدف  به منیوالد – شدم لیالتحصفارغي  حسابداري  رشته
 مـن  ،"جـامع  طـرح " بـا  مطـابق . بـود  آنهـا ی  زندگ تیموفق اوج نیا. بودند
 منتظر مشتاقانه و شدم استخدام "Big 8" يحسابدار شرکت یک توسط

  .بودم ترنییپا نیسن دری بازنشستگ وی طوالن کار نیا
 برآمـده  ماي  دو هر. بود کرده دنبال را مشابهي  ریمس زین کلیما همسرم

 اخـالق  بـا  امـا  متوسـط  طبقـه  از ،يکـار  ییهاخانواده ؟میهست یسخت از
 دو را کـار  نیـ ا او امـا  ،شد التحصیل فارغ افتخار با زین کلیما .يوقي کار
 بـه  وا .حقـوق  دانـشکده  از سـپس  و مهندس عنوان به ابتدا: داد انجام بار

 نـه یزم در کـه  یسي  د واشنگتن، معتبری  حقوق شرکت کی توسط سرعت
 نظـر  بـه  روشن اشندهیآ و شد استخدام داشت تخصص اختراع ثبت حق

  .زودرسي شده نیتضمی بازنشستگ و خوبی شغل ریمس کی د،یرسیم
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 انتظـارش  مـا  کهی  مطلوبي  جهینت اما م،یبود موفق مانشغل در ما اگرچه
 بـار  نیچنـد  یمعقـول  لیـ دال بـه  مـا  يدو هر. کردینم برآورده میداشت را

 مــا بــهی بازنشــستگ برنامــه چیهــ امــا -میــداد رییــتغ را خــود تیــموقع
ي هـا کمـک  قیطر از فقط مان ینشستگبازي  هاصندوق. نداشت اختصاص

  .است پرشدن حال در ماي فرد
 حـال  در. میداشـت  يزیـ انگشـگفت  ازدواج بزرگ فرزند سه با کلیما و من

 کـرده  شروع را رستانیدب تازهی  یک و هستند کالج در فرزندم دو حاضر،
 بـه  فرزنـدانمان  کـه  میشـو  مطمـئن  تـا  میکـرد  خرجي  ادیز پول ما. است
  .نندیبیم شآموز شکل نیبهتر

ــ ــال در روز کی ــ ،1996 س ــدانم ازی یک ــال در فرزن ــهی ح ــه از ک  مدرس
 او .بود شده خسته خواندن درس از او. آمد خانه به بود شده سرخورده

 کنم صرفی  موضوعات مطالعهي  برا را خود وقت دیبا چرا" بود معترض
  ؟کنمینم استفاده میواقعی زندگ در آنها از هرگز که
 ،دیـ نکن کـسب ی  خـوب  نمـرات  اگـر  رایز" ،دادم جواب کردن فکر بدون من

 بـه  دیبا ایآ نکهیا از نظر  صرف": داد پاسخ يو ".شوید  نمی دانشکده وارد
  " .شوم پولدار دارم قصد "،ریخ ا یبروم دانشگاه

-فـارغ  دانـشگاه  از اگـر ": دادم پاسخ مادرانهی  نگران و هراسی  کم با من

ی خـوب  شـغل  اگـر  و ؛" کـرد  دیـ نخواه دایـ پی خـوب  کار ،دینشو لیالتحص
  د؟یشو پولدار دیخواهیم چگونه د،یباش نداشته
 قـبالً  مـا . داد تکـان  را سـرش  یخستگ بای  آرام به و زدي  پوزخند پسرم
 چشمانش و انداخت نییپا را سرش او. میکرد صحبت مورد نیا در بارها
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ي هـا گـوش  در گـر ید بـار  من يمادرانهي  خردمندانه سخنان. چرخاند را
  .نداشت تأثیري او يواناشن

 قابـل  و مـؤدب  وانجـ  مـرد  شهیهم ،بودي  قو اراده با و باهوش گرچه او
 سـخنانش  بـه  کـه  بـود  مـن  نوبـت  .کرد شروع او "مامان ". بودی احترام
 افـراد  نیثروتمنـدتر  کن؛ نگاه اطراف به! باش همراه زمانه با ".کنم گوش

 لیـ بی  حت. کن نگاه جردن کلیما به. نشدند ثروتمند التشانیتحص لیدل به
 او ،کـرد  سیتأس را کروسافتیما ،کرد رها را ردهاروا دانشگاه که تسیگ

ی سـالگ ی  سـ  يدهـه  در هنـوز  او و سـت کایآمر مرد نیثروتمندتر اکنون
 از شیب سال در که هست بال سیب توپي کننده پرتاب کی .است عمرش

 چـالش  دچـار  " برچـسب  او بـه  نکهیا ولو آوردیدرم پول دالر ونیلیم 4
  " .باشند زدهی ذهن

 کـه  دمیرسـ یم جهینت نیا به داشتم. شد فرما  حکم ما نیبی  طوالن یسکوت
 کـرده  مـن  بـه  مـادرم  و پـدر  کـه  کـردم  راي  اهیتوصـ  همان پسرم به من

  .نکرد رییتغ هیتوص اما ،است کرده رییتغ ما اطرافي ایدن .بودند
-یمـ  نظـر  به و ستین تیموفق ضامن گرید خوب نمرات و آموزش کسب
  .اندنشده موضوع نیا متوجه فرزندانمان جز به کس چیه رسد

 پدر و تو کهی  مشقت وی  سخت همان با خواهمینم من مامان، داد، ادامه او
 بـزرگ ي  اخانـه  در ما و دیکرد جمعي  ادیز پول شما. کنم کار دیکرد کار
 کـنم،  گـوش  شـما  حتینص به اگر. میکردی  زندگ ادیز يها يباز  اسباب با
ي بـرا  فقـط  تـر سـخت  و تـر سـخت  کـار  بـود،  خواهد شما مانند امیدگزن

 نیـ ا از شیبی  شغل تیامن. هایبده به دادن انیپا و شتریب اتیمال پرداخت
یی کـارا ي  بـرا  کارکنـان  تعداد کاهش مورد در زیچ همه من ندارد؛ وجود
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 درآمـد  امـروزه ی  دانشگاه النیالتحصفارغ که دانمیم. دانمیم را 1شتریب
 بـه . دیـ اشـده  التحـصیل   فـارغ  گذشـته  در کـه  دارند شما به نسبتي  رکمت

 مـن  .آورنـد یدرنم پول دارند خرج کهي  ااندازه به آنها. کن نگاه هاپزشک
 ای یـ  اجتمـاع  تـأمین  بـه ی  متکـ  امیبازنشـستگ ي  برا توانمینم که دانمیم

  ."دارم ازیني دیجدي هاپاسخ به من. باشم شرکتی بازنشستگ حقوق
 حتینـص . زیـ ن مـن  و داشـت  ازیـ ني  دیجدي  هاجواب به او. بود وا با حق
 شـده  متولـد  1945 سـال  از قبـل  کـه ي  افرادي  برا است ممکن من نیوالد

 بـه ي  ایـ دن در کـه  مـا  چـون ي  افرادي  برا است ممکن اما بود مؤثر بودند
 بـه  تـوانم ینمـ  گـر ید. باشـد  بارفاجعه میشد متولد رییتغ حال در سرعت

