
تشنه بمانيد و ابله!
متن سخنرانى استيو جابز در مراسم فارغ التحصيلى دانشجويان دانشگاه استنفورد در 12 ژوئن 2005

ياغي نامه

 منبع: سايت دانشگاه استنفورد     ترجمه: احمد شريف پور

«جابز استعفا كرد». در روز 24 آگوست همين سه كلمه، غوغايى در دنياى IT  به راه انداخت. اسطوره اى در حال وداع بود و اين دنياى بسيارى از ما را به هم مى ريخت. 
اسطوره ها همواره ما را به سوى خود كشيده و  به تقليد و رؤياپردازى وا مى دارند. اما چيزى كه ما همواره سعى مى كنيم آن را فراموش كنيم، اين است كه هيچ اسطوره اى 
كامل نيست. جابز براى بسيارى از ما يك اسطوره و منبع الهام و رؤياپردازى درباره آينده، بازار و كسب و كار است. اما همان طور كه رستم دستان براى پيروزى بر سهراب 
دغل بازى مى كند و آشــيل افسانه اى نقطه ضعفش را هميشــه با خود دارد، شيفتگى به جابز نيز گاهى سرخوردگى مى آفريند. جابز نيز مانند همه انسان هاى ديگر است. با 
ــتان وزنياك و آتارى را كه به خاطر داريد؟)، بدرفتارى مى كند (سخت گيرى و بدخلقى اش با كاركنان اپل زبانزد است)،  همه نقاط قوت و ضعفش. دروغ مى گويد (داس
اشتباه مى كند (تعداد محصوالت شكست خورده اپل كم نيست) و از زير بار مسئوليت شانه خالى مى كند (داستان «ليزا»ى واقعى را مى گويم)، اما از سوى ديگر در توليد 
محصوالت شگفت انگيز، در مديريت، در آينده نگرى و در كسب وكار به شدت موفق است. به واقع اسطوره است و آنچه يك اسطوره را اسطوره مى كند، برترى و كمال 
تنها در يك يا چند جنبه زندگى است.  در ميان اين همه داستان و سرگذشت، در ميان تمام آمار و ارقام مربوط به سهام و سياست ها و در ميان زيبايى هاى محصوالت اپل و 

در برابر تمام هياهوهاي جارى درباره كسب وكار ارزشمندترين شركت دره سيليكون و اياالت متحده، آنچه جابز را براى من اسطوره مى كند سه چيز است:
نخســتين آن ها سادگي اســت. جابز در همه چيز به نهايت سادگى اعتقاد دارد. در فرم فروشــگاه هايش، در طراحى محصوالتش، در نحوه لباس پوشيدنش و حتى 
در همين ســخنرانى كه ترجمه آن را پيش رو داريد. ســخنرانى اى كه در آن مقدمه و مؤخره اى وجود ندارد. تعارف و تكلفى نيست. حرف هايش را مى زند و تمام. و اين 

سادگى در تضاد شديد با همه شلوغى و آشفتگى دنياى اطراف من را جذب مى كند.
دومين ويژگي عشــق به كار است. او به كارى كه مى كند عشــق مى ورزد و با آن زندگى مى كند. و اين عشق مسير او را به خارج از چهارچوب هاى زندگى روزمره 
مى كشــاند. ترك تحصيل مى كند، شركتى را تأســيس مى كند، از آن اخراج مى شود، دوباره شركت ديگرى تأســيس مى كند و آن را نيز مى فروشد، اما هنوز به كارى كه 
مى كند عشــق مى ورزد و نتيجه اين است كه در همه حالت، محصوالتش بى نظير و بى رقيب هستند. چه Apple II و چه مكعب NeXt و چه انيميشن دنياى اسباب بازى ها 

و چه  آى پدها و مك بوك ها و... آنچه اين محصوالت را شگفت انگيز مى كند عشقى است كه در پس آن ها نهفته است و اين به راستى ستودنى است.
ــايد مهم ترين خصوصيت اسطوره ما اميد باشد. آنچه در همه رفتارها و تصميم هاى او ديده مى شود، اميد به آينده و ايمان به درست  و در نهايت بايد از اميد گفت.ش
بودن مســير اســت. در شروع يك كســب وكار، در هنگام شكســت و حتى در هنگام راه رفتن روى لبه تيغ مرگ و زندگى، او هيچ گاه نااميد نشده است و اين بزرگ ترين 
سالح در نبرد زندگى است و با اين سالح است كه او از اين نبرد اين چنين سربلند بيرون مى آيد و با به ياد سپردن همه اين ويژگى هاى مثبت است كه، با اسطوره  اى ديگر 

خداحافظى مى كنيم.

