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پیشگفتار
مقدمه

مسائل مالی فرصت هاي مالی هستند
ظهر در ماه آپریل در خیابان بودم کـه بـا یـک خـانم مسـن      ازیک روز بعد

نظر می رسـید  به . خوش تیپ، در بیکنهیگل در قلب بوستون  برخورد کردم
که این خانم زندگی خوب و لذت بخشی داشته باشد و همـه چیـز بـراي او    

ناهـار را  در رستوران گران قیمتی،متوجه شدم که او می خواهد. مهیا است
فکر می کـردم  با دوستانش بخورد، تا قبل از اینکه با او صحبتی داشته باشم

بـراي  . دیگـري بـود  است اما واقعیت در باطن چیزي که همه چیز به کامش
.با هم به صحبت پرداختیم"شارك تایم"مدتی در مورد برنامه تلویزیونی 

مکـان مالقـات کـردم خشـنودم و     از اینکـه شـما را در ایـن   ":آن زن گفت
".وارم بتوانم در مورد برخی مسائل از شما کمک بگیرمامید

م است کـه از  براي اینکه بتوانم مثمر ثمر واقع شوم الز":در پاسخ به او گفتم
".زندگی شخصی شما اطالعاتی داشته باشم

کردم که او از افت قیمت هاي سـهام و یـا ابزارهـاي جدیـد     با خود  فکر می
او . اما نگرانی ها او خیلی بیشتر از این مسائل بـود ؛بازنشستگی صحبت کند

رده و یـک حجـم فزاینـده از    گفت کـه شـوهرش مـاه هـاي قبـل فـوت کـ       
مسائلی که قـبالً بـا آنهـا مواجـه     ؛ه او واگذار شده استهاي مالی بمسئولیت

این زن، درشرایط رفاه مالی زندگی می کـرد و در سـن شصـت    . نبوده است
خود را درگیر مسائلی دیده بود که کارت هاي اعتباري شخصی براي سالگی،

عـالوه  . هر چیزي که او داشت  به نـام شـوهرش بـود   . او به وجود آورده بود
؛براي اولین بار خود را مسئول پرداخت صورت حساب ها می دیـد براین، او 

هاي پنهان صورت این باره نداشت که خطاها و هزینهاما هیچ ایده خاصی در 
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او دقیقاً مانند مـاه هـاي قبـل، پـول خیلـی      . هاي خود را بررسی کندحساب
ایـن  و  بـه  . اما درآمد او تا انتهاي ماه نمـی رسـید  ؛زیادي را خرج کرده بود

نه خود را بفروشم و یا آن را کـوچکتر  اوع اشاره داشت که آیا من باید خموض
کنم و یا اینکه باید در آن زندگی کنم؟ هم چنین خانواده اش، در مورد این 

نوه داشـت کـه در دانشـگاه مشـغول بـه      2او، . ملک او را کالفه کرده بودند
واهري  داشت کـه  تحصیل بودند و او می خواست که به آنها کمک کند و خ

او مـی  . براي به راه انداختن کسب و کار جدید از او، طلـب پـول کـرده بـود    
امـا  ؛دانست که شوهرش در اواخر عمرش سرمایه گذاري هاي داشـته اسـت  

مطمئن نبود که در چه موردي سرمایه گذاري کرده است و آیا این سـرمایه  
ادي و سـرمایه گـذاري   او بیشتر نگران مسائل اقتصـ ؛گذاري بازده دارد یا نه

.هاي مختلف شوهرش بود
کوین آلیوري

یک دفعه به خودم آمدم و  در باره همسرم به  فکر فرو رفتم که اگر براي من، 
.چنین اتفاقی بیفتد چگونه او این مسائل پولی  را مدیریت خواهد کرد

اما هرگز یاد ؛حداقل هاي زندگی را داشت؛این خانم که اهل بیکان هیل بود
نگرفته بود که چگونه مسائل مالی شخصی اش را مدیریت کندو در حل این 

و بـه او  . اشک از چشـمان او جـاري شـد   . مسائل تنها و دچار ترس شده بود
تنها کافی است از انجام یک سـري  ؛این مسائل، گریه و ناراحتی ندارد: گفتم

در کسب ".ی دهـد اشک هایت هیچ چیزي را تغییر نم. کارها دست بکشی
یـن زن تقاضـاي   ا".حساسات با هم مخلوط نمی شوندو کار، پول و ا

با آن مواجه پولی از من نمی کرد و تنها انتظار داشت که در مسائل مالی که 
سـعی  ،؛ در آن زمانشده بود کمکش کنم و من این کار را براي او انجام دادم

.اطالعات بیشتري راجع به ایشان جمع آوري کنمکردم که


