
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  "!جوبز ستیف" تكلم ھكذا

  ٢٧/٠٩/٢٠٠٩ - شبایك رءوف

  

ا م،٢٠٠٥ عام صیف في جاءت خطبة لكم اخترتُ  الیوم ً  ١٢ في تحدید
َفَ  حین یونیو؛ ل لم رجلٌ  وق ھ یكمِ َ ، تعلیم ل ولم الجامعيّ صُ ْ َح  شھادةٍ  على ی

 الشھیرة األمریكیة" ستانفورد جامعة" طالب على خطبة لیُلقيَ  جامعیة،
ا یعمل الرجل ھذا.. والعریقة ً ا مدیر ً ھا، التي" آبل" لشركة تنفیذی َ س  وكذلك أسَّ

ا أسسھا التي" بیكسار" لشركة   .أیضً

  

  

َّتْ  الذي الطفل ذلك".. جوبز ستیف" إنھ ھ عنھ تخل ھا للتبني، أمُّ ِ  عن لعجز
 ِ تْ  لكنھا علیھ، اإلنفاق َ ن على اشترط َ اه م ّ تبن َ ھا أن ی َ د ِ ع َ َّ  ی  سیذھب ابنھا بأن

  .جامعیة شھادة على ویحصل للجامعة

  

َّى، طفل أنھ رغم.. ھامة نقطة أوضّح أن ھنا أرید تبن  المجتمع لكن مُ
ق ولم احتواه األمریكي جَ  معاملتھ، في یفرِّ َ ا للحیاةِ  فخر ً ا، عبقری ً م ذكی َّ  قد

  .الكثیر لمجتمعھ



َّ .. ثانیة نقطة ُّ ) الدم حیث من" (جوبز ستیف" والد أن  غیر( الجنسیة سوري
 سنراه كنا ھل بلده، إلى بھ عاد والده كان لو: سؤاالً  أطرح وھنا).. مسلم
ا الیوم ً  أو سوریا أعیب أن ھذا سؤالي من أقصد ال!.. ذاتھا؟ بالدرجة ناجح

 بالدنا في نذبحھا وكیف األحالم مع تعاملنا طریقة أعیب بل عربي، بلد أي
  !كلھا

  

ا، ً  شھادتھ على یحصل ولم عربي، بلد أي في" جوبز ستیف" كان لو أخیر
  !لھ؟ الحكومة وموظفي والمؤسسات الناس نظرة كانت كیف الجامعیة،

  

لّ  طرق ستنبع األسئلة، ھذه إجابات من َ   ..الیوم بالدنا في مشاكلنا ح

  

َّى الشھیر الناجح ألقاھا التي الخطبة إلى عودة  شھادة یحمل ال الذي المتبن
ج   !الیوم حتى جامعیة تخرُّ

  

ف الترجمة للتوضیح، رفیّة ولیست كبیر، بتصرُّ َ   !غبیة أو آلیّة أو ح

  

*********  

***  

 أفضل من واحدةٍ  رحابِ  في الحفل، ھذا في معكم أكونَ  أنْ  الیومَ  أتشرَّف
كم.. العالم في الجامعات َ  ما أقرب ھو ھذا مكاني – كاملة الحقیقة وألخبر

ا فیھ كنت ً دّ  والیوم الجامعة، من التخرج من ما یوم َ كم أن أو َ  ٣ عن أخبر
تُ  قصص ْ ر َ ر َ  شيء عنھ؛ لكم سأحكي ما كل ھذا نعم،.. حیاتي في بھا م

  ...بالكثیر لیس



  

ا النقاط وصل عن األولى القصة ً   ..مع

  

 أشھر، بستة فیھا بدأت بعدما" ریید كلیة" في الجامعیة دراستي تركت لقد
ا ١٨ لمدة العلم دروس أحضر الجامعة رحاب في بقیت لكني ً  یزید، أو شھر

  ذلك؟ فعلت فلماذا بالكلیة، الجامعي التعلیم أترك أن قبل

  

