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دنیل الینز
تاریخ تولد: 1960 میالدی  

روزنامه نگار، طنزپرداز و فیلمنامه نویس
گ هجوآمیز »استیو جابز قالبی«   نویسنده ی وبال

ستون نویس فوربس و نیوزویک  
گزینه هــا:  کتاب هــا: آخریــن مــرد خــوب )1993(؛ روزهــای ســگی )1998(؛ 
زندگــی مخفــی اســتیو جابــز، یــک پــارودی )2007(، مصائــب مــن در حبــاب 

اســتارت آپ )2016(، موش هــای آزمایشــگاهی )2018( 



گفتمـان خـاص و قصه هـای درون سـازمانی منحصـر بـه  دنیـای اسـتارت آپی به خاطـر 
کاری دیگر جدا می ماند  کلـی جامعه و محیط هـای  خودش، اندک اندک از فضای 
کنـوِن  کـه بیـرون از این جـا  و  ا و می توانـد به تدریـج بـه جزیـره ای دورافتـاده بـدل  شـود 
زندگِی بقیـه ی مردم ایسـتاده اسـت. سـبک زندگـِی بعضی شـرکت های فناور بیشـتر از 
کـه در آن واقـع شـده اند مربـوط  آن کـه بـه فرهنـگ، زبـان و سـلیقه ی عمومـی سـرزمینی 
کسـب و کارهای  باشـد، شـبیه همقطاران خودشـان در سراسـر دنیاسـت. بعضی از این 
کم کـم  ادبیاتـی درون گروهی تولیـد و تثبیت می کننـد و نظام رفتـاری و الگـو و طرح  نوپا 
گفت و گـو و تعامـل  با بدنـه ی جامعـه را  کـه  زندگـی مسـتقلی بـرای خودشـان می سـازند 

برایشـان سـخت می کنـد و مـرز دنیـای درونـی و بیرونی  شـان پررنـگ  می شـود.

کـه در چشـم به هم زدنی در صدر فهرسـت   کتـاب مصائـب مـن در حبـاب اسـتارت آپ 
گرفت و تعریـف و تمجید منتقـدان را برانگیخت، از مسـیر  کتاب های پرفـروش جـای 

سخن	ناشر
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روایـت ماجـرای واقعـی یـک روزنامه نـگار، خواننـده را بـه درون دنیـای پرشـتاب و 
کـه  کنایه آمیـز و انتقـادی  جداافتـاده ی ایـن شـرکت های فنـاور می بـرد؛ روایتـی بـا طنـز  

گاهـی بـه هجـوی از سـِر خشـم بـدل می شـود.
که بعـد از حـدود دو دهه فعالیـت در بخش  کهنه روزنامه نگاری ا سـت  دنیل الینـز 
کسـب وکار و فنـاورِی نشـریه ی نیوزویـک صبـح روزی معمولـی بـا یـک تلفـن سـاده 
عـذرش را می خواهنـد و ناگهـان بیـکار می شـود. الینـز بـرای تأمیـن مخـارج زندگـی، 
گزارش ها و مطالب  که به خاطر  کار و حقوق ثابت اسـت، پس به مدد شهرتی  نیازمند 
گ پربازدیدش به دسـت آورده، بـه هاب اسـپات، از اسـتارت آپ های پرهیاهوی  وبـا
سیلیکون ولی، می پیوندد تا در پنجاه و یک سـالگی با عنوان »همکار بازاریابی« بین 
کـه تی شـرت هایی رنگارنـگ بـا لوگـوی شـرکت بـه تـن  کار شـود  ده هـا جوانـی مشـغول 
دارنـد. روزنامه نـگار با سـابقه ی نیوزویـک مجبـور می شـود بـا افـرادی بـدون سـابقه ی 
کاری و بـه قول خـودش »یک مشـت بچه مدرسـه ای حـوزه ی فنـاوری و اسـتارت آپ« 
گاهـی در تعمیم نظراتش  کنـد. الینز از این تغییـر موقعیت عصبانی ا سـت و  همکاری 
کسـب و کارهای فنـاور زیـاده روی هـم می کنـد، ولـی در  گرفتـن وجـوه مثبـت  و نادیـده 

نهایـت نـگاه دقیـق و نکته بیـن او طنـزی دوست داشـتنی می آفرینـد. 
کوسیسـتم  ا اعمـاق  بـه  الینـز  عجیـب  سـفر  بازاریابـی  واحـد  در  کار  شـروع  بـا 
که از نگاه او بیشتر شـبیه فضای درونِی یک  کوسیسـتمی  استارت آپی آغاز می شـود، ا

کالـت اجتماعـی یـا فرقـه ی مذهبـی غریـب اسـت. 

