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کســب وکار  ادارۀ  و  راه اندازی  یادی دربارۀ  کتاب های مدیریتــی ز کنــون  تا
و روش ها مرحله به مرحله  آنها مدل هــا  و در عمدۀ  ترجمه شــده  و  تألیف 
بــرای  را  الزم  اقدامــات  کتاب هــا  ایــن  همــۀ  اســت.  شــده  داده  توضیــح 
یــا  کارآفریــن  مقــام  در  وقتــی  امــا  کرده انــد  تشــریح  کســب وکار  ســاخت 
کار می برید و پیاده سازی می کنید، می بینید  مدیرعامل، این اصول را به 
کرده  کار می لنگد، بازار دقیقًا آنچه پیش بینی  کافی نیستند و یک جای 
به ســرعت  رقبا  کنید،  جذب  خوبــی  نیروهای  نتوانســتید  نیســت،  بودید 
کوزه گری  فــوت  به اصطالح همان  مــوارد  این  اینهــا.  مانند  و  کردنــد  رشــد 
یتز    بــن هاروو قول  بــه  بیان نمی شــود.  کتاب ها  ایــن  اغلب  کــه در  اســت 

گیر می اندازد. را  ما  که  اینها مخمصه هایی است 
شــرکت های  بنیان گذار  و  مدیرعامــل  خــود  که  کتــاب  این  نویســندۀ 
کرده است  مطرحی در حوزۀ فناوری در سیلیکون ولی بوده است، سعی 
بــرای مخاطبانش  داســتانی  و  روان  و  زبانی ســاده،  بــه  را  تجربیــات خود 
موقعیت های  در  مخمصه هــا  این  گذراندن  ســر  از  تجربه های  کند؛  بیان 

گون. گونا
کارآفرینی  برتر در حوزۀ  کتاب های  نشــر  ادامۀ  در  یانا قلم  آر انتشــارات 
این  انتشار  به  تکمیل مجموعۀ خود تصمیم  برای  و  کسب وکارها  ادارۀ  و 
فناوری  شــرکت های  در  رایــج  فرهنگ  و  زبــان  به  کتــاب  این  گرفــت.  اثر 
از آن بیان  آمریکایی نوشته شده است و همان طورکه نویسنده در جایی 
با  آمریکاست.  در  از شرکت ها  نوع  این  فرهنگ غالب  می کند، بددهانی 
از معادل های  کتاب سعی شده است تاحدامکان  وجود این، در ترجمۀ 
تا چنین فرهنگی در  این گونه عبارت ها استفاده شــود  برای  مناســب تری 

سخن ناشـر
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با شــناختی  گفت  باید  البته  نیابد.  یج  ترو ایرانی  کســب وکارهای  فضای 
یم  دار فنــاوری  حوزۀ  شــرکت های  به خصوص  ایرانــی،  شــرکت های  از  که 
رفتــار می کنند  کاری خود  احتــرام در محیط هــای  و  بــا ادب  آنها  عمــدۀ 
اولویت های مدیرعامالن همۀ  از  بایــد  فرهنگی  و معتقدیــم حفظ چنین 

باشد. کشور  بنگاه های 
نظــــر  به  کار دشـــواری  اول  نگــاه  در  کارهـای سخت  سختـی  ترجمـــۀ 
می رسید و برگردان برخی عبارت ها و مفاهیم آن به زبان فارسی ناممکن 
آقای  کتــاب، جناب  و هوشــمندی مترجم  توانایی  دقــت،  اما  می نمــود، 
انتقال ظرافت های معنایی  و  انتخاب معادل ها  ســعید قدوســی نژاد، در 
بــا مترجم  آقــای محمدعلی معین فر  نیــز همراهــی همکارمان، جنــاب  و 
کار  ابتدایی، ســختِی این  به ویــژه در مراحل  کتــاب در مســیر ترجمۀ آن، 
آورد.  را برطرف ساخت و ترجمه ای دقیق، روان و دلنشین فراهم  سخت 
یتز  از تجربیات بن هاروو و  ببریــد  کتاب لذت  این  از خواندن  یــم  امیدوار

