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سخن ناشر
کتاب نترس باش، پنج اصل برای داشــتن زندگی سرشار از دستاوردها و هدف ها داستان زندگی 
افرادی اســت که بر ترس هایشــان غلبه کرده اند و به موفقیت دســت یافته اند. آن ها ویژگی های 
مشــترکی دارند: برای رســیدن به خواسته هایشــان، دســت به کار می شوند؛ شکســت را امری 
اجتناب ناپذیر می دانند؛ هر بار شکست می خورند، برمی خیزند و از نو شروع می کنند و حتی پس 

از دستیابی به موفقیت، به دنبال شیوه هایی برای موفق ترشدن هستند. 
ذکــر نکتۀ مهمــی دربارۀ این کتاب ضروری اســت. در عنوان این کتاب آمده اســت: »پنج 
اصل برای داشتن زندگی سرشار از دستاوردها و هدف ها« ولی این اصل ها راهکارهای عملی و 
دقیقی نیســتند. عنوان هر فصل خواننده را ترغیب می کند که آن ویژگی خاص را داشته باشد 
و در ذیل آن فصل، داســتان هایی از افراد مشهور می آید که آن ویژگی را داشته اند و به موفقیت 
دســت یافته اند. در واقع، این کتاب سرنخ ها را به شــما می دهد و خودتان باید مطابق وضعیت 
زندگی، امکانات و... راهتان را بیابید، پس دنبال لقمۀ حاضر و آماده نباشــید، بلکه متناسب با 

شرایطتان، مسیر مناسب را بیابید. 
در انتشــارات برآیند، می کوشــیم کتاب  هایی را منتشر کنیم که از جنس اقدام و عمل باشند؛ 
یعنی بتوانیم مطالب کتاب ها را در زندگی  شخصی و حرفه ای مان به کار گیریم. کتاب نترس باش 
را نیز به همین دلیل ترجمه و منتشر کرده ایم، چراکه می  دانیم هنگام راه اندازی کسب وکار و همۀ 
زمان هایی که می خواهیم تصمیم های جدید و متفاوت بگیریم چقدر با حس ترس دســت وپنجه 
نرم می کنیم. چه بســا گاهی ترس باعث شده اســت کاری را انجام ندهیم یا دیر اقدام کنیم و در 

نهایت، چیزی جز افسوس برایمان باقی نمانده است. 
همۀ تالشمان را کردیم کتابی کم نقص و متنی روان را به خوانندگان فرهیختۀ نشر برآیند تقدیم 
کنیم. با این حال کم وکاستی هایی وجود دارد. برای پیشرفت در کارمان، سپاسگزار می شویم که 

نقدها و پیشنهادهای خود را مطرح کنید. 

عادل طالبی
بهمن 1400



با وجود شکست هایی که خوردی، زمان هایی که کوتاه آمدی

حارضی دوباره برای اهدافت تالش کنی؟

چه می شد اگر شکست برایامن محدودیت نبود؟

چه می شد اگر خطرپذیری جزو خصایصامن به شامر می رفت؟!

در این صورت چه جهانی را برای خودمان خلق می کردیم؟

وقتی به نظر می رسد مشکالت ما را در هم خواهد شکست

باید به روشی نو بیندیشیم و کارهای جدیدی را امتحان کنیم

مشارکتهای ناممکن را ممکن بسازیم

و اهداف جسورانه تعیین کنیم

برای ساخنت دنیایی بهرت،

برای ایجاد متایزی واقعی

باید دل به دریا بزنیم،

کارهای بزرگ تری انجام دهیم،

و اگر بارها و بارها شکست خوردیم،

دوباره برخیزیم و حتی رؤیاهای بزرگ تری بسازیم.

برای زندگی در دنیایی که ارزش زندگی کردن را داشته باشد،

باید اجازه دهیم چالش ها الهام بخش ما باشند.

باید خطر کنیم، شجاع باشیم و با وجود شکست ها، به مسیرمان ادامه دهیم؛

باید نرتس باشیم.



سخن مترجم
امروزه پیشــرفت فّناوری آن قدر چشمگیر است که هر روز شــاهد ارائه و اجرای ایده های جدید و 
ارزش آفرین هســتیم. اما گاهی اوقات در مسیر کارآفرینی مسائل و مشکالتی به وجود می آید که 
ممکن است ما را از ادامۀ کار منصرف کند. این کتاب دقیقًا برای کسانی نوشته شده که به ایجاد 

ارزش و تغییر در دنیا عالقه مندند اما در میانۀ راه کم می آورند. 
کتاب نترس باش تالشی برای کارآفرینی و ایجاد ارزش در زندگی است. ایدۀ اصلی این کتاب 
بر جســوربودن، ریسک حساب شده و ارائۀ مفهوم جدیدی از شکست استوار است. نویسندۀ این 
کتاب که خود زمانی کارآفرین بوده و مشکالت کارآفرینی را با تمام وجود لمس کرده است، از پنج 
اصل کلیدی برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ یاد می کند. این پنج اصل اگرچه در ظاهر بسیار 
ســاده به نظر می رســند، درون خود چنان قدرتی دارند که به راحتی قادرند زندگی شــما را تغییر 
دهند. اشتباه نکنید؛ نترس باش کتاب انگیزشی نیست که یک بار بخوانید و آن را کنار بگذارید. 
تک تک اصول این کتاب از داستان کارآفرینان بزرگی همچون جف بزوس، مالک آمازون، وام گرفته 
شــده است؛ اصولی که کاماًل عملی بوده و خود ما وقتی این کتاب را می خواندیم، به وضوح این 
تغییر نگرش را حس می کردیم. با ترکیبی از داستان های واقعی، نویسندۀ کتاب به خوبی توانسته 
است این اصول را در ذهن خواننده تثبیت کند. تک تک ما امیدواریم که شما از خواندن این کتاب 

لذت ببرید و از اصول الهام بخش آن در زندگی خود استفاده کنید.
تیم ترجمه

تقدیم به:
 سینا دانیالی، فاطمه کاظمی و سعید حجازی



تقدیم به کسانی که این نجوا را شنیدند؛ 
همان هایی که تصمیم گرفتند از آن پیروی کنند.

»این لحظه متعلق به توست!«
و تقدیم به کســانی که در این مســیر، جســورانه الهام بخش من بودند و 

حمایتم کردند.