 صغیرة، شابة بي حملت التي أمي كانت حین بمولدي، القصة بدأت لقد
ا، متزوجة غیر ً تْ  جامعیة، خریجة رسمی َ  عند للتبني تھبني أن وقرر

 انطبق الذي األمر جامعة؛ خریج سیتبناني من یكون أن بشرط والدتي،
 ھذا إلى برأسي وخرجت موعدي جاء أن ما لكن وزوجتھ، محام على
 ولذا فتاة، تبني یریدان أنھما وزوجھ المحامي قرر ذكر، أني وتبیَّنَ  العالم،
 مكالمة تلقیا واللذان بالتبني، والداي على الدور جاء بعدھما.. عني تخلیا
ا.. تریدانھ؟ ھل ذكر، مولود لدینا: تسألھما اللیل منتصف في ھاتفیة ً  وفور

 لم بالتبني األم أن األصلیة األم اكتشفت بعد، فیما.. نعم اإلجابة، جاءت
 ھذا.. المدرسیة دراستھ یكمل لم بالتبني والدي بینما جامعة، أي من تتخرج

 حتى شھور، لعدة للتبني منحي أوراق توقیع ترفض أمي جعل االكتشاف
  .ذلك وقت یأتي حین للجامعة بإرسالي والداي وعدھا

  

ھا جامعةٍ  في للدراسة فعالً  ذھبت سنة، ١٧ بقرابة بعدھا ُ  بسذاجة، اخترت
تْ ".. ستانفورد جامعة"لـ التي تلك تعادل غالیة مصاریفھا وكانت َ  أخذ

  .بالتبني والداي مدخرات تستنزف

  

 أي على العثور أستطع لم الجامعة، بھذه الدراسة في أشھر ٦ مرور بعد
 في أفعلھ أن أرید الذي ما ساعتھا أعرف أكن فلم الدراسة، ھذه من فائدة



 في ھدفي معرفة في الجامعیة دراستي ستساعدني كیف أعرف ولم حیاتي،
 أن قررت ولذا.. والداي مدخرات كل أنفق كنت ھذا كل وفوق الحیاة،

 بكل.. بعدھا األمور تتحسن أن أمل على الرسمیة، الجامعیة الدراسة أترك
 حین الیوم لكني والقلق، والرعب الخوف قمة في وقتھا كنت لقد صراحة،

ا أجده القرار، ھذا إلى أنظر ً   .درجة ألقصى صائب

  

 اإللزامي، الجامعي التعلیمي مساري ترك فیھا قررت التي اللحظة في
 المزید أحضر وبدأت أحبھا، لم التي العلم دروس حضور عن أتوقف بدأتُ 

ا عندي لھا ووجدت أحببتھا التي العلم دروس من ً ا اھتمام ً   ..كبیر

  

ا األمر یكن لم ً ا أو رومانسی ً ا وردی ً  لدي یكن لم ھذا قراري فبعد.. حالم
 غرفة أرضیة من مساحة افترشتُ  ولذا الطالب، مھجع في غرفة أو سریر

 ألعیدھا الفارغة" كوكاكوال" مشروب زجاجات أجمع وكنت لي، صدیق
ا بھا ألشتري سنت ٥ مقابل ً  لیلة في أمیال ٧ أسیر وكنت بھ، أقتاتُ  طعام
 لقد.. مجانیة طعام وجبة یوزع ھندوسي معبد إلى ألذھب أحد یوم كل
فتُ  ما كل كان ولقد العیش، في الطریقة ھذه أحببت َّ  الفترة ھذه في علیھ تعر

َّ  األثر أفضلِ  ذا شبابي من الزمنیة  مثاالً  أعطیكم دعوني.. بعد فیما علي
  :ذلك على

  

 جودة حیث من أمریكا في األفضل" ریید جامعة" كانت الوقت، ھذا في
 في بطاقة وكل منشور كل كان ولھذا اإلنجلیزیة، الخطوط كتابة دروس
 من االنسحاب اخترت ألني.. ودقیقة جمیلة فنیة بطریقة مكتوبة الجامعة

