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پیشگفتار

کودکیزور صدای ناگهان میخواندند. دعا کنیسهای در یهودی چند شنیدندری ا

ک سعی و…» جیم ث، ت، پ، ب، «الف، میگفت: ذهنشانرکه کتاردند بر با
ِ

متم تکرمقدس صدا اما کنند سرکز شد. وقتیرار و کشیدند دعا از دست انجام

اط کربه نگاه پسراف حرکیردند مدام که دیدند الفبارا تکروف میکرا خاخامرار د.

ا میکنی؟را این کار رک گفت: چربه پس

مقدسرپس دعاهای من داد: جواب کرک فکر نیستم. بلد حرا اگر الفباردم اروف

د.زا بسارست روف استفاده میکند تا کلمات دربخوانم خدا خودش از این ح

باار«ه میخوای» تو بزرچی چون است مقدس و الفبارش آن حکم من دارای د.را

ن از شزبعد و ویدئو ساعتها از استفاده مطالعه، سال بیست به درردیک کت

آموردو خارجزههای و داخل در مشاور و مربی و استاد نفر دهها با م›قات و شی

مدی sحوز در کشور براز مطلب اصل هنوز انگار کسبوکار، و منریت وشنرای

گویی بود. اصزارنشده عده یک که داشت وجود عدهی یک و نداشتند خبر ‹ً

مولهای پیچیده تفسیر کنند.روشها و فرا با رسعی داشتند آن 

۱



کسبوکارچ انداریرا کسبوکازاه یک sاید شود؟ می میآید؟ی کجا از خوب ر
ِ

ر موفق و ناموفق چیست؟شد میکند؟ تفاوت کسبوکارد و رچگونه پا میگی
ِ

می انسانها به نهایت در دیگر سوال صدها و سوالها این تکتک سد.رجواب

ف کسبوکاربله، بود. «انسان» شاهکلید، آن و اصلی میشوندزاهاندارهارمول ی

نیا انسانهازتا از مشتری فصل از خوب کسبوکار یک sاید دهند. پاسخ کرا

مها چیرع›قهها، و انسان) یک عنوان (به خودم استعدادهای و کهزتها ی

وردمرم خوشحال درا از و میکند استراضی و غم و میکندرد کم آنها س

کسبوکا بیشترهارمیآید. انسانهای اگر میکنند خوشحالراریرشد و اضی

کسبوکا انتظارکنند. چه او از انسانها میداند که است موفق داری اگرری و ند

فته شوند نتیجه جز شکست نخواهد بود.رحلهای نادیده گرانسانها در هر م

واقع فبله بود معمولی و ساده قدر همین بهمورًا توجه کسبوکار؛ sپیچید دنیای ل
ِ

جای کسبوکار èمقول در ما که افسوس صد نتیجه. نه و هدف عنوان به انسانها

دو میگیراین اشتباه درو کسب میشود هدف ندریم. به نتیجه…؟! و بارآمد، و ت

انرص و وقت کلی سژرف و شایدری هنگفت، èمشترمای موقت.رضایت هم آن ی

دامن به دست میشویم مجبور استربعد و مشتژاتروشها جذب وریهای ی

وفادازاف ارایش و ضری و ف›ن نرخ هدفرتقای کنید تصور اما باشیم. بهمان یب

کسبوکا نیارهر از یکی تامین کزی خوشنود و واقعی اینرهای از انسانها اهردن

دگی خواهد شد.زباشد. بدون شک نتیجه موجب شگفت

داستا کتاب، واقعاین ن