پیشگفتار

در سفرهایم به سراسر دنیا، یکی از مهم ترین پیام هایی که با مردم به اشتراک می گذارم این است 
که هریک از ما نقش هایی بازی می کنیم، هر روز بر محیط و جامعۀ  اطرافمان اثر گذاریم و می توانیم 

انتخاب کنیم که چه نوع تأثیری بر آن ها بگذاریم. 
بــا خواندن کتاب نترس باش: پنج اصل برای زندگی سرشــار از دســتاوردها و اهداف، جین 
کیس،1 رئیس هیئت مدیرۀ انجمن »نشــنال جئوگرافیک«2، مالحظه می کنید که او پیام »نترس 
باش« را به مثابۀ یکی از پیام های اصلی به خوانندگان خود ارائه داده اســت. در سراسر کتاب، ما 
را تشویق می کند که نترس باشیم یا در صورت لزوم، بر ترسمان غلبه کنیم تا کاری را که می دانیم 

درست است، انجام دهیم.
مــن اهمیت این پیام را به خوبــی درک می کنم، زیرا اصل »نترس بــودن« همواره اصل مهم 
زندگی ام بوده اســت. خوش شــانس بودم که در ده سالگی می دانستم می خواهم به آفریقا بروم 
و با حیوانات وحشــی زندگی کنم تا دربارۀ آن ها کتاب بنویســم. خوشبختانه مادری فوق العاده 
و حمایتگر داشــتم. ما پول کمی داشــتیم، جنگ جهانی دوم بود، رفتن به آفریقا آرزوی خیلی 
دوری بــه نظر می آمــد و من فقط دختری کوچک بــودم؛ اما زمانی که همــه می گفتند رؤیای 
چیزهای دســت یافتنی را داشــته باش، مادرم موضوع را بســیار راحت پذیرفــت و گفت: »باید 
خیلی سخت کار کنی، از همۀ فرصت ها استفاده کنی و هرگز تسلیم نشوی.«  ای کاش او زنده 
بــود تا ببیند چند نفر به من می گویند: »ممنونم جین، تو با رســیدن به رؤیایت به من آموختی 

من هم می توانم.«
همه می داننــد که به آفریقا رفته ام و فرصت شــگفت انگیز زندگی و یادگیری از شــامپانزه ها، 
شــبیه ترین حیوانات به ما انسان ها، را داشــته ام. هیچ کس قباًل این کار را انجام نداده بود. مردم 
اغلــب از من می پرســند: »از تنهاماندن در جنگل نمی ترســی؟« حقیقت این اســت من گاهی 
می ترســم. زمانی که قصد انجام دادن کاری را داریم، ترس موجب ترشــح آدرنالین در رگ های ما 

می شود و به ما شجاعت می دهد کاری را انجام دهیم که ناممکن به  نظر می رسد. 
زمانی به تنهایی در جنگل زیر نور ســتاره ها خوابیده بودم که صدای غرش پلنگی را شــنیدم. 
ترسیدم و به خودم گفتم »آرام باش! چیزی نیست!« و پتو را روی سرم کشیدم! سپس هنگامی که 
دو بوفالوی نر خشمگین از پشت بوته ها بیرون پریدند،  ترسیدم و به دلیل ترشح آدرنالین، به راحتی 
از درختی بلند باال رفتم. پایین آمدن از درخت، شجاعت بیشتری می خواست چون نمی دانستم 
بوفالوها هنوز آنجا مخفی شــده اند  و منتظر من هستند یا نه. خوشبختانه وقتی پایین آمدم رفته 
بودند! زمانی که گروهی از شــامپانزه ها ترسشــان ریخت و با جیغ زدن و تکان دادن شــاخه ها به 

1. Jean Case
2. National Geographic Society
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من حمله کردند، ترســیدم. باید به آن ها نشان می دادم که تهدیدی برایشان نیستم، پس سوراخ 
کوچکی در زمین کندم و وانمود کردم برگ می خورم. در نهایت آن ها رفتند!

باالخره شــامپانزه ها به حضورم عادت کردند و توانســتم به آن  ها نزدیک شــوم. متوجه شــدم 
شخصیت های بســیار متفاوتی دارند و این گونه به ســرعت آن ها را از یکدیگر تشخیص می دادم. 
برایشان اســم گذاشــتم. متوجه شــدم حرکت های ارتباطی شــان مانند بوســیدن، بغل کردن، 
نوازش کردن یکدیگر، درازکردن دست و درخواست کردن و… اغلب مشابه ما بود و به همان معنی 
به کار می رفت. مشاهده کردم شامپانزه ها از ساقۀ علف برای صید موریانه ها استفاده می کردند. 
همچنین فهمیدم احساســات و هیجاناتی مشابه ما دارند؛ احساســاتی مانند شادی، ناراحتی، 

ترس، خشم، افسردگی و غم.
 این یکی از لحظات بی نظیر زندگی من بود. 

پس از اینکه بیش از یک ســال را با آن ها گذراندم، به دانشــگاه کمبریــج1  رفتم. هیچ وقت به 
کالج نرفته بودم و حاال برای پژوهش در مقطع دکترای رفتارشناسی حیوانات باید در آن دانشگاه 
حاضر می شدم. آنجا باید نترس می بودم و بر ترس های مختلفی که داشتم غلبه می کردم: تصور 
کنید چه حســی داشتم وقتی استادانی که احترام زیادی برای آن ها قائل بودم، به من می گفتند 
کارهایی که انجام داده ام اشــتباه بوده است. مثاًل نباید برای شامپانزه ها اسم گذاشت و استفاده 
از اعداد از نظر علمی مناســب  تر است. نباید دربارۀ شخصیت، ذهن و احساسات آن ها حرف زد 
زیرا این خصوصیات فقط ویژۀ انسان هاست. خوشبختانه چون  من به دانشگاه نرفته بودم، کسی 
ایــن چیزها را به من نگفته بود! عالوه بر همۀ این ها، من معلم بســیار خــوب دوران کودکی ام را 
داشتم؛ سگم »راستی«2! هنگامی که صمیمانه با حیوانی زندگی کنید، متوجه خواهید شد که ما 
یگانه موجوداتی نیستیم که ذهن، شخصیت و مهم تر از همه احساسات داریم. مادرم همیشه به 
من می گفت:»اگر باور داری کارت درست است و حق با توست، باید جرئت داشته باشی عواقب 
آن را نیز بپذیری.« در واقع، مادرم و راســتی به من کمک کردند تا جرئت داشته باشم و مقابل آن 