 :میبگو فرزندانم بهی راحت

 امـن  کار یک دنبال به و دیریبگ خوبی   لیتحص مدرك د،یبرو مدرسه به"
  ". دیباش مطمئن و

ی آموزشـ یی  راهنمـا ي  بـرا ي  دیـ جدي  هـا راه دنبـال  به دیبا که دانستمیم
  .باشم فرزندانم

 مدرسـه  در فرزنـدانمان  کـه  نیـ ا از حـسابدار،  یـک  و مـادر  یک عنوان به
 از قبـل ي  امـروز  جوانان ازي  اریبس. بودم نگران دندیدینمی  مال آموزش

 در هنـوز  کـه  نیـ ا با دارند،ي  اعتبار کارت کنند ترك را رستانیدب که نیا
 آنها به دند،یندي  ادوره چیه کنندي  گذارهیسرما چطور نکهیا یا پول مورد
ي رو 2مرکـب ي  بهـره  چطـور  کـه  بفهمنـد یی  تنهـا  بـه  شودیم داده اجازه

                                                           

 . ردیگیم قرار استفاده مورد کایآمر ي متحده االتیا در کهی اصطالح 1
 .است مرتبط تورم ای یتبادل ارز نرخ با کهي ابهره 2
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 دانـش  وی  مـال  سـواد  بـدون  آنهـا  قتـاً یحق. کنـد یمـ  عمـل ي  اعتبـار  کارت
 آماده آنهاست منتظر کهی  جهان بایی  ارویروي  برا پول، کارکردی  چگونگ

 شـده  تأکیـد  انـداز پـس  از شیبـ  کـردن  خرج بر آن در کهی  جهان ستند،ین
  .است
 یـک  عنـوان  بـه ي  اعتباري  هاکارت دری  بده بخاطر بزرگم پسر کهی  وقت

ي هـا کارت تا کردم کمک او به تنها نه من شد، دیناام اول سالي  دانشجو
 در مـن  بـه  تـا  گشتمي  ابرنامه دنبال به بلکه ندازدیب دور را خودي  اعتبار

  .کند کمکی مال موضوعاتي نهیزم در فرزندانم دادن آموزش
 گفـت  او. گرفـت  تمـاس  من با اشاداره از همسرم گذشته، سال دري  روز
 رابـرت  نـامش . یکنـ  قـات مال او بـا  دیبا کنمیم فکر که هست نجایای  کس

 ســاختي بــرا و اســت گــذارهیســرما و تــاجر یــک او. اســتی وســاکیک
 فکـر  من. نجاستیای  آموزش محصول کي ی رو نمونه عنوان بهي  ا برنامه

  .یهست دنبالش به که استی کس همان او کنمیم
  .بودم به دنبالش کهي زیچ همان درست

 بـود،  گرفتـه  ارقـر  یمـال   گـردش  يبـاز  تـأثیر  تحـت ی  لـ یخ ک،یما همسرم،
ي انهیزم و بود مخترعشی  وساکیک رابرت کهي  دیجدی  آموزش محصول

 کهیی  آنجا از. میکن شرکت هیاول تست در ماي  دو هر که بود کرده فراهم
ي دانـشجو  که امساله 19 دختر از من بود،ی  آموزشي  باز یک برنامه نیا

ي بـاز  نیـ ا در دارد دوسـت  اگر خواستم بودی  محل دانشگاه در اول سال
  . کرد موافقت زین او و کند شرکت
 شـرکت  تـست  نیـ ا در بودنـد  شـده  میتقس گروه سه به که نفر 15 حدود
  . کردند
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. بـودم  به دنبالش  من که بودی  آموزش محصول یک نیا. داشت حق کیما
تعـدادي کـارت و دو       بـا  همراه رنگارنگ صفحه یک مانند: بود دهیچیپ اما

ی یکـ  و داخـل ی  یکـ : داشت ریمس دو ،یمونوپولي  باز برخالف. بود تاس
چرخـۀ   رابـرت  که آنچه –ی  داخل ریمس از شدن خارجي  باز هدف. خارج

 ای یـ  رونـ یب ریمـس  به دنیرس و دي کرده بو  گذار  نام باطل دوردورانی یا   
 فیـ تعر ماي  برا  را چرخۀ دورانی  رابرت سپس .بود ثروت آفرینی  ریمس
  .کرد

  
   صفحه اصلی بازي گردش مالی

  
 دیـ کن نگـاه  متوسـط  التیتحـص  با کوشسختي  افرادی  زندگ به شما اگر
. رودیمـ  مدرسـه  بـه  و شودیم متولد کودك. دارد وجودی  مشابه ریمس
 او و شوندیم مغرور و کنندیم افتخار فرزند تیموفق وي  برتر از نیوالد
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 فرزنـد . شـود یمـ  قبـول  دانشگاه در و کرده کسبی  خوبی  لیتحص نمرات
 قـاً یدق و شـود ی  لـ یتکم التیتحـص  وارد دیشـا  د،شـو یمـ  التحـصیل   فارغ
 و امـن  کـار  یـک  دنبـال  به: رود شیپ بود شدهي  زیربرنامه که طور  همان

 حقوقدان، یا پزشک عنوان به دیشا شغل، که فهمدیم فرزند. رفتن مطمئن
 شـروع  کودك کل، در. است دولتي  برا کردن کار یا ارتش به وستنیپ یا
 کنندیم شدن جمع به شروعي  اعتباري  هارتکا کند،یم درآوردن پول به
  .نبوده گونه نیا قبالً اگر شود،یم آغاز دیخر و
 ریسـا  کـه  رونـد یمـ یی  جاهـا  بـه  فرزندان سوزاندن،ي  برا پول داشتن با

 خیتـار  کننـد، یم مالقات مردم با و هستند معلق آنها مانند درست جوانان
 زیـ انگشـگفت ی  زنـدگ  ناکنـو . کننـد یم ازدواج اوقاتی  گاه و کرده نییتع

 درآمـد  دو داشـتن . کننـد یمـ  کـار  دو هـر  زن و مـرد  امـروزه  رایز است،
 شـان نـده یآ کـه  کنندیم حس و دارند تیموفق احساس آنها. است سعادت
ی مرخص گرفتن ون،یزیتلو ن،یماش خانه، دیخر به میتصم و است روشن

 نقـد  ولپـ ي  بـرا  تقاضا. رسدیمي  شادي  بقچه. رندیگیم فرزند آوردن و
 از آنهـا  شـغل  کـه  رنـد یگیمـ  میتـصم  خوشـبخت  زوج. است ادیز اریبس
 کـسب  تـر، سـخت  کـار  به کنندیم شروع و است برخورداریی  باال تیاهم
-یمي  گرید فرزند نیبنابرا و گرددیم حاصل شرفتیپ. شرفتیپ و عیترف

 بـه  کننـد، یمـ  کـار  ترسخت آنها. دارند ازیني  تربزرگي  خانه به و آورند
 صیتخـص  آنهـا  بـه  آنچـه  از شتریبی  حت شوند،یم لیتبد بهتری  مندانکار
ي شتریـ بی  تخصـص ي  هامهارت تا گردندیبرم مدرسه به. بود شده داده

