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ی گرام خوانندگان تمام ازی قدردان و تشکر

  مداومت قدرت کتاب

 کتـاب  مـن  ،NYUی  کارشناسـ  برنامـه  در تیریمـد  دورهی  مرب عنوان به
 و هیـ پا عنـوان  به کتاب نیا. کنمیم هیتوص شما همه به را مداومت قدرت
 نیـ ا بـر  رو، نیـ ا از. رودیم کار به گریدي  هادوره اتیمحتو تمام اساس

 شیپـ ي  هـا تیـ موفق تمـام  درك دیکل کتاب نیای  اصل فلسفه که باورهستم
  .شماستي رو
 ریمد راهنما، استاد ،یدرس برنامه تهیکم عضو شورا، عضو روزنتال،. یج دیوید«

  »Shepard Communications شرکتیی اجرا
  

 وی شخــص توســعهي هــاروش و راه کــه اســتی کتــاب مــداومت قــدرت
  .استی واقع زرا یک کتاب نیا. بردارد در رای تیشخص

 »آنجلس لس پرسون، مکی جس«
  

 وی ســالمت هــا،حرفــه در منــابع نیرگــذارتریتاث ازی کــ یمــداومت قــدرت
 یادداشـت  ازی  کاملی  کپ و امخوانده را آن بارها و بارها من.هاستيشاد

  .امکرده هیته آن سازنده اریبسي محتوا از میهايبردار
 »سیاپولینیم د،یهر دیر«

  

 شرفتیـ پ تا کرد آزادی  کل به امیروحي  فشارها از را من مداومت، قدرت
 صـرف  رای  طـوالن ي  هـا سـال  مثـال،  عنـوان  بـه . باشم داشتهي  ریچشمگ
 یـک  ماننـد  شهیهم کتاب نیا. کردم خود اندام تناسب حفظ و وزن کاهش
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. ستادیـ نا حرکـت  از هرگـز  امـا  رفتیم نییپا و باال آسا غولیی  هوا ترن
 هـر  بـه  بتـوانم  تـا  داد قرار من انداز چشم در را هاتیموفق همه کتاب نیا

  . شد خواهم موفق شکی بی طیشرا هر در که بدانم و برومیی جا
 »آستن امز،یلیوی میج«

  

 اقـدامات  و راتییـ تغ اعمـال ی  چگـونگ  از فرد به منحصر شینما کتاب نیا
ــرا کوچــک ــسبي ب ــموفق ک ــاتی ــزرگي ه ــا. اســت ب ــاب نی ــاو کت ي ح
 قادرنـد ی  همگـ  کـه  اسـت ي  اسـاده  امـا  زینگاشگفت بزرگ،ي  ها ياستراتژ

 خود مثبت ندیبرآ و ریتاث تحت را مای  شغل وی  خانوادگ ،یشخص طیشرا
  .دهند قرار

 »یشمال رتلیم سواحل ،ینیرات ریپ«
  

 مـن ي  برا هم باز اما بودم خواندهي  ادیز خودآموزي  هاکتاب آن از شیپ
 کتـاب  نیـ ا کـه  دمکـر ینم فکر کتاب نیا مطالعهي  ابتدا در. بود کم اریبس
 نیـ ا.  امکـرده  اشـتباه ی  لـ یخ که شدم متوجهی  کم اما باشد متفاوت میبرا

 پـس  امـا  بخورم، شکست امیزندگ دری  راحت به تا داد قدرت من به کتاب
 فکـر  کتـاب،  نیـ ا خوانـدن  از قبـل . رسـاند  امـن  نقطـه  ک ی به مرای  مدت از
 کـه  دینکشی  طول اما است وزن اضافه منی  زندگ مشکل تنها که کردم یم
. بـودم  مانـده  غافـل  آنهـا  از شهیهم که شدم روبروي  دیجدي  هاچالش با

 کـرده  درك را آنهـا  همـه ی  سـالگ  17 سـن  در کاشي  ا که کردمیم آرزو
  . بودم

 »کانن شهر در،یاسنا رایتا«
  



7 قدرت مداومت

 آموخـت  من به کتاب نیا. شد منی  زندگ در آرامش جادیا باعث کتاب نیا
 هراسي  زیچ از اما بروم شیپ پرتگاه هلب تا وحشت و ترس بدون چگونه

 در دیـ با دهدیم یاد ما به که است اصل یک شجاعت. باشم نداشته دل در
 یاد کتاب نیا در. میبمان زمان گذر منتظر و میباش صبوري  کار هر مقابل
 نیهمـ  امـا  افتنـد ینمـ  اتفـاق  شـبه  یک هرگزی  منف یا مثبت جینتا که گرفتم
ي هـا تیـ موفقي  بـرا ی  محکمـ  لیـ دل توانندیم ما روزمره و سادهي  کارها
  . باشند ما ندهیآ بزرگ

 »یکم و ستیب قرن سندهینو لز،یه میآناه خاکو، تاهرا و هاس«
  

 که استی  شخص ارتباطات توسعه نهیزم در کتاب نیبرتر مداومت قدرت
  . امخوانده و امگرفته بدست حال به تا

 »اتلیس کلوس، کلیما«
  

 هـر  در جـامع  مرجـع  یک عنوان به آن از من که استي  انهیگنج کتاب نیا
  . کنمیم استفاده کار و کسب در ژهیو به امیزندگ ازي اجنبه

 »دموریکر ول، شات شنا«
  

 در نکهیا محض به کودکان دیبا که استی  زندگ فلسفه ک ی مداومت قدرت
 آمـوزش  آنهـا  بـه  رنـد یگیم قرار هاآموزش نیترییابتدا و نیاول معرض

 در موجـود  میمفاهی  کس امیجوان وی  کودک زمان در کاشي  ا. شود داده
  . دادیم آموزش من به را آن

 »نگتونیلکس لمان، نیج«
  

 مـرا  فـردا  کتاب نیا. کنمیم استفاده روز طول دری  فلسف کتاب نیا از من
 قادر من آن مطالب با. کندی  م لیتبد امیزندگ سراسر در بهتر فرد ک ی به
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 بـا . بـردارم ی بزرگـ ي هـا قـدم  خـود ی منف ندازا چشم حیتصحي  برا بودم
ی طراحـ  فرزنـدانم ي  بـرا  بهتـر ی  زنـدگ  مـدل  ک ی من کتاب نیا از استفاده
 از شیبـ  مـن ي  بـرا ی  روحـ  وی  جسمانی  سالمت ارزش کتاب نیا با. کردم

 رونـق  هـم  کـارم  و کـسب  . یافتنـد  بهبـود  روابطم تمام شد، روشن شیپ
  . افتی یفراوان

 »دلتونیم ا،یگارس پدرو«
  

 دایـ پ دستی  قبول قابل جهینت به کهی  زمان مردم ازي  اریبس همانند هم من
 داد مـن  بـه  فیـ خفي  برتـر  کتـاب  کـه ی  تـ یذهن با. شومیم دیناام کنمینم

 مـاه  سـه  طـول  در کـه یی  انهـا یز و ضرر برابر در را خود  روح توانستم
. کـنم  متقاعـد  را امساله 69 پدر توانستمی  حت من. کنم آرام شدم، متحمل

 بـه  مـا ي  دو هر. بود داده دست از پوند 20 حدود ماه سه طول در زین او
 مـا ي  بـرا  بـاالخره  مـداومت  قـدرت  کتاب اصول که میادهیرس تیحقق نیا

  . شد خواهد کارساز
 »نتونیبوی ساحل منطقه مانگانو، ستوفریکر«

  

 ویی  غـذا  میـ رژ بـا  رابطـه  در کـه  استیی  کتابها نیبهتر ازی  یک کتاب نیا
 را کتابها نیا ازي  ادیز تعداد حال به تا من. است شده نوشته وزن کاهش
 تـا ی  پزشـک  کتاب چیه. است متفاوت کامالً کتاب نیا داستان اما امخوانده

 قـدرت  بتـوانم  تـا  نکـرده  القـا  من به کتاب نیا اندازه همیی  روین امروز به
ی قتـ یحقي  حـاو  کتـاب  نیـ ا. کـنم  احـساس  خودم در را وزن کاهشي  برا

  . است ریاپذن انکار
 »دنور چاندلر، کارول«
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 کـنم  درك توانـستم ینمـ  کنم مطالعه را مداومت قدرت کتاب نکهیا از شیپ
 میهاتالش چرا و دارم ازین کوشش و تالش چقدر کار یک انجامي  برا که

 حـد  سـر  تـا  چطور که آموخت من به کتاب نیا. رسندینم جهینت به هرگز
  . بروم شیپي زیچ هر

 »آرورا ،کرومار ندایل«
  

 نکـه یا از پس. است داشته منی  زندگ و من بری  قیعم ریتاث مداومت قدرت
 میتـصم  بـاالخره  کردنـد  هیتوصـ  مـن  بـه  را کتـاب  نیا خواندن نفر چهار

ــ کتــاب نیــا. بخــرم را آن کــه گــرفتم  دلــم کــه بــودی واقعــ کتــاب نیاول
 تیـ نهای   بـ  را آن مطالـب . برسـد  انیـ پا بـه  خواندنش هرگز خواست ینم

  . داشتم دوست
 »مسا نز،یچیر جو لورا«

  

 کـه ی  زمان شیپ سال 13 حدود. شدم بزرگ و آمدم ایدن بهی  آلبان در من
. آمـدم  کـا یآمر بـه یی  ایـ رو آرزو چیهـ  بـدون یی  تنهـا  بـه  داشتم سال 18
 نـه  و داشـتم  ارتباطي  برقراري  رو نه. کنم صحبتی  سیانگل توانستم ینم
 نظـر  صـرف  دانشگاه در لیتحص ادامه از. کار و کسب شروعي  برای  پول

 کـار  به مشغول رستوران یک در تزایپ عیتوز کیپ عنوان به و بودم کرده
 تـا  خواسـت  مـن  از و داد مـن  بـه  را کتـاب  نیـ ا دوسـتانم  ازی  یکـ . بودم
 بـا  کـا یآمر در امـروز  مـن . ببـرم  کار به امروزمرهی  زندگ در را نشیقوان
  . کنمیمی زندگ روزمندانهیپی فراواني اهایرو

 »اوکالهما شهر ،یدالي دآن«
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  . است نیزم ارهیسي برا بزرگي اهیهد مداومت قدرت
 »تامپا جیخل شوورون، مارك«

 صـاحب  دسـت  بـه  وراثـت  انحصار با زین لمیاتومب و شدم ورشکسته من
 کـامالً  کـنم  دفـاع  خـودم  حـق  از بتـوانم  نکهیا بدون من و افتاد اشیاصل

 کتـاب  در شـده  ارائـه  اصـول  دوبـاره  شروعي  برا کهی  وقت. شدم زیچ یب
 هیسـرما  نیـ ا. شدم دالر ونهایلیم صاحب گرفتم کار به را مداومت قدرت
  . رساند منزل سر به امیزندگي هاعرصهی تمام در مرا

 »آپوماتوکس د،یک نیدار«
  

 نیرتریچـشمگ  و نیمهمتـر  ازی  یکـ  دیشـا  مـداومت  قـدرت  کتاب خواندن
 آرامـبخش  و سـاده  میمفـاه . امخوانـده  حال به تا من که باشدیی  هاکتاب

 میتـوان ینم و میهست تماس در آنها با روزانه که هستندی  اصول کتاب نیا
 از وجـودم  تمام خواندمیم را کتاب نیا کهی  هنگام. میریبگ دهیناد را آنها

. ستیـ چ بابـت ي  اریهوش همه آن دانستمینم من و بود شده داریب خواب
 کـه  گذارنـد  ریتـاث  آنقـدر  اسـت  داده ارائـه  اولـسون  جـف  کـه یی  هانمونه

  . رندیگ قرار استفاده مورد یا و شوند دركی آسان به  توانند یم
 »هوستون جاناك،ی جول«

  

 نیـ ا امـا  امکـرده  اسـتفاده ی  شخـص  توسعهي  هاکتاب از سال نیچند من
 را امهیسـرما  از پونـد  35 مـن . بود موجود منبع نیباتریز و نیبهتر کتاب
 مـداومت  قـدرت  اصـول  از اسـتفاده  با اما دادم دست از ماه سه طول در