«جابز استعفا كرد»
اسطوره ها همواره ما را
كامل نيست. جابز براى
دغل بازى مى كند و آشـ

ت.
ينده و ايمان به درست 
ست و اين بزرگ ترين 
كه، با اسطوره  اى ديگر 
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شما نمي توانيد با 
نگاه به آينده نقاط 
را به هم متصل 
كنيد، تنها با نگاه 
به گذشته است 
كه از پس اين كار 
بر خواهيد آمد. 
پس بايد يقين 
داشته باشيد، اين 
نقاط در آينده به 
نحوى به هم مرتبط 
خواهند شد. شما 
بايد به چيزى باور 
داشته باشيد؛ به 
توانايى تان، به 
سرنوشت، زندگى، 
كارما يا هرچيز 
ديگرى. 

داستان اول درباره وصل كردن نقاط به يكديگر است 
ــن روز و در هنگام  ــه افتخار من اســت كه در اي ماي
فارغ التحصيل شدن شما، از يكى از بهترين دانشگاه هاى 
ــچ گاه از هيچ دانشــگاهى  ــما هســتم. من هي ــا با ش دني
ــر بخواهم واقعيت را بگويم،  فارغ التحصيل نشــده ام. اگ
اين نزديك ترين برخورد من با پديده فراغت از تحصيل 
اســت. من امروز اينجا هســتم تا تنها سه داستان متفاوت 
را از زندگى خودم براى شما نقل كنم. هيچ چيز خاصى 

وجود ندارد. تنها سه داستان.
 من تنها پس از گذشت شش ماه، از تحصيل در كالج ريد 
(Reed College) صرف نظر كردم. اما حدود هجده ماه ديگر 
را تا پيش از انصراف كامل در همان كالج ماندم. اما چرا من

 انصراف دادم؟
اين قضيه پيش از به دنيا آمدن من شــروع شــده بود. 
مادر بيولوژيك من، جوان و تنها بود و تازه از دانشــگاه 
ــه همين دليل، تصميم گرفت  فارغ التحصيل شــده بود، ب
ــه خانواده ديگرى بســپارد. او به  ــا سرپرســتى من را ب ت
شدت اعتقاد داشت كه سرپرستى من بايد به كسى سپرده 
ــته باشد و به همين  شــود كه تحصيالت دانشگاهى داش
ــل همه چيز به گونه اى برنامه ريزى شــده بود كه من  دلي
درســت در زمان تولد، توســط يك وكيل و همسرش به 

فرزندخواندگى پذيرفته شوم.
 تنها مســئله اين بود كه هنگام تولد من، آن ها به اين 
ــد دختر احتياج دارند. به  ــيدند كه به يك فرزن نتيجه رس
همين دليل، در نيمه شــب با والدين من كه در فهرســت 
ــيدند: «ما يك  انتظار بودند، تماس گرفتند و از آن ها پرس
ــته پسر داريم. آيا شما او را مى خواهيد؟»  فرزند ناخواس
و آن ها پاســخ دادند: «حتمًا!» مادر بيولوژيك من بعدها 
ــن هيچ گاه از دانشــگاه  ــادر جديد م متوجــه شــد كه م
ــدم نيز هيچ گاه  فارغ التحصيل نشــده اســت و پدر جدي
ــتان را تمام نكرده است! به همين دليل، از امضاى  دبيرس
ــن مدارك فرزندخواندگى خوددارى كرد. او چند  آخري
ــم قول دادند روزى من  ــاه بعد و تنها زمانى كه والدين م
ــتاد، با اين فرزندخواندگى  را به دانشــگاه خواهند فرس