کنید. استفاده  کسب وکارتان  در 

سمیـه محمدی
یاناقلم آر انتشارات  مدیرعامل 



۹

خودم  به  دارم  می بینــم  می خوانم،  خودیــاری  یا  مدیریتی  کتــاب  هروقت 
گفت.«  کــه  نبود  آن چیزی  واقعــًا  ماجــرا  اما ســختی  »درســت،  می گویم: 
نیســت؛ ســختی  کانه  بی با و  مهیــج  بــزرگ،  تعییــن هدفــی  کار،  ســختی 
اســت. ســختی  بزرگ  آن هدف  به  نرســیدن  به خاطــر  آدم هــا  اخــراج  کار، 
این  که  اســت  وقتی  کار  نیســت؛ ســختی  آدم های عالی  اســتخدام  کار، 
نامعقول طلب  و چیزهای  را محق می دانند  کم کم خود  »آدم های عالی« 
کار،  ســختی  نیســت؛  ســازمانی  ســاختار  چیدن  کار،  ســختی  می کنند. 
کرده اید.  کــه طراحــی  اســت  آدم هــا در ســاختاری  بیــن  ارتبــاط  برقــراری 
از  نیمه شــب  کار،  ســختی  نیســت؛  بــزرگ  یاهــای  رؤ دیــدن  کار،  ســختی 
شده  تبدیل  کابوس  به  یا  رؤ آن  وقتی که  است  سرد  عـرق  با  پریدن  خواب 

است.
برای چالش هایی  که سعی می کنند  این است  کتاب ها  این  مشکل 
برای  نســخه ای  هیــچ  نیســتند.  نســخه بردار  اصــواًل  کــه  بپیچنــد  نســخه 
برای  نــدارد. هیچ نســخه ای  پویــا وجــود  و  واقعــًا پیچیــده  موقعیت هــای 
برای  نســخه ای  نــدارد. هیچ  پیشــرفته وجود  فناوری  با  ســاختن شــرکتی 
ندارد. هیچ  از مخمصه وجود  آنها  کردن  و خــارج  افراد  از  گروهی  رهبری 
برای  برای ساختن مجموعه ای آهنگ موفق نمی توان پیچید.  نســخه ای 
نمی توان  نســخه ای  فوتبال هیچ  در لیگ سراســری  بــازی در خط حمله 
ندارد  وجود  نسخه ای  جمهوری  یاست  ر در  شدن  نامزد  برای  کرد.  تجویز 
به  که  کســب وکاری  تیم های  به  دادن  انگیــزه  برای  نســخه ای هم  و هیچ 
این است؛ هیچ  کارهای سخت  ندارد. سختی  ِگل نشســته است وجود 

ندارد. آنها وجود  با  یارویی  رو برای  فرمولی 

مقـدمـــه



۱0

    سختی کارهای سخت    

به  می تواند  کــه  دارد  وجود  یادی  ز تجربه هــای  و  توصیه ها  بااین حــال 
بخورد. کارهای سخت  درد 

داســتان خودم  فقط  کنــم.  ارائه  فرمولــی  کتــاب  ایــن  در  نمی خواهــم 
کارآفریــن،  به عنــوان  بوده انــد.  یــم  رو پیــش  کــه  تی  مشــکال و  می گویــم  را 
برایــم  درس هــا  ایــن  هنــوز  خطرپذیــر۱،  ســرمایه گذار  حــاال  و  مدیرعامــل 
بنیان گذار-مدیرعامل ها  از  جدیــدی  نســل  بــا  که  حــاال  به ویژه  مفیدنــد، 
ایــن  مــن  دارد.  فرازونشــیب هایی  قطعــًا  شــرکت  ســاختن  می کنــم.  کار 
کند،  گذرانده ام. ممکن است شرایط فرق  از سر  و  را دیده  فرازونشیب ها 