 و خودی  شخصی  زندگ در اصول آن از من. هستم محکم وي  قو همچنان
 کنتـرل  تـا  شده باعث کار نیا و کنمیم استفاده دقت به خود کار و کسب
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 نیـ ا رو نیـ ا از. باشـم  داشـته  خـود ی  زندگ اموري  روي  تريقو تمرکز و
  . است بوده مني هاتیموفق وي روزیپ عامل تنها کتاب

 »نیفرانکل ن،یگر چاردیر«
  

 آني  ریکـارگ  به وي  ریگیپ که روان و ساده اریبس استی  کتاب کتاب، نیا
 هـر  در ویی  جـا  هـر  دری  کـس  هـر ي  برا کهي  طور. است آسان تینهایب

 از درجـات  نیبـاالتر  به را آنها و باشد سودمند و دیمف تواندیمی  طیشرا
  . برساندي روزیپ و تیموفق

 »وگاس الس سرانو، لکسا«
  

 و میمفـاه  درك و مـداومت  قـدرت  کتـاب  مطالعه حال در که گذشته سال
 ناخودآگـاه  مـن  کـه  افتمیـ در بـودم  آن در شـده  ارائـه ي  هـا روش نیتمر

 هـدف  بـه  رو نیـ ا از. امگذاشـته  کنـار  شهیـ همي  برا را اتیدخان مصرف
 در کـه  یحال در یافتم، دست بود، وزنم از پوند 25 کاهش که خودی  اصل
  . نشدم پروسه دو نیا درك متوجه کتاب با شدن سرگرم نیح

 »نزیکال و ساتون باب«

ی معرفـ  خـود  مـداومت  قـدرت  کتاب در اولسون جف کهی  اصول دنبال به
 نکـه یا خـاطر  بـه  او از. شـوم  بزرگ ونریلیم یک تا کرد کمک من به نمود،
 لیتبـد  مفهـ  قابـل  و اجـرا  قابـل  گسترده، موضوعات به را دشوار میمفاه

  . کنمیم تشکر واقعاً کندیم
 »آلبوکرك ،یلگال رکس«

 از همـسرم  و مـن . اجراسـت  قابـل  جوانـب  همه در مداومت قدرت اصول
  .میکردی فراواني هااستفاده وزن کاهش و خودی سالمت بهبودي برا آنها

 »منچستر وست کر،یب. یج. یب«
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ي هـا قـضاوت  و فکـر  طـرز  شـوم  آشـنا  کتاب نیا با کهی  زمان از قبل من
 نیـ ا در کـه ی  شـکوه  مـن . داشـتم  کس همه و زیچ همه دربارهی  نادرست
 تمـام  دری  زنـدگ  فلـسفه . بـودم  دهیـ ند گـر یدی  کتـاب  در هرگز دمید کتاب
 کتاب نیا مطالعه با من. است مشهود کامالً کتاب نیاي  سطرها و هابخش
 بـت مث انـواع ی  نیگزیجاي  برا و کردم فراموش را خود ناپسند و بد عادات
ی زنـدگ  یـک  نقـش  و طـرح  آنی  کل جهینت که گرفتمی  فراواني  هادهیا آنها،

 میتــصمي بــرای زمــان هــر در مــن امــروز. کــرد میترســ میبــرا را موفـق 
 و رفتـار  دری  شـگرف  راتییتغ هم پسرم. هستم پروای  ب بزرگي  ها يریگ

 مـن . اسـت  دهیرسـ  من دربارهي  اتازه درك به و کرده مشاهده من گفتار
ي هـا نگـرش  یـا  وی  آنـ  ماتیتـصم  امهیسـرما  و پـول  صـرف ي  برا گرید

  .دارمیبرم قدم میهاتیاولو برحسب و ندارمی سطح
 »نیاروا پونس، مونیس«

  

ی شخـص  توسعهی  پ در گذشته سال چهل طول در کهی  کس عنوان به من
 کتـاب  نیاي  کاربردها نیتریاساس ازی  ک ی که امدهیرس درك نیا به بوده

 میمفـاه  همـان  پـردازد یمـ  شان حیتوض به کهی  میاهمف تمام که است نیا
  . هستندی زندگی اصل

 »دیفلو بروم، مک استفن«
  

 ستیـ ل از فراتـر ی  ستیل به را ما تا کندیم کمک ما به مداومت قدرت کتاب
 بـا  مـن . سـازد  هموار ماي  برا را آنها بهی  ابیدست و برساند مانیآرزوها
 موضـوع  هـر  در مرا تعادل که دارم دست بهي  ابزار کتاب نیا از استفاده

 مـن  اسـت  وقـت  تمـام  مـن  شـغل  کـه یی  آنجـا  از. کنـد یم حفظی  مبحث و
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 هـر  از مـرا  کتـاب  نیا اما ندارم را مسائل ازی  لیخي  ریادگي ی برای  فرصت
  . است ساخته ازینیبی آموزش

 »  ردموند رابرتز، مارك«
  

 به تا کهی  نیقوان از شودیم باعث که است العاده فوق دهیپد یک کتاب نیا
 کی ی کس هري  برا کتاب نیا خواندن. میشو آگاه و باخبر میادهینشن حال

 مطالعـه  دیـ با ارشد،یی  اجرا ریمد یک تا گرفته آموز دانش از و است دیبا
 دیـ با مداومت قدرت کتاب من نظر به. دانست االجرا الزم خودي  برا را آن
 و کـار  هر در .شوند حاضر آن در مردم همه که شود برگزاری  کالس در
ی اصـل  منبـع  مـداومت  قـدرت  میبگـذار  قـدم  میبخـواه  کهي  انهیزم هر در

ي بـرا  توانـد یم کتاب نیا میباش داشتهی  بانک حساب یک اگری  حت. ماست
 کتـاب  نیـ ا رایـ ز. بگـذارد  مـا  اریـ اخت دری  خوبي  راهکارها آن، نمودن پر

 نیـ ا. نـدارد  راي  ا مـسئله  و مبحـث  هـر  دركی  چگونگ آموزش جزی  هدف
 بـه ی  خاص بیترت و نظم و گرداندیم باز تانیاصل ریمس به را شما کتاب
 اسـت  نیـ ا کتاب نیا مطالعه از پس جالب مسئله تنها. بخشدیم تانیزندگ
 تـا  شـود یمـ  لیتبد شماي  برا قدرتمند سالح یک به تانیآگاه و دانش که

 نیـ ا همـه . دیـ کن دایـ پ دست خود اهداف بهی  تالش وی  نگران بدون دیبتوان
ي زیآمتیموفق منبع زین شماي  برا. بودند کارسازی  زندگ مني  برا عوامل
  . بود خواهد

 »وگاس الس لور،یت لئونارد«
  

 شـکل  بـه  مـسئله  هـر  بـه  نـسبت  میدگاههایـ د کتـاب  نیـ ا خوانـدن  از قبل
 کـه  بـودم  ورشکـسته  و پـول ی  بـ ي  دانـشجو  یک من. درآمدندی  منسجم
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 بـا  مـرا  و داد رییـ تغ مـرا  ریمـس  کتـاب  نیـ ا. داشتمی  بده و قرض هزران
  . ساخت همگامی آن تیموفق وی نیبخوش فلسفه

 »گویسند والتر، میت«
  

 مفهـوم  مـن  کتاب نیا در شده ارئهي  روشها از استفاده و خواندن از پس
ــت ــه را رقاب ــردم دركی درســت ب ــردمی ســع و ک ــدرت ک  در را خــود ق
 کـسب  در کهی  جینتا. ببرم کار به امروزانهی  زندگ گوناگوني  ها تیموقع

 آن دنبـال  بـه . بودند العاده خارق و ذهن از دور واقعاً شد حاصل کارم و
 نیتــرسـازنده  و نیبهتـر  دسـتخوش  زیــن امیشخـص ی زنـدگ  وی سـالمت 

  . شدند راتییتغ
 »کیکر گوس ن،یکاف کارل«

  

 نیـ ا در را بـود  آمـده  شیپـ  میبرای  زندگ طول در کهی  سواالت تمام پاسخ
 از پـر  را آن شـدم  آشـنا  کتاب نیا با بار نیاولي  راب کهی  وقت. یافتم کتاب

 کتـاب  نیـ ا. دمیـ د هوشـمندانه ی  زنـدگ  کي یـ  بـرا  قیـ دق و خوب اطالعات
  . کرد میترس من چشمان شیپ را موفق و خوبی زندگ یک ریتصو

 »نتویجاس سن هوترا، کلیما«
  

 بـه  را آن مـن . اسـت ی  تیریمد مباحث هیزمن در موفقی  مرب یک کتاب نیا
  . کردم هیتوص داشتم خود اطراف در کهي ادافر تمام

 »نگزیاسپر کورال ن،یآنتو سیدن«
  

 دری شرفتیــپ وی ترقــ چیهــ کــردمیمــ تــصور مــن کــهیی روزهــا همــان
ــدگ ــتم ام یزن ــ نداش ــاب نیهم ــا کت ــکي بازخورده ــا کوچ ــت ام  از مثب
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 چیهـ  پرداخـت  بـدون  کـه یی  هـا تیـ موفق. داد نشان من به را میها تیموفق
  . نداشتمی اطالع آنها از هرگز اما بودم آورده دست بهي انرژ و نهیهز

 »کالرا سانتا کس،یم سوزان«
  

 کـشاند  چالش به مرا مغز کتاب نیا. بود العادهفوق شاهکار یک کتاب نیا
 دسـت  خـود ی  اصـل  هدف به امروزانه کار و کسب و تجارت در بتوانم تا
 یـک  نـه  اسـت  دیـ با کی یـ  مکان و زمان هر در کتاب نیا خواندن. کنم دایپ

  . خواسته
 »گلندال بوکر،. آر ونسا دکتر«

  

ــ مــداومت قــدرت کتــاب در کــهی اصــول  هیشــبی همگــ انــدشــدهی معرف
  . هستند ماي عملکردها و رفتاري براي زوریکاتال

 »وركیوین سم،یم تیآنتون«

 امـا  امخواندهي  اریبس خودآموزي  کتابها من گذشته سال ستیب طول در
ي ریچشمگ حد تا را ما فهم و درك کتاب نیا  که میبگو توانمیم جرات با

 شـده  نگاشـته  ممکن شکل نیآسانتر و نیترساده به رایز دهدیم شیافزا
 انتقـال  و آسـان  نگـارش  طـرق  از را خـود یی  جادو قدرت کتاب نیا. است
  . است آورده بدست باالي معنا

 »لیو لسونیو ،پشایب کیما«
  

 آن بـا  حـال  بـه  تـا  مـن  کـه  سـت ای  فلـسف  منبع ازي  بارز نمونه کتاب نیا
ي انهیزم هر در که است حق به واعظ ک ی همانند کتاب نیا. امشده روبرو
 دیـ مف ماي  برا تواندیمی  پزشک مختلف مباحث دری  حت یا و تجارت، مانند
 کـه  آنچه ": است نیا آموختم کتاب نیا از من کهي  اجمله نیمهمتر. باشد
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 انجـام  امـروز  فقـط  کـه  آنچـه : اردد تیاهم و است مهم میدهیم انجام ما
   ".میکن دنبال زین فردا میخواهی م و میدهیم

 »ساکرامنتو ماك، دیوید«
  

 شکـسوت یپ یـک  عنـوان  بـه . هـستم  منـد عالقـه  کتـاب  نیا به تینهایب من
 بـه  را کتـاب  نیـ ا مـن  ورزشي  ایدن در ساله 25 تیفعال و اسبقي  احرفه
 بـه  زیـ ن خودی  سالمت در دیاهخویم اگر. کنمیم هیتوص مردم اقشار همه
 بدست فرصت نیاول در را کتاب نیا دیکن دایپ دستی  موفق و خوب جهینت
 شـما  نـده یآ و داد خواهـد  رییتغی  کل به را تانیدگاههاید کتاب نیا. دیریبگ
 و هـا فلـسفه . اسـت  قدرتمنـد  اهرم یک کتاب نیا. ساخت خواهد روشن را