 آنهـا  دیشا. آورند بدستي  شتریب پول توانندیم آنها نیبنابرا کرده کسب
 کـه ی  اتیـ مالي  طبقـه  اما رود،یم باال درآمدشان. کنند اریاختی  دوم شغل
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ي رو مـستغالت  و امـالك  اتیـ مال و رودیمـ  بـاال  زیـ ن دارنـد  قرار آن در
 شانیـ هااتیـ مال ریسـا  وی  اجتماع تأمین اتیمال دشان،یجد بزرگي  خانه
 به پولشان که نیا از و کنندیم افتیدریی  باال حقوق آنها. ابدییم شیافزا
 صـندوق  نیچنـد  خـود ي  اعتباري  هاکارت با. کنندیم تعجب رودیم کجا

 و شـوند یمـ  سـاله  6 یـا  5 کودکـان . خرندیمی  خواربارفروش و مشترك
-یمـ  شتریـ ب شـان  یبازنشستگ و کودکان دانشگاهي  برا اندازپس به ازین

  .شود
ي کـار ي  روزها يادامهي  برا دارند سال 35 اکنون که خوشبخت زوج آن

 خـود ي  هـا شـرکت  صاحباني  برا آنها. اندشده چرخۀ دورانی  وارد خود
 جهـت  بانـک ي  بـرا  و اتیـ مال پرداخـت  جهـت  دولـت ي  رابـ  کننـد، یم کار

  .ياعتباري هاکارت وی بانک رهن پرداخت
 د،یـ کن مطالعـه  سـخت  کـه  کننـد یمـ  هیتوصـ  خود فرزندان به آنها سپس،
 دري  زیـ چ آنهـا . دیـ کن دایـ پ مطمـئن  و امـن ی  شغل و دیریبگی  خوب نمرات
 و بـرده  دسـو  آنهـا ی  سادگ از کهی  کسان از جز  به نگرفتند، یاد پول مورد

 نـسل  در نـد یفرآ نیـ ا. کردنـد  کـار  شانیبرای  سخت به شانیزندگ کل در
 باطـل  دوریـا    چرخۀ دورانی  نیا. شودیم تکرار زحمتکش و پرکاري  بعد

  .است
 وي  حـسابدار  در تـان مهارت اثبات چرخۀ دورانی  از شدن خارج راه تنها

 بـه . تسلطي  برا موضوعات نیدشوارتر از مورد دو است،ي  گذارهیسرما
 Big 8ي حـسابدار  شـرکت ي بـرا  قبالً که دهید آموزش CPA یک عنوان

 سـرگرم  را موضـوع  دو نیـ اي  رییـادگ  رابرت که کردم تعجب کرده، کار
 شـده  داده رییـ تغ خـوب  آنقـدر  ندیفرآ نیا. ه بود کرد زیانگجانیه و کننده
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 کــار باطــل دور از شــدن خــارجي بــرا تیجــد بــا کــهی حــال در کــه بــود
  .میهستي رییادگ حال در که میکرد می فراموش سرعت به م،یکرد یم

 شـد،  لیتبد دخترم و مني  برا جالبي  عصر به محصول نیا کردن تست
 نکـرده  بحـث  موردشـان  در قـبالً  کـه  میکـرد  صحبتیی   زهایچ مورد در
 حـساب   صـورت  بـه  کـه ي  باز انجام حسابدار، یک عنوان به میبرا. میبود
 و دختـرم  بـه  کمکي  برا نیبنابرا ؛دبو آسان داشت ازین ترازنامه وی  مال
ی کـاف  زمـان  کردندینم درك کهی  میمفاه مورد در جدولم کنانیباز ریسا

 انیپا تا تست گروه در که بودمی  شخص تنها و نیاول من روز آن. داشتم
چرخـۀ   از قـه یدق 50ی  ط. بودم داده ادامه چرخۀ دورانی  از شدن خارج و

  .دیکش طول ساعت سه حدوداًي باز اگرچه شدم، خارج دورانی
. بودنـد  وتریکامپ سینوبرنامه یک و شغل مالک یک بانکدار، یک بازي در
 در افـراد  نیـ ا انـدك  اریبـس  اطالعات کردیم ناراحتی  لیخ مرا کهي  زیچ

 شـان یزنـدگ  در کـه ی  موضوعات بود،ي  گذارهیسرما اي ی حسابدار مورد
 امـور  خـود ی  عـ واقی  زندگ در چطور آنها که کردم تعجب من. بودند مهم
 19 دختـر  چـرا  کـه  کنم درك توانستمیم. کردندیم تیریمد را شانیمال

 برابـر  دو حـداقل  کـه  بودنـد ی  بزرگـسال  افـراد  آنهـا  اما دیفهمینم امساله
  .داشتند سن دخترم

 و دختـرم  بـه  سـاعت  دو شدم، خارج چرخۀ دورانی  از من که نیا از پس
 را تـاس  چطـور  کـه  کـردم  اهنگـ  مرفه و کرده  لیتحص بزرگسال افراد نیا
 خوشـحال  اگرچـه . دهنـد یمـ  حرکـت  را خـود ي  نشانگرها و چرخانندیم

 چقـدر  کـه  نیـ ا از امـا  رنـد یگیمـ  ادي یـ  ادیـ زي  زهـا یچی  همگـ  کـه  بودم
ي زیـ چ سـاده ي  گـذار هیسـرما  وي  حـسابدار ی  مبان مورد در بزرگساالن
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ــ ــدینم ــت دانن ــودم ناراح ــا. ب ــه درك در آنه ــي رابط ــه نیب  و ترازنام
 و دیـ خر رایـی   دارا کـه  چنان هم. داشتند مشکل شانیمال حساب  رتصو

ي نقـد  انیـ جر بـر  توانـسته  کـه ي  امعامله ادآوردنیب در کردندیم فروش
 ونیـ لیم چنـد  کردم فکر خودم با. داشتند مشکل بگذارد تأثیر شان  انهیماه
 کـه  نیـ ا بخـاطر  فقط دارند،ی  مال کشمکشی  واقعي  ایدن در که هستند نفر

 !دند؟یند آموزش موضوعات نیا مورد در هرگز

  
  صفحه صورت حساب بازي گردش مالی
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 بـه  لیـ م بخـاطر  و هستند سرگرم آنها که شکر خدارو گفتم، خودم با من
 داد، انیپا را مسابقه ترابر نکهیا از پس. اند  شانیپري  باز در شدن برنده

 و کـرده  نقـد  رای  مال گردش خودمان نیب قهیدق پانزده تا داد اجازه ما به
  .میکن بحث باهم
 راي  بـاز  اودر واقـع    . نبـود  خوشحال جریان بازي  در کسب و کار   مالک

. بـدانم  را زهـا یچ نیـ ا نـدارم ي  ازین گفت بلندي  صدا با او. نداشت دوست
 نیـ ا مـورد  در تـا  کـنم یمـ  اسـتخدام  را وکال و بانکداران حسابداران، من
  .دهند اطالع من به زهایچ

 هـستند ي  ادیـ ز حـسابداران  که دیکرد توجه اکنونت ایآ داد، جواب رابرت
 و بـورس  کـارگزاران  و وکـال  و بانکـداران همچنین   و( ستند؟ین پولدار که

 اکثـر  در و دارنـد ي  ادیـ ز اطالعـات  آنهـا . )مـستغالت  و امالك کارگزاران
 مـا  مـدارس  رایز ؛ستندین پولدار آنها اکثر اما هستندی  باهوش افراد موارد