که احتمـال تبدیل اسـتارت آپ ها  کـی. پـی. ِردی بر ایـن باورنـد  صاحب نظرانـی مثل 
کـه یکـی از ویژگی هـای  کالت هـای اجتماعـی زیـاد اسـت؛ فرقه هـا و دسـته هایی  بـه 
بارزشـان سرسـپردگی  افراطـی بـه هدفـی مشـترک بیـن هم کیشـان اسـت و از اعضایشـان 
کنـار  گـروه  انتظـار دارنـد نظـرات، سـلیقه ها و عایـق شخصی شـان را بـه نفـع اهـداف 
کالـت باشـند. دنیـل الینـز همیـن فضـا را در شـرکت  بگذارنـد و ایثارگرانـه در خدمـت 
کـه می گـذرد شـباهت های بیشـتری بیـن ایـن  هاب اسـپات تجربـه می کنـد و هـر روز 
مثـل  هـم  هاب اسـپات  فضـای  در  می کنـد.  پیـدا  خـاص  فرقه هـای  و  کسـب و کارها 
کاری و نیروی انسـانی جایـی نـدارد و به راحتی  کالت هـا و فرقه  هـا، حفـظ خانـواده ی 
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کـه حاضـر اسـت  خـود را  کـرد  کارمنـد را بـا داوطلـب  دیگـری پـر  می  تـوان  جـای یـک 
کمتـر تمام وقـت در اختیـار هدف گذاری هـا و برنامه های شـرکت بگـذارد.  بـا هزینـه ی 
کالتی  اسـت و بیشـتر  تأثیرگـذاری، جریان سـازی و مانـدگاری سـه اصـل بنیادیـن تفکر 
کارکنان شـان دارنـد:  با تـاش بی وقفه بر مشـتری  اسـتارت آپ ها هم همیـن انتظـار را از 
تأثیـر بگذارنـد، بـا ایجـاد ارتبـاط عاطفـی مرزهـای دادوسـتد را بـه دل  و جـان مشـتری 

کننـد. بکشـانند و بـا جریان سـازی، آن هـا را بـه پرداخـت پـول متقاعـد 

کتـاب مصائـب مـن در حبـاب اسـتارت آپ، مـا همـراه دنیـل الینـز محیـط کاری  در 
کنایه هـای نیـش دار  هاب اسـپات را بـا جزئیـات می بینیـم. البـه الی ماجراهـای طنـز و 
کار جدیـدش را  کـه به سـرعت الیه هـای پنهـان فضـای  ایـن مـرد باتجربـه و تیزهـوش 
شناسـایی می کنـد، نظـام بهره کشـی ناعادالنـه و در خدمـت سـرمایه بـرای مخاطـب  
کتاب اثری فراتر از یک روایت  روشـن  می شـود. مهارت روزنامه نگارانه ی الینز از این 

معمولـی می سـازد.
 )Metajournalistic(  گفتمـان نوظهـوِر فراروزنامه نگارانـه از  کتـاب نمونـه ای  ایـن 
کـرده. بـه نظـر  گفتمـان را هـم بـه خـود جلـب  کـه توجـه پژوهشـگران تحلیـل  اسـت 
گفتمـان فراروزنامه نگارانـه از سـویی بـا به کارگیـری روال هـای معمـول   ، کارلسـون و آشـر
در روزنامه نـگار ی، برتـری  و مزیـت  فناوری هـای نـو را می سـتاید و از سـوی دیگـر بـا 
نگاه انتقـادی به همیـن روال  مرزهـای سـنتِی بیـن روزنامه نـگاری و فنـاوری را بازنگری 
کـه هـر دو محیـط  را  می کنـد. روزنامه نگارهـای اقتصـادی زبردسـتی مثـل دنیـل الینـز 

