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پیشرفت توی کارها، آن قدرها هم که فکر می کنید سخت نیست. اتفاقاً می شود 

گفت همـه می توانند کم و بیش در انجـام همه ی کارها بهتر شوند )خیلی بهتر 

شوند(.

آخ راسـت می گوییـد. این همـه کار سـرتان ریختـه؛ درس و مشـق، ورزش، 
وقت گذرانـی بـا دوسـت ها، عقب نیفتـادن از اینسـتاگرام و... اگـر خیلی هنر 
کنیـد، شـاید بتوانیـد به همه ی این کارها برسـید، ولی اینکـه بخواهید از پس 

همه شان بهخوبی بربیایید دیگر خیلی سخت است.
اینجاسـت کـه ایـن کتاب بـه درد می خورد. ایـن کتاب راه وچـاه معرکه  بودن 
را بهتـان نشـان می دهـد و همـه ی چیزهایی را کـه آدم های تـوی اوج درباره ی 
موفقیـت می داننـد، بهتـان می گویـد. اگر دوسـتی داریـد که ظاهرًا بـدون هیچ 
تالشـی، امتحان هایش را بیسـت می شـود، یا برادری دارید که تنیسش خیلی 
بهتر از شماست و می رود روی اعصابتان، یا شاید اصاًل نمی دانید توی چه کاری 

بهترین هستید، این کتاب به دردتان می خورد.
چه جـوری؟ خـب، مـا می خواهیـم برویـم تـوی دل موفقیت و با آن آشـنا 
بشـویم، می خواهیم سـر از کار مغزمان دربیاوریم تا بفهمیم چطور مهارت های 



جدیـد یـاد می گیریـم. قرار اسـت راه هایی را نشـانتان بدهیم تا با اسـتفاده از 
آن هـا اعتمادبه نفسـتان را بـاال ببرید و اسـتعدادهایتان را شـکوفا کنید. جلوتر 
کـه برویـم، بعضـی از فکرهـای غلـط را درباره ی راه های رسـیدن بـه موقعیت 
بهتـر نشـانتان می دهیم؛ برایتان تعریـف می کنیم چطور آدم هـای ابرموفق به 
آن باالباالهـا رسـیده اند و هرجـور توصیه   و کمکی که بتوانیـم در اختیارتان قرار 

می دهیم تا شما هم به آن باالباالها برسید.
پس اگر آماده اید این چالش را بپذیرید، بیایید شروع کنیم... اگر می خواهید 
وبالگ نویـس، نوازنـده ی پیانـو، فیزیـک دان، بازیکـن تنیـس کاربلـد، قهرمان 
شـطرنج، غـواص تـوی اعماق دریـا، جراح قلب، نخسـت وزیر، َهِکـر کامپیوتر، 
مأمـور سـازمان اطالعات مخفی، بازیکـن فوتبال، ریاضی دان، باستان شـناس، 
معلم، لوله کش، وکیل، پیشخدمت کافی شاپ، آشپز، سفرنامه نویس، آرایشگر 
حیوانات، مجری تلویزیون، بازیکن بسکتبال، ستاره ی موسیقی راک، فضانورد 
یـا حتـی پنیرپـاِش معرکه بشـوید )راسـتش من هم بـا این شـغل آخر حال 
نمی کنم، ولی ظاهرًا شغل است و خب اگر قرار است شغلتان این باشد، پس 

چه بهتر که در آن معرکه باشید(، وقتی برای تلف کردن نداریم.
آهان راسـتی، آن عکس بی عیب و نقصی که از خودش انداخته بود، آن نمره ی 
عالِی امتحان ریاضی، یا آن اجرای شگفت انگیز پیانو را که یادتان هست؟ اگر بهتان 

گفته  بودند که برای این ها تمرین نکرده بودند، بدانید که بهتان دروغ گفته اند...
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۱
یـک بچـه ی خیلـی معمولـی را تصـور کنیـد کـه تـوی خیابانی خیلـی معمولی 
زندگـی می کنـد. نزدیک های شـهری کاماًل معمولـی. فکر کنم منظـورم را گرفته 
باشـید. ایـن بچـه )بیاییـد اسـمش را بگذاریـم بچهالـف( احتماالً آخـر هفته ها 
تـوی یـک مرکـز خریـد معمولـی پرسـه می زنـد، بعـد برمی گـردد بـه خانـه ی 
معمولی شـان تا شـام معمولی اش را بخورد. بله، درست فهمیدید. خب همه چیز 