موافقت كرد.
ــم. اما من از  و هفده ســال بعد، من به دانشــگاه رفت
روى بى تجربگى، دانشــگاهى را انتخاب كردم كه هزينه 
ــتنفورد بود و تمام پس انداز  ــل در آن به اندازه اس تحصي
پدر و مادر من كه از طبقه كارمند بودند، صرف شــهريه 

دانشگاه من شد. 
بعد از شــش ماه، من هيچ ارزشى در اين تحصيالت 
ــچ ايده اى از اين كه مى خواهم با زندگى ام  نمى ديدم. هي
ــتم و حتى نمى دانســتم دانشگاه چگونه  چه بكنم، نداش
مى تواند در يافتن اين هدف به من كمك كند و در همين 
ــتم، تمام پولى را كه پدر و مادرم در تمام طول  حال داش
عمرشــان پس انداز كرده بودند، خرج مى كردم. به همين 
ــم گرفتم، از تحصيل انصــراف دهم و يقين  ــل تصمي دلي

ــه چيز به خوبى پيــش خواهد رفت. اين  ــتم كه هم داش
تصميم در آن زمان بسيار وحشتناك بود، اما اكنون كه به 
گذشته نگاه مى كنم، يكى از بهترين تصميم هايى است كه 
در تمام طول عمرم گرفته ام. زمانى كه من از تحصيالت 
دانشــگاهى انصــراف دادم، مى توانســتم از حضور در 
كالس هاى اجبارى دانشــگاه كه هيچ جذابيتى براى من 
ــتند، صرف نظر كنم و به جــاى آن در كالس هايى  نداش

شركت كنم كه برايم جذاب بودند.
ــك نبود. من  ــاده يا رمانتي ــه هيچ وجه س ــن كار ب اي
ــتم. بنابراين، در اتاق دوستانم روى زمين  خوابگاه نداش
مى خوابيدم، بطرى هاى خالى نوشابه را جمع مى كردم تا 
با فروش آن ها به قيمت 5 سنت، غذا بخرم و هر يك شنبه 
ــا در معبد هير  ــاده در شــهر طى مى كردم ت ــل را پي 7 ماي
ــده در هفته هم  ــراى يك وع ــنا (Hare Krishna) ب كريش
كه شــده غذاى خوبى بخورم. من اين را دوســت داشتم 
و در آينده مشــخص شــد، تمام آنچه كه در اين مدت با 
دنبال كردن كنجكاوى و كشــف و شهود با آن ها روبه رو 
شــده بودم، چيزهايى ارزشمند هســتند كه قيمتى براى 
آن ها قابل تصور نيست. بگذاريد نمونه اى را برايتان نقل 
ــه نوعى بهترين دوره هاى  ــم: كالج ريد در آن زمان ب كن
خوش نويســى كشور را برگزار مى كرد. در تمام محوطه 
ــترى، هر برچســبى كه روى كشويى  دانشــگاه، هر پوس
چسبيده بود، همه و همه به زيبايى و با دست خوشنويسى 

شده بودند.
ــود در  ــودم و الزم نب ــن انصــراف داده ب  چــون م
ــم گرفتم در  ــم، تصمي ــادى شــركت كن ــاى ع كالس ه
دوره هاى خوشنويســى شــركت كنم تا روش انجام اين 
ــوارد بســيارى را درباره انواع  ــرم. من م ــاد بگي كار را ي
فونت هاى serif (لبه دار) و san serif (بدون لبه)، درباره 
تغيير فواصل بين حروف در تركيب هاى مختلف و درباره 
آنچــه مايه برترى برخى متون چاپى عالى مى شــود، ياد 
ــا، تاريخى و به لحاظ  ــم. اين موارد به گونه اى زيب گرفت
ــه دانش قادر به درك آن ها نبود و  ــرى لطيف بودند ك هن

در نگاه من آن ها جذاب بودند.
اميدى وجود نداشــت كه هيچ يك از اين موارد در 
ــته باشند. اما ده سال بعد  زندگى آينده من كاربردى داش
زمانى كه ما نخستين مكينتاش را طراحى مى كرديم، تمام 
ــد و ما تمام اين موارد را  آن ها دوباره به ســراغ من آمدن
در مك گنجانديم. مك نخستين كامپيوترى بود كه متون 

