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 م ی داشته باش   ی شتر ی ب   ی چگونه با کار کمتر بهره ور 
 مقدمه 

ور  کارها   شتریب   یبهره  به  انجام    ییمربوط  که  کار  دیدهینم است  انجام    یهایتا  که 
آن را   توانیماست که    یشما مهارت  فیوظا  نیترمهم  ی. تالش متمرکز بر رو د یدهیم

 کرد و به کمال رساند. نیتمر

من    ،ی. در آن بازه زمانسمیرا بنو  "لعنت نکردن   فیهنر ظر"تا کتاب    دیماه طول کش  18
آن در سه ماه آخر    شتریصفحه( نوشتم. ب  600کتاب )حدود    یکلمه برا  150000در حدود  

از    شتریب   اریبس  یانیکه در سه ماه پا  میبگو  نانی با اطم  توانمیاتفاق افتاد. در واقع، م
 دادم.  جامان ، کارماه اول 15مجموع 

کار    وانهید  کیو مثل    داشتم   االجلضربکه من    افتاد   لیدل  نیبه ا  اتفاق  نی ا  ای حاال آ
  36  یهاجهشباال انداختم و در    (تمرکز   ش یافزا  ینوع دارو برا  کی )  آدرال  ایکردم؟ آ

 ؟ساعته کار کردم

  ی لیخ  حالنیبااماه اول کار کردم،   15، من هر روز کمتر از آخردر واقع، در آن سه ماه    نه
 . ها را به سرانجام رساندمکار ،آنچه باید از   شتریب

ا م  نیدر  من  ب  کی  خواهمیمقاله،  ساده  ا  انی استدالل  از    یوقت  نکهیکنم:  صحبت 
 . ستین ،رسدیکه به نظر م طورآن زیهمه چ شود،یم  یور بهره

کتاب ا  یور بهره  یهاهمه  د  اره،یس  نیدر  بنجام   دیویاز  تا  گرفته    ن، یفرانکل  نیآلن 
  عیما  یو مقدار   دیشو  داری: در سحر از خواب بندیگویرا به شما م  زیچ  کی   شیوبکم

که    دیکن  می لقمه تقس  یها به اندازه  ییهاخود را به تکه  یکار   یهادوره  د،یمحرک بنوش
  ی ز یهفته قبل برنامه ر  15را از    هامالقاتقرار  و    انددهش  یسازمانده  تیبر اساس فور

 .تر از موعد مقرر دست به کار شویدزود  زیهمه چ ی و برا   دیکن
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.  دهم یصبح انجام م  3را ساعت    میهانوشته  نیاز بهتر  یاست که من برخ  نی ا  قتیحق
 با  یمتنفرم و پس از تقر  می. من از تقوکنمیم  لیرا تعط  هاپنجشنبه  یمن به طور تصادف 

 ندارم.  از آنها یک یخودم هنوز  ،نیسال کسب و کار آنال 10

برا  یز یچ  نیا کار    یاست که  برا   کند یممن  . پس چرا  ستین  دیشما مف  یو احتماال  
 د؟ یحوصله صحبت کردن در مورد آن را دار

و   میدار  یمتفاوت   یاست. همه ما مغزها  یشخص   قا  یعم  زیچ  کی  ی من معتقدم بهره ور 
را   یر یرپذیتأث  نیشتریکه ب  میدار  یمتفاوت  ی هاتیو موقع  هادگاهی د  حات،یترج  نیبنابرا

  مربوط به   یها بحث  واردام  کرده   یکه سع  یچند بار   ،نی ؛ بنابرامیکنیدر آنها احساس م
 ام.خود تمرکز کرده یشناسشوم، بر درک روان ت یسا نیدر ا یور بهره

مهم است   نیبنابرا ، با اضطراب مرتبط است  قا  یانداختن کار عم قی، به تعومثالعنوانبه
 . داشته باشید خود  یها ترسو  هایرنجور رواناز  یکه درک درست

 . شوندینم جادی ا کسانیکند، اما همه کارها   زدهشگفتممکن است شما را  نیا

اظهارنامه    موقع به  ل یتکم  یمنظره با آبرنگ، احتماال  برا  یمثال، نقاش  یبرا  ینکات بهره ور 
  ی برا   یکه ممکن است به شما کمک کند راه  ییهاهیتوص  ای.  ستین  دیشما مف  یاتیمال