و درس های عمیق تر همیشه همان ها هستند. الگوها  اما 
قالب مجموعه ای  را در  این درس هــا  گذشــته عصارۀ  در چند ســال 
را خوانده اند.  آنهــا  نفــر  و میلیون هــا  قــرار داده ام  گــم  وبال ی  از مطالــب رو
افراد به ســراغ من آمده اند و خواســته اند داســتان پشــت  از این  بســیاری 
اولین  برای  را  کتاب همان داســتان پشــت صحنه  این  بدانند.  را  گ  وبــال
نقــل می کند.  گ  وبال از  را  آن  بــه  مربــوط  و درس های  روایت می کنــد  بــار 
الهام بخشم  و اعضای خانواده هم  از دوســتان، مشــاوران  بســیاری  البته 
یاری رســانده اند. موســیقی رپ هم  و به من در مســیر شــغلی ام  بوده انــد 
امید  این  بــه  می کنم  منتشــر  را  تجربیاتم  مــن  اســت.  کرده  یــادی  ز کمک 
را درگیر سختِی  که خود  کنم  فراهم  کسانی  برای  الهاماتی  و  که ســرنخ ها 

از هیچ چیز می بینند. ساختن چیزی 

1. venture capitalist
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کلی از  کباب خــوران بزرگی در خانــه ام به راه انداختــم و  چنــد روز پیــش 
این جــور دورهمی هــا غیرعــادی  کــردم.  را دعــوت  نزدیک تریــن دوســتانم 
راه  کباب خــوران  کــه  سال هاســت  کارتئــو  برادرزنــم،  و  مــن  نیســتند. 

کار باعث شده است دوستان آفریقایی- یم. مهارت من در این  می انداز
کباب پزها« را به مــن بدهند. من از   آمریکایــی ام لقــب »جکی رابینســون 

گذشتم.۱ خط رنگی 
میان  به  ناس2، خوانندۀ معروف رپ،  کباب، حرف  این مهمانی  در 
آفریقایی- آمریکایی  و  کارآفرینــی جــوان  کــه  کر،  وا تریســتان  آمد. دوســتم 
او در  از واحدهای خانه ســازی  یکــی  اهــل  ناس  گفت  افتخــار  با  اســت، 
دولتــی  خانه ســازی  طرح هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  نیویــورک  کوئینزبریــج 
را  او  و ســه ســاله ام حــرف  یهودی هفتاد  پدر  اســت.  ایــاالت متحده  در 
بود  که مطمئن  تریســتان  رفته ام.«  کوئینزبریج  به  »من  گفت:  و  کــرد  قطع 
گفت:  باشــد  بوده  کوئینزبریج  امــکان ندارد پدر پیر سفیدپوســت من در 
کوئینزبریج یک طرح خانه سازی  کوئینز است. راستش  »حتمًا منظورتان 
نه، همان  کــه  داشــت  اصرار  پدرم  اما  اســت.«  ناجور  واقعــًا  در محلــه ای 

بوده است. کوئینزبریج 

یکنان سیاه پوست نمی توانستند در لیگ اصلی بیس بال آمریکا  ۱ .  تا اواخر دهۀ ۱۹40 باز
کنند. این »خطوط رنگی« طی سال های دهۀ ۱880  و لیگ های فرعی وابسته به آن بازی 
یکن بیس بال آفریقایی- آمریکایی بود  کشیده شده بود. جکی رابینسون اولین باز و ۱8۹0 
کار  کار خط رنگی بیس بال را شکســت. این  کرد و با این  که در لیگ اصلی آمریکا بازی 

شروعی برای از میان رفتن تبعیض نژادی در بیس بال بود-م.
کــه بــا نام ناس هــم شــناخته   )Nasir bin Olu Dara Jones( 2.  نصیــر بــن اولــو دارا جونــز

می شود از خوانندگان آمریکایی است-م.