تْ  اإللزامي، الجامعي التعلیم َ تیح ُ  ھناك، الخط دروس حضور فرصة لي أ
" سیرف" خط عن الكثیر وتعلمت الفن، ھذا وأسرار العلم ھذا فنون ألتعلم
Serif الفارغة المساحة احتساب قواعد عن وتعلمت ،"سیرف سان" وخط 
 بشكل الكتابة على یساعد الذي األمر والتالي، حرف كل بین تركھا الالزم



ً، األمر كان.. ومبھر جمالي ا، جمیال ً  وصفھ، عن العلم یعجز بشكل تاریخی
  .منھ لحظة بكل تمتعت ولقد

  

 المقبلة، حیاتي في منھ لالستفادة إمكانیة أي الفن ھذا لدراسة یكن لم وقتھا،
 ،"ماكینتوش" حاسوب أول نصمم كنا حین سنوات، بعشر بعدھا لكن

 تشغیل نظام داخل كلھا تطبیقھا وأعدنا الجمیلة، اللحظات ھذه تذكرتُ 
م كمبیوتر جھاز أول كان والذي ،"ماك" ِّ  بشكل للخطوط عرض نظام یقد

 یكن لم اإللزامي، الجامعي التعلیمي مسار من أنسحب لم لو.. وراقي جمیل
م" ماك" ِّ ا لیقد ً  نظام وألن.. حروفھا بین فیما متناسبة مسافات ذات خطوط

نا" ویندوز" التشغیل َ ّد خَ  قل َ ِّ  فأغلبُ  ،"ماك" یقدمھ ما ونس  لوال أنھ الظن
م لما" ماك" َّ  بین فیما المتناسبة المسافات ذات الخطوط كمبیوتر نظام أي قد

  .حروفھا

  

نتُ  لما ھذا، قراري أتخذ لم لو ّ  ولما الخطوط، تعلم دروس حضور من تمك
 عرض نظام لتقدم الحواسیب كانت ولما الجمیل، الفن ھذا تعلمت كنت

  !الیوم نعرفھ كما الخطوط

  

 وھذه األحداث ھذه بین ما الصلة فھم على ألقدر وقتھا أكن لم بالطبع،
 تتطلع عندما النقاط وصل یمكنك ال أخرى، مرة.. حیاتي في النقاط

 في والمحطات النقاط عن وتبحث للماضي تنظر حین فقط بل للمستقبل،
ا ستتصل حیاتك نقاط أن تثق أن علیك ولذا حیاتك، ً  في بآخر أو بشكل مع

ك – الداخلي إحساسك: ما شيء في تثق أن علیك فقط.. المستقبل َ ر َ د َ  – ق
  .أسماء من لتعطیھ كنت مھما الصالحة، أعمالك – حیاتك

  

ا، تخذلني لم التفكیر في الطریقة ھذه ً  في العظیم الفارق صنعت وقد یوم
  .حیاتي



  

  ..والخسارة الحب، عن الثانیة القصة

  

ا؛ كنت لقد ً ٍّ  في حیاتي في الحب على عثرت إذ محظوظ  حیث مبكرة، سن
 في" آبل" شركتنا"] وزنیاك ستیف" عن كنیة" [واز" وصدیقي أنا بدأت
ا ٢٠ عمري كان حین والدي] مرآب[ جراج ً  قوة، بكل وقتھا عملنا.. عام
تْ  سنوات، ١٠ خالل وفي َ  في یعملون اثنین قوامھا شركة من" آبل" كبر

 آالف ٤ من أكثر فیھا یعمل دوالر ملیار ٢ رأسمالھا شركة إلى جراج
 ؛"ماكنتوش" حاسوب لنا، منتج أفضل أطلقنا قد كنا بعام، قبلھا... موظف
  "!آبل" إدارة مجلس طردني ثم.. عمري من الثالثین أتممت قد وكنت

  

  

  !وأسسھا؟ بدأھا من أنت شركة من یطردك أن ألحدھم یمكن كیف

  