تیممجدد    ی سازمانده کمک  ین  ییهاهی توصهمان    د،یکن   دای پ   ،یک  شما  به  که  ست 
 . دی کن زیتم ترع یسرآپارتمان خود را  تا کندیم

 : فهرست مطالب 

 کردن کار    ی تابع خط  ک ی  مانند  .1
 کردن کم کار    ی بازده   با  .2
 غیر اهرمی و   ی اهرم   نقطه  .3
 اهرم   عنوان به  ک ی استراتژ  ی تنبل  .4

 کردنکار    ی تابع خط  کی   مانند   -  1
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ب را    شتریاکثر ما در  کار  از میکنیمتصور    یتابع خط  کی  عنوانبهعمرمان  . منظور من 
خروج  نی ا  "ی خط" مقدار  که  ا  یدیتول  یاست  تعداد    ما  یمستق  دی کن یم  جادی که  با 

 متناسب است.  ،د یکنیم  کارکه  ییهاساعت

هشت ساعت  و    خواهد داشت  جهی ساعت نت  کی  دوبرابرکار به مدت دو ساعت    نیبنابرا
 . کند یم  نتیجه دیچهار برابر دو ساعت تول

 یرا ط  یموارد( زندگ  شتریاست )در ب  گونهنیاکارها    روال انجام  که  نیهمه ما با فرض ا
کامال     ،شدیمبه ما محول    مدرسه  ی که دراست که کار   لیدل  نیبه ا  شتریب  نی . امیکنیم

و اگر دو ساعت    د،یتا حفظ کن ادند  دیم  زیچ   یسر   کی ها به شما  . آنکردیمعمل    یخط
 خاطر بهساعت آن را    کیاز    شتری ب  دوبرابر  با  ی تقر  ،د یگذاشتیمحفظ کردن آن وقت    یبرا
 . دی آوردیم

منوال خواهد    نیبه هم  یزندگ  هی که بق  می کنیفقط تصور مو    میشو یم  رتریسپس ما پ 
 بود. 

 .ستین  طورنیااما 

  ن ی او  روندینمپیش شکل  نیمتفکرانه و پرمغز به ا یاست که اکثر کارها نی ا قتیحق
  ن ی از والد   تی را صرف شکا  یادی ما زمان ز  ن ی؛ بنابرااست  یانصاف یب  واقعا  ما    از دیدگاه

 . ستند ین  یگر ید  زیهر چ  ای ما    "نبوغ"ما قدردان    یرؤساکه    میآوریم و بهانه    می کنیمخود  

. مثل  شودیم یو تکرار  پایه  مربوط به کارهای یزهایاست، واقعا  چ   یکه خط  یتنها کار 
در   ارزشکمواقعا     یهادادهوارد کردن    ای  هاجعبه  یبسته بند  ای.  ونجه ی  یهاعدلحمل  

 . دونالدمکدر  کنسرخکارکرد  ای. کریپغولصفحات گسترده 

،  در "برا   است  نیبر اتاکید  است که تمام    یی" جایتابع خط  کی  عنوان بهمتأسفانه، "کار  
از آن سرچشمه   هااستارتاپ  یا یدن  و ریشه این نوع تفکر در"  یزحمت بکش  دی تو فقط با

آنها    که ییازآنجا.  رد یگیم ذهن  کار    16در  ایجاد   ،ساعت  8  دوبرابرساعت  وری    بهره 
  د ی و با  دی تنبل هست  یگون  مشتکیاست که همه شما فقط    نیا  ی منطق  جه ی ، نتکند یم
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که کره چشم شما   د یکن  یسیکدنو  یو تا زمان  دیزیصبح در قهوه خود کره بر  4ساعت  
 .اهویه اهو،یه  اهو،یه .کند یز یخونر

خوب و   تیبا ن( که  Religion of Hustle)   "مذهب فشار"  د،ید  میکه خواه  طورهمان
 ن ی ا  قتی حق  رایمعکوس دارد. ز  جهی مردم نت  ی، اغلب برا د یآیمبه اجرا در    وبرق زرقپر  