ِ

خوبی به که است بلوغ تا تولد از کسبوکار یک ی
ِ

کسبوکاررویکر در انسانمحور میشودرد که میکند ثابت و میدهد نشان ا

ب و کوچک تصمیم هر انسانهارزدر èدغدغ حالرگی عین در و داشت ا

بی د€زصاحب میلیون بهرینسی هم کسبوکار میدهد نشان شد. تمامری غم

خود مثل میتواند مملوزپیچیدگیهایش میتواند باشد، لذتبخش و ساده ندگی

انسانها اگر باشد، عشق بیشترراز جای به اگر کنیم. توجه آنها به و ببینیم و

د کنیم. فکر «شدن» بهتر و «بودن» مفید به سیور«داشتن» تعرک میکندرز یف

س و پول اینکه با مسیرچطور گامبهگام و آهسته توانست نداشت کهرمایهای ی

داشت اردوست حفظ با و کند طی انسانهازرا به توجه همان که خود شهای

تم با البته و حراست بر ککز تجربه خودش که مشکلی ل
ِ

موفقیتر به بود ده

۲



سیرش مدرآ

۱۳۹۸پاییز

انریز، ایرتب

عظیمی دست پیدا کند.

دزداستان کسبوکار و سیورندگی کنفسیوسرک از جمله این عینی تفسیر ز

ف لعنت جای «به که: تاراست به شمعیرستادن یکریکی، فقط بله کن». وشن

چلچرشمع یا مشعل یک نه کن حروشن یک ناچیز.راغ؛ گام یک کوچک، کت

آن سفرراما بده. انجام شرا خودشرا مسیر تا کن بدونروع دهد. نشان تو به ا

مدرب بلند استنامههای تصوژاترِت بدون حتی آنچنانی، ویک شفاف ر
ِ

ازر وشنی

انتظا بدون نهایی. مقصد و غرهدف و عجیب شرات با تنها خودت. از وعریب

برک با قدداشتردن، ن
ِ

ش داستان اول، م
ِ

مار اختیار در آن ادامه و میشود وع

نیست.

ع بسیار دوست آزیزاز اندارم به کتاب این بابت می›نی سالزش بیست تمام ه

پیش سالهای و آن از سپاسگرقبل برازو و گنجرم این اگر شما موعدزارای از ودتر

آ قلب صمیم از اید یافته خود خانه قدزردر کنم می الفبارشرو که بدانید؛ بهرا ا

ی به دعاهای مقدس نداشته باشید.زشما میدهد تا نیا

۳





ده سال تجربه در یه ساعت

سال از سال۱۹۹۸من ش۲۰۰۸تا داشتم: عجیب تجربه پوریه ع
ِ

کوچیکژور های

سحرد یه کسبوکارگرّد یه به تبدیلش و بمی ر
ِ

دسرز و فگ بهمبلرِتآخر غوشش
ِ

م بههمینخاطر، د€ر. میلیون دو و فکربیست دارن دوست نظردم و منرها ورات

بدونن.

اینرم تو تجربههام از میپدم سال داستانهامرَده من و برسن تعرو یفراشون

د داستانها این از خیلی مرمیکنم. مدت این تو که اشتباههاییه sشدمربار تکب

ون تموم شدن.رام خیلی گرو بعضیهاشون ب

م دروقتی وردم شغل sازبار مشاوزندگیشون منرم میخوان، خودموره ش
ِ

بر ایرو

میدم.ح توضیح مشک›ت اون ل
ِ

ازورُخب، یکی فقط من ش
ِ

ور ممکنه وشهای

د میتونم خودم چرحتی اینکه sاینربار باهاتونرا باشن، اشتباه میتونن وشها

بحث کنم.