 افـراد  نیـ ا از مـا  دهنـد، ینمـ  یـاد  داننـد یم ثروتمندان که را آنچه افراد به
 بزرگــراه دری راننـدگ  حـال  در شـما  روز، یــک امـا  ؛میریـ گیمـ  مـشورت 

 د،یهـست  تقال در کار سر به دنیرسي  برا د،یکنیم ریگ کیتراف در د،یهست
 همـان  در که دینیبیم را حسابدارتان و دیکنیم نگاه خود راست سمت به

 را بانکـدارتان  و دیـ کنیمـ  نگاه خود چپ سمت به. تاس رکردهیگ کیتراف
 شـما  بـه ي  زیچ و باشد داشتهی  مفهوم شماي  برا دیبا جمله نیا. دینیبیم

  .دییبگو
 مـن : نگرفـت  قـرار ي  بـاز  تـأثیر  تحت زین وتریکامپ سینوبرنامهاز طرفی   

  .اموزدیب من به را زهایچ نیا تا بخرمي افزارنرم توانمیم
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 بخـش  در مدرسـه  در مـن . گرفـت  قـرار  تأثیر تحت اربانکد وجود، نیا با
 در را آنها چطور دانستمینم هرگز اما کردم، مطالعه را هانیاي  حسابدار

 دور از را خـودم  دیـ با مـن . دانـم یمـ  اکنون. برم بکار خودی  واقعی  زندگ
  .کنم خارجی دوران و باطل

ي ریدگیـا  مـن : گفـت  او. کـرد  متـأثر  مرا همه از شیب دخترم اظهارات اما
 و پـول ی  واقعـ  عملکـرد  مـورد  در مـن . داشـتم  يا  کننـده   سـرگرم  و جالب

  .آموختمي ادیزي زهایچي گذارهیسرمای چگونگ
 کـه ي  کـار ي  بـرا  رای  شغل توانمیم که دانمیم حاال: کرد اضافه او سپس

 نیـ ا یـا  ایـ مزا ،یشغل تیامن بخاطر نه و کنم انتخاب دهم انجام خواهمیم
 یـاد  را آمـوزد یمـ ي  باز نیا که آنچه اگر. کنمیم افتیدر حقوق چقدر که
 قلـبم  ته از که آنچهي  مطالعه به و بوده آزاد کارها دادن انجام در رم،یبگ

 نیـ ا بـه  کـنم  مطالعـه  رایی  زهایچ که نیاي  بجا ... پردازمیم دارم دوست
 نیـ ا اگـر . هـستند  خاصی  شغلي  هامهارت خواهان کار و کسب که خاطر

 باشـم، ی  اجتمـاع  تـأمین  وی  شـغل  تیامن نگران دینبا م،ریبگ یاد را زهایچ
  .اندرفته قبالً میهایهمکالس اکثر کهی راه
 کنم، صحبت رابرت با و بمانم نتوانستم من شد تمامي  باز که نیا از پس
 اشپـروژه  مورد در و کرده مالقات را گرییکد بعداً که میگرفت میتصم اما

 کمـک ي  بـرا ي  باز نیا از خواهدیم وا که دانستمیم من. میکن گفتگو باهم
 مـن  و شـوند  تـر دهیـ فهمی  مـال  نظـر  از بتواننـد  تا کند استفاده گرانید به

  .بشنوم شیهابرنامه مورد در شتریب که بودم مشتاق
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. میگذاشـت ي  هفتـه ي  برا همسرش و رابرت با شام قرار یک همسرم و من
 کـه  میکـرد یمـ  احـساس  امـا  بـود  مـا  یجمعـ   دسـته  حضور نیاول اگرچه
  .میشناسیم را گرییکد هاست سال

ي بـاز  و ورزش از مـا . میـ داري  ادیـ ز مـشترك نقاط   باهم که میدیفهم ما
. میکـرد  صحبتی  اجتماع –ي  اقتصاد موضوعات و هارستوران تا گرفته

 بر بحث به راي  ادیز زمان ما. میکرد گفتگو رییتغ حال در جهان مورد در
 تیوضـع  زیـ ن وی  بازنشـستگ ي  ابـر  هـا ییکایآمر اکثر چطور که نیا سر

 یا اندك اندازپس خودی  پزشکي  هامراقبت وی  اجتماع تأمینی  ورشکستگ
ي بـرا  پرداخـت  بـه  ملـزم  فرزنـدانم  ایـ آ. میگذراند ندارندي  اندازپس چیه

ــلیم 75ی بازنشــستگ  1انفجــار جمعیــت دوران در شــده متولــد فــرد ونی
 بـه  بـودن  وابـسته  داننـد یمـ  مردم که نیا از میبود تعجب در ما هستند؟
  .داردی سکیر چهی بازنشستگي برنامه
 و کـا یآمر در نـدار  و دارا نیب يفاصله شدن ادیز رابرتی  نگران نینخست

 جهـان  بـه  کـه  سـاخته  خـود  و خودآموز نیکارآفر یک. بود ایدن سراسر
ی سـالگ  47 سـن  در توانـست  هـا يگـذار هیسـرما  کمـک  بـا  و کـرده  سفر

یی هـا ینگرانـ  همان رایز گرفت فاصلهی  تگبازنشس از او. شود بازنشسته
 کـرده  رییـ تغ ایدن که دانستیم او. داشتم فرزندانمي  برا من که داشت را

 کودکـان  رابـرت، ي  گفتـه  بـه . است نکردهي  رییتغ آن با آموزش اما است
 تلـف  را خـود  عمـر  منـسوخ  وی میقـد ی  آموزشـ  ستمیـ س یـک  در هاسال

                                                           

 جنـگ  از پـس ي دوره در شـد،  متولـد  کودکـان  تولـد  شیافزاي دوره طول در کهی  شخص 1
 .1965 – 1946ي هاسال دومی هانج
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 اسـتفاده  آنهـا  از هرگز که دازندپریمی  موضوعاتي  مطالعه به و کنند یم
  .ندارد وجود گرید که شوندیم آمادهی جهاني برا کرد، نخواهند
 نیا دیبکن فرزندانتان به دیتوانیم شما کهي  اهیتوص نیترخطرناك امروز،
 و امـن ی  شـغل  دنبال به و دیریبگی  خوب نمرات د،یبرو مدرسه به که است

 اگـر . اسـت ي بـد  و سفارش  هشد منسوخي  هیتوص یک نیا. دیباش مطمئن
 دری  جنـوب ي  کـا یآمر اروپا، ا،یآس دریی  زهایچ چه که دینیبب دیبتوان شما
  .دیشویم نگران من مانند است، دادن رخ حال

 دیــبخواه اگــر رایــز اســتي بــدي هیتوصــ ه،یتوصــ نیــا دارد اعتقــاد او
 بــا تواننــدینمــ آنهــا باشــند، داشــتهی مــال تیــامن نــدهیآ در فرزنــدانتان

  .است پرخطر اریبس کار نیا. کنندي بازی میقد نیقوان ازي ا عهمجمو
  ست؟یچی میقد نیقوان از منظورش دمیپرس او از من
 آن بـا  شـما  آنچـه  از متفاوتی  نیقوان مجموعه با من مثلي  افراد: گفت او