زيبايى داشت.
 اگر من در همان يك كالس دانشگاه شركت نكرده 
بودم، مكينتاش هيچ گاه آن طرح ها و فونت هاى گوناگون 
يا فونت هايى با فواصل متغير را نداشــت و از آن جا كه 
ــود، مي توان  ــردارى از مك ب ــك كپى ب ــدوز تنها ي وين
اين گونه پنداشت كه در آن صورت هيچ كامپيوترى اين 
ويژگي ها را نداشت. اگر من از تحصيل صرف نظر نكرده 
بودم، هيچ گاه در اين كالس هاى خوشنويســى شــركت 
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ــى كامپيوترهاى خانگى  ــن صورت ــردم و در چني نمى ك
ــته  نمى توانســتند طرح هاى حروف و فونت هايى را داش

باشند كه اكنون دارند. 
به يقين زمانى كه من در دانشگاه بودم، متصل كردن 
اين نقاط به يكديگر آن هم با نگاه به آينده غيرممكن بود. 
ــته اين مسير كامًال واضح  اما ده ســال بعد با نگاه به گذش

و آشكار ديده مى شد.
دوباره تكرار مى كنم، شما نمي توانيد با نگاه به آينده 
ــته اســت  نقاط را به هم متصل كنيد، تنها با نگاه به گذش
ــته  كه از پس اين كار بر خواهيد آمد. پس بايد يقين داش
باشيد، اين نقاط در آينده به نحوى به هم مرتبط خواهند 
شد. شما بايد به چيزى باور داشته باشيد؛ به توانايى تان، به 
سرنوشت، زندگى، كارما يا هرچيز ديگرى. اين رويكرد 
ــچ گاه من را نا اميد نكــرده و باعث ايجاد تفاوت هاى  هي

زيادى در زندگى من شده است.

داستان دوم من درباره عشق و از دست دادن است.
ــودم. من آنچه را عاشــق انجام  من خوش شــانس ب
ــودم، در ابتداى زندگى پيدا كردم. در بيســت  ــش ب دادن
ــتيو وزنياك) اپل را در گاراژ خانه  ــالگى من و وز (اس س
والدينم به راه انداختيم. به سختى كار كرديم و ظرف ده 
ســال اپل از يك شركت دونفره در يك گاراژ به شركتى 
ــارد دالري با چهار هزار كارمند تبديل شــد. تنها  2 ميلي
يك سال از عرضه بهترين محصولمان (مكينتاش) گذشته 
ــاله شده بودم كه از شركت اخراج  بود و من تازه ســى س
شدم! چطور ممكن است از شركتى كه خودتان تأسيس 
كرده ايد، اخراج شــويد؟ خوب، همزمان با رشــد اپل، 
كسى را براى كمك در مديريت شركت استخدام كرديم 
ــتعداد است. براى سال  كه تصور مى كرديم بســيار با اس
نخست يا چيزى در همين حدود، همه چيز به خوبى پيش 
رفت. اما پس از آن ديد ما نسبت به آينده متفاوت شد. در 
نهايت، كارمان به مشاجره انجاميد و در اين هنگام، هيئت 
مديره اپل جانب او را گرفت. اين گونه بود كه من در سي 
ــمًا اخراج شدم! تمام آنچه كه  ــالگى اخراج شدم. رس س
مركز توجه من در زندگى بود، به باد رفت و اين بســيار 

ويران كننده بود.
ــراى چند ماه بال تكليف بودم احســاس  ــن واقعًا ب م
ــوس كرده ام  ــى كارآفرينان را مأي ــردم، نســل قبل مى ك
ــد، به زمين  ــپرده بودن و پرچمــى را كه به دســت من س
انداخته ام. من با ديويد پاكارد و باب نويس مالقات كرده 
و ســعى كردم از شكست مفتضحانه ام عذرخواهى كنم. 
من به يك بازنده مشهور تبديل شدم و حتى به فكر فرار 
ــيليكون افتادم. اماچيزى به آرامى در من طلوع  از دره س
مى كرد. من هنوز كارى را كه قبًال انجام مى دادم، دوست 
داشتم. تغيير مسير وقايع در اپل حتى ذره اى اين موضوع 
را تحت تأثير قرار نداده بود. من را رد كرده بودند، اما من 
هنوز عاشق بودم. پس تصميم گرفتم كه از نو شروع كنم.