گفتمـان موفق انـد. کرده انـد در ارتقـای ایـن  تجربـه 

و  تهـران  دانشـگاه های  دانش آموختـه ی  قدوسـی نژاد،  سـعید  کتـاب،  مترجـم 
کارشـناس توسـعه ی سـازمانی، مدیر محصول، مدیر بازاریابی  صنعتی شریف اسـت، 
کاری اش  کتـاب در حـوزه ی  کنـون چهـار  و مشـاور شـرکت های متفاوتـی  بـوده و تا
کارهای سخت  کرده اسـت: کتاب جامع تصمیم گیری )اتکا، 1394(، سـختی  ترجمه 
)آریانا قلـم، 1395(، قـاب )آریانا قلـم، 1397( و کتـاب همـراه بازاریابـان دیجیتـال 
گان و اصطاحـات تخصصـی، توانایـی اش در  )اطـراف، 1399(. آشـنایی او بـا واژ
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ــ   ـــ هم به حوزه ی تخصصی خودش و هم به خوانندگانش ـــ ترجمه ی سلیس و تعهد اوـ 
بـه  کـه  شـد  اطـراف  نشـر  ویرایـش  و  ترجمـه  گـروه  بـا  ثمربخشـی  همـکاری  موجـب 

کـرده اسـت.  کمـک شـایانی  کـه پیـش روی شماسـت  پیراسـتگی و دقـت متنـی 
که پیش تر نیز روایت هـای مختلفی از ثبـت تجربیات زندگـی روزمره  نشـر اطراف 
کار مجموعـه ی تجربـه ی محیـط  کتـاب اتـاق  ارائـه داده، اواخـر سـال 98 بـا انتشـار 
کتـاب همیـن  مجموعـه   کـرد. مصائـب مـن در حبـاب اسـتارت آپ دومیـن  کار را آغـاز 
کاری مختلـف و بـه طـور  اسـت. امیدواریـم ایـن روایت هـای شـخصی از تجربه هـای 
کسـب و کارهای نـو راهـی بـه واقعی تـر شـدن  و ابهام زدایـی از ایـن  خـاص از فضـای 

محیط هـا باشـد.



که با ظهور و پیشـرفت  کسـب وکار را دموکراتیـزه می کند. به ایـن معنا  می گویند فنـاوری، 
کامپیوتـری و اینترنتـی، راه انداختن کسـب وکار، دیگـر نیازی به سـرمایه و  فناوری هـای 
کسـی ایـده ای، تیمـی  سـابقه ی زیـاد نـدارد و در انحصـار پول وپارتی دارهـا نیسـت. هـر 
و اندک سـرمایه ای یـا اندک تـوان جـذب سـرمایه ای داشـته باشـد، می توانـد بـا یـک 
کوچـک  کسـب وکار راه بینـدازد. در دموکراسـی اسـتارت آپ ها، بازیگرهـای  لپ تـاپ 
که   disrupt کلمه ی چابک، بازار دیکتاتورها را خراب می کنند و بازاری نو می سـازند. 
کید شـده  معنایی دووجهـی را القا می کند برای اشـاره ی همزمان  کتاب بر آن تأ در این 
کـه زیـر فشـار فنـاوری نابـود شـده اند. راوِی قصـه یکـی از  کسـب وکارها و آدم هایـی  بـه 
گرفتـه به جـای مقابلـه بـا مـوج تخریبگـر اسـتارت آپ ها،  که تصمیـم  همیـن آدم هاسـت 

سـوار آن شـود و خـودش را از نـو بسـازد.

نظـرات ضد و نقیضـی دربـاره ی اسـتارت آپ ها وجـود دارد. بـرای اثبـات یـا رد همـه  ی 
کافـی داریـم؛ چـه در سـیلیکون ولی و چـه در ایـران. برخـی  ایـن نظرهـا هـم شـواهد 

یادداشت	مترجم
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که باید  معتقدند استارت آپ ها »هیاهوی بسیار برای هیچ« اند. برخی دیگر باور دارند 
سهمی در »تولد یک افسـانه« داشته باشـند. برخی هم اسـتارت آپ ها را راهکار خروج 
کنونـی« می داننـد. امـا نکتـه ی عجیـب و جالـب ماجـرا شـباهت  از »شـرایط حسـاس 
سـیلیکون ولی بـه فضـای اسـتارت آپی ایـران اسـت. تقریبـًا همـه ی اسـتارت آپ های 
کردن منطقـه ای در  سـیلیکون ولی نمونه ی ایرانی هم دارند. حتی بعضی دنبـال »ولی« 