کارها کارها )مخصوصا   انواع  اکثر  که  برا  ییاست  در جامعه مدرن    ساز پولشما    یکه 
 دارند.  یکاهش یبازده  بلکه ندارند، یخط ی( بازدهاست 

 ( دارد ی منف   ی حت  ا ی )  ی کاهش   ی که بازده  ی کار  -   2

حاال تصور   کار سالم خواهد بود.   یک  نی. ادی دی دو   قهیدق   10و    دیرفت  رونیکه ب  دیتصور کن
سالم باشد، اما لزوما     تواندیم  ناهمچن   این کار  .دیدی دو   قهیدق  20و    دیرفت  رون یب   دیکن

 .ستین دویدن   قهیدق  10از  ترسالم دوبرابر

 احتمال بهاما    ،دیآوریمچه؟ خوب، شما قطعا  به خودتان فشار    دی ساعت بدو   کیاگر  
 . د ید دیاول ورزش را خواه  قهیدق  10آن  یا ی مزا شتریهنوز ب  ادیز

دل به  کاهش شوندیمشما خسته    یهاچهی ماهکه    یاساده  لیورزش  بازده  و    دارد   ی، 
  ، شتری رشد ب  یبرا   کی تحر  یآنها برا  یی، تواناشوندیمکه عضالت شما خسته    طورهمان

زمان   ابدییمکاهش   برود  شیوب کمکه    یتا  بین  باشگاه  از  در  ساعت  دو  گذراندن    با . 
ساعت   کیصرف  و    شما به همراه ندارد  یبرا  متفاوتی  ساعت سود چندان  کی گذراندن  
 . برای شما مفید خواهد بود قهیدق 45از صرف  شتریب  یفقط کم

  شود یممغز شما خسته    چه،یماه  کیمانند    رایصورت است. چرا؟ ز  نیکارها به ا  شتریب
  ، د ی کنیمبه کار وادار  مهم    یر یگمی تصم  ایاگر مغز خود را با انجام هر نوع حل مسئله  و  
به طور مؤثر   دیتوانیکه م   دیدار  در انجام تعداد کارهایی  ییهاتی صورت محدود  نیدر ا
 .د ی روز انجام ده کیدر 

تبل صنعت  در  قبال   بس  کردیمکار    غاتیهمسرم  مانند  صنا  ی ار یو   حالت  کی  ع، یاز 
  خصوص بهوجود داشت،    ز یآمجنون  باال و   ساعات   تعداد  کار کردن در  یبرا   گونهوسواس
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  روقت یدتا    کارکنان.  ، به بازار ارائه شودقرار بود  نیکمپ  در یکبزرگ    شنهاد یپ  کیکه    یزمان
 . آمدندیم هم هاشنبه ی. گاهکردندیمشب کار  10 ای 9و اغلب تا ساعت   ماندندیم

و غیر    اثریب  اریبس  ،شد یمکه صرف کار    یزمان اضاف  نیا  شتریمتوجه شد که باما او  
دو    اندازهبه  با  یشب، تقر  10عصر تا    6روز، مثال  از ساعت    انیبود. چهار ساعت پا  کارآمد

  کارکنان .  و اثربخشی انجام داد  توجهقابلکار    که  داشت  ، امکان این وجودساعت اول روز
 . شدندیمبه کار گرفته   یا هی حاشمنافع  یبرا جان کندن  منظوربهاساسا  

بدتر دل  کارکنانحالت،    نیدر  تول  ادیز  یخستگ  لی به  به  بد    دیشروع   ای  کردندیمکار 
در   ،شودبد جمع    ماتیکار بد و تصم  یکاف   اندازهبه  ی وقتو    گرفتندیم  یبد  ماتیتصم

کار   یشما از کاهش بازده  نی؛ بنابرادیکنیم  جاد یخود ا  ی برا   یشتر ی واقع ناخواسته کار ب
 . خواهید رسید یمنف دهباز کار با  به 

زمان  نیا رو   ی برا  یاتفاق  بر  کار  به  شروع  که  افتاد  ظریف"  کتاب  یمن   The)  "هنر 
Subtle Art  )دور    "نوشتن"  یو برا  کردمیمعاشرت م  گرید  سندهیکردم. من با چند نو
 . میآوریرا به زبان م یبعدازظهر تا حد ممکن کلمات کیو در  میشدیهم جمع م 