کامالً معمولی ا ست...
البتـه بچه  هـای  معروفـی هم  تـوی  محـل هسـتند، همـان  بچه محل هایی را 
می گویـم کـه در آینـده کارهای مهمی می کنند و دنیا را تـکان می دهند؛ ولی خب 
راسـتش را بخواهیـد تعـداد آن هـا خیلی کم اسـت؛ مثالً آن مجری هواشناسـِی 
تلویزیـون یـا آن آقایـی کـهـ  البتـه هیچ کس مطمئن نیسـتـ  در دهـه ی 1980، 
یکـی از اجـزای خیلـی مهـم دسـتگاه خشـک کن را اختـراع کـرد. ولـی این هـا 
انگشت شـمارند. راسـتش بـه نظرم همچیـن محلـه ای، از کسـل   کننده ترین روز 

محلـه ی کسـلآبادهم کسـل کننده تر اسـت.
البد می پرسید چرا این کتاب را این جوری شروع کردیم؟ چرا تمرکز کردیم 
روی بچهالـف که تخت دوطبقه ی معمولی  دارد و اتاقش هم معمولی  اسـت؟ 
خب، نکته  دقیقًا همین جاسـت؛ بچهالفمعمولی ا سـت؛ درسـت مثل همه ی 
بچه های دیگر. شـاید درسـت مثل خود شـما، درست اسـت؟ ولی یک اتفاق 

شگفت انگیز در راه است.
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نـه اینکـه فکـر کنیـد قـرار اسـت عنکبـوت رادیواکتیـو نیشـش بزند یـا صاعقه  
بهـش اصابـت کنـد و بـه او

بدهد.
نه. داستان از اینجا شروع می شود که یک روز که بچهالف از مدرسه برمی گردد، 

مامان و بابایش بیرون خانه منتظرش هستند.

یـک خبرهایـی هسـت. بچهالـفشـک نـدارد. مامانـش در پوسـت خـودش 
نمی گنجـد و ذوق زده عقب و جلـو می پـرد و بابایـش لبخنـد می زنـد. بچهالـف

می داند که این فقط یک معنی دارد: قرار است غافلگیرش کنند.

مامانش جایی بین زمین و آسمان جیغ جیغ کنان می گوید: »چشم هات رو ببند.«

بچهالـف حرفـش را گوش می دهد، ولی تـوی دلش فقط خداخدا می کند که این  بار هم 
مثل »غافلگیری« دفعه ی قبل نباشد؛ همان دفعه ای که ترامپولین خریده بودند؛ همانی 

که نتیجه اش تماس تلفنی شرم آوری به آتش نشانی بود...

با کلی ذوق وشوق، بابا درِ گاراژ را باز می کند.

»خب، حاال می تونی نگاه کنی!«

اولش بچهالف فکر می کند دارد اشتباه می بیند. پدر و مادرش با افتخار کنارش می ایستند.

بدهد.
بچهالفنه. داستان از اینجا شروع می شود که یک روز که بچهالفنه. داستان از اینجا شروع می شود که یک روز که بچهالف از مدرسه برمی گردد، 

مامان و بابایش بیرون خانه منتظرش هستند.

شـک نـدارد. مامانـش در پوسـت خـودش بچهالـفشـک نـدارد. مامانـش در پوسـت خـودش بچهالـفشـک نـدارد. مامانـش در پوسـت خـودش  بچهالـفیـک خبرهایـی هسـت. بچهالـفیـک خبرهایـی هسـت. 
بچهالـفنمی گنجـد و ذوق زده عقب و جلـو می پـرد و بابایـش لبخنـد می زنـد. بچهالـفنمی گنجـد و ذوق زده عقب و جلـو می پـرد و بابایـش لبخنـد می زنـد. بچهالـف
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که نتیجه اش تماس تلفنی شرم آوری به آتش نشانی بود...