کتـی از آن را در این جـا بسـازند. تهـران هسـتند و امیدوارنـد ما
کتاب های غربی درباره ی کسب وکار و سیلیکون ولی می کوشـند رمزورازهای  بیشتر 
کنند. این آثار هم جهت با جریان  موفقیت را به فرمول ها و مسیرهای قابل تکرار تبدیل 
کسـب وکارها بـت می سـازند و آدم هـا را اسـطوره جلـوه می دهنـد.  آب شـنا می کننـد. از 
کارهای  تجربه های شـخصی را به عنوان سـبک مدیریـت و رهبری تجویـز می کننـد. از 
کتاب   کسـب وکاری اسـتخراج می کنند و با محتـوای  نویسندگان شـان درس اخاقـی و 
دوره ی آموزشـی برگـزار می کننـد. جـای تعجـب هـم نیسـت. وقتـی تجربـه ای بـه سـود 
کتـاب  صـف  کارگاه هـای آموزشـی   کتابـی  خـوب می فروشـد و مـردم پشـت در  نشسـته، 

بسـته اند، چرا چنیـن نکنند؟
گوشه های  کتاب تاشـی برای تقدیس سـیلیکون ولی نیسـت . برعکس، به  اما این 
کسـب وکارها و آدم هـای  سـیلیکون ولی نـور می تابانـد. بـدون تعـارف حـرف  تاریـک 
گذاشـتن اتفاق ها طنز تلخ ماجرا را برجسته می کند. سعی نمی کند  کنار هم  می زند و با 
گاهی  گاهی غر می زند و مسـخره می کند.  کنـد.  کاری معرفی  روش بهتری برای انجـام 
کـه  گاهـی اغـراق می کنـد. بعـد بـه  آدم یـادآوری می کنـد  بـا عـدد و رقـم حـرف می زنـد. 
همیـن ماجـرا را در زندگی خـودش هم سـراغ بگیـرد. نکند خودمـان  هم از همـان قماش 
که فضای اسـتارت آپ ایـران را کمی بشناسـند احتمـااًل می توانند عین  کسـانی  باشـیم. 

کنند.  کمیـک را در ایـران هم پیـدا  همیـن داسـتان ها و موقعیت های عجیـب و 

درباره	ی	هاب	اسپات

کوچک،  کنید می بینید اصًا شرکت  گوگل  گر اسم هاب اسـپات را )حتی به فارسی(  ا
بـه  آدم هـا  و مریـدان بسـیاری  دارد.  یـا بدنامـی نیسـت. برعکـس، عشـاق  ضعیـف 
گواهینامـه ی دوره ی آموزشـی آناینـش را روی چشم شـان  مطالبـش اسـتناد می کننـد، 
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و  می کننـد  برگـزار  هاب اسـپات«  سـبک  بـه  محتـوا  »بازاریابـی  وبینـار  می گذارنـد، 
هاب اسـپات را نماد بازاریابی محتوایی می دانند. هاب اسـپات شـرکت مهمی است. 
ارزشـش در زمـان نـگارش ایـن مطلـب از ده میلیـارد دالر فراتـر رفتـه. تقریبـًا هـر چیـزی 
کنیـد، در رأس نتایـج سـایت  گـوگل  کـه بـه انگلیسـی در حـوزه ی بازاریابـی محتـوا  را 
گلـس ُدر هاب اسـپات را  هاب اسـپات نشسـته اسـت. همیـن چنـد مـاه پیـش سـایت 
گوگل  کاِر  که محیط  کرده، در حالی  کار آمریکا در سـال ۲۰۲۰« معرفی  »بهترین محیط 

در رتبـه ی یازدهـم اسـت و مکنـزی بیسـت وچهارم.

درباره	ی	تجربه	ی	کاری	ناخوشایند

کند.  کسـی ممکن اسـت تجربـه اش  کاری نامطلوب مال همسـایه نیسـت. هر  شـرایط 
کار را پذیرفته اند و چـرا زودتر  که چـرا شـرایط نامطلـوب فضـای  همه هم دالیلـی دارند 
ترکـش نکرده انـد. امـا غصـه خـوردن، تأسـف یـا حسـرت بـرای چنیـن تجربـه ای چـه 
کتاب از جنبه ی دیگـری به موضوع  سـودی دارد؟ در عوض می شـود مثل راوی همین 
کـرد و قصـه ای سـاخت. بـه ایـن معنـی، شـاید قصـه راهـی باشـد بـرای نجـات از  نـگاه 
کافی سـت  که  کامـی و شکسـت. باالخره هـر تجربـه ای، خـوب یا بـد، قصـه ای دارد  نا

خـوب تعریف شـود.