ی شـروع  نقطـه ی  همگ کنندیم دایپ راه ما ذهن به کتاب نیا در کهي  افکار
  . بود خواهند دوبارهی زندگي برا

 »یاوالت سارتو، دلی لوس«
  

 کـه  را آنچـه  بتوانم تا گذاشت میروبروی  انیپایب راه مداومت قدرت کتاب
 تیـ موفق سرچـشمه  کتـاب  نیـ ا. بگـذارم  اشـتراك  به گرانید با آموزمیم

 در کتـاب  هزارانیی  گو که دیآیم بر نیچن آن میمفاه وی  معان از و است
  . است شده خالصه کتاب یک

 »ویبلو ن،یچمبرل انیرا«

ی ذهنـ  نظر از کتاب نیا که معنقدم من وقت تمام سیپل افسر یک عنوان به
 قـرار  کـا یآمر سراسـر  دری  آموزشـ  ستمیـ سي  روبـرو  قد تمام تواندیم
  . ردیبگ

 »تاکسون ا،یگارسی باب«
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 امیمیقـد ي  فرسـا  طاقـت ي  هاتیموقع توانست که داشتی  قدرت کتاب نیا
  . دهد رییتغ امیزندگ در سازنده ویی طالي هاتیموقع به ذهنم در را

 »سیلوئ نتیس جوزف، ونیاست«
  

 بتـوانم  تـا  دیکـش  طـول  سـالها  و بـود  میبرا خودآموز منبع ک ی کتاب نیا
 آسانی  لیخ کتاب نیا درك. کنم ادهیپ امیشخصی  زندگ در را آن میمفاه
 کـه  داد نـشان  مـن  به زشیانگدل و بایز نگارش با وناولس جف اما است
 کتـاب  نیـ ا. دارد خـود ی  ذهنـ  میمفـاه  انتقـال  دري  زیانگشگفت قدرت چه

  . استی گروه وی شخص ارتباطات توسعهي برا کتاب نمونه نیبرتر
 »لیو جکسون ،يکند انیبرا«

  

ي بـرا ی  راهـ ي  جـستجو  دنبـال  بـه  کـه ی  کـسان  تمـام  بـه  را کتاب نیا من
 را کتـاب  نیـ ا اگـر . کـنم یمـ  هیتوصـ  هـستند،  بـزرگ  اهـداف  به یابیدست

 از کـه  بـا یز جمـالت  و لغات ازی  منبع کتاب نیا که دیفهم خواهند بخوانند
 کتـابش  در اولـسون ي  آقـا . ستیـ ن میشـنو یمـ ی  ونیـ زیتلو انیمجر زبان

 نیا از من. است گذاشته اشتراك بهی  جالب مطالب خود احساسات درباره
 کـه  امکـرده ی  طراح امخانواده و خودي  براي  ابرنامه و امبرده لذت کتاب

 تـشکر  شـما  از. کنـد  انیـ نما مـا ي  بـرا  رای  زنـدگ  حیصـح  وهیش تواندیم
  . اولسوني آقا کنم یم

 »بولویک نز،یواتک گلن«
  

 اسـتفاده  خـود ی  شخـص ی  زنـدگ  در روز هر مداومت قدرت فلسفه از من
 بـه . اسـت  شدهی  مهم وی  اساس راتییتغ ریدرگ زین کارم و کسب. کنم یم

 بهي  ادیز رونق امتوانسته کتاب نیهم قیطر از من پسر، سه مادر عنوان
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 دریی  بـاال  سطوح تا داد اجازه من به کتاب نیا. ببخشم خود کار و کسب
  . استی خوب اریبسی زشیانگ منبع کتاب نیا. کنم کسب تجارت

 »یکانت اورنج آفدمبرگ، ستایکر«
  

 و اصـول  نیتمـر  بـا . بـود  رازهـا  و رمـز  ازي  انهیگنج مني  برا کتاب نیا
 ازی  کـامل ي  الگـو  توانـستم  مـن  شیبـا یزي  هـا فلـسفه  و کتـاب  نیا نیقوان
 و نیبـاالتر  انیـ م وسـط  حـد  کتـاب  نیـ ا. کـنم ی  طراحـ  خودي  برای  زندگ

 بـه  و تعـادل  تیرعا با تینها در و دهدیم نشان ما به را نقطه نیترنییپا
  . گرداندیم آشنای واقعي ایدن با را مای نیبدب گونه هر از دور

 »راکسیسا لز،یه کن«
  

 مطالعـه  و خوانـدن ي  برا کتاب نیبهتر فیخفي  برتر کتاب که افتمیدر من
 گـر یدي  کتابهـا  بـا ي  اریبـس  جهـات  از کتـاب  نیـ ا. است فراغت اوقات در

 و نگفتـه  حـرف  ایـ دن یـک  شـامل  دیشـا  اریبـس  جهـات  نیا. است متفاوت
ی هفتگـ  امـورات  هم و روزانه ماتیتصمي  راب هم کتاب نیا. باشد دهینشن
 کـه  اسـت  نیـ ا من مشکل تنها. باشد موثر و دیمف تواندیمی  کس هري  برا
ی کـس  ذهـن  در دیشـا  کـه  بزرگ آنقدر دارم؛ی  بزرگ العادهفوقي  اهایرو

 من به کتاب نیا. است ساخته دشوار میبرا رای  زندگ مسئله نیهم. نگنجد
 بـه  ماهانـه  و سـاالنه  حالـت  از را خودي  هايریگ میتصم چگونه آموخت

 امیزندگ در ریچشمگ و بزرگي  هاتیموفق شاهد و درآورم روزانه شکل
  . باشم

 »ردموند شارپ،ی موتیت«
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. کـردم  اسـتفاده  امیجسمان تیوضع توسعهي  برا کتاب نیا اصول از من
ی پـ  در و ام برده بهره کتاب نیا از زین میهایبده پرداختي  برای  حت من
  . دهم گسترش زین را فرزندانم با ارتباطات نوع نستمتوا آن

 »یارموث نورث اسنو، استن«
  

 خـود  بـه  شدت به مرا توجه بالفاصله شدم روبرو کتاب نیا با کهی  زمان
 کندیمی  زندگ وركیوین در که زن گریباز یک عنوان یک به من. کرد جلب

. است زیانگشگفت همهي  برا تجارتی  رقابتي  ایدن به ورود که میبگو دیبا
یی هـا نـه یگز چـه ی  طیشـرا  هـر  در بـدانم  تا کرد کمک من به کتاب نیا اما
 همگان تمرکز کهي  اجامعه دری  زندگ. باشم داشته انتخابي  برا توانم یم

یی قدمها مراقب که است نیا کردیرو نیبهتر استی  شغلي  تهایموفقي  رو
 میدهـ یمـ  امانج کهي  کاري  روی  طیشرا هر در اگر. میباش میداریبرم که

  . میکن دایپ دست خود اهداف به میتوانیمی راحت به میباش داشته تمرکز
 »اسپوکان ،یکول کارا«

 



  شگفتاریپ
 دربـاره . آمـد  بـازار  بـه  2005 سـال  در مداومت قدرت کتاب نسخه نیاول

ي زیـ چ چیهـ  بـه  شد مشهور و معروف کتاب نیا چقدر زمان آن در نکهیا
ي ارسـانه  جنـگ  چیه یکنون زمان در نه و زمان آن در نه. کنمینم اشاره

 گـارش ني  برا نه و میهست تنگنا دری  چاپ آثار نشري  برا نه. امدین بوجود
 را آنچـه  تـا  میـ دار نیـ ا بـر ی  سـع  همـه . متفـاوت ی  معـان  انتقال و مطالب

ی برخـ  انیـ م نیـ ا در. میبرسـان  چاپ به و میسیبنو کتابها در م،یخواه یم
 انیم نهیس به نهیس و زبان به زبان کالمشان و هاحرف که هستند کتابها
 نیـ ای  وقتـ  خواننـدگان  ازی  لـ یخ. شـود یمـ  منتقل مختلفي  هانسل مردم
. کردنـد یمـ ی  معرفـ  گرانید به را آني  دیترد چیهی  ب خواندندیم را کتاب
 ما که هستیی  رهایزنج و بند کتاب نیاي  البال در که کنندیم تصور همه

  . کندیم ریزنج و غل آني سطرها در را
 در خواننـدگان  طـرف  از لیـ میا وی  شخـص  نامـه  هـزاران  من کهی  هنگام

 قدرتمـداومت  کتـاب  کـه  شدم توجهم کردم افتیدر متفاوتی سني  هارده
 کـرده  دایـ پ راه آنهای  زندگ حدس قابل ریغ و فیظري  هابخش به چگونه

 ایـ دن مـردم  همـه ي  برا را کتاب نیا که است نیا ما فهیوظ تنها حال. است
  . میکن دسترس قابل

 نوجوانـان  دربـاره  کتـاب  یـک  نگارشي  برای  گروه با من 2008 سال در
. بـود  " نوجواناني  برا تیموقع " کتاب آن نام. کردم باز راي  همکار باب
 قـبالً  را مـداومت  قـدرت  کتـاب  کـه  بود مناسبی  نوجواناني  برا کتاب آن

. آوردنـد یمـ  خاطر به را آن میمفاه و اصولی  تمام و بودند کرده مطالعه
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 خوانـده  را مـداومت  قـدرت  کتـاب  نوجـوان  ونیلیم دو حدود  زمان آن تا
  . بودند

 و قـانون  چنـد  افـزودن  بـا  را کتاب نیا دیجد شیرایو من ،2011 سال در
 بـه  و کـردم  آمـاده  رورك، اولـسون  آمبر دخترم،ي  همفکر با دیجد اصل
 کـرده  اعالم باره نیا در را خود نظرات کتابي  انتها در او. رساندم چاپ
  . است

 کتـاب  نیـ ا شیرایو سالگرد نیدهمي  برگزار منظور به ما 2015 سال در
 را آنیی  نهـا  جینتـا  وی  بررسـ  را وارده انتقادات ازی  برخ میگرفت میتصم

 2015 سال آغاز به ماه چند کهی  حال در. میکن اضافه کتابی  اصل متن به
 رایز. میبمان منتظر 2015 سال تا میتوانینم که میشد متوجه ما بود مانده
 ما دستي  رو دیجد شیرایو و فتدیب اریبس اتفاقات موقع آن تا بود ممکن
  . بماند

 وی  ابیباز را مطالب ازی  لیخ که داشت وجود امکان نیا دیجد شیرایو در
یی هـوا  تـرن  دربـاره  یک فصل در کهی  مبحث با مثال،ي  برا. میکنی  نیبازب

 میتوانـست یم ما بود شده مطرح) یناگهاني  هاکاهش و شیافزاي  معنا به(
 بـه  را شـود یمـ  جـاد یای  منبع چه ازی  تیموفق و شکست هر که مسئله نیا

ی کارشناسـ  طـور  بـه  زین را آني  چراهای  حت و مییفزایب خودی  اصل نمت
ی قبلـ  شیرایـ و از کهی  اصول بیترک با ما پانزدهم فصل در. میکنی  بررس
 هـر  ازی  اجمالي  هايبند خالصه میتوانیم که میافتیدر میداشت خود کتاب
 در را خود دیجدي  هادهیای  حت و میکن اضافه خودی  اصل متن به را بخش

 و خـود  تجـارت  کار و کسب در کهی  اتیتجرب مانند م،یبگنجان آنها در زین
  . میبود کرده کسب گرانید یا
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 داشـت  وجـود  شـده  شیرایـ و وی  اصل نسخه دو انیم کهی  شگرف تفاوت
 " عنـوان  بـا  را ان و میبود کردهی  طراح را دیجد فصل یک ما که بود نیا

 آن. میکـرد ي  مگـذار نا "یزندگ در هابینش و فراز ریتاث وی  خوشبخت راز
 فصولی  تمام. کردیم آشکار  آن عمق و انتها تا راي  زیچ هر ریتاث کتاب