با کلی ذوق وشوق، بابا درِ گاراژ را باز می کند.
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بچهالفکه پاک گیج شده، می گوید: »خب، اینکه یه میزه.«
بابایـش تنـدی می آید جلو و می گوید: »می دونم مثل یه میز کهنه سـت! ولی ببین، 

میز پینگپنگه!«

تا بچهالفبخواهد جواب بدهد، مامانش راکت و توپ پینگ پنگ را می دهد دستش، 
و تـا بچهالـفبـه خودش بجنبد و بگویـد »راکت پینگ پنگ«، بابایـش را می بیند که 

آن طرف تور رو به رویش ایستاده.

مامانش که دیگر از ذوق توی پوستش نمی گنجد، جیغ جیغ کنان می گوید: »پس چرا 

معطلی؟«

بابایش هم دسـِت کمی از مامانش ندارد. قیافه اش جوری اسـت که انگار کم مانده 

از ذوق بالیی سر خودش یا اطرافیانش بیاورد. با هیجان پاهایش را نرمش می دهد 

تا خودش را گرم کند.

و بـه حالت هایـی خم وراسـت می شـود کـه بچهالفتـا آن موقع توی عمـرش ندیده  

)شاید فقط چوب شورهای شکل دار آن قدر کج و کوله باشند(.

پدرش از آن طرف میز فریاد می زند: »یاال دیگه! بزن بریم!«

بچهالفاز آن طرف تور زل می زند به پدرش. اصالً فکرش را هم نمی کرد که 
بعدازظهر آن روز این جوری بگذرد. با این حال راکت را آماده توی دستش 

نگـه مـی دارد و منتظـر می  ماند تا بابایش سـرویس بزند... و درسـت 
همین جـا داسـتان را متوقـف می کنیـم. 
چـرا؟ چـون بچهالـف احسـاس می کنـد 

بدجوری افتاده است در چنگال زندگی.
منظورم این است که نمی داند باید چه کار کند و مانده سرِ دوراهی.

یـک راه این اسـت که بـه زندگی روزمره و معمولـی اش ادامه 
بدهد. ولی راه دیگر، او را به سفریباورنکردنیومعرکه می برد 

و همه ی این ها بستگی به اتفاقی دارد که االن می افتد.
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از آن طرف تور زل می زند به پدرش. اصالً فکرش را هم نمی کرد که 
بعدازظهر آن روز این جوری بگذرد. با این حال راکت را آماده توی دستش 

نگـه مـی دارد و منتظـر می  ماند تا بابایش سـرویس بزند... و درسـت 
همین جـا داسـتان را متوقـف می کنیـم. 
بچهالـفچـرا؟ چـون بچهالـفچـرا؟ چـون بچهالـف احسـاس می کنـد 

بدجوری افتاده است در چنگال زندگی.
منظورم این است که نمی داند باید چه کار کند و مانده سرِ دوراهی.

یـک راه این اسـت که بـه زندگی روزمره و معمولـی اش ادامه 
بدهد. ولی راه دیگر، او را به سفریباورنکردنیومعرکه می برد 

و همه ی این ها بستگی به اتفاقی دارد که االن می افتد.

نـه اینکـه فکـر کنیـد قـرار اسـت عنکبـوت رادیواکتیـو نیشـش بزند یـا صاعقه  
بهـش اصابـت کنـد و بـه او

بدهد.
نه. داستان از اینجا شروع می شود که یک روز که بچهالف از مدرسه برمی گردد، 

مامان و بابایش بیرون خانه منتظرش هستند.

یـک خبرهایـی هسـت. بچهالـفشـک نـدارد. مامانـش در پوسـت خـودش 
نمی گنجـد و ذوق زده عقب و جلـو می پـرد و بابایـش لبخنـد می زنـد. بچهالـف

می داند که این فقط یک معنی دارد: قرار است غافلگیرش کنند.

مامانش جایی بین زمین و آسمان جیغ جیغ کنان می گوید: »چشم هات رو ببند.«

بچهالـف حرفـش را گوش می دهد، ولی تـوی دلش فقط خداخدا می کند که این  بار هم 
مثل »غافلگیری« دفعه ی قبل نباشد؛ همان دفعه ای که ترامپولین خریده بودند؛ همانی 

که نتیجه اش تماس تلفنی شرم آوری به آتش نشانی بود...