 ساعت کار.  6در حدود  کال  کلمه بود،  8000 با رکورد روز من نیبهتر

نوشتن   یکه برا   یز ی" تنها چ !  نوشتمروز    کی صفحه را در    32، "من فقط  متوجه شدم که
 است.  یبهره ور  نیچنکار همراه با   روز 10 دیدار ازیکتاب کامل ن کی

 مشکل وجود داشت.  کیفقط 

 . به درد نخور بودندهمه 

نها  یست وقتا  همنظورم هم    مربوطه   فصل  به  دنظریتجد  یبرا   تیچند هفته بعد در 
 کلمه قابل استفاده بود. 500  دیکلمه، شا 8000 نیبرگشتم، از ا

را مرتب کنم، چند    چیزهای به درد نخورتا همه    دیکه چهار روز طول کش  بود  نیمشکل ا
بنو  یقسمت دوباره  بودند  نجات  قابل  که  که    ییها قسمت  رم یبگ  متصمیو    سمیرا  را 

 .بگنجانم را در متن امنوشته یتازگبه
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کرد    جادی ا  من  یبرا  ی کار اضاف   قدرآنمن    میعظ  تیخالق   یا کلمه  8000ناگهان، انفجار  
 .نوشتمینم چیزی که بهتر بود آن روز اصال  

از کار خالقانه به م  ی. وقتبه من داددرک بزرگ    دید و   کی  موضوع  نیا   ان ی صحبت 
  ی بازده   ،شتر یخاص، نوشتن ب  ی ا بلکه در نقطه  ابد،ییکاهش م  ی بازده  تنهانه  د،یآیم

فقط  چون دارد.    هم  یمنف بد  ن  خودیخودبه  نوشتن  بد  بلکه  ست،یبد  کار    ،نوشتن 
 از ین  شی رایو و   الحاص  یبرا  یشتر یبه زمان ب  رای، زکندیم  جادیشما ا   یرا برا  یشتر یب

 . خواهید داشت

" فینوشتن "هنر ظر  یبرا   است  = بهتر"  شتری "ب  که  طرز فکر  نیسال اول را با ا  شتریمن ب
خود را صرف رفع    یاز ساعات کار   یمیبه گذشته، حداقل ن  یبا نگاه جه،یگذراندم. در نت

 . ده بودمکر جادیا  موردیب کردم که در وهله اول ییها یآشفتگ

  2تا    1که در    یز یروزها، هر چ  شتریمتوجه شدم که ب  ،ی د یها ناامپس از ماه  ت،یدر نها
که در    یام ی داشت و معموال  با پ  یکم  ینی به بازب  ازیبود. ن  یعال  ، نوشتمیم  ساعت اول 
 کنم، کامال  مطابقت داشت. قلت به خوانندگان من کردمیم یکتاب سع

چ ب  ییزهایهمه  نوشته    4تا    3  نی که  روزها  شدیمساعت  در  بود.  خوب،    یمخلوط 
دو ساعت اول نبود(. اما در   یخوببههرگز    با  ی)اگرچه تقر  کردمیم  دیتول  یخوب  ی محتوا
خودم خلق   یبرا   یشتر یب   یکارها  در واقع   آن قابل استفاده نبود و   شتریبد، ب  ی روزها

 . کردمیم

که   یابود. گذشته از آن، هر نوشته  بی ارزشفراتر از ساعت شماره چهار    زیهمه چ  با  یتقر
به  داشت و    یمنف  ی بازده  ساعت بعد از شروع کار به اتمام رسانم،  4در    کردمیتالش م

 . دادمیم انجام یگر ید  زیچ ای ییدئوی و  یهایکه باز  بودیمبهتر  یبیعج  طور

، جسارت به خرج که من شروع به نوشتن کتاب کرده بودم  گذشتیم  سال  کیاز    شیب
در    قدرآنکردم نوشتن خود را به دو ساعت در روز محدود کنم. من هنوز    یدادم و سع