درباره	ی	حباب
شـده  باعـث  آینـده  در  سریع ترشـان  رشـد  انتظـار  و  اسـتارت آپ ها  سـریع  رشـد 
اسـتارت آپ ها با روش هـای سـنتی قیمت گذاری نشـوند. بـاال رفتـن سـریع ارزش مادی 
کرده اسـت. ترکیدن حبـاب دات کام  اسـتارت آپ  ها فرضیه ی وجود حباب را تقویت 
در سال ۲۰۰۰ و بروز بعضی از نشانه های مشابه آن دوره، احتمال درستِی این فرضیه را 

کسـی نمی دانـد چنیـن حبابـی دوبـاره ایجـاد شـده یـا نـه. کـرده. امـا  قوی تـر 
گـر  همیـن دغدغـه در ایـران هـم وجـود دارد. امـا فضـای اسـتارت آپ ایـران حتـی ا
حبـاب داشـته باشـد، فعـًا امـکان ترکیـدن نـدارد، چـون هنـوز راه ورود اسـتارت آپ ها 
بـه بـورس همـوار نشـده. اخیـرًا زمزمـه ی عرضـه ی اولیـه ی چنـد اسـتارت آپ بـزرگ در 
گـوش می رسـد. بـاز شـدن بـاب عرضـه ی اسـتارت آپ ها در بـورس از  بـازار بـورس بـه 
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یک طـرف خـون تـازه ای در رگ آن هـا می ریـزد و از طـرف دیگـر دغدغـه ی ترکیـدن 
کتـاب قصـه ای باشـد مناسـب  حبـاب را جدی تـر می کنـد. بـا ایـن حسـاب شـاید ایـن 

ایـران. اسـتارت آپ های  آینـده ی 

درباره	ی	نویسنده

سیلیکون ولی سـت  به خصـوص  و  فنـاوری  حـوزه ی  طنزپـرداز  خبرنـگار  الینـز  دنیـل 
مخفـی  »روزنوشـت های  طنـز  گ  وبـا بـا  کـرده.  کار  نیوزویـک  و  فوربـس  بـرای  کـه 
کم رونـق شـدن  کار رسـانه ای، به خاطـر  « معـروف شـده. بعـد از سـال ها  اسـتیو جابـز
کـرده پـای سـفره ی یکـی از ایـن  کرده انـد. بعـد هـوس  بـازار روزنامـه و مجلـه اخراجـش 
اسـتارت آپ های تک شـاخ بنشـیند. عضو تیم نویسـندگی سـریال طنز »سـیلکون ولی« 
و »موش هـای  کتـاب  نوشـته )همیـن  کتـاب هـم دربـاره ی سـیلیکون ولی  و دو  بـوده 
کـه مطلـب می نویسـد و سـخنرانی می کنـد. آزمایشـگاهی«( و حـاال آدم معروفـی شـده 

درباره	ی	خواننده

گرفته اید  کتـاب را در دسـت  که این  کتاب سـفرنامه ی سـیلیکون ولی اسـت. شـما  این 
بـه دنیـای  قبلـی سـیلیکون ولی  از مسـافران  از دریچـه ی تجربـه ی یکـی  قـرار اسـت 
گـر چیزکـی از سـیلیکون ولی می دانید، قصـه ی تـازه ای در  کنیـد. ا اسـتارت آپ ها نگاه 
کـه اسـم  گـر اولین بـار اسـت  کـه احتمـااًل بـا شـنیده هایتان فـرق دارد. ا انتظارتـان اسـت 
اسـتارت آپ را می شنوید، خودتان را برای سـفری جذاب و آشنایی با سرزمینی جدید 
کار را می دانیـد،  کار می کنیـد و زیروبـم  گـر هـم در فضـای اسـتارت آپی  کنیـد. ا آمـاده 

منظـره ی تـازه ای از سـرزمینی آشـنا در پیـش داریـد. 