استادان بایستم.
امــروزه مــادر طبیعت به کمک مــا نیاز دارد. شــامپانزه ها و بســیاری از حیوانــات و گیاهان 
شــگفت انگیز دیگر که به ما بســیار آموخته اند، با ناپدیدشدن جنگل هایشان در خطر بزرگی قرار 
دارند. این مشــکل بــرای جنگل ها، تاالب ها، دشــت ها و تقریبًا همۀ زیســتگاه ها در حال وقوع 
اســت. ما در حال ازدست دادن تنوع زیستی هســتیم. ما خشکی ها، رودها و اقیانوس ها را آلوده 
کرده ایم. جامعۀ انسانی و سیارۀ ما دچار چالش های فراوانی شده است و برای آینده، نیاز مبرمی 

به راه حل های پایدار دارد.
به همین دلیل، وقت نگاشــتن و منتشرکردن این کتاب رسیده اســت. هیچ دوره ای در تاریخ 

1. Cambridge University
2. Rusty
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وجود ندارد که اهمیت نترس بودن در آن بیشــتر از االن باشــد. ما نباید وضع موجود را بپذیریم و 
برای ایجاد تغییر در دنیا دست به کار شویم.

باید بکوشــیم تا همه مان قدرت تغییردادن اوضاع ناگوار و تصحیح باورهای نادرست را داشته 
باشــیم.کتاب نترس باش به ما ابزارها و داســتان هایی را ارائه می دهــد که می توانند الهام بخش 

باشند و قدرت الزم برای انجام دادن این نوع کارها را در ما ایجاد کنند.
با فعالیت هرروزۀ مؤسســۀ »روتز اند شــوتز«1 جین گودال2 من ارزش پیام این کتاب را بیشتر 
درک می کنم. این مؤسسه که در 1991 تأسیس شده است، با گردآوردن گروه های سنی مختلف 
از پیش دبســتانی گرفته تا دانشگاه،کارهایی بشردوســتانه و در جهت حفظ محیط زیست انجام 
می دهد. امروزه بیش از صدهزار گروه وابســته به مؤسســۀ روتز اند شوتز در بیش از هفتاد کشور 
دنیا مشــغول به فعالیت اند که کارهایی برای بهبود زندگی مردم، حیوانات و محیط زیســت انجام 
می دهند. مهم ترین پیام مؤسسۀ روتز اند شوتز این است که هرکسی به تنهایی قادر است در دنیا 
تفاوت ایجاد کند و در برخی موارد این تفاوت ایجاد کردن به معنی غلبه بر ترس های درونی ماست. 
ما نباید بترســیم و از تالش برای رسیدن به چیزی که به آن اعتقاد داریم و گرفتن تصمیم درست 
دست بکشــیم. وقتی میلیون ها نفر از مردم کار درســت را انجام بدهند، دنیا به سمت بهترشدن 

پیش خواهد رفت.
االن، همین طــور که کتاب نترس باش جین کیس را می خوانید، امیدوارم اگر هنوز مشــغول 
فعالیتی نشــده اید این فراخوان به عمل گرایی را بشنوید و بدانید شما هم می توانید دنیا را تغییر 
دهید. داســتان هایی که جین در این کتاب برای بیان اصول نترس بودن آورده اســت به ما ثابت 
می کند که هرکسی می توانند در دنیا تغییر ایجاد کند. الزم نیست حتمًا دنیا را تکان دهید؛ سعی 
کنید برای کمک به ســازمان هایی که در زمینه های مهم فعالیت می کنند داوطلب شــوید، مثل 
پاک سازی زباله، بازدید از سالمندانی که خانواده هایشان رهایشان کرد ند یا کار داوطلبانه در یک 
پناهگاه سگ ها و گربه های خیابانی. در کمپین های محافظت از محیط زیست که به دلیل توسعه 
و یا آلودگی های فســیلی در معرض تهدید قرار دارد، فعالیت کند. بکوشــید از اتفاقات اطراف یا 
اتفاقات دنیا بیشــتر یاد بگیرید. دیر یا زود، موضوعی را که در شــما شور و شوق، حس ناراحتی، 
خشم و یا عصبانیت برمی انگیزد، خواهید یافت. پس آستین هایتان را باال بزنید، وارد میدان شوید 

و نترس باشید. 

دکتر جین گودال
بنیان گذار مؤسسۀ گودال و پیام رسانان صلح سازمان ملل  

www.janegoodall.org

1. Roots and Shoots
2. Jane Goodall
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اگر می خواهید زندگی فوق العاده ای داشــته باشــید، این کتاب شــما را فرامی خواند. شــاید آن 
شخص شما باشید.

اگــر فکر می کنید فقط نابغه ها، اشــخاص ممتاز یا ســازمان هایی با ســرمایۀ کالن می توانند 
محصولــی انقالبی و موفقیت آمیز تولید کنند یا نهضتی را آغاز کنند که می تواند جهان را متحول 
ســازد، در ادامــه، افراد نترســی از سراســر دنیا را به شــما معرفی می کنم کــه ناممکن را ممکن 
ساخته اند. شاید دستاوردهای آن ها بر شما تأثیر بگذارد و حتی تصور کنید دارای توانمندی های 
خارق العاده ای بوده اند یا مزیت هایی داشــته اند که باعث تمایزشان با افراد معمولی شده است؛ 
اما من خبرهایی برای شما دارم. تنها ویژگی مشترکشان این بوده است: همۀ آن ها مشتاق بودند 
دنیایی بهتر بســازند. آن افراد فرصتی را به دســت آوردند و با وجود موانع ترسناک، شکست های 
پی درپی و مخالفت های صریح به مســیر خود ادامه دادند و در نهایت، موفق شدند. وقتی به این 
الگوهای موفقیت نگاه می کنیم، شگفت زده می شویم که چگونه دنیا بدون تأثیر آن ها وجود داشته 
اســت. اما همان گونه که خواهید خواند، از این داســتان ها می توان برای ایجاد تأثیرات بزرگ در 