شبی بقیه که نخواستم عجیبوغهیچوقت آدم من باشن. من ممکنهرِه و یبیام

بهدزچی که میخوری من چرِد حا€ نیاد. بقیه بهکار داره، شما کتابرا این ورین

میک فکر خیلیها چون دهرمیخونید؟ این توی من تجربههای و داستانها دن

ش شنیدن زرسال، ا
ِ

ه.رو دار

د sشالود کتاب اینراین توی که گ۱۰سهاییه یاد اونرسال میتونین شما و فتم

عر در امیدوارو بخونین. ساعت یه تویرض هم ایدهها این که همزم و ندگی

بهد کسبوکار، امیدوارتوی همینطور بخورن. موافقردتون اونها از بعضی با که م

ب و درنباشین نورام sنگابار ع
ِ

بف ایمیل خودتون چیرِه همون این چون یهزستین؛

َام نه یه استاد.که من دنبالشم، من یه دانشجو

۵



قطبنمای شما چیه؟

کا دلیل آدمها میدنراکثر انجام که ورهایی میکنن نگاه بقیه به نمیدونن. و

اجازا میکنن. تقلید کشتزشون باد، میدن یه
ِ

کهرندگیشونز سمتی هر به و

بب عمُکه.رمیخواد، ل
ِ

چیر دنبال دیگزشون که هستن توصیهرهایی بهشون ان

ن اینکه متوجه باشن این مسیر قدن، بدورک
ِ

ار نیست خوشحالشون کنه.ر

یهبار فقط جوزشما میکنین. مزیرندگی بستر تو که نکنین حسرندگی ترگ،

بخوراین دنبالکرو بهجای که آرین بزردن چیرزوی به حواستون هایزگتون،

بیا و پزرکوچیک چیرش چه بدونین باید شما شده. وزت میکنه خوشحالتون ی

ه.رش انجام دادن دازری ارچه کا

کتاب داستانهای که مشترهمینطور الگوی چند به میخونین، میرو سین.رک

به باتوجه هستن؛ من فلسفه الگوها شاین èتجرب سال ورَده یهشددادروع ن
ِ

ر کوچیک:کسبوکا
ِ

هدهد● نیست؛ پول کسبوکار کسبوکارِف ورِف خودتون رؤیاهای به سیدن

انه.ردیگ

ش● یه بارکترتأسیس خوبی بهترِه ارکرای همینطور و دنیا شخصردن یتقای
ِ

خودتونه.

ش● میسارکتیروقتی دزو دارین، آرواقع تونرمانشهرین
۱

میسار جاییزو ین؛

احی میکنین.رو طرمانی خودتون رکه دنیای آ

ای پول انجام ندین.رًا بفرو صری رهیچوقت کا●

یارآ.۱ سUtopiaمانشهر یا جامعه نظزربه از که میشود گفته شهمینی و اعضا ر
ِ

وندانش،ر

در میتواند بودن نقص و بیعیب این باشد. نقص و نتیجهزبیعیب در و باشد مختلف مینههای

جمرهها مدنظر باشد. — متزهنگی یا در سایر حورمانشهر ممکن است اقتصادی، سیاسی، فرآ
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برکسبوکار● فقط سورو شخصیای نندارِد بهدنبازاه دیگین؛ به کمک ل
ِ

انر

باشین.

ا● پافشایرطزموفقیت، ق
ِ

بر نوآوری و بهبود پافشارای نه میاد، بهدست یری

ی که نتیجهای نمیده.روی کار

کسبوکاطر● ح
ِ

تو یه فقط شما ر
ِ

کا انجام بدون نمیتونین بفهمینرّهمه؛ ی

ًا چی میخوان.دم واقعرکه م

ع بدوورش●
ِ

ن س
ِ

ی به پول نیست.زدم نیارای کمک به مرّیته؛ بزمایه، یه مر

و حذف کنین.راحت یه عده رین؛ با خیال راضی نگه دارو رنمیتونین همه ●

خ کسبوکای کنین که چررکا●
ِ

خه.رتون بدون شما هم بچر

واقع● چیهدف هر انجام ی
ِ

کاز فقط پس شادبودنه؛ کهریری بکنین و

خوشحالتون میکنه.

اینهامعن باید چهطور شما چیه؟ هدف چیه؟ جملهها این ی
ِ

شر تو خودتونرو ایط

ین؟ربهکار بب

ندا دوست من دزمرُخب… حریاد خودم sبربار بزف اما نکتههارنم، این اینکه ای

ن خودم وشنتر بشن، باید داستار
ِ

یف کنم.راتون تعرو بر
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وختمرو میفرمن فقط داشتم سیدیهام 

سال از من حرش۱۹۹۷داستان آهنگساز یه که وقتی میشه، یفهاروع
ِ

کا بودم. ساله ابیستوهفت و بود موسیقی نواختن من تماموقت ر
ِ

پولراینطز یق

اجرمیاورد آمزندsزاهایردم. در اریادی و دریکا داشتم. بروپا خیلیهارضمن ای

کا یا میساختم میکرهاشونرآهنگ تدوین ضبرو استودیوی یه و کوچیکدم ِط

ی یه سیایرهم داشتم. البته آهنگساز و مدیر اج
ِ

ک هم بودم.ر

باموجود نبود. خالی حسابم هیچوقت ولی بود، کم همیشه بانکیم حساب ی
ِ

د که وودرآورپولی منطقه تو خونه یه تونستم نیویودم، در بخرِاستاک سبرک ِکم.

