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 .۲۰۱۱، ٢، عکس از پاتریس گیلربت١والِرت آیزاکُسن

  
  

 دبیِر اجراییِ و  ٤اِن.اِن.تر، رئیِس سی است و پیش ٣والرت آیزاکسـُن، اینک مدیرعامِل بنیاد اَسِپن
: بنجامین فرانکلین“ ”،٦زندگی و جهاِن او: اینشتین“های  ی کتاب وی نویسنده. بوده ٥ی تایم مجله

ِ کتاِب  ٩و نیز، همکاِر ایوان توماس ”٨یک زندگینامه: کیسینجر“و  ”٧یک زندگِی امریکایی در نوش
ُ اکنون در  مرسش هم وی و ه. است ”١٠شش دوست و جهانی که ساختند: خردمندان“ واشینگ

 .کنند زندگی می ١١سی.دی

                                                 
1  Walter Isaacson 
2  Patrice Gilbert 
3  Aspen Institute 
4  CNN 
5  Time Magazine 
6  Einstein: His Life And Universe 
7  Benjamin Franklin: An American Life 
8  Kissinger: A Biography 
9  Evan Thomas 
10  The Wise Men: Six Friends And The World They Made 
11  Washington DC 



 

 

  
  اند ی کافی دیوانه آنهایی که به اندازه

  بدانند، ”دنیا تغییرِ “تا خود را قادر به 

ن َ  هایی ه   .کنند می ”چنین“ند که ا
  
  
  

یز فکر کن“ آگهیِ - .۱۹۹۷اپل،  ”مت



  

 

 

  فهرست مطالب
ره داخل پرانتز اعداد(   )فایل هستند صفحاِت  مربوط به ش

  
  :مقدمه

  ١) ١٠(  ................................................................................................................................................نارنجی  
  ٢) ١١(  ..................................................................................................................................................مرتجم  
  ٧) ١٦(  .......................................................................................این کتاب چگونه پدید آمد: نویسنده  

  
   ١٣) ٢٢(  .....................................................................................................................................................ها شخصیت

  
  ٢٢) ٣١(  ........................................................................................دوراِن کودکی؛ رها شده و برگزیده: ١فصل 
  ٤٣) ٥٢(  .............................................................................................................. !زوِج عجیب؛ دو استیو: ٢فصل 
  ٥٣) ٦٢(  ....................................................................... تحصیل؛ به پا خیز، خودت را دریاب،  ترکِ : ٣فصل 
  ٦٤) ٧٣(  ....................................................................................ن و ه طراحی بازیآتاری و هند؛ ذِ : ٤فصل 
  ۷۷) ۸۶(  ..........................................................................اندازی کن، وارد شو ؛ به برق بزن، راهIاپل : ٥فصل 
  ۹۱) ۱۰۰(  ..........................................................................................ی یک عرص جدید ؛ طلیعهIIاپل : ٦فصل 
  ١٠٥) ١١٤(  ................................................. )کند رها میاینک ... (کریسان و لیسا؛ او که رها شد: ٧فصل 
  ١١١) ١٢٠(  ............................................................................زیراکس و لیسا؛ رابط کاربری گرافیکی: ٨فصل 
  ١٢١) ١٣٠(  ..............................................................ی سهام؛ مردی از جنس ثروت و شهرت عرضه: ٩فصل 
  ١٢٨) ١٣٧(  ........................................خواهی گویی که یک انقالب می شود؛ می َمک متولد می: ١٠فصل 
  ١٣٦) ١٤٥(  ...........................................ی تحریف واقعیت؛ بازی کردن با قوانین شخصی دایره: ١١فصل 
مندانِ : ١٢فصل    ١٤٤) ١٥٣(  ............................................................کنند سازی می واقعی ساده طراحی؛ ه
ِ َمک: ١٣فصل    ١٥٤) ١٦٣(  ..............................................................................سفر، خوِد پاداش است ؛ساخ
  ١٦٧) ١٧٦(  ...............................................................................................اسکالی؛ چالِش پپسی ورودِ : ١٤فصل 
  ١٧٧) ١٨٦(  ...............................................................ی َمک؛ ثبِت یک اثِر کوچک در جهان عرضه: ١٥فصل 
  ١٨٩) ١٩٨(  ..........................................................کنند وقتی که مدارها قاطی می: گِیتس و جابز: ١٦فصل 
  ١٩٨) ٢٠٧(  .............................. )آید پایین میروزی ناگزیر ( ...رود باال میکه ایکاروس؛ آنچه : ١٧فصل 
  ٢٢٨) ٢٣٧(  ..........................................................................................نِکست؛ پرُِمـِتـئوس رها از بند: ١٨فصل 
  ٢٥٤) ٢٦٣(  .....................................................................کند پیکسار؛ تکنولوژی ه را مالقات می: ١٩فصل 
  ٢٦٦) ٢٧٥(  ...................................حرفی است چهاری  فقط یک کلمه محبتعادی؛  یک آدمِ : ٢٠فصل 



  

 

 

  فهرست مطالب
ره صفحاِت فایل هستند(   )اعداد داخل پرانتز مربوط به ش

  
  ٢٨٢) ٢٩١(  ...........................................................................ی جابز مرِد خانواده؛ در خانه با قبیله: ٢١فصل 
  ٢٩٩) ٣٠٨(  ....................................................آیند بازی؛ باْز و وودی به کمک می اسباب داستانِ : ٢٢فصل 
   ٣٠٩) ٣١٨(  ....................................... رسیدکه ش وقت باألخرهجانوِر خشن،  کدامینبازگشت؛ : ٢٣فصل 
  ٣٢١) ٣٣٠(  ........................................ی اکنون، بعدها بُردی در راه است برای بازندهبازسازی؛ : ٢٤فصل 
یز فکر کن؛ جابز در مقام : ٢٥فصل    ٣٤٢) ٣٥١(  ..................................................»موقت عاملِ  مدیر«مت
  ٣٥٥) ٣٦٤(  .............................................................................طراحی؛ استودیوی جابز و آیوْ  اصولِ : ٢٦فصل 
  ٣٦٣) ٣٧٢(  ....................................................................................................... )دوباره( آیـَمک؛ سالم: ٢٧فصل 
  ٣٧٢) ٣٨١(  ..........................................................مدیرعامل؛ بعد از این همه سال، هنوز دیوانه: ٢٨فصل 
  ٣٨٢) ٣٩١(  ...........................................های سیـِنا ماسه  نوابغ و سنگ های اپل؛ پاتوقِ  فروشگاه: ٢٩فصل 
 ٣٩٢) ٤٠١(  ...............................................................قطِب دیجیتال؛ از آیـتونز تا آیـپاد اسرتاتژیِ : ٣٠فصل 
  ٤٠٨) ٤١٧(  ......................................................................رنگارنگم زنِ  آیـتونز؛ من فلوت فروشگاهِ : ٣١فصل 
  ٤٢٦) ٤٣٥(  ....................................................................او زندگیِ  ی موسیقیِ  موسیقی؛ قطعه مردِ : ٣٢فصل 
  ٤٤١) ٤٥٠(  .........................................................................................و دشمنان... ار؛ سکدوستاِن پی: ٣٣فصل 
ِ  َمک: ٣٤فصل  یز ساخ   ٤٥٨) ٤٦٧(  ...........................................................اپل های قرن بیست و یک؛ مت
  ٤٦٧) ٤٧٦(  ................................................................................................................رانِد اّول؛ یاِد مرگ: ٣٥فصل 
  ٤٨٠) ٤٨٩(  ..............................................................انقالبی در یک محصول آیـفـُن؛ سه محصولِ : ٣٦فصل 
  ٤٩٠) ٤٩٩(  ..........................................................................................کند عود می رانِد دّوم؛ رسطان: ٣٧فصل 
  ٥٠٤) ٥١٣(  .................................................................آیـپَد؛ پیش به سوی دنیای ماوراء کامپیوتر: ٣٨فصل 
  ٥٢٥) ٥٣٤(  ........................................................................ها و پژواک قدیمی... جدید؛ های  جنگ: ٣٩فصل 
  ٥٣٩) ٥٤٨(  .................................................................پرنده و فراتر ؛ ابر، بشقابکران بی به سویِ : ٤٠فصل 
  ٥٥٢) ٥٦١(  ..........................................................................................گرگ و میش جدالِ رانِد سّوم؛ : ٤١فصل 
  ٥٧٢) ٥٨١(  ...........................................................................ترین بهشِت خالقیت میراث؛ درخشان: ٤٢فصل 
  ٥٨٤) ٥٩٣(  ......................................................................................................................................................ها عکس

  
    





  

 

ی مقدمه  ی نارن
  
  

. هـا یـک اسـطوره اسـت فناوری بـرای خیلیاستیو جابز با آن شخصیت و نگاِه نافذش، در دنیاِی 
های زیـادی وجـود  ی امروزی است و رشکت بخش و مربِی بسیاری از مدیراِن برجسته مردی که الهام

مسـیِر ) رشکتی که او تأسـیس و سـپس بازسـازی کـرد،(کنند با الهام گرف از اپل  دارند که سعی می
اِم فراز و نشـیبداستاِن زندگِی جابز . ی خود را ترسیم کنند آینده های عجیـب و جـالبش، از او  با 

  .ی دنیا را به خود جلب کرده است یک شخصیِت متفاوت و برجسته به وجود آورده که توجِه همه
  

های  انگیزترین رویدادهای دنیـای فنـاوری طـی سـال یکی از غم ،۲۰۱۱مرِگ استیو جابز در سال 
ر می های خاِص خود، دوسـتان و دشـمناِن زیـادی دارد، امـا  با اینکه اپل با سیاست. رود اخیر به ش
ِ این نابغه کمرت کسی را می نِگرش، اظهـار  آینـده شخصـیِت ی تکنولـوژی بـا آن  توان یافت که از رف

  .ناراحتی نکرده باشد
  

ی اختصاصـِی اسـتیو  زندگینامـه: خِرب خوب برای عالقمندان به او، از راه رسـیدِن یـک کتـاب بـود
شـد و کـافی اسـت اعتبـار منتشــر بعـد از فـوِت مـدیر فقیـد اپـل  این کتاب تنها چند هفته. جابز

پایـانِی  هـای ای به رسشناسِی والرت آیزاکُسن را به آن اضافه کنید، تا با وجوِد انتشـار در ماه نویسنده
  .فروشِی جهان، یعنی آمازون شود ترین کتاب ترین کتاِب سال در بزرگ ، بدل به پرفروش٢٠١١
  

ی روان، حاصـل کـار دوسـت عزیـزم، آقـای  خوبای  ی استیو جابز با ترجمه حاال زندگینامه و نـ
 ”مدیر عرص ماترین  بزرگ“ ی کتابی که نه تنها زندگینامه. دادگسرت، در اختیار ش است ”نی“نارص 

آید، بلکه داستاِن زیبایی از تاریِخ چند دهـه شـکوفایِی دنیـای تکنولـوژی را در خـود  به حساب می
  .اش، غرق در دنیایی جدید و متفاوت خواهید شد کتابی که با خواندِن چند صفحه. دارد
  

ت زیـا کـه در مرحلـه عباس واحـدیدر پایان الزم است از آقای  دی را ی ویراسـتارِی کتـاب زحـ
ایم   .متقبل شدند، تشکر 

رمند ی اصغر ه   ع
ی ر سایِت نارن   سردبـ
honarmand@gmail.com 

www.narenji.ir



  

 

رجم مقدمه  ی م
  
  

  )خالصه( اولي ويرايش  مقدمه

  
  

ای که داری، آن را طوری انجام بده که انگار قرار  هر کار و پیشه«: بزرگی از بزرگان فرموده
  ».ات پاسخگو است تا ابد زنده باشی و بابت کرده

  
ی من که اینک پیِش روی  ترجمه. ی مرتجم آن است و دغدغه ی علم، شوق ای آیینه هر ترجمه

بنشیند  تان ، به دللحِن آنامیدوارم که  و ش قرار دارد، با عالقه، کنجکاوی، و وسواس انجام گرفته
  .را دارد اش چیزی که این کتاب شایستگی-د کنترغیب اثر ی  ی دوباره و چندباره به مطالعهش را  و
  

ن این همکاری، که در نوع خود اولین همکاری یک مرتجم با یک سایت پر بازدید در  نم به گ
رینی برای زندگی مدرن و در عین حال اخالق ایران است، می نوعی از زندگی که : مدار باشد تواند 
ی در آن، انسان د دارند، دست در جیب هم  ی ها به هم اعت کنند،  کنند، از روی ورِق هم تقلب 

  .آورند اجبار حِق تالِش یکدیگر را به جای می یو ب
  

ً برای همهنارنجیحرکِت من و این بازخوردهای  ی ما و ش راهگشا خواهد بود و کمک  ، قطعا
حِق  ی قدردانی یافتید، چنانچه اثر را شایسته امیدوارم. کند تا بیشرت با خودمان آشنا شویم می

ه جای ب www.narenji.ir/steveدر آدرس اختصاصی  Donateرا با  آنزحمِت صورت گرفته برای 
  .آورید

  
مند آقای بسیار شایسته است که از جناب؛ سپاسگزارِی ویژه شان برای فراهم   بابت تالش ه

ِ اثر، دقت و تیز آوردن زیرساخِت فنِی مناسب، کمک برای رسیدِن شان  بینی شان در ویراستاری م
شان با شخص بنده، تشکری  محتواِی با کیفیت به مخاطبین، و نیز صداقت و همدلِی غیرقابِل وصف

  .مان، هرگز از ذهنم زدودنی نیست همکاری ی خاطراِت دوره .ایم  ویژه
  

)۱۳۹۰بهمن (  



ه م د ق  ٣|    م

 

  )ي نهايي نسخه( دوم ي ويرايشِ مقدمه
  

ام  ؛شی با سخن  ام دوستانِ از  ،فرمودنددر این مّدت کتاب را مطالعه که مخاطبینی از 
امِ و  ،دندگرمی بنده شُ  دل باعِث  ی خودها قدری که با ایمیل گران کردِن  Donateکه با  عزیزانی از 
  .کنم میتشکر  ،به جای آوردند - آزادانه- را  مزحمت حقِ  ،اثراین 

در سایت  که بدون همراهی دوستانم ،۱۳۹۰بهمن  ۱۸ی ویرایش نخسِت این ترجمه در  با ارائه
دانستم که  میخود به خوبی  .نشست ش به قضاوِت م ا تالش چند ماهههرگز میرس نبود،  نارنجی

سازی  از این رو پس از اسرتاحتی کوتاه، محیای انجام تصحیحات و آماده. خالی از اشکال نیست ماثر 
خود را بدهکار و  ”،و بهبوِد برخی عیوب رفعِ ایرادات“ عدمِ  ، زیرا در صورِت شدم ویرایش دّوم
در دوستانه و مهربانانه مرا  ین،تعدادی از مخاطب ،در این مسیر. دانستم می - اثر و- مدیون ش

  .کنم میها را  آرزو  بهرتینآنها  تکِ  تک برایهمینجا که  ودنداری یمتنی و فنی  هایایراد تصحیحِ 
و  است قبلیویرایش  ایراداِت  ، فاقدِ قرار داردش  اکنون در اختیارِ  کتاب که هم دّوم ویرایِش 

ن “: نویسمتوانم ب می  مخاطبیننخست به دست  گامِ خواست در  ویرایشی است که د میه
 به خاطر فرشدگیِ بلکه  .ی کتاب بدون دقت انجام شده بود این بدان معنا نیست که ترجمه ”.برسد
امیدوارم به هر روی،  .میرس شدبا کمی تأخیر غایِت دقت در مورد آن ، جنبی مصائِب  ای و پارهکار 

از فقط  ،بر من ببخشید و زین پسرا  -بودند نهانکه برخی عیان و برخی - یی قبل نسخه ایراداِت 
دوستان ش  نظراِت از و رفع ایرادات، برخی  مجدد به غیر از ویرایش( .ایید استفادهاین نسخه 

ی  ی شخصِی من فاصله بگیرد و به سلیقه از سلیقهم کمی ، تا در کتاب لحاظ شده است نیز
  ).شود نزدیک مخاطبین جمعیِ 

  
است که رضا وزیری  علیجناب آقای  دوسِت گرامی، ، حاصل کارِ EPUBي  ؛ نسخهویژه قدردانیِ 
ً رضایِت ایشان تالشی  اند و اینک به واسطه انجام داده ی زیادها با وجود سختیاین مهم را   ، قطعا
دوست نازنینم،  طرح روی جلد نیز کاری زیبا از .آورده خواهد شد تری از مخاطبین بر خیل وسیع

آرزوی موفقیت  این هر دو عزیز،جا دارد در کنار تشکری ویژه، برای  .است کیوان صابرجناب آقای 
  .و بهروزی کنم

  
 داشتنی دوست من با م این کتاِب  ، کارِ حارض ی ویرایِش  با ارائه ؛ی راجع به این تجربهسخن
جدید از سوی  ي مطالِب  ارائه مثالً( های ناشناخته به رضورتبنا مگر یافته تلقی خواهد شد و  پایان

های بکری  ، چرا که همیشه راهدیگر به آن نخواهم پرداخت )ی بعدیها در نسخه ی کتاب نویسنده
در پایاِن این سفِر پنج پس بگذارید  .انجامد می بی شدنمردا ، گاه بهبرای پیمودن هست و توقف
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شاید  داند، کسی چه می. بنویسم یادگاری چند خطکناِر ِریِل قطاِر خاطرات بنشینم و ماهه، 
  :ندادباِن هستی، مجال دیگری برای این کار  سوزن

  
زیرا  .نیستند همپوشی  مراتب نیستند، ولی قابل چشم چه جامعِ  گر ،جابز استیو الگوهایی مثلِ 

ر دست به گریبان بوده همچون ما با نقص بر نیز  ی کارهای بزرگی ولی از عهده ،اند های پُر ش
پس بیایید بی آنکه راجع به او  !به تنهایی امیدبخش است هماند؛ چیزی که حتی دانستنش  آمده

کنیم درسی برای  می اش درس بگیریم، و اگر فکر از او بدگویی کنیم، از مقاطع زندگیکه قضاوت یا 
  .م، راه خودمان را برویمکنی بدِدلی وجود ندارد، بی آنکه  این رسگذشتیاد گرف از 

مهم نیست ندان چ .هستید یا از او متنفر دار ش استیو جابز را دوستکه مهم نیست چندان 
این داستاِن به هر حال . دانید یا خائن زندگی او صادق می ی این کتاب را در روایِت  که نویسنده
دای احساس ش که حیف است ف ،گنج محتوایی دارد به سانِ  )،جدای از این کتاب( رسگذشت

آنچه من . همیشه باز است ،داریدبه آنها شک راه تحقیق روی مواردی که . شود افرادنسبت به 
 لِّ و کُ ،ی کوچک باشدتواند چراغ می رسگذشتفصل به فصِل این توانم بیان کنم این است که  می

   .آن چلچراغی بزرگ
  

قرار  تان جابز را هم برایاستیو راستی بد نیست که در اینجا آدرِس سایت یکی از عالقمندان به 
  www.allaboutstevejobs.com: یک کاتالوِگ کامل. انگیزی است برای من که سایت خاطره. دهم
  
  

 اختیار به یادِ  بی، گیرم را برای خواندن به دست می کتابیهر بار که  من؛ سخِن آخر ...اینکو 
اُفتم  می ”نت اگزوپریسَ  آنتوان دو“ جاودانِ معنا و  رپُ  اثرِ  ”شازده کوچولو“ کتاِب از  کوتاه یبخش
ی استاد  ترجمه بخش را ازآن  .تابد آویخته و بر افکارم می می ذهن همچون چراغی در گوشه که
  :آورم می ادامهدر  گیرم و ، قرض میانتشارات نیلوفر شده توسط ، چاپلحسن نجفیاابو 

  
راست » .صحرا زیبا است«: گفت... در کنارش نشستم. نشست. شازده کوچولو خسته بود[
ی ای از ماسه می روی تپه. ام صحرا را دوست داشتهمن همیشه . گفت می بینی،  نشینی، چیزی 

ی آنچه «: شازده کوچولو گفت. درخشد سکوت می شنوی، و با این همه چیزی در میانِ  چیزی 
به راِز آن  ،ناگهان با تعجب» ...کند این است که چاهی در جایی پنهان کرده صحرا را زیبا می

ی قدیمی  ردسال بودم در یک خانهای خُ  هنگامی که پرسبچه ؛ی بردمها پ درخشِش شگفِت ماسه
البته هرگز کسی . ها بود که گنجی در آنجا پنهان است ای بر رس زبان کردم و افسانه زندگی می

این گنج، ) وجود(اما تصور . نگشته باشد آن نتوانست آن را پیدا کند و شاید حتی کسی دنبال
به شازده کوچولو  ”...ی ما در کُنِج دلش رازی نهفته دارد خانه“: کرد ی اهل خانه را مسحور می همه
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ی زیبایی آنها است از چشِم رس پنهان  آره، چه خانه باشد و چه صحرا، چیزی که مایه«: گفتم
  ]١»!است
  

و اغلب، خوشبختی آن چیزی  .فراوانهای  مرارتتحّمل خوشبختی نزدیک است ولی در گروی 
اِم  چه بسا در انتها، تازه می .کردیم می فکر راهی نیست که در ابتدا فهمیم که خوشبختی، در 

در زندگی ، با اوگردیم، بلکه ن شآن وقت، دیگر به دنبالشاید  .ِک ما بودهلَ کَ مسیر، تنها همراِه بی
  .گردیمبوجوِد خویش  حقیقِت  به دنبالِ 

  
  

شان  است، ولی در خوِد آینده رابطهوصل کردِن نقاط با نگاه به آینده غیرممکن «: استیو جابز
گویم، وصل کردن نقاط با نگاه به آینده غیرممکن است، ش  دوباره می. بسیار واضح خواهد شد

ن . با نگاه به گذشته آنها را به هم متصل کنید) پس از طی مسیر(توانید  فقط می بنابراین باید ای
ن داشته باشید؛ . پیوست داشته باشید که آنها روزی در آینده به هم خواهند ش باید به چیزی ای

ن، مسیرِ . خدا، رسنوشت، دسِت تقدیر یا هر چیِز دیگری آینده را ترسیم خواهد کرد و  زیرا این ای
تان پیروی کنید، حتی زمانی که ش را از مسیری  دهد تا همیشه از قلب به ش این اطمینان را می

ام تفاوتهمین . بَرَد گرم و نرم بیرون می   ».زند ها را رقم می است که 
  
  

   ...بدروداینک 
  

)۱۳۹۱ فروردین(  
 

N.N.D 
ر" نیما"ناصر     دادگس

naserdadgostar@gmail.com

                                                 
  .است ”شازده کوچولو“ دارِ  دوستکه او هم  و زیبا اَندیش خوبتقدیم به یک دوسِت   ١



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رخ داد، تولِد بهرتین اتفاقی که در روزهای سخِت کار روی این کتاب برای من 
 ...کنم به آنها این ترجمه را تقدیم می .اروپا بود هایم در قلِب  برادرزاده

  
  رُنیکا     و    اِلیکا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

 ی نویسنده مقدمه
  

 اين كتاب چگونه پديد آمد

 
 
 
 

اس تلفنی ، از استیو جابز ٢٠٠٤اوایل تابستان  ها او همیشه بـا  طی آن سال. دریافت کردمیک 
گرفت، به خصوص اگر در ُرشُف معرفی یـک محصـول  ای داشت که گاه شدت می من رفتار دوستانه

هایی کـه در آنهـا  رسـانه-اِن .اِن.سـیخواسـت آن را روی جلـد تـایم یـا در  جدید به بازار بـود و می
اس، دی به وقِت اما . معرفی کنم -مسئولیت داشتم های فـوق نداشـتم و  گر مسئولیتی در رسانهآن 

ی ابتدا کمی راجع به بنیاد اَسِپن حرف زدیم که به تازگی بـه . خورد چیز زیادی هم از او به گوشم 
انی کند ١بنیاد در کُلُرادو یی تابستانیِ آن پیوسته بودم، دعوتش کردم در گرده گفـت کـه از . سخ

خواست با هم قدمی و گپـی  در عوض می» نه برای رف روی صحنه،«شود ولی  آمدن خوشحال می
  .بزنیم

ی. این به نظرم عجیب آمد روش مـورد  ،روی طـوالنی دانستم که رفـ بـه یـک پیـاده آن موقع 
. اش را بنویسم نامه د زندگیخواه آخر رس فهمیدم که می. جدی است یاش برای انجام گفتگوی  عالقه

ی بنجامین فرانکلین را نوشته و در حـال کـار روی رسگذشـت آلـربت اینشـتین بـودم،  قبالً زندگینامه
واقعاً در آن مقطـع خـودش را در  :آمد به نظر شوخی می. العملم حیرت بود ناخودآگاه اولین عکس

راه نــاهموار اســت و بــاال و  ی یــک پنداشــتم هنــوز در میانــه دیــد؟ مــن کــه می اوج شــکوفایی می
شاید ده یا بیسـت سـال . اآلن نه« :گفتم. پس مهلت خواستم. رو دارد پیِش در را های بسیاری  پایین

  ».دیگر، وقتی بازنشسته شده باشی
َ  بر می ١٩٨٤آشنایی ما به سال  دبیران تایم ناهار رصف کنـد آمد تا با  ٢گشت، زمانی که به َمنَه

بـه یکـی از . جو بـود حتـی آن موقـع هـم زودرنـج و سـتیزه. نوظهورش را سـتایش و البته َمکینتاِش 
هامان خود   بعدها در صحبت. او را رنجانده بود  خربنگارها پرخاش کرد، چرا که با گزارشی افشاگرانه

های رابطـه بـا او چنـین  های دیگر که در طول سال مثل خیلی- شورش یافتم ری تعامالت پُ  را شیفته
اسش را با من حفظ کرد. اشتنداحساسی د وقتی چیز نویی برای عرضه . حتی بعد از اخراج از اپل 

رویـم را اش  های افسونگری های پیکسار، ناگهان شاخک به دنیا داشت، مثل کامپیوتر نِکست یا فیلم
                                                 

1  Colorado 
2  Manhattan 
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َ می. کرد می قفل ت چیزی کـه در دسـ برد تا بگوید هر آن مرا به یک رستوران سوشی در پایین َمنَه
ام عمرش تولید کرده   .آمد از او خوشم می. تکمیل دارد، بهرتین محصولی است که در 

  
ی تـایم قـرار  بعدها که دوباره بر تخت پادشاهی اپل جلوس کـرد، تصـویرش را روی جلـد مجلـه

ی پیشـنهاداتش بـرای فهرسـت تأثیرگـذارترین افـراد قـرن،  دادیم و او بالفاصله رشوع کـرد بـه ارائـه
یز فکـر کـن«های  آگهی کمِپینهم  جابزتقریباً همزمان با ما، . ی آن روزهای ما در تایم ہپروژ  » مت

ادین از  ن افرادی که ما هم برای فهرسـت -برخی از-را راه انداخت، با تصاویری  مان برگزیـده  ه
  .دانست تاریخ برشی را محرش می همیشه تالش برای تجلیل از تأثیرگذارانِ . بودیم

  
در یک مقطع در . شنیدم جا از او می از رد پیشنهادش برای نوش زندگینامه، همیشه و همهبعد 

 ١گفـت، لوگـوی اپـل بـرای یـادبوِد آالن تورنینـگ طـور کـه دخـرتم می ایمیلی از او پرسیدم که آیا آن
کرد ای کاش با این فکر لوگو را انتخاب کرده بود ولی نه،  جواب داد که آرزو می جابز. انتخاب شده

بـاره  یک. ی اپل از ابتدا شـد مطالعه راجع به تاریخچه همین ماجرا منجر به رشوعِ . حقیقت نداشت
مبادایی که  آوری مطالبی پیرامون رسگذشت او یافتم، البته فقط برای آن روزِ  خودم را در حال جمع

ی اینشـتین، بـه یکـی از  پـس از چـاپ زندگینامـه. گـرفتم اش می نامـه د تصمیم به نوشـ زندگیشای
آلتو آمد و مرا به کناری کشـید تـا دوبـاره پیشـنهادش را تکـرار  رویدادهای مربوط به کتاب در پالو

  .فرسایی است اش موضوع خوبی برای قلم کند و بگوید که زندگینامه
اش شـهره بـود و مـن هـیچ دلیلـی  بز به مراقبت از حریم خصوصـیجا. ارصارش مرا ناراحت کرد

شاید یک روزی  :گفتم بنابراین فقط می. ه، نداشتمهایم را خواند برای باور اینکه حتی یکی از کتاب
خواهی یـک روز  اگر واقعاً می« :همرسش لورین پاِول، با رصاحت گفت ٢٠٠٩ولی در سال . بنویسم

او بـه تـازگی دومـین مرخصـی » .، بهرت اسـت همـین اآلن رشوع کنـیکتابی راجع به استیو بنویسی
این ایـده را  جابز اش را گرفته بود و من پیِش لورین اقرار کردم که وقتی برای اولین بار خود پزشکی

ی ً . دانستم مطرح کرد، از رسطانش چیزی  ی هیچ  او گفت که تقریبا دانسته و توضیح داد کـه   کس 
اس استیو  ها  و همچنـان تـا مـدت ،گـردد با من درست به قبل از جراحی پانکراسـش بـر میاولین 

ری  .اش را از همه مخفی نگه داشته بود بی
وقتی جـابز پـذیرفت کـه هـیچ کنرتلـی . در چنین وضعیتی بود که تصمیم به نوش کتاب گرفتم

این کتـاِب تـو «: ین بودجمالتش چن. نداشته باشد و حتی قبل از انتشار آن را نخوانَد، غافلگیر شدم
ن پـاییز، بـه نظـر رسـید کـه روی موضـوعِ » .حتی آن را نخواهم خواند. ستا  سپس در انتهای هـ

ای از مشـکالت رسطـان دسـت بـه  من، بـا دور تـازه خربیِ  او در بی .کرده بازنگریهمکاری با کتاب 
                                                 

١  Alan Turning :آغشته به  سیِب ها را شکست و سپس با یک  ی کامپیوتر که رمزهای جنگی آملان بریتانیایِی نابغه
  .سیانور خودکشی کرد
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اس. گریبان شده بود  را به حالت تعلیـق در ہپروژ پاسخ ماند و موقتاً  هایم بی برای همین تا مدتی 
  .آوردم

اسـش مـرا غـافلگیر کـرد ٢٠٠٩سپس در شب سال نـوی   آلتـو، بـا خـواهرِ  ی پـالو در خانـه. بـا 
هایش برای اسکی به سـفری کوتـاه رفتـه بودنـد  همرس و بچه. تنها بود ،ُمنا سیمپسون، اش نویسنده

گفتگوی آن شـب بـیش از  .رسید می ناک به نظر اندیش. شان مساعد نبود ولی حاِل او برای همراهی
خواسـت یـک  سـال داشـت و می ١٢در ابتدا، یادی کرد از زمـانی کـه تنهـا . یک ساعت طول کشید

ر بسازد دستگاه فرکانس ره گفت از داخل کتابچه می. ش  مؤسـِس  ١ای از بیـل هیولیـت ی تلفن، شـ
HP، پیدا کرده و توانسته بود قطعات را از او بگیرد.  

های پـس از بازگشـت بـه رأس  اش، یعنـی سـال زنـدگی اخیرِ  من گفت که دوازه سالِ آن شب، به 
ولـی مهمـرتین . ترین دوران کاری او از منظر ساخت محصوالت نوآورانه است مدیریِت اپل، خالقانه

انجـام داده  ٢گفت، این بود کـه آنچـه هیولیـت و دوسـتش دیویـد پَکـارد هدفش چنان که خود می
م از خالقیـت و نـوآوری، چنـان کـه بتوانـد بیشـرت از خـود ساخ رشکتـی ُملَهـ د را محقق کند؛بودن

 .مؤسسینش عمر کند
دانسـتم کـه از قضـا از الکرتونیـک  همیشه خودم را از منظـر شخصـیتی، کـودکی می«: گفت می

او از . ٤از پُالرویـد ٣بعـد مطلبـی خوانـدم از یکـی از قهرمانـانم، یعنـی اِدویـن لَنـد. آید خوشش می
و برقـراری پیونـد  ،که قادر به ایسـتادن در تقـاطع انسـانیت و علـم سخن گفته بودت افرادی اهمی

این بود » .باقی عمرم را انتخاب کردم مشغولیِ  با خواندن آن مطلب، دل. میان این دو مفهوم بودند
ونه(شخص او برای نگارش این زندگینامه   پیشنهادی رنگِ  ِپی  رنگ ِپیی کاری، این  و حداقل در این 

وقتی که هر دو، هم انسانیت و هم علم، در شخصیتی قوی جمع گردنـد، .) وجود داشتبه راستی 
های فـرانکلین و اینشـتین  شود؛ موضوعی که در نگـارش زندگینامـه بروز خالقیت می آن فرد مستعدِ 
مبتکـر و  سـاختارهای اقتصـادیِ  یِ پـای بـر کلیـد اصـلیِ  ،ی من بود و معتقدم که این هم مورد عالقه

  .و در قرن بیست و یکم استـر پیش
نم تـو خـوب «: جواب داد. اش را بنویسم خواهد من زندگینامه از جابز پرسیدم که چرا می به گ
دانستم که مجبور به مصاحبه با تعداد  می. انتظار این پاسخ را نداشتم» .بلدی از مردم حرف بکشی

شان  شان کرده و باعث ناراحتی سانی که از کار اخراجمرتبط با او خواهم شد، حتی ک زیادی از افرادِ 
 ،ترسیدم که با حرف کشـیدِن مـن از آنهـا می. شان کرده بود خود رها و یا خشمگین یا به حالِ  ،شده

ی من با افراد مختلف به گوشش رسید، معلـوم شـد کـه  بعدها وقتی خرب مصاحبه. راحت کنار نیاید
مختلـف  افـرادِ  عد از یکی دو ماه، خودش بدل شـد بـه مشـوقِ ولی ب. راه هم نبوده ر بیاحساسم پُ 

                                                 
1  Bill Hewlett 
2  David Packard 
3  Edwin Land 
4  Polaroid 
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هیچ تالشی بـرای وضـع محـدودیت . برای صحبت با من) دخرتهای سابقش حتی دشمنان یا دوست(
ــی خیلــی کارهــا کــرده«: گفــتیــک بــار . نکــرد کنم، مثــل حاملــه کــردن  ام کــه افتخــاری ِبِهشــان 
هـیچ اسـکلتی «: و افزود» رس و سامان ندادم وبسالگی و اینکه آن ماجرا را خ ٢٣دخرتم در  دوست

ل نظارت بر آنچه می» .١توی گنجه ندارم که نشود بیرونش آورد یـا  و نبـودهم نوشتم  به دنبال اِع
اش زمانی رخ داد  ی فکری تنها مشغله. در حال تکمیل کتاب آن را مطالعه کندکه خواست  یحتی 

ی طرح را که دید، خیلـی منزجـر شـد تـا  اولین نسخه. که نارشم در حال گزینِش طرح روی جلد بود
من، هـم خوشـحال شـدم و هـم . ی جدید دخالتش دهیم جایی که از ما خواست در طراحی نسخه

  .موافقت کردماش  با خواستهزود خیلی . راغب
بعضی از آنها رسمی بـود . کار با انجام بیش از چهل مصاحبه و گفتگو با شخص او به پایان رسید

های طوالنی یـا از پشـت  روی یا رانندگی و بقیه هنگام پیاده ،آلتو اش در پالو نشیمن خانه و در اتاق
ای با من صمیمی و راحت شـد،  های آن دو سال به طور فزاینده در طول مالقات. تلفن انجام گرفت

 :گفتنـد کارش در اپـل بـه آن می چیزی بـودم کـه همکـاران کهنـه با این حال بعضی مواقع شاهد آن
های حافظـه در  پـای اشـتباهات غیرعمـدی سـلول گـاهندارم که  یشک» .٢ی تحریِف واقعیت دایره«

اش از  ی شخصـی داشـت نسـخه ، اودهد؛ اما در سایر مواقع ی ما رخ می میان بود که این برای همه
ی بیشـرت در  ررسـی و ُمداقـهپـس بـرای انجـام ب. کرد بازگو می -و حتی خودش-واقعیت را برای من 

 او صد تـن از دوسـتان، آشـنایان، رقبـا، دشـمنان و همکـاران هایی را با بیش از ، مصاحبهشرسگذشت
  .ترتیب دادم

  
ل محدودیت  برای تقاضاییهیچ  همهمرسش  خواسـتار و حتـی  ،بر کتاب نداشت نظارت یااِع

در حقیقت او مشوق من برای . نشد نیز خواستم منترش کنم میکه آنچه  ی مقطع به مقطعِ  مطالعه
ترین و  لورین یکی از باهوش. های شوهرش بود ها و توانایی ضعف بیان نقطه صداقت ضمنِ  رعایِت 
ن اوایــل بــه مـن گفــت. ام ترین افــرادی اســت کــه دیـده اصـولی هــایی از زنــدگی و  بخش«: در هــ

او در . تو نبایـد آنهـا را الپوشـانی کنـی. شخصیت استیو کامالً آشفته بوده و این عین حقیقت است
لی است ولی در عین حال داسـتان زنـدگی جـالبی هـم دارد، تنهـا انتظـارم ایـن ها عا آدم گیج کردنِ 

ام داستانش را صادقانه تعریف کنی  ».است که 
شکی نیست که . گذارم که میزان موفقیت مرا در این مهم تشخیص دهد ی خواننده می به عهده

ی واقعی، هستند کسـانی کـه برخـی حـوادث را طـور دیگـری بـه خـاطر  در بین بازیگران این قصه
  .ام گیر افتاده جابزی تحریف واقعیت  آورند یا حتی شاید فکر کنند که من هم در دایره می

                                                 
  م.کنایه از این که راِز مگو ندارم    ١
  م.سه پاراگراِف ابتدایِی فصل یازده: رجوع کنید به ”،واقعیت ی تحریِف  دایره“برای فهم بهرتِ معنای     ٢
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ِ  انِ درست مثل دور   ہی کیسینجر که از برخی جهات آمادگی خوبی برای این پروژ هِ  کتاِب  نوش
ی استیو جابز هم افرادی را دیدم که احساسات مثبت یا  در من به وجود آورد، در نگارش زندگینامه

ولـی . بـه خـوبی قابـل مشـاهده بـود ١منفی شدیدی نسبت به او داشتند، طوری که اثـر راشـومون
ای موازنه و در مواجهه بـا منـابع،  ها را به طور عادالنه ود را به کار گرفتم تا تناقضبیشرتین سعی خ

 . کنم پیشهشفافیت و صداقت 
خالق،  این، کتابی است راجع به زندگِی پر فراز و نشیب و شخصیِت به غایت قوِی یک کارآفرین

ل کامپیوترهـای : شش صـنعت بـزرگ دنیـا را متحـول کـرد ،جویی و طغیانگری که اشتیاقش برای ک
ر ـو نشـ  هـای کـامپیوتری ، تبلت)هوشـمند(های همراه  های انیمیشن، موسیقی، تلفن شخصی، فیلم

ــال ــد شــ می. دیجیت ــا اضــافه کنی ــه اینه ــد حتــی یــک صــنعت هفــتم هــم ب های  فروشــگاه: توانی
بـه عـالوه، او . اساسـی قـرار داد بـازنگریِ  فروشی؛ که البته جابز آن را متحول نکرد ولی مـورد خرده

محور است و  یک بازار جدید بر مبنای محتواهای دیجیتال گشود که برنامه ی توسعهمسیری را برای 
جابز در طول مسیر خـود، نـه تنهـا محصـوالت را متحـول سـاخت .  ها تکیه ندارد سایت فقط بر وب

اِی خـود را چنـان در آن بـه .اِن.ر پـا کـرد و دیاش، رشکتی معظم بـ ای حرفه  بلکه در مهمرتین تالش
تواننـد بیـنش  پذیر کـه می  ودیعه نهاد، که اپل اینک پُر است از طراحانی خالق و مهندسانی ریسک

، درست بعـد از اسـتعفای او از مـدیرعاملی ٢٠١١در آگوست . جابز را در دنیای امروز به پیش برند
  .بنیان نهاد، اپل بدل به ارزشمندترین رشکت دنیا شدی والدینش  رشکتی که روزی در گاراژ خانه

ای  در زمانـه. بسیار امیدوارم که این کتاب، کتابی باشد راجع به نـوآوری و خالقیـت در عین حال
 کشــورها درهــایی بــرای حفــظ مرزهــای نــوآوری خــود اســت و همزمــان  کــه امریکــا بــه دنبــال راه

های  ی زیرسـاخت اخ اقتصـادهای خـالق بـر پایـهپهناور در تـالش بـرای سـ ی این جهانِ  چهارگوشه
ادِ  . نوآوری، تخیل و ابداعات کاربردی مطرح اسـت راستینِ  دیجیتال هستند، جابز به عنوان آخرین 

ارزش در قـرن بیسـتم و بعـد از آن، برقـراری پیونـد میـان  دانست که بهـرتین راه بـرای خلـقِ  او می
هـای تکنولوژیـک بـا شـاهکارهای  ه در آن جهشخالقیت و تکنولوژی است؛ پس رشکتـی سـاخت کـ

یـز“جابز و همکارانش در اپل قادر بودند . دنآمیز  مهندسی در هم می آنهـا رصفـاً : فکـر کننـد ”مت
ها و خـدماتی ارائـه  های هـدف نسـاختند، بلکـه دسـتگاه برای گروه  پیرایه و پیرشفته محصوالتی بی

ی پیش از عرضه، مرصفکردند که از اساس نو بودند؛ محصوالتی که تا  دانسـتند کـه  کنندگان حتی 
  .به آنها نیاز دارند

ونه نبود که خیلی پاستوریزه و فقط برای الگو شدن به عرصـه آمـده  استیو یک رئیس یا انسانِ 
توانســت  جــابز نیــز می -ی مــا هســت کــه در وجــود همــه-های ابلیســی  تحــت تــأثیر جنبــه. باشــد

شخصیت، اشـتیاق و محصـوالتش در پیونـد بـا . امیدی سوق دهد اطرافیانش را به سمت خشم و نا
                                                 