با کلی ذوق وشوق، بابا درِ گاراژ را باز می کند.

»خب، حاال می تونی نگاه کنی!«

اولش بچهالف فکر می کند دارد اشتباه می بیند. پدر و مادرش با افتخار کنارش می ایستند.

که پاک گیج شده، می گوید: بچهالفکه پاک گیج شده، می گوید: بچهالفکه پاک گیج شده، می گوید: »خب، اینکه یه میزه.«

ببینمی دونم مثل یه میز کهنه سـت! ولی ببینمی دونم مثل یه میز کهنه سـت! ولی ببین،  »بابایـش تنـدی می آید جلو و می گوید: »بابایـش تنـدی می آید جلو و می گوید: »

میز پینگپنگه!«

بخواهد جواب بدهد، مامانش راکت و توپ پینگ پنگ را می دهد دستش، بچهالفبخواهد جواب بدهد، مامانش راکت و توپ پینگ پنگ را می دهد دستش، بچهالفبخواهد جواب بدهد، مامانش راکت و توپ پینگ پنگ را می دهد دستش،  بچهالفتا بچهالفتا 
»بـه خودش بجنبد و بگویـد »بـه خودش بجنبد و بگویـد »راکت پینگ پنگ«، بابایـش را می بیند که  بچهالـفو تـا بچهالـفو تـا بچهالـف

آن طرف تور رو به رویش ایستاده.

»مامانش که دیگر از ذوق توی پوستش نمی گنجد، جیغ جیغ کنان می گوید: »مامانش که دیگر از ذوق توی پوستش نمی گنجد، جیغ جیغ کنان می گوید: »پس چرا 

معطلی؟«

بابایش هم دسـِت کمی از مامانش ندارد. قیافه اش جوری اسـت که انگار کم مانده 

از ذوق بالیی سر خودش یا اطرافیانش بیاورد. با هیجان پاهایش را نرمش می دهد 

تا خودش را گرم کند.

تـا آن موقع توی عمـرش ندیده  بچهالفتـا آن موقع توی عمـرش ندیده  بچهالفتـا آن موقع توی عمـرش ندیده   بچهالفو بـه حالت هایـی خم وراسـت می شـود کـه بچهالفو بـه حالت هایـی خم وراسـت می شـود کـه 
)شاید فقط چوب شورهای شکل دار آن قدر کج و کوله باشند(.

»پدرش از آن طرف میز فریاد می زند: »پدرش از آن طرف میز فریاد می زند: »یاال دیگه! بزن بریم!«



ولی بگذارید قسـمت خوب را آخر بگویم و با راهی شـروع کنم که بچه الف را 
تبدیل می کند به
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خـب، برگردیم به داسـتان. بچهمعمولیکه سـخت تمرکز کـرده، صبر می کند 
)مجبور می شـود کمی بیشـتر از انتظارش صبر کند. چون پدرش برگشته توی 
خانه تا سـربند ورزشی ای را که برایش شـانس می آورد، بردارد(. بچهمعمولی
تا به خودش بجنبد، توپ پینگ پنگ، مثل فشـنگ، از آن طرف تور به سـمتش 
می آیـد. بچهمعمولـیتـوپ را از دسـت می دهد؛ به همین راحتـی. با خودش 
می گوید، این بار شـانس نیاوردم. ظاهرًا بابا بازی اش بد نیسـت. ولی شـاید 
هم شانس با بابا یار بوده. شاید هم آن نرمش ها کار خودشان را کردند )یا آن 
سـربندی که بسـته(. بچهمعمولیدوباره تالش می کند. این بار توپ یک وری 

رد می شود، از روی میز می افتد زمین و از درِ گاراژ قل می خورد بیرون.