 بــاز را آن شــده مطــرح مباحــث دربــاره انتقــاد و بحــثي جــا کتــاب آن
ي جـا  بـر  خـود  خواننـدگان ي  روی  درازمـدت  ریتـاث  نیبنـابرا  گذاشـت،  یم
  . گذاشت یم
  . دیببر لذت کتاب نیا خواندن از زین شما دورمیام

  »اولسون جف«
 



    بخش

  

برتري خفیف چه میزان 
  تأثیرگذار است؟
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  1 فصل

  بیکار، ولگرد و میلیونر
 
 میتـصم  که استی  کس همان دیشو لیتبد آن به است قرار کهي  فرد تنها"
  ".دیباش امروز دیریگیم

  »امرسون والدو رالف«
  
 را آنهـا  امیکـودک  دوران از کـه  دوسـتانم  از نفـر  دو دربـاره  خـواهم یم
 کیـ مکز دری  کـوچک  محلـه  دری  همگـ  مـا . کنم صحبت شما با شناسم یم

 بـه  نـسبت  گرییکد باي  ترمانهیصم ارتباط با نفر دو آن. میکردیمی  زندگ
 در کـالس  یـک  در و بودنـد  رفتـه  مدرسه به هم با بودند، شده بزرگ من

 خوش و تیشخص با اریبس دو هر آنها. خواندندیم درس هم با دانشگاه
 دیرسـ یمـ  نظـر  به که داشتند هم بای  خوب ارتباط آنقدر آنها. بودند افهیق

 بـا ی  فراوانـ  اشـتراکات  و است هم مانند کامالً شانیزندگي  هابرهه تمام
 پشت گرییکد با رای  یکسان مشکالت و هابتیمصی  حت آنها. دارند گرییکد
 کامالً زین آناني  آرزوها. بودند مشترك هم با زین آنها در و  گذاشته سر
 رای  سانکـ ي ی هـا مهـارت  که بودند نیا دنبال به آنها و بود شده هم هیشب
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 سـر  در بـزرگ  امـا  مـشابه ي  آرزوهـا  آنهـا . کنند کسب گریهمد سطح در
  . بودند شده هماهنگ هم باي زیانگشگفت طرز به و داشتند

 با آنها میکن نگاه  کهي  منظر و بعد هر از ز،یچ یک جز به هانهیزم همه در
  . داشتند کمال و تمام شباهت هم
 در تونـا ید سواحل به کیمکز از دانشگاه و درس ترك از پس آنها ازی  کی

 آنجـا  در امـا  رفـت  اسـت ی  تابـستان  وي  بهـار  حاتیتفر مرکز که دایفلور
 قـادر  کهي  افراد لیوسا و اسباب اوقات اغلب او. بود شده ولگرد و کاریب

 او. کـرد یمـ  حمـل  شانیـ برا کنند جا به جا را آنهای  نیسنگ علت به نبودند
 را خود روشن بلوندي  موها و ردکیم دیتقل دخترانهي  مو مدل از شهیهم
 شـهر  در بابـت  نیـ ا از او. زدندیم صدا بایز جورج را او همه. کردیم فر
ی م کوچک برکه یک دری  بزرگی  ماه را او همه و بود شده معروفی  لیخ
 پـول  بـدون  کهي  زیچ تنها و بود ولگرد کاریب یک قتیحق در او اما. دندید

 یـک  نکهیاي  برا او. بود دیخورش نور تابش و هواي  گرما آوردیم بدست
 انتهـا  در امـا  دیکـش یمـ  سـرك ی  ابانیخ و کوچه هر به آورد بدست سکه
 و کنـد  ترك شهیهمي  برا رای  ساحل شهر آن شد مجبور  نیغمگ و دیناام
 بود کردهي  اندازراه را خود دیجد تجارت آنجا در او. بازگردد کیمکز به
 را خـود ي  هاداشته همه بایز جورج تینها در و خورد شکست هم باز اما
  . داد دست از
 خـوب ی  زنـدگ  بود جورج کنار در جا همه و شهیهم که گرمید دوست آن
 ازی  لیالتحـص  فـارغ  حـال  در او. بـود  ساخته خودي  براي  اشرافتمندانه و

 حال در و بود شده تجارت دانشکده وارد کارآموز یک عنوان به دانشگاه
 میتـ  وی  کیالکترون شرکت یک طرف زا او. بود خودی  آموزش دوره اتمام
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ی طراحـ ی  پـ  در نیبنابرا. بود شدهي  همکار به دعوت اشبرجسته وي  قو
 از شیپـ ي  چند. بود شیهاییتوانا و هامهارت از پربار وی  عال رزومه کی

 بـا  و اسـت  شـده  ثروتمنـد  و پولـدار  اریبس او که دمیشن انیآشنا ازی  یک
 هزاران و گذراندیم رای  نشاط با و شادی  زندگ شیبایز العاده فوق دختر
 همـراه  بـه  او. هـستند ي  امانهیصـم  ارتبـاط  در او با زین دوستانش از نفر

 نظـر  هـر  از و کردهي  اندازراه بزرگي  تجار شرکت یک دوستانش همان
 بلکـه  خـود  دیجد دوستان با تنها نه همچنان او. است خوشحال وی  راض

 نیـ ا از و بـود  ارتبـاط  در زین خودی  کودک دورانی  میقد دوستان تمام با
 ارتبـاط ي  معنا او که است نیا منی  اصل گفته قتیحق در. بردیم لذت کار
  . دیدینمی تیمحدود خودي برا و بود کرد درك خود وجود تمام با را
 خـود  بـا  شهیـ هم چون کردمیم فکر دوستانم از نفر دو آن به شهیهم من
 هـم  مـن  کردمیم فکر .باشم آنهاي  جاي  روز هم من است ممکن گفتمیم

 خـود  با نیبنابرا. بودم آنها ازی  یک هیشب درست گرید افراد با سهیمقا در
 گرییکـد  کنـار  در سـالها  آن تمـام  نفـر  دو آن نکهیا لیدل: کردمیم تصور
 آنهـا  کـه  بود نیا گذارندند هم با یکسان طیشرا در راي  روزگار و بودند

  . کردندیم کرف هم مانند و بودند گرییکد هیشب نظر هر از
  . بودم آنها هیشبی یک هم من
 ولگـرد  کـار یب یـک  بـه  بـود  کرده لیتحص ترك دانشگاه از کهی  دوست آن
 بـزرگ  تجـارت  یک صاحب مشابه طیشرا همان دري  گرید اما شد لیتبد
  . کندیم صدق قتیحق نیهم هم شما مورد در. شد
 خواندنـد یمـ  درس دانشگاه در کالس یک در گریهمد کنار در دو هر آنها
 چیهـ ي  گـر ید و شـد  ونریـ لیم آموخـت  کـه  آنچه قیطر از آنها ازی  یک اما
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 و تنهـا ي  گـر ید و شـد  خـانواده  صاحب آنها ازی  یک. نشد بشینصي  زیچ
 و بود داده انجام که آنچه تمامي  برا و دادیم ادامه خودی  زندگ به دیناام

  . کردیم سرزنش و گناه احساس بود نداده
 و ممنـون  امکـرده  کـسب  امیزنـدگ  در کهیی  هاتیموفق همه خاطر به من

 همـه  از هـم  مـن : گذارمیم انیم در شما با راي  راز اما هستم سپاسگزار
  بـه  توجـه  بـا  هـم  اکنـون . هستم و بودم دوستانم از نفر دو آن هیشب نظر
 ماننـد  هـم  بـاز  و امنکـرده ي  رییتغ اصالً امکرده کسب کهی  اتیتجرب تمام
ي وجود تیماه که است محال. دیهست نطوریهم هم شمای  حت. هستم آنها
 بـه  را شـما  یـا  و باشـد  مشهود که کند رییتغ سال چند گذر با شما ا ی من
 قلـه  تـا  نکـردم  تـالش  هرگز من. کند لیتبد دیهست که آنچه از ریغي  زیچ

 و کنـد  اثبـات  مراي  روشنفکر که باشم دادهي  ادهیا یا و کنم فتح راي  بلند
 تواننـد یمـ  که امداشتهی  اتیتجربی  کل حالت در اما بکشاندی  کس رخ به یا
  . باشند موثر و دیمفی کس هري برا

 انـدازه  بـه  را خـودم  هرگز من" که است نیا آموختم کهی  درس نیمهمتر
 انجـام  امی  زنـدگ ي  سـالها  طول در یا و باشم داشته خواستمیم که آنچه
  .  ندادم رییتغ دهم،

 نـشان  خـود  ازی  تالشـ  خـود  رییـ غتي  بـرا  هرگز من تر،واضح عبارت به
 هیتوصـ  مـن  بـه  پزشـکان  و روانشناسان کهیی  حرفها هرگز چون. ندادم

 بلکـه  ستیـ ن خـودم  شـخص  فقـط  مـن  منظـور . نداشتم باور را کردندیم
ي ولگـرد  وي  کـار یب بـه  مدتهاسـت  کـه ی  کـس . هست زین شما به اماشاره
. دهـد  نـشان  خـود  ازي  االعـاده فوق کار تواندینم هرگز است کرده عادت
 روزمـره ی  معمـول  و سـاده ي  کارهـا  همـان  دیآیم بر او از کهي  کار تنها
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ي جـا  هـر  یـا  و ،یورزشـ  باشـگاه  در مدرسـه،  درس در کـه ی  کس. است
 خـارق  عملکـرد  تواندینم هرگز استی  معمول وي  عاد شخص کي ی گرید

 کنار را کردن رفتاري  عاد و بودنی  معمول تا. دهد بروز خود ازي  االعاده
 ازی  کـ ی. داد نخواهـد  رخ مانیزندگ دري  زیانگشگفت اتفاق هرگز میذارنگ
 نـشان  را خـود ي  منـد عالقـه  تینها شهیه راتییتغ به نسبت من کهی  لیدال
 خـود  بـه  راي  زیچ هر بایی  ارویرو جرات شهیهم من که بود نیا دادمیم
  . دادمیم

 بـا  و موفـق  شخص بهی  معمول شخص یک از من شد باعث کهی  لیدل تنها
 شـناختم  را خود کاری  چگونگ ویی  چرا که بود نیا شوم لیتبدي  استعداد

 مـن  مناسـب  کـه ی  گاهیجا از تا کردم جزم را خود عزم آن انجامي  برا و
 لیتبـد ي  زیـ چ آن بـه  و کـنم  دایپ دست خودي  برا گاهیجا نیبرتر به نبود
  . است کتاب نیهم نگارش ازی اصل هدف سطر نیا. خواستمیم که شدم

  مني زاریب و فرتن روز
 در کـه  ستیـ نی  اتفـاق  بزرگ ونریلیم یک به ولگرد کاریب آدم یک از رییتغ

 آنقـدر  توانـد یم و دارد ازینی  طوالن زمان به کار نیا. فتدیب شب یک طول
 کـه  دانـستم ینمـ  من. بطلبد زینیی  باال جسارت و جرات که باشد دردناك

 در کـه  دانـستم ینمـ  من و بود خواهد ممکن من مورد در چقدر اتفاق نیا
 کتاب نیا من موقع آن در. امبوده موفق چقدر خود هدف نیا بهی  ابیدست
ی حتـ . بـود  دهینرسـ  ذهنم به هنوز زین آن نگارش فکر و بودم ننوشته را
ي الحظـه  بـدان  هرگز و دانستمینم زین مداومت قدرت دربارهي  زیچ چیه

  . بودم نکرده هم فکر



30 قدرت مداومت

 قطـع  طـور  بـه ي  زیـ چ ازی  ول کردمیم خطا و آزمون خود ذهن در هنوز
  . آوردمینم در سر
 و خـواهر  و مـن  کـه ی  زمـان . شدم بزرگ و آمدم ایدن به آلبوکرك در من

 تنهـا  مـادرم  و رفـت  ایـ دن از پـدرم  میبـود  سـال  و سن کمی  همگ برادرم
 و هـا تـالش  و بـود ي  االعـاده فوق واقعاً مادر او. بود مای  زندگ سرپرست
 قـد  و شـدن  بـزرگ  امـا  بـود  زیـ برانگ نیتحس ماي  برا شهیهم پشتکارش