از کمونیست تا سرمایه گذار خطرپذیر
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گیج  از  تــا  اســت،  بزرگ شــده  کوئینز  در  پدرم  که  گفتــم  تریســتان  به 
کوئینزبریج چه کار  کنم. بعد پرسیدم: »پدر، شما توی  او جلوگیری  شدن 
کمونیستی  کتاب های  بود  یازده ســالم  »وقتی  پاســخ داد:  او  می کردید؟« 
اینکه حزب  از  مــادرم  اســت، چــون  یــادم مانده  پخــش می کــردم. خوب 
فکر می کرد  بود.  ناراحت  این طرح ها می کرد خیلی  درگیر  مرا  کمونیســت 

ک است.« یادی خطرنا ز بچه ها  پسر  برای  کار  این 
پدربزرگم،  بودند.  کارت دار۱  کمونیست های  و مادربزرگ من  پدربزرگ 
بــه همیــن خاطــر  و  بــود  کمونیســت  فعــال حــزب  یتــز، عضــو  فیــل هاروو
بچــه ای  پــدرم  داد.  دســت  از  مک کارتــی  دورۀ  در  را  مدرســه  معلمــی  کار 
او در ســال ۱۹68  بزرگ شــد.  فلســفۀ چپ  تعالیم  بــا  و  بــود  پوشــک قرمز2 
و  کرد  منتقل  کالیفرنیــا  ایالت  در  برکلــی  به شــهر  به غرب،  را  ما  خانــوادۀ 
بود. نو4  به جنبش چپ  متعلق  که  رمپارتس۳ شد  معروف  نشریۀ  سردبیر 

را  آن  افتخــار  بــا  کنانش  ســا که  شــدم  بزرگ  شــهری  در  من  درنتیجــه 
بزرگ ترهــا خیلی  از  بــودم  کــه  برکلــی می دانســتند. بچه  جمهــوری خلــق 
بــار  اولیــن  بــرای  مــرا  مــادرم  وقتــی  می کشــیدم.  خجالــت  و  می ترســیدم 
این  و  بــرود  که  گفــت  او  به  معلــم  کردم.  گریــه  گذاشــت،  مهدکــودک  در 
کامــاًل عادی  بچه هــای مهدکودک  برای  کــردن  گریه  کــه  داد  را  اطمینــان 
مرا  برگشــت،  یتز،  هاروو الیســا  مادرم،  بعد  ســاعت  ســه  وقتی  اما  اســت. 
که  داد  توضیح  گریه می کردم. معلم  و هنوز  بودم  اشــک  در  که غرق  دید 
لباس هایم خیس شــده اند.  بــه همین خاطر حاال  و  کرده ام  گریه  یکســره 
گر مادرم صبورترین آدم دنیا نبود،  ا کردند.  بیرونم  از مهدکودک  همان روز 
را  روان درمانی  اطرافیان  وقتی همۀ  نروم.  به مدرســه  بود هرگز دیگر  ممکن 
با  من  تا  بماند  منتظر  می خواست  و  بود  صبور  مادرم  می کردند،  پیشنهاد 

بکشد. نبود چقدر می خواهد طول  مهم  بیایم،  کنار  دنیا 

کمونیست -م. ۱. عضو رسمی حزب 
کمونیست ایاالت متحده باشند-م.  که والدینش عضو حزب  2. بچه ای 

3. Ramparts
4. New Left
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که دیگر  گلن،  از خانه ای یک خوابه در خیابان  بود،  پنج سالم  وقتی 
بزرگ تری  به خانــۀ  بود،  کوچک شــده  مــا خیلی  بــرای خانوادۀ شــش نفرۀ 
که  بود،  برکلی  متوســط  طبقۀ  بونیتا  کردیم.  اثاث کشــی  بونیتا  خیابان  در 
گرفت،  بیشــتر محله های طبقۀ متوســط ســراغ  در  آنچه می توان  با  یعنی 
آدم هــای  هیپی هــا،  از  بــود  مجموعــه ای  مــا  بلــوک  بــود.  متفــاوت  قــدری 
کشیدن خودشان  یادی برای باال  که تالش ز دیوانه، آدم های طبقه پایینی 
که  آن قــدر مواد مصــرف می کردند  که  آدم هــای طبقه باالیــی  و  می کردنــد 
راجر  نام  به  جاناتان،  بزرگ ترم  برادر  دوستان  از  یکی  روزی  بیفتند.  پایین 