ا، ً ٍ  بتوظیف قمتُ  ،"آبل" حجم كبر مع حسن  جون" یقصد[ ما شخص
.. بجانبي الشركة لقیادة یكفي بما موھوب أنھ بھ الظن كان"] سكالي
 بعدھا توظیفھ؛ من األولى السنة في یرام ما على بیننا األمور ومضت



ت اختلفنا  التعارض ھذا وبدأ ،"آبل" لمستقبل ورؤیتھ رؤیتي وتعارضَ
بَ  حتى یتزاید  أن الشركة إدارة مجلس اختار.. یرحل أن أحدنا على توجَّ
ا سنة، ٣٠ وقتھا عمري وكان.. الشخص ھذا لصف ینحاز ً  من مطرود

لَّ  وھبتھا التي شركتي  لذلك وكان شبابي، طوال وتركیزي اھتمامي جُ
  .علي المدمر الوقع األمر

  

َّ  یجب الذي ما أعرف لم شھور، لعدة ُھ علي  وكأني شعرت.. بعدھا فعل
ْتُ   الشعلة أسقطتُ  وكأني األعمال، ورواد العصامیین من السابق الجیلَ  خذل
ا  مؤسسي أحد" [باكارد دیفید" قابلتُ .. یدي إلى یدھم من تنتقل وھي أرضً

 IC متكاملة إلكترونیة دائرة أول مخترع" [نویس بوب"و] HP شركة
 وقتھا كنتُ .. الشدید إخفاقي عن لھما واعتذرتُ "] إنتل" شركة ومؤسس

ا فكرت أني حتى اإلعالم، وسائل في فاشل أشھر ً ی ّ  وادي" من الفرار في جد
؛ یھبط بدأ ما شيء أن على".. السیلكون .. أفعلھ ما أحب زلت ال فأنا عليّ

ر ُّ َّ  ذلك یغیِّر لم" آبل" في الدرامي األحداث تطو  حصلتُ  لقد داخلي، الحب
، حالة في زلت ال لكني رفض، على رتُ  ولھذا حبّ   .جدید من أبدأ أن قرّ

ن لم ِ ط ْ ف َ تْ  التالیة األیام لكن وقتھا، لألمر أ َ َّ  لي أوضح " آبل" من طردي أن
 للنجاح، الثقیل العبء عني ذھب.. لي یحدث أن یمكن شيء أفضل كان
ني ما جدید، من البدء وخفة سھولة مكانھ وحلَّ  َ ر َّ  واحدة في أدخل لكي حر

ا حیاتي مراحل أكثر من   .وعبقریة إبداعً

  

 ،NeXT" نكست" شركة وبدأتُ  أسستُ  التالیة، الخمسة السنوات خالل
ھا أخرى شركة بعدھا ومن ُ یت ِّ  في ووقعتُ .. Pixar" بیكسار" سمَّ  امرأة حب

تْ  رائعة َ   .اآلن زوجتي أصبح

  



 وإنتاجھ تصمیمھ جرى متحركة رسوم فیلم أول أبدعت" بیكسار" شركة
 واآلن".. دمیة قصة" أو Toy Story فیلم: العالم في الحواسیب بواسطة

  .العالم في متحركة رسوم تصمیم ستودیو وأفضل أنجح" بیكسار" تعتبر

  

ُّ  ،"نكست" شركةَ " آبل" اشترت لألحداث، مذھل تطور وفي  إلى وعدت
تْ  CEO التنفیذي المدیر وظیفة في" آبل" َ ھا التي التقنیة وأصبح ُ  في طورت

َتْ  الذي األساس ھي" نكست" شركة ھا" آبل" علیھ بن َ ھا نھضت َ  من ونجاح
ستُ  بعدھا،   .رائعة أسرة -زوجتي-" لورین"و أنا وأسَّ

  

 إدارة مجلس یطردني لم لو لتحدث تكن لم النجاحات ھذه أن ثقة كلي
 بحاجة كان المریض أن أؤمن لكني مریر، طعم ذا دواء كان لقد".. آبل"