 دشوار واقعاً مانیبرا تنها مادرِ یک هیسا ریز و پدر حضور بدون دنیکش
-ینمـ ی  کـس  هـر  کـه  بـود  آور وحـشت  آنقـدر  زین مانیزندگ منطقه. بود

ي کـار  چـه  قـاً یدق کـه  دانستمینم من. کند سازگار آن با را خود تواسنت
 رفتـار  چیه و باشد داشته امیزندگ در را ریتاث نیبهتر که دهم انجام دیبا
 از پـدرم  کـه  شیپـ  سال چند. ندهم نشان خود ازي  بد و سوء کردار یا و
 اءیـ اول و معلمـان  تمـام  و بـودم  دبـستان  سـوم  کـالس  در مـن  رفت ایدن

ی نییپـا  اریبـس  هـوش  بهـره  از من که بودند داده اطالع مادرم به مدرسه
 تمیوضـع  کـه  کـردم یم تالش چه هر سالها نیا طول در من. برمی  م رنج
 سـاختن ي  بـرا  و بـود  دواریـ ام مـن  بـه  همچنان مادرم نشود قبل از بدتر

 شتریـ ب کوشش وی  سع با که خواستیم من از و کردیم تالش من ندهیآ
  . کنم دایپی زندگ در را خود راه

 مـشخص  شـناخت یم مرا کهی  کس هري  برا شدم ساله هجده کهی  هنگام
 دمیـ ام تمام من اما داشت نخواهمي  ادارکنندهیام و اندرخش ندهیآ که بود
 راه کیـ مکز شـهر  مرکـز  دری   بزرگـ  دانشگاه به تا بودم گرفته کار به را
 کـرده  کـسب  کـه ی  میقدي  هاآموزش اساس بر من دانشگاه، در. کنم دایپ

 زیـ چ یـک  تنها انیم نیا در. کنم دایپ دست متوسط رتبه به توانستم بودم
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-یمـ  راه از بهـار  فـصل  التیتعطـ  که گرفتم یاد. رفتمگ یاد خوبی  لیخ را
 تنهـا  نیـ ا. روندیم توناید سواحل به حیتفري  برا آموزان دانش همه رسد
 بـه  عقلم و بودم کرده درك خوب دوستانم درباره من که بودی  مهم نکته
 بـه  و کردم جمع را لمیوسا هم من نیبنابرا. دادینم قد آن از شیبي  زیچ

ی ساحل منطقه آن به دانستندیم من از شتریب کهی   وستاند از دیتقل نشانه
  . رفتم
 در. بـدهم  گـوش  خودی  دروني  ندا نیاول به کردمی  سع توناید ساحل در

 بـه . شـدم  استخدام گلف نیزم زن چمن عنوان به اورالندو منطقه باشگاه
 را آن نـام  زیـ ن شـما  اگر و بودم کرده دایپی  خوب اریبس شغل خودم نظر

  . بود شده بمینصی بزرگی شانس خوش د،یبگذار لاقبا و شانس
 کـردن  کوتاه حال در دایفلور در سوزان و گرم اریبسی  آفتاب روز یک در

 در کـه  ثروتمندان ازی  گروهي  بازي  الحظه که بودم گلف نیزمي  هاچمن
 آنهـا . بـرد  فـرو  فکـر  بـه  مرا بودند مشغول گلفي  باز به نیزم طرف آن

 نیزمـ ي  روی  شـادمان  و آرامـش  بـا  کـه  دنـد بو ثروتمند افراد ازی  گروه
 دیـ با هـم  مـن . بودند مشغولي  باز بهي  ادغدغه چیهی  بی  مخمل سبزرنگ

 کوتـاه  را آنهـا ي  پـا  ریزي  هاچمن تا گرفتمیم کار به را خود تالش تمام
ي هـا چمـن ي  رو خـود  تـوپ  بـه  راحتتر و نندیبب باتریز را آن تا کردمیم

 اریبـس  سـبزرنگ  نیزمـ  آني  رو اآنهـ ي  تماشـا . بزنند ضربه شده مرتب
 رای  بـ یعج سواالتی  چرمي  هاکفش و فیک و متیگرانقي  هالباس با بایز
  . کردیم جادیا من ذهن در
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 تازندیم افتخار و غرور با و هستندی  زندگ دیسپ اسب بر سوار آنها چرا
-ینمـ  چـرا  هـستم؟  کـار  مشغول داغ آفتاب ریز ادهیپي  پا با نجایا من اما

  ! فهمم
 کـردن  جمعي  برا دیبا من و کنندي  باز گردش و حیتفري  بر آنها دیبا چرا
 بـه  هـم  مـن  شـوم؟  راسـت  و خم بار صدها است آناني  پا ریز که آنچه
 ماسـت؟  نیبـ  اخـتالف  همه نیا چرا اما هستم اقتیل با و خوب آنها اندازه

 اخـتالف  نیـ ا اگـر  ایآ کمتر؟ ا ی است پله ستیب تنها آنها با من اختالف ایآ
 دسـت  آنان گاهیجا به توانمیم تالش بار ستیب با من ایآ باشد پله ستیب
 دري  امسئله کردمیم احساس. باشدی  آسان نیا به کنمینم فکر کنم؟ دایپ
 چـه  هـر  دیبا: گفتمیم خود با. ندارم آن ازی  اطالع چیه من که است انیم

 نـد مان نکـه یاي  جـا  بـه  ذهنم که کردمیم احساس. کنم دایپ را آن عتریسر
نگ مانند باشد شفاف و صافی  ستالیکري  گو یک  گـل  آب از کـه  استی  تّ
  . است شده پر آلود
  . نبود منصفانه مني برا بود که چه هر
ي بـرا  افتـاد یمـ  امیزنـدگ  و مـن ي  بـرا  کـه ی  هراتفاق بود کهی  لیدل هر به

 متمرکـز  آنهاي  رو آنقدر من اما بود افتاده اتفاق زین افراد ازی  لیخی  زندگ
. کـردم یمـ  احـساس  خـود  وجـود  دري  شتریب نفرت و درد که ودمب شده
-دسـت  بـا  و میریگیم قراری  مشکل مقابل نقطه در قاًیدق کهی  زمان ما همه

 دایـ پ راه مـا  ذهـن  بـه ی  احساسات نیچن میشویم روبرو آن بای  خالي  ها
 خـود ي  رو شیپـ ي  گـر ید راه عـذاب  و رنج تحمل جز ناچاراً ما و کنندیم

ی زمـان  است نیا میده انجام باره نیا در دیبا کهي  کار نهات. دید مینخواه
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 دری  اساسـ  رییـ تغي  بـرا  را خـود  میقـراردار ي  عـاد  و خوب حالت در که
  . میکن آماده خود
 بـودم  هـا چمـن  کـردن  کوتـاه  حال در دایفلور آفتاب ریز که همانطور من

 مـن  چـرا  کـه  آمد ذهنم به نیچن ناگهان. دهم رییتغ را خود گرفتم میتصم
 مرای  حس. دهمیم انجام راي  کار نیچن و هستم نجایا در حاضر حال در

 سـالها  کـه  را ذهنم انگار که کردمیم تصور  و بود داده قرار فشار تحت
ي برا دیکل چرخش یک به تنها اما اندکرده بازي  دیکل با بود مانده قفله سه
 طیشـرا  به دوباره که است محال گفتمیم خود با. است ازمندین شدن باز
 بـود  کرده دایپی  متفاوت مفهوم و معنا میبرا زیچ همه. بازگردم خودی  قبل
  . دادمیم ادامه امیزندگ به آن به بسته دیبا زین من و
 تکـه  یـک  اما بودم زده حدس را آن تکه نیاول انگار پازلي  هاتکه تمام از
 مـن  و کـرد ینمـ  دوا من ازي  درد ختهیر هم بهي  هاتکه همه آن مقابل در
  . برسم تیموفق به تا ماندمیم منتظر شتریب دیبا

  موفق و روزیپ
 مـن، ي  زاریـ ب و نفـرت  روز همـان  آفتاب غروبي  تقال لحظات نیآخر در

 ارزش هـم ی  پنـ  کی یـ  حتـ  رفتـه  هـم ي  رو که را میلباسها و لیوسا تمام
 خـارج  گلـف  نیزم از و برداشتم خوردندینم همی  کس درد به و نداشتند

 دوشـم  بـر  کردیمی  نیسنگ امکهنهي  هالباس با که را مایپشت کوله. شدم
ی تاکس داخلي  فضا. شدمی  تاکس سوار. بازگشتم آلبوکرك به و گذاشتم
. امآمـده  آنجا به که است روز شش تنها کردمینم باور که بود گرم چنان

 بـه  تـا  کـه  بـوده ي  سـفر  نیتریطوالن روز شش آن که کردمیم احساس



34 قدرت مداومت

 چنـد  آنی  طـ  در کـه یی  هـا یسخت خاطر به نه. ام داشته امیزندگ در حال
ی بـ یعج فاصـله  سـفر  آن در نکـه یاي  برا فقط بلکه بودم شده متحمل روز

 تـصور  دمیرسـ  کیمکز به کهي  روز. کردم حس خود جسم و روح انیم
 دیجدي  ایدن به پا و امکرده ترك شهیهمي  برا را خود زادگاه که کردمیم
ی زنـدگ  روح دیـ جد شـهر  در که بود نیا هدفم. امگذاشتهي  باتریز شهر و

  . ببرم لذت آان از و ندازمیب انیجر به راي اتازه
ي برا که نداشتی  فیتعر منی  زندگ ازی  مقطع چیه گفتم، قبالً که همانطور

 افـراد  ازی  یکـ  شهیـ هم. باشـم  داشـته ی  اقیاشـت  و شـور  آن دوباره مرور
 تمـام ي  برا زین ایدن و آمدهینمی  کس چشم به که امبودهی  معمول وي  عاد

 به امساده وي  عادي  دگاهاید و افتاده پا شیپي  هامهارت ،یمعمول نمرات
 که بود نیا بودم مطمئن آن از کهي  زیچ تنها. است کرده تحمل مرا اجبار

 نیـ ا بـا . شـوم  لیتبد قبل از بهتری  کس به بتوانم دیشا پشتکار و تالش با
 موفـق  میتـ  یک بهی  شانس شخو تینها در که دادمیم را احتمال نیا کار
 گـرفتن  قـرار  بـا  قتیحق در. کنم رشد آنها کنار در و شوم ملحق نام به و
 داشـته ی  خرمـ  و خـوش  روزگـار  توانستمیم که بود موفق افراد کنار در

 بخـوانم  درس شتریـ ب اگـر  کـه  گفتمیم خود با مدرسه دوران مثل. باشم
 در بـار  نیاولـ ي  برا. بودم گرفته را ممیتصم. گرفت خواهمي  بهتر نمرات
 و رفـتم  تجارت دانشکده به. کنم تالش A رتبهي  برا خواستمیم امیزندگ
 کـه  بـود  سـالها  رتبه آن. شدم لیالتحص فارغ A رتبه با سال چند از پس

 رکورد سالها از پس من و بود نشده کسبي  گریدي  دانشجو چیه توسط
  . بودم شکسته را آن
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 بـا  کـه یی  زهـا یچی  حت. دانستمینم را زهایچ ازی  لیخ هنوز وجود نیا با 
 راه تنهـا  اگـر  گفـتم یمـ  خـود  بـا . نـد یآینمـ  بدسـت  زیـ ن کوشش و تالش

 هـزاران  دیبا البد بود کوشش و تالش فقط خوبی  زندگ یک بهی  دسترس
 دیـ با مـن  کـه ي  کـار  تنهـا . باشند داشتهی  خوبی  زندگ ایدن در نفر ونیلیم

 را آنچـه  تـا  و کنم نگاه طرافما به قیدق و خوب که بود نیا دادمیم انجام
 هـر  کـه  اسـت  شـده  پري  افراد از ایدن نیا. نمیبب ستین همی  کسي  برا که

 هـم  باز ایدن اما کنندیم تالش تیموفقي  اذرهي  برا خود جاني  پا تا روز
  . زندیم آنها نهیس به رد دستی رحمی ب با

 چـرا  کـه  بـود  نیا اورمیدرب سر آن از خواستیم دلم قلباً کهي  زیچ تنها
  . داردي رفتار نیچن  ما با ایدن