 خبر شرکت یک کهی  زمان افتد،یمی  اتفاق چه. کنندیمي  باز دیکنیمي  باز
  بدهد؟ روین لیتعد
 ادیـ زي  کاریب و نندیبیم بیآس هاخانواده شوند،یم اخراج مردم فتمگ من
  .شودیم

 دری  دولتـ  شرکت یک خصوص به افتد،یم شرکتي  برای  اتفاق چه اما بله
  سهام؟ بورسي نهیزم
 اعـالم  رویـ ن لیتعـد  کـه ی  زمـان  رودیم باال معموالً سهام متیق: گفتم من
 ونیاتوماس قیطر از را ودخي  کاري  هانهیهزی  شرکت کهی  زمان. شود یم
  .دارد دوست را کارش نیا بازار دهدیم کاهش کاري روین ادغام یا
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 مثـل ي  افـراد  رود،یمـ  بـاال  سهام متیق کهی  زمان و است درست :گفت او
 متفـاوت  نیقـوان  مجموعه از منظورم. میشویم پولدارتر سهامداران، من،

  .شوندیم برنده ارانگذهیسرما و مالکان بازند،یم کارمندان. است نیا
 بلکـه  داد حیتوضـ  را کارفرمـا  یک و کارمند یک نیب تفاوت تنها نه رابرت
 در را سرنوشـتمان  کنترل خودمان که نیا نیبی  تفاوت چه که داد حیتوض
  .دارد وجود میبدهي گرید شخص دست به یا میریبگ دست

 اقاتفـ  نیـ ا چرا که کنند درك است سخت مردم شتریبي  برا اما گفتم، من
  .ستین عادالنه نیا که کنندیم فکر فقط آنها. افتدیم
ی خـوب  بـه  دییـ بگو فرزنـدان  بـه  که است احمقانه لیدل نیهم به :گفتي  و

 مدرسـه  ستمیـ س کـه ی  آموزشـ  میکن فرض است احمقانه ؛دینیبب آموزش
 از پـس  آن بـا  کـه یی  ایـ دني  بـرا ی  بخـوب  را شـما  کودکـان  کندیم فراهم
 آمـوزش  بـه ی  کـودک  هر. کندیم آماده شد هندخوا مواجهی  التحصیل  فارغ

. بـشناسند  را نیقوان دارند ازین آنها و ؛متفاوتی  آموزش. دارد ازین شتریب
  .متفاوتی نیقوان مجموعه
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 و کننـد یمـ ي  بـاز  آنهـا  با ثروتمندان که دارد وجودی  پول نیقوان: گفت او
 نیا. کنندیمي  باز آنها با تیجمع درصد 95ی  مابق که دارد وجود ینیقوان
 لیـ دل نیهمـ  بـه . رنـد یگیمـ  یـاد  مدرسـه  و خانه در را نیقوان درصد 95

 بـه  و دیـ بخوان درس سـخت  مییبگو کودکانمان به امروزه است خطرناك
 دارد ازیـ ن يتـر  يا  حرفه آموزش به امروزه کودك یک. دیباش شغل دنبال

 چنـد  کـالس  هـر  در آنها دانمینم من. نداردیی  کارا نیچنی  فعل ستمیس و
 ستمیـ س یـک . کنندیم خرج پول مدرسه در چقدر یا و داده قرار وتریکامپ

  داند؟ینم خودش که دهد میتعل رای موضوع تواندیم چطوری آموزش
 دهـد ینمـ  میتعل فرزندانشان به مدرسه که را آنچه نیوالد چطور نیبنابرا

 خـسته  آنهـا  ایـ آ د؟یدهیم ادي ی حسابدار کودك یک به چطور اموزند؟یب
 در دیـ دهیمي  گذارهیسرما درس خود فرزندان به چطور و شد؟ هندنخوا
ي جـا  بـه  مـن  د؟یهـست  سکیر مخالف خودتان نیوالد عنوان به کهی  حال

 گـرفتم  میتـصم  کننـد ي  باز منیا وی  راحت به اموزمیب فرزندانم به که نیا
  .بپردازندي باز نیا به هوشمندانه است بهتر
 و پـول  مورد در کودك یک به چطور شما نیبنابرا: دمیپرس رابرت از من
 چطـور  د؟یـ دهیم آموزش میکرد صحبت موردش در کهیی زهایچي  همه

 ژهیـ و  بـه  میکنـ  لیتبـد  سـاده ي  امـر  بـه  نیوالدي  برا را کار نیا میتوانیم
  کنند؟ینم درك را موضوع نیا خودشان کهی زمان

  .نوشتمی کتاب نهیزم نیا در من گفت او
  کجاست؟: من پرسیدم

 پراکنـده  وی  تـصادف ي  هـا بخـش  در هاستسال.  است وترمیکامپ ردفعالً  
ي همـه  تا نکردم وقت هرگز اما کنمیم اضافهي  زیچ آنها بهی  گاه. هستند
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 بـه  کتـاب  نیـ ا. نـدادم  انیـ پا آن بـه  هرگز اما ؛کنمي  گردآور باهم را آنها
  .است قطعه چند صورت

 کتـاب  کـه  دمیرسـ  جـه ینت نیـ ا بـه  من پراکنده،ي  هابخش خواندن از پس
 مـا . رییـ تغ حال دري  زمانه نیا در ژهیو به شود چاپ دیبا و استی  خوب
  .میکرد موافقت کتابش نوشتن در رابرت باي همکاري برا
 ازیـ نی  مـال  اطالعات به چقدر کودك کی ی کنیم فکر تو دمیپرس او از من

ی جــوان ســن در دانــستیمــ او. دارد کــودك بــهی بــستگ گفــت او. دارد
ي پـدر  رایـ ز بود شانس خوشی  کافي  اندازه به و باشد دارپول خواهد یم

: گفـت  رابـرت . داشـت  او کردنیی  راهنما به لیتما و بود پولدار که داشت
ي امدرسـه ي  هامهارت که همانطور. است تیموفقو اساس    ادیبن آموزش

ی اتیـ ح تیـ اهم از زیـ نی  ارتبـاط  وی  مـال ي  هـا مهـارت  هستند، مهم اریبس
  .برخوردارند

ی یکـ  اسـت،  رابـرت  1پـدر  دوهـاي     توصـیه  داستان دیآیم ادامه در آنچه
بـود  )  که جایگاه مالی خوبی دارد     پدر نمادین ( که پدر دوستش    پولدارپدر

تجربیـات  ي  روپـدر واقعـی خـودش بـود و بـر           کـه  پول  بیپدر   دیگري و
. شـود یمـ  داده حیتوض کرده کسب خودی  زندگ طول در که بگیري  حقوق
 مـن  توسـط  کتـاب  نیـ ا. دهـد یمـ  ارائـه  مهـم ی  اهدگیـ د پدر دو نیب تقابل
 کتـاب  نیـ ا کـه ي  حسابدار هر. است شدهي  گردآور و شیرایو ،یبانیپشت
 بـه  را ذهـنش  و کـرده  معلـق  را خود کیآکادمي  تئور دانش خواند،یم را

                                                           