زندگی خودمان و کمک برای هدایت دیگران در مسیر نترس بودن، استفاده کنیم.
امــروزه چالش هــای جهانــی نظیــر فقــر، آشــفتگی های مدنی، بن بســت های سیاســی، 
تقســیم بندی های اقتصادی و تغییر اقلیم در زندگی روزمرۀ ما تأثیر می گذارند. اگر این مشکالْت 
پیچیده و بسیار بزرگ به نظر بیایند، به جای حل مشکالت، آسان تر است که آن ها را نادیده بگیریم؛ 
اما بدانید که هیچ زمان مناسبی برای پرداختن به این مشکالت وجود ندارد. انفجار نوآوری های 
فّناورانه در حال تغییر نحو ۀ زندگی ما هستند و اگر می خواهیم با سرعت تند تغییرات همراه شویم، 

باید شیوه های قدیمی انجام دادن کارها را تغییر دهیم.
من و شوهرم استیو1 فعالیت بنیاد کیس2 را در 1977 با مأموریتی شجاعانه یعنی »سرمایه گذاری 
روی افــرادی که می تواننــد دنیا را تغییر دهند« آغاز کردیم. این بدان معناســت که ما همواره در 
حال تحقیق و جســت وجو برای یافتن بهترین ایده ها، بهترین رهبرها و بهترین مدل های نوآوری 
هستیم. چند سال قبل، ما گروهی از متخصصان را به کار گرفتیم تا »راز پنهان موفقیت« معدود 
رهبران، ســازمان ها و جنبش های موفق را بیابیم. آن ها پنج اصل الزم برای ایجاد پیشــرفت های 

غیر منتظره را یافتند. برای شروع این نوع تغییرات، می بایست:

1. بــزرگ بازی کنید: بســیاری از افــراد و ســازمان ها به طور ذاتی محتاط هســتند. آن ها 
می کوشند همان کاری را تکرار کنند که در گذشته مؤثر و کارآمد بوده است. این شیوه فقط به 
پیشرفت های جزئی منجر می شود. تحول های تاریخ ساز واقعی زمانی رخ داده است که مردم 

تصمیم گرفتند به دنبال یک تغییر انقالبی بروند.

1. Steve
2. Case Foundation
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2. جســور باشید و ریسک کنید: شــجاعِت کاربست شیوه های جدید را که موفقیت آن ها  
اثبات نشده است، داشته باشــید و به تجربه کردن ادامه دهید. ریسک پذیری همانند پریدن 
با چشــمان بسته از صخره نیســت، بلکه فرایندی طوالنی از آزمایش و خطاست که با عرضۀ 
یک محصول و یا آغاز یک حرکت به پایان نمی رســد. در این راســتا، باید تمایل داشته باشید 
که برای ایدۀ بزرگ بعدی ریســک کنید، حتی اگر به این معنا باشد که جایگاه کنونی شما به 

خطر بیفتد.
3. شکست را جدی بگیرید: انسان های موفق شکست را جزئی از مسیر موفقیت می دانند. 
هیچ کس دلش نمی خواهد شکســت بخورد، اما اگر ســعی دارید کار جدیدی انجام دهید، 
نتیجه نامعلوم است. افراد بزرگ و نوآور وقتی شکست می خورند، موقعیت را بررسی می کنند، 

از آن شکست درس می گیرند و تجارب به دست آمده را با دیگران به اشتراک می گذارند.
4. از منطقۀ امن  خود خارج شوید: این باور در جامعۀ ما  وجود دارد که افراد موفق به تنهایی 
نــوآوری می کننــد؛ اما نوآوری با همکاری هــا اتفاق می  افتد. اغلب جدیدتریــن راه حل ها از 

به هم پیوستن افراد با تجارب متنوع و ساختن مشارکت های غیرمنتظره به دست می آید.
5. بگذاریــد فوریت بر ترســتان غلبه کند: بیــش از اندازه فکر و تحلیــل نکنید. طبیعی 
است که بخواهید مشکلی را از زوایای متفاوت بررسی کنید؛ اما پرسیدن سؤاالتی نظیر »چه 
می شود اگر اشتباه کنیم؟« و »چه راه بهتری وجود دارد؟« شما را از ترس فلج می کند. اجازه 

دهید اقدام به عمل، قوی تر از تمام تردیدها و موانع باشد.

می توانیــم این پنــج اصل را در دو کلمه خالصه کنیم: »نترس بــاش«. این اصول در کنار هم 
نقشــۀ راهی برای ایجاد تغییر مؤثر به همۀ افراد جامعه را ارائه می دهد؛ اما باید توجه کرد که این 
اصول »قانون« نیستند. استفاده از این اصول ترتیب خاصی ندارد، و هیچ کدام مهم تر از دیگری 

نیست. به مجموعۀ آن ها به مثابۀ شاخصی برای تصمیم گیری بدون ترس فکر کنید. 
زمانــی که این اصول را با دوســتان و همکاران مطرح کردیم، متوجه شــدیم افراد شــاغل در 
بخش های خصوصی، دولتی، عام المنفعه و بشردوســتانه با شــنیدن این اصول، می خواهند از 

آن ها در کارشان استفاده کنند. 
هر زمانی که من دربارۀ نترس بودن صحبت می کنم مخاطبان از ملموس بودن و ســادگی این 
اصول هیجان زده می شوند. یک بار شخصی به من گفت: »این ها کارهایی است من هم می توانم 
انجــام دهم!« مردم اغلــب پیش من می آیند و داســتان هایی از نترس بودن خودشــان را تعریف 
می کنند که شــگفتی و تحســین مرا برمی انگیزد: دختر چهارده ساله ای مؤسسه ای غیرانتفاعی 
در زمینــۀ دورریز دارو تأســیس کرد؛ مــردی نانوایی ای راه انــدازی کرد تا افــرادی را که دیگران 
به دلیل سوءســابقه به کار نمی گرفتند، اســتخدام کند؛ یک مهاجر کوبایی شیوه ای برای زندگی 
مقتصدانه و مقرون به صرفه ایجاد کرد؛ فعال لیبریایی1 برنامه ای برای دسترسی جوامع دورافتاده 