 فرودگـاه  در را تمیفعال دانشگاه، در امیدرس دوره اتمام از پس بالفاصله
 خواسـتم یمـ  من که بودیی  جا همان آنجا. کردم آغاز آلبوکركی  المللنیب
 کـه  دیرسـ یمـ  نظـرم  به. ببخشم دوباره جان امیزندگی  اتیح شاهرگ به

 بـه  شـدن  لیتبـد ي  بـرا ی  زمـان  و امداده تدس از راي  اریبسي  هافرصت
 مـن ی  تیریمـد  روش. اسـت  نمانـده ی  باق میبرای  المللنیب فرودگاه استیر
 برسانم صد به صفر از زمان نیکوتاهتر در را خود کار که بود گونه نیا
 اگرچه. کنمي  زیرهیپا رای  اطالعات ستمیس نیترشرفتهیپ ،يادهیا چیه با و
 که داشتمی  قلب اعتماد خود اعتقاد به اما نداشتمي  استاره آسمان هفت در
 هـا ياستراتژ دیبا ابتدا گفتمیم خود با. گرفتیم امخنده زین خودمی  گاه
 را هـستم  متنفـر  یـا  و دارم دوسـت  که را آنچه و کنم نییتع خودي  برا را
 خـواهم یمـ  کـه یی  جـا  بـه  دلخـواهم  زمـان  در تا کنم مشخص خودي  برا

 بـود  آمـده  بوجود درونم بیعج تیموفق بهی  ابیدست حس. کنم دایپ دست
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 یـک  عـرض  در انگـار  که بودمي  افراد هیشب. دانستمینم آن از چیه من و
 نکهیاي  برا. اندیافته دست خودي  آرزوها و هاخواسته همه به روز شبانه

 یـاد  زینیی  جادو جمله چند کنم تیتقو خود ذهن در را احساسات نگونهیا
 تواننـد یمـ  کـه  هـستند ي  زیآم اسراریی  فرمولها هاآن که رفتمیپذ و گرفتم

  .  برسانند امخواسته به مرا
 نیاولـ  اسـت یری  شغل تیموقع بهی  ابیدستي  برا و گرفتم را خود میتصم
  .                                        برداشتم را قدم

ي انـرژ  شـرکت  در را خـود  تیـ فعال آلبـوکرك  بـه  مجـدد  بازگشت هنگام
 آن بـه  وابـسته  علوم وي  دیخورشي  انرژ درباره. کردم ازآغي  دیخورش

 دانستمیم دیخورش از کهی  علم مسئله تنها. دانستمینم هم کلمه کی ی حت
 سـمت  از یـا  دیـ آیمـ  بـاال  شرق سمت از یا دیخورش روز هر که بود نیا

 چهارصـد  وجود با. است بوده اشتباه شدم متوجه بعدها هم آن که غرب
 در کـه ی  شـرکت  تنهـا  بود فعال التیا کل در که يدیخورشي  انرژ شرکت
-یمـ  معتبر را آن همه و داشتیی  باال العادهفوق اعتبار بود کیمکز شهر

 هوشمندانهی  لیخ خاص شرکت آن با مني  همکار آغاز نیبنابرا. دانستند
 نیبرتـر  ازی  یکـ  بـه  شـرکت  آن سـال،  دو عـرض  در. دیرسـ یمـ  نظـر  به

ي زود بـه  که داشت وجود احتمال نیا و شد لیتبد التیا کل در هاشرکت
  . شود لیتبد کایآمر کشور دري دیخورشي انرژ شرکت نیبزرگتر به

 نیـ ا بـه  که شدینم باورم و بودم شده زده جانیهی  لیخ مسئله نیا بابت
  . شوم لیتبد کایآمر در شرکت نیبرتر کارمندان ازی یک بهي زود

 همـه  و دانـستم ینمـ  مکار به وابستهی  علم مسائل دربارهي  زیچ همچنان
 همـه  و بـود  انیـ جر در همچنـان  امیزندگ. شدیمي  سپر قبل همانند زیچ
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 بـه ي  گـر ید اتفاقـات  و شدیم عوض معمول طبق من کنترل از خارج زیچ
 و ایـ دن گـر نظـاره  همچنـان  مـن  و شـدند یم دهیچ هم سر پشت آن دنبال

 گـذر  بـا  زیـ ن نیقوان و گذشتندیم هم سر پشت زین سالها. بودم اتفاقاتش
-يکسر و کم با ما شرکت سال چند گذشت از پس. افتندییم رییتغ زمان

ی ورشکـستگ  بحـران  بـا  زمـان  نیکوتـاهتر  در و شد روبروي  ادیزي  ها
 صـفر  بـه  درآمدم زانیم بشومي  زیچ متوجه من نکهیا از قبل. شد روبرو

 و شـدم  ازمنـد ین و پـول ی  بـ  کـردم یمـ  فکر که آنچه از شیب من و دیرس
  . رفت دست از کامل طور به دمیام
 بـسته  دیـ ام بـدان  و داشـتم  کـه  آنچه هر. کنم باور راي  زیچ توانستمینم

ی زندگ آن. شد یکسان خاك با چشمانمي  روبرو ماه چند عرض در بودم
 شدم؛ کاریب دوباره من و شد دیناپد بودم ساخته خودي  برا کهي  ونریلیم
  . پولی ب و کاریب

  . دادم ستد از زین را لمیاتومبی حت

  مني دیناام شب
ی بدن بای  ناکام اوج در دادم دست از میهایبده بابت را لمیاتومب کهی  شب
ي دیـ ناامي  دانـشجو  کـه ی  هنگـام  شیپـ  سالها. نشستمي  اگوشه حسی  ب

 پـس . کـردم  حس خود وجود عمق در رای  افسردگ شب همان مانند بودم
 تـا  بود مانده میبرا کهي  زیچ تنهاي  دیخورشي  انرژ شرکت در تیفعال از

. داشـتم  پـا  به که بودی  کفش لنگه همان بزنم را خودیی  نها ضربه نیآخر
 نفـرت  روز روز، یک خود عمر امروز به تا که آوردم یاد به خود ذهن در
  . مني دیناام شب شب، یک و است بوده مني زاریب و
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 افتـاده  مـن ي  برای  اتفاق چه که کنم جور و جمع را خود ذهن توانستمینم
 گوشــه در غـرق  ،یزنــدگ دري دیـ ناام و شکــست همـه  آن از پــس. اسـت 

 بـه  دوبـاره  گرفتم میتصم تینها در و کردم فکر خود با هاساعتی  نینش
 در دوباره ندهیآ سال پنج عرض در باال رتبه کسب با و برگردم دانشگاه

 میهـا یناکـام  و هاشکست اعماق از که خواستیم دلم. رمیبگ قرار صدر
 هـزاران  و سـال  چهـارده  از پس امروز. اورمیب رونیب بزرگ تیموفق یک
 همچنـان  ایـ آ دارم؟ قـرار ی  تیوضع چه در اکنون نظرتان به بینش و فراز
 در برسـد  صـد  بهي  روز کهی  کس دیمعتقد نکهیا ا ی هستم صفر خطي  رو
   بازگردد؟ صفر به دوباره است محال شکست وی بدشانس اوج

 امـا  بـا یز جـورج  عنـوان  به کهي  وزهار تمام ازی  حت که شودیم باورتان
 شـده  تـر  پـول یبـ  زدم،یمـ  قـدم  سـاحل  کنار در کهي  کاریب ولگرد همان
   بودم؟
 را سـرم ی  حت توانستمینم. بودم خورده دل خون چیهي  برا سال دوازده

ی زندگ همان دغدغهی  ب و راحت ولگرد جورج همان مانند و دارم نگه باال
 ایـ دن در زیـ چ چیهـ  کـه  کـردم یمـ  احـساس . باشـم  داشته را خود ساکت

 ماننــد دوبــاره کــردمیمــ احــساس. رودینمــ شیپــ عادالنــه و منــصفانه
 سـاعتها . بردارنـد  را خـود ی  زنـدگ  قـدم  نیاولـ  دیـ با که هستمی  نوجوانان
 از. دیرسـ ینمـ  ذهـنم  بـه ي  زیـ چ اما نشستمیمي  اگوشه نگران و ناراحت

 یـا  رودیمـ  شیپ النهناعاد و رحمیب واقعای  زندگ ایآ که دمیپرسیم خود
 هماهنـگ ی  زنـدگ  آهنـگ  بـا  توانمینم چرا دارم؟ی  احساس نیچن من نکهیا

   هستم؟ غافل آن از من که داردي گرید روش و راهی زندگ ایآ شوم؟
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 بـودم  گرفتـه  نیب ذره ریزي  ترقیعم نگاه با رای  زندگ که بود موقع همان
  . گذردی م چه امیزندگ و من به که بدانم تا
 باشـگاه  گلـف  نیزم با زیچ همه بار نیا. بود راه دري  اتازه اتفاق ،بار نیا

 دیـ جد راه بتـوانم  کـه  نداشـتم  ذهـنم  دري  ادهیا چیه. داشت فرق اورالندو
 و آزاد را خـود . بودند راه در شکی  بي  اتازهي  هافرصت اما کنم انتخاب

 خواهـد یمـ  کـه یی  سـو  و سـمت  هـر  بـه  مـرا ی  زندگ تا بودم گذاشته رها
  . ندبکشا

ی خاصـ  بیـ ترت و نظم و دقت با تا نمیبنشي  اگوشه تا داشتم ازین بار نیا
 شـده  خـرد ي  هـا تکـه  دیبا. بسازم نو از دوباره را امشدهی  متالشی  زندگ
 منطـق  یک اساس بر و کردمیم جمع طرف آن و طرف نیا از را امیزندگ
  . کنم دایپ رای اصل راه تا دمیچیم دوباره دیجد و خاص

   .... . کردم آغاز نگونهیا
ی پـ  در کـار یب مـدتها  کـه  بـودم ي  اکـرده  لیتحص تركي  دانشجو یک من

 شـهر ي  ابانهـا یخ دری  سـرگردان  و زدن پرسه جز کارش و بودي  ولگرد
 خـورده  امیشانیپ بر زین فقر وی  پولی  ب مهر نهایا بر عالوه روز آن. نبود
 شـرکت  آن در تیـ فعالی  مـدت  از پـس  مـن  کـه  میبگو کردم فراموش. بود
 سـالها  از پـس  کـه  شـدم  دهیـ برگز آن ریمـد  عنوان بهي  دیخورشي  انرژ

 در خـوردن  شکـست  نظـرم  بـه . دادم دست از زین را آن تیموفق و تالش
 افـت  ایـ دني  هاشرکت نیبروزتر و نیدتریجد ازی  یک در مقام و پست یک

. دادیمـ  نـشان  چنـدان  دو مـرا  شکست و آمدیم حساب به میبرای  فراوان
 مانـده یباق نخورده دست قبل مانند همچنان وجودم اما بودم نهایا همه من
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-ینمـ  ست؟یـ چ در سـالها  آن بـا  مـن  تفـاوت  که دمیپرسیم خود از. بود
  . کنم دایپ قبول قابلی پاسخ خودي برا توانستم

 جـواب  حداقل ستمین قادر اتفاقات همه آن از بعد چرا که بود بیعج میبرا
  . بدهم را خود
 بلکـه  مـن  تنهـا  نـه  که آمدیم نظرم به شتریب کردمیم هنگا قتریدق چه هر
 خـود  تـا  بماند  امان دری  زندگ اتفاقات بد و خوب از تواندینمی  کس چیه
 در تلخـش  حـوادث  از فراري  برا یا و برساند مقصد به خود دلخواه به را

 کهي  کار در که کردمیم احساس. نبود نیا جزي  زیچ تیواقع. بماند امان
 بـه  میتالشـها  که است خاطر نیهم به. دارد وجودی  اشتباه مدهیم انجام

 چـشم  بـه  دوبـار  یـا  یـک  حداقل که کنمینم فراموش اما. رسندینم جهینت
  . شدم موفق و دادند جهینت میتالشها که دمید خود
  بود؟ چه دری اصل تفاوت اما
 هاشکست ازی  انبوه حجمی  طوالني  سالها گذشت از پس بار، نیاولي  برا
 تواننـد یمـ  آنهـا  از یک هر که گفتم و کردم مرور ذهنم در را اتمیبتجر و