پدرپولدارکھ اشاره بھ پدر واقعی رابرت دارد و حقوق بگیر بود و دیگری : منظور از دو پدر 1
 ).و پدر نمادین است(پدرپولدار کھ اشاره بھ پدر دوستش مایک دارد و جایگاه مالی مناسبی داشت 
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 ازي  اریبـس  اگرچه. کندیم باز رابرت توسط شده ارائهي  هايتئوري  سو
-یمـ  چالش به را شده رفتهیپذي  دارحساب اصولي  هاانیبن ازی  لیخ آنها

ی واقعـ  گـذاران هیسرما کهی  روش مورد در یباارزشی  اطالعات اما کشند،
  .سازندیم فراهم کنندیم زیآنال را خود ماتیتصم
 بـه  کـه  میکنـ یمـ  هیتوصـ  فرزنـدانمان  بـه  نیوالـد  عنوان به ما کهی  زمان

 لـب اغ د،یـ آور بدسـت ی  خوب شغل و دیبخوان درس سخت د،یبرو مدرسه
 کـار  شهیـ همبـه خیالمـان     . میکنـ یمـ  نیچنـ ی  فرهنگـ  عادتیک   حسب بر

 مرا ابتدا در اشدهیا کردم، مالقات رابرت با کهی  زمان. است بودهی  درست
 هـدف  دو بـه  دنیرسـ ي  بـرا  او پـدر،  دو بـا  شـدن  بزرگ. کرد زدهشگفت

 یـک  در کـار  بـه  را او اشتحـصلکرده پول   بی پدر. بود دهید میتعل متفاوت
 مالـک  خود که کردیم هیتوص او به پولدارش پدر. کردیم هیتوص شرکت

 امـا  داشـتند،  آمـوزش  بـه  ازیـ نی  زنـدگ  ریمـس  دو هـر . باشـد  شرکت یک
 را رابـرت  لکردهیتحـص  پـدر . بودنـد  متفـاوت  کـامالً  مطالعـه  موضوعات

 قیتـشو  را او پولـدارش  پـدر . باشـد  بـاهوش ی  شخـص  کـرد یمـ  قیتشو
  .کند استخدام را اهوشب افراد چطور ردیبگ یاد کرد یم

 ریمـد  رابرتی  واقع پدر. شدي  ادیز مشکالت بروز موجب پدر دو داشتن
 نیا بود، ساله 16 رابرت کهی  زمان. بودیی  هاوامنطقۀ   پرورش و آموزش

ی کمـ  تـأثیر  افـت ی ی نخواهی  خوب شغلي  رینگی  خوب نمرات اگر که دیتهد
 بـودن  شرکت یک مالک اشیشغل ریمس دانستیم قبل از او. داشت او بر

ي راهنمـا  مـشاور  بخـاطر  اگـر  قـت، یحق در. آنهاي  برا کردن کار نه است
 او. نـرود  دانـشگاه  بـه  رابـرت  بـود  ممکـن  نبود رستانیدبي  دانا و مصر
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 که کرد موافقت تینها در اما کند آغاز را شیهاییدارا ساخت بود مشتاق
  .باشد دیمف اوي برا تواندیم زینی دانشگاه آموزش

 احتمـاالً  امـروز  نیوالـد  ازي  اریبـس ي  بـرا  کتـاب  نیاي  هادهیا ،یراست به
 کـه  دارندی  کاف زمان نیوالد ازی  برخ. استی  افراط و ذهن از دور اریبس

 به رمان،ییتغ حال دري  زمانه در اما ؛بگذارند مدرسه در را خود فرزندان
 قیتـشو . میباشـ  جـسورانه  و دیـ جدي  هـا دهیـ اي  رایپذ دیبا نیوالد عنوان
 پرداخـت ي  بـرا  فرزنـدان  بـه  حتینص قتیحق در شدن کارمند به انکودک

 بـه  دیـ ام بـدون  است،ی  زندگ طول در شان  عادالنه سهم از شتریبی  اتیمال
 کـه  اسـت  درست کامالً و ؛اندك یبازنشستگ حقوق ای ی بازنشستگ حقوق

 اکثــر قــت،یحق در. هــستند شــخص یــک مخــارج تــرین بــزرگ هــااتیــمال
 از بتواننـد  تـا  کننـد یم کار دولتي  برای  م اواسط ات هیژانو از ها خانواده

 آن کتـاب  نیـ ا و اسـت  الزمي  دیـ جدي  هادهیا. ندیبرآ خود اتیمالي  عهده
  .دهدیم ارائه را هادهیا

  
 آمـوزش  خود فرزندان بهی   متفاوت طور به ثروتمندان که کندیم ادعا رابرت

 نیـ ا. دهنـد یم وزشآم خود فرزندان به شام زیم دور خانه در آنها. دهندیم



24  نوجوان پولدار

 انتخاب خود کودکان با بحثي  برا شما که نباشدي  ادهیا آن است ممکن دهیا
 کـنم یمـ  هیتوص شما به. دیندازیب آنها بهی  نگاه خواهمیم شما از اما د،یکرد
 ،CPA یـک  و مـادر  یـک  عنـوان  بـه  من، نظر از. دیده ادامه خود قاتیتحق به

 مـا . اسـت ی  میقـد ي  دهیا یک کن ادیپی  خوب شغل و ریبگ خوب نمرات مفهوم
 متفـاوت ی  آموزشـ  به ما. میکن هیتوص فرزندانمان بهي  شتریبی  پختگ با دیبا
 کارمنـد  تا دیکن تالش مییبگو فرزندانمان به دیشا. میدار ازین دیجدي  ادهیا و

 مالکي  برا تالش کهی  حال در است يبدي  هیتوص ه،یتوص نیا د،یباشی  خوب
  .ستیني بدي هیتوصی قبلي دهیا مانند شدن شرکت

. کنـد  کمـک  گـر ید نیوالـد  بـه  کتـاب  نیـ ا که دوارمیام مادر یک عنوان به من
 تیـ موفق بـه  توانـد یمـ ی  کـس  هـر  که شوند مطلع مردم است دواریام رابرت
 یـک  یـا  باغبـان  یـک  شـما  امروز اگر. باشند داشتهی  انتخابی  نیچن اگر برسد
 دوسـت  کـه یی  آنهـا  و خودتان هب دیقادر شما د،یهست کاریبی  حت یا داریسرا
 دیباشـ  داشـته  بخاطر. دیده آموزش کنند مراقبت خود ازی  مال نظر از دیدار
 و مـسائل  مـا  آن قیـ طر از کـه  اسـت ی  ذهنـ  ندیفرآ کی ی مال فهم و درك که

ي فنـاور  وی  جهـان  راتییـ تغ بـا  ما امروزه .میکنیم حل را مانیمال مشکالت
 آنهـا  بـا  قبالً که هستندی  راتییتغ از تربزرگی  حت یا بزرگ که میهست مواجه
 ناًییق زیچ یک اما ندارد، گوي بلورین براي پیشگویی    کس چیه. میبود روبرو
 چـه . ماسـت  تیـ واقع از فراتـر  کـه  است ماي  رو شیپی  راتییتغ: دارد وجود

 انتخـاب  دو مـا  فتـد، یبی  اتفـاق  هر اما شد؟ خواهد چه ندهیآ در داندیمی  کس
 ،یآمـادگ  قیطر از هوشمندانه کردني  باز یا امن دنکري  باز: میداری  اساس
  .تانفرزندان و خودی مال هوش و سواد کردن داریب و التیتحص