1. لیبریا کشوری است در غرب آفریقا
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به کلینیک های پزشــکی طراحی کرد؛ کشاورزی جوان فرایند کشت بدون شخم را ابداع کرد که 
منبع ارزشــمندی چون خاک را حفظ می کند و سرآشپزی معروف از واشنگتن دی سی1 راه حلی 

را یافت که بتواند، در وضعیت بحرانی، به میلیون ها قربانی گرفتار طوفاْن مواد غذایی برساند.
همۀ این افراد رؤیاهای بزرگی در ســر داشــتند، اما بیشتر آن ها با قدم های کوچک و معمولی 
آغــاز کردند. خواندن زندگی نامۀ این افراد نشــان می دهد که روزهایشــان پــر از کارهای کوچک 
اســت: آن ها تماس های تلفنی برقــرار می کردند، از افراد مختلف کمــک و حمایت می گرفتند، 
چشم اندازشان را روی کاغذ با حروف بزرگ می نوشتند، به تالش خود ادامه می دادند و گروه های 
حمایت کننده برای خود پیدا می کردند. آن ها »نه« را به عنوان پاســخ نمی پذیرفتند. در حقیقت، 

این افراد کارهایی را انجام دادند که هرکسی می تواند انجام دهد.
زمانی که در یک استارت آپ کار می کنید، خودتان را در این دوراهی خواهید یافت که در یک 
شــرکت تثبیت شــده کار کنید یا اینکه به دنبال اهدافی بروید که قدرت  دارند زندگی تان را تغییر 
دهند. در چنین وضعیتــی، اصول نترس بودن می تواند برای تصمیم گیری به شــما کمک کند. 

لحظه ای که باید آغاز کنید همین حاالست!
من همیشــه از افرادی الهام گرفته ام که خودشــان و اطرافیانشان را با پرسیدن این پرسش به 
چالش می کشند: »اگر نمی ترسیدید چه کاری انجام می دادید؟« کتاب نترس باش روایتی است 
از داستان هایی دربارۀ افراد نوآور و فعاالن حوزه های مختلف، هنرمندان و کارآفرینان، دانشمندان 
و محققان، افرادی از سازمان ها و کسب وکارها که با کارهای خود و نه صرفًا با واژه ها به این پرسش، 
پاسخ دادند. برخی از این اشخاْص شناخته شده هستند و اسامی برخی دیگر را ممکن است هرگز 
نشنیده باشید. امیدوارم وقتی دربارۀ آن ها می خوانید، بتوانید خودتان را جزو آن ها تصور کنید. 

1. Washington DC



داستان من
پشت سرگذاشتن شهر نرمال 
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سفر نترس شدن من در حقیقت با معمولی ترین حالت آغاز شد. من در ُنرمال1، شهری کوچک 
در ایالت ایلینوی2 در مرکز امریکا بزرگ شدم. در دهۀ شصت، این شهر محل استقرار دانشگاه 
ایالتی ایلینوی، بیمۀ ایالتی مزارع3 و نخســتین مجموعۀ رســتوران »استیک اند ِشیک«4 بود. 
غذاهای این رســتوران مقابل چشــمان مشــتری آماده می شود. شــعار آن ها این بود: »سالم 
اســت، چون می بینیــد«5. این شــعار مصداقی بود برای نشــان دادن اهمیت شفاف ســازی. 
مشــتریان از دیــدن این صحنه که برگرهای خوشــمزه در مقابل چشمانشــان آماده می شــد، 

شگفت زده می شدند.
هماننــد خیلی از شــهرهای نیمۀ غربی امریکا، در شــهر نرمــال افرادی همچــون کارگران، 
صاحبان مشاغل کوچک، مربیان، مدیران و کسانی که درگیر پرداخت وام ماهانه بودند نیز زندگی 
می کردند. خانه ای که ما در آنجا زندگی می کردیم متعلق به استادی از دانشگاه ایالتی ایلینوی6 
بود. او مالک یکی از شــعب رستوران ِای اند دبلیو7، رئیس بسیاری از کارگران و رانندگان کامیون 

از جمله پدر من بود.
شــهر نرمال از آن شــهرهایی بود که همۀ اهالی یکدیگر را می شناختند. حیاط خلوت ما یک 
مزرعۀ ذرت بود. من در میان مســیر باریک بین بوته هــای ذرت می دویدم و در زمین ها و نهرهای 
اطراف آن گشــت و گذار می کردم. من موهایم را کوتاه می کردم و سوئیت شــرت می پوشــیدم، به 
همین دلیل گاهی با پسرها اشتباه گرفته می شدم. زمان هایی هم که پرسه نمی زدم، با پسرهای 
محله مشغول بازی بودم. وقتی فوتبال امریکایی بازی می کردیم، من در کوارتر َبک8 بازی می کردم 
و برادر بزرگ ترم در خط حمله9 بازی می کرد و جلوی هرکسی را که به سمت من می آمد می گرفت. 
گرچه بعدها به من گفتند: »اگر می خواهی پســری دوســتت داشــته باشــد، در بازی بسکتبال 

دوبه دو، باید اجازه دهی او برنده شود.«
مادر و پدرم تصمیم گرفتند از شهر شیکاگو10 به شهر نرمال نقل مکان کنند. آن ها این گونه تصور 
می کردند که جامعۀ کوچک تر محیط بهتری برای تربیت فرزندان خواهد بود. در ســال های اول، 
اوضاع نســبتًا خوب بود اما زمانی که ما بزرگ تر شدیم، مادرمان روزبه روز نگران تر می شد زیرا فکر 

1. Normal
2. Illinois 
3. State Farm Insurance
4. Steak and Shake 
5. In sight, it must be right 
6. Illinois State University
7. A&W 

quarterback .8 . پستی در فوتبال امریکایی است که در پشت خط جلویی قرار می گیرد.
9. Frontline
10. Chicago
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می کرد این شهر کوچک فرصت های کمی برای پیشرفت دارد. او آرزوهای بزرگی برای ما داشت و 
نگران بود که اگر ما به زندگی در این شهر ادامه دهیم، پیشرفت نکنیم.