ناظران عینی و  یک خاطره توسِط  تواند باعث شود میان یادآوریِ  تأثیر ذهنیت در به یادآوری خاطرات، که می  ١
  م.های مشهودی بروز کند واقعیت رخ داده در خارج، تفاوت
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مـاجرای زنـدگی او . اپل، همه اجزاِء یـک کـِل بـزرگرت بودنـد افزارِ  افزار و نرم هم، درست مثل سخت
هایی راجع به نوآوری، شخصیت فردی، رهربی و  بخش؛ پر از درس بخش است و آگاهی توأمان، الهام

  .ها ارزش
 

ی  ایشنامه شـور امـا  ررس و نابالغ اسـت کـه پُـ اثر شکسپیر، راجع به یک شاه خیره ١پنجمی ِه
کتاب با ایـن ُرسایـش آغـاز . است و ایراد بخش اما پر از عیب دل اما احساساتی، الهام زودرنج، سنگ

ترین بهشـت  ی آتشیِن شعر و موسیقی که جلوس خواهـد کـرد در درخشـان برای آن الهه« :شود می
ی دو خـانواده رشوع  ترین بهشـت خالقیـت بـا قصـه برای استیو جابز، صعود به درخشان» .خالقیت

را  ٢سـیلیُکنگرفت چطور  مییاد تازه داشت ای که  شد، سپس با بالیدن در یک دره ادامه یافت، دره
  .به طال تبدیل کند

                                                 
1  Henry V 
2    Silicon 



 

 

 ها شخصیت
  

  
  
  

 .پُنگ را طراحی و جابز را استخدام کرد مهندس ارشد در آتاری، کسی که بازیِ . ١اَلُکرن اَل
 

 .عامل اپل شد، نِکست را خرید و جابز را برگرداند مدیر ١٩٩٦در سال . ٢آِملیو گیل
 

 . گرافیکی را برای َمکینتاش توسعه دادکاربری از کارمندان قدیمی اپل که رابط . ٣اتکینُسن بیل
 

 .مادر دخرتش لیسا و اسِتْدهای، دخرت جابز در هوم دوست. ٤برنان کریسان
 

؛ وی در نیویـورک بـه نویسـندگی ١٩٧٨دخـرت جـابز و کریسـان برنـان، متولـد . ٥جابز-لیسا برنان
 .مشغول است

 
 .مؤسس آتاری و الگوی کارآفرینی برای جابز. ٦نُالن بوشِنل

 
ی اول حضور جابز، عضـو هیـأت مـدیره و محـرم ارسار  دورهرئیس بازاریابی اپل در . ٧بیل کَمپِبل

 .١٩٩٧در سال  شجابز بعد از بازگشت
 

 .ار و بعدها یکی از مدیران اجرایی دیزنیسکیکی از مؤسسین پی. ٨اِدوین کَتمول
 

 .یک استاد ذن به سبک سوتو در کالیفرنیا که معلم معنوی جابز بود. ٩کوبون چینو
  

                                                 
1  Al Alcorn 
2  Gil Amelio 
3  Bill Atkinson 
4  Chrisann Brennan 
5  Lisa Brennan-Jobs 
6  Nolan Bushnell 
7  Bill Campbell 
8  Edwin Catmull 
9  Kobun Chino 
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را بـرای اپـل سـاخت و سـه دهـه بـا جـابز  ”١٩٨٤“تبلیغات که آگهی ی  عرصهجادوگر . ١لی کلو
  .همکاری کرد

  
 .برد که اکنون در بخش تولید اپل به رس می اول،از مدیران تیم َمکینتاش . ٢کُلمن ”ِدبی“ِدبورا 

 
استخدام کرد؛ وی در آگوست  ١٩٩٨، مردی متین که جابز به سال یمدیر ارشد عملیات. ٣تیم کوک

 .عامل جایگزین جابز شد عنوان مدیربه  ٢٠١١
 

هـای تولیـد  کننده در مذاکرات جابز با کمپانی مدیر خدمات اینرتنتی اپل، فردی تعیین. ٤اِدی کیو
 .محتوا

 
ی  های اولیـه کِنـا، کسـی کـه در سـال ی رِجـیس َمک تبلیغاتچِی مؤسسه. ٥کانینگهام ”اَندی“آندرآ 

  .کرد ی َمکینتاش با اپل همکاری می ہپروژ 
 

ار را نهـایی کـرد و سـکیزنی که قـرارداد سـاخت فـیلم بـا پیگیر د مدیرعامل سخت. ٦مایکل ایس
 .بعدها با جابز درگیر شد

 
 .عامل اُراکِل و دوست صمیمی جابز مدیر. ٧لَری اِلیسون

 
 .به اپل آمد تا آیـپاد را توسعه دهد ٢٠٠١که در سال   ٩یک مهندس پانکی. ٨تونی ِفیِدل

 
 . افزاری موبایل در اپل های نرم مدیر رسویس. ١٠فُرستالاِسکات 

 
هـای  ی سـیب شـهری و سـالک طریقت دانشجوی کالج رید، مدیر یـک مزرعـه. ١١رابرت فریدلند

  .بعدها مدیر یک رشکت معدنی شداو . تأثیر خود قرار داد در جوانی تحت جابز را رشقی که 
                                                 

1  Lee Clow 
2  Deborah "Debi" Coleman 
3  Tim Cook 
4  Eddy Cue 
5  Andrea "Andy" Cunningham 
6  Michael Eisner 
7  Larry Ellison 
8  Tony Fadell 

  /http://fa.wikipedia.org :ایدئولوژی پانکپدیا،  رجوع شود به ویکی    ٩
10  Scott Forstall 
11  Robert Friedland 



ت ی ص خ ا ش   ١٥   | ه

 

جـایگزین او در تـیم  ١٩٨٥بـا اخـراج جـابز در سـال  کـه مدیر اپل در فرانسه،. ١ژان لوئی گاسه
  .َمکینتاش شد

  
  .١٩٥٥افزاری عرص کامپیوتر، متولد  ی نرم نابغه. ٢بیل گِیتس

 
 .و همکار جابز در تیم اصلی َمک ، افزار مهربان و بامزه مهندس نرم. ٣اَندی ِهرتزِفلد

 
 . ای ستودنی در مقابله با جابز عضو اصلی تیم َمکینتاش، دارای روحیه. ٤جوآنا هافَمن

 
 .در کالج رید و کارمند اپل در آغاز کاتکیدخرت دانِیل  دوست. ٥الیزابت ُهلمز

 
توسط جابز استخدام شد تا مهنـدس بـرق  ١٩٧٦ سال یک مارکسیست سیگاری که در. ٦رُد هالت

 .باشد IIاپل 
 

 .٢٠٠٥ایس به عنوان مدیرعامل دیزنی در سال جانشین . ٧باب ایگر
 

رئیس بخش طراحی در اپل، که تبدیل شد به رشیـک کـاری و محـرم ارسار . ٨آیوْ  ”جانی“جاناتان 
 .جابز

 
ی کارشناسـی ارشـد در ویسکانسـین کـه  سوری تبار، دانشـجوی دوره. ٩َجنَدلی ”جان“عبدالفتاح 

رینـو،  ینزدیکـدر تـاْون  او در کـازینو بوم. مشخص شد پدر بیولوژیک جابز و ُمنا سیمپسـون اسـت
 .مدیر پذیرایی است

 
با پـاْول جـابز ازدواج کـرد؛ آنهـا  ١٩٤٦ سال دخرت دو مهاجر ارمنی، که در. ١٠کالرا هاگوپیان جابز
  .او را به فرزندی پذیرفتند ١٩٥٥بعد از تولد استیو در 

 
                                                 

1  Jean-Louis Gassée 
2  Bill Gates 
3  Andy Hertzfeld 
4  Joanna Hoffman 
5  Elizabeth Holmes 
6  Rod Holt 
7  Robert (Bob) Iger 
8  Jonathan "Jony" Ive 
9  Abdulfattah "John" Jandali 
10  Clara Hagopian Jobs 
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 .فرزند دوم لورین پاِول و استیو جابز. ١اِرین جابز
  

  .جابزو پاِول سومین و آخرین فرزند . ٢ایْو جابز
  

 .که دو سال بعد از استیو به فرزندخواندگی پذیرفتند ،پاْول و کالرا جابز دخرتِ . ٣پَتی جابز
  

متولد ویسکانسین، ملوان نیروی دریایی ساحلی که با همرسش کالرا، استیو . ٤پاْول رینهولد جابز
  . را به فرزندخواندگی پذیرفت

 
 .اولین فرزند استیو جابز و لورین پاِول. ٥رید جابز

 
 .های اپل را توسعه دهد استخدام شد تا فروشگاهتوسط جابز  ٢٠٠٠در سال . ٦ران جانُسن

 
 ١٩٩٤خـورد و در سـال بـر رئیس استودیوهای دیزنی، که با ایسـ بـه مشـکل . ٧ِجفری کاتزنربگ

 .ُورکز را تأسیس کند استعفا کرد تا استودیوی دریم
 

د اپل در در سفر به هند و کارمن اوترین دوست جابز در کالج رید، همراِه  نزدیک. ٨کاتکیدانِیل 
 .آغاز

 
 . یکی از مؤسسین و مغز متفکر پیکسار. ٩جان لَِسِرت 

 
 .که در اپل و نِکست با جابز بود ،مدیر بازاریابی. ١٠دانل لِوین

 
 .پدر بودیک گذار بزرگ و رئیس اپل که برای جابز مثل  اولین رسمایه. ١١کوال مایک مارک

 

                                                 
1  Erin Jobs 
2  Eve Jobs 
3  Patty Jobs 
4  Paul Reinhold Jobs 
5  Reed Jobs 
6  Ron Johnson 
7  Jeffrey Katzenberg 
8  Daniel Kottke 
9  John Lasseter 
10  Dan’l Lewin 
11  Mike Markkula 
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یـی میی تبلیغـات کـه در اوایـل  نابغه. ١کِنا رِجیس َمک کـرد و همـواره یـک  کـار، جـابز را راهن
  .مشاور معتمد باقی ماند

 
 .َمکینتاش در آغاز مدیر بازاریابیِ . ٢مایک ُمری

 
های اینتـل کمـک کـرد ولـی  مدیرعامل اینتل که به سـازگاری َمکینتـاش بـا تراشـه. ٣پاْول اوتِلینی
  .رَدی آیـفـُن را فراهم آوَ  ہی همکاری با پروژ  نتوانست زمینه

 
برخورد کـالج ِپـن، کـه بعـدها بـه گُلـدَمن سـاکس و  التحصیل فهمیده و خوش فارغ. ٤لورین پاِول
  .با استیو جابز ازدواج کرد ١٩٩١او در سال . ی بازرگانی استنفورد رفت سپس دانشکده

 
  .دان متولد ممفیس، دوست جابز وکیل و حقوق. ٥ُجرج رایلی

 
ی اپـل و بـرای جـابز  ی هیأت مـدیره دنیای فناوری، عضو اولیهای  گذار افسانه رسمایه. ٦آرتور راک
 .مانند یک پدر

 
افزار  رئیس مهندسـان سـخت ١٩٩٧همکار جابز در نِکست، در سال . ٧رابینشِتین ”رابی“جاناتان 

 .اپل شد
 

کوال دعوت به همکـاری شـد تـا در مقـام مـدیر اپـل،  توسط مارک ١٩٧٧در سال . ٨مایک اِسکات
 .مهار کند استیو جابز را

 
توسط جابز برای مدیرعاملی اپـل اسـتخدام  ١٩٨٣مدیر اجرایی پپسی که در سال . ٩سکالیجان ا

 .منجر به اخراج جابز گردید ١٩٨٥شد، درگیری این دو در سال 
 

                                                 
1  Regis Mckenna 
2  Mike Murray 
3  Paul Otellini 
4  Laurene Powell 
5  George Riley 
6  Arthur Rock 
7  Jonathan "Ruby" Rubinstein 
8  Mike Scott 
9  John Sculley 
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متولد ویسکانسین، مادر بیولوژیک اسـتیو جـابز کـه او را بـرای . ١جوآن شیبل َجنَدلی سیمپسون
او مادر ُمنا سیمپسون نیز هسـت و البتـه ایـن فرزنـدش را . ی جابز سپرد خانوادهفرزندخواندگی به 
  .نزد خود بزرگ کرد

  
اش با اسـتیو را کشـف کـرد و از آن  رابطه ١٩٨٦خواهر بیولوژیک جابز، در سال . ٢ُمنا سیمپسون

، )اینجـاهر جـایی نـه (مادرش جوآن   هایی بر اساس زندگی وی رمان. موقع خیلی با هم اُنس گرفتند
) پـدر گمشـده(و نیز زندگی پدرش عبـدالفتاح جنـدلی ) یک آدم عادی(ی جابز و دخرتش لیزا  رابطه
  .نوشت

 
 .یکی از مؤسسین پیکسار که با جابز به مشکل برخورد و جدا شد. ٣اَلْوی ِری اِسمیت

 
اسکیزوفرنی مبتال به  ١٩٩٠ی  نظیر تیم اصلی َمکینتاش که در دهه نویس بی برنامه. ٤بارِل اِسمیت

  .شد
 

رئـیس مهندسـان  ١٩٩٧همکار جابز و رابینشِتین در نِکست که در سـال . ٥تِوانیان ”اَوی“اَِودیس 
 .افزار در اپل شد نرم

 
ِ در رشکـت . ٦جیمز وینِسنت یـک بریتانیـایی عاشـق موسـیقی، همکـار لـی کلـو و دانکـن میلـ

  .ای که اپل به همکاری گرفته بود تبلیغاتی
 

جابز را در آتاری مالقات کرد، اولین رشیک جابز و وازنیاک در اپل که طی یـک اقـدام . ٧ِوینران 
ام سهمش را واگذار کرد ن ابتدا   .نابخردانه، ه

 
جابز راهـی پیـدا کـرد تـا . اسِتْدهای کامپیوتر و الکرتونیک در هوم مهندسیک . ٨استیفن وازنیاک

ایـن دو در . بندی و بازاریابی کنند کرد، بسته ای را که وازنیاک طراحی می العاده  مدارهای فوق صفحه
 .تأسیس اپل با یکدیگر رشاکت کردند

                                                 
1  Joanne Schieble Jandali Simpson 
2  Mona Simpson 
3  Alvy Ray Smith 
4  Burrell Smith 
5  Avadis "Avie" Tevanian 
6  James Vincent 
7  Ron Wayne 

٨   Stephen Wozniak :الً با چیزی که پیش   م.اید تفاوت دارد تر شنیده تلفظ این نام در این ترجمه احت



 

 

  
 
  

 
 .١٩٥٦پاْول جابز همراه با استیو، 

 
  
  



 

 

  
  
  

  
 .آلتوس و گاراژی که اپل در آن متولد شد جابز در لوس ی پدریِ  خانه

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

 
 .١٩٧٢اسِتْدهای،  هومعکسی از کتاِب ساِل دبیرستاِن 

  
  
  
  



  
 

 

 فصل یک
  

  كـــــودكـــــي دورانِ
 

 برگزیده  و شده  رها
  
  
 
  

 رزندخواندگيـف
  

بعد از جنگ جهانی دوم و در پایان خدمت در نیروی دریایی ساحلی، با همکارانش پاْول جابز 
ً ظرف دو هفته ،شان محل پهلو گرف کشتی ١فرانسیسکو در سان. رشطی بست ی  گفت که حت

شده، قامتی به  با بدنی خالکوبی ،او یک مکانیک موتور. آینده برای خود همرسی پیدا خواهد کرد
اش نبود که منجر به قرار  اما این قیافه. بود ٢ای شبیه جیمز دین مرت و چهره سانتی ١٨٣بلندای 

 بود که آناین  ،بلکه تنها دلیل. منی شدخوی دو مهاجر ار  مالقات با کالرا هاگوپیان، دخرت شیرین
 بیرون آنها با خواستمی ابتدا کالرا که دیگری خالف گروه بر دوستانش و پاْول ،ظهر از بعد روز
د و رشطی را که بسته بود، شپاْول با کالرا نامزد  ،١٩٤٦ده روز بعد در مارس  .داشتند اتومبیل برود،
  .بعد زمانی که مرگ کالرا را از پاْول گرفت، پایدار باقی مانداین ازدواج رؤیایی تا چهل سال . بُرد

گرچه . بزرگ شد ٤ویسکانسین ٣تاونِ  رَمنی دامداری در جِ  پاْول رینهولد جابز، در یک مزرعه
تا پایان عمر متین و آرام باقی به رغم ظاهر زبرش، بود اما پاْول  -و گاهی بدزبان-پدرش الکلی 

در نوزده  کرد تا اینکه ی میمکانیک و کارِ بعد از ترک دبیرستان، در غرب عاطل و باطل بود . ماند
ی کشتی  روی عرشه. به نیروی دریایی ساحلی پیوست ،سالگی حتی با اینکه شنا بلد نبود

در عملیات انتقال نیروها به ایتالیا زیر مستقر شد و بیشرتِ جنگ را  ٥ِمیگز. سی.ژنرال اِم. اِس.اِس.یو
 ُ نشان تقدیرهایی را برایش به همراه  تبحرش به عنوان مکانیک و آتش. خدمت کرد ٦نظر ژنرال پَ

                                                 
1  San Francisco 
2  James Dean 
3  Germantown 
4  Wisconsin 
5  USS General M. C. Meigs 
6  Patton 
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ی ملوانی باالتر  شد و بدین سان هرگز از درجه می گاه دچار مشکالت جزئی نیز  آورد ولی گاه و بی
 .نرفت

ی والدینش بعد از بو  ١متولد نیوجرسی ،کالرا هاگوپیان گریخ د؛ یعنی محل فرود هواپی
. فرانسیسکو نقل مکان کردند سان ٢ی میشنِ  آنها در کودکِی او به محله. ها از کشور ارمنستان ترک

اینکه قبالً یک : کالرا وقتی با پاْول مالقات کرد، رازی در دل داشت که کمرت کسی از آن مطلع بود
که مالقات اول با   از این رو در آن برهه. ر جنگ از دست رفته بودبار ازدواج کرده ولی همرسش د

 .ی تشکیل یک زندگی نو بود جابز برایش پیش آمد، آماده
دوران جنگ را داشتند، بعد از انعقاد  ی هیجان و غلیانِ  آن دو مثل بسیاری دیگر که تجربه

ای تشکیل دهند و یک زندگی  ی صلح تصمیم گرفتند به جایی آرام بروند، خانواده معاهده
زندگی مشرتک را در  شان کم بود برای همین چند سال آغازینِ  پول. مخاطره را آغاز کنند بی

به عنوان مکانیک  جابزدند جایی که کوچی ٣سپس به ایندیانا  .ویسکانسین با والدین پاْول رس کردند
او رس هم کردن خودروهای قدیمی بود و در   رسگرمی. در آمد ٤به استخدام اینرتنشنال هارِوسرت

باألخره هم از شغلش استعفا داد تا . آورد اوقات فراغتش با خرید و فروش و تعمیر آنها پولی در می
ام  .ددوم بشو  ی خودروهای دست وقت فروشنده به طور 

. شوهرش را راضی کرد تا به آنجا برگردند ١٩٥٢فرانسیسکو بود باألخره در  کالرا که عاشق سان
ان گرفتند ٦گیت درست در جنوب پارک گُلدن ،٥ِست ی سان روبروی اقیانوس در محله  جابز. یک آپار

شان  در یک رشکت تأمین مالی به عنوان مأمور اسرتداد استخدام شد؛ خودروهایی را که صاحبان
آورْد و در کنار آن همچنان به خرید  رشکت در میلک ها نبودند مجدداً به  قادر به بازپرداخت وام

 فراهم خود پرداخت تا یک زندگی مناسب برای همرس و تعمیر و فروش خودروهای دست دوم می
 .کند

خواستند، ولی کالرا از مشکل بارداری خارج  بچه می. شان کم بود اما با این حال چیزی در زندگی
شان،  سال پس از ازدواج ٩یعنی  ١٩٥٥بنابراین در . دار شدن نبود برد و قادر به بچه از رحم رنج می

 . افتادند کودکبه فکر پذیرش رسپرستی یک 
ی روستایی  ل ویسکانسین بود، دخرتی از یک خانوادهجوآن شیبل نیز مثل پاْول جابز اه

رش یک ـدر آنجا با همس  مهاجرت کرد، ٧ی خلیج گرین  پدرش آرتور شیبل، به حومه. تبار آملانی
لک کردند و به طور تفریحی ولی همراه با موفقیت، به فروش امالک و  مزرعه ی پرورش َسمور را 

                                                 
1  New Jersey 
2  Mission 
3  Indiana 
4  International Harvester 
5  Sunset 
6  Golden Gate 
7  Green Bay 
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گیری بود، به خصوص در مورد روابط دخرتش؛ رسسختانه  آرتور آدم سخت. پرداختند ١گراِورسازی
مند بود، اما کاتولیک  مانع از پا گرف عشق اول جوآن شد، چرا که پرس مورد عالقه ی او گرچه ه

  .نبود
پدرش . برجسته در سوریه بود  ای فرزند خانواده ٩ترین فرد در بین  جوان ،عبدالفتاح جندلی

ْمص بود و و حدمشق کار دیگر داشت، دارای مایملک فراوان در  و پاالیشگاه نفت و چندین کسب
مادر او،  یک زن . توانست قیمت گندم را در منطقه کنرتل کند به خاطر موقعیتش به راحتی می
ن سنتی و همرسی خانه ها نیز  ی شیبل، جندلی مثل خانواده. کار بود دار، مطیع و محافظه  مسل

ن بودن به مدرسه. توجه خاصی به آموزش داشتند وزی ر  ی شبانه عبدالفتاح با وجود مسل
التحصیل شد و سپس  مسیحیان رفت، بعدها در مقطع کارشناسی از دانشگاه امریکایی بیروت فارغ

  .رفتبرای اخذ مدرک دکرتای علوم سیاسی به دانشگاه ویسکانسین 
ْمص بودند، جایی که آنها دو ماه در ح. به سوریه رفت ، جوآن با عبدالفتاح١٩٥٤در تابستان 

سپس در بازگشت به  .پخت غذاهای سوری را یاد گرفت زجندلی طر ی  جوآن از خانواده
هر دو در بیست و سه سالگی، هنوز تصمیم نداشتند که . ویسکانسین، فهمید که باردار شده است

کرد که اگر دخرتش با  پدر جوآن آن زمان در حال فوت بود و تهدید می. به طور رسمی ازدواج کنند
ی  سقط جنین هم انتخابی نبود که در یک جامعه. د کردعبدالفتاح ازدواج کند، او را طرد خواه

فرانسیسکو مسافرت  جوآن به سان ١٩٥٥بنابراین در اوایل سال . کوچک کاتولیک پذیرفته شده باشد
کرد، جایی که تحت مراقبت یک پزشک مهربان قرار گرفت؛ آن پزشک حامی مادرانی بود که به 

رس و صدا مراحل فرزندخواندگی را  آورد و بی  ه دنیا میها را ب بچه. شدند طور ناخواسته حامله می
 .داد انجام می

التحصیل  سپرد که فارغ رسپرستی فرزندش را فقط به کسانی می: جوآن یک رشط اصلی داشت
داده  شبنابراین دکرت اوضاع را طوری سامان داد که کودک به یک وکیل و همرس . بودند کالج می

اند  خواسته ، آن زوج منتخب گفتند که یک دخرت می١٩٥٥ی  فوریه ٢٤ولی با تولد آن پرس در . شود
همین شد که آن کودک، پرس یک وکیل نشد بلکه به فرزندی زن و . عدول کردند اتو از توافق

و دیگری بود، مردی در آمد که یکی از دبیرستان ترک تحصیل کرده و عاشق کارهای مکانیکی 
پاْول و کالرا فرزندشان را . کرد می حسابداریبود که کار  داشتنی بانویی بسیار مهربان و دوست

 . نامگذاری کردند» استیون پاْول جابز«
ام نکرده جدیدبا آگاهی از اینکه زوج  اند، جوآن از امضا کردن اسناد مربوطه  حتی دبیرستان را 

رسانجام جوآن . ی جابز ها طول کشید، حتی بعد از انتقال کودک به خانه ماجرا هفته. رس باز زد

                                                 
  /http://fa.wikipedia.org :سازیگراور پدیا،  رجوع شود به ویکی    ١
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ی  انداز کردن هزینه راضی شد که با تعهد کتبی آن زوج مبنی بر افتتاح یک حساب بانکی برای پس
 .ها را امضا کند کالج پرسش، برگه

خواست  پدرش در حال فوت بود و او می. جوآن وجود داشت اما دلیل دیگری هم برای امتناعِ 
در   بعدها گاهی. را زنده نگه داشت خود امیدبعد از آن خیلی زود با جندلی ازدواج کند، پس 

 .توانسته پرسش را برگرداند اش گفت که بعد از ازدواج، می بازخوانی خاطرات، به اعضای خانواده
. شدن مراحل واگذاری کودک رقم خورد، یعنی بعد از نهایی ١٩٥٥فوِت آرتور شیبل در آگوست 

فتاح در کلیسای َسْنت فیلیپ متعلق به در نخستین روزهای کریسمس آن سال، جوآن و عبدال
امللل  عبدالفتاح دکرتای سیاست بین. واقع در خلیج گرین ازدواج کردند ١ی کاتولیک آپوستل فرقه

ن سال فرزند دیگرشان به دنیا آمد، دخرتی که نامش را ُمنا  خود را سال بعد از آن گرفت و ه
فلسفی شد و -جوآن وارد یک زندگی رؤیایی ،١٩٦٢بعد از طالق جوآن و جندلی در سال . گذاشتند

ی روزگار ما شد، وی  شده ی تحسین دخرتش ُمنا نیز در چنین َجوی رشد کرد و بدل به نویسنده
اما از آنجا که واگذاری استیو . به تصویر کشید ”هر جایی نه اینجا“بعدها آن دوران را در کتابش 

 .گذشت تا این دو یکدیگر را پیدا کنند سال زمان باید می ٢٠ی جابز نهایی شده بود،  به خانواده
والدینم « :گفت می. دانست که به فرزندخواندگی پذیرفته شده استیو جابز از سنین پایین می

ح داشت مربوط به شش یا هفت ای واض خاطره» .ندراجع به این مورد با من خیلی رو راست بود
اش، دخرتک همسایه که  بازی کرد که هم شان بازی می های جلوی خانه ؛ روزی روی چمنسالگی

ی خب یعنی والدین واقعی«: بود، پرسیدساکن طرف خیابان  آن به قول خود » خواستند؟ ات تو را 
والدینم . کنان دویدم داخل خانه ت که گریهیادم هس. های داخل رسم خاموش شدند چراغ«: استیو
ما تو را “ :خیلی جدی بودند، درست توی چشمم زُل زدند و گفتند ”.نه، تو باید درک کنی“ :گفتند

ً انتخاب کردیم تک  روی تک. هر دوشان این را گفتند و خیلی آرام برایم تکرار کردند ”.مخصوصا
ت  ».گذاشتند شان تأکید می کل
و  نداش شد این مفاهیم بخشی از وجود جابز و خودشناسی. خاص. یدهبرگز. شده رها
در عمیق هایی  آگاهی از رهاشدگی در بدو تولد، زخم که ندشتترین دوستانش اعتقاد دا نزدیک

اش به داش  کنم عالقه فکر می« :گفت اش می همکار قدیمی ٢ِدل یوکام. کامش به جا نهاده بود
ً  میکنرتل کامل روی محصوالتی که  اش در بدو  ناشی از شخصیت او و رهاشدگی  ساخت، مستقی

ایل داشت محیط پیرامونش را کنرتل کند و محصوالت را درست مثل تعمیمی از او  .تولد بود
که درست بعد از کالج خیلی به جابز نزدیک شد، مورد دیگری  ٣گرِگ کَلهون» .دید وجود خودش می

ای دیگر و دردهای ناشی از آن  خیلی مواقع از واگذار شدن به خانوادهاستیو «: ذکر کردبرای من را 

                                                 
1  St. Philip The Apostle Catholic Church 
2  Del Yocam 
3  Greg Calhoun 
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استیو روش شخصی خودش را برای زندگی . داد ها به او حس استقالل می این حرف. زد حرف می
 ».بودمحل تولدش جهاِن دنیایی متفاوت با  حضور دراز ناشی کردن داشت و این 

او داشت، پدر شد و فرزندش را از  در زمان تولدِ  ، وقتی به سنی رسید که جندلیبعدهاهم جابز 
واگذار که گفت  کریسان برنان مادِر آن کودک می.) البته رسانجام مسئولیت او را پذیرفت(خود راند 

و این در توضیح برخی  ”های قلب او را شکسته بود ام شیشه“ی دیگر  شدن استیو به یک خانواده
کسی که رانده شده، دیگران «: کریسان معتقد بود. کمک من آمدبه ) در این کتاب(از رفتارهای او 

کرد،  در اپل زیر نظر جابز کار می ١٩٨٠ی  اَندی ِهرتزِفلد که در ابتدای دهه» .را از خود خواهد راند
یک او . روابط نزدیکش را حفظ کرد -جابز و برنان-جزو معدود کسانی است که با هر دوی آنها 

ی اساسی دربارهسؤال «: گفتبار به من  توانست خودش  ی استیو این است که چرا بعضی مواقع 
شدنش  رهااین به «: و ادامه داد» رحم و گزنده نباشد؟ را کنرتل کند و نسبت به دیگران آنقدر بی

  ».شدگی در زندگی استیو بود مشکل اساسی، وجود آن حس رانده. شتگ می در ابتدای تولد بر 
ام، اینقدر سخت  چنین تصوری وجود دارد که چون من رها شده«: کرد  میرا رد  مطلب جابز این

توانستند  کاش می ام و والدینم را به این آرزو دچار کنم که ای کنم تا نشان دهم عالی کار می
ً چرند است. دوباره مرا داشته باشند، یا یک چنین مزخرفاتی ً می» .ولی اینها واقعا : گفت مؤکدا

ه والدینم مرا واگذار کرده بودند به من حس استقالل بیشرتی داده باشد ولی شاید اطالع از اینک«
ام، والدینم باعث شدند این  همیشه احساس خاص بودن داشته. ام شدگی نکرده هرگز احساس رانده

اش  جابز همواره وقتی کسی پاْول و کالرا را پدرخوانده و مادرخوانده» .احساس را داشته باشم
ته افروخ اش نیستند، وحشتناک بر کرد که آنها والدین حقیقی حتی فقط اشاره میکرد یا  خطاب می

طور  و در مقابل از والدین بیولوژیکش این» صد والدین من هستندآنها هزار در «: گفت می. شد می
نه نیست، عین واقعیت  این حرف اصالً بی. آنها فقط اسپرم و تخمک هستند«: کرد یاد می رح

  ».ت بیولوژیک و نه چیزی بیشرتاست؛ منشاء حیا
  
 

  1سيليكُني  دره
 

ن کلیشه دوران کودکی استیو با پاْول و کالرا، از خیلی جنبه  ۱۹۵۰ ی های اواخر دهه ها شبیه ه
دخرتی به نام پَتی را هم به فرزندی پذیرفتند و سه سال بعد به آنها و دو ساله شد، وقتی ا. بود

 تی.آی.سیگذاری  رشکت رسمایه. ی شهر نقل مکان کردند در حومه ٢دستگاهیهای  یکی از آن خانه

                                                 
1  Silicon Valley 

  م.شوند اندازه ساخته می های مسطح و هم شکل که در قطعه زمین ی یک خانه صدها دستگاه  ٢
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منتقل کرد ولی او استطاعت زندگی در آنجا  ١پاْول را که مأمور اسرتداد بود به دفرت خود در پالو آلتو
  .بود در جنوبواقع تر  ای ارزان منطقه که رفتند ٢ویو بنابراین به مانِتین ،را نداشت

یک . اش به خودروها و مکانیک را به استیو انتقال دهد سعی کرد تا عالقهآنجا بود که پاْول در 
استیو، از حاال «: داد، گفت گاراژ را به پرسش نشان می داخلِ  روز در حالی که بخشی از میز کارِ 

ساز عالقمند  آورد که پدرش او را به ساخت محصوالت دست جابز به یاد می» .ستااینجا میز کار تو 
به خاطر اینکه . کردم که هوش طراحی پدرم خیلی خوب است فکر می«: گفت می. کرد می 

حصار خانه که . ساخت خواستیم، یکی می اگر قفسه می. چطور بسازدهر چیزی را دانست  می
 ».کنارش کار کنمدر شکست، یک چکش هم به من داد تا 

ویو را  ی مانِتین ههای پشتی و کناری خان هنوز آن حصار، حیاط گذشته،پنجاه سال اینک که 
کشید و  شهای داد، دستی به تخته جابز در حالی که آن را به من نشان می. احاطه کرده است

: درسی که پاْول گفته بود خیلی مهم است. به ارث برده بود شدرسی را به خاطر آورد که از پدر 
. هان هستندهایی که از نظر پن یعنی قسمت ،ها و حصارها حتی برای ساخ بخش پشتی قفسه

ی حتی به ظاهِر بخشی. پدرم عاشق این بود که کارها را درست انجام دهد« توانستی  هایی که 
 ».داد ببینی هم اهمیت می

های مورد  اراژ را با طرحپاْول به تعمیر و فروش خودروهای دست دوم ادامه داد و استیو گ
خطوط، : داد نشان میپرس به ها را  پدر جزئیات طراحی داخلی اتومبیل. نقاشی کرد ی خود عالقه
ام کار، لباس کارش را . را ها ها، نوارهای باریک فلزی و تودوزی صندلی دریچه هر روز بعد از ا

فکر «: پاْول بعدها در جایی گفت. رفت گشت، استیو هم دنبالش می کرد و به گاراژ بر می عوض می
هایش  درگیِر کار کنم ولی دوست نداشت دستاو را مکانیک  کردم که بشود با آموزش فنونِ  می

  ».وقت به کارهای مکانیکی عالقه نشان نداد واقعاً هیچ. دنکثیف شو 
گرچه در گذر » .ای نداشتم ولی به بودن با پدرم چرا من به تعمیر خودرو عالقه«: گفت جابز می

درش نیز بیشرت کرد ولی با این حال به پ زمان، بیش از پیش مفهوم فرزندخواندگی را درک می
پدرش در نیروی دریایی  یک روز وقتی هشت ساله بود، عکسی از دوران خدمِت . شد وابسته می
این یکی . رسید داخل موتورخانه، پیراهنش را در آورده بود و شبیه جیمز دین به نظر می«: پیدا کرد

ً خ ”وای خدا“از آن لحظات  یلی جوان و گف برای یک کودک بود؛ وای خدا، والدینم سابقا
  ».اند قیافه بوده خوش

پدرم دانش «: حاصل شد استیوی الکرتونیکی برای  از طریق کار روی خودروها، اولین تجربه
رس و  ”آن“نداشت ولی در تعمیر خودروها و سایر چیزها، خیلی با  ”الکرتونیک“زیادی راجع به 

الکرتونیک برای » .مند شدم عالقهگفت، خیلی  چیزهای ابتدایی الکرتونیک را که برایم . کار داشت
                                                 

1  Palo Alto 
2  Mountain View 



ک ی ل  ص  ٢٨   | ف

 

هر  آخرِ « :ها برای یاف قطعات تر از سیاحت داخل آشغال استیو خیلی جالب بود، حتی جالب
ها  دنبال ژنراتور، کاربراتور و از این جور قطعه. فروشی داشتیم سیاحتی توی قراضه هفته،
تاجر « :زد چانه میبر رس قیمت فروشگاه  خوانِ  آورد که پدرش در پیش به خاطر می» .گشتیم می

دیدن این » .دانست های پشت باجه می ای را بهرت از آدم خوبی بود، چون قیمت مناسب هر قطعه
ی کالج من  هزینه« :تعهدی که والدینش در زمان پذیرش او داده بودند، کمک کرد چیزها به درکِ 

یها آمد که پدرم یک فورد فالُکن یا ماشین طوری به دست می این رفتند  ی تصادفی دیگر را که راه 
درآمد  ی  فروخت و به اداره دالر می ٢٥٠کرد، بعد  ای روی آنها کار می خرید، چند هفته دالر می ٥٠

ی ١داخلی   ».گفت هم چیزی 
. ساخته شده بود ٢بفروشی به نام جوزف ایشلِر -ی جابز و منازل آن منطقه توسط بساز خانه

 ٣های مختلف کالیفرنیا خانه در بخش ١١.٠٠٠بیش از  ١٩٧٤تا  ١٩٥٠های  رشکت متبوع او بین سال
ی پیرشفته  های ساده در ساخت خانه ٤از نگرش خاص فرانک لوید رایتزگرف ایشلر با الهام . ساخت

ام امریکایی دیوارهای  ،هایی بودند از قبیلِ  ساخت که دارای ویژگی خرجی می کم منازلها،  برای 
نی و های بتُ  ، کف٦تخته و الوار پوشِش  ، ساختار بی٥های طبقه باز ف به کف، طرحای از سق شیشه

: هامان در اطراف آن محله، جابز گفت َروی در یکی از پیاده. شیشهاز جنس کشویی های  بدر 
یز. هایش شیک و ارزان و خوب بودند خانه. ایشلر کار بزرگی انجام داد«  و حس و حال  ،طراحی 

ای هم  العاده های کوچک ولی فوق ویژگی. آوردند درآمد به ارمغان می کم ای را برای مردمِ  ساده
ها  برای ما بچه ،خانه وقت کِف گرمِ  کردی و آن داشتند، مثل گرمایش از کف؛ یک قالی پهن می

  ».شد آیند می خیلی خوش
ر او اشتیاقی را شکل داد تا محصوالتی با کم د های ایشلِر کم خانه ارزِش  درکِ  که گفت جابز می

های ساده را در  من عاشق اینم که طراحی عالی و قابلیت« :طراحی زیبا برای عموم مردم بسازد
: ها گفت و افزود این را با اشاره به وقار و سادگی آن خانه» .چیزی متمرکز کنم که زیاد گران نباشد

ن چیزی  کاری که در ساخت .ش اصلی اپل استاین بین« اولین َمک سعی در انجامش داشتیم و ه
 ».که در حین ساخت آیـپاد هم مد نظرمان بود

  
اینده جابز . کرد؛ مردی موفق ی بنگاه معامالت امالک زندگی می آن طرِف خیابان، یک 

برای همین پدرم . زند رسید دارد ثروتی به هم می آنقدرها زرنگ نبود ولی به نظر می«: گفت می
                                                 

1  IRS: Internal Revenue Service 
2  Joseph Eichler 
3  California 
4  Frank Lioyd Wright 

ریِ     ٥ اخلِی خانه های د ی همکف دارند و ایوان داخلی که در آنها طبقات باالیی، مساحتی کمرت از طبقه الگوهای مع
  م.مرشف هستند ی اول و سالن به طبقه

ی) ها مثالً الوارها و تخته(ها  ی خانه های طراحی مدرن که در آنها اجزاء سازنده گرفته از سبکبر     ٦   م.شوند پوشانده 
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و خیلی سخت کار کرد، این را کامالً به خاطر دارم؛  ”توانم انجامش دهم من هم می“فکر کرد که 
درست . های شبانه رفت، آزمون مجوز شغلی را گذراند و وارد کار معامالت امالک شد به کالس

ن روزها بود که بازار امالک از رونق افتاد را در نتیجه، خانواده از نظر مالی یک سال بد  ».ه
مادرش حسابداری کمپانی رشکای . رفت ی ابتدایی می پشت رس گذاشت؛ آن زمان استیو به مدرسه

. را بر عهده گرفت، یک وام بانکی ثانوی هم اخذ کردند) ی ادواتی با کاربرد علمی سازنده( ١واریان
چه چیزی راجع به جهان هست که تو درکش « :یک روز معلم کالس چهارم از استیو پرسید

ی«: او جواب داد» کنی؟ ی کرد  افتخار می» .باره پدرم اینقدر ورشکسته شده کنم که چرا یک درک 
ی بهرت در پیش  ای را برای بدل شدن به یک فروشنده رانهوِ َز که پدرش هرگز رفتار حقیرانه یا مُ 

را بلد  برای فروش امالک ش باید پیش مردم چاپلوسی کنید ولی پدرم این کار« :گفت می. نگرفته
مکانیکی  رس کارِ بر بنابراین پاْول جابز » .کنم از این بابت تحسینش می. اصالً در خونش نبود. نبود

  .برگشت خودش
آرام و موقر بود، صفاتی که پرسش بیش از آنکه از آنها الگوبرداری کند،  یپاْول فرد

ونه . ای بود اراده وی در عین حال آدم با. پرستیدشان می طور ذکر  اش را این از ارادهاستیو یک 
  :کرد می

  
یک مرد مجرد، از آن تیپ . کرد کار می ٢هاوس مان مهندسی بود که در وستینگ در نزدیکی«
آن موقع والدینم . کرد اوقات از من نگهداری می دخرتی هم داشت که گاهی دوست. های ژولیده آدم

رفتم و یکی دو ساعتی  میآنجا  بههر دو شاغل بودند، بنابراین من بعد از مدرسه یک راست 
یک شب دخرته . دخرتش را کتک زد مردک چندین بار بدمستی کرد و دوست. ماندم ی آنها می خانه

آن مردک هم مست و آویزان دنبالش آمد،  .ترس عقل از رسش پریده بود ، از فرِط آمد ی ما خانهبه 
نجا  ”قرار نیست وارد شویاو اینجا است ولی تو “: راهش ایستاد و گفت اما پدرم رس و یارو ه

ولی امثال آن مردک زندگی افراد   شاعرانه یاد کنیم، ١٩٥٠ی  همگی دوست داشتیم از دهه. ماند
  ».ندمحله را خراب کرده بود

 
های دوکی شکل در رستارس امریکا  ی پر از درخت چیزی که آن محله را متفاوت از هزاران محله

 :آورد که جابز به خاطر می. خواستند مهندس باشند این بود که حتی ولگردهایش هم می ،کرد می
 گذاریِ  های آلو و زردآلو بود ولی به خاطر رسمایه کناری درخت وقتی به اینجا آمدیم، در هر گوشه«

گرفت و به رسعت  را  فرا سیلیُکنی  استیو تاریخ دره» .ی منطقه به رسعت رشوع شد ارتش توسعه
بعدها اِدوین لَند از . پیشربد آرزوهایش را رشوع کرد تا بتواند نقش خود را در تاریخ ایفا کند

                                                 
1  Varian 
2  Westinghouse 
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 پُالروید برایش تعریف کرد که چطور از طرف آیزنهاور دعوت به همکاری شده بود تا در ساخِت 
های جاسوسیِ  دوربین مد که تهدیدهای خواست بفه ارتش می زیراکند،  مشارکت U-2 های هواپی

ی محافظ به  فیلم تهیه شده را در جعبه. متوجه امریکا از طرف شوروی تا چه اندازه واقعیت دارد
: گفت استیو می. ، در نزدیکی محل سکونت جابز فرستاده بودند١ویل ناسا در سانی مرکز تحقیقاِت 

 ٢مرکز مطالعاتی ایمزمرا به شود به زمانی که پدرم  کامپیوتری که دیدم مربوط می - ی پایانه- اولین «
  ».واقعاً عاشقش شدم. برد

نکاران دفاعی یکی ١٩٥٠ی  در دهه ، بخش ١٩٥٦در . یکی در آن حوالی پا گرفتند پی
ساخت در کنار مرکز ناسا تأسیس  ها را می های بالستیک زیردریایی که موشک ٣سازی الکهید موشک

نفر را در استخدام  ٢٠.٠٠٠این رشکت . ی جابز به آنجا شد؛ یعنی چهار سال قبل از آمدن خانواده
هاوس بود که انواع  ستینگی تجهیزات وِ  توسعه تر نیز رشکت  طرف چند صد مرت آن. خود داشت

 آورد به خاطر می جابز. ساخت های موشکی می ورماتورهای برقی را برای سیستمها و ترانسف لوله
پیرشفته  ی شهر داشتید و این ارسارآمیز و فوق های نظامی را در حاشیه ی این رشکت ش همه«: که

  ».کرد انگیز می زندگی در اینجا را هیجانو بود، 
های  ریشه. رونق در منطقه پا گرفت در دوران احیای صنایع دفاعی یک اقتصاد تکنولوژیک و پر

گشت، یعنی زمانی که دیوید پَکارد و همرسش به پالو آلتو نقل  بر می ١٩٣٨چنین تحولی به سال 
ی آنها یک گاراژ داشت که دوست نزدیک پَکارد، بیل هیولیت به زودی در آن  خانه. مکان کردند

بات کرد بخشی مفید و به یاد ماندنی در اث سیلیُکنی  که تاریخ دره- آنها در گاراژ . کنی گزیدسُ 
کردند تا اینکه باألخره اولین محصول تکمیل شد؛  بندی می هم وسایلی را رس -های منطقه است خانه

پَکارد نخستین رشکت پیرشو در ساخت ابزارهای - ، هیولیت١٩٥٠ی  در دهه. سنج صوتی یک ارتعاش
 .فنی بود

ن نزدیکی، محلی برای کارآفرینانی که گاراژ خانه گنجایش کار دیگر شان  ها خوشبختانه در ه
را به مهد انقالب فناوری بدل کرد،  سیلیُکنی  در حرکتی ستودنی که دره. به وجود آمد ،نداشت

یک پارک  ،های متعلق به دانشگاه ی مهندسی استنفورد، در زمین رئیس دانشکده ٤فردریک تِرمن
های  های خصوصی احداث کرد تا به این طریق آنها ایده هکتاری برای رشکت ٧٠٠نعتی ص

اولین مستأجر این پارک کمپانی رشکای واریان بود که . ی تجاری برسانند دانشجویان را به مرحله
اش بیش از هر  العاده ی فوق تِرمن با این ایده«: گفت جابز میاستیو . کرد کالرا جابز در آن کار می

جابز،  در ده سالگیِ » .کس دیگری موجبات رشد صنایع مرتبط با فناوری را در منطقه فراهم آورد
HP مالی بود جویای ثباِت  کارمند داشت و یگانه کمپانی پیرشو و بهشِت مهندسانِ  ۱۰.۰۰۰ حدود.  