 ن یاولبر روی    ییوالیه  یآشفتگ  نیدر ا  قدرآنکرده بودم، و    ریگ  یخط   یهابازده  تی ذهن
  دم یترسیمکه   بودمه  رد ک  ی گذار   ه یآن چرند( سرما  شتری کلمه، و ب   125000)  نویسپیش
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بود، بلکه در  هودهیب تنهانهاز "کار" سال قبل  درصد +50کلمه  یواقع یبفهمم که به معنا 
 داشته باشم.  یکمتر  یواقع باعث شد که من بازده

و   اما من دادم  به خرج  کردم.    جسارت  امتحان  را   کیمن    یز ی انگشگفتبه طرز  آن 
 از کتاب را در عرض دو ماه منتشر کردم.  دیجد نویسپیش

.  کنند یمعمل    یبازده منف  یمنحن  یخالقانه بر رو  یکارها  شتری است که ب  نیحدس من ا
  ی دستکار   را  ریتصو  کی  قدرآن  دادم،یانجام م  یکار طراح  یکه در گذشته وقت  دانمیم
 ی م ینه. سپس ن  ای  رسدیکه خوب به نظر م  میبگو  مستتوانینم  یحت  گریکه د  کردمیم

 ولی وقتی،  "درست به نظر برسد"  آن تصویر  تا  کردمیم  برای این  از شب را صرف تالش
ب خواب  از  م  ،شدم یم  داری صبح  ا  شدمیمتوجه  اول    دهی که  وهله  و    ختهیرهمبهدر 

 و بهتر است از نو شروع کنم.  بودهنادرست 

  ی بازده  تواندیم،  دارد  از ین  ی ساز  م ی به ت  ا ی است  ی آن بسیار زیاد اجتماع  جنبه که  ی کار 
پس    د،یخود باش  مناسب  تیکه در موقع  دیدار  ازین  شه یداشته باشد. اگر هم  زین  یمنف

ممکن است  ،  کندیم   دایکاهش پ  منفی شده یا  شما  یخلق و خو  ای   یهر زمان که انرژ 
نها کن  انیمشتر  تیدر  دفع  سودها   د ی را  احتمال  یو  بدهید  ار  ی بلندمدت  دست  . از 

، بلکه کندینم  هدایت  شتریب  یبازده به سمت  آنها را    تنهانه  ،کارمندانتان خرد    تیریمد
خواهند    ندهی شما در آ  ی برا  جینتا  جادی ا  یبرا  یکمتر   زهی انگ  یو حت  شوندیماز شما متنفر  

  .  داشت 

 غیر اهرمی و    ی اهرمنقاط    –  3

  کسان ی  به یک روش   توانینمرا    همه کارها   که  میرسیمبه این نتیجه    بازهم  نیبنابرا
 . انجام داد

شغل   کار،  و  کسب  را    یز یچ  یدارا   یاپروژه  ایهر  آن  من  که  اهرم "است  "  نقطه 
(leverage point) کندیمرا مؤثرتر  دیدهیمکه انجام  یکه فورا  هر کار  ناممیم . 

باشد که   یمراسم  این نقطه اهرم، جلسات یا  ممکن است  د،یهست  میت  یک  ریاگر مد
باال نگه دار  هی تا روح  دیکن یمبرگزار   را  اگر  دیکارکنان خود    د، یهست  سینوبرنامه  کی. 
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اگر در فروش  .  باشد داده    یهاگاهی پااز    ی دیانواع جد  آموزش دیدن در موردممکن است  
  اد ی  یا ظاهر شما    شدن  ترکیش  ممکن است  ،دی کنیمکار    )مانند فروش بیمه(  یحضور 

 . ، باشددیدرک کن بهتر یاحساس از لحاظخود را  انیچگونه مشتر گرفتن اینکه

از   یوقت م   نیآنال  یمحتوا   تولید   صحبت  اهرم   کی  ی برندساز   د،یآیم  انیبه    ی نقطه 
  ی چند برابر   ریتأث  د،یکن  ترکاملو آن را    دیآن کار کن  یرو  شتریکه هر چه ب  یز یچ  .است

، مردم  رودیمباالتر    کی تراف   شود،یتر مفروش آسان  :خواهد داشت  یگر ید  زیبر هر چ
خواهید  منتشر    یشتر یب  ییخود را با کارا  ی ا محتو  تا  ینها   درباره آن صحبت خواهند کرد و 

 .کرد

 د ... تر کنآسان  اریرا بس  زیهمه چ  تواندیشما م  یشغل  یهااز جنبه  یانجام برخ  ن،یبنابرا

 .ترسخت ی لیخ ای... 