من آن زمان متوجه نشدم، اما بعدتر مشخص شد كه 
اخراج شدن از اپل بهترين اتفاقى بود كه ممكن بود براى 
من رخ دهد. تمام سنگينى موفق بودن، دوباره جاى خود 
را به سبكى تازه كار بودن داده بود؛ تازه كارى كه درباره 
ــه چيز اطمينان كمترى داشــت. اين امر مرا آزاد كرد  هم
تا وارد يكى از خالقانه ترين دوران هاى زندگى ام شوم.

 NeXT در طول پنج ســال بعدى، من شــركتى به نام
و شــركت ديگرى به نام پيكســار تأسيس كردم. عاشق 
ــه در آينده همســر من شــد. پيكســار به  زنى شــدم ك
ــيد كه نخســتين فيلم انيميشن كامپيوترى  مرحله اى رس
ــرد و اكنون  ــتان اســباب بازى ها) را خلق ك ــا (داس دني
ــتوديوى انيميشن ســازي جهان است. در  موفق ترين اس
ــى رويدادها، اپل NeXT را خريد، من به  چرخــش ناگهان
اپل برگشــتم و فناورى هايي كه ما در NeXT توسعه داده 
بوديم، قلب رنسانس كنونى اپل است و در نهايت من و 

الورن (Laurene) با هم زندگى شيرينى داريم.
ــن دارم، اگر من از اپل اخراج نشــده بودم،  ــن يقي م
ــدام از اين وقايع رخ نمى دادند. اين دارويى تلخ  هيچ ك
ــار به اين دارو نياز  ــزه بود، اما حدس مى زنم، بيم و بدم
داشت. زندگى گاهى با چوب بر سر شما خواهد كوبيد. 
اما ايمانتان را از دست ندهيد. من به اين نتيجه رسيده ام، 
تنها عاملى كه باعث شد من به راهم ادامه دهم اين بود كه 
كارى را كه انجام مى دادم، دوســت داشتم. شما هم بايد 
آنچه را دوست داريد، پيدا كنيد و اين در مورد كار شما، 
درست به اندازه يافتن كسى كه دوستش داريد مهم است. 
ــما را به  ــما بعدها بخش عظيمى از زندگى ش كار ش
ــنودى  خود اختصاص خواهد داد و تنها راه براى خوش
واقعى اين اســت كه كارى را انجام دهيد كه به عظمتش 
ــا راه انجام كارهاى عظيم  و اهميتــش باور داريد. و تنه
اين اســت كه كارى را كه انجام مى دهيد، دوست داشته 
باشيد. اگر هنوز آن (كار مورد عالقه تان) را نيافته ايد، به 
جســت وجو ادامه دهيد. سازش نكنيد و زمانى كه آن را 
بيابيد، با تمام وجود متوجه خواهيد شد و مانند هر رابطه 
موفقى، با گذر ايام و سال ها بهتر و بهتر خواهد شد. پس 

تا يافتن آن به جست وجو ادامه دهيد، سازش نكنيد.

داستان سوم من درباره مرگ است
ــى را خواندم كه  ــاله بودم، مطلب ــى كه هفده س زمان
ــر هر روز به گونه اى زندگى  ــون آن چنين بود: «اگ مضم
ــما اســت، يك روز  كنيد كه گويى روز آخر زندگى ش
ــما خواهد بود.» اين جمله تأثير زيادى  باالخره حق با ش
بر من داشت و از آن زمان تا 33 سال بعد از آن، هر روز 
ــيدم: «اگر امروز  در آينه نگاه مى كردم و ازخودم مى پرس
ــاز هم كارى را كه  ــن روز زندگى من باشــد، آيا ب آخري
امروز قصد انجام آن را دارم، انجام خواهم داد؟» و هرگاه 
پاســخ آن براى روزهاى متمادى «نه» باشد، مى فهمم كه 

بايد چيزى را تغيير دهم.