آفریقایی- )که اسم واقعی اش این نبود(، در خانۀ ما بود. راجر به بچه ای 
کوچکی  قرمز  گاری دستی  که ســوار  کرد  اشــاره  بلوک  پایین  در   آمریکایی 
آن بچه  بــه  پایین خیابــان،  بــرو  گــر جرئــت داری  »ا گفــت:  بــه من  و  بــود 
و  کن  گفت توی صورتــش تف  گر چیــزی  ا و  تو  بــه  را بدهد  ارابــه اش  بگــو 

کن.« کاسیاه صدایش  کا
برکلی  مــا در  اینکه  اول  اینجــا الزم اســت چند چیز روشــن شــود.  در 
کلمۀ  بودیم، یعنی این جور حرف زدن عادی نبود. راستش من قباًل هرگز 
را هم نمی دانستم، هرچندکه  آن  و معنی  بودم  را نشنیده  کاســیاه  کا مثل 
نبود  نژادپرســت  راجر  اینکه  نباشــد. دوم  تعریفی ای  کلمۀ  حدس می زدم 
بود و  برکلی  اســتاد دانشــگاه  بود. پدرش  نشــده  بزرگ  و در خانــوادۀ بدی 
فهمیدیم  بعدًا  اما  بودنــد،  دنیا  آدم های  نازنین ترین  جــزو  دو  هر  والدینش 
دعوا  است  می خواسته  یکش  تار نیمۀ  و  بوده  شــیزوفرنی  به  مبتال  راجر  که 

کند. تماشا 
از راجر وحشــت  قــرار داد. من  مــرا در موقعیت دشــواری  دســتور راجر 
گوش نکنم حسابی خدمتم خواهد  داشتم. فکر می کردم اگر به دستوراتش 
نیز وحشت  را بخواهم  کسی  گاری دستی  اینکه  از  از طرف دیگر،  رســید. 
راجر می ترســیدم  از  از همه چیز وحشــت داشــتم. آن قدر  داشــتم. لعنتی، 
ما چیزی حدود سی  کردم. فاصلۀ  آن بچه  به ســمت  به حرکت  که شروع 
کیلومتر به نظر می رســید. وقتی باالخره به آنجا رسیدم،  متر بود، اما ســی 
باز  را  بگویم، پس فقط دهانم  نمی دانســتم چه  تکان بخورم.  نمی توانستم 
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گاری دستی ات  کردم به حرف زدن و جملۀ »می شود سوار  و شــروع  کردم 
وقتی  »البته.«  گفــت:  کالرک جونیور  آمد. جوئل  بیرون  از دهانم  بشــوم؟« 
نیمۀ  بود. ظاهــرًا  رفته  او  راجــر چیســت،  ببینــم عکس العمل  که  برگشــتم 
بود و به سراغ چیز دیگری رفته بود. من و جوئل تمام  برنده شده  روشنش 
کردیم و از آن وقت بهترین دوستان همدیگر بوده ایم.  آن روز را با هم بازی 