در زمانــی که مادرمان نگران آیندۀ ما بــود، اولین تغییر بزرگ در زندگی من اتفاق افتاد: پدر و 
مادرم از هم جدا شدند. بعد از طالق، مادرم ماند و چهار بچه که باید بزرگ می کرد؛ به همین دلیل 
برای تأمین مخارج خانواده، شــب ها در رستوران پیشخدمتی می کرد. روزگار بسیار سختی بود، 

ولی خوشبختانه پدربزرگ و مادربزرگم در کنار ما بودند و به ما کمک می کردند.
پدربزرگ و مادربزرگم دقیقًا پیش از دورۀ رکود بزرگ1 از آلمان به امریکا مهاجرت کردند. با وجود 
اینکه آن ها نمی توانستند انگلیسی صحبت کنند، بر اساس مهارت هایشان، در جست وجوی کار 
بودند. این کار برای پدربزرگم به این معنا بود که باید پیانوهای مردم را بدون استفاده از آسانسور به 
آپارتمانشان می برد و مادربزرگم در وان حمام، آب جو درست می کرد تا به بقیۀ مهاجران آلمانی که 
همسایه شان بود، بفروشد. البته در آن زمان این کار ممنوع بود. همان طور که زبان انگلیسی آن ها 
تقویت می شد و بهتر صحبت می کردند، انتظارشان برای یافتن کار بهتر نیز افزایش می یافت. در 
اولین دهۀ حضور در امریکا، آن ها مالک کسب وکار کوچک خود شدند. آن دو با کار شست وشوی 
پرده در شــیکاگو آغاز کردند تا اینکه در شــهر کوچک بلومینگتون2، شــهری در مجاورت نرمال، 

مستقر شدند. آنجا هتلی را در نزدیکی خیابان اصلی خریدند و شروع به کار کردند. 
در آن هتل بود که اولین درک من از کســب وکار و زندگی حرفه ای شکل گرفت. مادرم شب کار 
بود و روزها فرصت داشت همراه ما به هتل بیایید. او ما را به هتل می برد تا در کارها کمک کنیم. 
برادرهایم با بیل، زغال به داخل تنور می ریختند. من و خواهرم نیز کارهای عادی و روزمرۀ آنجا را 
انجام می دادیم. وقتی پشت میز پذیرش می نشستم و ادای رئیس ها را درمی آوردم، فکر می کردم 
خوش شــانس ترین بچۀ دنیا هستم. آنجا یک ظرف بزرگ شیشه ای بود که داخلش پر از شکالت 
و تنقالت دیگر بود. مادربزرگم متوجه شــده بود که اگر من پشت پیشخوان باشم، مهمان ها برای 
نشان دادن مهربانی شان، بیشتر تمایل دارند خرید کنند؛ بنابراین وقتی خودش پشت پیشخوان 

بود، مرا تشویق می کرد در کنارش بایستم و به مهمان ها خوش آمد بگویم.
داســتان ســفر جســورانۀ پدربزرگ و مادربزرگم به امریکا و ویژگی خســتگی ناپذیری آن ها در 
شغلشــان، به من این درس را آموخت که می توان بــدون هیچ منابع، ارتباطات یا مهارت خاصی 
و حتی بدون دانســتن زبان آن کشور، زندگی ثمربخشی داشــت. عالوه بر نقش ُپررنگ آن دو در 
زندگی ما، آن ها از بزرگان شــهر نیز بودند و به خاطر کارهایی که برای شهر انجام می دادند، بسیار 

محبوب و محترم بودند.
اما هر روز این باور در مادرم قوی تر می شــد که برای داشــتن فرصت رشد بیشتر، ما باید شهر 

1. Great Depression
2. Bloomington
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نرمال را ترک کنیم. او با منابع کم و چهار بچه که باید مراقبشــان می بود، شیرجۀ عمیقی به قلب 
ناشناخته ها زد. روزی را به یاد می آورم که به ما گفت، قرار است از نرمال برویم و هزار مایل1 دورتر 
در شــهر فورت الدردیل2 زندگی کنیم. یازده ســاله بودم و با تردید به توضیحاتش گوش می دادم 
که می گفت عاشــق آن شهر خواهیم شد. ما کســی را در آن منطقه نمی شناختیم، ولی مادرم با 
خوش بینــی تمــام، این جابه جایی را برای مــا تبدیل به یک ماجراجویی بــزرگ کرد که در نهایت 

همان طور هم شد.
من در شــهر نرمال به مدرســۀ دولتی می رفتم. روزی که برای ثبت نام به مدرســۀ پامپانوبیچ3 
رفته بودیم، بی اختیار تخته سه الیه هایی که پنجره را پوشانده بودند، نقاشی های روی دیوار که با 
اسپری کشیده شده بودند و افسران پلیسی که در حال گشت زنی در راهروها بودند، توجه مرا به 
خودش جلب کرد. نبود مالیات بر درآمد ایالتی4 در فلوریدا5 باعث شــده بود که مدارس با معضل 
کمبود بودجه مواجه شــوند. من و مادرم هنوز چند قدمی در راهرو پیش نرفته بودیم که بازویم را 

گرفت و به سمت در خروجی کشید و گفت: »بیا برویم. لیاقت تو خیلی بیشتر از این  هاست.«
مادرم خوش شــانس بود. ما از یک مدرســۀ کاتولیک6 دیدن کردیم ولی با رفتار سردی مواجه 
شــدیم، شــاید به  این دلیل که مادرم زنی مطلقه بود و چهار فرزند داشــت. پس از اینکه از چند 
مدرســۀ خصوصی در مناطق دیگر دیدن کردیم، متوجه شــدیم به واســطۀ آموزش خوبی که در 
ایلینوی دیده بــودم، در امتحان ورودی مدارس، نمره ای باالتر از حدنصاب کســب می کردم. به 
همین دلیل توانستم از یک مدرسۀ تازه تأسیس که کلیسای پروتستان ساخته بود، بورس تحصیلی 
دریافت کنم. چون این مدرسه تازه تأسیس بود، می توانست ریسک ثبت نام بچه هایی مانند من را 
بپذیرد. هرگز فکر نمی کردم که در این مدرسه آموزش هایی به من داده خواهد شد که بسیار عالی 
خواهند بود؛ آموزش هایی که مادرم هرگز قادر نبود از عهدۀ مخارج آن برآید. همۀ این ها را مدیون 

سخاوتمندی دیگران بودم.
در مدرسۀ جدیدم الهام گرفتم و پرورش یافتم. هنوز به یاد دارم که معلم 21سالۀ کالس ششم، 
خانــم نیل،7 به بهانه های مختلف می ماند تا بعد از کالس با من بیشــتر کار کند. بعدها فهمیدم 
این روش او برای حمایت از بچه هایی بود که تازه به شــهر آمده بودند. خانم نیل همچنان یکی از 

دوستان عزیزم است.