ی من رؤیاندگز
ِ

ی هر آهنگسا
ِ

ی بود.ز

د آهنگهام از سیدی یه که بود موقعها کرهمون کنسرست توی و ۱۵۰۰تمردم

ا فزنسخه آهنگهامرش داشتم دوست بفروختم. هم آن›ین اونموقعرو اما وشم،

س مستقلرهیچ آهنگهای بشه توش که نداشت وجود فرویسی چندرو با وخت.

ف از گرتا تماس موسیقی آن›ین امکاروشگاههای که گفتن بهم همشون و نفتم
ِ

ندارف وجود مستقل تنهاروش سیدره. میتونستم که آهنگهاماهی ی
ِ

آن›ینر و

ق یکی از تویروشم، این بود که از طربف
ِ

ِگ موسیقی اقدام کنم.رزیعکنندههای بز

اورف آهنگ ش
ِ

تورطز طاقتفزیق کار قریعکنندهها بستن بود. پخشدارارسایی ِد

بستزبهاندا قه ن
ِ

تودارار از همه بود. سخت ضبط، بیزِد چونزیعکنندهها بودن، ار

ارازه سیدی میگزان نسیه پولشرت و شرفتن میدادن. بعد سال یه کتهایرو

بهت تو پول، از پر جیبشون و بود خوب وضعشون که تبلیغرضبطی جاها ین

تبلیغا ولی گوشهکنامیشدن، اون بقیه، تارِت نمیشدن. دیده خوب و بود هزها

ما چند توی کسی موسیقی نمیفاگه خوب اول سرِه توروخت، سیستم از یعزیع

دن.رحذفش میک

تو که نبود این من مزمشکل سیستم مشکل، هستن؛ بدجنس فرخزیعکنندهها

قدیم توو ی
ِ

اصز من و بود بایع به ع›قهای نداشتم.زً› سیستم این قواعد با ی

فراینجو وبسایتهای وقتی که شد بری که گفتن بهم سیدی فروش وشرای
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ا باید تورطزآهنگهام «بهدزیق گفتم هم من کنم، اقدام اصریعکنندهها ً›ک؛

ف سیدروبسایت خودموش ی
ِ

باشه!»زاهمیاندارور سخت میتونه چهقدر مگه م.

سال تو بود! سخت خـیـلی عمل در (هنور۱۹۹۷ولی پیپال
ِ

PayPalوجود (

تجا حساب یه شدم مجبور من هم همین واسه برنداشت؛ دری پولرای یافت

کا اعتباربا کاغذبارت ماه سه از بعد که کنم باز بزی هری، خوزام آب د€ر د.رار

با یه بانک فرزحتی هم کسبوکارس بشه مطمئن تا قانونیه.ستاد و واقعی من ر
ِ

چهجو میفهمیدم باید خربعدش، سبد یه میشه دری وبسایتم در کنم.رید ست

ب از هیچی درمن نمیدونستم. یهسرنامهنویسی سعیوخطا کلی با ُکدیرنهایت

بر کتابهای از کرو کپی با⁄خرنامهنویسی دکمهردم. یه تونستم ت›ش، کلی با ه

ر ب، کا۱۹۹۷م. این کار تو سالرید» تو وبسایتم بذار«خ
ِ

گی بود.رز

آهنگسا دوستهای به کازوقتی همچین که گفتم کرم گفتری یکیشون دم،

من بفر«آهنگهای میتونی هم کرو فکر خودم با لحظه چند وروشی؟» دم

«حتم چگفتم دوستمرًا، اط›عات اینکه تا کشید طول ساعتی چند نه؟». که ا

کر اضافه وبسایت به هم آهنگهایرو واسه جدا صفحه یه دستآخر و دم

در کرفیقم کاررست این من کامردم. دیگهرً›و دوتا بعدش دادم. انجام فاقتی

ا دوستهام اونهازاز سیدیهای که خواستن بفرم هم مدتی،رو از بعد وشم.