                                                 
1  Sunnyvale 
2  Ames 
3  Lockheed 
4  Frederick Terman 
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که یکی از  ١ویلیام شاکلی. ها بود هادی فناوری نیمه ،مرتبط با رشد منطقه ترین فناوریِ  مهم
ویو نقل مکان و به سال  های ِبل در نیوجرسی بود، به مانِتین ترانزیستورها در آزمایشگاه مخرتعینِ 
برای ساخت ترانزیستورها  ،قیمت گران رمانیومِ ، رشکتی را تأسیس کرد که به جای استفاده از ژِ ١٩٥٦

مزاج شد و با رها کردن  و دمدمیانضباط  ای بی اما شاکلی به طرز فزاینده. برد بهره می سیلیُکناز 
و  ٢ی مقدمات خروج هشت نفر از مهندسینش، از جمله رابرت نُیْسسیلیُکنی ترانزیستورهای  ہپروژ 

چه به  رشکت گراین . را تأسیس کردند ٤ِفرچایلد  هادی را فراهم آورد که رشکت نیمه ٣گوردون مور
یعنی زمانی که نُیْس  ١٩٦٨کارمند را به استخدام خود در آورْد ولی در سال  ١٢.٠٠٠جایی رسید که 

او بالفاصله گوردون مور را برداشت و با هم . جنگ قدرت بر رس مدیرعاملی را باخت، از هم پاشید
با هوشمندی تأسیس کردند که خیلی زود و را های الکرتونیک  رشکت دیگری به نام رشکت مجتمع

بود که بعدها با تغییر  ٦وْ و سومین کارمندشان اندرو گر . ر دادتغیی ٥به اینتل) به اختصار(نامش را 
ها، باعث پیرشفت روز افزون  ریزپردازنده های حافظه به ساخِت  تراشه رکِز تولیدات از ساخِت 

 .در منطقه پا گرفت ها هادی ی نیمه فعال در حوزه رشکِت  ٥٠حدود  ،در طول چند سال. رشکت شد
ای که توسط مور کشف شد؛ او در  ی این صنعت همبستگی زیادی داشت با قاعده رشد فزاینده

وداری برای رسعت مدارهای مجتمع که متشکل از تعدادی ترانزیستوِر نصب شده  ١٩٦٥سال 
ود و نشان داد که رسعت مذکور تقریباً هر دو سال یک بار دو برابر  روی یک تراشه بودند، ترسیم 

 ١٩٧١این مورد در سال . ها ادامه پیدا کند شد انتظار داشت برای مدت خط سیری که می .شود می
کاملی را روی  پردازش مرکزیِ  مجدد قرار گرفت؛ یعنی زمانی که اینتل موفق شد واحدِ  مورد تأییدِ 

را اطالق  ”ریزپردازنده“که به آن لفظ  4004یک تراشه قرار دهد، پردازشگری با نام اینتل 
قانون مور به طور عمومی تا به امروز درست بوده و نتایج قابل قبول آن در ارتباط با . کردند می

نسبِت کارایی به قیمت، برای دو نسل از نوآوراِن جوان از جمله استیو جابز و بیل گِیتس، این 
 .ا پیشاپیش انجام دهندامکان را فراهم آورد که برآورد هزینه برای محصوالت آتی خود ر 

ی جغرافیایی یک نام جدید پیدا کند، نامی که اولین بار  ها موجب شد این منطقه صنعت تراشه
این عنوان یک رسی  ، ذیلِ ١٩٧١ی  ی اخبار الکرتونیک برگزید تا از ژانویه نامه در هفته ٧دان هافلِر

 از جنوِب  ٨سانتا کالرا کیلومرتیِ  ٦٤ی  دره ”.امریکا سیلیُکنِ ی  دره“رَد؛ آوَ  مقاله را به نگارش در
امتداد یافته و در مرکز ستون فقرات تجارت خود،  ٩خوزه نپالو آلتو تا سَ  فرانسیسکو و رستارس سان

                                                 
1  William Shockley 
2  Robert Noyce 
3  Gordon Moore 
4  Fairchild 
5  INTEL: Integrated Electronics Corporation 
6  Andrew Grove 
7  Don Hoefler 
8  Santa Clara 
9  San Jose 
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 ِ  ٢میِشن-21های  ای سلطنتی که در آن روزگار مسیر دسرتسی به کلیسا را دارد؛ جاده ١کامینو رئال لا
و  کند های مختلف را به هم متصل می کالیفرنیا بود و اکنون یک خیابان شلوغ است که رشکت

ُ  ،ساالنه در طول «: گفت جابز می. شود امریکا در آن حسابرسی می ٣گذاری ریسکیِ  لِث رسمایهث
 ».دوران رشدم تحت تأثیر تاریخ آنجا قرار داشتم و همین باعث شد که بخواهم بخشی از آن باشم

. شد انگیخته می بر ،ها، او نیز با دیدن اشتیاق بزرگرتهایی که پیرامونش بودند ل اک بچهمث
یزی داشتند، مثل « :آورد که خودش به یاد می اک پدرهایی که در همسایگی ما بودند کار و بار 

ی من وسط یک چنین چیزهای. جور چیزها های حساس به نور، باتری، رادار و از این ساخت طَلْق
، هفت پالک ٤ترین همسایه، لَری لَنگ مهم» .کردم بزرگ شدم و مدام راجع بهشان سؤال می

یک متصدی رادیوهای مخابراتی  ؛بود HPمهندسین بین الگوی من « :کرد تر زندگی می طرف آن
برایم خرت و «: جابز با یادآوری این، گفت» .درست و حسابی بزرگ و یک مهندس الکرتونیکِ 

زنان رد  ی قدیمی لَنگ قدم در حالی که از جلوی خانه» .آورد تا باهاشان رسگرم شوم میهایی  ِپرت
یک میکروفون ذغالی با باتری و بلندگو آورد و روزی «: شدیم به پارکینگ اشاره کرد و افزود می

ام از بلندگو   شده گفت داخل میکروفون حرف بزنم و بعد، صدای تقویت. جلوی پارکینگ گذاشت
های الکرتیکی  کننده ها همیشه به تقویت پدر استیو به او گفته بود که میکروفون» .پخش شد

  ».کند رفتم و به پدر گفتم که اشتباه میخانه به بنابراین « :احتیاج دارند
  

ً به یک تقویت« :پدرش به او اطمینان داد که و وقتی استیو بر خالف » کننده نیاز دارد نه، حت
. کننده کار کند امکان ندارد بدون تقویت« :ُخل شدهکه نظر او ارصار کرد که ندارد، پدرش گفت 

ً حقه   ».ای در کار بوده حت
  

. کردم که باید آن را ببیند گفتم نه و ارصار می چنان به پدر می من هم«: گفت استیو می
  ».”خب، باید زودتر برگردم رس کارم“: آخر با من آمد و دید، بعدش گفت دست
  

کُّل  کرد پدرش عقلِ  جابز به وضوح این اتفاق را به خاطر داشت زیرا اولین باری بود که درک می
همیشه . تر از والدینش بود او باهوش: ی دیگر هم رخ داد کننده بعد یک کشف نگران. نیست

کردم که  ای نبود ولی همیشه فکر می کرده آدم تحصیل«: ستود تی پدرش را میدس زرنگی و چیره
ً از عهده. کرد زیاد مطالعه نداشت ولی خیلی کار می. لعنتی خیلی باهوش است ام  تقریبا ی 
ی  بنا به قول خودش، بعد از ماجرای میکروفون زغالی، یک دوره» .آمد کارهای مکانیکی بر می

                                                 
1  El Camino Real 
2  Twenty-One Mission Churches 

  م.های نو گذاری بر روی ایده رسمایه    ٣
4  Larry Lang 
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تر از والدینش  االنتقال تر و رسیع ذاشت که منجر شد به فهم اینکه باهوشنامطلوب را پشت رس گ
ً لحظه«: است ترم،  وقتی فهمیدم که از آنها باهوش. ی بزرگی بود و در ذهنم ثبت شد این واقعا

ی. خیلی از این فکر رشمنده شدم طور که بعدها به دوستانش  آن» .رود هرگز آن لحظه از یادم 
د هم از نَ ی آنها بود، باعث شد احساس کُ کنار این حقیقت که فرزندخواندهگفت، این کشف در 

 .است -و منفصل و بریده-خانواده و هم از جهان پیرامون جدا 
نه تنها فهمید از والدینش . ها اضافه شد ای دیگر از آگاهی نیز به آن قبلی کمی بعدتر الیه

حبتی بودند م پاْول و کالرا والدین با. موضوع آگاهندتر است، بلکه پی برد که آنها هم از این  آگاه
حارض به از . رأی باشد باهوش و خود دادند که مناسب آن پرسکِ  شان را طوری وفق می و زندگی

یت شان برخوردار شود و به زودی استیو نیز به این  خودگذشتگی زیادی بودند تا او همیشه از ح
ی خاصی هستم، در  وقتی فهمیدند که بچه. هر دوشان هوای من را داشتند« :حقیقت پی برد

های مورد  رتپِ  رت و هایی برای تأمین خِ  راه. وجودشان احساس مسئولیت زیادی شکل گرفت
برای نیازهای من احرتام و اولویت زیادی . نامم کردند ی من یافتند و در مدارس بهرتی ثبت عالقه

 ».قائل بودند
او در آن دوران نه تنها با حس رهاشدگی در بدو تولد، بلکه با حس خاص بودن نیز  بنابراین
  . گیری شخصیتش اهمیت بیشرتی داشت در ذهن خودش، دومی در شکل. بزرگ شد

  
  

  مدرسه
 

البته این در . یاد داد و نوش ی ابتدایی، مادرش به او خواندن حتی قبل از رف به مدرسه
رفت،  ام رس می های اول یک جورهایی حوصله سال« :مدرسه منجر به بروز برخی مشکالت شد

خیلی زود مشخص شد که جابز مایل نیست تحت » .کردم ها گرم می بنابراین رسم را با شیطنت
کم با انواع  کم« :او گشت و هم به نوع پرورش می این، هم به رسشتش بر تسلط دیگران باشد که 

ً  دیگری از اجبار مواجه شدم که با چیزهایی که پیش   تر تجربه کرده بودم، متفاوت بود و این واقعا
  ».کُشت آنقدر هم فراگیر بود که هر نوع حس کنجکاوی را در درونم می. کرد محدودم می
ن کم متشکل از یک رسی ١لوما اش مونتا ی ابتدایی  مدرسه ، ١٩٥٠ی  دهه مربوط به ارتفاع ساخت

های خرکی تحمل  بار آنجا را با شوخی استیو محیط ماللت. شان بود چهار خیابان دورتر از خانهو 
انواع دردرسها را برای خودمان درست . داشتم ٢دوست خوبی به نام ریک فرنتینو«: کرد می
ات را به مدرسه  یحیوان خانگ“ که مثالً یک پوسرت زدیم به تابلوی اعالنات با این مضمون. کردیم می
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واج کنار  و   ها هاج ها گذاشته و معلم ها دنبال گربه توی مدرسه سگ. کننده بود واقعاً دیوانه ”.بیاور
شان را به آن  ها را متقاعد کردند که رمز قفل دوچرخه بار دیگر بعضی از بچه» .هم نشسته بودند

اش را باز  کس نتوانست دوچرخه م، هیچها را عوض کردی ی رمز و همهبیرون بعد رفتیم « :دو بگویند
  ها کمی خطرناک با رف به کالس سوم، شوخی» .تا آخر شب طول کشید تا قضیه حل شد. کند

یک شوک اساسی بهش . گذاشتیم ١مان خانم تُرمن یک بار مواد محرتقه زیر صندلی معلم« :شدند
 ».دادیم

ام کالس سوم، سه یا چهار  با . مرتبه از مدرسه به خانه فرستاده شودعجیب نبود که قبل از ا
ن ژسِت  این حال، پدرش شیوه آرام ولی پرصالبتش از  ی اصالح خاص خود را در پیش گرفت و با ه

پاْول به معلمین  که استیو خوب به خاطر داشت. مسئولین مدرسه هم خواست که چنین کنند
ی !ببینید، این اشتباه او نیست«: ه بودگفت وانید او را عالقمند نگه دارید، پس اشتباه از ت اگر ش 

: گفت خودش می. های زمان مدرسه تنبیه نکردند والدینش هرگز او را به خاطر شیطنت» .ش است
ی میکتک پدِر پدرم یک الکلی بود و او را با کمربند « بار  آید که حتی یک زد ولی من یادم 

دانستند که تقصیر از مدرسه  می« :ی والدینشو اضافه کرد که هر دو » دستی خورده باشم پشت
های به درد نخور  است که به جای برانگیخ استعدادها، مرا مجبور به حفظ کردن َچرت و پَرت

ن زمان رشوع کرد به نشان دادن ترکیبی از  جابز ».کند می  و ”عاطفگی حساسیت و بی“از ه
  .که برای باقی عمر جزئی از شخصیتش شد ”وابستگی و تندمزاجی“

و فرنتینو در  جابزکه بهرت است  ندتشخیص داد ، مسئولین مدرسهنوبت به کالس چهارم که رسید
بود،  ٢جین هیلو معلم کالس باالتر زنی مصمم و جدی به نام ایم. گیرنددو کالس جداگانه قرار 

بعد از زیر نظر گرف استیو » .یسین منبدل شد به یکی از قد« :و به قول جابز .معروف به تِدی
یک روز بعد « :جایزه دادن است ،برای چند هفته، خانم هیل فهمید که بهرتین راه برای هدایت او
خواهم این را به خانه بربی و  می“ :از کالس، یک کتابچه پر از مسائل ریاضی به من داد و گفت

های گنده که به  چوبی نبات کی از آن آببعد ی ”دیوانه شدی زن؟“ :با خودم گفتم ”.حلش کنی
ام شد، اگر تقریباً درست حلش کرده “ :ی زمین بود در آورد و گفت بزرگی کره وقتی کارت باهاش 

و من دو روز بعد کتابچه را تحویلش  ”.دهم ی یک پنج دالری بهت می باشی، این را به عالوه
خواستم بیشرت یاد بگیرم و  فقط می« :نداشت بعد از چند ماه، استیو دیگر نیازی به تطمیع» .دادم

ساخت دوربین، کاری کرد که  ی رسگرمیِ  خانم معلم نیز با اهدای یک بسته» .او را خوشحال کنم
بیش از هر معلم دیگری از هیل چیز یاد گرفتم و اگر به خاطر او نبود «: ها بعد بگوید جابز سال

در « :و شده باعث تقویت حس خاص بودن در اابطاین ر » .افتاد مطمئنم رس و کارم به زندان می
 ».دیده بودچیز خاصی در وجودم که انگار . یکی بود منْ  دلواپِس  فقطمان،  کالس
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آن  ها بعد خانم هیل عالقه داشت عکسی از کالِس  تا سال. این تنها ذکاوت نبود که او دیده بود
جابز بدون پوشیدن پیراهن . هدسال که در روز هاوایی گرفته شده بود را به دیگران نشان د

ن پیراهن ،آمده بود، ولی در عکسبه مدرسه هاوایی  بر را ها  در وسط و جلوی همه، یکی از ه
ها را  پیراهن یکی از بچه ”زبانی فقط با چرب“او توانسته بود  ،به معنای واقعی عبارت. تن داشت

 !از تنش در بیاورد تا با آن عکس بیاندازد
ای در سطح  ره«: گفت انتهای کالس چهارم از استیو امتحان گرفت، جابز میخانم هیل در 

حاال دیگر نه فقط برای خود او و والدینش، بلکه برای » .آموزان کالس دهم کسب کردم دانش
مدرسه در طرحی عالی پیشنهاد . استثنایی است ،ها هم روشن شده بود که از لحاظ هوش معلم

ترین راه برای به  را رد کرده و رس کالس هفتم بنشیند؛ این ساده کرد به صورت جهشی دو کالس
ولی والدینش با حساسیتی بیشرت تصمیم  ،چالش کشیدن و درگیر نگاه داش هوش رسشار او بود

 .گرفتند که فقط یک کالس را جهشی رد کند، پس قرار شد بر رس کالس ششم حارض شود
عی یک انزواطلِب دست و پااستی. این انتقال تا حدودی آزاردهنده شد   و که از لحاظ اجت
بدتر اینکه کالس . هایی یافت که یک سال از او بزرگرت بودند ُچلُفتی بود ناگهان خودش را میان بچه

لوما  ی ابتدایی مونتا خیابان از مدرسه ٨که فقط  ١میِدل  ی دیگری بود؛ کریِتندن ششم در مدرسه
های  ی خودش دنیای دیگری بود و در همسایگی آن، گروهفاصله داشت ولی از خیلی جهات برا

زد و خورد « :نوشته ٢مالون. ، مایکل اِسسیلیُکنی  نگار ساکن دره روزنامه. کردند داد می قومیتی بی
به طور معمول، زیاد چاقو به . ها و نزاع یک رویداد هر روزه بود؛ درست مثل زورگیری در توالت

ود کنند قوی و خشن هستند مدرسه آورده می ن زمان که جابز » .شد، فقط برای اینکه وا در ه
بودند و بعد از  آموزان به خاطر خالف گروهی به زندان افتاده وارد مدرسه شد، یک گروه از دانش

ی دیگر بر تیِم کریِتنِدن، اتوبوس آن مدرسه به طور کامل تخریب  پیروزی تیِم بوکس یک مدرسه
  .شده بود

ام حجت  جابز که اغلب مجبور به قُلُدربازی می شد در وسط کالس هفتم با پدر و مادرش ا
دخل و . ر مالی مشکل بوداین خواسته از نظ» .ی دیگر بربند ارصار کردم که مرا به مدرسه« :کرد
خواند، ولی در آن مقطع کمرتین شکی نبود که رسانجام باید به  شان به ندرت با هم می خرج

وقتی مقاومت کردند، بهشان گفتم اگر قرار باشد به کریِتنِدن برگردم، ترک « :اش تن بدهند خواسته
شان را روی هم ریختند  پول ی بنابراین به دنبال بهرتین مدارس گشتند و همه. تحصیل خواهم کرد

 ».ای بهرت خریدند ای بیست و یک هزار دالری در منطقه و خانه
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 ١آلتوس کیلومرت به سمت جنوب بود، به یک باغ زردآلوی سابق در لوس پنجاین تغییر خانه فقط 
ی  در جاده جدیدشانی  خانه. شبیه به هم تبدیل شده بود های دستگاهیِ  ای با خانه که به محله

ن مسکونی  بود، سه اتاق خواب و از همه مهم ٢یستاکر - 2066 تر یک گاراژ چسبیده به ساخت
اش  در گاراژ، هم پاْول به کارهای مکانیکی. شد ای آن رو به خیابان باز می داشت که درب کرکره

 .توانست با قطعات الکرتونیکی کار کند رسید و هم پرسش می می
ی  طرِف قطعه زمین متعلق به مدرسه آندر دیگر ویژگی مهم خانه این بود که درست 

یک روز که با . بود ترین مدارس منطقه یکی از بهرتین و مطمنئکه قرار داشت،  ٣ِویل سانی-کوپرتینو
وقتی به اینجا آمدم در این «: شدیم با دست اشاره کرد و گفت استیو از جلوی آن خانه رد می

کرد به من آموخت چطور با کودهای  مردی که درست آنجا زندگی می. هایی بود هنوز باغ ها گوشه
های  تا آن روز چیزی بهرت از میوه. داد او هر چیزی را در حد عالی پرورش می. مناسب باغبانی کنم
ن موقع میوه. باغ او نخورده بودم  ».ها و سبزیجات برایم مهم شدند از ه

  
ی ر مورد اعتقادات مذهبیچه د والدین جابز گر خواستند  دادند، ولی می شان تعصب به خرج 

 ٤نار و را به کلیسای لوتِ ستیها ا شنبه که او از تربیت دینی برخوردار باشد، بنابراین اغلب یک
ی  مجله ١٩٦٨در جوالی . در سیزده سالگی این کار هم به خط پایان خود نزدیک شد. بردند می

جابز آن . کار کرد) در افریقا( ٦دهنده از دو کودک گرسنه در بیافرا یک طرح روی جلد تکان ٥الیف
اگر بخواهم «  :پرسیدابتدا  .نشان دهدپیشوای روحانی کلیسا  به تاشنبه برد  را به مراسم یک

  »داند که من قصد دارم کدام یکی را باال بربم؟ انگشتم را باال بربم، آیا خدا از قبل می
  
 ».خداوند از همه چیز آگاه است  بله،« :ر روحانی پاسخ دادپد
  

خب، آیا خدا راجع به این عکس و اینکه چه «: آورد و پرسید جابز مجله را در ،بعد از این حرف
  »داند؟ ها خواهد آمد هم می بالیی رس آن بچه

  
این هم مطلع  اما بله، خدا راجع به  دانم که درکش برایت سخت است، استیو، می«: جواب شنید

  ».است
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نجا گفت که به ستایش یک چنین خدایی اصالً کار ندارد . و دیگر هرگز به کلیسا نرفت ،جابز ه
رین اصوِل ِذن پرداخت اما در عوض، سال ً با بیان  تجربیات آن سال. ها به آموزش و  ها را بعدا

بر تجربیات معنوی اش بروز داد و گفت که دین و مذهب زمانی خوب است که  حاالت معنوی
نامی زمانی از مسیحیت پر کشید که  خوش« :آمیز تکیه داشته باشد و نه فقط بر روی عقاید تعصب

ِن رصف قرار گرفت، حال آنکه باید به جای آن، این دین بیش از اندازه بر پایه  ی نوعِ  بر پایه  ی ای
معتقدم ادیان مختلف، درهایی «: به من گفت» .شد زندگانی مسیح و نگرش او به هستی استوار می

ن می گاهی می. ی واحد هستند به داخل یک خانه کنم که  پندارم که خانه هست و گاهی گ
 ».این بزرگرتین راز است ،برای من. نیست

  
کالرا که  کرد، رشکتی در نزدیکی سانتا کار می ١فیزیکز-پاْول جابز در آن زمان داشت در اسپکرتا

ونه او به عنوان مکانیکِ . کرد الکرتونیکی و پزشکی، لیزر تولید میبرای محصوالت  های  رشکت باید 
پرسش مجذوب دقت باالیی شده بود که عملکرد . ساخت مهندسین را می ی محصوالت ابداعیِ  اولیه

ی  انواع پیرشفته. ترازی با دقت باال است لیزر نیازمند هم«: گفت می. صحیح لیزر در گروی آن بود
به عنوان مثال آنها به . های فوِق دقیق بودند با کاربردهای پزشکی و هوانوردی، دارای ویژگیآن 

خواهیم و باید از یک قطعه فلز یکپارچه درست شود  این چیزی است که ما می“ :گفتند پدرم می
ام قسمت و او مجبور بود راهی برای انجام این  ”های آن یکسان باشد طوری که رضیب انبساط 

و از این رو پاْول  ندشد ساخته می )بدون الگوی اولیه( اک قطعات باید با تراشکاری» .ر پیدا کندکا
ً تحت تأثیر کار او قرار داشت . مجبور بود ابزارها و وسایل اختصاصی برای آنها بسازد پرسش واقعا

داده بود چطور  شد اگر به من یاد خیلی عالی می« :رفت کاری پدر می ولی به ندرت به کارگاه تراش
ولی متأسفانه من هرگز نرفتم، به خاطر اینکه بیشرت به . کاری استفاده کنم ی تراش از ماشین و میله

  ».الکرتونیک عالقه داشتم
اش را به او نشان  ی دامداری پدری استیو را به ویسکانسین برد تا مزرعهپاْول  ،تابستان سالیک 
آنجا تولد یک . ولی یک تصویر همیشه با او ماند  استیو را جذب نکرد ،زندگی روستایی. دهد

که حیوان کوچک بعد از چند دقیقه تقال، راه رف را رشوع از اینگوساله را دید و خیلی متحیر شد 
ن موقع یاد گرفته باشد، بلکه به طور طبیعی در غریزه« :کرد . اش بود  این چیزی نبود که او ه
ی بچه توجه است، حتی اگر برای  ن این خیلی جالبماز نظر . تواند چنین کاری کند ی آدم 
انگار «: افزاری آن را این طور بیان کرد نرم-افزاری نظر سخت از نقطه» .کس دیگری مهم نباشد هیچ
که بالفاصله با هم رشوع به کار کنند، نه اینکه ابتدا  بودند حیوان و مغزش طوری طراحی شده بدنِ 

  ».اموزندآن را بی
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ن ١اسِتْدهای در کالس نهم به هوم های دو  رفت که فضای بسیار بزرگی داشت متشکل از ساخت
مدرسه «: گفت خودش می. ندداد می یآموز را در خود جا دانش ٢.٠٠٠ی صورتی رنگ که  طبقه

ران مشهورِ  » .خواستند فناناپذیر جلوه کند چون می ،ها طراحی شده بود زندان توسط یکی از مع
تا مدرسه  ،هر روز تنها از پانزده خیابان دورتر .وی از همین دوره رس بر آوردرَ  ادهعشقش به پی
 .کرد پیاده گز می

شناخت که در فضای  آموزان ارشدی را می وسال کمی داشت، ولی دانش سن هم دوستانِ 
. بود ٣ها و گیک  ٢ها ان آغاز متفق شدن دنیای هیپیآن دور . ور بودند ضدفرهنگی آن دوران غوطه

ً بچه«: گفت جابز می همگی به ریاضی و علوم و الکرتونیک . های باهوشی بودند دوستانم واقعا
 ».دی بودیم.اِس.عالقمند و البته عاشق آن فضای ضدفرهنگی و اِل

در یک مقطع با . شد های خرکی استیو از آن به بعد معموالً شامل موارد الکرتونیکی می شوخی
ام خانه بلندگو نصب کرد سیم توانستند به عنوان  سپس از آنجا که بلندگوها می. کشی، در 

های اتاقش یک واحد کنرتل درست  ی لباس میکروفون هم مورد استفاده قرار بگیرند، داخل گنجه
هایش را روی  نیک شب، وقتی هدفو . توانست به اتفاقات جاهای دیگر گوش کند کرد که در آن می

کرد، پدر مچش را گرفت و با ناراحتی  گوش گذاشته بود و داشت اتاق والدینش را اسرتاق سمع می
 .و خشم فراوان دستور داد کل سیستم را جمع کند

ن مهندسی که در پایینِ  گاراژ لَری لَنگ می استیو عرصهای زیادی را به ای  خانه ،خیابان رفت؛ ه
را به او داد و تشویقش  -که استیو مجذوبش بود-لَری رسانجام آن میکروفون زغالی . قدیمی داشت
ن کیت. کار کند ٤ها کیت کرد روی هیت های آماتوری و سایر  های قابل مونتاژ برای ساخت رادیو ه

ام صفحات و « :گفت جابز می. کارهای آن زمان بود ی لحیم که مورد عالقه ،ادوات الکرتونیکی
گذاری شده بود، البته دفرتچه راهن هم طرز کار را  ها به صورت رنگی کد کیت های هیت بخش

قادر به ساخت یا تعمیر هر چیزی که شد فکر کنی  این رسگرمی باعث می. داد کامالً توضیح می
 تخود دیدی و با ساختی، یک تلویزیون در کاتالوگ می وقتی یک چندتایی رادیو می. هستی
شانس   من خیلی خوش. حتی اگر قبالً یکی نساخته بودی ”،توانم بسازم این را هم می“ :گفتی می

م، این باور را به من تزریق کردند که یها کیت هر دو، هم پدر و هم هیت ،بودم چون در نوجوانی
  ».توانم هر چیزی را بسازم می

های  آموزان که شب ای از دانش نفره ۱۵هم برد؛ گروه  HPلَنگ او را به باشگاه جویندگان 
هر بار یکی از « :کرد که جابز تعریف می. شدند تریای رشکت دور هم جمع می شنبه در کافه سه

                                                 
1  Homestead High 
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ای که مشغول کار روی آن بود،   ہخواندند تا برای ما از پروژ  مهندسین را از آزمایشگاه فرا می
پیشگام تولید دیودهای  HP. کردم توی بهشت سیر می. ندرسا پدرم با ماشین مرا می. صحبت کند

َ  نور از آنجایی که پدرش آن » .چرخید که با آنها چه کنیم بنابراین بحث ما حول این می. فشان بودا
یک شب . ی کاری مورد توجهش قرار گرفت ی لیزرسازی مشغول بود، این زمینه موقع در کارخانه

را کنار کشید و بازدیدی اختصاصی از آزمایشگاه  HPدر بعد از بحث، یکی از مهندسین لیزر 
 HPبا دیدن کامپیوترهای کوچکی که  ،ولی ماندگارترین خاطره. هولوگرافی برای خودش جور کرد

خودشان . اولین کامپیوتر رومیزی را آنجا دیدم« :ی آنها بود، در ذهنش شکل گرفت در حال توسعه
ای که در عین حال اولین کامپیوتر رومیزی هم  جستهحساب بر  گفتند، ماشین می 9100Aبه آن 

ً چیز خاصی  ۲۰ای بزرگ و شاید  جثه. شد تلقی می کیلوگرم وزن داشت ولی از نظر زیبایی واقعا
  ».من که عاشقش شدم. بود

و جابز تصمیم داشت  ند شد تشویق می ای  ہپروژ های باشگاه جویندگان به انجام  هر یک از بچه
ر بسازد؛ دستگاهی که تعداد پالس فرکانس رش ) در هر ثانیه(الکرتیکی   های یک سیگنال ش را ش

ساخت، پس تلفن را برداشت و به شخص  می HPتعدادی از قطعات مورد نیازش را فقط . کند می
ره تلفن« :مدیرعامل زنگ زد ابراین دنبال اسم بیل نشده نداشتند، بن های فهرست آن زمان مردم ش

خودش گوشی را برداشت و بیست دقیقه با من . هیولیت در پالو آلتو گشتم و به منزلش زنگ زدم
ر در کارخانه ها را داد و هم شغلی در بخش ساخت فرکانس هم قطعه. حرف زد جابز » .HPی  ش

ها هم  رساندم و عرص ا میه پدر صبح« :آنجا کار کرددر را  اسِتْدهای هومتابستاِن بعد از ورود به 
  » .آمد دنبا می

ً عبارت بود از  بین . در یک خط مونتاژ» ها روی قطعات ها و پیچ قرار دادن مهره«کارش عمدتا
اس با مدیرعامل راه خودش را به داخل  رپُ کارگران آن خط، نسبت به پرسک  رویی که از طریق 

من عاشق این “ :یادم هست به یکی از ناظرهای تولید گفتم« :حسادت ایجاد شدباز کرده بود، 
 او در نشست و برخاست با مهندسینِ » .”به َدَرک، به َدَرک“: و او  گفت ”کارم، من عاشق این کارم

آنها هر روز ساعت ده صبح دونات و قهوه رصف « :گرفت ی باال، بیشرت مورد توجه قرار می طبقه
  ».زدم رفتم باال و باهاشان گپ می من هم می. کردند می

بارید  وقتی باران می-رسانی را هم داشت  زمان شغل روزنامه هم. برد جابز از کار کردن لذت می
تابستان هم  ها به این کار و در  در مقطع تحصیلی کالس دهم، آخر هفته. کرد پدر به او کمک می

پشتی منزل پدرش که  مثل حیاط. مشغول بود ١در بخش انبارداری فروشگاه لوازم الکرتونیکی هالِتک
هالتک هم انباشته از انواع لوازم  های خودروها، فروشگاه غارمانندِ  رترت و پِ پُر بود از خِ 

سپورها در زمینی  بهشتی برای: شدند ها چپانده می هایی از قفسه الکرتونیکی بود که داخل ردیف
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قطعات بدون جداسازی . به مساحت یک بلوک شهری، پر از قطعات نو، کارکرده، تعمیری و مازاد
پشت این محوطه نزدیِک « :شدند های آشغال ریخته و در حیاط بیرونی انباشته می داخل سطل

اجزای داشتند؛ مثل  بود که چیزهای جالبی در آن نگه می  شده ی حصارکشی ساحل، یک محوطه
ام کلیدها و . داخلی یک زیردریایی پوالریس که اوراق و برای مرصف مجدد فروخته شده بود

ها، کهربایی و  چراغ  ها و حباب سوئیچ. های ارتشِی سبز و خاکسرتی هایش آنجا بود با رنگ کنرتلر
ای  ادهالع دادی حس فوق شان می های اهرمی قدیمی و بزرگی که وقتی تکان سوئیچ. ندقرمز بود
  »!را فرستاده بودی روی هوا ١انگار کل شیکاگو داشت، 

های ضخیمی داخل کالسورهای کهنه  های چوبی در جلوی فروشگاه، کاتالوگ در بخش قفسه
ها،  زدند؛ چیزهایی مثل سوئیچ قرار داشت و مردم برای خرید قطعات مورد نظر چانه می

استیو عادت داشت برای خرید  پدرِ . حافظههای  ها و گاهی جدیدترین تراشه ها، خازن مقاومت
شد چون ارزش هر قطعه را بهرت  خودرو چانه بزند و اغلب هم موفق به گرف تخفیف می قطعاِت 

اش به  به خاطر عالقه. استیو هم سلسله مراتب را به خوبی طی کرد. دانست ی آن می از فروشنده
خود راجع به الکرتونیک را افزایش  دانش ،از طریق فروشندگی قطعات- مذاکره و کسب منفعت 

خوزه  دست دوم مثل بازار مبادالتی َسن های مخصوص فروش قطعات الکرتونیکیِ  به بازارچه. داد
زد و  بخور بود کلی چانه می -درد-ها و قطعات به که حاوی تراشه ٢مدار  رفت و بر رس یک صفحه می

 .فروخت بعد آنها را به مدیر هالِتک می
ِ   یک نَش. توانست در پانزده سالگی اولین اتومبیل خود را بخردبا کمک پدرش  َ دو  ٣مرتوپولی

خود استیو زیاد آن را دوست نداشت ولی نه . روی آن نصب کرد MGتُنی که پاْول یک موتور 
راجع . خواست این را به پدرش بگوید و نه اینکه بخت داش اتومبیل شخصی را از دست بدهد می

َ باحال در گذشته ممکن بود یک نَش«: گفت به این مورد می کارها  ترین اتومبیِل خالف مرتوپولی
با این حال همین که راه . ترین اتومبیل دنیا بود باشد ولی آن موقعی که من یکی خریدم، ضایع

انداز کرد و توانست  های مختلفش پول کافی پس از شغل ،در طول یک سال» .رفت، عالی بود می
. راهش کنم پدر کمک کرد بخرم و رو به « :جایگزین آن کند ٥کوپه با موتور آبارت 850٤یک فیات 

  ».انداز کردن آن برای خرید چیزی، واقعاً عالی بود حس رضایت ناشی از کسب درآمد و پس
ن سال بین کالس دهم و یازدهم، اعتیادش به ماری تابستان برای اولین بار « :جوآنا آغاز شد ه

پدرش مقداری علف داخل  ،در مقطعی» .کشیدم پانزده سا شده بود و مرتب علف می. توهم زدم
این یکی از » .جوآنا ماری«: استیو خیلی راحت جواب داد» این چیست؟« :پرسید. ماشینش پیدا کرد
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ام عمرم با او آن مورد، تنها دعوای« :معدود دفعاتی بود که با خشم پدر روبرو شد » .بود اساسی 
از من قول خواست که دیگر هرگز علف نکشم، «: خویی با پرسش مدارا کرد ولی پاْول باز هم با نرم

دی و حشیش هم استفاده .اِس.به طور تفریحی از اِل ،در مقطع یازدهم تحصیلی» .ولی قول ندادم
خوابی بر ذهن هم  افزاِی بی فرسا و توهم ی تأثیرات روان ها، در حال تجربه کرد و عالوه بر این می
چکاندیم و  مان می ای روی زبان دی قطره.اِس.با رفقا اِل. کمی بیشرت در عمق اعتیاد فرو رفتم« :بود

 ».زدیم، معموالً هم یا داخل کشتزارها یا توی اتومبیل توهم می
راهی یافت،  دو در دو سال آخر دبیرستان، از نظر فکری هم شکوفا شد و خودش را بر رس یک

ی  وضع بود و طرف دیگرش ورود به جرگه های ُخل که از دید او یک طرفش ورود به خیل تکنیسین
هایی  دادم و به مطالعه در زمینه خیلی بیش از قبل موسیقی گوش می« :اخالق خالق و با گرانِ  تالش

شان شاه  واندم که از بینخ های شکسپیر را می ایشنامه. غیر از علم و فناوری هم روی آورده بودم
. بود ١دیک و اشعار دیالن توماس اش موبی های مورد عالقه از دیگر کتاب» .لیر را واقعاً دوست دارم

ترین  ترین و طردشده یک بار از خودش پرسیدم که چرا با شاه لیر و ناخدا اََهب، دو تا از خودرأی
اش داشتم واکنشی  ولی او به ارتباطی که سعی در برقراری. های ادبی ارتباط برقرار کرده شخصیت

ن انگلیسی ی زبا برنامه در کالس دوازدهم، معلم کالس فوق« :نشان نداد، پس از خیرش گذشتم
  ».برد ٣یک عده از ما را برای اِسکی در برف به یوِسمیتی. ٢مردی بود شبیه ارنست همینگوی

: شد سیلیُکنی  بخشی از فرهنگ درهبدل به رفت، بعدها  هایی که جابز می یکی دیگر از کالس
در تهییج بود و یک خلبان سابق نیروی دریایی  که ٤کالوم کالس الکرتونیِک آقای جان مک

ایشی فوق شاگردانش با ترفندهایی مثل آتش زدن یک سیم . ای داشت العاده پیچ تِسال، استعداد 
داد، پُر بود از ترانزیستورها و سایر  اتاق وسایل او که کلیدش را فقط به شاگردهای نجیب می

  .که به مرور زمان جمع کرده بود قطعاتی
نی با سقِف بلنِد هشتی ش کالس مک کنار  (ی مدرسه  ی محوطه کل، در گوشهکالوم در ساخت

کرد به من  جابز در حالی که از پنجره داخل آنجا را نگاه می ،یک روز. شد برگزار می) پارکینگ
ن طور مانده«: گفت چینش » .شد آنجا کنار درب برگزار می  کالس تعمیر اتومبیل معموالً . دقیقاً ه

ت جمله کالوم احساس  آقای مک« :نشانگر دور شدن او از عالیق نسل پدرش بود ،اش ی بعدی کل
  ».دو ش میجانشین کالس تعمیر اتومبیل دارد کرد که کالس الکرتونیک،  می