  متشکرم                                                                                                             
                 شارون لچتر                                                                             



  1 فصل

  گریزي به گذشته
  

   پولدار پدر پولدار، پدر
   است شده نقلی وساکیک رابرت توسط که همانطور

  
 و بـود  بـاهوش  اریبسی  یک. ریفقي  گرید و پولداری  یک داشتم، پدر دو من

 ي چهارسـاله ي  دوره و داشـت ي  دکتر مدرك او داشت،یی  باال التیتحص
ي بـرا  او سـپس . بـود  دهرسان انیپا به دوسال از کمتر در رای  کارشناس

 دانـشگاه  و کاگویش دانشگاه فورد،نتاس دانشگاه بهی  عال التیتحص انجام
 کامــلی مــال  و بــورسينــهیهز کمــک بــای همگــ رفــت، وســترن نــورث

  . نکرد تمام را هشتمش کالس هرگز گرمید پدراما . تحصیلی
 بـه  را عمرشـان ي  همـه  بودنـد،  موفـق ي  افـراد  کارشـان  در پدرم دو هر

 حـال  نیعـ  در. داشـتند  یتوجه  قابل درآمد دو هر. بودند کرده ارکی  سخت
 بـه ي  گـر ید. بـود ی  مـال  کشمکش حال در اشیزندگ طول در آنها ازی  یک
 هـا ده مردی  وقت پولدارم پدر. شد لیتبدیی  هاوا مردان نیپولدارتر ازی  یک
ي برجــا ساهایــکل و هیــریخ مؤســسات اش،خــانوادهي بــرا دالر ونیــلیم
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 پرداخـت  دیـ با کـه  گذاشـت ی  باق رایی  هاحسابصورت يگرید و گذاشت
  . شدندیم
-هیتوصـ  امـا  کردنـد یمـ  حتینص مرا دو هر. بودند بانفوذ وي  قو دو هر
 امـا  داشـتند  اعتقـاد  آمـوزش  بـه  شـدت  به دو هر. نبود هم هیشب شانیها

  . کردندینم شنهادیپ رای مشابهی آموزشي دوره
-یمـ  رد یـا  رفتـه یپذ را اشهیوصت ستیبایم داشتم، پدر یک فقط من اگر

 انتخاب شانس من به کردندیم حتینص من به کهي  پدر دو داشتن. کردم
  . ریفق مرد ازی یک و پولدار مرد از دگاهید یک داد؛یم را ریمغاي هادگاهید

 فکـر  خـودم  بـا  شتریـ ب کـنم،  رد یا رفتهیپذ را آنهای  راحت به که نیاي  بجا
  .دادم انجام را ابمانتخ سپس و کردم سهیمقا کردم،
 ریـ فق هنـوز  ریـ فق پـدر  و نبـود  پولدار هنوز پولدار پدر که بود نیا مشکل
 در هـا خـانواده  و پـول  بـا  و کـرده  شـروع  را کارشـان   تـازه  دو هر. نبود

 موضـوع  مـورد  دری  متفـاوت  اریبس نظرات نقطه آنها اما. بودند کشمکش
  . داشتند پول
ي همـه ي  شهیـ ر پـول  بـه  عـشق  :گفـت یمـ  پـدرها  ازی  یک مثال، عنوان به

  . هاستشرارتي همهي شهیر یپول یب :تگفیمي گرید و هاستشرارت
 تأثیر تحت مرا دو هر که داشتمي  قو پدر دو بودم،ی  جوان پسر کهی  زمان
 و خوبي  پسر خواستمیم من. بود متفاوت تأثیر نیا اما بودند داده قرار
ی رتیمغا. زدندینمی  همشابي  هاحرف پدرم دو اما باشم کن گوش حرف
 شد،یم مطرح پول مسئله کهیی  جا در ژهیو به بود آنهاي  هادگاهید در که
 مـورد  دری  طوالنی  زمان مدت و شدمیم کنجکاو من که بود ادیزي  حد تا

  . کردمیم فکر گفتندیم کدام هر که آنچه
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 کـه  نیا مانند شد،یم خودم از سؤال دنیپرس و تأمل صرف وقتم شتریب
 گـرم ید پـدر ي  هـا حـرف  از را سـؤال  نیهمـ  سـپس  و گفت؟ نیچن او چرا
 او بـا  مـن . اوسـت  بـا  حق بله که مییبگو است ترراحتی  لیخ. دمیپرس یم

 چـه  داندینم رمردیپ م،ییبگو و میکن ردی  سادگ به را دگاهشید ای. موافقم
 بـه  مجبور مرا داشتم دوستشان کهي  پدر دو داشتن عوض، در. دیگویم

 یـک  عنوان به. کرد خودمي  براي  تفکر راه انتخاب تینها در و کردن فکر
ي جـا  به شد، ارزشمندتر اریبس مدت دراز در خودمي  برا انتخاب ند،یفرآ
  . کنم رد یا رمیبپذ را واحد دگاهید یک صرفاً که نیا
ــی ــدال ازی ک ــدتر لی ــدن ثروتمن ــدان ش ــریفق و ثروتمن ــدن رت ــرا ش  و فق

 در کـه  اسـت  پـول  موضوع خاطربی  بده با متوسطي  طبقهي  ها کشمکش
 از پـول  مـورد  در مـا  اکثـر . مدرسـه  در نـه  شـود، یم داده آموزش خانه
ي زیـ چ چـه  ریـ فق نیوالـد  یـک  نیبنابرا. میریگیم ادیی ی زهایچ نمانیوالد
 راحـت ی  لـ یخ آنهـا  نـد؟ یبگو خـود  فرزنـدان  بـه  پـول  مـورد  در توانند یم
 فرزنـدان  اسـت  نممک. دیبخوان درس سخت و دیبمان مدرسه در ندیگو یم
ی مـال ي  زیربرنامه و تیذهن یک با اما شوند لیالتحصفارغی  عال نمرات با

 تنهـا  نیـ ا رسـند یمی  جوان سن به کهی  حال در فرزندان. یشخص فیضع
  . اندآموخته که است يزیچ

ي احرفهي  هامهارتي  رو مدارس. شودینم داده آموزش مدرسه در پول
 حیتوضـ  امـر  نیا. ریخی  مالي  هاهارتمي  رو اما هستند، متمرکزی  علم و
 کـه ی  کـسان  بـاهوش،  حسابداران و پزشکان بانکداران، چطور که دهدیم
ی زنـدگ  طول در هنوز است ممکن اند،کرده کسبی  عال نمرات مدرسه در

ي ادیـ ز حـد  تـا  مـا ی  ملـ  وحـشتناك ی  بده. باشندی  مال کشمکش در خود
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 مـا ی  دولتـ  امـات مق و کـرده   تحـصیل  اسـتمداران یس کـه  است نیا بخاطر
 در دنیـ د آمـوزش  بـدون  یـا  انـدك  آمـوزش  با رای  مالي  هايریگمیتصم
  . دهندیم انجام پول مورد
 افتـاد  خواهدی  اتفاق چه دانمینم و کنمیم نگاه دیجدي  هزاره به اغلب من
 ازیـ نی  پزشـک  وی  مـال  کمـک  به که میباشي  نفر هاونیلیم با مواجهی  وقت