 تنها راه براى 
خوشنودى واقعى 

اين است كه كارى 
را انجام دهيد كه به 
عظمتش و اهميتش 

باور داريد. و تنها 
راه انجام كارهاى 
عظيم اين است كه 
كارى را كه انجام 
مى دهيد، دوست 
داشته باشيد. اگر 

هنوز آن (كار 
مورد عالقه تان) 

را نيافته ايد، به 
جست وجو ادامه 

دهيد. سازش نكنيد.
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وقت شما محدود 
است، پس آن را 
با زندگى به سبك 
ديگران تلف نكنيد. 
نگذاريد همهمه 
نظريه هاي ديگران 
شما را از شنيدن 
نداى درونتان 
باز دارد و مهم تر 
از همه شجاعت 
دنبال كردن قلبتان 
را داشته باشيد. قلب 
و بينش شما مى داند 
كه شما واقعًا چه 
مى خواهيد بشويد. 
هر چيز ديگرى در 
درجه دوم اهميت
 قرار دارد.

ــه زودى خواهم مرد،  ــادآورى اين واقعيت كه ب ي
ــراى كمك به  ــه تا كنون ب ــن ابزارى اســت ك مهم تري
ــاى مهم زندگى با آن روبه رو شــده ام.  تصميم گيري  ه
چون هر چيزى (تمام انتظارات خارجى، تمام غرورها، 
ترس از شكست و سرافكندگى) در برابر مرگ كم رنگ 
و بى ارزش خواهند شد، تنها چيزهايى كه به واقع مهم 
ــما  هســتند، باقى خواهند ماند. به يادآوردن اين كه ش
ــه براى رهايى از  ــد مرد، بهترين راهى اســت ك خواهي
ــه چيزى براى از دســت دادن داريد،  ــن تفكر ك دام اي
مى شناســم. شما تنها و عريان هستيد. هيچ دليلي وجود 

ندارد كه از قلبتان پيروى نكنيد.
حدود يك ســال قبل، من به ســرطان مبتال شــدم. 
ساعت 7:30 يك روز صبح اسكن شدم و در لوزالمعده 
ــت بود. من حتى  ــن به وضــوح يك تومور قابل روي م
نمى دانستم كه لوزالمعده چيست! دكترها به من گفتند، 
تقريبًا يقين دارند كه اين نوعى ســرطان غير قابل مداوا 
است و گفتند من نبايد توقع بيش از سه تا شش ماه زنده 

ماندن را داشته باشم. 
ــروم و كارهايم را  ــه خانه ب ــه من گفت، ب ــر ب دكت
ــامان بدهم و اين به زبان پزشكان، يعنى بايد  ســر و س
ــه چيزهايى را كه  ــى بايد هم ــاده مرگ شــوي؛ يعن آم
مى خواهيد ظرف ده سال آينده به فرزندانتان بياموزيد، 
ــاه به آن ها بياموزيد. بايد مطمئن شــويد  ظــرف چند م
ــه خانواده تان  ــه همه چيز به گونه اى رديف شــده ك ك
ــن ســختى را متحمــل خواهد شــد. يعنى بايد  كمتري

خداحافظى كنيد.
ــن تمام روز را با آن بيمارى زندگى كردم. همان  م
ــتگاه  ــتم كه طى آن دس شــب يك عمل بيوپســى داش
آندوســكوپ را از طريق حلقم در دستگاه گوارش من 
ــده من فرو بردند و  فرو كردند. ســوزنى را در لوزالمع
ــدادى از ســلول هاى تومور را بيرون كشــيدند. من  تع
آرام بودم، اما همســرم كه آنجا با من بود، گفت، زمانى 
كه دكترها آن ســلول ها را در زير ميكروســكوپ نگاه 
كرده اند، به گريه افتاده اند. چرا كه مشــخص شده بود، 
من به نوع نادرى از ســرطان پانكراس مبتال شــده ام كه 
با جراحى قابل درمان اســت. من آن جراحى را انجام 

دادم و اكنون در سالمت به سر مى برم.
ــن فاصله من با مرگ بوده اســت  ــن نزديك تري اي
ــراى چندين دهه ديگــر نيز به همين  ــدوارم كه ب و امي
ــى بماند. با گذراندن چنين تجربه اى اســت  ــوال باق من
ــم با قطعيت بيشــترى نســبت به  ــون مى توان ــه اكن ك
ــا صرفًا ذهنى  ــرگ برايم مفهومى مفيد ام ــى كه م زمان
ــزار مفيد  ــادآورى مرگ اب ــما بگويم كه ي ــود، به ش ب