غ آدمهای از «دوستمرتماسهایی میگفتن که داشتم شمایبه که میگفت ِدیوید

من سیدیهای بفرمیتونین وبسایتتون تو ایمیلهارو و تماسها این وشین».

ی ادامه داشت و من هم به همهشون جواب مثبت میدادم.رهمینطو

مع آدمهای از حوردوتا در موسیقزوف منه آن›ین ی
ِ

خبر تو معرو فیرنامهشون

بشن.رک اضافه سایت به دیگه آهنگساز پنجاه شد باعث خودش این که دن

بیکر و دیوید هوپر بهخاطر این کاایان رممنون ب
ِ

تون.ر

وشن که…رو بفردم تا دوستام سیدیهاشون رفاقتی کمک میکرمن داشتم 
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و محقق کنینررؤیایی 

وقترف دوستام سیدیهای ازوش میگزیادی کرم باز چشم یههو ورفت. دم

ش کسبوکار یه تصادفی خیلی شدم کرمتوجه نمیخواستمروع من ولی دم.

شرکسبوکا منری کنم. رؤیایندگزوع ی
ِ

خودم ی
ِ

بهعنوار آهنگساو یه ن
ِ

ز
ِ

چی هیچ نمیخواستم دوستداشتم. اینزتماموقت رؤیاییندگزی ی
ِ

خر کنه.رو اب

ک فکر خودم با آرپس خیلی مسیر یه اگه که تخردم و بمانی کسبوکاررّیلی ای

د بگیرجدیدم مانرنظر میتونم عم،
ِ

گر تصمیم بشم. اینکهرشدش بهجای فتم

ب نگهشدارزبخوام کوچیک کنم، بلندپرگش مقابل نقطه یعنی این پسزوارم؛ ی.

ی باشه.زوارِف بلندپوشی فکر کنم که مخالرمجبور بودم به 

ق و رؤیایرارنشستم شداد با آهنگساز یه ی
ِ

تور موسیقییزکتهای ع
ِ

نوشتم.ر و

ر من در دنیایعکننده آثازتو
ِ

ی آ
ِ

ی بود:رمانی اینطور

د.رداخت میکرو هفتگی بهم پروش رسهمم از ف●

آد● و کامل خرنام سیدیهامریدارس اونهارهای چون میداد؛ بهم و

یعکننده.زهای تورفدارهای من بودن، نه طرفدارط

منره● فرگز بهخاطر کورو ش
ِ

آثا م
ِ

در اگه حتی نمیذاشت؛ کنار پنجرعرم ض
ِ

ف سیدی یه فقط سرسال من اثر روختهباشم،
ِ

اگه تا میموند باقی جاش

ه.رو بخرکسی دلش خواست، بتونه اون 

ورت● آثار نمایش هدهبندرتیب اونها ی
ِ

بر چون نبود؛ پولی کهرگز کسایی ای

ی پتوانای
ِ

و نداشتن، عاد€نه نبود.رداخت این پول ر

مو چهار مأموراین مأمورد این و بودن من داشتم.ریتهاریتهای دوست و

س بمرگریه هیجانانگیز ی
ِ

اسمشر شدهبود. ایجاد CDورام Babyو گذاشتم

دم.رو توش منتشر کرسیدیهای دوستهام 

نکته چهار کنفرهمین هر در و نوشتم وبسایت توی شرو که میکرانسی دم،رکت

میکربارد صحبت میکنه،رهشون کار من با که کسی هر میشدم مطمئن و دم
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و میدونه.راونها 

کلید ماجنکته ی
ِ

بر کسبوکار یه نمیخواستم من که اینه فقطزاهبندارگرزا من م.