بابا می گوید: »بی خیال. دوباره سعی کن.«

بچهمعمولیکه صورتش دارد مثل لبو سرخ می شود، خیلی لذتی از این بازی نمی برد.
سـعی  می کند سـرویس بزند. این بار، توپ بـه تور گیر می کند و  بچهمعمولـیدوباره
رد می شـود، ولی بابایش در یک چشـم  به  هم  زدن، چنان با سـرعت سرویسـش را 

جـواب می دهد که توپ، مثل موشـک به سـمتش برمی گردد. تـوپ به لبه ی میز که 

بچهمعمولیکنارش ایستاده برخورد می کند و محکم به آرنجش می خورد.
بابا که هنوز مثل حرفه ای ها باالوپایین می پرد می گوید: »بجنب رفیق! تو می تونی.«

بچهمعمولـیتـوپ را از روی زمیـن گاراژ برمـی دارد و بـا خـودش فکر می کند 
خوب است از بابایش بخواهد تا سربندش را بهش بدهد تا به جای باند ازش 
اسـتفاده کنـد. این  پـا و آن پـا می کند و برمی گردد سـر میز، ولی شـوق وذوقی 
نـدارد. بـا خودش فکر می کنـد دو راه دارد؛ یا می تواند بـاز جلوی بابایش )که 
ظاهـرًا ورزشـکارِ المپیِک درونش را پیدا کرده( ضایع بشـود، یـا می تواند توی 
اتاقـش، با دسـتگاه بازی هـای ویدئویی  اش سـر خودش را گـرم بکند. همان 

 لحظه متوجه می شود که باز ی های ویدئویی دسِت باال را دارند.
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راکت را روی میز می گذارد و می گوید: »دیگه بسه. به هر حال ممنون.«

تا مدتی مامان  و  بابایش تقصیر را گردن هم می انداختند. یا شاید بهتر است بگوییم 
مامانـش تقصیـر را گردن بابایش می انداخت که زیادی شـلوغش کرد، ولی چیزی 

نمی گذرد که به این نتیجه می رسند که بچهمعمولیُجرُبزهی این چالش را نداشته.

یک هفته بعد، وقتی بابایش دوباره پیشنهاد بازی می دهد، بچهمعمولیبا اعتراض 

می گویـد: »مـن بلد نیسـتم.« از حق نگذریـم، کبودی های بازی قبلی تازه جایشـان 

کم رنگ شده...

مامانش پیشنهاد می کند: »چرا با َاندرو تمرین نمی کنی؟«

این واقعًا بدترین کابوس بچهمعمولی است. بابایش که هیچی، برادرش از مو َفرح1 توی 

فینـال 10.000 متـر هم رقابتی تر اسـت. اصالً دلش نمی خواهد از آن ابله رودسـت بخورد، 

چون می داند که برادرش تا خبر شکستش را توی مدرسه پخش نکند، دست بردار نیست.

بچهمعمولینفس عمیقی می کشـد و می گوید: »نه ممنون.« بعد لخ لخ کنان راهش 
را می کشد و می رود توی اتاقش. »در هر صورت اون از من بهتره.«

روزهـا از پـی هـم می گذرنـد. پدرش بـه بازی گُلـف عالقه مند می شـود و میز 

Mo Farah .1؛ محمد فرح دونده ی دوی استقامت سومالیایی تبار اهل بریتانیاست که در المپیک ۲01۲ لندن 
و قهرمانی جهان ۲01۳، مدال طالی دوهای پنج و ده هزار متر را کسب کرده. او یکی از دو دونده ای است که 
هم در المپیک و هم در قهرمانی جهان موفق به قهرمانی در هر دو رشته ی پنج و ده هزار متر شده اند. محمد 

فرح در بریتانیا به »مو فرح« معروف است.
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پینگ پنگ توی گاراژ خاک می خورد. مادرش یک مدت چوب های گلف پدرش 
را روی آن می گـذارد، ولـی چیـزی نمی گـذرد کـه از کمبوِد جا کالفه می شـود. 
آخـرش هـم میز پینگ پنگ را باز می کند و می گذاردش یک گوشـه و آن را به 

قیمتی ُمفت، به همسایه ی بغلی می فروشد.
در همیـن حال بچهمعمولی بـه زندگی اش ادامه می دهد. از کارنامه هایش 
معلوم اسـت که باید بیشـتر تالش کند، ولی این اتفاق هیچ وقت نمی افتد. به 
نظر بچهمعمولی، چالش ها سـِد راه هسـتند و قطعًا بهتر اسـت ازشـان دوری 
کند. حتی به خواهش و تمنای پدر و مادرش که می گویند بیشـتر بیرون بیاید 
هـم اعتنـا نمی کند و بـه زور از اتاقش می زند بیرون. تـوی اتاقش، همین جور 
که دسـته ی بازی  توی دسـتش اسـت و خوراکی هایش را هم کنارش چیده، 

شروع می کند به... خب... انجام...