بود. ازدواجم  او ساقدوش من در مراسم  هجده سال بعد، 
اما این  برای هیچ کــس تعریف نکــرده ام،  را  امــروز این داســتان  به  تــا 
این نیست  ترســیدن  یاد داد معنی  به من  را شــکل داد.  زندگی ام  اتفاق، 
اهمیت  کــه  اســت  انجام می دهم  آنچه  باشــیم.  نداشــته  کــه دل وجرئت 
روز  آن  به  بزدل. من خیلی  یا  بوده ام  قهرمــان  آیا  که  تعیین می کند  و  دارد 
با  بود می کردم، هرگز  گفتــه  راجر  که  را  کاری  گر  ا یافته ام  در و  کــرده ام  فکر 
ی ظاهر  رو از  که  داد  یاد  به من  تجربه  آن  نمی شدم.  آشنا  بهترین دوستم 
یا چیزی تالش  کسی  برای شناختن  تا  چیزها درباره شان قضاوت نکنم. 
رســیدن  برای  میان بری  هیچ  نمی دانید.  هیچ چیز  ندهید،  خرج  به  کافی 
شــخصی.  تجربۀ  از  حاصــل  دانش  به خصــوص  نــدارد،  وجــود  دانش  بــه 
هیچ چیــز  از  می توانــد  میان برهــا  بــر  تکیــه  و  ســنتی  عقایــد  کــردن  دنبــال 

باشد. بدتر  ندانستن هم 

   اینجا جایش نیست
اثر نگذارد  یم  رو اولیه۱  تأثیر  که  کرده ام  این ســال ها خیلی ســعی  در طول 
به عنوان  و  شــدم  بزرگ  برکلی  در  مــن  نکنم.  ی  پیــرو عرف  از  کورکورانــه  و 
که فوتبال2 را به خاطر نظامی گرِی بیش ازحد  دانش آموزی نمونه در شهری 
بپیوندم،  برکلــی  فوتبال  تیــم  به  که  نمی رفــت  انتظار  مــن  از  نمی پســندد، 
از  در هیچ یک  مــن  بود.  بــرای من  بزرگ  این قدمی  کــردم.  را  کار  این  امــا 
با  برخوردم  اولیــن  این  یعنی  بــودم،  نکرده  بــازی  فوتبال  فرعی  لیگ هــای 

1. first impression
کتاب، فوتبال آمریکایی است -م. 2 . منظور از فوتبال در این 
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کنار  این ورزش محسوب می شد. بااین حال آن درس های قبلی ام دربارۀ 
بازی،  دبیرســتان 7۵ درصِد  فوتبال  در  بود.  بزرگی  کمک  تــرس،  با  آمدن 

ترس است. کنترل  توانایی 
فراموش  را  منــدوزا،  چیکــو  ســرمربی،  با  تیم  جلســۀ  اولین  هیچ وقــت 
کریستین۱،  که در دانشگاه تگزاس  نمی کنم. مندوزا مرد مسن قوی ای بود 
مندوزا  بــود.  کرده  بــازی  فوتبال  قدرتمنــد،  شــاخدار2  قورباغه هــای  خانــۀ 
اینجا  می آییــد  شــماها  از  »بعضی  کــرد:  شــروع  این طــور  را  ســخنرانی اش 
زیر توپ  بــه  و شــروع می کنید  اینجا  نیســتید. شــما می آییــد  ولــی جدی 
و فقط  نــدادن  به خرج  گند کاری، هیــچ هنری  مفــت زدن،  زدن، حــرف 
می خواهید  گــر  ا شــوید.  دیده  خوب  لعنتی تــان  فوتبــال  توی  می خواهیــد 
بیشــتر  بعد  نیســت!«  اینجا جایش  بکنیــد، می دانیــد چیــه؟  را  کار  ایــن 
که چه چیزهایی پذیرفتنی نیست: »دیر می آیید سر تمرین؟  توضیح داد 
نیست!  جایش  اینجا  بزنید؟  را  توپ  نمی خواهید  نیســت!  جایش  اینجا 
اینجا جایش نیست! می خواهید  ید؟  برو راه  ی چمن فقط  می خواهید رو