ی آو توی دنیارد خاص رداشتم یه مو
ِ

ی خودم تصمانر
ِ

دم.رّور میک

کسبوکا میساروقتی قوانینشزی èهم که میکنین بنا کوچیکی دنیای ین،

ر شماست. این دنیای کوچیک، آاختیارد
ِ

تونه.رمانشهر

رؤیا خودتونوقتی ی
ِ

بر رؤیا اون میکنین، تبدیل حقیقت به دیگهرو خیلیهای ای

هم محقق میشه.
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ی فقط با دو عددرمدل کسبوکا

امث که خدماتی باید چهطور نمیدونستم هم من خیلیها ل
ِ

میدمر ورائه

برقیمتگذا کنم. فری یه به همین وودوشگارای تو موسیقی کهرِاستاکِه فتم

ی نواسید
ِ

وخت.رو هم میفرندههای محلی ز

ف خانم پراز سیدروشنده میتونم «چهطور خودمسیدم ی
ِ

بفر اینجا وشم؟»رو

ف قیمت «شما داد میذاروشرجواب بخواین که چی هر ثابترو د€ر چهار ما ین.

یم و هفتگی باهاتون تسویه میکنیم.»رمیدارب

ب هم سایترمن تو و خونه فcdbaby.comگشتم قیمت «شما وروشرنوشتم

میذاره بخواین که برچی ثابت د€ر چهار ما باهاتونرمیدارین. هفتگی و یم

ک فکر خودم با میکنیم.» برتسویه مدل این اگه باشه،ردم مناسب خانم اون ای

بهاحتمال بزپس اضافهکریاد چون مناسبه. هم من جدید وبسایت هررای دن

میگ وقت دقیقه پنج و چهل حدود سایت، به جدید برآلبوم باید جبرفت، انرای

بها د€ر پنج و بیست میگزوقتم آلبوم هر اونموقعرای میده نشون عدد این فتم.

میک فکر ارمن کازردم ش
ِ

د€ر پنج و بیست ساعتی چندرم خودمره. با بعد، وز

ک فرفکر د€ر پنج و سی ندازقردم د€ر پنج و بیست با حریادی و مشابهیه ّس

قیمت واسههمین، میکنه. بهارمنتقل د€ر پنج و سی به افزو آلبوم هر ایشزای

ب دستم قیمت این با دادردادم. بههای و بود باز تخفیف ن
ِ

میکر هم سود دم.رحال

د د€ر دهمیلیون من تصمیم، این از بعد ماه شش طی کرهمین! کسب ورآمد دم

اصل دمنبع این ی
ِ

قر بابت د€ر پنج و سی بود: عدد دو همین آلبومرارآمد هر دادن

وش هر سیدی.ردر وبسایت و چهار د€ر بابت ف

بباحرط وقت ساعت چند از بیشتر نباید کسبوکار یه ی
ِ

دقیقه.ر چند حتی یا ه،

ب یه میدن. جواب بهتر ساده کسبوکار چهاسررمدلهای دودوتا و اجمالی ی
ِ

تایر

دا ذهن در که عددهایی بشین متوجه تا کافیه درساده جور باهم نه.رین، یا میان

ه.رِت کاها جزئیازبقیه چی
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انقqبی در کار نیست