بانک   نی بانک بود. ا  کیمن در مجموع حدود شش هفته در    ی و تنها کار واقع  اولین
به قدمت   یافزار نرماز ورود داده داشت که شامل    ینوع خاص  یبرا   یخاص  اریبس  هیرو 

روش و  برا  یمادر من  کردن    یکامال  معکوس  باعث  .  داشت  هادادهوارد  این موضوع 
 . پیش برودکند  ،ی اکنندهحسیبه طرز ب ندیفراکل که  شدیم

 deleverage"غیر اهرمی" )کرده بود که من آن را نقطه    جادیرا ا  یز یاساسا ، بانک چ
point) کندیمرا کندتر و دشوارتر  گرید یکه همه کارها  یکار  .ناممیم . 

تقر رئ  نکهیا  محضبه  با  یاما  ا  سمیبه  که همه  کردم  را    نیاشاره   ک ی با    توانیمکارها 
کرد، به من گفتند که    یصفحه گسترده جمع آور   کیکرد و در    تی ریساده مد  پتیاسکر
 را که به من گفته شده است وارد کنم.   ییهادادهسکوت کنم و   نم،ی بنش

 ترک کردم.  من بانک را چند هفته بعد

 ی نقطه اهرم   ک ی  عنوان به  ک یاستراتژ  ی تنبل   -  4
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کن  دییایب غذاها  دیوانمود  عاشق  بدیهست  ی هند   یکه  را  آن  شما  و   شتری.  همسر  از 
  یچاتنمقدار    نیا  دیکه اگر بتوان   دیآن را دوست دار  قدرآن. شما  دی فرزندانتان دوست دار

 .د یکردیمانبه حمام  یدر چاتن  د،یرا بخر  انبه

. ما  دیکنیم   رها و خودتان را    دی رو یممورد عالقه خود    ی به مکان هند  د یحاال، فرض کن
 افراطی. یپرخور یک . میکنیمجلسه صحبت  کیدر  یکالر   5000تا  4000در مورد 

  ی و سمبوسه تازه و چاتن  دیآیم   یکیو بعد    دیرو یم  رون یاز رستوران ب  دیحاال تصور کن
 داشت؟ دیخواه یاحساس. چه  دهدیم  شنهادی به شما پ

  ی روادهی ز  میکه دوست دار  ییکه در خوردن غذا   میاگرفتهقرار    یحالت   چنینهمه ما در  
  جاد یا  حالت تهوع  در ما  ،تا یک هفتهفکر کردن به آن غذا    صرفا  و پس از آن،    میاکرده
 . ردکیم

  دوهفته   ای  کی بعد از حدود  و    رسدی نمچندان بد به نظر    یهند  یهفته بعد، غذا   کیاما  
آماده هست  گر،ید برگرد  دیهمه شما  به مکان مورد عالقه خود در هند  و دوباره    دیتا 

 . همان غذا را بخورید

 . کندیمشکل عمل  نیبه هم  یبهره ور  در موردمغز شما 

باعث   نی. ا کندیمذهن شماست. ذهن شما را شاد    یحل مشکالت مانند غذا برا   د،ی نیبب
  یی زهایهمه چ  ، دیداشته باش  ییتوانا  حس  و   کنید  بودن  احساس مهم و ارزشمند  شودیم

 مرتبط هستند.   یبا شاد ما  یکه مستق 

 . رساندیم   نیز  ، به ذهن شمارساندیم  معده شما  را بهکه غذا    طورهماناما حل مشکالت  
  غذا یا محرک   نوع  کی از حد    شی ب  استفاده  دارد و   و انگیزش  کی به انواع تحر  ازین  ذهن

 . شودیم مغز و ذهن یشدن و خستگ  ماری باعث ب

ا  زیانگاما آنچه شگفت منحرف کردن   ییتوانا  )یعنیاست که اوقات فراغت    نیاست 
  ، د ی گردیموقتی بر سر همان کار بر  در واقع مغز شما را  (حواس مغز از حل مسئله و کار 