1. هر مایل 1.6 کیلومتر است. 
2. Fort Lauderdale
3. Pompano Beach
4. مالیات بر درآمد ایالتی نوعی مالیات مســتقیم اســت که ایالت بر درآمد ساکنان وضع می کند. آن درآمد باید در آن ایالت به 

دست آمده باشد. 
5. Florida
6. Catholic
7. Neal
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در ســال های اولی که به فــورت الدردیل نقل مکان کرده بودیم، تابســتان ها پیش پدربزرگ و 
مادربزرگم در ایلینوی برمی گشتیم و هر سال که می گذشت صمیمیت ما نیز بیشتر می شد. وقتی 
مادربزرگم مرد، مثل دیگر اعضای خانواده احساس فقدان عظیمی کردم؛ ولی زمانی که پدربزرگم 
تصمیم گرفت خانه ای نزدیک ما بخرد و به آنجا نقل مکان کند، حال روحی ما بهتر شــد. در تولد 
شانزده سالگی ام تصمیم گرفتم با پدربزرگم زندگی کنم و این تجربه مرا به سمت آموزش های کاماًل 
جدیدی ســوق داد. هر روز قبل از مدرســه با هم قهوه می خوردیم و بعد از مدرسه دربارۀ اتفاقات 
آن روز صحبت می کردیم. همچنین بیشتر اوقات با هم به ماهیگیری می رفتیم. من زمانم را برای 
مراقبــت و توجه به پدربزرگم صرف می کردم. او به تدریج نظم شــخصی را در وجودم نهادینه کرد 
که همیشــه سپاسگزارش هســتم. برای مثال، هنگامی که هفت صبح از خواب بیدار نمی شدم، 
در اتاق را می زد. حتی در روزهای تعطیل و تابســتان ها نیز این کار را انجام می داد. با صدای بم، 
لهجۀ آلمانی و صدای بلند از پشــت در می گفت: »ســاعت 7 صبح است، می خواهی تمام روز را 
بخوابی؟« من فکر می کنم او می خواســت به من بفهماند که: »امروز، روزی تازه اســت، کارهای 
زیادی باید انجام بدهی، آن را تلف نکن.«  او باعث شــد این باور در همۀ زندگی ام جاری شــود  و 

همواره آن را به یاد داشتم.
همیشه آرزو داشتم وکیل شوم و خوش شانس بودم که در دوران دبیرستان نزد قاضی ای کلی 
شاو جونیور1 کارآموزی کردم که بعدها شهردار و سپس عضو کنگره  شد. کار من بیشتر رسیدگی به 
امور اداری، بایگانی، تایپ کردن و مواردی از این دست بود. می توان گفت کارآموزی در دفتر وکالت 
قاضی شاو اولین تجربۀ من در یک محیط حرفه ای به شمار می رفت. همۀ مراجعان با کت وشلوار 
در محــل کار حضور می یافتند و طــوری رفتار می کردند و حرف می زدند که من قباًل ندیده بودم. 
در پایان هر هفته قاضی شــاو من را به دفتر خــودش دعوت می کرد. کنارش روی صندلی مقابل 
شومینه می نشســتم و منظره ای کمیاب از جنوب فلوریدا مقابلمان بود. او از من می پرسید روی 
چه موضوعی کار می کنم، آن هفته چه چیزهایی یاد گرفته ام، نمراتم در چه وضعیتی هســتند و 
آیا در مســیر درستی قرار دارم یا نه. او مانند مربی هدایتم می کرد و هر جمعه که از دفتر او خارج 

می شدم، با خودم عهد می  بستم که هرگز وکیل شاو را ناامید نکنم.
در طی سال هایی که دانشجو بودم، به عنوان داوطلب در کمپین شاو شرکت کردم. این کمپین 
با هدف ورود به کنگره طراحی شــده بود. در 1980 پس از آنکه شــاو یکی از اعضای کنگره شد، 
به تیم او پیوســتم و دستیار شــدم. هم ز مان در کالس های شبانه شرکت می کردم. هنگامی که به 
واشنگتن نقل مکان کردم، به دلیل تجربه ای که از کار کردن در تیم شاو به دست آورده بودم، یکی 
از اعضای سیاســی دولت ریگان2 شدم. در ابتدای حضورم در واشنگتن، بزرگ ترین برادرم هزاران 

1. E. Clay Shaw Jr.
2. Reagan
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مایل همراه من آمد و تا زمانی که جای پای من محکم شــود، کارت اعتباری اش را به من داد. تا 
بــه امروز، تقریبًا هر صبح با هم صحبت می کنیم. در واقع، بــا تربیت صحیح مادرم، ما فقط یک 

خانواده نبودیم، بلکه مثل اعضای قبیله ای بودیم که هوای همدیگر را داشتیم.
به نظر می رسید شغل من در مسیر مناسبی قرار گرفته است و طولی نکشید راهم را در بخش 
خصوصی پیدا کردم. نخســتین روزهای حضور اینترنت بود و اســتارت آپی که استخدامم کرد،از 
اولین ســرویس های بازی آنالین بود. بســیار خوش  حــال بودم روی سرویســی کار می کردم که 
قــرار بود ایده ها و اطالعات را در دســترس همگان قرار دهد و ارتباط ایجــاد کند. این کار باعث 
قدرتمند کردن مردم می شد. وقتی جوان بودم، مادرم تقریبًا دو سال ماهیانه قسط می داد تا یک 
مجموعه دانش نامه در خانه داشته باشیم. اکنون همۀ دانش آن ها در حجم عظیم با یک کلیک در 
دسترس است. از اینکه می توانستم با کار در بخش خصوصی، در مقایسه با کار در بخش دولتی، 