درباره	ی	این	ترجمه

کتـاب نتیجـه ی تاشـم بـرای ترکیـب دو حـوزه ی موردعاقـه ام اسـت:  کـردن ایـن  پیـدا 
کسـب وکار«. دنیـای کسـب وکار هـم مثـل دنیاهـای دیگـر پـر از قصـه اسـت.  »داسـتان« و »
کنـم. باالخره بـه این کتاب رسـیدم. داسـتانی با  کافی بـود بگـردم و قصه گوی خوبی پیـدا 
که بـرای آدم های ناآشـنا بـه شـرکت های فناور هـم جذاب اسـت. نثر ژورنالیسـتی پیراسـته 
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کرونا ترجمه  بخش عمده ی متـن را در قرنطینـه ی خانگی ناشـی از همه گیری ویـروس 
کردم و وقـت زیـادی صـرف جسـت وجوی ارجاعـات و تهیـه ی پانویس ها شـد و البته 

کمک بزرگـی بود. کتـاب  ویراسـتاری خانـم شوشـتری زاده هم در نهایی شـدن لحن 

درباره	ی	من

در  خـوب  رفقـای  خاطـر  بـه  و  خوانـدم  بـرق  مهندسـی  کنکـور،  رتبـه ی  خاطـر  بـه 
بیشـتر  شـدم.  کسـب وکار  دنیـای  وارد  و  خوانـدم  ام بـی ِای  بـرق،  دانشـکده ی 
می کننـد.  کار  سـیلیکون ولی  همیـن  در  بعضـًا  و  کرده انـد  مهاجـرت  هم کاسـی هایم 
کار می کنـد برایـم آورده(. از سـال  کـه در اینتـل  کتـاب را دوسـتم  )نسـخه ی چاپی این 
94 به طور حرفه ای ترجمه می کنم. مسـیر شغلی ام را در شـرکت های فناوری اطاعات 
کـه در یـک شـرکت مشـاور  کتـاب از همفکـری همسـرم  گذرانـده ام و در ترجمـه ی ایـن 
سـرمایه گذاری به طور تخصصی روی عرضه ی اولیه ی سهام اسـتارت آپ ها و پذیرش 

کار می کنـد هـم بهـره بـرده ام. آن هـا در بـورس 

گر  به نظرم نواختن و شنیدن سـاز مخالف بخشـی از فرایند بلوغ استارت آپ هاست. ا
قرار است اسـتارت آپ ها وارد بورس شوند و سهام شـان به عموم مردم عرضه شود، چرا 
کسب وکار همین  قصه شان به عموم مردم عرضه نشـود؟ اصًا یک وجه دموکراسی در 
گوش اطرافیـان همان صنعت نچرخد. شـاید  کسـب وکارها فقط در  که قصه ی  اسـت 
کـه وقتـی والدینـم از شـغلم می پرسـند، مجبـور نباشـم سربسـته بگویـم  روزی فـرا برسـد 

کامپیوتری«. کارمنِد »یک شـرکت 



اول  کرده ام.  فناوری  را صرف هجونویسی درباره ی صنعت  زندگی ام  دهه ی اخیر 
گ، بعد در رمان و تازگی ها برای یک برنامه ی سرگرم کننده ی تلویزیونی. اما  در وبا
که  گرد پای مسخرگِی چیزی  هیچ یک از خیال بافی هایم در آن قصه های ساختگی به 
ـ ـــ شرکت نرم افزاری هاب اسپات ــــ   تجربه  خودم در فضای کاری واقعِی یک شرکت فناور
کارم در این شرکت است و هجو هم  کتاب شرح وقایع دوره ی  کردم نمی رسد. این 
نیست. همه ی وقایع کتاب واقعًا اتفاق افتاده اند. اسم حقیقی بعضی افراد را آورده ام اما 
در بیشتر موارد از نام مستعار استفاده کرده ام. بعضی از هاب اسپاتی های فعلی و پیشین 
که حرف بین  کنم اما فقط به این شرط  کتاب با آن ها مصاحبه  کردند برای این  قبول 
خودمان بماند و اسم شان منتشر نشود. بعضی ها هم ترسیدند با من حرف بزنند. آن موقع 

فکر می کردم بی خود نگران اند اما بعدًا فهمیدم شاید حق داشتند. 
گان: وقتـی از اصطـاح سـیلیکون ولی اسـتفاده می کنـم، منظـورم یـک  دربـاره ی واژ
منطقـه ی جغرافیایـی خـاص ــــ شـبه جزیره ای بیـن سن فرانسیسـکو و سـن خوزه، محـل 