ش از سال پنج از عوربعد
ِ

CD Babyد بزستر، موفقیت یه به که گرزمانی

شدهبود، منرتبدیل بهعنوارسانهها موسیقیو صنعت در انق›بی که کسی ن
ِ

ک معرایجاد میکرده، مرفی اما واردن. «انق›ب»ژدم فقطره میبرنزو بهکار مانی

ک کسب موفقیتی عجیبوغرکه آدم یه فقط شما اون، از قبل تا یبردهباشین؛

کا که تصورهارهستین میده. انجام متفاوت شکلی به اغلو ر
ِ

م کهرِب اینه دم

س کلی باید گرانق›ب مشتهای خونوخونرهکروصدا، و باشه.زیرده داشته ی

عش که میکنین فکر داستااگه شبیه واقعی ق
ِ

ن
ِ

ور ولیتهژومئو
۲

تابهحال ییبایز،
ِ

آهستهر که ورابطهای میکنه میشهروزبهرشد عمیقتر نکروز تجربه دین.رو

یه تا نشستین دازِتسالروز،راگه بشه، وحی بهتون خودتونرندگیتون ین

کوچیکر دلخوشیهای از توزو که میتونینزیادی و میافته اتفاق ندگیتون

مح بشین حورشیفتهشون در انق›ب که میکنین فکر اگه میکنین. کازوم یره
ِ

دین.ردم پی نبردن به مرِت خدمتکِه جنگه، به اهمیی شبیزشما، چی

ق فوقالعادهایراروقتی اتفاق دازقمبروره که اینه احساستون کارنین، رین
ِ

گر یه انق›بید.زیبی میکنین و بههیچوجه حس نمیکنین که آغارعجیبوغ

ور.۲ تژومئو همینژارولیت، به نفر دو عشق داستان که است شکسپیر ویلیام توسط نوشتهشده دی

ب خانواده دو از ورزنامها ورگ شهر در اخت›فرقیب و دشمنی یکدیگر با خانواده دو این است. ونا

جمریک است. — متژارگهای ترند و این داستان پر از مرینه داردی
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ی جواب نمیده، عوضش کنینزاگه چی

تورب اولینبار چیزای مزندگیم که ساختهبودم میخواستن.راونًاواقعدمری و

ب اون از دوارقبل بهزای سال، برده مختلف پروشهای موفقیت ههامژورای

همهرت›شک باردهبودم. شبکهسارازوشهای فزیابی، کانالهای و امتحانروشری و

میکرک حس همیشه داردهبودم. که باردم حزم میجنگم. کهندگی بود این ّسم

د میکنم سعی بهرمدام که شدنرهایی بسته پیشروم کنم؛ باز میکرو دمرفت

ش خیلی اما با ت›
ِ

یاد.ز

باو ا€ن… بسارکرولی آهنگی که میموند این مثل نبود. مشهورزدنی یههو و م

د آهنگساز یه عمطوربشه. ل
ِ

میسار آهنگ صدتا ممکنهزش اونها از یکی ولی ه،

تأثی اتفاقی عمیقیخیلی ر
ِ

مر بذاروی چردم میدونه کی بشه. مشهور و لره ًاومزا؟

خو و مه و باد و ابر اما نیست. بهتر آهنگهاش بقیه از آهنگ فلکراون و شید

دم عاشق اون آهنگ میشن.ربهکار میافتن و م

د اون همه یههویی میشه، مشهور آهنگی اینکه میشن.ربهمحض باز بسته های

کارم اونقدر ردم
ِ

خورت که دارن دوست خودشو کار، اون میکنه.رِد تبلیغ و

ب ت›ش مربهجای در نیاز ایجاد حجمرای اینبار تقاضازدم، از مدیریادی یترو

میکنی.

فت؟رسی میشه گرُخب، از این موضوع چه د

د اهمیرهمهمون sداشتبار پشتکار،ِت ن
ِ

شنیدیم.ُم کار در سماجت و ِصربودن

قضیه این من ورولی بهبود در سماجت از موفقیت بودم؛ فهمیده اشتباهی و

ی که نتیجه نمیده.رار به انجام کاری ایجاد میشه، نه از اصرنوآو

تعداد ما پزهمه و ایده داژوریادی پره از یکی وقتی مرههاتونژوریم. به نشونرو دم

ا و نگزدادین جواب اصرفتین،رش و کنین قدمرهاش چند نداشتهباشین. بیجا ار

ی ایده و پراغ بهبود و نوآورید سردید عقب و برگرب
ِ

هتون.ژور
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قبلی ایده در بهبودی هر یا جدید ایده نفررهر چند اگه بدین. نشون بقیه به و

این من عالیه، «وای، حاضرگفتن میخوام. شایدرو اونوقت بدم.» پول بابتش م

چی جوابشون اگه اما بدین. انجامش بهتزباید بود، این از کمتر بیخیالشری ه

بشین.