ا.. لھ ماسة ً   ..ساعتھا إیمانك تفقد ال رأسك، على بحجر الحیاة ترمیك أحیان

  

 لما حبي ھو أزمتي من أخرج جعلني الذي الوحید األمر أن كذلك ثقة كلي
  .. وأعملھ أفعلھ

  

 تحب من أو عملھ تحب ما سواء تحبھ، ما على حیاتك في تعثر أن علیك
  .. معھ حیاتك قضاء

  

ا عملك سیشغل ً ا جزء ً ا تكون لكي الوحید والسبیل حیاتك، من كبیر ً  راضی
ا ً ا، عمالً  تراه ما تفعل أن ھو حق ً  أن ھو العظیم للعمل الوحید والسبیل عظیم

 تقنع ال عنھ، البحث في استمر تحبھ، ما على تعثر لم إذا.. تعملھ ما تحب
 حین تحبھ من/ما ستعرف القلب، مسائل جمیع مع الحال ھو فكما.. بغیره
ا قوة العالقة ستزداد ناجحة، عالقة أي مثل ومثلھا.. تراه ً  بمرور وتحسن

  .ذلك بغیر تقنع ال علیھ، تعثر حتى عنھ البحث في استمر ولذا.. السنوات



  ..الموت فعن الثالثة القصة وأما

  

 عشتَ  إذا: "مفادھا مقولة قرأت عمري، من عشرة السابعة في كنت حین
 على فیھ تكون یوم فسیأتي حیاتك، في یوم آخر كان لو كما یوم كل
تْ ".. حق َ ُ  ھذه ترك ھا المقولة َ ر َ  وعلى ساعتھا، ومن.. نفسي على الكبیر أث
رّ  َ  كان لو: وأسألھا یوم كلَّ  المرآة في نفسي إلى أنظر وأنا خلت، سنة ٣٣ م

َّ  كنت ھل عمري، في یوم آخر الیوم د َ  یومي في فعلھ أنوي ما أفعل أن ألو
رّ  على" ال" ھي إجابتي كانت وإذا.. ھذا؟ َ  أدرك كنتُ  ساعتھا أیام، عدة م

  .ما شيء لتغییر حاجتي

  

  
  

ا سأموت أني لحقیقة إبقائي عبر ً ً  قریب ة َّ  األداة ذلك كان ذاكرتي، في حی
 ألنھ.. حیاتي في الكبیرة القرارات اتخاذ على لتساعدني أھمیة األكثر

ا ً ُّ  یخفِتُ  تقریب  والكبریاء، التوقعات،( الموت مواجھة في شيء كل
ا المھمة األشیاء لتترك) والفشل الحرج من والخوف ً   ..جلیة لتظھر حق

  



َ  ستموت أنك نفسك تذكیر على تداوم بأن َھُو  تتفادى ألن سبیل أفضلُ  ل
ِّ  في الوقوعَ  ةِ  فخ َّ ظن َ َّ  م یك أن َ َد ٍ  أنت.. علیھ فتخاف لتخسره شيءٌ  ل  عار

ا تجدَ  ولن بالفعل، ً ا سبب ً   .قلبك تتبع ال لكي مقنع

  

ٍ  قرابة منذ ى عام  عام ویقصد المحاضرة، إلقاء وقت على مضى[ مَضَ
ا أجریتُ .. السرطان أنھ على أصابني مرض تشخیص جاء] م٢٠٠٤ ً  مسح
ا ً ا، ٧:٣٠ في طبی ً حَ  والذي صباح  خبیث بورم إصابتي ظاھر بشكلٍ  أوضَ

 فریقُ  أخبرني.. البنكریاس ھو ما أعرف ال ساعتھا وكنت البنكریاس، في
 أشھر ٦ إلى ٣ من أمامي وأن منھ، شفاءَ  ال عُضال مرضي أن األطباء

  .ألعیشھا

  