از حق نگذریم بچهمعمولی به اسمش وفادار مانده.

ولـی یـک روز کـه بـرای وقت کُشـی، ویدیوهـای ورزشـی را زیـر و رو می کند، 
چشمش به پخش زنده ی فینال قهرمانی ملی پینگ پنگ می افتد. با دیدنش، 
یاد اولین بازی پینگ پنگ نه چندان  شگفت انگیز خودش می افتد. بازی در یک 
سـالن خیلـی بزرگ در حـال برگزاری اسـت و صدها تماشـاچی دارد. دوربین، 
زوم می کنـد روی بازیکنـی که توپ توی دسـتش اسـت. بازیکن خیلی تمرکز 
کرده و کاماًل خونسـرد اسـت، انگار مدت هاسـت برای این لحظه  تمرین کرده. 
بچهمعمولیصاف می نشیند. تمام حواسش متوجه صفحه نمایش است؛ چون 
بازیکنی که در صفحه نمایش، روبه رویش ایسـتاده و آماده ی سـرویس  زدن در 

بازِی قهرمانی است، به طرز عجیبی برایش آشناست...

شروع می کند به... خب... انجام...



بیاییـد برگردیـم عقب، بـه آن نقطه از داسـتان که بچهالف به دوراهی رسـید. 
بابایـش آن طـرف تـور، روبه رویـش ایسـتاده بود، یادتـان هسـت؟ اولین تالش 
بچهالـف بـرای زدن تـوپ، کامـالً به خطـا مـی رود. دومین بار که سـعی می کند، 
از بـار اول هـم بدتـر اسـت و نتیجـه ی تـالش سـومش، می شـود کبـودی روی 
آرنجـش، آن هـم بـه اندازه ی یک تـوپ پینگ پنگ. ولی برخـالف بچهمعمولی، 

او جـا نمی زند.
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بـه جایش حـس می کند دل پیچه گرفتـه. اولش فکر می کنـد به خاطر دوتا 
شکالتی است که زنگ تفریح آخر خورده. ولی دلیلش این نیست. چیز دیگری 
است. متوجه می شود که دلش می خواهد مبارزه کند، تا یک کم بازی اش بهتر 

بشود و به بابایش نشان بدهد که می تواند دست کم یک امتیاز ازش بگیرد.
خـب، خـودش هم خوب می داند که باید یک کم بهتر بشـود. البته »یک کم 
بهترشـدن« بزرگ تریـن شکسته نفسـی قـرن اسـت. او بایـد خیلی خیلی بهتر 
بشـود، ولـی خب به جـای اینکه راکت را بگذارد زمین و دوبـاره کله اش را ببرد 
تـوی لپ تـاپ، به خـودش می گوید اگر تـالش کند، با گذر زمان ممکن اسـت 
دسـت کم یک ذره بهتر شـود. هرچه باشـد، مگر بدترین حالتش چه می تواند 
باشـد؟ حداقلش این اسـت کـه مامانش کمتر باالوپایین بپـرد. پس به جای 
اینکـه همان جـا و در همـان لحظـه، جـا بزنـد و میـدان را خالـی کنـد، توپ را 

برمی دارد و دوباره تالش می کند.

)خب دیگر، منظورم را گرفتید...(
بـا اینکـه یـک سـاعت گذشـته، ولـی هنوز هـم نتوانسـته آن یـک امتیـاز را از 
بابایش بگیرد. اما خب خیلی پیشـرفت کرده، دیگر آسـیب  جدیدی ندیده و دارد 
از تجربه هایـش درس می گیـرد. هرازگاهـی، حتی شـده با یک سـرویس آبکی، 
خودش را غافلگیر می کند و یک بار حتی نزدیک بود بابایش ضربه اش را نگیرد...