و مهمى است.
ــد بميرد. حتى كســانى كه  ــچ كــس نمى خواه هي
ــد، حاضر نيســتند براى  ــد به بهشــت برون مى خواهن
ــن به آنجا بميرند. با اين حــال، مرگ مقصد نهايى  رفت

ــرگ رهايى  ــون از م ــچ كس تا كن ــه ما اســت. هي هم
ــد هم اين گونه باشــد، زيرا مرگ به  نيافته اســت و باي
احتمال تنها ابداع برتر زندگى اســت. مرگ عامل تغيير 
زندگى اســت. كهنه ها را از ميان مى برد تا راه را براى 
ــما اكنون همان تازه ها هســتيد،  ــا هموار كند. ش تازه ه
ــما به تدريج به  ــه چندان دور از امروز، ش ــا روزى ن ام
كهنه ها تبديل شــده و مشــمول اين پاكسازى خواهيد 
ــذر مى خواهم، اما اين  ــه تلخ زبانى ع شــد. از اين هم

عين حقيقت است.
ــما محدود اســت، پس آن را با زندگى به  وقت ش
ــد. در دام تعصب ها گرفتار  ســبك ديگران تلــف نكني
ــا نتيجه تفكرات  ــه معني زندگى ب نشــويد، زيرا اين ب
ديگران خواهد بود. نگذاريد همهمه نظريه هاي ديگران 
ــنيدن نداى درونتان باز دارد و مهم تر از  ــما را از ش ش
همه شــجاعت دنبال كردن قلبتان را داشته باشيد. قلب 
ــما واقعًا چــه مى خواهيد  ــما مى داند كه ش و بينش ش
ــت ــز ديگــرى در درجــه دوم اهمي ــر چي بشــويد. ه

 قرار دارد.
ــودم، نشــريه جالبى به نام  ــى كه من جوان ب زمان
 (The Whole Earth Catalog) «ــن ــاى تمام زمي «راهنم
منتشر مى شد كه يكى از كتاب هاى مقدس نسل ما بود. 
اين نشريه توسط شخصى به نام استوارت برند در جايى 
نه چندان دور از اينجا يعنى پارك منلو منتشر مى شد و 

زاده طبع هنرمندانه برند بود.
ــن صحبت به اواخــر دهه 1960 ميالدي مربوط   اي
اســت؛ دوران پيش از كامپيوترهاى شــخصى و نشــر 
روميزى. به همين دليل، كل اين نشريه به كمك ماشين 
ــر، قيچى و دوربين هاى پوالرويد توليد و منتشــر  تحري
مى شــد. اين مجموعه به گونه اى نسخه كاغذى گوگل 
در آن زمان بود، آن هم 35 ســال پيش از شــكل گيرى 
ــوگل. مجموعه اى ايده آل و پر از ابزارهاى شســته و  گ

رفته و نكته هاي ظريف بود.
استوارت و تيم او چندين شماره را منتشر كردند و 
زمانى كه دوران شان به سر رسيده بود، شماره نهايى را 
منتشــر كردند. اين به اواسط دهه 1970 مربوط است و 
من تقريبًا به سن و سال شما بودم. در پشت جلد آخرين 
شــماره، تصويرى از جاده اى روستايى در سپيده دم به 
چاپ رسيده بود. از آن جاده هايى كه اگر شما هم كمى 
ــيد، باالخــره روزى خودتان را در حال  ماجراجو باش
پياده روى در آن خواهيد يافت. در زير آن اين نوشته به 
چشــم مى خورد: «گرسنه بمانيد، ابله بمانيد.» اين پيغام 
ــنه بمانيد، ابله بمانيد و من  خداحافظى آن ها بود. گرس
هميشه آن را براى خودم آرزو كرده ام و اكنون كه شما 
فارغ التحصيل مى شويد تا مرحله تازه اى را شروع كنيد، 

آن را براى شما هم آرزو مى كنم:
«تشنه بمانيد، ابله بمانيد.»

از همه شما بسيار سپاس گزارم.
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