
 اولجلسه برای  –پیمان 

گوهای جلسه دارد. و. انتظاری ندارم به دیدگاه من رسیدگی بشود چون جهتی بسیار متفاوت با گفت، در مدت زمانی کوتاهنویسمه درخواست صمصام میبرای نوشتن نداشتم، ب یقصد
 .من هستمرویم؛ هر وری برویم جمالی رسیدن بشم. برایم هم زیاد مهم نیست چه وری میخواهم مانع جدید برای به نظر انمی

. یمهست هایمانیادمانها زاییده . ما انسانیش کنیمتوانیم پیداما نمیداقل ح؛ نداردمطلق وجود  از نظر من، هیچ چیز به عنوان حقیقت 
 تا دور ها دوریادماناین  .اندمتفاوت داشته هایییادمانکه  کسانیبه توزیم نیم و کینه میکشنویم، فکر میبینیم، میمیها  با آن که هایییادمان

بتوانی شدن با یادمانی جدید  رویبهرو. شاید با ببینیلودتر آ مهکمرا  گیتیگذارند ای که باز میکنند تا فقط بتوانی از دریچهآلود میمهرا هوایمان 
شود؛ پس من انتخاب تر میتدیدت ماکنی نگاه ترپیش، هر چه آلودهوای مه دمی در راه نیست. درگاه سپیدهای جدید بازکنی اما هیچدریچه

 .دید شکه در این هوا بتواناست حقیقت دورتر از آن  زیرا؛ سرم را پایین بیاورم و فقط به جلوی پایم نگاه کنم، دقیقاً جلوی پایمکردم که 

اند. انتظار ندارم کودکی هایم را شکل دادهم که دغدغهها هست منطقی نیست! من هم بنده این یادمانسخنم لزوماً کنم ها را گفتم که تاکید این
با بهترین امکانات و مدرسه و تحصیل! از مند در تهران تای ثرو در خانوادهیا جوانی  دانددرست بم را هایغدغهدفقیر در چادرهای بلوچستان 

هایی متفاوت داریم پس این سخنان غدغهایم و دهایی متفاوت داشتهمان یادمان. ما همه  انتظار نداشته باشیدشما هم انتظار ندارم، شما هم 
 .با چاشنی منطقتنها ؛ یک ذهن هایگیرد از دغدغهمی و سرچشمه زوماً منطقی نیستل

 

ای به حاجی خوام اشارهه حاال که می؛ اما قسمت بدش این است کپ زدیم و این شاید نکته مثبت ماجرا باشدگبسیار کم با هم پرسیم و نظر هم را کم میشناسم، من درست حاجی را نمی
 وشت.کتاب فارسی نخواهد نمان کنید که حاجی کسی هست که گام مطمئن نیستم. شما اما بکنم از گفته

دانست در مورد ؛ تا وقتی این را نمیشودبه زبان فارسی نوشته میحال بود که در نوشتن کتابی شرکت نکرد که خوشزدم، دیروز که با حاجی حرف می
اگر هایش مطلبی به زبان انگلیسی منتشر کرد. تالش، بعد از تارنمای مدیوم ون درحال بود چچندی پیش خوشام صصم .تر بودنوشتن کتاب کمی دودل

دارد و غدغهها دچه کسی از حاجی بیشتر برای انسانمگر  یند.آمیاروپا به دنیا و در  گی بعدی خوبی خواهند داشتزند شان حق با هندوها باشد، هر دو 
تواند در اینترنت اله، میسیازدهزبان انگلیسی Aaron Maهمین افراد است های کمک کنند به یادگیری یک نفر؟می مگر چند نفر مثل صمصام، کمک

سالگی ها دانشش را عمیق کند و در یازدههای حاجیماشین آشنا بشود و بعد با کتابمات یادگیریبا مقداها های صمصامقالها مجو کند و اول بوجست
ف این دو به به لطرگ شده و با این دانش که یافته بز توسعهکشوری . خودش در باشد TensorFlowهاب در گیت (contributor)هاگربخشجز هم

ه؟ درباره  انی ایرانی چیک پسر دبیرستد. اما آیکند و در زندگی بعدی باز هم در اروپا به دنیا میکند و هی کار خوب میدست آورده هی کار خوب می
ها اند و کتابی هم نیست که بخرد! حاجینوشتهرا به انگلیسی ها همه چیز صمصامکند چون یادگیری ماشین شنیده اما در اینترنت چیزی یافت نمی

اش کارهای خوب زیادی بکند؛ پس اگر از نظر اخالقی آدم خوبی باشد در زندگی بعدی Aaronتواند مثل . این بچه نمیویسندنهای فارسی نمیکتاب
 آید.دی، بازهم در ایران به دنیا میشاید جلبک شود و اگر آدم ب

کاری با همور بود غرب در آن غوطهشی بود که لوی پای من دان. جسرم را پایین بیاورم و فقط به جلوی پایم نگاه کنم، دقیقاً جلوی پایممن انتخاب کردم که 
در غرب ودک بعدی ه کشد کگرفتند و این باعث میها و در عوض آسودگی میشتابیدند برای حل مشکالت آنه میهایی کسومیبسیاری از جهان

از باحتماالً در زندگی بعدی پا بزند. مثالً من که وآسودگی بیشتری داشته باشد و کودک بعدی کشور خودش بیشتر در دریا به سوی آسودگی غرب دست
و هر  nlpها در هایی داشتند این انگلیسی زبانترفبینم که اوه! چه پیشبار تکنولوژی نگاه کنم میاحتماالً وقتی به اخ مآیهمین ایران به دنیا میدر  هم

رم سمت شم و میخیال کامپیوتر میبی هم ندارد، tokenizerفهمم زبان فارسی حتی یک کند اما چند سال بعد که میکاری را یک ماشین برایشان می
 راه فراری ندارم(مهم است! یم رفت این کشور برارکم کنید که چقدر پیش)پس باید د آیم.دنیا میکارهایی که باز هم در زندگی بعدی در ایران به 

 .ها نیستهدفم چهخواهم، بهتر است بگویم که چه میز این که بگویم قبل ا

 م.شو حال میروزی انجام دادم خوشاگر  گرچه لمی نیست.هدف من انجام کار شاخ ع •
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 نظر شدن نیست.و صاحب مند شدنهدف من معروف شدن، دانش •
 بینم که حتی بندکفشم هم باز است!میکنم و جهان را نجات دهم. من فقط جلوی پایم را نگاه می باشم یافرشته خواهم من نمی •

 تر است؟آهنگگاهی با دل من همگونه پژوهشچههد؟ خوایل من چه مد و اما 

حتی گزینه خوبی باشد.  transfer learningن سمت باشد تا غرب. شاید مردم ایفع بر روی کارهایی باشد که بیشتر به نکز دوست دارم تمر  .1
 را نجات دادید. جهانداند شاید زبان باشد! کسی چه میمه مردم غیرانگلیسیهفع تواند به نمی

گاه ژوهشهد. دوست دارم پدها مفاهیم فیزیکی را به صورت به روز آموزش میزبان کانال یوتیوبی دارد که به انگلیسی Fermilabگاه پژوهش .2
 های خودش را به زبان فارسی آموزش دهد.یافتهطور باشد و هم همین ما

 هایمان را شکل داده!دغدغههایی هستیم که بنده یادمانها چون ما انساندر نهایت، شاید شما با من موافق نباشد و من هم با شما. 

 نویسم! بس است دیگر.است که دارم می چهل دقیقهاوه! 