عکس؛ نفرت او از  اما جابز بر ،کالوم معتقد به انضباط ارتشی و ادای احرتام به قدرت بود مک
ردی شاعرانه در هم  عالقه. قدرت چیزی نبود که بخواهد پنهان کند داشت سختی و انعطاف را با 

نشست و برای خودش کارهایی  ای می استیو معموالً در گوشه«: کالوم بعدها گفت مک. آمیزد
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ی می ً دلش  وی هرگز » .خواست با من یا سایر اعضای کالس رس و کار داشته باشد کرد، واقعا
د نکرد که کلید اتاق وسایل را به جابز بده ای شد که موجود  یک روز استیو محتاج قطعه. داعت

اسی با رشکت باُرْوز نبود، بنابراین به هزینه گرفت و مدعی شد که  ٢در دیرتویت ١ی مدرسه 
ونه چند . ای از آن قطعه برای تست محصول است مشغول طراحی یک محصول جدید و نیازمنِد 

با - الوم پرسید که چطور آن را خریده، جابز ک وقتی مک. روز بعد قطعه با پست هوایی از راه رسید
اس و داستانی را که برای رشکت باُرْوز بافته بود، تعریف کرد -غرور و تفاخر . ماجرای آن 

خیلی عصبانی شدم چون این رفتاری نبود که راضی باشم از شاگردانم رس «: گفت کالوم می مک
ها ـاما آن. ی نداشتمـس تلفنی پولـرای تـه بر من کـآخ« :العمل جابز این بود که ولی عکس» .بزند

  ».آوردند کلی پول در می -رشکت باُرْوزیعنی -
شد ولی جابز فقط در یک مقطع رس کالس او حارض  کالوم در سه مقطع ارائه می های مک کالس

ی مجهز به سنسور حساس بود که با دریافت نوِر  اش ساخت یک وسیله ی انتخابی ہشد و پروژ 
آموز دبیرستانی دیگری هم بر  ی هر دانش ای که از عهده ہکرد؛ پروژ  یک مدار را روشن می ،تابشی
تا از  با چند. کرد، چیزی که از پدرش آموخته بود استیو آن روزها بیشرت با لیزر بازی می. آمد می

را از روی  ارنگها درست کردند که نورهای رنگ رفقا، یک سیستم رقص نور لیزری برای پارتی
 .تاباند های متصل به بلندگوهای سیستم صوتی، به اطراف باز می ینهآ
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 !دو  ِاستیو
  
 

  
 .١٩٧٦جابز و وازنیاک در گاراژ، سال 

  
  

 واز
  

ن سالی که شاگرد کالس مکجابز  ی  آشنا شد که شاگرد برگزیده  التحصیلی کالوم بود، با فارغ ه
ر می ی افسانه ام دوران این معلم مشرتک و نابغه برادر کوچکرتِ استیفن . آمد ای مدرسه به ش

لکرتونیک وازنیاک با جابز در یک تیم شنا و خودش تقریباً پنج سال از استیو بزرگرت و از نظر دانش ا
عی و احساسی هنوز یک گیِک دبیرستانی بود به مراتب مطلع  .تر از او ولی از نظر اجت

پاْول . های این دو متفاوت از هم بود مثل جابز، وازنیاک هم پدر را الگو قرار داده ولی درس
رزان دانست که چطور با ا جابز از دبیرستان ترک تحصیل کرده و در شغل تعمیر اتومبیل بود و می

ی  معروف به جری، مهندس لیسانسیه ١فرانسیس وازنیاک. خریدن قطعات، سود مناسبی کسب کند
او شغل مهندسی را تحسین . مشغول به کار بود ٣و در الکهید ٢تک ل یِک علوم موشکی از کا  درجه

نیاک واز استیو . کرد به دیگرانی که در مشاغلی مثل بازاریابی و فروش بودند از باال نگاه می
                                                 

1  Francis Wozniak 
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توانی در دنیا  مهندسی باالترین جایگاهی است که میکه  گفت یادم هست به من می«: گفت می
  ».دهند مهندسین جامعه را به سطوح جدیدی سوق می. به آن برسی

یکی از اولین خاطرات وازنیاک رف به محل کار پدرش در یک آخر هفته و دیدن قطعات 
آن روز نگاه او با شیفتگی به » .مرا روی یک میز گذاشت تا با آنها بازی کنم« :الکرتونیکی بود

ایش داشت تا صحت  شکِل روی صفحه پدرش دوخته شد که سعی در صاف کردن خط موجی
توانستم ببینم که هر آنچه  می« :های مداری خود را به پرسش نشان دهد عملکرد یکی از طراحی

واز حتی آن زمان هم به خصلت کنجکاوی شهره بود؛ کف » .هم بودداد، خوب و م پدرم انجام می
سیاه  کرد، پدرش هم یک تخته ها و ترانزیستورها سؤال می کشید و راجع به مقاومت خانه دراز می

تا رس  ”مقاومت الکرتیکی“برای ترشیح « :کار خود و همکارانش را توصیح دهدآورد تا نتایج  می
بعدها وقتی کالس دوم بودم طرز کار مقاومت را برایم . شد یز میها ر ها و الکرتون حدات اتم

 » .توضیح داد، آن هم نه با معادالت بلکه خودم را مجبور به کشیدن ساختارش کرد
عی آالیش و خام  که بی-اش  پدِر واز به او چیز دیگری هم آموخت، چیزی که با شخصیت اجت

ن داشت پدرم«! هرگز دروغ نگو: در هم تنیده شد -بود ی. به صداقت، ای این . به صداقت حداک
به عالوه، پرسش را نسبت به » .ام تا به امروز هرگز دروغ نگفته. اش به من است بزرگرتین آموزه

در یکی از . طلبی افراطی متنفر بار آورد، چیزی که در نهایت منجر به جدایی واز از جابز شد جاه
، چهل سال بعد از اینکه آن دو با هم آشنا ٢٠١٠سال رویدادهای اپل برای معرفی محصول به 

همیشه بخواه که در “ :پدرم به من گفته بود«: بیان کردبرای من ها را این طور  شدند، واز تفاوت
پدرم یک . های سطح باال مثل استیو قرار بگیرم خواستم آن باالها در کنار آدم ی ”.میانه باشی

ن چیزی است  تر از آن  خیلی خجالتی. خواستم که من هم برای خودم میمهندس بود و این ه
  ».بودم که بخواهم مثل استیو یک رهرب صنعتی باشم

  
اوقات خوشش با . شد ”ها عشق الکرتونیک“در کالِس چهارم، وازنیاک به قول خودش یکی از آن 

تصویری که از خودش . خورد نه با چشمک زدن به دخرتها نگاه کردن به ترانزیستورها رقم می
در . مدارها قوز کرده اوقات روی صفحه زیر و موقر که اغلِب  موجودی رس به : ساخت، این بود

ن سنی که جابز رسگرم میکروفون زغالی  ی-ه ن که پدرش  را توضیح  توانست طرز کارش ه
کننده، چراغ  کننده، پخش چندین و چند ترانزیستور، تقویتاز بود، وازنیاک داشت با استفاده  - دهد

در همسایگی را به هم   خانه ٦های  ساخت که اتاق خواب بچه ، یک سیستم مخابراتی می و زنگ
ن موقع که جابز داشت هیت. کرد وصل می کردن یک ساخت، وازنیاک مشغول رس هم  می  کیت ه
 !ترین رادیوی آن زمان بود؛ یعنی پیچیده ١کرافرتز ی ساخت رشکت هالی فرستنده-گیرنده

                                                 
1  Hallicrafters 
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هایی راجع به کامپیوترهای  ی داستان واز عالقمند به خواندن مجالت الکرتونیکی پدرش و شیفته
 زده شد از به گوشش خورد، شگفت ٢وقتی مباحث جرب بولی. بود ١قدرت، مثل اِنیاک رجدید و پُ 

 ١٠٠حساب ساخت که  در کالس هشتم یک ماشین. اند و نه پیچیده اینکه چقدر کامپیوترها ساده
مدار داشت و در یکی از  صفحه ١٠مقاومت، سوار شده بر روی  ٢٠٠دیود و  ٢٠٠ترانزیستور، 

ی اصلی را بُرد، آن هم در حضور رقبایی از  مسابقات محلی که متولی آن نیروی هوایی بود جایزه
  .دوازدهم کالس

نی می واز با دیدن پرسهای هم رفتند بیشرت و بیشرت منزوی  سنش که با دخرتها به گردش و مه
من «: گفت خودش می. بود های الکرتونیکیتر از طراحی مدار  شد، این کارها برایش خیلی سخت می

عی تعطیل شدم ً بر همه چیز سوار بودم، ناگهان از لحاظ اجت . که قبالً خیلی محبوب و تقریبا
راه خروج از بحران را در » .ترین زمان ممکن کسی با من حرف نزده باشد انگار که برای طوالنی

ونیکی ساخت و بعد که الکرت  ٣در کالس دوازدهم یک مرتونوم. های دوران نوجوانی یافت شوخی
ب است، چند باتری بزرگ به هم بست و به آن متصل کرد، سپس  فهمید صدایش شبیه به ساعِت 

 ،دار مدرسه گذاشت و طوری تنظیمش کرد که با باز شدن درِب قفسه های قفل داخل یکی از قفسه
کرد دوباره  می اواخِر آن روز که به دفرت مدرسه احضار شد، فکر. کش تندتر شودیت ریتم تیک

ی اصلی مسابقات ریاضی مدرسه را برده ولی خود را جلوی پلیس یافت؛ ماجرا از این قرار  جایزه
بود که بعد از پیدا شدن دستگاه، مدیِر مدرسه شجاعانه آن را برداشته، به سینه چسبانده و دویده 

ع خیلی سعی قَ وَ  یدن ماواز پس از شن. بود قطع کردههایش را  بود وسط زمین فوتبال و آنجا سیم
بنابراین آن شب را در بازداشتگاه . قاه خندیدن خود را بگیرد آخر نتوانست جلوی قاه کرد ولی دست

ی  برق پنکه  های دیگر چطور سیم آنجا فهمید که زندانی. ی ارزشمندی بود تجربه. نوجوانان رس کرد
خورْد، یک شوک  ش به آن میکنند و هر کس دست های سلول وصل می سقفی را باز و به میله

 .شد نصیبش می -و نه الکرتونیکی-الکرتیکی 
در کار او . ی مباهاتش بود افزار مایه شوکه شدن، مداِل افتخار واز و لقب مهندِس سخت

ابداع کرد که در آن  ٤زمانی برای خودش یک بازی رولِت. شد های اتفاقی، عادی تلقی می شوک
شد، یک نفر  دادند و وقتی گوی انداخته می هار شکاف قرار میچهار نفر انگشت خود را داخل چ

ی این بازی هستند ولی  افزار پایه های سخت بچه«: به قول خودش. کرد شوک الکرتیکی دریافت می
 ».اند ها جوجه افزاری نرم

                                                 
1  Eniac 

   /http://fa.wikipedia.org :مرتونومپدیا،  رجوع شود به ویکی    ٢
  /http://fa.wikipedia.org :مرتونومپدیا،  رجوع شود به ویکی    ٣
  /http://fa.wikipedia.org :رولت روسیپدیا،  رجوع شود به ویکی    ٤
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پیدا کرد و اولین بخت برای کار با کامپیوتر را  ١وقت در سیلوانیا در سال دوازدهم یک شغل نیمه
ی اک سیستم ٢رَنـنویسی فورتْ  سپس زبان برنامه. یافت های آن دوره  را یاد گرفت و دفرتچه راهن

سپس . بود ٣تولید رشکت دیجیتال اکویپمنت PDP-8را مطالعه کرد که اولی مال محصولی به نام 
اش را به بازطراحی کامپیوترها با این  های روز را آموخت و سعی های جدیدترین تراشه ویژگی
سازی طراحی با استفاده از کمرتین  بهینه: یک چالش خودخواسته .های جدید معطوف کرد قطعه

بخشید و در پایان سال دوازدهم، برای  هر شب طراحی دیشب خود را بهبود می. قطعات ممکن
ای که رشکت  زمان کامپیوترها را با فقط نصِف تعداد تراشه آن«: پا استاد شده بود خودش یک 

هرگز از این کار چیزی به » .کردم، البته فقط روی کاغذ سازنده به کار برده بود بازطراحی می
  .کردند شان را رصف کارهای دیگر می وقت ،ها ساله دوستانش نگفت چون اک هفده

ن سال شکرگزاریِ در روز  چه برای برگزاری  رادو دیدن کرد که گرلُ ، وازنیاک از دانشگاه کُه
ها برایش  ولی یک دانشجوی مهندسی، بازدیدی اختصاصی از آزمایشگاه  مراسم رسمی تعطیل بود

های تحصیل در خارج از ایالت فراتر از  بعد از این گردش علمی، حتی با اینکه هزینه. ردیف کرد
س از پدرش خواست  ر شد برای یک سال به او را به آنجا بفرستد؛ قراکه توان خانواده بود، با الت

. در نزدیکی خانه بیاید ٤آنزا آنجا برود، به رشط اینکه سال بعد انتقالی بگیرد و به کالج عمومی دی
های  ساخ اعالمیه(های خیابانی  ، واز بیشرتِ وقتش را به شوخی١٩٦٩رادو در پاییز لُ با ورود به کُ 

هایش را رد و به  ث شد چندتا از درسگذراند که باع) ”نیکسون برو به َدَرک“چاپی با مضمون 
ی اعداد فیبوناچی نوشت که البته  ای برای محاسبه در عوض، برنامه. ی کارآموزی فرستاده شود دوره

گرفت، در حدی که مسئولین تهدید کردند  وقت زیادی از کامپیوترهای دانشگاه می ہاین پروژ 
ل میل به قرار معهود با والدینش عمل بنابراین با . ها را پای خودش حساب خواهند کرد هزینه ک

 .آنزا منتقل شد کرد و به دی
شغلی در یک رشکت . آوردن مرخصی گرفت آنزا، برای پول در بعد از یک ساِل خوب در دی
ی موتوری کالیفرنیا جور کرد و در آنجا، یکی از  نقلیه ی وسایل کامپیوترِی طرف قرارداد با اداره

ی یدکی بیاورد تا واز یکی از  تواند تعدادی تراشه گفت که می: ه او دادهمکاران پیشنهاد قشنگی ب
ی ممکن را به  وازنیاک پذیرفت و تصمیم گرفت کمرتین تراشه. خود را بسازدمدارِی های  آن طرح

ی کار بگیرد؛ هم به خاطر چالشی بودنِ  ندی همکارش  آن و هم به خاطر اینکه  خواست از سخاو
 .استفاده کند سوء

                                                 
1  Sylvania 
2  Fortran 
3  Digital Equipment 
4  De Anza 



و د ل  ص  ٤٧   | ف

 

ن حوالی انجام شد؛ بیل فرنانِدز که هنوز محصل  ١بیشرتِ کار در گاراژ یک دوست در ه
خوردند  می ٢کراگمونت دار کِرِمی  آنها برای اینکه از سختی کار کم شود، نوشابه. اسِتْدهای بود هوم

ام می ها را پس    رفتیم، شیشه یل میوِ  در سانی ٣یوِ  به سوپرمارکت ِسیف« :شد و هر بار که 
طوری بود که اسم کامپیوتر را  این. خریدیم گرفتیم و دوباره نوشابه می دادیم، پولش را می می

 ».دار کِرِمنوشابه : گذاشتیم
ام شد، فرنانِدز به واز   :اسِتْدهای هست که باید ببیند گفت که یک نفر در هوم نیاکوقتی کار 

ت عاشق شوخی خرکی است و باز مثل خودت چیزهای الکرتونیکی اسمش استیو است، مثل خود«
سی و دو سال (باشد  سیلیُکنی  تواند تأثیرگذارترین مالقاِت گاراژی در تاریخ دره این می» .سازد می

من و استیو «: گفت واز می.) قبل از آن نیز، هیولیت در گاراژ منزل پَکارد با وی مالقات کرده بود
اً -ی بیل نشستیم و برای هم ماجراهامان را  وی جلوی خانهرُ  در پیاده های مدید برای ساعت که اک

خیلی » .مان گفتیم های الکرتونیکی مان بود، تعریف کردیم و از طراحی های خرکی راجع به شوخی
معموالً برای من توضیح دادِن اینکه روی چه . خیلی تشابه داشتیم«: که آورد خوب به خاطر می

از آن پرسهای . ازش خوشم آمد. گرفت ولی استیو خیلی رسیع می. کردم، سخت بود میچیزی کار 
اولین آدمی که دیدم از «: جابز هم تحت تأثیر او قرار گرفته بود» .الغر و پُرطاقت و پُرانرژی بود

: ی آن دیداِر نخستین گفت یک بار برای توصیف تجربه» .خودم به الکرتونیک واردتر است، واز بود
تر بودم و او هم از  سال خودم کمی بالغ و سن  های هم من از بچه. الفاصله ازش خوشم آمدب«

واز خیلی باهوش و از نظر . تر بود، پس مساوی بودیم های خودش کمی نابالغ سال و سن هم
 ».احساسی هم سن و سال خوِد من بود

جابز به . موسیقی: شتندی مشرتک دیگری هم دا عالوه بر عالقه به کامپیوترها، عالقهآن دو 
انگار در دوران بتهوون و موزارت . ها عرص طالیِی موسیقی بود آن سال«: آورد که خاطر می

ً در. کنند طوری از آن دوره یاد می مردم این. زیستیم می » .گیر موسیقی بودیم من و واز هم عمیقا
یک کسی را در «: گفت ز میجاب. عالقمند کرد ٤این در اصل وازنیاک بود که او را به باب دیالن

ام کنرست. نوشت پیدا کردیم که توی روزنامه راجع به دیالن مطلب می ٥کروز سانتا هایش  دیالن 
جا پر  برای همین خیلی زود همه. جمع نبودند کرد و ُخب بعضی اطرافیانش زیاد حواس را ضبط می

ام م کروز همه را از دَ  و این یارو در سانتا .شان شد از نوارهای قاچاقی او؛ نه یکی، نه دو تا، بلکه 
 ».داشت
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: گفت وازنیاک می. شدبدل گذاری مشرتک  یک رسمایهبه آوری نوارهای دیالن  جمعزود  خیلی
، بروشور  گشتیم دنبال نوارهای دیالن می. خوزه یا برکلی  نرفتیم به سَ  افتادیم و می دو تایی راه می«

 ،دیالن اشعارِ . کردیم شان می ماندیم و تفسیر وقت بیدار می دیرخریدیم و بعد تا  هایش را می ترانه
ساعت موسیقی از  ١٠٠بیش از «: گفت جابز می» .نواخت آکوردهای تفکر خالق را برای ما می

ام کنرست ن توری که دیالن با گیتار » .١٩٦٦و  ١٩٦٥های تور  دیالن داشتم، شامل  یعنی ه
وازنیاک . را خریدند ١یَک ای تی حلقه  صوت یدترین ضبطهر دو، جد. الکرتیک روی صحنه آمد

و جابز » های زیادی را با رسعت پایین روی یک نوار ضبط کردم من با مال خودم کنرست«: گفت می
عالی  یک جفت هدفونِ  به جای بلندگوهای بزرگ «: کرد گونه وصف می ی وافر خود را این عالقه

  ».دادم ها به دیالن گوش می افتادم و ساعت یخریده بودم، روی تختم دراز به دراز م
و هم ) با رقص نور و موسیقی(اسِتْدهای یک گروه تأسیس کرد؛ هم برای پارتی  جابز در هوم
ایشنامه به باک گروه. شان های مسخره برای تداوم شوخی معروف  ٢فرای شان با الهام از عنوان یک 

التحصیل بودند ولی آن دو نیز به جابز ملحق شدند  فارغ ٣اگر چه وازنیاک و دوستش آلِن باْوم. شد
برای مراسم خداحافظی  ەیک غافلگیری ویژ ) سال دوازدهم(و در انتهای مقطع چهارم دبیرستان 

زدیم، جابز برای به  شان قدم می یک روز که با هم در اطراف مدرسه .التحصیالن ترتیب دادند فارغ
آن بالکن را «: به آن مأموریت خطرناک اشاره کرد ،هه قبلهاِی چهار د استد تصویر کشیدن هوم

ن می » .تر کرد آن کار دوستِی ما را محکم. مان را نصب کردیم جایی است که ب خرکی بینی؟ ه
شده  ی بزرگ که باْوم آورده بود، با رنگ سبز و سفید یک دست بزرِگ مشت روی یک ملحفه

ها را  مادر باْوم که یهودی بود کمک کرد تا سایه! دکشیدند که انگشت وسطش را باال آورده بو 
گام بعدی  »!کشید دانم چی می می«: او با خنده گفته بود. تر به نظر بیاید طوری بکشند که واقعی

التحصیالن از جلوی بالکن،  طراحی یک سیستم طناب و قرقره بود تا به کمک آن در حین عبور فارغ
گرفته از حروف ابتدای اسم و فامیل  یک نام تلفیقی بر. یاورندب را به شکل دراماتیکی پایین ب

این شوخی خرکی  .”SWAB JOB“: استیو وازنیاک و آلِن باْوم و فامیلی جابز هم زیر آن نوشتند
  .ی تحصیلی جابز شد ی مدرسه و باعث درج یک تعلیق و تذکر دیگر در پرونده جزو تاریخچه

وازنیاک یک دستگاه جیبی ساخت که : های جالب آن دوران از این قرار بود یکی دیگر از شوخی
های تلویزیونی بود؛ آن را با خود به جایی مثل خوابگاه، که  قادر به ایجاد اختالل در سیگنال

اشای تلویزیون بودند می د که آن وقت بو   زد، اش را می  بُرد و بعد مخفیانه دکمه دیگران مشغول 
خوردی باال و  های خوابگاه از اعصاب شد و با این کار بچه تصویر تلویزیون یک مرتبه خراب می

شد آنقدر ادامه داد که یک نفر برای  می. تر بود ی بعدی خیلی خبیثانه پریدند؛ مرحله پایین می
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ً یک نفر رسانْ  ی آخر، واز کار را به جایی می تنظیم مجدد آن آستین باال بزند و در مرحله د که حت
ها بعد در یکی از رویدادهای  سال. ِرس پا ایستاده، آن را نگه دارد یا دستش را روی گیرنده بگذارد

معرفی محصول، خوِد وازنیاک موقع پخش ویدیو دچار مشکل مشابهی شد و جابز با بر هم زدن 
گذاشت و  داخل جیبش میواز آن را «: ی مهیج را برای حضار بازگو کرد روال جلسه، این خاطره

را نگاه  ١جایی که ملت نشسته بودند و مثالً داشتند رسیال پیشتازان فضا... رفت به خوابگاه می
شد برود باال درستش  فرستاد روی هوا، یک نفر مجبور می هو تلویزیون را می بعد یک. کردند می

بعد دوباره وقتی . گرداند می برشد، واز تصویر را  کند و به محض اینکه پایش از روی زمین بلند می
پا ادای آن  لِنگه در حالی که داشت یک جابز روی صحنه » پراند، آمد، تصویر را می میپایین او 

و در کمرت از پنج دقیقه، طرْف درست مثل اآلِن «: ای بزرگ رس داد آورد، خنده برگشته را در می بخت
  ».شد من می

  
  

  ي آبي جعبه
 

ن جرقه-خرکی و عشق به الکرتونیک های  تلفیق نهایی شوخی ای که بعدها به تأسیس اپل  ه
ی  شنبه، وازنیاک در مجله آن روز یک. باألخره عرص یک روز آخر هفته رقم خورد -کمک کرد
و فردا  ١٩٧١سپتامرب . روی میز آشپزخانه گذاشته بود مطلبی را خواندبرای او که مادرش  ٢اسکوایر

و عنوانش  ٤باْوم مقاله به قلم ران ُرِزن. برود) کالج دوران تحصیلش سومین( ٣قرار بود به برکلی
هایی  بود؛ رشحی بر اینکه که چطور هکرها و رمزگشاهای تلفنی راه» ی آبی کوچک ارسار جعبه«

اس نندسازِی تُن: روش کار ساده بود. های مجانی راِه دور یافته بودند برای برقراری  های  ه
وسط مقاله، زنگ زدم به «: گفت وازنیاک می. AT&Tی مخابراتی  در شبکهارسال سیگنال  صوتیِ 

، دانست که جابز او به خوبی می» .هایی از آن را برایش خواندم بهرتین دوستم استیو جابز و بخش
 .ش در این هیجان بزرگ خواهد بودایرشکیکی از معدود ُمَحصِل مقطع دوازدهم،  آن

او کشف کرده بود . با لقب ناخدا کرانچ ی، هکر ٥جان دراپرقهرمان این داستان کسی نبود جز 
ن تُن  وطی صبحانهداخل قبازِی  اسباب سوتکِ  سوتکه صدای  هرتزی را  ٢.٦٠٠ی حارضی، دقیقاً ه

اس در شبکه دارا است که توسط سوئیچ این صدا . شود ی تلفن استفاده می های انتقاِل 
اس ، اجازه توانست سیستم را گول بزند تا بدون هزینه می ی مذکور  مقاله. های راه دور را بدهد ی 
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اس را می های مسیرِ  کرد که سایر تُن اشاره می  فنی ی های مجله فصل توان در یکی از رس برقراری 
اس با کتابخانه AT&Tکه  ،پیدا کرد ١ِبل سیستم ها  ها خواستار برچیدن آن از قفسه بالفاصله در 
 .شده بود

ن موقع  ی فنی مذکور را  درنگ مجله به محض صحبت با وازنیاک، جابز فهمید که باید بیو ه
ی مرکز  واز چند دقیقه بعد مرا سوار کرد و رفتیم به کتابخانه«: گفت می. به چنگ آورند

شنبه بود و کتابخانه بسته،  یک» .آید یا نه ی خطی استنفورد تا ببینیم مجله گیرمان می دهنده شتاب
ی کی از دربولی آنها راه ورود را بلد بودند؛ ی ها را  وار قفسه دیوانه« :شد ها که اغلب قفل 

محرش بود، آنها . ها آنجا بود ی فرکانس آخر مجله را پیدا کرد، همه ین واز بود که دستکاویدیم و ا
ام تُن ام فرکانس ”!خدایا، واقعیه! واقعیه“ :گفتیم را که پیدا کردیم مدام به خودمان می ها،  ها، 

  ».مان بود همه جلوی چشم
ن روز عرص به فروشگاه لوازم الکرتونیک  ها  ِویل رفت و قبل از اینکه کرکره سانیدر وازنیاک ه

ری که  از فرکانس. های آنالوگ را خرید های الزم برای ساخت مولد تُن را پایین بکشند قطعه ش
سپس با . ها استفاده کردند سازی تُن ساخته بود، برای دقیق HPتر در باشگاه جویندگان  جابز پیش
ره  ،شب در حوالی نیمه. اله را تولید و ضبط کنندگیر توانستند صداهای ذکر شده در مق یک ش

ی کافی ثبات  شده، به اندازه های خریداری ی تست شد ولی متأسفانه نوسانگر دستگاه آماده
: گفت وازنیاک می. سیستم رشکت مخابرات را تولید کنند نداشتند تا صداهای مناسب برای گول زدنِ 

ِر استیو می با استفاده از فرکانس« فردا صبح باید به . نشد که بشود. ثبات را دید عدمِ  شد این ش
ونه برکلی می   ».ی دیجیتالی بسازم رفتم، بنابراین تصمیم گرفتیم که وقتی به آنجا رسیدم یک 
ً مردِ  ی دیجیتالی از جعبه تر هرگز کسی یک نسخه پیش  ی آبی نساخته بود ولی واز اساسا
و با کمک یکی از  ٢کزیستورهای یک رادیوی مارک شَ با استفاده از دیودها و تران. ها بود چالش

خوبی داشت، قبل از مراسم روز شکرگزاری ساخت  دانشجوهای موسیقِی ساکِن خوابگاه که گوِش 
ی  هرگز چیزی نساخته بودم که بیش از آن مایه« :گفت خودش می. را به پایان رسانددستگاه 

  ».العاده بود هنوز هم معتقدم فوق. افتخارم باشد
شان،  اولین سعی. ی جابز راند از برکلی تا خانه ام یک شِب  ،فقط برای تسِت دستگاهوازنیاک 
ره. بود ٣آنجلس س ی عموی وازنیاک در لو اس با خانه را اشتباه گرفتند، اما مهم نبود   گرچه ش

فهمید؟  میمجانی، ! سالم ما مجانی به ش زنگ زدیم«: وازنیاک داد زد. کرد چون دستگاه کار می
» .ی آبی با یک جعبه! از کالیفرنیا! زنیم ما از کالیفرنیا زنگ می«: جابز هم گوشی را گرفت» !مجانی
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توانست داشته باشد، به خصوص  طرِف آن سوی خط چه احساسی جز گیجی و شاید ناراحتی می
 !که او هم ساکن کالیفرنیا بود

اسی جسورانه با واتیکان، . بودی رسگرمی و شوخی  ی آبی فقط وسیله در ابتدا جعبه در 
ی کیسینجر است که اش را تغییر داد و ادعا کرد  وازنیاک لهجه : خواهد با پاپ صحبت کند میو ه

جواب شنیدند که ساعت » .باید با جناب پاپ صحبت کنم. ما در اجالس رسان هستیم، در مسکو«
یک  .ت بعد دوباره زنگ زدندچند ساع. به وقت محلی پنج و نیم صبح است و پاپ در خواب

جابز به . وقت پاپ واقعی روی خط نیامد صحبت کرد ولی هیچ آنها با ،کشیش که گویا مرتجم بود
آنها فهمیدند که واز کیسینجر نیست، آخر ما توی کیوسک تلفن عمومی «: آورد که خاطر می

  »!بودیم
ن موقع به نقطه جابز : بخشید شان شخصیت می ی عطف مهمی رسیدند، چیزی که به رابطه ه

شد آن را  است؛ می ”یک رسگرمی محض“ی آبی چیزی بیش از  به این نتیجه رسیده بود که جعبه
سایر قطعات الزم را هم تهیه کردم؛ کِیس، منبع تغذیه و «: گفت خودش می. تولید کرد و فروخت

رین کوچکی بود » .شد روی کاال گذاشت را هم در آوردم قیمتی که می. گیر رههای ش کلید این 
محصول نهایی با ابعادی معادل دو . برای ایفای نقشی بزرگ که بعدها در اپل بر عهده گرفت

 ،گذاشت و بنا به تصمیم جابز شان می ی ساخت روی دست دالر هزینه ۴۰ی پاسور، حدود  جعبه
  .دالر تعیین شد ۱۵۰قیمت فروش آن 

وازنیاک . برای خود لقب انتخاب کردند -مثل ناخدا کرانچ- با الگوبرداری از سایر هکرهای تلفنی 
ها برده، با اتصالش به  دستگاه را به خوابگاه» .٢اوف توبارک«و جابز هم شد » ١برکلی بلو«شد 

کردند،  القوه با تحیر نگاه میب دادند و در حالی که مشرتیانِ  تلفن و بلندگو، طرز کار را توضیح می
جابز . زدند گوی تلفنی در اسرتالیا زنگ می یا به یک رسویس لطیفه ٤در لندن ٣به هتل ریتز

نم صد جعبه«: گفت می   ».اش فروش رفت ی آبی ساختیم و تقریباً همه به گ
ساخت یک به تازگی . به پایان رسید -در مسیر برکلی- یل وِ  رسگرمی و سود، رسانجام در سانی

ن موقع نیازمند پول و مشتاق فروش آن بود جعبه ام شده و جابز ه بنابراین در یک . ی آبی 
. راهی دستگاه را به چند نفر از میز بغلی نشان دادند و آنها نیز عالقمند شدند پیتزافروشِی بین

خت پول به شان داد و بعد همگی برای پردا تلفن طرز کار با آن را نشان ی جابز در یک باجه
ی آبی  شان، جعبه با واز رفتیم نزدیک ماشین«: کرد طور یاد می جابز از آن تجربه این. پارکینگ رفتند
شان رفت داخل اتومبیل، دستش را برد زیر صندلی و به جای پول اسلحه بیرون  یکی  .دست من بود

درست به شکمم «: دهرگز پیش از آن اینقدر به اسلحه نزدیک نشده بود، خیلی وحشت کر » .کشید
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درب اتومبیل باز بود، به رسم زد آن را به . ذهنم درگیر شد ”.بده به من برادر“ :نشانه رفت و گفت
ل قریب به یقین به سمتم شلیک می پس خیلی . کرد پایش بکوبم و بزنیم به چاک، ولی به احت

ره تلفن به جابز داد و ی آبی را گرفته بود یک  آن مردی که جعبه» .آرام دستگاه را دادم رفت ش
ولی بعد که استیو زنگ زد، طرف گفت که از . گفت که اگر دستگاه کار کند، پولش را خواهد داد

زبانی پیشنهاد مالقات در یک محل عمومی را به او  جابز هم با چرب. طرز کار آن رس در نیاورده
ً هر دو تصمیم گرفتند که دیگر با آن فرد مواجه ن. داد شوند، حتی به قیمت از دست ولی بعدا

  .دالرشان ١٥٠رف 
اگر «: گفت جابز می. این رشاکت دو نفری راه را برای یک ماجراجویی بزرگرت در آینده صاف کرد

ی به خاطر جعبه من و . از این حرفم صد در صد مطمئنم. گرفت های آبی نبود هرگز اپلی شکل 
د به نفس ب ی  ها به مرحله رای حل مشکالت فنی و رساندن ایدهواز، همکاری را یاد گرفتیم و اعت

مدار کوچک دستگاهی ساختند که قادر   یک صفحهاستفاده از آن دو پرس، با » .تولید از پی آن آمد
از تصور همه «: گفت جابز می. ی زیرساختی صنعت مخابرات بود به دور زدن میلیاردها دالر رسمایه

د به نفسی به م ی بدی  شاید فروش آنها ایده«: واز هم موافق بود» .ا دادخارج است که چه اعت
های مهندسی من و تخیل او،  تازه پی بردیم که با مهارت. بود ولی در کل دیدگاه خوبی به ما داد

رفت تا متولد  ی آبی الگویی شد برای رشاکتی که به زودی می ماجرای جعبه» .شود کرد ها که می چه
و تقسیم این نبوغ با دیگران به تنهایی برایش   نجیب، با خالقیتی بکرای بود  وازنیاک نابغه. شود
سازی و بازاریابی دستگاه بود؛ فقط  ی جابز، کاربرپسند کردن، یکپارچه اما وظیفه. آور بود شادی

  .برای یک مشت دالر



  
 

 

 سهفصل 
  

تحصيل ترك   
 

، خودت را دریاب،   ...به پا خ
  
  
  

 كريسان برنان
  

، جابز با دخرتی به نام کریسان ١٩٧٢مصادف با بهار   اسِتْدهای، در اواخر کالس دوازدهم در هوم
ای روشن،  کریسان با موهای قهوه. آموز کالس یازدهم بود سن او ولی دانش برنان آشنا شد که هم

او در عین حال . بود دلرباهای برآمده و رفتاری لطیف، برای جابز خیلی  های سبز، گونه چشم
جابز به خاطر . پذیر نیز شده بود گذاشت که از این رو آسیب داشت طالق والدینش را پشت رس می

هامان رشوع و او اولین  با هم روی یک فیلم کارتونی کار کردیم، بعد هم گردش« :آورد که می
ه همین خاطر جذبش ب. جورهایی دیوانه بود استیو یک«: گفت برنان هم می» .دخرت من شد دوست
 ».شدم

ن روزها رژیم غذایی میوه و سبزیجات را رشوع کرده، ! خوار ای از نوع گیاه دیوانه استیو ه
توانست بدون پلک زدن به مردم خیره شود و  می. های تازی مثل سگ پرسی الغر و سفت بود، 

و غریب، این رسدی  این معجوِن عجیب. های ناگهانی تکمیل کند های ممتدش را با تندگویی سکوت
پشت، حس و حال یک جادوگر دیوانه را به او  کم روی شانه و ریِش  و گرمی، با آن موهای بلندِ 

های ترسناک برای  وضع مثل ُخل«: گفت برنان می. بازی در نوسان بود داد که بین کاریزما و ُخل می
ی. آمد رفت و می چرخید، می خودش می  ».تاریک دورش بودای  کنی اما انگار هاله باور 

ن روزها، جابز چکاندن اِل ی گندم  یک مزرعه. دی را رشوع و برنان را هم جذب آن کرد.اِس.ه
آن روزها خیلی به باخ . عالی بود«: گفت می جابز. شان بود زدن یل، محل توهموِ  بیرون از سانی

ام مزرعه وقتی قطره می. کردم گوش می تا . شد باخ بلند می ی گندم موسیقیِ  چکاندی ناگهان از 
کردم رهرب ارکسرت  احساس می. ندبود ها ام همین آن موقع، زیباترین لحظات احساسی زندگی

 ».زارم موسیقی گندم
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ام دبیرستان،  ١٩٧٢تابستان  های  و برنان به یک اتاق کوچک در باالی تپهجابز بعد از ا
من دارم با کریسان یک اتاق کوچک «: یک روز به والدینش گفتاو . آلتوس نقل مکان کردند لوس
ی«: پدرش با عصبانیت گفت» .گیرم می » .ی من رد شوی مگر اینکه از روی جنازه! گیری نه تو 

ً دعوا بر رس ماری خیلی ساده، . رس شده بود بار دیگر استیِو جوان خیرهیک جوآنا رخ داده و  اخیرا
  .خداحافظی کرد و از خانه بیرون زد

 استعداد خوبی هم داشت؛ برای اتاق جابز یک نقاشیِ . را به نقاشی گذراند برنان آن تابستان
گاه رفتارش با . نواخت گفت و گیتار می بیشرت شعر می ،استیواما . دیواری با طرح یک دلقک کشید

کریسان . بود ی خودشها برنان به طرز وحشتناکی رسد، گستاخانه و همراه با تحمیل خواسته
 »!عاطفه بود، یک معجون عجیب فکر و در عین حال بی آدمی روشن«: گفت می

، در ١با دوسِت دوران دبیرستانش تیم براون. در اواسط تابستان، جابز تا دم مرگ رفت و برگشت
تیم به . کرد که فیاتش آتش گرفت کروز رانندگی می  های سانتا در میان کوه ٢الین تفرجگاِه اسکای

جابز » .بزن کنار، ماشین گُر گرفته«: عادی به جابز گفت خیلیو عقب نگاهی کرد، دود را دید، 
 .کنار زد و پدرش، گرچه هنوز با هم درگیر بودند، آمد و فیات را تا خانه یدک کشید

اعالناِت  یِ آنزا رفت تا از داخل تابلو  برای خرید یک ماشین جدید، جابز با وازنیاک به کالج دی
 ،خوزه ندر سَ  ٣یتگِ  ستیکی پیدا کرد؛ مرکز خرید وِ باألخره هم . مشاغل، کاری دست و پا کند
ایشی رسگرم گشت تا برای بچه دنبال چند دانشجوی کالج می برای ساعتی سه . کننده اجرا کنند ها 

های سنگین به تن کرده و ماسک روی رسشان گذاشتند تا  دالر، برنان، جابز و وازنیاک، باملاسکه
با   وازنیاک،. دوز دیوانه و خرگوش سفید را بازی کنند الههای آلیس در رسزمین عجایب، ک  نقش

ن خلق  ”.خواهم انجامش بدهم می“ :گفتم«: کننده یافت خوی شاد و مهربانش، کار را رسگرم و ه
نم استیو به دید یک کار مسخره بهش نگاه می کرد ولی برای من یک ماجراجویی باحال  به گ

. خیلی گرمم شده بود«: بود، او هرگز به داش صرب شهرت نیافتالبته که برای جابز دردناک » .بود
ً د می لباس خواستم بزنم زیر گوش چندتا از آن  ها سنگین بودند و بعد از چند دقیقه واقعا
 ».ها بچه

  
  

  كالجِ ريد
 

او : خواندگی، تعهد داده بودند که هفده سال قبل حین پذیرِش استیو به فرزند ،پاْول و کالرا جابز
انداز  ها با پشتکار زیاد پول الزم برای تحصیل در کالج را پس در طول این سال! به کالج خواهد رفت

                                                 
1  Tim Brown 
2  Sky Line 
3  Westgate 
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اما جابز که . التحصیلی او از دبیرستان، کافی بود کردند که البته نه چندان زیاد ولی در زمان فارغ
گفت که اصًال  میها  ابتدا مثل بچه. رس شده بود، کار را برای آن دو سخت کرد یرهدیگر خیلی خ

با » .بروم ١خیاِل کالج، شاید به نیویورک کردم که بی با خودم فکر می« :خواهد به کالج برود ی
الً -، غرق در فکر شد که اگر چنین کرده بود چقدر دنیای امروز او به من گف این حرف و احت

و  انفعالیر کالج، العملش در مقابل اجبار والدین برای تحصیل د عکس. شد متفاوت می - ما
اینکه خیلی  را نپذیرفت، با - مثل برکلی که واز در آن بود-های ایالتی  رف به کالج. پرخاشگرانه بود
الً در نداشت، با اینکه درست  یحتی به استنفورد هم نظر . به رصفه بودند باالی جاده بود و احت

شان را انتخاب  فورد، از قبل شغلدانشجوهای استن« :گفت می. داد به او مستمری تحصیلی هم می
  ».تر بودم چیزی به مراتب جذاب کرده بودند ولی من دنبالِ 

رود؛ کالج خصوصی  فقط به کالج رید می و گفت کهدر عوض پایش را در یک کفش کرد 
های آزاد در پُرتلَندِ  در برکلی نزد واز بود . ها در کل کشور ترین و یکی از گران ٣ایاالت اورِگان ٢ه

اس گرفت تا خرب وصوِل موافقتک پاْول سعی کرد استیو را از . کالج رید را بدهدی  نامه ه پدرش 
. گفتند این خیلی بیش از استطاعت آنها است می. طور رف به آنجا منرصف کند، مادرش هم همین

ی: ولی پرسشان شوخی نداشت ی توانست به آنجا برود هیچ اگر  طبق . رفت جای دیگری هم 
  . عمول در برابر او راهی جز تسلیم وجود نداشتم

و به خاطر سبک  .اسِتْدهای دانشجو داشت، یعنی نصف دبیرستان هوم ١.٠٠٠کالج رید فقط 
های درسی  زندگی آزادش معروف بود، سبکی که به طرزی پیچیده با معیارهای آکادمیک و برنامه