منفعت بیشتری برای دیگران داشته باشم، به وجد می آمدم.
چندی بعد کار مشــابهی در جنرال الکتریک1 پیدا کردم. ســپس در اواخر بیست  ســالگی، به 
اســتارت آپ نوظهوری دیگری به نام امریکا آنالین2 )ِای اوِال( ملحق شــدم و حدود یک دهه را در 
آنجا گذارندم. در آن دوران، شــرکت امریکا آنالین به وقــوع انقالب اینترنت کمک می کرد. نامی 
کــه ما برای این ســرویس انتخاب کردیم بیان کننــدۀ ایدۀ بزرگمان بــود: »آنالین کردن امریکا!« 
شرکت ِای اوِال در اوج فعالیت خود، 50درصد از کل ترافیک اینترنت کشور را فراهم می کرد. این 
تجربه ای بســیار ارزشمند بود. من احساس می کردم خوش شانسم که در بزرگ ترین دورۀ نوآوری 

ایاالت متحده حضور داشتم. 
در طول ســال های حضورم در امریکا آنالین نقش مهم دیگری را در زندگی ام ایفا کردم: مادر 
شدم. دو دخترم برای همیشه دیدم به دنیا را تغییر دادند. موهبتی بود که خانواده ام با اضافه شدن 
سه بچۀ دیگر بزرگ تر شد. من به سرعت متوجه شدم در نقش مادر شاغل، برای بزرگ کردن کودکان 
نیاز به احساس نترس بودن دارم ولی نمی دانستم که چقدر می توانم از آن ها یاد بگیرم و چه منبع 

الهامی برای زندگی ام خواهند بود.
همان طور که در حال ســاختن مســیر شــغلی ام بــودم و مهارت هایــم را در آن راســتا به کار 
می گرفتم، همیشــه به توانمندسازی دیگران نیز توجه داشتم. بله، دستاوردهایم بیشتر از چیزی 
بود که انتظار داشتم، با این حال من خستگی ناپذیر بودم و می خواستم تأثیر بزرگ تری ایجاد کنم. 
پس در 1977، شرکت امریکا آنالین را ترک کردم و همراه استیو بنیاد کیس را تأسیس کردیم. من 
مدیرعامل این بنیاد شــدم. ما متعهد شــدیم بخش بزرگی از ثروتمان را برای منفعت مردم هزینه 
کنیم و این کار برای من تکرار تجارب قبلی ام بود. پیش از اینکه بتوانم روی پاهای خودم بایستم، 

1. General Electric
2. America Online (AOL)
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حمایت های بشردوســتانۀ دیگران باعث شده بود فرصت های زیادی برای من ایجاد شود؛ اکنون 
خودم می توانســتم به پیشرفت دیگران کمک کنم. حمایت های بشردوستانه دیگران باعث ایجاد 

فرصت های بسیاری برای من شده بود حاال خودم می توانستم به پیشرفت دیگران کمک کنم.
برای من بنیاد کیس فقط در اشــتراک منابع مالی خالصه نمی شــد. مؤسسه های خانوادگی 
معمواًل نتیجۀ زندگی ای موفق هســتند، رویه ای که در آن توزیع ثروت برای امور ارزشــمند انجام 
می شــود. اما چشــم انداز بنیاد کیس ســاختن فضایی ُپرنشــاط برای ایجاد تغییر بــود. این کار 
بزرگ ترین رســالت بلندپروازانۀ من در زندگی محسوب می شــد. می توانستم ببینم که چگونه هر 

کاری که در زندگی انجام داده ام، من را برای این چالش آماده کرده است. 
می دانســتم مدیرعامل بنیاد کیس بودن، نخســتین قدم در دســتیابی بــه بزرگ ترین هدف 
چالش برانگیز زندگی ام خواهد بود. این کار شــامل پذیرش ذهنیت نترس بودن می شــد که از آن  
ســال ها تاکنون سعی دارم انجامش دهم. به تازگی، بعد از سال ها کار کردن در گروه های مختلف 
هیئت مدیرۀ سازمان نشنال جئوگرافیک افتخار یافتم تا نخستین زنی باشم که رئیس هیئت مدیره 
می شود. من همیشه عاشق این سازمان بودم زیرا بیش از صدوسی  سال است که سازمان نشنال 
جئوگرافیک از طریق انتشــار دانش و اکتشــاف و مستندســازی، زندگی مــردم را دگرگون کرده 
است. مردان و زنان نشنال جئوگرافیک با وجود ریسک های بسیار بزرگ، با جسارت به خط مقدم 
ناشناخته ها رفته اند و دانش و تجربۀ خود را با دیگران به اشتراک گذاشته اند. جست وجو کردن در 
ناشناخته ها نیاز به منابع و ساختار دارد که نشنال جئوگرافیک آن را ممکن ساخته است. احساس 
می کردم نترس بودن من با عضویتم در این سازمان برجسته افزایش یافته است و از پذیرفتن شعار 
»اکســپلورر َات الرج«1 جین گودال خوش  حال بودم: »هرکســی می تواند هر روز تغییری ایجاد 
کند.« در حقیقت، اگر از نزدیک به ســازمان نشنال جئوگرافیک نگاه کنید، خواهید دید که پنج 

اصل نترس بودن، در کارهای روزانۀ کل سازمان در سراسر دنیا رعایت می شود. 
در بنیاد کیس، سازمان نشنال جئوگرافیک یا آغاز هر کار جدیدی که برای من بسیار مهم بود، 
دائمًا به یاد اولین و ماندگارترین الگــوی نترس بودن خودم یعنی مادرم می افتادم. با وجود اینکه 
مادرم حدود ده ســال پیش از دنیا رفت، اما طبیعت بخشنده و ارادۀ قوی او همچنان الهام بخش 
من است. او کسی بود که ریسک کردن، درنظرگرفتن همۀ احتماالت و خوب رفتارکردن با دیگران 
را به من آموخت. او هرگز از کلمات ثقیلی مانند »خصلت بشردوستانه« استفاده نکرد اما در زندگی 
هرکســی که با او در ارتباط بود، تأثیر ایجاد می کرد. در این کتاب، من دربارۀ انجام دادن اقدامات 
و کارهــای بزرگ صحبت می کنم. متوجه شــدم که هدف بزرگ مادرم من بــودم. او زندگی اش را 
وقف کرد تا من هدف زندگی ام را بیابم و بفهمم که چگونه موفق شــوم. از او یاد گرفتم که همۀ ما 

می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم فقط کافی است از محدودۀ امن خود خارج شویم.
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