نیست!« اینجا جایش  کنید؟  را چیکو صدا  من 
که در  بــود  و شــاعرانه ترین ســخنرانی ای  بامزه تریــن  پرشــور ترین،  ایــن 
خانه  به  زودتر  هرچه  داشــتم  دوست  شدم.  عاشقش  بودم.  شــنیده  عمرم 
مــن هنــوز  امــا  کــرد،  مــادرم وحشــت  کنــم.  تعریــف  مــادرم  بــرای  و  برســم 
که نگاه می کنم، این اولین درس رهبری من بود.  عاشقش بودم. به عقب 
کالین پاِول، وزیر سابق امور خارجۀ ایاالت متحده، می گوید رهبری یعنی 
کنجکاوی.  کسی به دنبال خودت، حتی اگر شده از سر  کشاندن  توانایی 

از آن چه می گوید. ببینم مندوزا بعد  که  بودم  کنجکاو  واقعًا  من 
یاضــی هم جزو  ر در درس  کــه  بودم  بچــه ای  تنها  فوتبــال  تیم  در  مــن 
کالس  هــای  ســر  را  همدیگــر  هم تیمی هایــم  و  مــن  یعنــی  بــود،  بهترین هــا 
حضور  متعــددی  اجتماعی  حلقه هــای  در  درنتیجه  نمی دیدیــم.  یــادی  ز

1. Texas Christian University
کریستین -م. Horned Frogs . 2 : نام تیم های ورزشی دانشگاه تگزاس 
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به  متفاوتی  بسیار  که دیدگاه های  با بچه هایی ســروکله می زدم  و  داشــتم 
معنی  متفــاوت،  دیدی  یــۀ  زاو چطور  کــه  بود  جالب  برایــم  داشــتند.  دنیا 
وقتی  مثــاًل  می کرد.  عــوض  به کل  را  دنیــا  چشــمگیر  یدادهای  رو تک تــک 
با آن باس درام دیوانه کننده اش  گروه ران-دی ام سی2  آلبوم دوران سخت۱ 
کالس حســاب من  اما  کرد،  توپ صدا  فوتبال مثل  تیم  در  منتشــر شــد، 
یگان به خاطر  ابتکار دفاع استراتژیک۳ رونالد ر شستش هم خبردار نشد. 
کرد، اما در  پا  مبانی فنی مشکوکش در میان دانشمندان جوان بلوایی به 

نشد. برده  این جنبه ها  از  اسمی هم  فوتبال حتی  تمرین های 
کرد  کمک  از پشــت چنین عینک هــای متفاوتــی  بــه دنیا  نگریســتن 
و  کارآفرین  کــه  بعدًا  تشــخیص دهــم.  را  و تصورات  واقعیات  مــرز  بتوانــم 
در  کرد.  مــن  به  باورنکردنی  کمک هایــی  توانایــی  ایــن  شــدم،  مدیرعامل 
»واقعیت هــا« تحمیل کنندۀ  نظــر می رســید  به  که  بســیار وخیمی  شــرایط 
دیگری  توضیحات  و  روایت ها  دنبــال  به  گرفتم  یاد  خاص اند،  نتیجه ای 
بدین وسیله  و  کاماًل متفاوت حاصل می شدند  از دیدگاه های  که  باشــم 
و  راهــی جایگزین  کنم. خیلــی وقت ها ِصرف وجود  را اصالح  دیدگاهــم 
امید  نگه داشتن  زنده  برای  که  تمام چیزی است  پذیرفتنی،  ســناریویی 

نگران الزم است. کاری  گروه  در یک 

   اولین قرار مالقات
پایــان  بــه  کلمبیــا  دانشــگاه  در  را  دومــم  ســال   ۱۹86 ســال  تابســتان  در 
زندگی  آن وقــت در لس آنجلس  که  بودم  رفته  پــدرم  و پیش  بودم  رســانده 
برایم  بــود،  دبیرســتانم  فوتبال  و هم تیمی  که دوســت  شــاو،  کلود  می کرد. 
با  کلــود  و  بــود. من  گذاشــته  قــرار مالقات  کــه نمی شــناختم  بــا دختــری 
به همــراه جکی  قــرار مالقاتی دوگانــه  بــرای  ترتیــب دادن شــامی مفصــل 

1. Hard Times
2. Run-D.M.C.
3. Strategic Defense Initiative
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