فکرهای معتاد به  ، مرشد روشن٤یموتی لیریپنج سال قبل ت. ی کالج در هم آمیخته بود گیرانه سخت
، در بین جمعیت پا روی پا )دی.اِس.همراه با مرصف اِل(یی اعضای کالج ها، در گرده گردان روان

ام ادیان بزرگ گذشته، ما نیز در پِی رسیدن «: انداخته، آنها را چنین ترغیب کرده بود درست مثل 
ن اهداف دیرینه ر ... به خدا هستیم کنیم؛ به پا خیز،  می بیاناستعاره، این طور ی  در لفافها و ه

بسیاری از دانشجویان کالج رید این سه دستور را جدی گرفتند؛ » .خودت را دریاب، دگرگون شو
 .رسید ها ینام به بیش از یک سوِم ثبت ١٩٧٠ی  میزان ترک تحصیل در دهه

  
تا که اما یاغی کوچک اجازه نداد  ،پُرتلَند بردندنام تا  والدین جابز او را برای ثبت ١٩٧٢در پاییز 

ود ”خداحافظ“یا  ”ممنون“حتی از گف . اش کنند کالج همراهی بعدها با رشمی . هم خودداری 
  :طور بازگو کرد آن لحظه را ایناحساسش راجع به که از او رساغ نداشتم، 
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دار  شان را جریحه دم و احساساتنفهم بو . ام بود انگیز زندگی بر این یکی از اشتباهات تأسف«
 مام برسم و من آنها را از خود از هیچ کاری فروگذار نکردند تا به خواسته. کردم کردم که نباید می

ی. راندم ها با  یتیم خواستم مثل بچه می. خواستم کسی بداند پدر و مادری هم دارم راستش اصالً 
یک ناکجاآبادی پیدا کنم که در آن خربی از جاده و ر کشور را بگردم و و قطار راه بیافتم، بروم دُ 

 ».ارتباطات و خاطرات نباشد
  

مشغولی  دل. یک دگرگونی اساسی در محیط دانشجویی امریکا رخ داد ١٩٧٢در اواخر سال 
کم رنگ  ها کم تحرکات سیاسی در کالج. کرد جنگ ویتنام و مسائل مرتبط با آن داشت فروکش می

ها جای خود را به عالیقی از جنس خودشناسی  باخت و در گفتگوهای آخر شِب خوابگاه می
ترین آنها  که مهم  فکری آن دوره قرار گرفت های معنوی و روشن تأثیر کتابجابز تحت . داد می

ی انجام مراقبه و آشنایی با داروهای روان ”اکنون اینجا باش“   ،١ی بابا رام داس نوشته ،گردان راهن
  ».من و بسیاری از دوستانم را متحول کرد. عمیق بود« :از نظر جابز. بود ٢ی ریچارد آلپرت ترجمه
آنها یک هفته . های ریشو بود اولی  یکی از سال کاتکیها، دانِیل  این دوست از نزدیکرتینِ  یکی

. دی را به اشرتاک گذاشتند.اِس.بعد از ورود به کالج با هم آشنا شدند و عالقه به ذن، دیالن و اِل
ار انرژی بود و اطو  چه باهوش ولی بی ، اهل یکی از محالت پولدارنشین نیویورک و گرکاتکی
این سلوک . گرفت ی خیلی شیرینی داشت که از عالیقش به مذاهب بودایی نشأت می کودکانه

ی  گرایی شده بود ولی با این حال حتی او هم شیفته از تجمل اش عرفانی باعث خودداری
یَک و تعداد قابل توجهی از نوارهای  استیو یک ضبط و پخش تی«: گفت می. صوت جابز شد ضبط

 ».هم معنوی بود و هم خیلی امروزی ،این پرس همزمان .دیالن را داشت
گذشت، حتی با اینکه در اولین  دخرتش الیزابت ُهلمز می و دوست کاتکیجابز با  بیشرت وقِت 

 - استیو و دانِیل-آن دو . باعث ناراحتی آن دخرت شده بود جنسی مالقات با پیش کشیدن یک شوخی
گاه به . کردند خوابگاهی، راجع به مفهوم زندگی گفتگو می های رایجِ  در ساحل و به دور از صحبت

اش  و نیز به مرکز ذن با آن غذاهای گیاهی مجانی ٣کریشنا های عشق در معبد َهری جشنواره
ً افتاده بودیم . کننده و در عین حال فلسفی بود خیلی رسگرم«: گفت می کاتکی. رفتند می ما واقعا

 ».دنبال ذن
 ”های تازه کار ذن و ذهن، ذهن“معرفی کرد، از جمله  کاتکیرا هم به های دیگری  جابز کتاب

گرایی  عبور از ماده“و  ٥اثر پاراماهانسا یوگاناندا ”یک مرتاض اتوبیوگرافیِ “، ٤اثر شونریو سوزوکی
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یک اتاق مراقبه در فضای خالی زیرشیروانی در باالی اتاق  سه نفری. ١اثر چوگیام ترونگپا ”معنوی
مراقبه  های مخصوِص  و بالش ، ٢ورو بُخُ   های هندی، شمع و گلیم  ساختند و آن را با نقاشیُهلمز 
یک دریچه در سقف بود که به زیرشیروانی راه داشت، آنجا خیلی بزرگ «: گفت جابز می. آراستند

  ».اما عمدتاً برای مراقبه بود  زدیم، گردان هم می گاهی حتی آن باال روان. بود
به خصوص مذهب بودایی ذن، فقط یک تفریح خیالی و  ،های رشقی به عرفان ی جابز عالقه

ذن عمیقاً در شخصیتش . به آغوش کشید وافری  بلکه آن را با عالقه. گذرا متعلق دوران جوانی نبود
شد آن را در  می. واقعاً رویش تأثیر گذاشته بود. استیو خوِد ذن بود«: گفت می کاتکی. ریشه دواند
رکز فوق شناسیِ  اش به زیبایی اقانهرویکرد مشت تأثیر  به خصوص تحت» .اش دید العاده غیرتجملی و 
کم پی بردم که درک و  کم«: طوری که بعدها گفت ،مذاهب بودایی قرار گرفته بود شهودگراییِ 

او مانع از   ، شوریدگیِ  با این همه» .تر از تفکر انتزاعی و تحلیل منطقی است مهم ،برصی آگاهیِ 
 .بودو محبت در روابط  ،درون، آراستگی و صفای باطن رسیدن به آرامش

  
عالقمند  ٣لیپاش متعلق به قرن نوزدهم، به نام کریگ به یک نوع شطرنج آملانی کاتکیجابز و 

های خودش را دارد  نشینند و هر کس صفحه و مهره پشت می ها پشت به شدند که در آن بازیکن
ی و صفحه شان مجاز  تاگوید آیا حرک بیند، بلکه این داور بازی است که به آنها می ی رقیب را 

ُهلمز که اغلب ! های رقیب را شناسایی کنند خود مهره ها باید با سعیِ  و لذا بازیکن ،هست یا خیر
ای که داشتند، وقتی بود که باد و باران مثل شالق  ترین مسابقه طوفانی«: گفت می ،آن دو بود داورِ 

کردند که من به  جا می هب دی چکانده بودند و آنقدر رسیع مهره جا.اِس.زد، اِل روی شیشه می
  ».شان را تعقیب کنم توانستم حرکات سختی می

  
 ً ی  غذایی برای یک سیاره رژیم“گذاشت،  روی جابز تأثیر  کتاب دیگری که در سال اوِل کالج عمیقا

جابز . کرد خواری را بیان می که منافع فردی و جمعی گیاه ،بود ٤ی فرانسس مور الپه نوشته ”کوچک
ن روزها سوگند خوردم که دیگر گوشت مرصف نکنم«: گفت می در عین حال این کتاب » .ه

 ِ هایی شامل پاالیش درونی،  یمرژ. های سخت غذایی را تقویت کرد رژیم ایلش برای گرف
دی یا خوردن یکی دو غذا مثل هویج یا سیب برای هفته ،گرف روزه   .های مت

ن سال اوِل کالج، جابز و  : گفت می کاتکی. سخت شدند جان خوارِ  بدل به دو گیاه کاتکیدر ه
  با هم به تعاونی کشاورزی» .گوشت را هم تحریم کرد استیو از من هم سبقت گرفت، حتی سوِپ «

سا را  - از نظر خودش-آماده و سایر مواد غذایِی  ، سوِپ  تا جابز برای مرصف یک هفتهرفتند  می
                                                 

1  Chogyam Trungpa 
  م.سوختنش بوی خوش در محیط بپیچدریزند تا با  ای از مواد که آن را در آتش می لقمهمَ : بُُخور    ٢
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آب  ١گیر چمپیونش میوه خرید، با آب خرما و بادام و هویج می  یک عامله« :گفت می کاتکی .بخرد
گوید استیو از  حتی یک داستانی هست که می. کردیم رست میدهم هویج  ساالد ،گرفتیم هویج می

 تصویر او در حال رس» .بس که هویج خورد پوستش نارنجی شد و البته تا حدی هم واقعیت دارد
  .رنگ، در ذهِن همه حک شده بود نارنجی هویجِ  آب کشیدنِ 

های غذایی جابز  عادت ،٢ی آرنولد اِهرِت نوشته ”رژیم غذایی فاقد چربی“ با خواندن کتاِب 
ی  زیست و معتقد به تغذیه اِهرِت پژوهشگر تغذیه، در اوایل قرن بیستم می. تر شد گیرانه سخت

های غشایی مرض به  سازی بدن از الیه ها و سبزیجات فاقد نشاسته و مدعی پاک محض از میوه
مدت  های طوالنی روزهسازی بدن از طریق گرف  ی این الگوی تغذیه و همچنین طرفدار پاک وسیله
جابز هم به پیروی از او . این به معنای عدم استفاده از غالت یا حتی نان، حبوبات و شیر بود. بود

ن سبک شخصی دیوانه« :داد ها هشدار می به دوستانش در رابطه با خطرات شیرینی وارم  به ه
ام چیزی جز سیب نخوردند و بعد از   ی برای یک هفته کاتکیدر مقطعی او و » .مشغولش شدم

ی دو روز در میان را رشوع کرد و رسانجام کوشید  تغذیه  با سیکل ،تر هایی حتی ساده استیو روزه ،آن
ز دار با اش را با مقادیر متنابهی آب و سبزیجات برگ روزه. آنها را به یک هفته یا بیشرت برساند

غذای اندک، انرژی و  بعد از یک هفته رصِف . روش خوبی بود« :فراوان کرد، آن هم با وسواس می
فرانسیسکو  کافی بود اراده کنم و پای پیاده تا سان. داد ای به آدم دست می العاده حس خارق

  ».بروم
ی  چکاندن روی زبان و موسیقی راک؛ جابز همه خواری، مراقبه و عرفان، قطره ذن بودایی و گیاه

اد خرده محرک. گرفت افزا به کار می هم اینها را به طور های  فرهنگ های مختلفی که هر یک 
داد، اما هنوز استعداد  چه در کالج رید به سختی این را بروز می گر. مآب آن دوره بودند فکر روشن

های  آوری با سایر ویژگی بود که باألخره یک روز به طور شگفت وجودشالکرتونیکی شگرفی در 
 .شد می ب شخصی او ترکی

خود را بفروشد، برای  ٣اِم.بی.تحریر ِسلِکرتیک آی مالی تصمیم گرفت ماشین یک روز از رس نیازِ 
ی جنسی او با یکی از  ی رابطه با صحنه لیو  ،همین به اتاق دانشجوی متقاضی خرید آن رفت

صرب کند که د ولی آن پرس از او خواست نز باتاق بیرون خواست از . دخرتهای دانشکده روبرو شد
ام شود اش با رابرت  رابطه» .”این دیگه نوبره“با خودم گفتم «: گفت جابز می! ؟!تا کارشان 

جابز . یکی از معدود افرادی که توانایی فریب دادن جابز را داشت ؛فریدلند از همین جا آغاز شد
از این مرشد  گرفت و برای چند سالی هم مثل یک شاگرد برخی از صفات کاریزماتیک فریدلند را بر
  .شارالتانی بیش نیست او ،قالبی پیروی کرد تا اینکه باألخره فهمید
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و چهار سال از جابز بزرگرت بود اما هنوز  ١یافتگان از اردوگاه آشویتز یکی از نجات پرسِ  ،فریدلند
ر مرفه بود. زد در کالج پرسه می  ٢خودش نیز در ابتدا به بوُدین. پدرش در شیکاگو یک مع

های آزاد در ِمین می  ن ساِل اول به خاطر حمل . ٣رفت؛ یک کالج ه قرص  ٢٤.٠٠٠ولی در ه
ی محلی عکسی از او با آن موهای  یک روزنامه. دالر بازداشت شد ١٢٥.٠٠٠دی به ارزش .اِس.اِل

به دو سال حبس در زندان . ها نیشخند زده بود طالیی چاپ کرد که در آن از دور به عکاس بلندِ 
ام شد ١٩٧٢محکوم و در سال  ٤درال ویرجینیاف ن سال به کالج رید . حبسش  سپس در پاییز ه

آموزی رفت و گفت که نیاز دارد اسمش از فهرست  کل شورای دانش آمد، بالفاصله به دیدار رئیس
 .اش هم رسید با پیگیری آنها، به خواسته. پاک شود» ناقضان عدالت«

انی بابا را ن نویسنده(م داس فریدلند از سخ  ٥در بوستون )”اکنون اینجا باش“ی کتاب  ه
برای مالقات با  ۱۹۷۳تابستان . های رشقی جذب شده بود به عرفان کاتکیمطلع و مثل جابز و 

رش به ماهاراجی معروف بود به  رکه نزد پیروان پُ  ٦مرشِد هندِی رام داس، یعنی بابا نیم کارولی ش
ن . هند سفر کرد کرد و ردای  سال که برگشت، یک اسم عرفانی برگزیده، صندل به پا میپاییز ه

او که باالی یک گاراژ بود  جابز بیشِرت عرصها به اتاق خارج از کالجِ . کشید هندی روی رس می
ً دید  ی قدرت ظاهری اعتقادات فریدلند شده بود، به خصوص که می شیفته. رفت می دولِت “واقعا

رفتارش باعث شد به «: گفت جابز می. یافتنی است وجود دارد و دست در درون آدمی  ”خردمندی
  ».سطح باالتری از آگاهی دست پیدا کنم

طرف و  همیشه پابرهنه این«: بعدها به یک خربنگار گفت. ی جابز شده بود فریدلند هم شیفته
حد مرگ عالیق خود را تا رس . اش بود کرد، اراده زده می چیزی که مرا شگفت. رفت طرف می آن

فریدلند برای تسلط بر  ”خیره شدن و سکوِت “جابز بیش از همه عاشق فوت و فِن » .کرد دنبال می
- زد، بعد یک سؤالی زل میش چشم تُخمِ به شد،  به مخاطب کالمش خیره می«: دیگران شده بود

 ».گیرد، جواب بدهد خواست بدون اینکه نگاهش را بر پرسید و از او می چیزی می
از جمله چندتایی -های شخصیتی جابز  هم در حضور من تأیید کرد که برخی از ویژگی کاتکی

ی تحریف  دایره رابرت«: بود گرفته شده عاریتبه از فریدلند  -ندکه تا پایان عمر در او باقی ماند
 توانست اوضاع را بنا به خیلی کاریزماتیک و تا حدودی رِند بود، می. یاد داداستیو را به واقعیت 

استیو اینها . و اندکی دیکتاتور صفت ،آدمی منعطف، از خود مطمنئ. خواست خودش دگرگون کند
 ».شد اش می پسندید و هر چه بیشرت با او بود بیشرت شبیه را می
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رابرت «: گفت می کاتکی. جابز از فریدلند آموخت که چگونه خود را کانون توجه دیگران کند
ولی استیو از ابتدا خجالتی و دگرگریز بود، یک . گرا، کاریزماتیک و ذاتاً یک فروشنده بود خیلی برون
نم از رابرت آموخت که چطور. گیر آدم گوشه ی خوب باشد، از حصار  یک فروشنده :به گ
فریدلند انگار » د،اش بیرون بیاید، باز برخورد کند و مسئولیت یک موقعیت خاص را بپذیر  شخصی
استیو در بدو ورود به . شد وارد اتاق و بالفاصله مرکز توجه ش می«: ی مار داشته باشد که مهره

اش هم بیشرت رنگ  پیله ،چه بیشرت با رابرت گشت این بود ولی هر عکِس  درجه بر ١٨٠کالج، 
 ».باخت
و ُهلمز هم  کاتکیب جابز و فریدلند در حالی که اغل شنبه، مقصدِ  هر یک ظهرِ  از بعد
به . دادند رقصیدند و آواز رس می آنجا می. پُرتلَند بود بودند، معبد َهری کریشنا در غرِب  شان دنبال

ً دیوانه می. کردیم ور می ی دیوانگی غوطه خودمان را در نشئه«: قول ُهلمز شد و مثل  رابرت رس
در آنجا با » .لتی و معذب بوداما استیو آرام و از حضور در جمع، خجا. رقصید ها می ُخل

  .شد پذیرایی میآنها  های چوبِی پُر از غذاهای گیاهی از بشقاب
غرب پُرتلَند را اداره  کیلومرتی جنوب ٦٥هکتاری واقع در  ٢٢٠ ی سیِب  فریدلند یک مزرعه

بعد از ورود فریدلند به . بود ١مارسل مولر او  نشینِ  سوییس داییِ  ،میلیونر آنکرد که مالک  می
جابز آخر . شد ٢وان ی آْل  ی عرفان رشقی، آنجا به یک پاتوق عمومی تبدیل و اسمش مزرعه مقوله
ای دیگر در آنجا می و ُهلمز و چند روشن کاتکیها را با  هفته ن . گذراند فکر مزرعه یک ساخت

های  درخت ی هرس کردنِ  ظیفهجابز و . یک انبار بزرگ و یک آلونک در باغبا  ،اصلی داشت
باِغ سیب روی کاکُِل استیو «: به قول فریدلند. را بر عهده گرفت) های دو رنگ سیب( ٣گراِونشِتین

شان  شدیم و او شد رئیس یک عده دلقک که وظیفه  ی طبیعی میوه وارد کار و بار آب. چرخید می
 ».هرس کردن و رس و شکل دادن به باغ بود

ی بودار و گیشنیز و زردچوبه از آن  آمدند و با زیره ری کریشنا میهَ  معبدِ راهبان و شاگردان 
رسید و تا خرخره  استیو گرسنه از راه می«: گفت ُهلمز می. انداختند خوران راه می های میوه جشن
اشتهایی  پُر (کردم بولیمیا  ها من فکر می تا مدت. آورد ای باال می رفت یک گوشه بعد می. خورد می

ً ناراحت کننده بود، خودش زحمِت . دارد) روانی  ، اماکشید ها را می راه انداخ این جشن واقعا
  » .توانست از آنها لذت بربد ی

نم خودِ «: گفت می کاتکی. ای فریدلند بُرید کم از سبک رهربی فرقه جابز کم استیو هم  به گ
گرایی باشد ولی  مادی  گاهی ضدشان قرار بود پناه هر چند پاتوق» .زیادی شبیه رابرت شده بود

گفت هیزم بشکنند و بفروشند،  کرد؛ به پیروانش می فریدلند داشت برای خودش تجارتی بر پا می

                                                 
1  Marcel Muller 
2  All One Farm 
3  Gravenstein 



ه س ل  ص  ٦١   | ف

 

کرد که در  و خالصه آنها را درگیر کارهای سودآوری می ،سوز بسازند گیر و بخاری چوب میوه آب
ی آیند و  و از اینکه دید افراد می یک شب جابز زیر میز آشپزخانه خوابید. داد مقابلش حقوقی 

او و اقتصاِد جمعی برای هم ساخته . دزدند، مات و متحیر شد غذای همدیگر را از یخچال می
گرایی سوق یافتم، آن هم از  کم به سمت مادی کم«: باره به من گفت خودش در این. نشده بودند
کشد و یکی یکی  شان بیگاری میهمه به این نتیجه رسیده بودند که رابرت دارد از . نوع افراطی
  ».من هم دیگر خسته شده بودم. ترکش کردند

، سنگاپور ١در ونکوور-فریدلنِد میلیاردر، صاحب معادن طال و مس از این وقایع،  ها بعد سال من
ن روز عرص به جابز ایمیل زدم و از . را در نیویورک مالقات کردم -و مغولستان . گفتم دیدارمه

گویا . های فریدلند به من هشدار داد ز کالیفرنیا زنگ زد و در رابطه با صحبتیک ساعت بعد ا
هایش زیر سؤال رفته بود، در  محیطی در بعضی از معدن وقتی فریدلند به خاطر جرائم زیست

اس ٢اسی با جابز پا در میانی او پیش بیل کلینتون هایش  را گدایی کرده بود ولی از آن پس جابز 
رابرت اغلب جلوی دیگران خودش را یک آدم معنوی تصویر «: گفت می. پاسخ گذاشته بود را بی
هم به . داد کرد ولی از فردی کاریزماتیک تبدیل شده بود به آدمی که مدام مردم را فریب می می

ادین و هم در واقعیت، چیز عجیبی است بدل  ،ات های معنوی دوران جوانی که یکی از آدم طور 
  ».داِر طال شود به یک معدن

  
  

 )ترك تحصيل(دگرگون شو ... 
  

های  از بودن در آنجا خوشحال ولی از حضور در کالس. جابز به زودی از کالج خسته شد
 ،رسیهای د واحد انتخاِب  در حقیقت با اطالع از الزامات سفت و سخِت . ناراحت بود نیاز پیش

های آزاد“این کجا و پسَوند . غافلگیر شد ها را  وقتی وازنیاک به دیدارش آمد، جدول کالس! کجا ”ه
ام این درس دارند مجبورم می« :در هوا تکان داد و گفت البته، «: واز گفت» .ها را بگیرم کنند 

خواست  های اجباری نبود، می جابز مایل به حضور در کالس» .کنند اصوالً در کالج همین کار را می
ی  توانست قوه دارد؛ مثل کالس رقص که در آن هم می ی خود را بر فقط دروس مورد عالقه

این «: وازنیاک با شگفتی گفته بود. د و هم با دخرتهای بیشرتی آشنا شوداش را تکانی بده خالقه
 » .داشتم ی خواهی بگیری بر هایی را که می هم از فرِق من و تو، عمراً این درس

ن های  آموزش انداز والدینش رصِف  گفت، از اینکه مبلغ زیادی از پسخودش ها  طور که بعد ه
 انداز پدر و مادرِ  ام پس«: دچار احساس گناه شده بود ،شد ارزش و اجباری کالج می بی
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انی مشهورش در دانشگاه استنفورد گفت» .ی من رفت برای شهریه کشم می زحمت هیچ « :در سخ
تواند در یاف هدِف  ام چه بکنم و اینکه کالج چطور می خواهم با زندگی ای نداشتم که می ایده

ام پول. آینده کمکم کند شان جمع کرده بودند هدر  ی را که والدینم در طول زندگیفقط داشتم 
ن داشته باشم که همه چیز درست خواهد . دادم می بنابراین تصمیم گرفتم ترک تحصیل کنم و ای
 ».شد

ی های  ی کالس خواست آنجا را ترک کند؛ فقط قصد داشت از پرداخت شهریه او در حقیقت 
: گفت رئیس کالج می ١جک دادَمن. ن حربه را تحمل کردجالب اینکه کالج ای. اجباری خالص شود

حقایقی را که تصادفی به سمتش شلیک . العاده جالب بود گری داشت و این فوق ذهن کاوش«
ی می حتی بعد از قطع » .خواست خودش هر چیزی را انتخاب و آزمایش کند پذیرفت، می شد 

اند نزدا گلچین کند و در خوابگاه ها ر  پرداخت شهریه، دادَمن به جابز اجازه داد کالس  .دوستانش 
های اجباری و حضور بر رس  ی ترک تحصیل، قادر به حذف کالس از لحظه«: گفت جابز می

نویسی هم بود که استیو با دیدن پوسرتهای  در بین آنها، کالس خوش» .های دلخواهم شدم کالس
و  ٢های طراحی رسیف بکبا س«: ی کالج، به آن جذب شد خِط نصب شده در محوطه خوش
های مختلِف حروف قرار  بین چیدمانباید طور با میزان فواصلی که  آشنا شدم، همین ٣رسیف سانس
رسارس سلیقه بود و ظرافِت . خطاطی هستنددر منشاء زیبایی  تازه فهمیدم چه عنارصی رس. بگیرد

ی کند و همین هم برای من تواند به آن دست پیدا  تاریخی و ه شهودی، طوری که علم هرگز 
 ».مسحورکننده بود

در . ی جابز برای حضور در تقاطع ه و فناوری این نیز مثالی دیگر است از انتخاب آگاهانه
. آمده است ام محصوالت او، تکنولوژی به عقد طراحِی عالی، وقار، روح انسانی و حتی عشق در

ادی درخشان  ی خوش هجابز پیشگام در خلق رابط گرافیکی کاربرپسند و دور  نویسی از این منظر 
ی«: است ن یک کالس حارض  متعدد نوشتاری یا   های شدم، َمک هرگز سبک اگر فقط بر رس ه

ی داشت و از آنجایی که ویندوز فقط از روی َمک تقلید کرد،  فواصل متناسِب میان حروف را 
یای در جهان آ  توانم ادعا کنم که هیچ کامپیوتر شخصی می   ».داشت نها را 

ن کالج ادامه داد  در این میان جابز به حضور غیرمتعارفش در محوطه اغلب پابرهنه . و ساخت
الیزابت ُهلمز برایش غذا . کرد آمد صندل پا می فقط وقتی برف می. رفت طرف می طرف و آن این
استیو . های غذایی او بود پخت و البته همیشه تا جای ممکن مراقب رعایت رژیم می

های  داد و رس زدن به معبد هری کریشنا برای شام ها را در عوِض پول ُخرد تحویل می نوشابه شیشه
ینیز ها را  شنبه مجانِی یک شان پَرهای ریز  که داخل- های باالپوش  از آن کاپشن. کرد هرگز فراموش 
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اِن فاقد وسایل گر - دالر در یک گاراژ ٢٠پوشید و با ماهی  می -هست . کرد مایشی زندگی میآپار
ساخت که برای انجام  وسایل الکرتونیکی می ،روانشناسی گروهِ  شد برای آزمایشگاهِ  الزم که می پوْل 
. شد که کریسان برنان به دیدارش بیاید به ندرت می. های رفتاری روی حیوانات کاربرد داشتند تست
یشرت مایل بود به عالیق روحی و استیو باما . شان گرچه نامنظم ولی همچنان ادامه یافت رابطه

  .ی خرد حقیقی ادامه دهد رسچشمه  جستجوی خود در پی
نسالن من از  هوشیاری هم. من در دورانی جادویی به سن بلوغ رسیدم«: بعدها خودش گفت
حتی بعدها هم برای رهاسازی ذهنش از دنیای » (!)دی جهش یافته بود.اِس.طریق ذن و البته اِل

ی عمیق  دی یک تجربه.اِس.مرصف اِل«: گفت می. کرد گردان استفاده می داروهای روانپیرامون، از 
داد  ی زندگی را به من نشان می دی روی دیگر سکه.اِس.اِل. ها در زندگی من ترین بود، یکی از عمیق

ی و وقتی اثرش از بین می اش  آورد، ولی به هر حال تجربه یادشد آن لحظات را به  رفت دیگر 
رکز روی چیزهای مهم وا. ه بودیکرد داشت؛ مثل خلق چیزهای عالی به جای پول  می ذهن را به 

 ».نوع برش های تاریخ و در لوح آگاهیِ  به جیب زدن، یا ثبت چیزهای ارزشمند الی ورق



  
 

 

 چهارفصل 
  

  آتاري و هند
 

ی بازی  ر طرا  ِذن و ه
 
 
  
  

  1آتاري
 

ماه ِول چرخیدن در کالج رید، جابز تصمیم گرفت به نزد والدینش  ١٨، بعد از ١٩٧٤ی  در فوریه
، ١٩٧٠ی  های شلوغ دهه در سال. جستجوی سختی نبود. آلتوس برگردد و دنبال کار بگردد در لوس
. کرد ی فناوری چاپ می استخدام مرتبط با حوزه  صفحه آگهی شصت ٢خوزه ِمرکوری َسن ی روزنامه

آتاری، رشکت آن روز وارد سالن انتظار » .لذت برب، پول در بیاور« :یکی از آنها چشم جابز را گرفت
های  ژولیده و لباس  های ویدیویی شد و به مدیر کارگزینی که با دیدن موهای ی بازی سازنده

 .تب او رَم کرده بود، گفت تا زمانی که به او کار ندهند از آنجا نخواهد رفتنامر 
ایشی  مؤسس آتاری کارآفرینی تنومند به نام نُالن بوشِنل بود؛ رؤیاپردازی کاریزماتیک با رفتاری 

بعد از رسیدن به شهرت، با رولزرویس در شهر بوشِنل . او نیز یکی دیگر از الگوهای استیو شد-
و - درست مثل فریدلند . کرد کشید و جلسات کاری را در سونا برگزار می جوآنا می زد، ماری چرخ می

نیز قادر بود از جذابیت به عنوان نیرویی افسونگر بهره بجوید و با تکیه بر  او -در آینده جابز
سخر گرفته، تحریف کند و دگرگون جلوه دهد ”واقعیت“شخصیتش  مدیر مهندسین آتاری، . را به 

کرد رؤیاهای  اَلُکرن همیشه سعی می. شگراتر از رئیس اَل اَلُکرن بود؛ چاق و عیاش و کمی اصول
تا آن زمان، موفقیت اصلی آتاری . بوشِنل را محقق و البته شور و شوق او را تا حدی محدود کند

کردند یک نقطه  بود که در آن دو بازیکن سعی می ٣مدیون یک بازی ویدیویی معروف به نام پُنگ
اگر زیر سی (کاری کنند  مانند، از این سوی صفحه به آن سو پاس را توسط دو خط متحرِک راکت

  .)جویا شوید) م.یا از اینرتنت(تان  سال سن دارید، ماجرا را از والدین
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 :کرد، اَلُکرن را فرا خواندندشغل وقتی جابز صندل به پا وارد سالن انتظار آتاری شد و تقاضای 
ی ما یک بچه هیپی اینجا داریم که می“: به من گفتند« به پلیس . رود گوید تا استخدامش نکنیم 

 » .بفرستیدش داخل: گفتم ”زنگ بزنیم یا اجازه ورود بدهیم؟
و به عنوان تکنیسین با حقوق شد کارمند اول آتاری  پنجاهبه این صورت بود که جابز جزو 

کنم، استخدام  اآلن که به گذشته نگاه می«: گفت اَلُکرن می. گردیددالر مشغول به کار  پنجتی ساع
یل و سابقه . ولی یک چیز خاص در او دیدم. ی خروج از کالج، خیلی عجیب بود پرسی با آن ش

اخالق  اَلُکرن او را به کار با یک مهندس با» .هیجان و مشتاق به کارهای فنی بود رخیلی باهوش، پُ 
شت ١به نام دان لَنگ برای . ستااین پرسه یک هیپی عوضی «: روز بعد لَنگ شکایت آورد که. گ

راسخ داشت که  جابز اعتقادِ » .کنی اَل؟ کار کردن باهاش ممکن نیست کار را با من می چی این
بوی بد بدن هم  ی کننده بَرَد بلکه زایل ها را از بین می خوارانه، نه تنها چربی عادات غذایی گیاه

م استفاده نکند  .البته که این نظریه رس و ته نداشت! هست، حتی اگر از عطر و ح
بو و رفتار «: گفت می. حلی پیدا کرد ولی بوشِنل راه بودندجابز  خواستار اخراجلَنگ و سایرین 
خوشم  جورهایی از او ولی یک  ی خیلی زبری بود ای نبود، درست که استیو بچه برای من مسئله

جابز بعد از » .این تنها راه نجاتش بود. پس ازش خواستم به نوبِت کاری شب منتقل شود. آمد می
ِ لَنگ و دیگران ام شب کار می می ، به رشکترف به رغم محصور شدن، به خاطر . کرد آمد و 

 چند کثافِت « فقطدر یکی از نادر تعامالتش با دیگران از گف اینکه آنها . اش معروف شد پروایی بی
: گفت می. بعدها در نگاهی به گذشته، تغییری در قضاوتش ندیدم. ، کِیف کرده بودهستند» کَر
 ».تنها دلیلی که باعث شد در آنجا جلوه کنم این بود که آنهای دیگر همه افتضاح بودند«

الً به خاطر آن-با وجود تکربش  ِنل بوش. توانست رئیس آتاری را مجذوب خود کند - یا احت
ام افرادی که با من کار کرده بودند فلسفی«: گفت می عادت داشتیم راجع به جربگرایی . تر بود از 

ً به این تفکر گرایش داشتم که زندگی بیش از آنکه قابل . ی آزاد بحث کنیم و اراده شخصا
م قابل های خوبی داشته باشی رفتار دیگران ه ریزی باشد، جربی است و البته اگر برنامه برنامه
نش به قدرت  و این دیدگاهِ » کرد ولی استیو بر عکس فکر می. بینی است پیش او متأثر از ای
  .ی برشی برای تغییر رشایط پیرامونی بود اراده

 ارتقاسازی آنها را  ی رسگرم ها، جنبه بازی  بهبود طراحی به منظورها  تراشه به کارگیریجابز با 
او عالوه بر این، . اش، بر استیو هم اثر کرد بوشِنل به کار با قوانین شخصیامیدبخِش  ی عالقه .داد

یی عرضه می  های آتاری شد که بدون هیچ دفرتچه ی سادگی بازی شیفته شدند و بنابر نیاز،  راهن
تنها دستورالعمل . آمد شان بر می کردن حل  ی دبیرستانی هم از عهده  آنقدر ساده بودند که یک بچه

  ”.ها دوری کن از کُلینگُن. ٢وارد مرحله شو . ١“: یشتازان فضای رشکت آتاری اینها بودبازی پ
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ِوین . او با ران ِویِن طراح دوست شد. ی همکاران از جابز دوری کنند طور نبود که همه این
ر تأسیس کرده و البته شکست خورده بود ولی همین  تر یک رشکت ساخت دستگاه پیش های ق
ای بود با  العاده ران آدم فوق«: گفت می. جابز را مجذوب خود کرد ”شخصی تأسیس رشکت“ی  ایده

ین پیشنهاد کرد که با به وِ » .هرگز کسی مثل او ندیده بودم. ی تأسیس یک رشکت شخصی تجربه
ر بسازند و  توانند دستگاه دالر می ٥٠.٠٠٠گفت با قرض کردن  می. هم کاری راه بیاندازند های ق

به استیو گفتم «: پیشنهادش را رد کرد ،ین که قبالً در این کار شکست خورده بودبفروشند، ولی وِ 
دالر است و البته این حقیقت را متذکر شدم که کار  ٥٠.٠٠٠ترین راه برای سوزاندن  این رسیع

  ».پیش رو دارد ش دربسیار سختی برای راه انداخ کسب و کار مستقل
ان ِوین بود و داشتند مثل اغلب اوقات بحثیک آخر هفته که جابز  های فلسفی  در آپار

ً باید در میان بگذارد می دانم  آره می«: جابز گفت. کردند، ِوین به او گفت چیزی هست که حت
این اولین برخورد من با کسی بود که «: گفت جابز می. ِوین گفت بله» .گرایی جنس چیست، تو هم

وقتی یک زن «: جابز پرسید» .خیلی خوب این را برای من توضیح داد. گرا است جنس دانستم هم می
. باشم  مثل این است که یک اسب زیبا دیده«: وین گفت» بینی، چه احساسی داری؟ زیبا می

ی تحسینش می . کند اش تحسین می آدم، زیبایی را به خاطر زیبایی. خواهد با او باشم کنم ولی د 
: اش را برای جابز فاش کرده باشد نامه مکامله مثل این بود که وصیت آن که گفت وین می» .همین

ی هیچ« رم که در  می. دانست کس در آتاری موضوع را  توانم با انگشتان دست و پایم برایت بش
توانم به استیو بگویم و اینکه او  ولی فکر کردم که می. دانستند من چند نفر این را می  کل زندگی
  ».مان پیش نخواهد آمد ی کاری مشکلی برای رابطهکند و  درکم می

  
 

نده  
 

، این بود که رابرت فریدلند تابستان ١٩٧٤ی جابز به کسب درآمد در اوایل سال  یک دلیِل عالقه
فریدلند در . قبل به هند رفته و او را هم به انجام یک سفر معنوی به آن دیار تشویق کرده بود

تلمذ شد،  جنبش هیپی محسوب می ٦٠که پدر معنوی تقریباً ) ماهاراجی(هند نزد بابا نیم کارولی 
 کاتکیجابز هم بنا به دالیل شخصی قانع شد که باید چنین کاری کند و از دانِیل . کرده بود

ی. درخواست همراهی کرد با گرویدن . برایم یک جستجوی جدی بود«: رفت به ِرصف ماجراجویی 
 کاتکی» .فکری سعی داشتم خود را دریابم و راه تطبیق با پیرامونم را بیابم به جنبش روشن

اش  گفت که به نظرش جستجوی معنوی استیو تا حدودی به خاطر عدم شناخت والدین واقعی یم
 ».ای در درون قلبش را پر کند انگار سعی داشت چاله«: بوده
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های آتاری از قصِد خود برای استعفا، سفر به هندوستان و تلمذ نزد  وقتی جابز به بچه
 :و گفتزد  زلداخل آمد، به من استیو «: تحیر شدماهاراجی خرب داد، اَلُکرن مثل همیشه مات و م

 که گفت ”.یت را بنویس استعفا. شوخی، خیلی عالیه بی“ :گفتم ”.روم یک مرشد پیدا کنم دارم می“
ای به رس  بعد ایده» .او هم راهش را کشید و رفت ”.صد سال سیاه “ :گفتم. به کمک مالی نیاز دارد

فرستاد تا در یک رسی دستگاه نصب و  ای را به مونیخ می ساختههای از پیش  آتاری کیت. اَلُکرن زد
ن روزها دچار مشکلی شده بودند. دنایتالیا، توزیع شو  فروش در تورینِ  توسط یک عمده از : ه

شد، مشکالت و  ها برای پخش با شصت فریم بر ثانیه طراحی می آنجایی که در امریکا بازی
ارسالی به اروپا بروز کرده بود زیرا آنجا با نرخ پنجاه فریم  ای در محصوالت امیدکننده تداخالت نا

مشکل، پیشنهاد کرد که جابز در ازای دریافت  حلِ  اَلُکرن پس از طراحی راه. کردند بر ثانیه کار می
ام  سفر به هند هم از آنجا ارزان«: گفت اَلُکرن. مأموریت به اروپا برود و ایده را پیاده کند حق تر 
به مرشدت سالم مرا «: جابز نقشه را پذیرفت و اَلُکرن او را با این جمله راهی کرد» .شود می

  ».برسان
مشکل محصوالت را حل و البته در جریاِن کار مدیران . جابز چند روز در مونیخ ماند

پوشد،  آنها به اَلُکرن شکایت بُردند که جابز مثل ولگردها لباس می. شلواری آملانی را عاصی کرد و کت
 ”بله“ :آنها گفتند ”مشکل را حل کرده یا نه؟“ :پرسیدم« :دهد و رفتارش هم گستاخانه است بو می
اگر به مشکل دیگری برخوردید، فقط به من زنگ بزنید تا چند نفر دیگر درست مثل استیو “ :گفتم

بز هم ی خودش، جا به نوبه» .”کنیم ی بعد خودمان حلش می نه، نه، دفعه“ :و آنها گفتند ”بفرستم
البته به . (زمینی در حلقش بریزند خواستند گوشت و سیب ها مدام می ناراحت بود از اینکه آملانی

  »!خوار معادل آملانی هم ندارند ی گیاه اینها حتی برای کلمه«: به اَلُکرن گفت) اشتباه
ساالدها و همراهی میزبان . تری را گذراند در سفر به مقصد تورین با قطار، اوقات خوش

نظیر  ی عالی را در تورین، این شهر صنعتی بی دو هفته« :ایتالیایی با روحیات او بیشرت جور بود
بُرد که فقط هشت میز  خصوصی می مدیر رشکِت توزیع هر شب مرا به یک غذاخوریِ . گذراندم

ن را می. داشت و هیچ منویی در کار نبود یکی از . آوردند کافی بود بگویی چه میل داری، ه
ی رئیس فیات بودمیز  . فریدلند ماند دائیِ از تورین به لوگانو در سوییس رفت و پیش » .ها رزرو دا

 .، هند بوداش مقصد بعدی
گرمایی وحشتناک از روی . نو از هواپی پیاده شد ماه آوریل تازه از راه رسیده بود که در دهلی

 بود اتاق خالی نداشت پس به ارصارِ هتلی که از قبل تعیین کرده . شد ها بلند می آسفالت خیابان
مطمنئ بودم بابت این کار زیرمیزی گرفته، چون مستقیم مرا به « :تاکسی به هتلی دیگر رفت راننده

مثل یک سپس و  ،کشی تصفیه شده جابز از مدیر آنجا پرسید که آیا آب لوله» .یک جای افتضاح برد
مریضی و تب وحشتناکی رساغم . سهال گرفتمخیلی زود ا« :ی او را باور کرد لوح جواب بله ساده
  .»کیلو رسید ٥٤به  ٧٢ظرف یک هفته وزنم از . آمد
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در غرب هند ترک  ١پایتخت را به سوی هاریدوار. رس پا که شد تصمیم به خروج از دهلی گرفت
ی   های رود گَنگ و محل بر پایی جشنواره شهری با صد هزار نفر سکنه در نزدیکی رسچشمه که کرد
ها  آدم« :گفت خودش می. آورد که جمعیتی ده میلیونی را به آنجا میای  بود، جشنواره ٢ِمال بکوم

سوار هم دیدم و  چندین فیل. مثل مور و ملخ با این مرشد و آن مرشد زیر چادرها نشسته بودند
 ».باألخره بعد از چند روز تصمیم به رف گرفتم

لیا رفت که از قدیم محل  در دامنه ٣یتالناین ای نزدیکِ  با قطار و اتوبوس به دهکده های هی
زندگی مرشد بابا نیم کارولی و البته آن موقع دیگر محل دفنش بود، زیرا جابز وقتی رسید که او از 