 و ولگـرد  یـک  انیـ م که گفتم خود با. باشند بزرگ تیموفق یک رمز و راز
ي الحظـه  در تواندیم آنها ازی  یک و است فاصله روز یک تنها ونریلیم یک
  . شود لیتبدي گرید به

  ییهوا قطار رگبارم چرخش از فرار
ی معمـول  وي  عـاد  کـامالً  شـخص  یک که بود شده ثابت من به روز آن تا

ی واکنـش  آن مقابـل  در و رمیبپـذ  را قـت یحق نیـ ا خواسـتم یم اگر. هستم
 کـه  موقـع  همـان  از. افتـاد ینم امیزندگ دری  خاص اتفاق چیه ندهم نشان
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 و شگرف راتییتغ بمانم ساکت دینبا تیواقع نیا قبول از پس کردم درك
ي عـاد  و سـاده  هرگـز  کـه ی  راتـ ییتغ. شـدند  لحاصـ  امیزندگ دری  بزرگ

  . نبودند
 خـود  دربـاره  چقدر نمیبب تا دمیپرسیمي  شتریب سواالت خود از دوباره

 تا کردمیم مرور را اتفاقاتش و خودی  زندگ کیستماتیس طور به. دانمیم
  . کنمی ابیارز را خودي رفتارها و واکنش

  :بود صورت نیبد آنها از منی ابیارز
 بـه ی  نـاراحت  فرط از و شوندیمي  دیناام وي  گرفتار دچار ردمم کهی  وقت
 تمـام  آنها. کنند حفظ را خود تا زنندیم چنگي  زیچ هر به چند،یپیم خود
 گـاه یجا بـه  موجـود  طیشـرا  از خود نجاتي  برا تا کنندیم را خود تالش
 و آوردنـد  بدست دوباره را خود تیامنی  وقت آن، از پس. برسندي  ترامن
 دندیکـش ی  راحت نفس و آوردند رونیب آب ریز از را خود سر حاصطال به
ی ابیـ ارز خـود ي بـرا  مجـداً  را طیشرا بتوانند تا کنندیمی  نینش عقبی  کم

 زننـد یم پرسه خوردن شکست آستانه در دوباره آنها انیم نیا در. کنند
 عبـور  آن از کـه  ننـد یبیمـ  تحمـل  و صبر با اما شوندیم کینزد آن به و

 مقابـل  همچنـان  شکـست  اگرچه. اندنشده آن متوجه کهی  حال رد اندکرده
ی اصـل  ریمـس  بـه  را خـود  تـا  کننـد یمـ  را خـود  تالش اما دارد قرار آنها

  . شود تکرار دوبارهی اصل چرخه و بازگردانند

  



42 قدرت مداومت

یی کارهـا  همـان  و امداده انجـام  حـال  به تا من که بودي  زیچ آن همه نیا
 بـا  قـت، یحق در. دهنـد یم انجام زین خود عمر تمام در مردم اکثر که است
ی دسترسـ ي  بـرا  دارد بقاء و شکست مرحله دو انیم شخص کهی  نوسان

 بـاز  بخـورد  شکست نکهیا احتمال اما شودیم دوارتریامی  کمي  روزیپ به
 یـا  و پول و هیسرما حفظ ،یسالمت کسبي  برا ما که آنچه. استي  قو هم
 نـشان  را مـا ی  زنـدگ ی  کلـ  چرخـه  م،یدهیم انجام ارتباطاتمان حفظي  برا
  . دهدیم

  چرا؟
 را خـود  مختلـف  جهـات  ازی  کـس  هـر  چون که دیده جواب نگونهیا دیشا

-یمـ  روبـرو  آن بـا  کهی  مشکل هري  برا است ممکن گذاردیم فشار تحت
 مـردم  کـه ی  جـالب  احـساس  کی. باشد داشته را خودی  شخص لیدال شود

 مـان یکودک زمان در که است نیا دارند خود وجود در زمان و دوره نیا
 خودمـان  جـز  مـا  امروز اما بود زیچ همه مفهوم و معنا ماي  برا پدرمان،

 هـم  فرزنـد  صاحب اگری  حت. میندار مفهوم و معناي  گرید کس چیهي  برا
 پـدرمان  از گذشـته  در مـا  کـه ي  اپدرانه مفهوم و معنا زین اوي  برا میباش
ي هـا تفـاوت  نیـ ا منشاء و لیدل کس چیه. داشت مینخواه اوي  برا میداشت
 و متفـاوت ي  هـا امیـ پ کـه  اسـت  جامعـه  نیا من نظر به. داندینم را بزرگ

 رای  بیتخر خود وي  خودآزاري  الگو ما همه. فرستدیم ما به رای  متناقض
 ستهیـ شا و قیـ ال کـه  میکنیم تصوری  شخص لیدال به و میاکرده انتخاب
ي برایی  الگوها چه که دیدانیم زین شما اکنون. میستین بزرگي  هاتیموفق
 شـما ی  شخـص ي  الگوهـا  همـان  دیشـا . هـستند  مـوثرتر  و ترپررنگ شما
 مـن . باشـند  نداشته بر دری  ارزش اصالً دیشا و باشند الگوها نیتریاصل
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 چنـدان  که کنمیم اعالم صادقانه اما ندارمي  نظر و دهیا چیه باره نیا در
 چـون  را؟چـ  دیـ دانیم. دهمینم نشانی  وابستگ خودی  شخصي  الگوها به
 بـه  طیشـرا  و لحظـات  تمـام  در شـما  و منی  شخصي  الگوها از یک چیه

 را آنهـا  خـود  درخواسـت  بـه  بنـا  هـم  باز ما و ندیآینم کار به کامل طور
 اسـت  نیـ ا قتیحق. میکنیم استفاده خود دلخواه شکل به و میدهیم رییتغ
 يالحظـه  در باشـد  مـسلم ي  الحظـه  در مـا ي  برا تواندیم کهي  فاکتور که
ي ابتـدا  از را آنهـا  بودنشاني  الحظه نیهم خاطر به من. شود نقض گرید

 تـوان یمـ  گـر ید طرف از. کردمی  معرفیی  هوا ترن یا قطار ریتعب با فصل
ی کـس ي  بـرا  اسـت  ممکـن  اسـت  تیـ موفق نِیعـ ی  کسي  برا که آنچه گفت

 کـه یی  هـوا  تـرن  در سـقوط  یـا  و گرفتن اوج ماند. باشد رانگریو شکست
 طاقـت  گریدی  کس اما باشد بخشلذت و دهندهي  انرژی  کس يبرا تواندیم

ی وقتـ . باشد نداشته ادیز وحشت و ترسي  رو از را لذت هیثان چند همان
 نیـ ا در کـه  امـد ین شیپـ  تانیبرا سوال نیا ایآ دیکرد نگاه فوق ریتصو به

 در افتـد؟ یمـ  مـا ي  برای  اتفاق چه ها موجی  نزول قسمت دری  نوسیس موج
 مـا  کـه  اسـت ی  زمـان  آن. میدهیم دست از را مهم زیچ یک ما قسمتها آن
  . میکنیم رها را زیچ همه و میدهیم دست از ادامهي برا را خود دیام

 بـه  کـردم، یمـ ی  ابیـ ارز را خودي  هايروزیپ و هاشکست من کهی  هنگام
 و کارهـا  گـرفتم  قرار شکست آستانه در که بار هر من که افتمیدر جیتدر
 بـاال ی  کمـ  شکـست  سطح از رو نیا از. بردم کار بهی  مشابهي  کردهایرو

 تـالش  و دیـ ام زانیـ م رفـتن  بـاال  بـا  کم کم. دمیرس بقاء سطح به و آمدم
 وي  روزیـ پ سـطح  در و میایب باالتری  کم زین بقاء سطح از توانستم شتریب

ي معنـا  بـه ي  روزیـ پ سطح در گرفتن قرار. دهم نشان را خود عملي  آزاد
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 دهـد یمـ  قرار ما اریاخت در رایی  هافرصت فقط بلکه ستین بدانی  ابیدست
 تیـ نها در تـا  میکنـ  دنبالي  شتریب آرامش و دیام با را خود راه میبتوان تا
  . میشو روزیپ دیشا

  
 صحبتیی  باالي  سطرها در تانیبرا آن به راجع که بودي  انکته همان نیا

  . نکردمی تالش آن انجامي برا هرگز من که بودي کار همان نیا: کردم
 تیـ امن و گرمـا  رسـاندم  بقـاء  سـطح ي  بـاال  سـطح  بـه  را خـود  کهی  مانز

 کـردن  فکـر  به کردم شروع کم کم. کردم احساس خود وجود دری  خاص
ي یـار  چنـدان  ذهـنم  اما بودند رسانده سطح آن به مرا کهی  عوامل درباره

 سـطح  در را خود حداقل و کنمی  نینش عقب دوباره شدم مجبور. کردینم
 شکـست  سـطح  به اجبار به دیشا که داشتم را انتظار نیا. مینما حفظ بقاء

ی مـشکل  نیچنـ  با کهی  زمان هر. بمانمی  باق دواریام همچنان اما برسم زین
  . یزمان هر دادم؛یم انجام را کار نیهم شدمیم روبرو

یی هـوا  تـرن  هیشـب یی  الگـو ی  زنـدگ  من نظر به که بود لیدل نیهم به تنها
 از نکـه یا محـض  بـه . اسـت  آسـان  و سـاده ی  لیخ اصل نیا رفتنیپذ. دارد

 ازي  اکننـده  دواریـ ام و امـن  سـطح  بـه  و میریگیم فاصله مانیهاشکست
 ظـرف  و میزنـ یمـ  سـرباز ی  کوشش و تالش هرگونه از میرسیمی  زندگ
  . شودیمی قطع مانتنزل یا و شکست احتمالی کوتاه زمان مدت



45 بیکار، ولگرد و میلیونر: 1فصل 

 دیدانیم شما که ستمعنا بدان نیا معناست؟ چه به فکر طرز نیا دیدانیم
 بـزرگ ي  هـا ي  روزیـ پ و هـا تیموفق به تا دیده انجام دیبا رایی  کارها چه

 دیـ بتوان اگـر  پس. دیدار قرار بقاء سطح در شمای  یعن نیا. دیکن دایپ دست
 نیـ اي  بـرا . شـد  دیـ خواه موفق زودی  لیخ دیکن حفظ سطح آن در را خود
 الزمی  حتـ . دیده انجام ياخالقانه یا و هوشمندانه کار که ستین الزم کار

 بـه  و دیـ کن کـسب  را دشـوار ی  لـ یخي  هامهارت بهتر عملکردي  برا ستین
 نیـ ا دیده انجام دیدار الزم شما که آنچه تمام. دیبرو آنهاي  رییادگ دنبال
  . دیبمان ان حوش و حول در و دیکن حفظ را خودی فعل طیشرا که است

  . دهندینم انجام افراد % 99,9 حدود که استي کار همان نیا
 و چراهـا  لیـ دل و دهنـد ینمـ  امـا  دهنـد  انجـام  دیـ با افراد کهیی  کارها آن

 هـدف  قتیحق در. است آمده کتاب نیا دری  همگ آنها تمام انجامی  چگونگ
 کـه  اسـت یی  زهـا یچ و هـا یچگونگ چراها، همه انیب کتاب، نیا نگارش از

  . میکنیم رها اما میده انجام مانیزندگ در دیبا همه
ی بزرگـ  رمـز  و راز کـه  افتمیدریی  هوا ترن ریتعب همان از استفاده اب من
 را مـا  که میده انجام رایی  کارها همان میبخواه ما اگر: است نهفته آن در
 و کار نوع ابتدا کاري  ابتدا در دیبا دارد نگه دور هایناکام و هاشکست از