برتونرعم جنگیدن، با بارو ددرکزای ن
ِ

هرر ندین. هدر بسته ایدهتونرهای وروز

سین.ری داشته باشین تا به اون نتیجهای که میخواین بربهتر کنین و نوآو
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ه » یا «نه»ررریم؛ یا « آآآر«بله» ندا

پ آدمهای تیپ، اون از شما هراگه و دارن سر یه که هستین سودا،زمشغله ار

د یه جواب در اگه کنین. استفاده قاعده این از نخوادرمیتونین دلتون خواست

آآآ که «معلومه بگین حتمرررکه دوه!»، تو وقتی «نه». بگین دادنرًا انجام اهی

ک گیر کار یه ندادن انجام عالیه!ریا «وای، که نبود این احساستون اگه دین،

کاحتم از خیلی به وقتی ندین. انجامش بدم»، انجامش باید تورًا بگین، «نه» ها

تاز میشه باز جا کلی کارندگیتون تمروی هیجانانگیز همایشیرهای اگه کنین. کز

پ یا شدین دعوت هیجانژورکه شده پیشنهاد بهتون که جدیدی نمیکنه،زه دهتون

بیخیالش بشین.

ب کار کلی هم ا€ن همین و شلوغه ما همه دارسر انجامدادن «بله»رای کمتر یم.

اه نجات از این وضعیت باشه.رگفتن میتونه 
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نامه من بهکلی عوض شدربههمینسادگی ب

تصو کهراوایل بود این CDم Babyد بگاریهجور که بانکیه یهرِه آهنگساز هر ای

مشت به تا میده اختصاصی «برصفحه بگن سیدیمریهاشون و سایت ف›ن ورو

ساده کلیک یه با و خربخر» دکمه پروی صورید، میگیرداخت کارت بعد، برره.

سای ببه آهنگساز همون چیرِت یه میشه. داده شبیهزگشت دوPayPalی ولی ،

سال قبل از تولدش.

کهزور CDی Babyمشترور دومین انداختم، ازراه بعد هفته یه بود. هلند از یم

سید «چیز جدیدی منتشر نشده؟»رستاد و پرام فرش، یه ایمیل برسفا

دچی جدید؟ ز
ِ

متوجر منظوست ارِه و نشدم پزش برش میخوادرسیدم چی ای

ی من استفاده میکنن.گاه بانکرویس دربدونه چه کسایی از س
ِ

نتیه.»روشگاه اینتردم سایت شما یه فرجواب داد «اوه، ببخشید… من فکر ک

فرف یه من سایت میکنه فکر اون جالب! چه اینجوروشگاه؟ حا€ تا یروشگاهه.

نک فکر وبسایتربهش بتونم اگه یهجوردهبودم. شبیهرو که بدم تغییر ی

فرف با میتونم باشه، موسیقروشگاه افوختن به دوستهام ی
ِ

کامر غاد لطفرً› یبه،

نامم بهکلی عوض شد.ری بهشون بکنم. بههمینسادگی برگترزب

ف وقتی بعد، سال موسیقوشگارپنج (ِه آیتونز ی
ِ

iTunes(افتاد،ر (اه )Appleَاپل

تو که خواست ما جدیدزاز آلبوم هر و باشیم دیجیتال همریعکننده آیتونز توی و

دهبودم، اما گفتم باشه.رهش فکر هم نکربارمنتشر کنیم. تا اون لحظه من د

ب بههمینسادگی هم هررباز شد. عوض بهکلی من میکنینزنامه فکر که مانی

کا چه شما کسبوکار قرفهمیدین جملهراری این بده، انجام بلنکره استیو از و

)Steve Blankکا سرآفر)، کسبوکارین طرح «هیچ داشتهباشین بهیاد یریالی،

ه.»ری دووم بیارنمیتونه در مواجهه با اولین مشت

۱۷



ونیک و صوتی این کتاب و همینطوررشما میتوانید نسخههای چاپی، الکت

وشگاه آن›ین کانگونیو تهیه کنید:را از فرکتابهای دیگر ما 

www.kangonio.com ● books@kangonio.com