 أن معناه ما أو أموري، وأرتب بیتي إلى أعود أن طبیبي نصیحة كانت
 في أبنائي أخبر أن طیاتھا في تحمل النصیحة ھذه كانت.. لموتي أستعد
ُّ  كنتُ  ما كلَّ  شھور بضعة َّ  أظن  بما خاللھا ألخبرھم سنوات عشر أمامي أن

 ُّ َھ أردت  سھالً  رحیلي یصبحَ  حتى لعائلتي شيءٍ  كلَّ  أجھِّزَ  وأن لھم، قول
عَ  وأن علیھم، ِّ   .الجمیع أود

  

َّھ، یومي الطبي التقییم بھذا عشتُ   ھذا من عیّنة ألخذ ذھبتُ  المساء في ثم كل
م َ ر َ  معدتي إلى حلقي وعبر فمي من منظار إدخال خالل من لتحلیلھا، الو
 من خالیا ألخذ البنكریاس اخترقت إبرة خالل ومن أمعائي، ورائھا ومن

  ..بھ الذي الورم

  

ا بالطبع كنتُ  ً  حاضرة، كانت والتي- زوجتي لكن بشيء، أشعر ال مخدر
رَ  حین أنھ أخبرتني -الطبي اإلجراء ھذا تراقب َ  الخالیا ھذه إلى األطباءُ  نظ

ا بالبكاءِ  األطباءُ  أخذ میكروسكوب،/المنظار تحت مني المنتزعة ً َّ  فرح  ألن



درة شدیدِ  النوع من كان الورم ُّ  أجریتُ .. الجراحي بالتدخل للعالج القابلِ  الن
م وأزلتُ  الجراحیة، العملیة َ ر َ   .اآلن بخیر وأنا.. الو

  

 لعدة كذلك تبقى أن وأرجو.. الموت مع لي لقاء أقرب الواقعة ھذه كانت
ا خرجتُ  لكوني.. مقبلة عقود  أقولَ  أن اآلن أستطیع التجربة، ھذه من حیً
ا تشبیھًا منھا أكثر خبرة؛ واقع عن النصیحة ھذه ً  تحاول فكرة أو مجازی

  :تخیلھا

  

 ذلك، ورغم.. الجنة إلى الذھاب یریدون من حتى یموت، أن أحد یرید ال
 َّ ن تجد ال.. فیھا كلنا نشترك التي النھایة ھو الموت فإن َ َّ  م  ھذه من فر

 أفضل ربما ھو الموت.. یكون أن لألمر یجب كیف وھكذا.. الخاتمة
 لیفسحَ  القدیم یمحو إنھ.. للتغییر الحیاة وسائل من فھو للحیاة؛ اختراع
 ،]الجامعة طالب یقصد[ أنتم ھو الجدید ھذا وقتنا في.. للجدید الطریق

ا ستصبحون -ببعید لیس- قریب یوم في لكن ً  من وتمحون القدیم تدریجی
  .الحقیقة عین لكنھ حزین، درامي كالمي لكون آسف.. الطریق

  

 فخ في تقع ال.. آخر شخص حیاة تحیا أن في تضیعھ ال لذا محدود، وقتك
لَ  ما وفق العیش ھا التي الضوضاءَ  تدع ال.. اآلخرین فكر إلیھ توصَّ ُ ث ِ ُحد  ت
 أن ھو ذلك من أھمیة واألكثر.. الداخليّ  صوتك فوق تعلو اآلخرین آراءُ 
 االثنان ھذان وحدسك؛ قلبك علیك یملیھ ما تتبع بحیث الشجاعة من تكون

  .ثانوي عداھما ما وكل.. علیھ تكون أن ترید ما بصدق یعرفان

  

ا، كنتُ  حین ً " كلھا األرض كتالوج" الرائع الكتیب ھذا ھناك كان صغیر
The Whole Earth Catalog، من لجیلي الكتب أمھات من كان والذي 

ٍ  في" براند ستیوارت" ألفھ.. الشباب  ھذه، جامعتكم من ببعید لیس مكان
 نجم بزوغ قبل الستینات، نھایة في ھذا كان.. الشعریة لمساتھ علیھ ووضع