 . کندیم و بهره ورتر مؤثرتر اریبس
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به    یلیواقعا  به دال  التیو تعط  هاهفتهاست، اما آخر    کنندهوانهید  -  دانمیم ،  دانمیم
 . اندآمدهوجود 

خوب و صادق بودم.    مند کار  کی کسب و کارم را شروع کردم،    2008که در سال    یزمان
سفر گرفتمیم  یمرخص  ندرتبهو    کردمیمکار  ساعت    15تا    14  انهروز دائما   اگرچه   .
 ی آن ساحل مکان   ،یبود، "ه  نیا   هیشب  شتری ب.  رفتمیم"  الت ی"تعط  ندرتبه  ولی،  کردمیم

 در آنجا   نده یدو ساعت آ  یرا برا  ملیمیا  توانمیم  برای اینکه  رسدیمبه نظر    بایواقعا  ز
 ." نمچک ک

  ی را کنار بگذار و مدت   تاپلپ  ،یلعنت  یگفت: "ه  او به من  و   دمیکه همسرم را د  یتا زمان
 را با من در ساحل بگذران. " 

راستش خانه را ترک    یبدون بازو  میبخواه  یبود که از کس  نی. مثل ادمیمن ترسالبته  
 کند. 

 . زبان شده بودملکنت   دچار ؟شودیمه  من چ یها لیمی ااما 

هک   تمیوبسا که    دمی د  ییهاخواب.  دمیلرزیمگذراندم و    ینیجن  ت یشب اول را در وضع
همزمان با    کردمی. تصور مدیآیبرنماز دستم    یو کار   ه استشد  دهیدزد  تمیو هو  هشد
 .سوزندیدر آتش م خودخودبهوب به طور  یسرورها ام،یبانک  یهاحساب هیتخل

 . فتادیاتفاق ن  نهای از ا کدامچیهالبته 

برعکس بود. پنج روز در آن ساحل نشسته بودم، بدون    کامال  که افتاد    یدر واقع اتفاق
  .و افکارم  العادهفوقزن    کیفقط من و    ،یک ی الکترون  لی بدون وسا  وتر،یتلفن، بدون کامپ
بودم. انگار پنج    دهیاز آنچه قبال  د   ترواضح  ،خودم  یکارها  نگاه کردن بهشروع کردم به  

  ، قرار دادم  ی موشکاف   مورد  را  اتیها و جزئهمه بخش  ام، وکارم کردهسال را صرف کسب
که   رفتم  باال  قدرآنو    ،اوج گرفتم  ،مانند اینکه سوار یک بالن بزرگ شده باشمو سپس  

 .  نمیبب  شهیاز هم دورتر یانداز را با چشم زیهمه چ توانستمیم

 . دادیم رییمن را تغ یکه زندگ دمیرس دهی و او در آن ساحل بود که به د 
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تغ  نیاول  نقطه !!!  نگ ی)برند  markmanson.netبه    تیساوب  نیا  نام   رییمورد 
  ش ی برابر افزا   3برابر و درآمد من    5  سایتم  کی. در عرض شش ماه، تراف بود  !!!(یاهرم

کشور به   100از    شی، در بشدنفر خوانده    هاونیلیمتوسط    یزودبه  تیسا  نی. اافت ی
در سراسر جهان    اتینشر   نیتبرتراز مع  یرا در برخ  مطالب آنو    شد اشتراک گذاشته  

نسبت به قبل    یکمتر   یهاکه ساعت  افتدیاتفاق م  یدر حال  نهای همه او    کردندمنتشر  
 . دادم یانجام م کار 

اراده محض و تعهد   قیخود را از طر  تیساها تالش کرده بودم تا وبسال  کهیدرحال
به   ازیکارم بدون ن  و   کسب  کردند،یکه کار نم  ییزهایتوسعه دهم، با رها کردن چ  یزمان

 . به رشد کردشروع  ،کردم یمصرف  قبال  ی که از زمان یم یمن در ن

 کتابم بود.  به ذهنم رسید،که در آن ساحل  یگر ید دهیا

 منبع: 

 markmanson.net 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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