استیو اتاقی ساده با یک . قید حیات گسسته بود یا حداقل حیاتش دیگر عینیت خارجی نداشت
سان با  ذاهای گیاهی خود را فراهم آورد و بدینخانه غ ی صاحب با کمک خانواده. تشک اجاره کرد

از مسافر  ،به زبان انگلیسی مرتاض اتوبیوگرافِی یکیک نسخه از « :ی سا دوباره نیرو گرفت تغذیه
پیاده از این دهکده به . قبلی مانده بود، بارها آن را خواندم چون کار زیادی برای انجام دادن نبود

کردند شخصی بود  در بین کسانی که آنجا زندگی می» .یافتم می کم شفا رفتم و کم آن دهکده می
ها مدیر  کرد و بعد کنی آبله فعالیت می ؛ اپیدمیولوژیستی که برای ریشه٤به نام لَری بریلیانت
  .العمر جابز شد و دوست مادام ٥ی گوگل و بنیاد اِسُکل اجرایی بخش خیریه

 
ندوی جوانی که پیروانش را در امالک یک مان، جابز برایم از راهب ه در مقطعی از صحبت

لیایی گرد هم آورده بود، تعریف کرد ند هی دیدن چنان عارفی و گفتگو با شاگردانش «: تاجر ثرو
ع نزدیک. شان بخِت بزرگی بود، درست مثل بخِت تغذیه از غذاهای خوب تر  هر چه به محل اجت

راهب  ،مشغول خوردن که شد» .گرسنه بودمخیلی  من خیلی. شد شدیم، بوی غذا هم بیشرت می می
ی استیو، به طرزی  از جمعیت جدایش کرد و با اشاره به قیافه د،که چندان از او بزرگرت نبو 

آورد و  صدای شیپور در. آمد و مرا با خود بردرساغم « :گفت جابز می. وار زیر خنده زد دیوانه
او دست جابز را گرفت، از الی » .از این نحو توجهش خوشم نیامد ”.هایی تو عین بچه“ :گفت

ای زالل  بر آن بلندی، چشمه. ای در آن نزدیکی هدایت کرد جمعیِت دعاگو بیرون برد و به باالی تپه
فکر کردم . نشستیم و او یک تیغ بلند رستراشی از زیر ردایش در آورد« :ای کوچک بود و دریاچه

آن موقع موهایم بلند - بعد یک قالب صابون هم بیرون آورد. م داشتَر رس بَ نکند دیوانه باشد و ت
  ».ام خوب است گفت این برای سالمتی می. رسم را کف زد و تراشید ،بود
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اغلب . نو برگشت در ابتدای تابستان به هند رسید و جابز برای دیدار با او به دهلی کاتکیدانِیل 
در آن مقطع جابز دیگر به دنبال مرشدی سخنور و . چرخیدند مقصد ِول می با اتوبوس و ترجیحاً بی
ی فکری از طریق تجربه، زهد و  گشت ولی در عوض دنباِل رسیدن به روشن سالِک راه فرزانگی 

به یاد داشت که  کاتکیود؛  نیافتنی می با این همه آرامش درون برایش دست. یس بودز ساده
ن می و بی  ها با زنی هندو داد جابز در بازاِر یکی از دهکده کرد او  داد راه انداخته بود چرا که گ

 .کند آب به شیر بسته و به مردم قالب می
های  با چک کاتکیکیسه خواب  ،١شهر مانالیدر بدو ورود به . ای بود اما هنوز آدم بخشنده

حتی » .استیو پول غذا و بلیت اتوبوس مرا تا دهلی داد«: گفت می. مسافرتی داخلش دزدیده شد
 .ی پولش را هم به دانِیل داد تا به سالمت بازگردد مانده دالر از ته ١٠٠

های  ولی جواب نوشت جابز در طول هفت ماه اقامت در هند، گاهی برای والدینش نامه می
در دهلی نو  ٢اکسپرس به دفرت امریکن  ی آنها را تازه وقتی گرفت که برای پرواز به سوی امریکا، همه

زنگ زد و خواست که به دنبالش بیایند،  ٣به همین دلیل هنگامی که از فرودگاه اُکلند. وارد شد
رسم تراشیده، لباسم « :گفت خودش می .ها غافلگیر شدند و بالفاصله به آنجا شتافتند بیچاره
تصور کن، من آنجا . بود -درست به رنگ شکالت-های کتانی هندی و پوستم آفتاب سوخته  پارچه

 ”!استیو؟“ :دست آخر مادرم آمد جلو و گفت. نشسته بودم و آنها پنج دفعه از جلویم رد شدند
  »”!سالم“ :گفتم

هایی  جستجویی با مسیر. همچنان به دنبال شناخت خویش بود جایی کهاو را به خانه بردند، 
آموخت و در این بین  کرد و ِذن می در دو نوبِت صبح و عرص مراقبه می. دلی متعدد به سوی روشن

  .زد می های فیزیک و علوم مهندسی در استنفورد به کالسهم رسی 
  
 

  جستجو
 

بودایی و جستجویش به دنبال حقیقِت ناب های رشقی، هندوییسم، ذِن  ی جابز به عرفان عالقه
 ً اش همواره به دنبال پیروی از  او در طول زندگی. هوس زودگذر یک پرس نوزده ساله نبود  رصفا

و خردمندی یا درک حاصل ) پراجنا(ادیان و مذاهب رشقی بود؛ مثل پیروی از عرفان تجربی  قواعدِ 
رکزِ  اش  ها بعد در باغ پشت خانه سال. به دست آیدذهن  از مراقبه که به طور مستقیم از طریق 

 :گونه برایم بیان کرد نشسته بودیم که آخرین اثر آن سفر را این) در پالو آلتو(
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ساکنان . شوِک فرهنگی بزرگرتی بود ،برای من بازگشت به امریکا در مقایسه با سفر به هند«
ی ی شهرهای هند مثل ما از هوش حومه در عوض از قدرت شهود خود بهره کردند،  شان استفاده 
ام دنیا جلوتر بود می ،  معتقدم کشف و شهود ابزاری است به غایْت قوی. بردند و شهودشان از 

  ».ی من در آمیخته تر از تعقل؛ و این با حرفه بسیار قوی
 
ها نیست؛ بلکه از طریق آموزش به دست آمده و  ی ذاتی انسان تفکر عقالنی غربی، مشخصه«

دن، دستاورد بزرگی استالبته  های هند، مردم هرگز با آن رس و کار  اما در دهکده. که برای این 
های  ها ارزشمند است و از برخی جنبه آموختند که از برخی جنبه آنها چیز دیگری می. نداشتند

  ».دیگر خیر؛ و آن قدرت شهود و آگاهی تجربی است
  
ر روستاهای هند، دیوانگی دنیای غرب و در در بازگشت به خانه بعد از هفت ماه زندگی د«

اشای زندگی بنشینی عین حال ظرفیت ، فهم هایش برای تفکر منطقی را دریافتم؛ اگر فقط به 
اما . شود بعد اگر کمر به آرام کردن آن ببندی، فقط بدتر می. شود ت میرس میقراری ذهن شّدت بی

 ال کافی برای درک و دریافت چیزهای ظریِف گیرد و بعد مج چنانچه به خود زمان بدهی، آرام می
شود، رسآغازی برای شفاف دیدن دنیا  شکوفا می توست که شهود در ا اینجا. کند پیرامون را پیدا می

ی  لحظه که آرام بگیرد، فضایی الیتناهی از لحظه  ذهن. و حضور دائم در هر لحظه و هر نَفس
شوی و این نوعی نظم در خود دارد؛ کافی است خودت  بیش از پیش بینا می. آورد زندگی رس بر می
  ».امتحانش کنی

  
سفر به ژاپن و سعی برای  فکرِ  ،در مقطعی. یر عمیقی داشتهذن از ابتدا در زندگی من تأث«

. جا ماندم  ام همین را در رس داشتم ولی به پیشنهاد مشاور روحانی ١جی- ِهی ی اِی ورود به صومعه
ن  به این آموزه. چیزی آنجا نیست که اینجا نباشد و حق هم داشت او به من گفت هیچ ی ذن ای

، یکی درست در سفر به دور دنیا برای مالقات با یک آموزگار باشیی  آماده تووقتی : آوردم که
 » .ظاهر خواهد شد تا همسایگی

  
ی  به راستی هم که جابز آموزگاری صالح در همسایگی پیدا کرد؛ شونریو سوزوکی، نویسنده

که عادت داشت هر  ،فرانسیسکو و مدیر مرکز ذن در سان» کار ذهِن ذن، ذهِن تازه«کتاب 
انی و  آلتوس بیاید و برای گروهی کوچک از عالقمندان، جلسه چهارشنبه عرص به لوس ی سخ

ی . مراقبه برگزار کند وی بعد از مدتی از دستیارش کوبون چینو اوتوگاوا خواست که یک مرکز دا
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و الیزابت  کاتکیل دانیِ  ،کریسان برنان ،جابز یک پای ثابت آن شد و گاهی نیز. در آنجا باز کند
ای نزدیک  رفت؛ صومعه می ١استیو گاه به تنهایی به مرکز ذِن تاساجارا. آمدند ُهلمز به جلسات می

  .و محل تدریس کوبون ٢کارِمل
یک جورهایی . انگلیسی حرف زدنش خیلی ستم بود« :هم از کوبون خوشش آمده بود کاتکی

ن را به دستش می. زد دار حرف می شاعرانه و با جمالت قافیه دادیم و نصف جلسه اصالً  ما گوش
ُهلمز بیشرت » .های طنز بود پرده برای من کل ماجرا شبیِه این میان. گوید فهمیدیم دارد چه می ی

. نشستیم و کوبون روی سکو های زافو می ه، ما روی بالشدر جلسات مراقب«: داد دل به کار می
یک روز عرص حین مراقبه باران . خیلی جادویی بود. پرتی را کنرتل کنیم داد چطور حواس یادمان می

رکز روی مراقبه  می ن موقع طرز استفاده از صداهای محیطی برای بازگشت به  بارید، کوبون ه
  ».را یادمان داد

ً شدید بود تأثیرات او روی کامالً جدی، از خودراضی و غیرقابل «: گفت می کاتکی. جابز واقعا
ً هر روز با کوبون مالقات داشت و هر چند ماه یک بار، با هم در خلوت » .تحمل شده بود تقریبا
همرسش در . داد با او بودم تا جایی که وقتم اجازه می«: گفت جابز می. پرداختند به مراقبه می
رستان بود، می. تار بود و دو بچه داشتنداستنفورد پرس رفتم و عرصها با  وقتی او نوبت شب بی

کردند که آیا جابز باید خودش را وقف اهداف روحانی کند  گاهی بحث می» .زدیم کوبون حرف می
داد که قادر به پیگیری  به جابز اطمینان می. کرد کوبون همیشه طور دیگری فکر می. یا نه
این رابطه چنان پایدار و ماندگار شد . در کنار پرداخ به یک شغل مناسب استهای معنوی  جنبه

  .کوبون مراسم ازدواج جابز را برگزار کرد ،که هفده سال بعد
هدایت کرد که  ”ای درمانِی پایه-جیغ“جستجوی جابز برای رسیدن به خودآگاهی او را به سمت 

سازی شده  و عمومی یافته آنجلس، توسعه س لودرمانگری اهل  روان ٣به تازگی توسط آرتور جانوف
ی دوران  شده گفت مشکالت روانی از دردهای رسکوب مبنای روش، تئوری فروید بود که می. بود

که گاه -گیرند؛ جانوف معتقد به درمان آنها با بازسازی این لحظات قدیمی بود  کودکی نشأت می
داد زیرا  درمانی ترجیح می-ین روش را به گفتارجابز ا. شد منجر به تبدیل درد به جیغ و فریاد می

به قول . ی احساسات عینی و رفتارهای عاطفی بود، نه فقط تجزیه و تحلیل منطقی دربردارنده
ل بود«: خودش ها، نگه داش نفس، شیرجه  بس چشم: فقط فکر کردن نبود، یک مجموعه اع

 ».دیگر زدن از این سو و با آگاهی بیشرت بیرون آمدن از سوی
ی درمانی  در حال اجرای یک برنامه ٤یک گروه از مراجعین جانوف در هتلی قدیمی در ایوجین

ی  تحت عنوان مرکز احساسی اورِگان بودند و مدیر آن کسی نبود جز رابرت فریدلند که مزرعه
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ن نزدیکی داشت آْل  ی  دالر در یک دوره ١.٠٠٠ی  جابز با هزینه ١٩٧٤در اواخر سال . وان را در ه
من و استیو هر دو در حال رشد شخصیتی «: گفت می کاتکی. ای ثبت نام کرد هفته  درمانی دوازده

  ».اش را نداشتم خواستم با او بروم ولی استطاعت مالی بودیم، می
. هویتی همیشه همراهش است ش گفته بود که درد فرزندخواندگی و بیجابز به دوستان نزدیک

اش را بیابد تا از این طریق بتواند  استیو خیلی مشتاق بود که والدین واقعی«: گفت فریدلند می
اش هر دو  او از پاْول و کالرا شنیده بود که پدر و مادر واقعی» .خودش را بهرت بشناسد

الً نکه پدرش التحصیل دانشگاهند و ای فارغ حتی به رسش زده بود که برای . اهل سوریه استاحت
خواستم  ی«: به من گفت. انجام تحقیقات یک کارآگاه خصوصی بگیرد ولی بعد نظرش برگشت

  .اش به پاْول و کالرا بود اشاره» .باعث ناراحتی والدینم بشوم
. اندگی سپرده شده، درگیر بودبا این واقعیت که به فرزندخو «: ی الیزابت ُهلمز بنا به گفته
این ماجرا «: جابز به او گفته بود» .کرد باید از نظر عاطفی بر این موضوع فائق آید احساس می

رکز روی آن دارم  کند، دارد اذیتم می و با گرِگ کَلهون خیلی بازتر قضیه را در میان » نیاز به 
داد و با من  رد این واقعیت انجام میاستیو داشت یک جستجوی روحی اساسی در مو «: گذاشته بود

درمانی و گرف رژیم فاقد چربی، عمالً سعی در تطهیر و - با جیغ. کرد خیلی راجع به آن صحبت می
اش  گفت از رانده شدن توسط والدین واقعی به من می. خود داشت  امیدی رف به عمق حس نا
 ».عمیقاً عصبانی است

آهنگ  ١٩٧٤ای پرداخته بود در دسامرب  درمانِی پایه- جیغبه  ١٩٧٠هم که در سال  ١جان لنون
ی پدر و مادری بود که اولی او را  این آهنگ درباره. منترش کرد ٢اونو را با گروه پالستیک» مادر«

جابز آن را زیاد گوش » .مادرم نرو، پدرم برگرد« :کشته شده بود اش ترک کرده و دومی در نوجوانی
  .کرد می

ثابت  ،ساخته پیشاز حل او  راه«: های جانوف چندان مفید واقع نشده او بعدها گفت که آموزه
ً سخیف، ساده ِ  و به طرزی واقعا ی نگارانه بود و کما توان انتظار فراستی  کم آشکار شد که 

 ی درمانی استیو را به زندگی گفت که این دوره با این حال ُهلمز می» .العاده از آن داشت خارق
شخصیت تندش برای مدتی . بعد از آن دوره، در جایگاه متفاوتی قرار گرفت«: گرم کرده بود دل

د به نفسش بیشرت و حس بی   ».کفایتی در او کم شد باصفا، اعت
د به نفس را با دیگران به اشرتاک بگذارد و آنها را  کم متوجه شد که می جابز کم تواند این اعت

ن روزها بود که ُهلمز رابطه. ز تصور خودشان ترغیب کندبه انجام کارهایی فراتر ا  کاتکیاش با  ه
ام روابط  ،از او  انتظاِر فرقه. فرانسیسکو پیوست ی دینی در سان را به هم زد و به یک فرقه قطع 

                                                 
1  John Lennon 
2  Plastic Ono 
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به  ،بود ١یک روز با اتومبیل خودش که یک فورد رانچرو. جابز این حکم را تاب نیاورد. اش بود قبلی
رود و الیزابت هم باید با او  ی سیب فریدلند می فرقه رفت و گفت که دارد به مزرعه محل آن

پرواتر از قبل، گفت که الیزابت باید بخشی از مسیر را رانندگی کند، حتی با اینکه دنده  بی! بیاید
جبورم ی باز م با ورود به جاده«: تعریف کردبرایم طور  ُهلمز ماجرا را این! عوض کردن هم بلد نبود

خون “کیلومرت در ساعت خودش دنده عوض کرد، بعد نوار  ٨٠تا رسعت . بنشینم کرد پشت فرمان
. صوت، رسش را روی دامنم گذاشت و گرفت خوابید پخِش گذاشت توی از دیالن را  ”بر روی شیارها

یگذاشت های من  جانش را کف دست بر کردم ازم  و همین مرا مجبور به انجام کاری کرد که فکر 
 ».بیاید

ُهلمز . ی تحریف واقعیت جابز معروف شد ی خوِب آن چیزی بود که بعدها به دایره این جنبه
د دارید، پس قادر به انجام کارهایید«: گفت می آن روزها کافی بود تصمیم به انجام . اگر به او اعت

ً آن را تا رسیدن به نتیجه دنبال می   ».کرد کاری بگیرد، حت
  
 

  دگرگون شو
  

نشسته بود که ران ِوین مثل موشک  - در آتاری- اَل اَلُکرن در دفرتش  ١٩٧٥یک روز در اوایل 
 »!هی، استیو برگشته«: پرت شد توی اتاق و فریاد زد

  
 »!، زود بیاورش اینجا٢وآو«: اَلُکرن گفت

  
در دست  ”اکنون اینجا باش“جابز پابرهنه در حالی که ردای زردرنگی به دوش و یک نسخه از 

توانم برگردم رس  می«: اندش، بعد پرسیدکتاب را به اَلُکرن داد و ارصار کرد که بخو . داشت، وارد شد
  »کار؟
  

ب عالی بود که ولی خُ  ،های معبد هری کریشنا شده بود مثل یکی از بچه«: گفت الُکرن می
ً “ :پس گفتم. دیدمش دوباره می   ».”مطمئنا

                                                 
1  Ford Ranchero 

، معادل آواِی گفتارِی » وآو«  ٢ با  ”v“در این کلمه مثل حرِف  ”و“هیچ کدام از دو [به کار رفته است  Wowدر م
ی اس دندان ها از هم  ، باز شدن لب)W(ها  بلکه کلمه، با غنچه کردن لب. شوند های باالیی با لب پایینی تلفظ 

آوایی است حاکی از » وآو« ].شود ، تلفظ می)w(ها در انتها  ، و بسته شدن لب)o(در حین ادا کردن بخش میانی 
نشانگر حالتی است که حین روبرو شدن با چیزی غیرقابل توضیح، ولی . یا حیرت/یا تعجب و/خوشحالی و
ها  در برخی از نقل قول» وآو«. گیرد کننده، در وجود آدم شکل می العاده، و اغلب خوشحال خارق یا غافلگیرکننده
  م.پس معنای ضمنی آن را در ذهن داشته باشید تا دچار مشکل نشوید  آمده است،
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هنگی محیط کار، جابز به نوبت شب منتقل شد ن . یک بار دیگر برای حفظ ه وازنیاک ه
انی داشت و آن موقع کارمند   ها بعد از شام برای گفتگو و انجام بازیِ  بود، شب HPنزدیکی آپار

یل معتاد بازی پُنگ شده، حتی وِ  سانیدر بولینگ  یکی از مراکزاو در . آمد ویدیویی پیش جابز می
  .شد با تلویزیون خانه بازی کرد ی شخصی از آن ساخته بود که می یک نسخه

ی  اعتنایی به ابراز نظرها مبنی بر پایان دوره نُالن بوشِنل با بی. بود ١٩٧٥روزهای پایانی سال 
بازیکنه از پُنگ بسازد که در آن، به جای بازی  ی تک تصمیم گرفته بود یک نسخه ،های راکتی بازی

فرستاد که با هر بار اصابت، یک  در مقابل یک فرِد دیگر بازیکن باید توپ را به سمت دیواری می
پس جابز را به دفرتش فراخواند، طرح را روی تخته سیاه کوچکش کشید و از او . شد آجرش کم می

تراشه الزم بود اما او به جابز گفت به ازای هر  ٥٠برای اجرای طرِح بوشِنل . را بسازدخواست آن 
ولی به   دانست که جابز مهندس خوبی نیست می. کند، جایزه خواهد گرفت  ای که کم یک تراشه

کمک  -پلکید که اغلب آن اطراف می- از وازنیاک  اودرستی پیش خودش حساب کرده بود که اگر 
کردم، یکی بخر  طوری به قضیه نگاه می این«: خود بوشِنل به من گفت.  خواهد شدبگیرد، محرش

 ».واز مهندس بهرتی بود! دو تا برب
: به من گفت. وازنیاک از درخواست کمک جابز به هیجان آمد و قرار شد پولش را نصف کنند

جابز به او گفت » .مکرد ام بود، باید برای مردم یک بازی طراحی می این بهرتین پیشنهاد زندگی«
چیزی که از وازنیاک پنهان داشت این . ی ممکن انجام شود کار باید در چهار روز و با کمرتین تراشه

. رفت وان می ی آْل  ها به مزرعه بود که مهلت را خودش تعیین کرده بود چون باید برای چیدن سیب
 .ها هم چیزی نگفت راجع به پاداش اضافه برای کاهش تعداد تراشه

من . برد می زمانطراحی یک بازی مثل این، برای اک مهندسین چندین ماه «: گفت وازنیاک می
واز » .کردم راهی برای انجامش نیست ولی استیو اطمینانی به من داد که نگو و نپرس هم فکر می

ها را روی کاغذ  طرح HPروزها در . چهار شب پشت رس هم بیدار ماند و کار را انجام داد
ام شب بیدار می ها بعد از شام، یک راست می ید و شبکش می هر شب . ماند رفت به آتاری و 

ام کار وازنیاک، جابز روی نیمکت سمت چپ او  کشی روی  و طرح را با سیمنشست  میبعد از ا
شد، من پای بازی  استیو که مشغول می«: گفت وازنیاک می. کرد مدار پیاده می یک صفحه

  »۱۰.١ترک ؛ گراننشستم می ام عالقهسواری مورد  ماشین
ام شد و وازنیاک فقط  شگفت ن چهار روز  تراشه استفاده کرد که این  ٤٥آور اینکه کار در ه

ها متفاوتند ولی در بیشرتشان ذکر  قول از اینجا به بعد نقل. مساوی بود با دریافت پاداش اضافه
جویی  فهشده که جابز فقط نیمی از درآمد اصلی را به وازنیاک داد و پاداشی را که بوشِنل برای رص 

های واقعی در کتاب  با دیدن حساب(ده سال طول کشید تا . قول داده بود، پیش خود نگه داشت

                                                 
1  Gran Trak 10 
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: واز به من گفت. وازنیاک بفهمد که جابز چنین پاداشی دریافت کرده) ی رشکت آتاری تاریخچه
به آن که راجع  آنَک» .ب، راستش را به من نگفتکنم استیو به آن پول نیاز داشت و خُ  فکر می«

آرزو «: رنجیده است کار اوکرد و اذعان داشت که از  های طوالنی می گفت، مکث سخن می
دانست که فقط کافی است لب بجنباند، تا خودم پول  باید می. کردم ای کاش با من صادق بود می

این مورد برای » .کند آدم به دوستش کمک می. هر چه باشد او دوستم بود. بگذارم را کف دستش
اصول اخالقی همیشه برای من مهم بوده و هست، «: نیاک نشانگر تفاوتی اساسی با جابز بودواز 

ی ب، ولی خُ . فهمم که او چرا باید یک مبلغی بگیرد و به من بگوید که فُالن مبلغ را گرفته هنوز 
  ».ها با هم فرق دارند دانی، آدم خودت بهرت می

اسی با وازنیاک آن را تکذیب کردوقتی جابز از انتشار این ماجرا مطلع شد، د : گفت واز می. ر 
ی« ً یادش می به من گفت که یادش    ماند، آید چنین کاری کرده باشد و اینکه اگر کرده بود حت

الً ً ماجرا را از جابز پرسیدم، به طرزی غیرمعمول ساکت شد و » .نکرده بود  پس احت وقتی مستقی
. نصف کل پولی را که گرفتم به او دادم. آید این ادعاها از کجا می دانم ی«: بعد گفت. تأمل کرد

بعد از آن . کار را رها کرد ١٩٧٨منظورم این است که واز از سال . طوری بودم همیشه با واز همین
 َ ن میزان از سهام اپل را دارد که من . ن کار هم انجام ندادرزَ سال حتی یک ا ً ه ولی هنوز دقیقا

  ».داشتم
ً چنین کاری نکرده باشد یا آیا مم کن است خاطرات در هم و بر هم شده باشند و جابز واقعا

ل دارد که حافظه«: مثالً وازنیاک دچار فراموشی خاطر شده باشد؟ واز به من گفت ی من به  احت
جزئیات این یکی به خوبی در خاطرم . نه«: بعد از یک مکث تصحیح کرد» ...هم ریخته باشد ولی

خودم با . و بعد تأیید بوشِنل و اَلُکرن را هم روی حرفش گذاشت» دالری بود ٣٥٠ک هست، یک چ
. زدیم، ناراحت بود ی جایزه حرف می یادم هست با واز درباره«: گفت بوشِنل صحبت کردم، می

او فقط رسش را تکان داد و بعد با . ای که کم کردید دادیم بله، یک جایزه برای هر تراشه :گفتم
  ».ناک کرد زبانش ناک

ً پرونده را بی گفت جابز آدم  می. ارزش قلمداد کرد و بست حقیقت هر چه بود، وازنیاک بعدا
ای است و استفاده از دیگران فقط یک مورد کوچک و تاریک از صفاتی است که او را بدل  پیچیده

ی. به فردی موفق کرده ن وازنیاک هرگز  قبول  یزنطور که خودش  توانست مثل او باشد ولی ه
ی وقتی با » .کردم برود اگر من بودم رهایش می«: توانست اپل امروزی را بسازد دارد، هرگز هم 

این ماجرا چیزی «: مواجه شد، گفت -ها متبحرم که به قول جابز در حرف کشیدن از آدم-ارصار من 
 ».نیست که من بخواهم با آن به قضاوت استیو بنشینم

او رویکرد . کرد جابز در تجارت و طراحی، شکل پیدا کندی آتاری باعث شد روی تجربه
آن سادگی در «: گفت ران ِوین می. کرد های آتاری را تحسین می کاربرمحور، خودمانی و موجز بازی

رکز همیشگی غیر از این، جابز مجذوب نگرش بوشِنل » .اش بر محصول شد او رسوخ کرد و باعث 
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ی ”نه“نُالن «: به قول اَلُکرن. ها هم شد”نه“در اسیر نشدن به دست  کرد و این  را جواب تلقی 
طور که استیو  آن-نُالن هرگز بدزبان نبود . اولین چیزی بود که استیو برای پیشربد کارها آموخت
کنم، ولی  شاید فکر کنید دارم چاپلوسی می. گاهی هست، ولی نگرش کاری خاص خودش را داشت

  ».بُرد و از این نظر نُالن مربی استیو بود یبه َدَرک، روشش کارها را پیش م
  

ناشدنی در یک کارآفرین هست که من آن را  ای وصف خصیصه«: بوشِنل با این حرف موافق بود
های تجاری کار را هم دوست  نه فقط به مهندسی عالقمند بود، بلکه جنبه. دیدم در استیو می

توانی کاری را انجام دهی، امور به خوبی  ییادش دادم که اگر طوری رفتار کنی که انگار م. داشت
ود کن که کامالً بر خودت مسلطی تا دیگران خیال کنند که “ :گفتم. پیش خواهد رفت وا

 ».”هستی



  
 

 

 پنجفصل 
  
   Iاپل 
 

 وارد شوبه برق بزن، راه اندازی کن، 
  

  

 
  ایشگاهِ  در Iو جابز با اپل  کاتکیدانِیل 

  .١٩٧٦، ١سیتی آتالنتیک کامپیوترِ 
  
 

  داشتني دوست سِهاي گرِي ماشين
 

. ، همزمان وقایع مختلف فرهنگی در جریان بود١٩٦٠ی  کالرای دهه فرانسیسکو و سانتا در سان
های الکرتونیک، سازندگان  کارگزاران نظامی آغاز شد و به زودی کارخانهانقالب تکنولوژیک با رشد 

فرهنگ  یک خرده. های کامپیوتری را در بر گرفت های ویدیویی و رشکت ها، طراحان بازی تراشه
های  ، هکر کامپیوتری گشاها، ولگردهای  ، رمزباز - ی رادیوها سیمی پر از کله- هکری وجود داشت 

شان که با  و فرزندان HPهای مخالف با الگوهای کاری  که شامل مهندس -دههای سا تفننی و گیک
هنگ نبودند، می آکادمیک روی تأثیرات  های شبه گروه .شد قواعد مرسوم جوامع محلی ه

                                                 
1  Atlantic City 
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در   ٢از مرکز تحقیقاتی آگمنتیشن ١کردند؛ افرادی از جمله داگ انگلبارت دی پژوهش می.اِس.اِل
ِکن  طور همین. که بعدها به ساخت ماوس کامپیوتر و رابط کاربری گرافیکی کمک کرد ،آلتو پالو
گرفت و بعدها گروه  نور می اش پارتی مواد مخدر با موسیقی و رقص ی گروهی که در خانه ٣کیزی
گروهی - ٥ی خلیج ی منطقه یک جنبش هیپی هم از دل نسل سوخته. را تأسیس کرد ٤فول ِدد گِریت

فعاالن رسکش سیاسی هم از دل جنبش . به دنیا آمد -جهانی دوم ن بعد از جنگاز نویسندگا
انی آزاد رس بر آوردند ام این جنبش. سخ دهای تُ مسیر مِ  ،های خودساخته واضح بود که 

های  درمانی و محدودیت-ذن و هندوئیسم، مراقبه و یوگا، جیغ: کنند فکری را دنبال می روشن
  .و غیره ،حسی

ها و  قدرت پردازنده با) تقدیم گُل به نیروهای پلیس( ٦ گُل ِقدرتمیان جنبش  این ائتالف
شد،  ها مشغول مراقبه می وری، توسط کسی به عینیت و شهود رسید که صبحافکری و فن روشن

کرد و نیز در حال  ها در آتاری کار می رفت، شب های فیزیک استنفورد می روزها به کالس
: گفت با نگاهی به گذشته می. بود؛ استیو جابز شخصی خودشو کار   رؤیاپردازی برای رشوع کسب

، ٧، جفرُسن اِرپلِینفول ِدد گریت-آمد  ت، بهرتین موسیقی از اینجا میگرف چیزی داشت اینجا پا می«
مدارهای مجتمع و چیزهایی مثل کاتالوگ کل  طور صفحه همین ،٩، َجنیس جاپلین٨باِیزجوآن 
  ».١٠زمین

های ضدفرهنگی  بسیاری از جنبش. ها برقرار نشد در ابتدا ارتباط خوبی میان فناوران و هیپی
 و همسو با) ی معروف نویسنده ١١گر فضای آثار جرج اورِول تداعی(بدشگون و اورِولی کامپیوتر را 

 ١٢فورد ی ماشین، لویس مام افسانه کتابدر . دانستند قدرت میاهداف پنتاگون و ساختار 
های مرتقی  ارزش« ها و تخریِب  دهد که کامپیوتر در حال سلب آزادی هشدار می) نویس تاریخ(

های مخالف با جنگ به  های آن دوران که برای چپی کارت معروف روی پانچعبارت . است» زندگی
 ».به شکست اعرتاف نکن، طفره نرو، تحریف نکن« :ای معنادار بدل شد این بود کنایه

اش راجع به همگرایی  در مقاله ١٣جان مارکوف. تغییری در راه بود ١٩٧٠ی  اما در آغاز دهه
کامپیوتر از ابزاری برای نظارت بوروکراتیک تبدیل شده « :هها با صنعت کامپیوتر، نوشت ضدفرهنگ
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ادی برای آزادی و ابراز عقیده  :این است ١ریچارد براتیگان ١٩٦٧های شعر سال  یکی از بیت» .به 
پیوند علوم کامپیوتری با زندگی » .داشتنی هستیم های گِریِس دوست ِس ماشینهمه در دید َر «

دی .اِس.گفت کامپیوترهای شخصی یک اِل ٢ید شد که تیموتی لیریهای آن دوره، زمانی تأی جوان
اندازی کن، وارد  به برق بزن، راه« :ها بعد آن عبارِت معروف خودش را تغییر داد به جدیدند و سال

اغلب با او راجع به اینکه چطور  ،بونوی خواننده که بعدها به یکی از دوستان جابز بدل شد ».شو
های  تواند به ایجاد صنعت کامپیوتر ی خلیج می منطقه گرِ  عصیان مواد مخدر در بسرت ضدفرهنگِ 

ری گذا هایی که قرن بیست و یکم را پایه آدم«: گفت میاو . کرد شخصی کمک کرده باشد بحث می
آنها دنیا را . درست مثل استیو  د،صندل به پا از ساحل غربی بودن کردند یک عده معتاد و هیپیِ 

مراتبِی ساحل رشقی، انگلستان، آملان و ژاپن، چنین تفکر   های سلسله نظام. دیدند جور دیگری می
ی طلب و  مرج و ی شصت بسرتی شد برای رشد تفکرات هرج فضای دهه. کردند متفاوتی را تشویق 

  ».الی بوداین برای تخیل راجع به دنیایی که هنوز وجود نداشت، ع
. بود ٣ها را به همکاری با هکرها ترغیب کرد استیوارت برند کسی که اهالی ضدفرهنگ

برند با . خلق کرد یهای بعد های زیادی در طول دهه ها و رسگرمی که ایده  مرشب رؤیاپردازی خوش
یی وایل دی بودند که در ا.اِس.های مرصف اِل دوست و همکارش کِن کیزی از برگزارکنندگان گرده

حارض شد  ٤ی مراسم اسیدچکانی تام وولف وی در افتتاحیه. شد پا می آلتو بر در پالو ١٩٦٠ی  دهه
معروف به مادر -جدید های  رت همکاری کرد تا یک معرفی عالی برای تکنولوژیاو با داگ انگلب

اک « :برند بعدها گفت. نور و موسیقی ترتیب دهد، مراسمی پُر از دود و رقص -ها ی توده همه
سخر و استهزا می دوره هم ولی . گرفتند های ما کامپیوتر را به عنوان مظهر نظارت مرکزی به باد 

ی  عاشق کامپیوترها بودند و آنها را ابزار اعاده -ها به هکرها معروف شدند که بعد- لشکری کوچک 
  ».ای شاهانه به سوی آینده بعدها همین بدل شد به جاده. آزادی قرار دادند

او در ابتدا فقط در کامیونش ابزار مفید و . چرخاند را می ”کل زمین“برند، فروشگاه سیار 
. را بیرون بدهد ”کاتالوگ کل زمین“تصمیم گرفت  ،١٩٦٨فروخت ولی بعدها در سال  آموزشی می

ره از فضا را با این زیرنویس چاپ کرد؛  -گرفته شده-ی آن عکس معروف زمین  روی جلد اولین ش
برند در . تواند دوست ما باشد فناوری می: ی اصلی مجله این بود فلسفه» .سی به ابزارهادسرت «

ره ی مهرورزی و صمیمیت، قدرت فردی انسان  در حیطه« :ی مجله نوشت اولین صفحه از اولین ش
ها،  ها، یاف گرایش قدرتی است در حال توسعه، وابسته به شخصیت او و در خدمت کسب آموزش

لیشکل داد . ن به محیط پیرامون و به اشرتاک گذاش ماجراهای زندگی با عالقمندان احت
معرفی و ترویج خواهند  ”کاتالوگ کل زمین“آورند، توسط  ابزارهایی که این فرآیند را به ارمغان می
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د، خدا را  من در ابزارها و دستگاه«: ای به دنبال آن آمده بود و قطعه ».شد های قابل اعت
  ».مبین می

ره ی مجله،  جابز به یکی از طرفداران کاتالوگ کل زمین بدل شد و به طور مشخص از آخرین ش
آن موقع هنوز دبیرستانی بود، مجله را با خود به . بسیار تأثیر گرفت ،١٩٧١منترش شده به سال 

ره را خوب به خاطر می. وان برد ی آْل  مدرسه و بعدها هم به مزرعه شت طرح پ«: آورْد آن ش
ی روستایی در طلوع آفتاب، که اگر خیلی ماجراجو بودی ممکن  ، عکسی بود از یک جادهجلدش

ان، دیوانه “: زیر عکس نوشته شده بود. های عبوری گذرت به آن بیاُفتد بود عقب ماشین مشتاق 
ها بود و هدف مجله هم  های تلفیق فرهنگ ترین تجسم برند برای جابز، یکی از خالص» .”ان
ها و  ی پیوند ضدفرهنگ استیو درست در نقطه«: برند به من گفت. همین رویکرد بود دیِس تق

ن موقع خیلی خوب مفهوم ابزارهای کمک  ».دست برش را فهمیده بود تکنولوژی قرار دارد، از ه
ی  رشته شد، بنیادی وقف شده در راه آموزِش  منترش می ١ی برند با کمک انستیتو پورتوال مجله

کمک کرد؛ پیپل در واقع  ٢اندازی رشکت کامپیوتری پیپل نوپای کامپیوتر که در عین حال به راه
گاه  به در آنجا گاه. بود ”کامپیوتر در خدمت انسان“ای با شعار  بلکه روزنامه و مؤسسه  رشکت نه،
نی  ٤و فرِد مور ٣نچون فِر شد و دو تا از پاهای ثابت آنجا، گورد های شام شب چهارشنبه بر پا می مه

گذاردن دستاوردهای شخصی  پا کنند، جایی برای به اشرتاک تر بر تصمیم گرفتند یک باشگاه عمومی
  .ی کامپیوتر در عرصه

ره که مربوط به فناوری عمومی بود انرژی بیشرتی گرفتند،  ١٩٧٥ی  ی ژانویه آن دو با انتشار ش
ره آلتایر چیز خاصی اگر چه . ٥کامپیوتر شخصی بود؛ آلتایرای که روی جلدش عکس اولین کیِْت  ش
شدند تا بتوان با آن  مدار نصب می دالر که باید روی صفحه ٤٩٥یک مشت قطعه با قیمت - نبود 

ولی برای هکرها و عالقمندان به کامپیوتر، ُمنادی طلوعی جدید در - کارهای مخترصی را انجام داد 
 ٧با خواندن مجله تصمیم به ساخت یک نسخه از ِبیسیک ٦آلنبیل گِیتس و پاْول . این عرصه بود

. همزمان توجه جابز و وازنیاک هم جلب شده بود. ای برای آلتایر نویسی ساده گرفتند؛ زبان برنامه
ی  ها در اولین جلسه اولین کیت آلتایری که به مقر رشکت پیپل رسید، بدل شد به مرکز توجه

  .اش را داشتند ایینچ و مور قصد برپباشگاهی که فِر 
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  1برو هوم باشگاه كامپيوتريِ
 

ها و فناوری در  ی ادغام ضدفرهنگ بْرو معروف شد و ایده گروه جدید به باشگاه کامپیوتری هوم
 ٢ی کله تُرک خانه ی کامپیوترهای شخصی چیزی شبیه به قهوه بْرو برای حوزه هوم. آن به تبلور رسید

 ای جلسه. ی اول را نوشت ی جلسه مور اعالمیه. ها جایی برای تبادل ایده: در عرص دکرت جانُسن بود
دارید «: طور آمده بود در م این. برگزار شد ٣پارک ِمنلو نچ در فِر ، در گاراژ ١٩٧٥که در پنج ِمی 

ر این طور است، شاید تحریر؟ اگ سازید؟ یا یک پایانه، تلویزیون یا ماشین کامپیوتر خودتان را می
  ».ی افراد همفکر خود بیایید جلسهبخواهید به 

. ماجرا را کلید زد و با وازنیاک به آن جلسه رفتند HPی  ی مدیراِن پژوهشنامه آلن باْوم در جلسه
حدود سی نفر دیگر به » .ام های زندگی ترین شب آن شب تبدیل شد به یکی از مهم«: گفت واز می
ودند نچ آمدندگاراژ فِر  ای که مور تهیه  با رجوع به صورت جلسه. و به نوبت عالیق خود را مطرح 

: شمرده طور بر پاچه بود، عالیق خود را این کرده بود، فهمیدم وازنیاک که آن شب خیلی دست
آن » .ی تلویزیون و طراحی گیرنده ،حساب علمی های کامپیوتری، دیدن فیلم، طراحی ماشین بازی«

ایشی از  ی مشخصات  تر برگه آلتایر نوظهور هم ارائه شد، ولی برای وازنیاک از همه مهمشب 
  .ریزپردازنده بود

 )روی خود داردرا ای که یک واحد کامل پردازش مرکزی  تراشه(همزمان که به یک ریزپردازنده 
ایشگر طراحی  قبالً یک پایانه شامل صفحه. تصوری در ذهنش شکل گرفت ،کرد فکر می کلید و 

توانست  با استفاده از یک ریزپردازنده، می. شد کامپیوتر وصل می کرده بود که باید به یک مینی
کامپیوتر را داخل خود پایانه قرار دهد تا به عنوان یک کامپیوتر رومیزی  بخشی از اجزاء مینی

ایشگر و تراشه صفحه: العاده بود ی فوق این یک ایده. مستقل عمل کند ر یک ها همگی د کلید، 
ی کامپیوتر شخصی به من الهام شد، آن شب  باره ایده یک«: گفت واز می. کامپیوتر شخصی یکپارچه

  ».شد معروف Iاپل  ،روی کاغذ طرحی زدم که بعدها
ای مشابه آنچه در کیت آلتایر بود استفاده کند، یک اینتل  در ابتدا قصد داشت از ریزپردازنده

یکی از آنها . بنابراین به دنبال جایگزین گشت» یک ماهم بود،ی  بیش از اجاره«ولی قیمتش . 8080
در ادامه . دالر ردیفش کند ۴۰توانست به قیمت  می HPبود که دوستی در  6800موتوروال 