 الكاتبة اآلالت باستخدام كتبھ أي المكتبي؛ والنشر الشخصیة الحواسیب
 خدمات توفیر بمثابة كان لقد.. الفوریة" بوالروید" وكامیرات والمقصات

.. إلینا" جوجل" مجيء قبل سنة ٣٥ منذ الورق، خالل من" جوجل" موقع
ا كان ً ا، كتاب ً ا مثالی ً   .العظیمة واألفكار الفنیة باألدوات ملیئ

عَ    ...الكتالوج ھذا من إصدارات عدة ورفاقھ" ستیوارت" وضَ

ھ، أخذ وبعدما َ  العدد تصمیم في اجتھدوا األخیرة، النسخة وقت وحان وقت
 الغالف وكان عمركم، في كنتُ  حین السبعینیات، منتصف في األخیر،
تْ  صورةً  یحمل األخیر للعدد األخیر ضَ َ ا عر ً ا طریق  وقتَ  جمیالً  زراعیً

َك لِتحملَ  كنتُ  الذي النوع من الصباح،  في السیارات وتستوقف حقیبت
 الخالب المنظر ھذا مع... المغامر النوع من كنت لو إلیھ لتأخذك الطریق

قَ : "تقول جملة جاءت ْ ا، اب ً قَ  جائع ْ  Stay Hungry, Stay" أحمق اب
Foolish  َھي لتكون  ُ   ..لقرائھم منھم الوداع جملة

  

  

قَ  ْ ا، اب ً قَ  جائع ْ   !أحمق اب

  

 لتبدؤون، تتخرجون وبینما واآلن،.. كذلك أكونَ  أن لنفسي تمنیتُ  ولقد
قَ : ذاتھ الشيء لكم أتمنى ْ ا، اب ً قَ  جائع ْ   !أحمق اب

  



ا أشكركم ً   رالشك جزیلَ  جمیع

  

  

 أي المعرفي، ذاك بالجوع یقصد" ستیف" أرى القاصرة، نظري وجھة نم
ُّم والنھم الجوع دَ  الحماقة بینما.. جدید ھو ما كلّ  وتجربة لتعل َصَ  أن بھا ق
ن التغییر من الخائفین التقلیدیین توقعات تخالِفَ   ما تفعلَ  وأن حولِك، مِ

  ...قلبُك علیك یُملیھ

  

 فھل الخطة،/المشروع/الفكرة ھذه عندي: یتردد من لكلِّ  المقالة ھذه أھدي
  أفعل؟ بأال حولي من لنصائح أستمع أم أنفذھا

  

 َّ  بطنھا، إلى األرض ظھر من وننتقل أیام إال ھي وما قصیرة، الحیاة إن
ا وسیرحل ّ ُّ  عن ن كل َ ب أو نغامر بأال نصحونا م ّ  بھم، وسنلحق.. نجر

نا ّ   ..وقراراتنا أنفسنا سوى لنا یبقى ولن.. النسیان وسیلف

  

ّذھا افعلھا ا تفعل فأنت ابتسم؛ العواقب، كانت ومھما.. وأطلِقھا ونف ً  تحبھ شیئ
  ..وتھواه

  

 أن: األفضل ما لكن الوخیمة، بالنتائج تعود قد والمغامرة المخاطرة نعم،
 أنت تكون أن أم دخل، مصدر أو وظیفة بال وتتركك اقتصادیة أزمة تأتي

  ذلك؟ في السبب

  



ن التاریخ في أین َ  المغامرة وعدم المضمون في اللعب اختاروا م
  !..والمخاطرة؟

  

 وتقف األرض تترك لم ما النھر، من اآلخر الجانب تبلغَ  أن یمكنك ھل
  رؤیتھ؟ تستطیع ال آخر شاطئ إلى لیأخذك القارب سطح على

  

 بما الریاح جاءت إن سواك تلوم ثم تغامر فال.. قرارك القرار.. أخرى مرة
ر كذلك لكن.. السفن تشتھي ال ّ   تفعل؟ لم لو ماذا: فك
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