 بـه  مـا  کـرد یرو نیا با. میکن مشخص خودي  برا را کار آن انجام از هدف
  . کرد میخواه کمک آنها عتریسر چه هر تحقق
یی عملکردها چه هستند؟یی  کارها چه قاًیدق کارها آن که دیپرس دیبا حال
 نـشان  خـود  ازي  شتریـ ب مقاومـت  آنهـا  مقابـل  در تـا  کنندیم کمک ما به
 و میکن شرفتیپ خودي  کارها در ما تا شوندیم باعثیی  کارها چه م؟یده
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 ساده کلمه یک در من بود؟ خواهند ما پسرفت املع برعکسیی  کارها چه
  . گفت خواهم شما به را کارها نیا همه

  . است ساده کامالً
 محـدوده  از خـروج  و شکـست  ازي  دوري  بـرا  دیبا دیبا شما کهیی  کارها
 نیـ ا بـه ی  قـ یدق نگـاه  استی  کاف فقط. هستند ساده اریبس دیده انجام امن

 نگـاه  دیـ با میگـو یمـ  اگـر . قیـ دق رایبس نگاه د؛یباش داشته سادهي  کارها
-یمـ  توجـه  آنهـا  به شما کهی  زمان است خاطر نیا به دیباش داشته قیدق
 افتـاده  پـا  شیپـ  و کوچکی  لیخ ند؛یآیم نظر به تیاهمی  بی  لیخ آنها دیکن
. بود میخواه ازمندینی  بزرگ تالش به انجامشاني  برا اما ندیآیم چشم به

ی شیـ نما نـه  و هـستند  قهرمانانـه  نـه  هاکار آن انجام که دیبدان است الزم
 زیـ نی  کـس  و میدهـ یم انجام روز هر ما که هستندي   سادهي  کارها بلکه

 موفـق  افـراد  کـه  هـستند ي  اسـاده  اریبـس ي  کارها آنها. ستین آن متوجه
 نـاموفق  یـا  وی  معمـول  افراد کهی  حال در دارند، خاص توجه آنها به واقعاً
  . هستند نااعتیبی زمان هر در آنها به نسبت

ي اگوشه و دیکن انداز پس را ناقابل دالر چند گفت توانیم مثال عنوان به
 ایـ . دیـ ده انجـام  رای  ورزشـ  حرکـات  قهیدق چند حدود روزانه یا دیبگذار

. دیـ بخوانی  آموزشـ  یا و خودآموز ،یزشیانگ کتاب یک از صفحه ده نکهیا
 آنهـا ي  بـرا  و دینینشب دوستانتان از نفر چند کناري  اقهیدق چند نکهیای  حت

 همـه  دیـ توانیم شما. دیهست قائل ارزش آنهاي  برا چقدر که دیده حیتوض
 ساالنهی  حت یا و ماهانه طور به روز، طول در مرتب طور به را کارها نیا

 دیـ دهی  مـ  انجـام  روز هـر  شما کهي  اسادهي  کارها نیا همه. دیده انجام
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 همـراه  بـه ی  بزرگـ  جیتـا ن توانندیم شوند بیترکي  گریدي  کارها بای  وقت
  . آورند

ي هـا تیـ فعال" تواننـد یمـ  روزانه و سادهي  کارها نیا همه شما دگاهید از
 را آنهـا  شخـصاً  من. "زیآم تیموفقي  هاعادت" یا شوند دهینام "روزمره

ي اسـاده ي  هـا تیـ فعال نهایا همه. امکردهي  نامگذار خود "روزانه اصول"
  . شوندیم تکرار بار هزار هزاران ما عمر طول در که هستند

  . هستند مداومت قدرت همه آنها که گفت توانیم خالصه طور به

  ونر؟یلیم یا ولگرد کاریب
 که بود نیا کردم فیتعر شماي  برا را ولگرد کاریب داستان من نکهیا لیدل
  . بود منی زندگ داستان تنها داستان نیا

  . باشد نیچن زین شما مورد در است ممکن
 یـک  هم و دارد وجود ونریلیم هم گریدي  انسانها همه و اشم و من درون

 وي  روزیـ پ قـوه  هم و دارد وجودی  ناکام و شکست قوه هم. ولگرد کاریب
 از یـک  هر شودیم باعثی  مسائل چه حال. میهست نطوریهم همه. تیموفق
ي گفتارها و رفتارها کردها،یرو هم باز ،یبزرگ اشتراك نیچن وجود با ما

 کنتـرل  زانیم ما همه که است نیا قتیحق م؟یدهیم بروز خود ازی  متفاوت
  . میدار آنها بهی دهجهت و خودی زندگ اموري روی متفاوت

-هیـ پا خـود ي  بـرا  رای  مـوفق  اما ساده تجارت من ،يدیناام شب همان در
 در کـه ي  اهیسـرما  از شتریـ ب تجـارت  آن خواسـت یمـ  دلـم . کردمي  زیر

. کنـد ي  سـاز هیسـرما  میبـرا  آوردم،یمـ  بدستي  دیخورشي  انرژ شرکت
 حـس .کـردم یمـ  مرور خودم با داشتم شرکت آن در که رای  خاطرات همه
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 یـاد  بـه  خـاطرات  و نیریشـ  اتیـ تجرب هـا، لـذت  همه آن تمام که کردمیم
 و کلمـات  آن کـه  حاال نیهم. شوند تکرار دوباره توانندیم هم بازی  ماندن

 شتریـ ب امیدرون يانرژ کنم،یمی  زندگ سر احساس سمینویم را جمالت
 هستم شادتر تنها نه امروز. برمیم لذت گذشته سال از شتریب و شودیم

ی زنــدگ از و کــنمیمــ برقــرار انمیــاطراف بــا راي ســالمتر ارتباطــات بلکـه 
 امیزنـدگ  هـم  شیپـ  سـال  ده. دارمي  شتریـ ب تیرضا امیوشغلی  شخص
 قـت، یحق در. دارم دوسـت  آن از شیبـ  را امـروزم  اما رفتیم شیپ خوب
ي گـر ید زمان هر از بهتر کنمی  م نگاه کهي  منظر هر از را امروزمی  زندگ

 صـد ی  تـ یفیک بـا  زین امندهیآ سال دهی  زندگ که دارم را توقع نیا. ابمییم
  . شود ساخته میبرا امروز به نسبت چندان
 بتوانـد  کهی  کس تاکنون، که دارد وجود زین بزرگ اریبس قتیحق نیا البته
 نـه ی  کـس . است نگذاشتهی  خاک کره نیا به قدم هنوز ندیبب را خودي  فردا
 لحظـه  نیآخـر  تـا  اسـت  قرار. آن شکست از نه و داندیم فردا تیموفق از

 میتـوان یمـ  ما کهي  کار تنها. بماندی  باق مهر به سر راز نیای  کس هر عمرِ
 بـه  تـا  میدهـ  نجـات  امـروز  طوفـان  از را خـود  کـه  اسـت  نیا میده انجام

 ستیـ نی  رفتنـ  دست از ایدن نیا در زیچ چیه. میکن دایپ دست فردا آرامش
 در و میدهـ یمـ  دست از را آني  رو بر خود کنترلی  طیشرا در فقط بلکه
 در. میـ آوری  مـ  بدسـت  گـر ید لیشـما  و شکل با را آن دوباره گرید روز
 هر در که استي  زیچ تنها فرصت، باتر،یز ریتعب به یا و زمان عامل واقع
 پس. میامانده غافل آن از اما میدار اریاخت در مانعمر از لحظه هر و روز

  . است مداومت قدرت از نوع یک هم زمان که باشد یادمان
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 زبـان  بـر  را "ونریـ لیم" کلمـه  مـن  کـه ی   هنگـام : است نیا گرید مهم نکته
 کـه  باشمي  اهیسرما دنبال به صرفا که ستین نیا قاًیدق منظورم آورم یم
ي هـا واژه کتـاب  نیـ ا در. برسـاند  تیـ فقمو بـه  مـرا ی  مـال  وی  پول نظر از

 بـه  اسـتعاره  کـه  هـستند یی  هابرچسب مانند مني  براي  روزیپ و تیموفق
 مـن ی  اصـل  منظـور  واقع در. است ازینی  ب هایخوب همه از که داردی  کس
 لبخنـدش  کـه  اسـت ی  کـس  بلکـه  دارد پـول  دالر هاونیلیم که ستینی  کس
 و دوسـت  نفر ونهایلیم ارزد،یم دالر ونهایلیم انشیاطراف و خانوادهي  برا

 ستن،یز شاد بردن، لذت دن،یورز عشقي  برا لیدل ونهایلیم دارد، همزبان
  . دارد ...... و خود از تیرضا
  . آرزومندم شما همهي برا رای زندگ از وهیش نیا من

  مداومت قدرت خوانندگانی شخصي هاداستان
 از نمونـه  چنـد  دم،خوان را فیخفي  برتر کتاب بار نیاولي  برا کهی  هنگام
 کتاب نیا که کردمیم فکر. فرستادم دوستانمي  برا را آنی  کپي  هانسخه

 آنهـا  تـک  تـک  از بعد روز چند. باشد توجه جالب تواندیمی  کس هري  برا
ي محتـوا  درباره فراوان اقیاشت با آنها. کردمیم افتیدری  تلفني  هاتماس
-برداشـت  آنها چرا که کردمیم تعجب من. کردندیم صحبت من با کتاب

 آنهـا  با شیپ سالها نکهیا وجود با. دهندیم حیتوض مني  برا را خودي  ها
 مـن  بـا  تمـاس ي  بـرا  را فراغتـشان  اوقـات  تمـام  آنهـا  امـا  داشتم ارتباط

 حـرف  مـن  بـا  کتـاب  آن درباره نظراتشان درباره تا دادندیم اختصاص
 دوسـتان ی  حتـ  کـه  بـود  نیـ ا بـود ی  نکردنـ  باور مني  برا که آنچه. بزنند
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 زیـ ن بـودم  دهیند زمان آن تا و شناختمینم را آنها اصالً من که دوستانم
  . کنند صحبت من با کتاب آن درباره تا گرفتندیم تماس من با

 مختلـف  افـراد ی  تلفنـ ي  هـا تماس همان افتیدر از پس بالفاصله زیچ همه
 ولاص که گفتندیم من به که دمیشنیم نفر صدها زبان از من. شد شروع

 آن کـم  کم. است داده رییتغی کل طور به را آنهای شخصی  زندگ کتاب نیا
 فیـ تعر به کردند شروع آنها همه و شدند لیتبد نفر هزاران به نفر صدها

 آورده کتــاب نیــا در هــاداســتان آن اکثــر. خــودی شخــصي هــاداســتان
 دیخواه تانیزندگي  برای  خوب کردیرو دیبخوان را آنها خوب اگر. اند شده
  . یافت

 قـدرت  زبـان  بـا  شتریـ ب دیـ برو شیپـ  کتـاب  نیـ ا طـول  در شتریب چه هر
  . دید دیخواه خودی زندگ در رای شگرف ریتاث و شد دیخواه آشنا مداومت

  ک یفصل مهم نکات
 بقــاء مرحلــه بــه شکــست محــدوده از را مــا کــهیی هــاتیــفعال همــان �
 مرحلـه  بـه  بقـاء  سـطح  از را مـا  کـه  هستند ییاه  تیفعال همان رسانند یم
 . رسانندیمي روزیپ
ی ابیـ ارز بـا . دانـد یم بهتر را خود مصلحت وي  روزیپ قهیطری  کس هر �

ی اصـل  جـاده  از را شـما  کـه  آنچـه  دیـ توانیمـ ی  آسـان  بـه  خود مصلحت
 . دیکن حذف خودی زندگ از ساخته منحرف

 را مـا ی  شخـص  امور بري  کنترلگر قدرت خودمان از ریغ بهی  کس چیه �
 . داشت نخواهد
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 همزمـان  طـور  به ولگرد و کاریب و ونریلیم تیشخص دو ما همه درون �
 چـه  شـما . بـرد یمـ  نیبـ  از راي  گرید آنها ازی  یک حضور اما دارد وجود
 تفـاوت  نظرتـان  بـه  ایـ آ د؟یـ نیبیمـ  تیشخص دو نیا انیم رایی  هاتفاوت
 کـرده  جلـب  خـود  بـه  را شـما  نظـر  کـه  دارد وجود دو نیا انیمي  اعمده
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