دالر کمرت  ۲۰ولی قیمتش   یافت که از نظر طراحی مثل قبلی MOSای ساخِت رشکت فناوری  تراشه
از آنجا . مدتی هم به بار آورد های بلند کرد ولی هزینه دستگاه را مقرون به رصفه  این، قیمِت . بود
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های اینتل تبدیل به استاندارد رایج بازار شدند، این انتخاب باعث دردرس اپل شد زیرا  که تراشه
  .اش با اینتل همخوانی نداشت کامپیوترهای اولیه

بر  HPخورد و بعد به  ای تلویزیون شام میرفت، پ به خانه می  وازنیاک هر روز بعد از کار
، جای نصب آنها را ریخت میاتاق  کفقطعات را . تا مخفیانه روی کامپیوترش کار کندگشت  می

افزاری  با عبور از این مرحله مشغول نوش نرم. کرد مدار اصلی نصب می تعیین و سپس روی صفحه
ی. کرد ایشگر میها بر روی  شد که ریزپردازنده را قادر به پخش عکس توانست  از آنجایی که 

بعد از چند باألخره . نوشت ی استفاده از کامپیوترهای رشکت را بدهد، کدها را با دست می هزینه
حروف ! کلید تایپ کردم و بعد خشکم زد چند حرف را روی صفحه«: ی تست شد ماه دستگاه آماده

، فرازی برجسته برای ۱۹۷۵ژوئن سال  ۲۹شنبه  آن روز یک» .ندایش ظاهر شد روی صفحه
این اولین بار در تاریخ بود که یک «: وازنیاک بعدها گفت. آید کامپیوترهای شخصی به حساب می

ایشگر کامپیوترش می نفر با تایپ حروف روی صفحه   ».دید کلید، آنها را روی 
توانند به هم  وترها میکامپیآيا : جابز بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و وازنیاک را به سؤال بست

اضافه کنند؟ و از آن به بعد در  -ی ذخیره  حافظه-متصل شوند؟ آیا ممکن هست یک دیسک 
اس . به واز کمک کرد ،ی رَم بود به خصوص مهمرتین قطعه که تراشه ،ی قطعات تهیه جابز با چند 

ت دیگر، خوب بلد بود استیو اس«: گفت وازنیاک می. توانست تعدادی رَم مجانی از اینتل جور کند
ایندگان فروش صحبت کند هرگز از پس این جور کارها بر   ام، من خیلی خجالتی. چطور با 

 ».آمدم ی
کردن   جا جابه-بْرو رفت و در کارهای باشگاه  جابز از آن پس با وازنیاک به جلسات هوم

آمدند که به مرکز  جلساتی میحاال بیش از صد عالقمند به . کمک کرد -تلویزیون و سایر چیزها
گر و  با مدیریتی هدایت ١لی ِفلِسنشتاین. ی خطی استنفورد انتقال یافته بود دهنده شتاب
ادهای ادغامِ  آزاد ی  او از مدرسه. بود هاها و کامپیوتر  دو دنیای ضدفرهنگ اندیش، یکی دیگر از 

انی آزاد و البته یک  برای . فعاِل ضدجنگ بودمهندسی ترک تحصیل کرده، عضو جنبش سخ
  .نوشت و بعدها نیز مهندس کامپیوتر شد مطلب می ٢ی برکلی بارب گاهنامه

کشید ولی به زودی دیگران دور دستگاهش  واز معموالً از صحبت کردن در جلسات خجالت می
مور همیشه سعی داشت . شان داد گیری و عملکرد آن را نشان جمع شدند و او با افتخار طرز شکل

های مرام هکری  چون از ویژگی ،ها را جاری کند گذاری و انتقال تجربه اشگاه حِس به اشرتاکدر ب
د کرد) حکومت(این بود که اطالعات باید آزاد باشد و هرگز نباید به قدرت  : گفت وازنیاک می. اعت

ی کردم را طراح Iمن اپل . ”به دیگران کمک کنید ،تقسیم کردنبا “باشگاه این بود که  رنگِ  ِپی«
 ».خواستم آن را به رایگان با همه به اشرتاک بگذارم چون می
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او بعد از تکمیل زبان ِبیسیک برای آلتایر . این دیدگاهی نبود که مورد پذیرش بیل گِیتس باشد
های آن را تکثیر و بدون پرداخِت وجهی پخش  به همراهی پاْول آلن، از اینکه اعضای باشگاه نسخه

: ای را که بعدها خیلی معروف شد خطاب به گروه نوشت بنابراین نامه. شد زده کردند، وحشت می
آیا این . آورید افزارها را با رسقت به دست می ام عالقمندان باید آگاه باشند که اک ش نرم«

آیا ما . افزارهای خوب خواهد شد کنید منجر به عدم خلق نرم کاری که ش می... انصاف است؟ 
از هر کسی که مایل به پرداخت وجهی ... ای بپردازیم؟  عوِض هیچ چیز، به کار حرفه توانیم در می

  »١ .کنم به من باشد استقبال می
ی آبی باشد چه  دستاوردهای وازنیاک، چه جعبه مانند او، استیو جابز هم تصور مجانی بودنِ 

دلیل آورد . هایش را ارائه نکند بنابراین واز را متقاعد کرد که دیگر طرح. یک کامپیوتر را پذیرا نبود
ونه از همکاری» چرا مدارها را خودمان نسازیم و به بقیه نفروشیم؟«: که . های آنها بود این یک 

یوازنیاک با ذکر اینکه خودش ه هر بار چیز «: گفتبه من افتاد،  رگز به فکر چنین کارهایی 
فروش کامپیوتر هرگز به . کرد کردم، استیو راهی برای کسب درآمد از آن پیدا می خوبی طراحی می

ی بگذار آنها را روی هوا نگه داریم و یک چندتایی “ :این استیو بود که گفت. کرد ذهن من خطور 
  ».”بهشان بفروشیم

را   مدار ای ریخت که در ازای پرداخت مبلغی به یکی از دوستانش در آتاری، صفحه برنامهجابز 
داشت، به  می دالر هزینه بر ١.٠٠٠این کار حدود . کنند تولیدتا یا بیشرت از آن  ٥٠طراحی و بعد 

 دالر ٧٠٠ سودِ  دالر و با مجموعِ  ٤٠شد هر دانه از آنها را  سپس می. ی طراحی ی هزینه عالوه
ی« :اش فروش برود وازنیاک شک داشت که همه. فروخت شدم که چطور قرار است  متوجه 

اش به مشکل برخورده و مجبور  خانه های اجاره با صاحب و همزمان برای چکا» .مان برگردد پول
 .ی هر ماه را نقداً پرداخت کند بود اجاره

ً پولی به جیب خواهند زد، در ادعا نکرد که . های جابز قانع کردن واز بود یکی از تخصص حت
مان را از دست بدهیم، الاقل  حتی اگر پول« :و اینکه عوض گفت که این یک رسگرمی پرماجرا است

ام عمرمان، رشکتی مال خودمان دو تا این حتی از » .یک رشکت داریم، برای اولین بار در 
ش چنین تصوری از خودمان حتی دا«: گفت خودش می. تر بود دارشدن هم برای واز جذاب پول

ن موقع بود که فهمیدم ! وآو. کردند خوب که یک رشکت تأسیس می دو دوسِت . هم جذاب بود ه
  »شد نباشم؟ چطور می. ام کار راضی  به این

دالر فروخت ولی  ۵۰۰خود را  HP65حساب  برای فراهم کردن پوِل مورد نیاز، وازنیاک ماشین
دالر فروخت ولی خریدار  ۱۵۰۰واگنش را  جابز هم فولکس. ندادآخر خریدار نصف مبلغ را  دست

. یک هفته بعد آمد و گفت که موتور خراب شده و جابز را راضی کرد نصف پول تعمیر را بپردازد
                                                 

از هر کسی که اید و من هم بیل ِگیتس نیستم، با این حال  البته ش این کتاب را رسقت نکرده  مخاطب گرامی،  ١
  www.narenji.ir/steve   :کتاب Donate لینکِ  .کنم استقبال می ،وجهی باشد اهدایِ مایل به 
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، قادر به تأسیس Iهای اپل  ها و نقشه دالری و طرح ۱۳۰۰انداز  به رغم این موانع کوچک، با پس
  .رشکت کامپیوتری خودشان بودند

  
  

اپل  تولد  
 

نیاز به یک اسم خوب برای رشکت   دانستند چطور کار و کاسبی را رشوع کنند، حال که می
ن ی آْل  جابز برای دیداری دیگر به مزرعه. داشتند های گراونشِتین  جایی که سیب وان رفته بود، ه

 - آلتوس لوساز فرودگاه تا -در بازگشت، وازنیاک دنبالش آمد و در راه . کردند را هرس می
چند اسم تکنولوژیک مثل ماتریکس و چند لغت اخرتاعی . های مختلف را بررسی کردند انتخاب

چین  را دست ”رشکت کامپیوترهای شخصی“مثل  روح یبک و تعدادی اسم رسراست و مثل اگزکیوتِ 
اپل “ دست آخر جابز. های مربوطه قرار دادند کرده، مهلت نهایی را فردا یعنی زماِن تکمیِل فرم

های  ی سیب برگشته و توی یکی از رژیم تازه از مزرعه«: گفت می. را مطرح کرد ”١کامپیوتر
ی. خواری بودم میوه ی  کلمه ”اپل“کنار . ترسانْد به نظرم این اسم بامزه و رسزنده بود، آدم را 

ی تلفن باالی آتاری  شد توی کتابچه ضمناً انتخاب این اسم باعث می. را هم اضافه کردم ”کامپیوتر“
همین . رضایت دهد ”اپل“به واز هم گفت که اگر تا فردا اسم بهرتی پیدا نشد به » .قرار بگیریم
 .طور هم شد

ً آدم را یاد سادگی می. انتخابی هوشمندانه بود ”اپل“ یز و در عی. انداخت فورا ن حال به مت
ها و بازگشتی به طبیعت خاکی بود و البته چیزی  ای از ضدفرهنگ خوشمزگی یک پای سیب، نفخه

العاده را  در کنار هم ترکیبی فوق -اپل و کامپیوتر- این دو کلمه . تر از آن وجود نداشت امریکایی
چنین اسمی «: تگف کوال که بالفاصله پس از تأسیْس اولین رئیِس اپل شد، می مایک مارک. ساختند

اینها که به هم  ؟سیب و کامپیوتر“ ؛کرد اصالً معمول نبود، برای همین ذهن آدم را با خود درگیر می
  ».همین به ما کمک کرد آگاهی عمومی بهرتی نسبت به برنِد رشکت ایجاد کنیم ”!ربطی ندارند

ام وقت در اپل نبود وازنیاک هنوز آماده که یکی  کرد فکر میطور  الاقل خودش این. ی حضور 
نجا کار کند است، بنابراین ترجیح می HPاز اعضای کلیدی  جابز تشخیص داد که به . داد روزها ه

. شان داوری کند ر و در صورت بروز اختالف بینیک همکار نیاز دارند که جای خالی واز را پُ 
ن مهندس میان یک  ،آتاری که سابق بر آنسال  بنابراین پای ران ِوین را به رشاکت باز کرد؛ ه

ر داشت رشکت ساخت دستگاه   .های ق
آسان نیست، به راستی هم نیازی به این کار  HPدانست که اجباِر وازنیاک به استعفا از  ِوین می

ِوین . اش به اپل بود ی کامپیوتر شخصی ی کلیدی، قانع کردن او به واگذاری مالکیت ایده نکته. نبود
                                                 

1  Apple Computer 
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خواست از آنها  دلش می. مدارهای خودش داشت اه پدرانه نسبت به صفحهواز یک دیدگ«: گفت می
در طرف دیگر، من و جابز آن مدارها را . استفاده کند - HPهای  حتی دستگاه-ها  در سایر دستگاه

ان من بحث کردیم تا باألخره واز  دو ساعِت . دانستیم ی اصلی اپل می هسته ام دور میزگرد آپار
ای، تنها زمانی معروف  استدالل ِوین این بود که هر مهندس طراح خربه» .کرد این قضیه را قبول

هایش را به  حبایست طر  و به همین دلیل واز می ی خوب کار کند شود که با یک فروشنده می
درصدی از اپل  ۱۰جابز آنقدر تحت تأثیر ِوین قرار گرفت که به او سهمی . آورد مالکیت اپل در می
  .گشا باشد توانست گره یگاهی که در زمان بروز اختالف میان او و واز، میپیشنهاد کرد؛ جا

گاهی اوقات » .نظیر بودند در عین تفاوِت زیادشان، دو نفری با هم یک تیم بی«: گفت ِوین می
ایان می واقعاً آن روی شیطان ای  پیله بود، فرشته شیله شد حال آنکه وازنیاک همیشه بی صفت جابز 

کرد؛  زدن با دیگران به پیرشفت کارها کمک می زِن جابز در رس و کله شخصیِت الف. یاندر میان آدم
اما وازنیاک بر عکس خجالتی و . رحم او پرجذبه بود و مسحورکننده ولی در عین حال رسد و بی

ی و دست بی واز در «: گفت جابز می. اش را از او دور کرد شد معصومیت کودکانه پا بود و هرگز 
ولی وقتی نوبت به رس و کله زدن . العاده درخشان بود، درست مثل دانشمندها ها فوق زمینهبرخی 

ها زوج  شاید به خاطر همین تفاوت. زد کاری ازش رس می فقط شیرین ،رسید می غریبهبا افراد 
وازنیاک . زده بود جابز از نبوغ مهندسی واز و واز از نبوغ تجاری جابز بهت» .خوبی بودیم

های پاشان فشار بدهم،  هرگز د نخواسته با مردم رس و کله بزنم و پایم را روی انگشت« :گفت می
کرد  اگر فکر می. های غریبه را احضار و وادارشان کند کارها را راه بیاندازند ولی استیو قادر بود آدم

نه می رفتارش بی ،کسی باهوش نیست های  سالاما با من هرگز گستاخی نکرد، نه حتی در . شد رح
 ».طور که او انتظار داشت ندانم بعد که ممکن بود راه حل یک مشکل را آن

لیک کامپیوتر ابداعی کرد باید آن را  اش توسط اپل، فکر می وازنیاک حتی بعد از راضی شدن به 
ام،  طراحی کرده HPمعتقد بودم چیزی که حین کار برای «: چون کارمند آنجا بود  بدهد HPبه 

به مدیرانش در  ۱۹۷۶بنابراین آن را در بهار » .فکرم درست و اخالقی بود. متعلق به آنها هم هست
HP  آخر  ی طرح شده ولی دست رسید مدیر ارشد اجرایی شیفته به نظر می ،جلسهآن ارائه کرد؛ در

ک بازیچه است و این فقط ی که گفت می. تواند آن را توسعه دهد ی HPحرفش این بود که 
ی کم در آن موقع و با اهداف سطح دست امید  نا«: وازنیاک به من گفت. آید باالی رشکت جور در 

  ».شدم ولی دیگر برای پیوس به اپل معذب نبودم
ان ِوین در  نامه ، جابز و وازنیاک برای تنظیم و امضای توافق١٩٧٦آوریل  ١ ی رشاکت به آپار

ای تنظیم  یک سند سه صفحه ”نگارش اسناد حقوقی“اش در  ین با اندک تجربهوِ . ویو رفتند مانِتین
ها با  پاراگراف. خورد او بیشرت به درد خودش می ”نگارش حقوقی“ی  البته تجربه. کرد

که در این سند  چنان... که در این سند آمده چنان« :شد های تزئینی مختلفی رشوع می بندی جمله
اما چگونگی تقسیم » ...با در نظر گرف تکالیف مربوط به منافع... []بر اکنون بنا... اشاره گردید
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ای باالتر از  ٪ ذکر و ترصیح شده بود که انجام هر هزینه۱۰-٪۴۵- ٪۴۵سهام و منافع به طور واضح 
 :ها هم انشا شده بود در ضمن، مسئولیت. دالر باید حداقل به امضای دو تن از رشکا برسد ۱۰۰

اید؛ جابز  ی امور مرتبط با مهندسی الکرتونیک را تقبل می ت اصلی ادارهوازنیاک مسئولی«
اصلی برای   و ِوین مسئولیت ،مسئولیت کلی مهندسی الکرتونیک و بازاریابی را بر عهده دارد

جابز یک امضای کوچک پای برگه انداخت، » .شود دار می مهندسی مکانیکال و تنظیم اسناد را عهده
  .خطی کشید و وین هم یک ُمشت خط ،ا خط شکسته امضا کردوازنیاک به دقت ب

 رفت تا برای قرض گرف پولِ  جابز می. ی کار دلرسد شد کمی بعد از این ماجرا، ِوین از ادامه
خواست  ی. ین شکسِت خود در تأسیس رشکت قبلی را به یاد آوردریزی کند که وِ  بیشرت برنامه

که از وقوع (ین ولی وِ   وازنیاک دارایی مالی اندکی داشتندجابز و . دوباره آن اتفاق رخ دهد
از آنجا که اپل . کرد های طال داخل تشکش قایم می سکه) مالی در کل دنیا واهمه داشت الزمانِ  آخر

را تحت عنوان یک رشاکت ساده و نه یک رشکت سهامی عام تأسیس کرده بودند، بنابراین هر یک 
لی بود و وِ  های از رشکا شخصاً مسئول بدهی . ترسید می  ین از تعقیب قضایی طلبکاران بالقوهاحت

ی  ی متمم قرارداد مشارکت، به اداره و الحاقیه ”ی انرصاف برگه“بنابراین فقط یازده روز بعد با یک 
ت رشوع می. کالرا رفت اسناد محلی در سانتا به استناد ارزیابی مجدِد « :شد الحاقیه با این کل

 ”رشیک“ین از این پس از ایفاء نقش به عنوان وِ « :و در ادامه آمده بود» رشکا مابینِ  توافقاِت فی
دالر و  ۸۰۰درصدِی خود در اپل، ابتدا  ۱۰در متمم اشاره شده که او در ازای سهم » .گیرد کناره می
  .خواهد کرددالر دیگر دریافت  ۱۵۰۰ی کوتاهی بعد از آن  به فاصله

ارزشی  ٢٠١٠ کرد، سهامش تا پایان سالِ  درصدی خود را حفظ می ١٠اگر او مانده بود و سهم 
ای کوچک در  در عوض بعد از واگذاری سهام، خانه. معادل دو میلیارد و ششصد میلیون دالر داشت

عی نوادا خرید و با ماشین ١پاهروْمِپ  ر و چک خدمات اجت بعدها . اش زندگی را رس کرد های ق
ام  من بهرتین تصمیم را برای آن لحظه از زندگی«: نی نکردهمدعی شد که هرگز احساس پشی

ی. گرفتم   ».دیدم هر دوی آنها خام بودند و من با شناخت قبلی، آمادگی چنین رشاکتی را در خود 
های  اندک زمانی بعد از ثبت رشکت، جابز و وازنیاک با هم به روی صحنه رفتند و اپل را به بچه

مدارهای جدید خود را در دست گرفت و به  واز یکی از صفحه. دندبْرو معرفی کر  باشگاه هوم
کیلوبایتی و یک نسخه از ِبیسیک اختصاصی که برای آن نوشته  ٨ی  معرفی ریزپردازنده، حافظه

کلید به جای آن  یک صفحه«: اصلی هم تأکید کرد -به قول خودش- روی مطلِب . بود، پرداخت
ام . بعد نوبت جابز شد» .ی پر از چراغ و سوئیچ تابلوی مسخره او اشاره کرد که اپل برخالف آلتایر 

ملّت حارضند : سپس گروه را با یک سؤال جدی به چالش کشید. قطعات رضوری را درون خود دارد
ای بدهند؟ سعی کرد آنها را وادار به دیدِن ارزش  العاده چقدر پول برای خرید چنین دستگاه فوق

                                                 
1  Pahrump 
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های آتی نیز برای معرفی محصوالتش  آمیز را در دهه ستایش  لفاظی کند مشابه این همتای اپل بی
 .به کار برد

ای ارزان بود و نه  حضار چندان تحت تأثیر قرار نگرفتند چون دستگاه اپل دارای ریزپردازنده
ند 8080اینتل  هایش را برای شنیدن چیزهای بیشرتی  اما یک نفر دور از جمع ایستاده و گوش. توا

فروشگاه کامپیوتری خود  ١٩٧٥نام داشت؛ تِرِل در سال  ١او پاْول تِرِل. ن تیز کرده بودراجع به آ 
آن را به سه فروشگاه توسعه  ١٩٧٦در . پارک را تأسیس کرد رئال در ِمنلو واقع در کامینو ”٢بایت“

ن روزهایی که جابز را دید، در فکر تأسیس یک رسی فروشگاه زنجیره یو از است. ای بود داد و در ه
یک نگاهی به «: زده شد و گفت آمده برای معرفی اختصاصی محصول به او، هیجان فرصت پیش

تأثیر معرفی محصول آنقدری بود که تِرِل کارت » .این بیانداز، مطمئنم از کارش لذت خواهی برد
اس باشید«: ویزیتش را به آن دو بدهد و بگوید   ».در 

اس باشم«: گاه بایت رفت و گفتلُختی به فروش فردای آن روز پاجابز  و باألخره » آمدم که در 
مدارهای  تایی ارائه داد اما با این تبرصه که فقط صفحه ٥٠تِرِل یک سفارش . کاِر خودش را کرد

بندی آن  هم ی جداگانه و رس دالری تحویل نگیرد، چون مشرتی مجبور به خرید تراشه ٥٠چاپی 
تِرِل از جابز و گروهش . ود ولی برای مشرتیان عادی خیرها جذاب ب شد که گرچه برای گیک می

دالر نقد  ٥٠٠ی قطعات را خودشان مونتاژ کنند و حارض بود برای هر دستگاه  انتظار داشت همه
 .بدهد

،  نه«: وازنیاک گفت» ای؟ تو اآلن نشسته«: پرسید. بود زنگ زد HPجابز بالفاصله به واز که در 
شوکه شدم، «: وازنیاک خوب به خاطر داشت. سپس جابز خرب را کف دست او گذاشت» چطور؟

ی. کامالً جا خوردم   ».رود هرگز از یادم 
فیِق آلن باْوم سومین ر . دالر احتیاج داشتند ١٥.٠٠٠برای انجام سفارش، به قطعاتی با ارزش 

دالر  ٥.٠٠٠جابز تالش کرد . دالر از مبلغ مورد نیاز را تقبل کردند ٥.٠٠٠دوران دبیرستان و پدرش 
که این  !نه :آلتوس بگیرد ولی مدیر آنجا با نگاهی عاقل اندر سفیه گفت دیگر هم از بانکی در لوس

پل در عوض قطعات را ی سهام ا او سپس به فروشگاه هالِتک رفت و پیشنهاد ارائه. البته عادی بود 
هستند و او را َدک » فقط دو تا جوان ژولیده«روی میز گذاشت ولی صاحب آنجا گفت که آنها 

دست آخر جابز . ها بود نیز فقط در ازای پول نقد حارض به فروش تراشه) از آتاری(اَلُکرن . کرد
دالری  ٢٥.٠٠٠و از سفارش  توانست مدیر رشکت کراِمر الکرتونیکز را قانع کند که به تِرِل زنگ بزند

به ارصار جابز که آن سوی خط الی منگنه (تِرِل در کنفرانس بود که . او به اپل اطمینان حاصل کند
اس اورژانسی دارد) بود  مدیر رشکت کراِمر گفت که دو تا پرسِ . از طریق بلندگو اعالم شد یک 
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آیا واقعیت داشت؟ با تأیید تِرِل، . دارندکنند سفارشی از فروشگاه بایت  اند و ادعا می ژولیده آمده
  .روزه به اپل داد ٣٠ی  کراِمر یک نسیه

  
  

1گاراژ گروه  
  

 ٣٠که باید ظرف  Iمدار اپل  صفحه ٥٠آلتوس بدل شد به محل مونتاژ  ی پاْول جابز در لوس خانه
. شدند ها، به فروشگاه بایت تحویل می روِز کاری یعنی مصادف با رس آمدن موعد پرداخت بدهی

ی  که از فرقه(و الیزابت ُهلمز  کاتکیجابز و واز، دانِیل : های آماده به کار اینها بودند ام دست
استیو اتاق خوابش و . و خواهر باردار جابز، پَتی) بیرون آمده بود ش رفتتر ذکر  مذهبی که پیش

ها به ُهلمز  کاری تراشه لحیم. همچنین میز آشپزخانه را تخلیه و گاراژ را بدل به کارگاه اصلی کرد
غیر از چند مورد همه «: گفت خودش می. رفت های جواهرسازی می زمان به کالس سپرده شد که آن

حتی یک تراشه هم برای هدر دادن «: جابز را خوشحال نکرد ولی این اصالً » مرا درست انجام داد
ً لحیم» !نداریم دار شد و ُهلمز را توبیخ و به آشپزخانه  کاری را عهده بعد از گف این، خود شخصا

مدار،  پس از تکمیل هر صفحه. ها را انجام دهد تبعید کرد تا کارهای حسابداری و سایر کاغذبازی
کردم تا  کلید وصل می هر یک را به تلویزیون و صفحه«: گفت او می. دادند به وازنیاک میآن را 

ای را  گذاشتمش و اگر نه که باید آن پایه کرد که داخل جعبه می اگر کار می. کند یا نه ببینم کار می
  ».کردم که به درستی داخل سوکت قرار نگرفته بود پیدا می

آورد تا تیِم اپل بتواند از  های کهنه را برای مدتی به تعلیق در شینپاْول جابز کار فرعی تعمیر ما
دار  ی برچسب داخل آورد و چندین ردیف قفسهقدیمی  یک میز کار طویلِ . کل گاراژ استفاده کند

های گرمایشی بود و  ی آتش ساخت که داخلش المپ در ضمن یک جعبه. برای قطعات درست کرد
گاه که . کردند ارهای ساخته شده را در دماهای باال تست میمد به کمک آن در طول شب صفحه

پاْول با نجابت ذاتی خودش پا در  - چیزی که با حضور استیو عادی بود-چسباندند  ها آمپر می بچه
در عوِض این » ؟!مشکل چیست پرس؟ نکند روی میخ نشستی؟«: پرسید کرد و می میانی می

در چنین . گرفت می  های فوتبال، تلویزیون را پس ازیگاهی برای دیدن دقایق پایانی ب ،ها کمک
  .زدند ها برای خودشان گیتار می رفتند و روی چمن بیرون می کاتکیهایی جابز و  فرصت

ن ناخوانده مهم نبود،   برای کالرا اِشغال نیمی از خانه توسط انبوهی از قطعات و چند میه
: آورد که ُهلمز به خاطر می. کرد و را خراب میی پرسش بود که فکر ا های غذایی مسخره این رژیم

خواست پرسش سا  فقط دلش می. کالرا از دیدن جدیدترین رژیم غذایی او مبهوت شده بود«
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خوارم و  من یک میوه“ :کرد های عجیب و غریب از خودش صادر می اما استیو اعالمیه. باشد، همین
  »!”خورم باکره را میهای چیده شده زیر نور ماه توسط دخرتان  فقط برگ

. مدارها توسط وازنیاک، جابز آنها را به فروشگاه بایت برد یک دو جین از صفحه بعد از تأییدِ 
ایشگر، کیس و منبع تغذیه نبود تِرِل کمی عقب کشید زیرا خربی از صفحه گفت که  او می. کلید، 

ی جابز، قبول کرد که کل محصوالت را  غره تر از این را داشته اما با دیدن چشم انتظار چیزی کامل
مدارها  صفحه«: گفت جابز می. روز از تأسیس، اپل به سودآوری رسید ٣٠با گذشت  .ل بگیردتحوی
ام شد، چون قطعات را به قیمت خوبی خریده بودم ارزان با درآمد حاصل از . تر از تصورمان 

و سپس با » مدار جدید را خرید صفحه ١.٠٠٠شد قطعات الزم برای تکمیل  معامله با بایت می
  .رسید بْرو، تازه سوِد واقعی از راه می ی آنها به دوستان و اعضای باشگاه هوم فروش بقیه

ً حساب ۴الیزابت ُهلمز با حقوقی معادل  یک روز در . وقت اپل شد دار پاره دالر در ساعت، رس
های جابز را با دفرت کل رشکت تطبیق  ی چک آمد و دفرتچه فرانسیسکو می هفته با اتومبیل از سان

ها را برای  ی اپل، یک ماشین پاسخگوی تلفنی خرید که پیغام جابز برای باال بردن وجهه. داد می
های مصور  ران ِوین نیز با استفاده از سبک طراحی خطِی داستان. کرد مادرش پخش می

 ”،نقشی از نیوتن نشسته در زیر یک درخت سیب“ویکتوریایی، لوگویی برای رشکت طراحی کرد؛ 
آور  به تنهایی مسافر دریاهای شگفتو ذهن آدمی تا ابد «: ١از ویلیام ُوردزُورث ای همراه با جمله
بیشرت یک پند عجیِب سازگار با تصورات فردی ِوین بود و ربطی به اپل  ،این» .اندیشه است

نم این جمله که وردزُورث در وصف مردان آغازگر انقالب فرانسه به کار برده، . نداشت به گ
بیداری در آن ساعت عین سعادت و جوانی در آن «: توانست مناسبت بیشرتی داشته باشد می

نم ما در بزرگرتین انقالب تاریخ «: وازنیاک بعدها گفت »!عین بهشت بود ،ی سعد هنگامه به گ
  ».خوشحا ،به شخصه از اینکه جزئی از آن هستم. دست داشتیم

جابز و واز با . نام گرفت Iواز پیشاپیش در فکر نسل بعدی کامپیوتر بود، بنابراین اولی اپل 
ی محصوالت را  رفتند تا زودتر همه می رئال های الکرتونیکی در خیابان کامینو  اتومبیل به فروشگاه

تای دیگر  ١٠٠تای دیگری که به دوستان فروختند،  ٥٠تایی که به تِرِل و  ٥٠عالوه بر آن . بفروشند
: شان با هم متفاوت باشد آور نبود که دیدگاه شگفت. ها در نظر گرفتند فروشی هم برای خرده

خواست یک سود  ام شده بفروشد و جابز می خواست آنها را به قیمتی نزدیِک قیمت وازنیاک می
قیمتی که روی محصول گذاشت . جابز بود به کرسی نشست حرِف  ،این. حسابی روی هر کدام بربد

ام شده و  ها  دالری به تِرِل و سایر فروشگاه ٥٠٠٪ بیش از قیمت فروش ٣٣تقریباً سه برابر قیمت 
رفتم این عدد را با خودم  من هر کجا که می«: گفت وازنیاک می. سنت ٦٦دالر و  ٦٦٦یعنی : بود

ره. کردم تکرار می شان  کدام هیچ» ٢٥٥-٦٦٦٦گوِی تلفنی این بود؛   عضویتم در رسویس ُجک  ش
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است و به زودی با اعرتاض دیگران » شیطان«اد  ٦٦٦دانستند که در کتاب مکاشفات، عدد  ی
ً بیان ) گویی پیش(لم پرفروش آن سال در فی ٦٦٦به خصوص که مفهوم عدد   مواجه شدند، دقیقا

  .)سیدفروش ر به دالر هزار  ٢١٣در حراج کریستی به رقم  Iیک اپل  ٢٠١٠در سال . (شده بود
کار  ١ی اینرتِفیس توسط مجله ١٩٧٦ی برجسته راجع به این دستگاه جدید در جوالی  اولین مقاله

جابز و دوستانش هنوز در . ای با محتوای رسگرمی که اکنون دیگر وجود خارجی ندارد شد؛ مجله
مشاور “کردند ولی در آن مقاله از او با عنوان مدیر بازاریابی و  خانه با دست قطعات را مونتاژ می

ا بسیاری از جابز ب«: داد ی یک رشکت واقعی را به اپل می یاد شده بود که وجهه ”ی آتاری ەویژ 
های کامپیوتری در مراوده است تا همچنان حضور خود را در قلب این صنعِت نو پا حفظ  باشگاه
های کاربران قادر  با کسب اطالع از نیازها، احساسات و انگیزه«: از قول او نوشته شده بود» .کند

  ».خواهیم شد محصولی مطابق میل آنها عرضه کنیم
از رشکت پروسسور  SOL-20و  IMSAI 8080عالوه بر آلتایر، . ی رقبا پیدا شد کم رس و کله کم

بْرو طراحی  نچ از باشگاه هوماین دومی توسط لی ِفلِسنشتاین و گوردون فِر . هم بودند ٢تکنولوژی
در اولین  ،۱۹۷۶سال به  ،ی موسوم به روز کارگر ی این محصوالت در آخر هفته همه. شده بود
در ایالت  سیتی ی کامپیوترهای شخصی که در هتلی قدیمی در تفرجگاه ساحلی آتالنتیک جشنواره

ایش یافتند نیو دو . رفتند ٣به فیالدلفیا TWAجابز و وازنیاک با پرواز . جرسی بر پا شد، فرصت 
ونهقرار داشت  Iشان بود؛ در یکی اپل  جعبه سیگار همراه ی نسل دوم  ی اولیه و در دیگری 

رسشان، ِفلِسنشتاین نشسته بود  در ردیف پشت. کرد واز هنوز داشت روی آن کار میکه -طراحی 
ً دلرسد می طور حرف واز از شنیدن این» .کامالً معمولی«: گفت Iکه با دیدن اپل  : شد ها واقعا

ت اختصاری که تا آن  هاشان را می حرف« موقع به گوشم نخورده بود راجع به کار و شنیدم، با کل
  ».زدند آینده حرف می بارِ 

ایشگاه ونه ،در حین برگزاری  ی جدید  وازنیاک بیشرت وقتش را در اتاق هتل به تکمیل 
در . ی اپل واقع در پشت سالن اصلی حضور یابد تر از آن بود که در غرفه خیلی خجالتی. گذراند می

َ آمد تا هنگامی که جابز برای  کاتکیعوض دانِیل  اوضاع رقبا در سالن چرخ  بررسیبا قطار از َمنَه
از نظر او در . ها تحت تأثیر قرار نگرفت استیو چندان از دیدن سایر غرفه. را بگرداند  زد، غرفه می

حال با این . ای بسیار زیاد بهرتین مهندس الکرتونیک بود سازی، واز با فاصله مقام اجرا و پیاده
SOL-20 های مورد نیاز، ظاهر بهرتی  کلید، منبع تغذیه و کابل یک کِیس فلزی براق، صفحه با

درست شبیه  Iاما در طرف دیگر، اپل . ها طراحی شده باشد ای داشت؛ انگار که توسط حرفه
 .خالقینش، ژولیده بود
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 ی یک عصر جدید طلیعه
  
 

  
  
 

  جامع يك محصولِ
 

ایشگاه کامپیوترهای شخصی به این جمع بندی رسید که حق با پاْول  جابز از گردش در سالن 
صورت یک محصول  کامپیوترهای شخصی بایستی به: بوده است) صاحب فروشگاه بایت(تِرِل 

کلید توکار و  بنابراین تصمیم گرفت که اپِل بعدی از یک کِیس زیبا، صفحه. شدند جامع تولید می
ی من خلق اولین  ایده«: گفت می. افزار، برخوردار شود طراحی یکپارچه از منبع تغذیه گرفته تا نرم

ک کامپیوتری که دوست بازار هدف ما دیگر نباید یک مشت گی. کامپیوتر کامالً یکپارچه بود
 ١چون به ازای هر . بود کلید بخرند و کامپیوتر را خودشان مونتاژ کنند، می ل و صفحهدِ بَ داشتند مُ 

  ».دنیک دستگاه آماده به کار بخر  ندخواست که می ندنفر آن بیرون بود ١.٠٠٠نفر از اینها، 
ونه کرد که قرار  می  ی را رس همی کامپیوتر بعد ی اولیه آن روز وازنیاک در اتاق هتل داشت 

ی جدید ا نامگذاری شود، محصولی که جابز امیدوار بود سکوی پرتاب آنها به مرحله IIبود اپل 
ونه را بیرون بردند تا با یک تلویزیون رنگی در یکی از  فقط یک. باشد ن روز،  بار در آخر شِب ه
های دستگاه را  جالب توانسته بود تراشهوازنیاک با یک ابتکار . های کنفرانس امتحانش کنند اتاق
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ایش رنگ هایی که از پروژکتور  خواست ببیند که آیا روشش با آن تلویزیون ها کند و می قادر به 
فکر «: گفت باره می خودش در این. کردند سازگار هست یا خیر برای پخش تصاویر استفاده می

را  IIبندی من باشد، برای همین اپل  رنگ ی بندی پروژکتور ممکن است متفاوت با شیوه کردم رنگ
کلید، خطوط  با تایپ روی صفحه» .کند به آن پروژکتور وصل کردم تا مطمنئ شوم که درست کار می

ونه تنها غریبه. ندایِش آن سوی اتاق نقش بست رنگی و نقاط بر روی صفحه ی  ی اولیه ای که این 
ام دستگاه که می های هتل بود را دید یکی از تکنیسین IIاپل  ایشگاه را  گفت  های حارض در 

  .ی آنها فقط حارض است باالی این یکی پول بدهد دیده ولی از بین همه
  

ی به شکل یکپارچه، رسمایه IIبرای تولید اپل  داد لذا تصمیم بر آن شد که  ی اندک کفاف 
ایش آن به  رِ جابز از اَلُکرن خواستا. تکنولوژی را به یک رشکت بزرگرت بفروشند فرصتی برای 

و او کارتر از  که خیلی محافظه ١هم قرار مالقاتی با رئیس آتاری، جو کیناناَلُکرن . مدیران آتاری شد
رفت تا او را داخل استیو «: آورد طور به خاطر می اَلُکرن آن جلسه را این. بوشِنل بود، ترتیب داد

لُختی به دفرت کینان  جابز پا» .او بدش آمده بوداز کثیف بودن . ولی جو تحملش نکرد  قانع کند،
نه «: همین کافی بود تا داِد رئیس در آید. وارد شد و حتی در مقطعی پایش را روی میز گذاشت

اَلُکرن پیش خودش » !فقط این چیزت را نخواهیم خرید، بلکه پایت را هم از روی میز من بردار
  ».ب، این هم از اینخُ «: گفت

ونه به خانه ٣کومودور یاز رشکت کامپیوتر  ٢اک ِپدلدر سپتامرب، چ . ی کار را ببیند ی جابز آمد تا 
درب گاراژ را باز کردیم، نور خورشید داخل افتاد و او با کت و شلوار و کاله «: گفت وازنیاک می

با مدیر ارشدش در  یک جلسه ،شد و برای چند هفته بعد IIِپدل عاشق اپل » .کابویی داخل شد
ایل به خرید، قیمت ما چند «: جابز در آن جلسه گفت. اصلی کومودور ترتیب دادمقر  در صورت 

. دار بود ولی جابز از آن کوتاه نیامد ی که به نظر واز خندهدپیشنها» .هزار دالر ناقابل است  صد 
ام  مدیر کومودور چند روز بعد زنگ زد و گفت که اگر خودش بخواهد آن را بسازد ارزان تر 

های  بعدها گفت که مدیران آنجا آدم. اما جابز نا امید نشد و دوباره به کومودور رفت. خواهد شد
را بیرون  PETماه بعد که کومودور کامپیوتر  ٩وازنیاک ناراحت پول نبود اما . اند بوده ”الیقی نا“

با عجله یک . جورهایی مرا ناخوش کرد یک« :گفت می .دار شد اش خدشه حس مهندسی داد،
  ».شان بود محصول َچرَند بیرون داده بودند، در صورتی که اپل توی مشت

ن تقابل بالقوهما آیا آنها واقعاً سهم یکسانی : بین جابز و وازنیاک را رو آورد جرای کومودور ه
ه ارزش کار مهندسین را خیلی بردند؟ جری وازنیاک ک در اپل داشتند و باید به یک اندازه سود می
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دانست، متعقد بود که بخش اعظم پول باید به جیب پرسش  ها می باالتر از کارآفرینان و بازاریاب
ً به استیو گفتآمدشان  یک روز که جابز به منزل. برود تو لیاقت یک پاپاسی را هم «: ، او شخصا

اشک جابز را در آورد که البته این برخورد » .ای چیزی تولید نکرده هیچنداری، توی عمرت 
وقت، نه آن موقع و نه بعدها در مخفی کردن احساساتش موفق عمل  او هیچ. غیرمعمول هم نبود

اش  همه«دیگر رشاکتی ندارند » نباشد ٥٠- ٥٠اگر کار «بعد از این برخورد، به واز گفت که . نکرد
اگر به خاطر . کرد ابل را درک میی کاری متق ولی وازنیاک بهرت از پدرش این رابطه» .مال خودت

. گذاشت بْرو به اشرتاک می های باشگاه هوم هایش را مجانی با بچه جابز نبود او هنوز داشت طرح
 ،در حقیقت این جابز بود که بار دیگر ابتکارات او را به یک کسب و کار کوچک بدل کرده بود

  .ت را به هم نزدبنابراین واز رشاک. ی آبی درست مثل مورد قبلی یعنی جعبه
مدارهای  ، به چیزی بیش از صفحهIIبرای موفقیت اپل . ای هم بود و چه تصمیم هوشمندانه

کسی  کردند و این کارِ  باید آن را در قالب محصولی یکپارچه عرضه می. نظیر واز احتیاج داشتند بی
: گفت ِوین می. دخواست که یک کِیس طراحی کن ،ِوینران  ،شان او از رشیک سابق. جز جابز نبود

» ً شد در یک  پولی ندارند، بنابراین طرحی ساده زدم که قطعاتش را می  با خودم گفتم حت
ها از  و پوشش لبه ١گلَس کسیروکش آن از جنس پلِ » .فروشگاه معمولی فلزات هم پیدا کرد

  .کلید تعبیه شد یک درب کشویی هم برای پوشاندن صفحه. های فلزی بود نوار
خواست و امیدوار بود که اپل با آن  سلیقه می  زیرا طرحی ساده و با ،خوشش نیامد جابز از آن

یز شود -رنِگ فلزی های خاکسرتی های ناشیانه و بدنه با آن طراحی-از سایر محصوالت  در . مت
های مواد  کن ، نظرش به جنس و طراحی مخلوط٢سیز آمدها به فروشگاه لوازم خانگی ِمی و رفت

در یکی از . های براق پرِسی بسازد شد و تصمیم گرفت کِیس را از جنس پالستیکخوراکی جلب 
دالری برای طراحی  ١.٥٠٠پیشنهادی  - یک طراح محلی- ٣بْرو، به جری مانوک جلسات باشگاه هوم