 وابـسته  شانیـ هاخانواده یا دولت بهی  مال کمکي  برا آنها. داشت خواهند
 شـود  برداشـته ی اجتمـاع  تأمین وی پزشک مراقبت کهی  زمان. بود خواهند

 اگـر  داد خواهـد  ادامـه  خـود ي  بقا بهی  ملت چطور افتاد؟ خواهدی  اتفاق چه
 کـه  – باشـد  نیوالدي  عهده بر همچنان پول مورد در فرزندان به آموزش

   هستند؟ ریفق حاضر حال در ای بود خواهند ریفق آنها اکثر
 یـاد  آنهـا ي  دو هر از داشتم، تأثیرگذار و بانفوذ پدر دو من کهیی  آنجا از

 کردم،یم فکر آنهاي  هاهیتوص از کدام هر مورد در ستیبایم من. گرفتم
 تفکـرات  تـأثیر  و قـدرت ي  نـه یزم دری  باارزشـ  نشیب کار، نیا انجام با و

 عـادت  پـدرها  ازی  یک مثال، عنوان به. آوردم بدست اشیزندگ بر شخص
). اسـت  مـن ی  مال توان از خارج (میآیبرنم اشعهده از من د،ییبگو داشت
 مـن  به او عوض در. بود کرده ممنوع را کلمات نیا از استفاده گرمید پدر

 جملـه ی  یکـ  م؟یبـرآ  اشعهـده  از توانمیم چطور مییبگو تا کردیم اصرار
 فـرار  مشکالت از که دهدیم اجازه شما بهی  کی. سؤال کي ی گرید و است
 پولداري  بزود کهي  پدر. کندیم کردن فکر به وادار را شماي  گرید و دیکن

 توانمینم من که جمله نیا خودکار گفتن با که دهدیم حیتوض بود خواهد
 کـه  سـؤال  نیا دنیپرس با اما. افتدیم کار از شما مغز م،یبرآ اشعهده از

. کنـد یمـ  کـار  بـه  شـروع  شـما  مغـز  م؟یبـرآ  شاعهده از توانمیم چطور
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 مـصر  اریبـس  او. دیـ بخر دیـ خواهیم کهي  زیچ هر که نبود نیا منظورش
 روز مغـزم . جهـان  در وتریکامپ نیقدرتمندتر ذهنتان، دادن نیتمر به بود
 چـه  هـر . دادمیمـ  نیتمـر  آن بـه  روز هـر  من رایز شدیم تريقو روز به

 بـود  معتقد او. آورم بدستي  شتریب پول توانستمیم شدیم تريقو مغزم
ی تنبلـ ي  هانشانه ازی  یک میبرآ اشعهده از توانمینم من خودکار گفتن که
  . استی ذهن
 آنها ازی  یک که شدم متوجه من کردند،یم کار سخت پدرم دو هر چه اگر

 پـول  از صـحبت  کـه ی  زمان کند دنیخواب به کیتحر را مغزش دارد عادت
 بلندمـدت ي  جـه ینت. دارد مغـزش  دادن نیتمـر  هب عادتي  گرید و شودیم
ي گـر ید و شـد  تـر يقو روز به روزی  مال نظر ازی  یک که بود نیا کار نیا

ی شخـص  کـه  ستیـ ن نیا با متفاوتی  لیخ کار نیا. ترفیضع روز به روز
 گـر یدی  شخص مقابل در برود باشگاه به کردن نیتمري  برا منظم طور به
 نیتمــر. کنــد تماشـا  رای مربــ و ندیبنــش ونیـ زیتلوي جلــوی صـندل ي رو
 و ثـروت  شـانس ی  ذهنـ  مناسب نیتمر وی  سالمت شانس مناسبی  کیزیف

 کـاهش  رایـی   دارا هـم  و سالمت همی  تنبل. دهدیم شیافزا را شمایی  دارا
  . دهدیم
 ثروتمنـدان  کـه  کـرد یمـ  فکری  یک. داشتندی  متفاوتي  فکر نگرش پدرم دو
ي شتریـ ب اتیـ مال دارنـد ي  تـر کم شـانس  کـه یی  آنها از مراقبتي  برا دیبا

 و کرده هیتنب را کنندیم دیتول کهیی  آنها اتیمال: گفتیمي  گرید. بپردازند
  . دهدیم پاداش کنندینم دیتول کهیی آنها به
 دایپی  خوب شرکتی  بتوان تا بخوان درس سخت کرد،یم شنهادیپ پدر کی
 تـا  بخـوان  درس سـخت  کرد،یم شنهادیپي  گرید. یکن کار شیبرا وی  کن
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 نیـ ا لیـ دل :گفتیم پدر کی. يبخر را آن تای  کن دایپی  خوب شرکتی  بتوان
ي گـر ید. دارم را هـا بچـه  شـما  کـه  سـت  ا نیا بخاطر ستمین پولدار من که
ی یک. دارم را هابچه شما که نستیا شوم پولدار دیبا که نیا لیدل گفت، یم
 امشـ  زیـ م سـر  بـر  وکـار   کـسب  و پـول  مورد در تا کردیم قیتشو را ما

 ممنـوع  رایی  غـذا ي  هـا وعده سر بر پول از صحبتي  گرید. میکن صحبت
 و دیـ کني  بـاز  مـن یا د،یـ آیمـ  دانیم به پولی  وقت :گفتیمی  یک. بود کرده

  . دیکن تیریمد را خطر و سکیر دیریبگ یاد :گفتیمي گرید. دینکن سکیر
 .ماسـت یی  دارا وي  گذارهیسرما نیتربزرگ ماي  خانه داشت، اعتقادی  کی
 نیتـر بـزرگ  شـما ي  خانـه  اگـر  و استی  بده یک امخانه :گفتیمي  گرید

  . دیدار قراري دشوار تیوضع در شما شماست،ي گذارهیسرما
ی ولـ  کردند،یم پرداخت موقع به را خودي  هاحسابصورت پدرم دو هر
ي گـر ید کـه ی  حـال  در کـرد یمـ  پرداخت اول را شیهاحسابصورتی  کی

  . پرداختیم رآخ در را شیهاحسابصورت
 اعتقـاد  باشـد  شـما ي  ازهاین و شما مراقب که دولت یا شرکت به پدر کی

ي ایـ مزا ،یبازنشـستگ ي  هابرنامه حقوق، شیافزا نگران شهیهم او. داشت
ي درآمـدها  ریسـا  و لیـ تعطي  روزهـا  ،يمـار یبي  بـرا ی  مرخص ،یپزشک
 و بودنـد  وسـته یپ ارتـش  به که بود شیعمو دو تأثیر تحت او. بودی  جانب
 افـت یدری  حقـوق  وی  بازنشستگي  بسته فعاالنه خدمت سال ستیب از پس
ي بـرا  ارتـش  کـه  PX ازاتیـ امت وی  پزشـک ي  ایمزاي  دهیا او. بودند کرده

 عاشــق او. داشــت دوســت اریبــس را بــود کــرده فــراهم بازنشــستگانش
ی گـاه . بـود  دانـشگاه  قیـ طر از موجودي  تصد حق وي  داراجاره ستمیس
 نظـر  به شغل از تر  مهمی  شغلي  ایمزا وی  زندگي  رابی  شغل تیحماي  دهیا
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