یادداشت	مؤلف
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تولد اولین شـرکت های فناور ــــ  نیسـت. بلکه مثل هالیوود یا وال استریت، سیلیکون ولی 
که در لس آنجلس، سیاتل، نیویورک، بوستون  هم استعاره ای  اسـت برای یک صنعت 
و شـهرهای بی شـمار دیگـر و البتـه در خلیـج سن فرانسیسـکو وجـود دارد.  اصطـاح 
از  بعضـی  دیوانـه وار  ارزش گـذارِی  اقتصـادِی  حبـاب  بـه  اشـاره  بـرای  هـم  را  حبـاب 
کارکنان شـرکت های فناور اسـتفاده  اسـتارت آپ های فنـاور و هم برای اشـاره به ذهنیت 
کـه در حبـاب خیالـی خودشـان  کسـانی  کول ِایدخورهـا1،  کـرده ام؛ خوش خیال هـا و 
گـوش  بـه انتقـاد و چشـم  بـه  زندگـی می کننـد، لبریـز از اعتمادبه نفـس و خودبینی انـد، 
کـه در دنیـای بیرونـی چـه مضحـک بـه نظـر  واقعیـت بسـته اند و حواس شـان نیسـت 

می رسـند.
کار مـن از آوریل ۲۰13 تا دسـامبر ۲۰14، بخشـی از این حباب  هاب اسـپات، محل 
بـود. عرضـه ی اولیـه ی سـهام هاب اسـپات در نوامبـر ۲۰14 موفقیت آمیـز بـود و حـاال 
کتـاب فقـط دربـاره ی هاب اسـپات  شـرکت حـدود دو میلیـارد دالر مـی ارزد. امـا ایـن 
در  تـازه ای  شـغلی  مسـیر  شـروع  و  خـود  بازآفرینـی  بـرای  تـاش  داسـتان  نیسـت؛ 
کارکنان  کـه روی هم رفتـه در مواجهه بـا  پنجاه وچندسـالگی اسـت، آن هم در صنعتی 
کار چگونـه  مسـن، رحـم و مـروت نـدارد. ایـن داسـتانی اسـت دربـاره ی این کـه خـوِد 
کـردن دنیـا« را  کـه ادعـای »بهتـر  کـرده و این کـه چطـور بعضـی از شـرکت هایی  تغییـر 
کار را می کنند. اسـطوره و اسطوره سـازی در سـیلیکون ولی  دارند در واقع برعکِس این 
کتـاب را نوشـتم تـا تصویـر واقع بینانه تـری از زندگـی دروِن  خیلـی رایـج اسـت. ایـن 
یـک اسـتارت آپ »تک شـاخ«۲ ارائـه دهـم و بسـاط اسـطوره  های عامه پسـند درباره ی 
کارآفرین هـای قهرمـان را بـر هـم بزنم. رهبـران هاب اسـپات قهرمـان نبودنـد، بلکه یک 
که قصه ی خوبی درباره ی یـک فناورِی  مشـت فروشـنده و بازاریاب شـارالتان بودند 
که هنوز هم هیچ سودی  کردند و با فروش سـهام شـرکتی  تحول آفریِن جادویی سـر هم 

نـدارد ثروتمنـد شـدند.
ک و خردکننـده ی خودشناسـی ام  گاه دردنـا کتـاب از مسـیِر  البـه الی صفحـات 
کول ایدخـوری بـه معنـی پیـروی چشم وگوش بسـته اسـتفاده  کول ایـد نوعـی پـودر نوشـیدنی طعـم دار اسـت امـا اصطـاح   . 1

می شـود. )همـه ی پانویس هـا از مترجـم اسـت.( 
که بیش از یک میلیارد دالر ارزش دارند عمومًا تک شاخ می نامند. این استارت آ پ ها  ۲ . اسـتارت آپ های خصوصی ای را 

که به اسـب تک شـاخ شباهت دارند.  از لحاظ آماری چنان نادرند 
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بازاریـاِب حرفـه اِی  بـه  از روزنامه نـگار  را  کـردم خـودم  آن تـاش  کـه طـی  می گویـم 
ـــ از  گرچـه دیرهنـگامـ  ـــ  کنـم. امیـدوارم تصویـریـ  یـک اسـتارت آپ نرم افـزاری تبدیل 
کـه صنعت فناوری  کند؛ آن هـم در دوره ای  پشـت صحنه ی زندگِی اسـتارت آپی ارائه 

موقتـًا عقلـش را از دسـت داده بـود و مـن هـم، خـوب یـا بـد، وضـع بهتـری نداشـتم.
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