مانوک که به ظاهِر جابز مشکوک بود، اول پول را خواست ولی جابز . چنین کِیسی ارائه کرد
او کار را قبول کرد و در طول چند هفته یک کِیس پالستیکی ساده ساخت که  با این حال. نپذیرفت

  .رسید جابز حاال راضی به نظر می. رُفته و کاربرپسند بود عالی، شسته
  

هایی مثل وازنیاک توجه کمی به چنین چیز  دیجیتال عشق. ی برق بود منبع تغذیه ،مورد بعدی
نیاز  خواست بی که می ەای کلیدی بود، به ویژ  پایینی داشتند ولی از نظر جابز قطعه آنالوگ و سطح

نبودند و صداشان ) صدا بی(دوست - های داخل کامپیوترها زیاد ذن  کننده نیز باشد زیرا فَن از خنک
بنابراین برای همفکری با اَلُکرن که از مهندسِی آنالوگ اطالعات خوبی . زد هم می رکز را بر 
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اَل، راد هولت را به من معرفی کرد؛ مارکسیستی با «: گفت میخودش . به آتاری رفت ،داشت
» .در هر چیزی که فکرش را بکنی تخصص داشت. ی چندین ازدواج استعداد، سیگاری و با سابقه

بعد با . های دیگر، هولت نیز در اولین دیدار رس تا پای استیو را بر انداز کرد ک و خیلیمثل مانو 
کرد این ارزشش را دارد، بنابراین گفت که  ولی جابز احساس می» !ها من گرانم«: شکاکی گفت

ام. مشکلی از بابت هزینه نیست : گفت می ،وقت به اپل پیوست هولت که بعدها به صورت 
  ».بُرد ہِرس پروژ است مرا استیو یک ر «

شد  ها تعبیه می سنج خطی، یکی شبیه آنها که در نوسان ی متعارِف  هولت به جای منبع تغذیه
بار در ثانیه، هزاران بار در ثانیه جهت جریان  ٦٠این یعنی منبع تغذیه به جای فقط . ساخت

ه مساوی بود با تولیِد شد ک کرد، در نتیجه برق کمرتی در آن ذخیره می متناوب برق را عوض می
ن آن منبع تغذیه«: جابز بعدها گفت. گرمای کمرت مدار  قدر انقالبی بود که صفحه ی متناوب ه
های تاریخ آنقدر که باید به این مورد بها  ، در کتابهولت با وجود شایستگی راد. بود IIاصلی اپل 
ام آنها تقلیدی از طرح  ه میی متناوب استفاد تغذیه اآلن هر کامپیوتری از منبع. داده نشد کند و 

ام نبوغی که داشت از عهده» .هستند او : به قول خودش. آمد ی ی چنین کاری بر وازنیاک با 
  ».ی متناوب چیست، همین تغذیه دانستم که منبع فقط به طور مبهم می«

  
پدِر جابز یک بار به او گفته بود که برای عالی بودِن اتومبیل، باید قطعات داخلی آن هم 

ل و بدین منظور  IIمدار داخل اپل  استیو این را حتی در طراحی صفحه. باشند استادساز نیز اِع
ل .طرح اولیه را فقط به خاطر صاف نبودن خطوط رد کرد گیری  جویی منجر به شکل وسواس در ک

اک هکرها و عالقمندان به کامپیوتر مایل بودند . افراطی در او شد طلبیِ  ی نظارت صیصهخ
ولی از نظر . سازی و حتی با افزودن قطعات دیگر بهرت کنند سازی، بهینه شان را شخصی دستگاه
مخالفت با او از وازنیاک . نقص بود ی کاربری بی این تهدیدی برای برخورداری از یک تجربه ،جابز

ق قلبش هنوز یک هکر بود، رشوع شد  IIبرای اپل  ١خواست هشت اسالت واز می. که در اع
مدار اصلی  های جانبی روی صفحه مدارها یا دستگاه تعبیه کند تا دست کاربران برای نصب صفحه

. یکی برای چاپگر و یکی برای موِدم: تعبیه شوداسالت اما جابز ارصار داشت که فقط دو . باز باشد
اگر این چیزی “ :آیم ولی آن مرتبه گفتم من اصوالً خیلی راحت با مسائل کنار می«: گفت ز میوا
دانستم که افرادی مثل خودم  خوب می ”.خواهی، برو برای خودت یک کامپیوتر بساز ست که میا

ه یافت ولی او » .خواهند چیزهای مختلفی به کامپیوتر وصل کنند می آن دعوا با برد وازنیاک خا
آن موقع در جایگاهی بودم که حرفم به «: توانست حس کند که نیرویش رو به افول است می

ی کرسی نشست، ولی همیشه این   ».مانْد طور 
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  كوال مايك مارك
  

های پالستیکی نزدیک صد هزار دالر  کل پول مورد نیاز برای درست کردن کِیس«: گفت جابز می
ً هم ها روی خط تولید  گذاش دستگاه. شد می  با این ارزیابیِ » .شد دویست هزار تا میتقریبا

سعی کرد او را  ،اپل سهامِ اعطای  ی پیشنهادِ  هزینه دوباره نزد نُالن بوشِنل برگشت و این بار با ارائه
بگذارم و در وسط دالر  ٥٠.٠٠٠از من خواست «: گفت بوشِنل می. گذاری راضی کند به رسمایه

حتی فکر این کار هم . ُخب البته من زرنگی کردم و گفتم نه. دارم عوض یک سوم سهام اپل را بر
  ».زدیم توی رسمان مسخره بود، چون آخرش باید دو دستی می

امتحان کند که مدیر اسبق بازاریابی در  ١بوشِنل به جابز گفت که بختش را پیش دان َولنتاین
َولنتاین . بود ٢ه نام سکویاب ریسکیگذاری  ها و مؤسس یک صندوق رسمایه هادی رشکت ملی نیمه

اولین . راه دار و کراواتی راه با مرسدسش به گاراژ جابز آمد؛ با کت و شلواری آبی، پیراهنی دکمه
خواست تجسم  استیو می«: این بود که جابز هم ژولیده بود و هم بدبو ،اش از آن دیدار خاطره

 ».بود ٣مینه شی وبا آن ریش بلند و بدن الغر، شبیه ه. ی ضدفرهنگ باشد ەواژ 
او . نشده بود سیلیُکنی  گذاران رسآمد دره َولنتاین با ظاهربینِی رصف، تبدیل به یکی از رسمایه

چیز راجع به بازاریابی  که آدمی با صداقت و ُرک بود با تیزبینی خود دریافت که جابز هیچ
اگر «: پس گفت. ها بفروشد تک به فروشگاه خواهد دوره بیاُفتد و محصوالتش را تک داند و می ی
یت مالی کنم، باید رشیکی داشته باشی که از بازاریابی و  می پخش کاال رس در خواهی از تو ح

 جابز با شنیدن نصیحِت » .بیاورد و قبل از هر چیز یک ارزیابی اقتصادی برای طرحت بنویسد
این . شد یا عالقمند جنگی می داد؛ یا خروس العمل را بروز می معموالً یکی از این دو عکس ،بزرگرتها

َولنتاین نام سه تن را به او » .سه نفر را به من پیشنهاد کن«: به َولنتاین گفت. بار دومی بروز کرد
کوال که تا دو  آقایی به نام مایک مارک. یکی را پسندیداز این بین جابز آنها را مالقات کرد و . داد

  .های کلیدی بود در اپل ایفاگر نقش ،دهه پس از آن
  

اش را  و ثروت میلیونی ،ی ِفرچایلد و بعدها اینتل بازنشسته. سال داشت ٣٣کوال فقط  مارک
کوال با حرکات و  آدمی به زرنگی و هوشیاری مارک. ی عمومی سهام اینتل بود ون عرضهمدی

او در . رفت، شاید چون از دبیرستان به بعد ژیمناستیک کار کرده بود های دقیق پیش می انتخاب
اندکی . العاده بود گذاری، توزیع، بازاریابی و نیز امور مالی فوق های قیمت انتخاب اسرتاتژی

ای در کنار  ابتدا خانه. گرا بود و محتاط ولی در لذت بردن از ثروت نوحاصلش تجمل حرف کم
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رتی بسیار بزرگ در تپه ١ی تاهو دریاچه وقتی برای اولین دیدار . ساخت ٢های وودساید و بعدها ع
َولنتاین نبود بلکه پشت فرمان یک کورِوت  به گاراژ جابز رفت، سوار یک مرسدس مشکی مثل مالِ 

وقتی به گاراژ رسیدم، واز «: آورد خودش آن روز را چنین به خاطر می. طالیی نشسته بود زِ روبا
یک : مسلم وجود داشت دو حقیقِت  .رشوع کرد را IIپشت میز کار بود و بالفاصله معرفی اپل 

نی به اینکه آنها باید  . رفتند، دو اینکه دهان من از دیدن چیزهای روی میز باز مانده بود میسل
نی به تواند  آدم همیشه می   ».برودسل

یک مرد قد کوتاه و مستعفی از ریاست بخش «: کوال را پسندید مارک درنگ َمِنِش  جابز بی
نم دومی برای اثبات خودش بود. بازاریابی اینتل و انصاف جابز کوال هم از نجابت  مارک» .به گ
حس کامالً خوبی به . فهمیدم، ولی استیو اهلش نبود اگر قصد کالهربداری داشت می«: خوشش آمد
نم حتی هنوز هم آدمی بهرت از «: تأثیر رفتار مایک قرار گرفت وازنیاک هم تحت» .او داشتم به گ
  ».واقعاً از کار ما خوشش آمده بود. ام او ندیده

اگر طرح خوب از آب در آمد «:  یک ارزیابی تجاری را به جابز دادکوال پیشنهاد نوش مارک 
و اگر نه که تو مفت و مجانی، چند هفته از وقت من استفاده . کنم گذاری می خودم رسمایه

. یافت ها و گفتگو تا آخر شب ادامه می ہبررسی پروژ . رفت ی او می جابز عرصها به خانه» .ای کرده
کردیم، مثالً اینکه چه تعداد خانواده ممکن بود  مختلفی را لحاظ میبا مایک فرضیات «: گفت می

کوال تقریباً  مارک» .ماندیم صبح بیدار می ٤اغلب تا ساعت . به دنبال خرید کامپیوتر شخصی باشند
ً نوشت  ”آورم ی بعد می این بخش را دفعه“ :گفت استیو می«: به قول خودش. ام طرح را شخصا
ی امش را نوشتم ولی معموالً به موقع    ».آورد، پس خودم 
وازنیاک . رفت از بازار رسگرمی را هم در خود داشت های برون کوال راه طرح تجاری مارک

کارهایی مثل  ،حرفش این بود که کامپیوترها را به مردم عادی معرفی کنیم تا توی خانه«: گفت می
بینی  کوال یک پیش مارک» .ابداری و اینها را انجام دهندیادداشت کردن دستور پخت غذا یا حس

 ٣فُرچون) ی مجله(رشکت برتر فهرست  ٥٠٠ظرف دو سال آینده جزو «: کننده هم کرد دیوانه
بار چنین چیزی رخ  در هر دهه فقط یک. ی یک صنعت جدید است این طلیعه. خواهیم شد

  .بینی او تحقق یافت ولی روح کلی پیش سال طول کشید تا اپل وارد آن فهرست شود ٧» .دهد می
  

سوم  دالری در ازای تصاحب یک ٢٥٠.٠٠٠کوال تأمین یک خط اعتباری  پیشنهاد کاری مارک
٪ از ٢٦کوال، جابز و وازنیاک هر کدام صاحب  بعد از ثبت اپل به صورت حقوقی، مارک. رشکت بود
نامه در کنار  توافق. شد دی ذخیره میگذاران بع شدند و مابقی سهام نیز برای جذب رسمایه سهام می

                                                 
1  Lake Tahoe 
2  Woodside 
3  Fortune 
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کردم بعید است که  فکر می«: جابز به من گفت. کوال به تأیید هر سه تن رسید ی مارک خانه استخرِ 
معطوف به ریسکش تحت تأثیر قرار گرفته   از اراده. دالر را ببیند ٢٥٠.٠٠٠مایک دیگر رنگ آن 

  ».بودم
: اما او این پرسش را مطرح کرد که. وقت در اپل بود ام واز برای حضورِ  گاِم بعدی، قانع کردنِ 

ی« را هم برای گذران زندگی نگه  HP شود این کار را در حاشیه دنبال کنم و درآمد امنِ  برای چه 
یکه کوال گفت  مارک» دارم؟ دهد و برای همین چند روز به واز وقت داد تا تصمیم  این جواب 

ی رشکتی که از  تأسیس و سپس مشارکت در اداره«: گفت این باره میوازنیاک در . نهایی را بگیرد
َ  ررفت با کارمندانش رس و کله بزنم و بر کارشان نظارت کنم، در نظرم پُ  من انتظار می . ش بودنِ ت

کوال رفت و  ی مارک بنابراین به خانه» .ها قبل تصمیم گرفته بودم که هرگز آدم مقتدری نباشم مدت
یبیر  HPگفت که از    .آید ون 
امید شد ولی دست از رس واز بر  جابز خیلی نا. کوال شانه باال انداخت و گفت باشد مارک
اش کرد؛ بعد از دوستان مشرتک خواست قانعش کنند؛ گریه کرد، نعره کشید و  ابتدا مسخره. نداشت

م از در نهایت ه. ی والدین وازنیاک رفت و کلی اشک ریخت حتی به خانه. چند تا چیز شکست
گذاری صورت گرفته بر روی  این بار پدر وازنیاک متقاعد شده بود که با رسمایه. جری کمک خواست

رس کار «: گفت وازنیاک می. جابز را گرفت خوبی در انتظار پرسش است، بنابراین طرِف  سودِ  IIاپل 
شان به من  تک تک. ها رشوع شد؛ پدرم، مادرم، برادرم و دوستان مختلف مرتبه تلفن بودم که یک

 کدام مؤثر نیاُفتاد تا اینکه آلن باْوم رفیق قدیمیِ  ولی هیچ» .ام گفتند که تصمیم اشتباهی گرفته می
ً باید این کار را انجام دهی«: فرای به او زنگ زد گروه باک اسِتْدهای و یارِ  هوم این را » تو واقعا

ً به ای ی در اپل لزوما مدیریت  درن معنی نیست که باید گفت و بعد استدالل آورد که حضور دا
ن«: واز به یاد داشت که. و امور مهندسی را کنار بگذارد دخیل باشدرشکت  چیزی بود  این دقیقاً ه

ودار سازمانی به عنوان یک مهندس که نیاز داشتم بشنوم؛ حضور در پایین نه چیزی بیشرت، . دسِت 
 .دیگر برای پیوس به گروه مشکلی ندارد پس به جابز زنگ زد و گفت که حاال» .نه چیزی کمرت

ً تحت عنوان رشکت ١٩٧٧ی  در سوم ژانویه پا به عرصه  ”اپل کامپیوتر“، تشکیالت جدید رس
لک  ٩گذاشت و سهام رشکت قدیمی که  ماه قبل توسط جابز و وازنیاک تأسیس شده بود را به 

ن ماه باشگاه هومد. ی اندکی از این تحول مطلع شدند فقط عده. خود در آورد بْرو برآوردی  ر ه
نفر از اپل  ٦فقط  ،نفری که کامپیوترهای شخصی داشتند ١٨١از  که انجام داد و معلوم شد

 .اوضاع را دگرگون خواهد کرد IIولی جابز معتقد بود که اپل . کردند استفاده می
ادین برای جابز مایک مارک ی  درست مثل پاْول جابز اراده ؛ او در ابتداشد کوال بدل به پدری 

 ،آرتور راک. ها بعد درست مثل پدر بیولوژیکش او را رها کرد و سال ،قوی استیو را آزاد گذاشت
ام عمرش  رابطه با مایک بهرتین رابطه«: گفت می ،بزرگ گذارِ  رسمایه ی پدر و پرسِی استیو در 
واقعاً مرا زیر بال و «: گفت خوِد جابز می .های فروش و بازاریابی را آموخت او به استیو درس» .بود
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دار  تأکید داشت که آدم هرگز نباید به قصد پول. های او با مال من همسو بود ارزش. پرش گرفت
ن داری  هب ت رارشکتباید . شدن رشکت تأسیس کند؛ بلکه هدف باید خلق چیزی باشد که به آن ای

  ».اندگاری بسازیقصد م
روی » ی بازاریابی اپل فلسفه«ی رشکت را ذیل عنوان  مد نظر خود برای اداره کوال سه اصلِ  مارک

نه با احساسات مشرتی  ناظر به برقراری رابطه ”دلی، یک“مورد اول : یک برگ کاغذ نوشت ی صمی
 ”رکز“مورد دوم » .کنیم ما صادقانه و بهرت از هر رشکت دیگری نیازهای مشرتی را درک می«: بود
ی موارد  ایم، همه شان گرفته کارهایی که تصمیم به انجام نقِص  بی نِ ردبُ  نظور پیشبه م«: بود
قبلی اما عنوانی نامتعارف  اهمیتی معادل آن دویِ  ،سومین مورد» .کنیم اهمیت را حذف می بی

هایی که یک  کوال در این بند تأکید کرد که مردم بر اساس نشانه مارک ”.کشیدن  رخ به “ ؛داشت
روی برگه . دهند شان را نسبت به آن شکل می کند، قضاوت محصول از خود ارائه میرشکت یا 

ممکن است ما بهرتین . کنند مردم از روی جلِد کتاب راجع به متنش قضاوت می«: نوشت
وار  را داشته باشیم؛ ولی چنانچه آنها را شلخته... افزار و  محصوالت، برترین کیفیت، بهرتین نرم

ای معرفی کنیم، خود  ه جلوه خواهند کرد؛ در مقابل اگر آنها را خالقانه و حرفهمعرفی کنیم، شلخت
 ِ   ».عالی مشهور خواهیم شد کیفیِت  به خود به داش

، بهرت از هر رهرب اقتصادی دیگری و حتی بهرت از خوِد اش از آن پس در طول دوران کاریجابز 
رک. کاربران، نیازها و عالیق آنها را درک کرد گذاشت، با  زش را بر چند محصول اصلی میوقتی 
نظر به خرج  بندی هر یک دقت ها و جزئیات بسته ها، آگهی وسواس زیاد راجع به بازاریابی، عکس

ی آیـفـُن یا آیـپَد روی درک  ی ملسِی گشودن جعبه خواهیم تجربه ما می«: به قول خودش. داد می
  ».ا از مایک آموختماین ر . اثر مناسب و مطلوب بگذارد ،ش از محصول

  
  

  كنا رِجيس مك
  

برای کار کِنا،  رِجیس َمک ،ی منطقه چی برجسته اولین قدم برای رشوع کار، متقاعد کردن تبلیغات
بود، با صالبتی از جنس  ١اهل پیتزبورگی شلوغ کارگری  کِنا فرزندی از یک خانواده َمک .با اپل بود

او از کالج ترک تحصیل کرده و قبل از تأسیس . کرد میفوالد که آن را پشت جذابیت خود قایم 
دو تخصص . ها را داشت هادی ی کار برای ِفرچایلد و رشکت ملی نیمه آژانس تبلیغاتی خود، سابقه

نگارهایی که خود رشدشان داده  های اختصاصی با روزنامه کِنا یکی ترتیب دادن مصاحبه مهم َمک
بخشیدن به نام  تبلیغاتِی به یادماندنی به منظور شهرت های  و دیگری بر پا کردن کمپین ،بود

 ی رنگیِ  توان یک رسی مجله از شاهکارهایش می. ها بود تجاری محصوالتی مثل ریزپردازنده
                                                 

1  Pittsburgh 
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به جای  ،تبلیغاتی برای اینتل را بر شمرد که در آنها برای نشان دادن سطح کارایی محصول
همین مجله . های بازی استفاده شده بود ابقه و کارتهای مس آور مرسوم، از ماشین ودارهای مالل

رِجیس «: به او گفتند. بالفاصله به اینتل زنگ زد و رساغ طراح آن را گرفت. را ربود جابز بود که دلِ 
» !کِنا دیگر چیست؟ و آنها گفتند یک آدم پرسیدم رِجیس َمک«: جابز به خاطر داشت که» .کِنا َمک

اس اول، دستش به َمک وصل شد؛ یک متصدی رسیدگی به  ١در عوض به فرانک ِبرگ . کِنا نرسید در 
  .زد استیو تقریباً هر روز به آنجا زنگ می. دواند جابز را رس میمدام های مشرتیان که  حساب

یا «: با خودش گفت ،ی آخر بعد از آن مکامله. ِبرگ باألخره قبول کرد که به گاراژ جابز برود
شود با این مسخره حرف زد بدون اینکه فحشی  چند ثانیه می! گر کیست؟مسیح مقدس، این بابا دی

لویِ » بدهد؟ م نرفته دیدار کرد، دو چیزش او را گرفت بعداً وقتی با جابِز پش اول اینکه یک «: ح
  ».هایش را فهمیده باشم پنجاهِم حرف العاده باهوش بود و دوم اینکه، تو بگو اگر یک جوان فوق

خوِد خوِد رِجیس “به مالقاتی با  -ویزیت ی روی کارت طبق نوشته-و وازنیاک بنابراین جابز 
هایش را  کِنا یکی از طرح وازنیاِک خجالتی در این دیدار عصبی شد چون َمک. دعوت شدند ”کِنا َمک

ی«: وازنیاک با کنایه گفت. روح است برانداز کرد و گفت که خیلی فنی و بی خواهد هیچ  د 
 :توانست بدهد؟ آنها رفتند کِنا چه پیشنهادی می بنابراین َمک» .ای به طرحم دست بزند چی تبلیغات

بار تنها آمد و دو تایی به  این. خواهد دوباره مرا ببیند ولی استیو بالفاصله زنگ زد و گفت که می«
  ».توافق رسیدیم

شت IIکِنا گروهش را به طراحی بروشورهای اپل  َمک   ی بوداولین کارشان عوض کردن لوگوی. گ
وگو با سبک تبلیغاتی آن ل زیرا ،کشیده بود ”طراحی خطی ویکتوریایی“سبک که ران ِوین به 
ی، مسئول کشیدن لوگوی  ٢راب جانوف. کِنا در تضاد بود ی َمک رنگارنگ و رسزنده از طراحان ه

در دو  ،ی سیب و جانوف با یک طرح ساده» زیاد جذاب نباشد«: جابز سفارش کرد. جدید شد
از آنجایی که . ی اول یک سیب کامل بود و دومی یک سیب ناقص به نزدش بازگشت؛ نسخه ،نسخه

سپس با اینکه افزودن رنگ به . مانست تا سیب، جابز دومی را برگزید اولی بیشرت به گیالس می
راه تکمیل شد؛ چهار طیِف  کرد ولی طرح با شش رنِگ راه لوگو، چاپ آن را خیلی گرانرت می

ن،  رنگین نک ی قصار  کِنا در باالی بروشور یک جمله َمک. محصور در میان سبزِی زمین و آبِی آس
ی  ای که بدل به فلسفه جمله. است ٣نوشت که در اغلب منابع منسوب به لئوناردو دا وینچی

ل است«: محصول شد  ی طراحی کلیدی جابز در مقوله   ».سادگی، غایِت ک
  
  

                                                 
1  Frank Burge 
2  Rob Janoff 
3  Leonardo Da Vinci 
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معرفي محصول اولين رويداد 
  

ایشگاه کامپیوتری ساحل غربی که در آوریل  IIقرار شد معرفی اپل  همزمان باشد با اولین 
های  از عالقمندان به سیستم- ١واِرن  شد و میزبان آن جیم فرانسیسکو برگزار می در سان ١٩٧٧

خواست محلی  می. یک غرفه رزرو کرد ،جابز به محض دریافت اطالعات الزم. بود -کامپیوتری
دالر  ٥.٠٠٠با دادن . به یادماندنی شود IIدرست در جلوی سالن تدارک ببیند تا معرفی اپل مناسب 

ی اصلی ما باشد و  خواست این افتتاحیه استیو می«: گفت واز می. پوِل پیش، وازنیاک را شوکه کرد
  ».العاده داریم دنیا بفهمد که یک دستگاه عالی و یک کمپانی فوق

ی مارکی  این یکی از نصایح برگه بزرگی  ”به رخ کشیدن“مهم است که چطور با : کوال بود راهن
. خودتان اثری به یادماندنی در ذهن مردم بگذارید، به خصوص در زمان معرفی یک محصول جدید

سایر . ی عمومی رشکت مشاهده کرد شد در چگونگی مراقبت جابز از وجهه اثر این نصیحت را می
ایشگاه، میزهای و  ی  در مقابل اپل یک قفسه. بازی و لوگوهای چاپی داشتند رقحارضین در 

زمینه داشت که  گلَس با نور پس دار از جنس مخمل سیاه و یک قاب بزرگ از جنس پلِکسی روکش
ایی می ایش داشتند  IIفقط سه اپل . کرد وسط آن لوگوی جدید جانوف خود تکمیل شده برای 

حس را به مخاطب القا کردند که تعداد زیادی محصوِل  های خالی این ولی با روی هم چیدن جعبه
  .آماده آنجا است

ها دیوانه شد و یک مشت  ی کوچک روی کیس ها، جابز از دیدن چند لکه با رسیدِن کامپیوتر
شت تا آنها را بسابند و پولیش کنند و  ”به رخ کشیدن“ی  در همین اثناء بود که دامنه. کارمند را گ

ایی گسرتش یا ی  کوال آنها را برای تهیه فت و به رس و وضع و لباِس جابز و واز هم رسید؛ مارکخود
ها کمی مسخره  در کل با آن لباس. فرانسیسکو فرستاد شلوار و جلیقه به یک خیاطی در سان و  کت 

مان توضیح  کوال کامل برای مارک«: گفت واز می! شدند، مثل این بود که دو تا بچه تاکسیدو بپوشند
 ».که چطور مرتب لباس بپوشیم و متشخص رفتار کنیم داد

با آن کِیس صیقلی و به رنگ ِبژش، یکپارچه  IIاپل . ارزید ها می ی آن تالش ی کار به همه نتیجه
های فلزی و  های زمخِت ملبس به کیس رسید، درست بر خالف دستگاه و کاربرپسند به نظر می

ایشگاه. ها مدارهای لخِت روی میزهای سایر غرفه صفحه سفارش گرفت و جابز  ٣.٠٠٠اپل  ،در آن 
کسی که بدل به اولین . آشنا شد ٢با یک ژاپنِی شاغل در بخش منسوجات به نام میزوشی ساتوشی

  .ی اپل در ژاپن گردید فروشنده
های عملی وازنیاک  کوال هم نتوانست مانع از ُجک های خوشگل و دستورات مارک حتی لباس

زد و بعد  شان را حدس می خانوادگی افراد، ملیت ای ساخته بود که از روی نام او برنامه. شود
                                                 

1  Jim Warren 
2  Mizushima Satoshi 
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واز یک بروشور قالبی هم برای کامپیوتر جدیدی به ! کرد های مربوط به آن ملیت را بازگو می ُجک
یک ماشین «جعلی مثل  آمیزِ  تهیه و توزیع کرده بود که پر از انواع تیرتهای مبالغه ”زالتایر“نام 
 IIحتی جابز هم گوِل این شوخی را خورد و احساس افتخار کرد که اپل . بود» رخه تصور کنیدچ پنج

ودار مقایسه تا هشت سال بعد که وازنیاک یک ! آمده ای از پس زالتایر بر چقدر خوب در 
ی شده از آن بروشور را به عنوان هدیه ی قاب نسخه دانست که  ی تولد تقدیمش کرد، استیو هنوز 
  . و بانی آن شوخی چه کسی بوده است باعث

  
  

 مايك اسكات
  

ای که  کارمند، یک خط اعتباری و مشکالت روزانه یک دوجینیک رشکت واقعی بود با  دیگراپل 
چیز از گاراژ جابز به یک دفرت  رسانجام همه. شد از طرف کارمندان یا فروشندگان به آن ارجاع می

کیلومرتی دبیرستاِن قدیمِی جابز و واز منتقل  ٢در  ١استیجاری در کوپرتینو، بلوار استیونس کریک
  .شد

یجابز مسئولیت تکا ،با این همه همیشه . گرفت لیف رو به افزایِش خود را به خوبی بر عهده 
کار در آتاری به خاطر رفتارش به نوبِت شب تبعید شد ولی در اپل این . تند مزاج و لوس بود

به . نزاکت و رصیح شده بود جویی از دیگران شدیداً بی در عیب«: کوال ی مارک به گفته. ممکن نبود
ُ  نویس رفتارش با برنامه» .”طراحیبا این  گند زدی“گفت  افراد می  ٢های جواِن وازنیاک، رَندی ویگین

ً خشن بود ٣و کریس اسپینوزا ُ که آن زمان تازه از دبیرستان فارغ. که دیگر علنا التحصیل  ویگین
کرد و بعد  آمد داخل، یک نگاه رسیع به کارم می استیو می«: با من گفت گفتگوشده بود، در 

  ».ای راجع به کار من یا دلیل انجامش داشته باشد بدون اینکه هیچ ایده! ام گند زده کهگفت  می
ام شواهد. مشکالت بهداشتی هم که هنوز رس جای خود باقی بود همچنان  ،استیو بر خالف 

کوال  مارک. کند نیاز می عطر یا گرف یک دوش ساده بی خواری او را از زدنِ  گیاه معتقد بود که رژیم
برو یک دوش “ :به معنای واقعی کلمه، مجبور بودیم بگذاریمش پشت در و بگوییم«: گفت می
گاهی برای رهایی از حرف دیگران، » .کرد می مان در جلسات پاهای کثیفش را توی چشم ”.بگیر

 .کننده نبود خوش شست که اصالً برای همکارانش دل ی توالت می پایش را داخل کاسه
کوال از مجادله بیزار بود و از این رو تصمیم گرفت یک مدیرعامل به رشکت بیاورد؛ نامزد  مارک

در  ١٩٦٧کوال و اسکات به سال  مارک. تصدی پسِت افسار زدن به جابز کسی نبود جز مایک اسکات
سال یک روز به ِفرچایلد پیوستند، دفاتر کارشان مجاور هم و حتی روز تولدشان یکسان بود که هر 
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کوال از  ، مارک١٩٧٧ی  شان در فوریه سالگی ٣٢حین رصف ناهاِر تولد . گرفتند با هم آن را جشن می
  .اسکات دعوت به عمل آورد تا مدیر اپل شود

ها را  هادی اسکات یکی از خطوط تولید رشکت ملی نیمه. روی کاغذ انتخابش عالی بود
ی  اما از نظر فردی چند مسئله. مدیر بودچرخاند و مزیتش درک باالی مهندسی در مقام یک  می

مرتبط با وضع سالمت، گاه آنقدر  های عضالنی و چند مشکلِ  وزن، پرش  کوچک در میان بود؛ اضافه
با وجود این . رفت طرف می طرف و آن ها این های گره کرده توی سالن داد که با مشت او را آزار می

  .در رس و کله زدن با جابز، هم خوب باشد و هم بد توانست او فردی منطقی بود که این می ،موارد
کوال او هم از مواجهه با مشکالتی که  چون مثل مارک. ی آمدنش را پذیرفت واز خیلی زود ایده

خودش . عجیب نبود که جابز احساسات متضادی داشته باشد. آورد، متنفر بود استیو به بار می
ی یک رشکت واقعی نیستم ولی اپل فرق  ی اداره آمادهدانستم که  سا بود، می ٢٢فقط «: گفت می

ی . هر نوع نظارتی برایش دردناک بود رها کردنِ » .خواستم بدهم برود داشت، مثل فرزندم بود، 
 ”٢زمیِن خوب“و رستوران ) پاتوق واز( ”١بوی - بیگ- بابز“بارها ضمن رصف ناهار در همربگرفروشی 

  .رفت ولی رسانجام از روی اکراه آن را پذیرفتبا این تغییر کلنجار ) خودشپاتوق (
یز دادن از مایک مارک وظیفه صدا  ”اسکاتی“او را  ،کوال ی اصلی مایک اسکات که برای 

ی استیو برای  این وظیفه اغلب با تن دادن به روش مورد عالقه. مهار کردن جابز: کردند، این بود می
ن گردش اول ِبِهش «: آورد که کات به خاطر میاس. شد روی دونفره ایفا می گفتگو حین پیاده در ه

م برود خواری را بخوانم و به  گفت که در عوض من هم باید کتاب رژیم گیاه. گفتم بیشرت ح
اسکات هرگز با رژیم گرف کنار نیامد و وزن » .عنوان راهی برای کاهش وزن به آن نگاه کنم
اسکات . ی در وضع بهداشتی خود به وجود آوردچندانی هم کم نکرد، جابز هم فقط تعدیل اندک

م می گفت که هفته دندگی می استیو با یک«: گفت می کند و از نظر خودش این تا  ای یک بار ح
  ».بندی به رژیم گیاهی کافی بودی هنگام پا

رفت تا منجر به بروز مشکل با مردی شود که  دیگران می میل جابز به نظارِت توأم با تحقیرِ 
این زمانی تشدید شد که جابز فهمید اسکات یکی از معدود . برای ریاست بر او به اپل آمده بود

ی افرادی است که هنوز در مواجهه با او تن به اراده ی اصلی  مسئله«: گفت اسکات می. دهد اش 
تر باشد و من توی این مورد یک رس و  توانست لجوج ان میم بین من و استیو این بود که کدام

ً از این  بدون شک استیو باید رس جای خودش نشانده می. گردن ازش باالتر بودم شد و مطمئنا
ی ام عمرم بیش از اسکاتی بر رس کسی داد نزده«: جابز به من گفت» .آمد خوشش   ».ام در 

ره ره. شکل گرفت ی کارمندان سینه اولین جدال بر رس ش را به وازنیاک و  1ی  اسکات ش
ره ره. را به جابز داد 2ی  ش را از او طلب کرد، چیزی که اصالً عجیب  1ی  اما استیو مرصانه ش
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جابز ِقشِقرِق به » .شد شد بگذارم مال او باشد، برای اینکه پُرروتر می ی«: گفت اسکات می. نبود
ره. حلی پیدا شد انجام راهولی رس . راه انداخت و زیر گریه زد را برای خودش ) صفر( 0ی  ش

ره! برگزید سینه رحم به دل آورد ولی سیستم پرداخت حقوق  اسکات هم حداقل در مورد ش
ره فقط اعداد صحیح مثبت را می ١امریکا-آوْ -بانک ن  شناخت، بنابراین ش  2ی جابز در سیستم ه

  .باقی ماند
که بعد از یک  ٢ِجی الیوت. های استیو هم فراتر رفت خلقی جمشکل اساسِی دیگر حتی از ک

طور  ی او را این های برجسته توسط جابز استخدام شد، یکی از ویژگی ،دیدار اتفاقی در رستوران
ی زیادش به محصوالت و تعصب شدیدش روی کامل بودن آنها از هر نظر، یک  عالقه«: بیان کرده

ی بود یدر سوی د» .وسواس فکری دا ل یگر مایک اسکات هرگز اجازه  گرایی  داد اشتیاق به ک
شان  یکی از هزاران مورد اختالف IIی اپل  طراحی بدنه. سنجی پیشی بگیرد گرایی و مصلحت بر عمل

کرد،  ی محصول با آن همکاری می که اپل برای تعیین رنگ دقیق پالستیک بدنه ٣رشکت پنتان. بود
از نظر استیو «: گفت اسکات با شگفتی می. ز رنگ ِبژ داشتی مختلف ا درجه ٢.٠٠٠بیش از 

خواست یک طیف رنگی مجزا خلق کند و من  ی کافی خوب نبود، می کدام از آنها به اندازه هیچ
دی در  نوبت به دقیق» .مجبور بودم جلویش را بگیرم سازی طرح بدنه که رسید، جابز روزهای مت

برای من میزان انحنا اصًال «: گفت اسکات می. ها بود گوشهتقال برای تعیین انحنای مناسب برای 
نزاع بعدی بر رس انتخاب میزهای مهندسی » .خواستم زودتر تصمیمش را بگیرد مهم نبود، فقط می

های  خواست ولی جابز دست گذاشته بود روی میز اسکات خاکسرتی استاندارد را می. رشوع شد
یک  کوال کشیده شد؛ جابز یا اسکات، کدام  میز مارکباألخره درگیری به جلوی . سفارشی سفید

ارصار دیگر جابز، . کوال طرف اسکات را گرفت های خرید را داشتند؟ مارک قدرت امضای سفارش
نت. ایز در تعامل اپل با مشرتیان بود ساله برای محصوالت شد و این اسکات  یک  او خواستار ض
نت  . زدبار هم اشک استیو در آمد و از جلسه بیرون  این. ودروز ب ٩٠را مبهوت کرد، چون عرف ض

  .تر شود و باألخره در این یک مورد رحم به دل آورد اسکات او را به پارکینگ برد تا کمی آرام
من د . استیو خیلی با دیگران خشن بود«: وازنیاک از کارهای جابز به ستوه آمده بود

ساختیم با هم  جایی که در عین رسگرمی، هر چه می مان مثل یک خانواده باشد، خواست رشکت می
ً مثل «: کرد وازنیاک هنوز بزرگ نشده ی خود فکر می جابز هم به نوبه» .به اشرتاک بگذاریم واقعا

ن اوائل یک نسخه. ها بود بچه ی عالی از ِبیسیک نوشت ولی بعد هرگز نتوانست بنشیند و یک  ه
مان بود بنویسد، بنابراین رفتیم رساغ مایکروسافت و با آنها  اساسی  ِبیسیک شناور که جزو نیازهای

رکز کند. قرارداِد همکاری بستیم   ».واز واقعاً بلد نبود 
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های شخصی تحت کنرتل در آمد، البته بیشرت به این خاطر که رشکت داشت  نزاع ،با گذشت زمان
نظران دنیای تکنولوژی را شکل  هایش آراء صاحب تحلیلگری که خربنامه ١بن ُرِزن. کرد خوب کار می

ی مالی و حسابداری  اولین برنامه ،دهندگان مستقل  یکی از توسعه. شده بود IIداد، طرفدار اپل  می
این برنامه . در دسرتس بود IIرا برای کامپیوترهای شخصی ارائه کرد که برای مدتی تنها بر روی اپل 

خرید  ها توجیهِ  وکار و هم برای خانواده کرد که هم برای کسب میای تبدیل  را به وسیلهکامپیوتر 
گذار  رسمایه. جذب کندرا نفوذ جدیدی  گذاران صاحب  رسمایه اپلحاال وقتش شده بود که . داشت

خاطر به . کوال، جابز را به رساغش فرستاد اصالً جا نخورد از اینکه مارک ،آرتور راک ،پیرشو و مبتکر
نجا را هم «: آورد که می ن موقع از پیش مرشدی در هند برگشته بود، بوی ه انگار درست ه
مدیره  گذاری کرد و به هیئت در رشکت رسمایه IIراک نیز بعد از بررسی اپل  ،با این حال» .داد می

  .پیوست
  

میلیون  ٦نزدیک  ،ی بازار شد های مختلف روانه در مدل ،در شانزده سالی که از پی آمد IIاپل 
واحد از آن فروش رفت و بیش از هر دستگاه دیگری باعث رشد صنعت کامپیوترهای شخصی 

بخش طراحی  دارد زیرا الهامرا وازنیاک استحقاق کسب اعتباری تاریخی برای ساخت آن . گردید
ن کسی است اما جابز ه. فردی شد ابتکاراِت  عرصِ  آغازگرِ  افزارهای کاربردیِ  مدارها و نرم صفحه

داخل یک کِیس شکیل قرار داد و در قالبی کاربرپسند  ،تغذیه مدارهای وازنیاک را با منبع که صفحه
گذار رشکتی شد که با فروش کامپیوترهای وازنیاک اوج  او در عین حال پایه. به بازار عرضه کرد

ن. گرفت ای طراحی کرد، ولی اگر  العاده واز دستگاه فوق«: کِنا بعدها گفت طور که رِجیس َمک ه
حال اک   این  با» .های رسگرمی افتاده بود ی فروشگاه گوشه به خاطر استیو نبود امروز محصولش

 جابز برای رقم زدنِ  اشتیاقِ  آتِش  هیزمِ  ،دانستند و این را مخلوق دست وازنیاک می IIاپل  ،افراد
 .ادعا کند مال خوِد خودش است توانست میپیرشفت عظیم بعدی بود؛ چیزی که 
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 هفتفصل 
  

  كريسان و ليسا
 

  )کند اینک رها می... (شد رهااو که 
  
  

  
  .١٩٨٩با لیسا، سال 

 
 

آلتوس زندگی  های لوس یک اتاق کوچک در باالی تپهها بعد از آن تابستانی که با هم در  تا مدت
بعد از بازگشت جابز از هند . شد برنان مدام در زندگی جابز وارد و از آن خارج میکردند، کریسان 

: برنان به خاطر داشت که. ی رابرت فریدلند گذراندند اوقاتی را با هم در مزرعه ١٩٧٤به سال 
مزرعه حس خوبی داشت که تا ته و . جوان بودیم و آزاد و راحت. کرد استیو به آنجا دعوتم می«

  ».رفت دم میتوی قلب آ 
. اغلب دوستی محض بود و نه چیز دیگر. شان معمولی شد آلتوس رابطه در بازگشت به لوس

ان کوچک داشت و بیشرت وقتش . کرد جابز در خانه زندگی و در آتاری کار می کریسان هم یک آپار
شان  شرتکای را با دوست م رابطه ١٩٧٥او سپس در اوایل . گذراند را در مرکز ذِن کوبون چینو می

این . زد با گرِگ بود ولی گاهی به استیو هم رس می«: گفت الیزابت ُهلمز می. گرِگ کَلهون رشوع کرد
ی بودیم ی هفتاد بود؛ یک مان در دهه تقریباً حاِل عمومی همه   ».جورهایی در رفت و برگشت دا

ی آنها با  مهو ُهلمز در کالج رید حضور داشت و مثل ه کاتکیکَلهون با جابز، فریدلند، 
در . ی فریدلند یافته بود های رشقی درگیر شده، از کالج بیرون زده و خودش را در مزرعه عرفان

نی و زدن یک سقف، النه مرغی با ابعاد  آنجا با چیدن بلوک مرت برای  ٦مرت در  ٢.٥های سی
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 تصمیمبعد  و سالشد برنان با او دوست  ١٩٧٥در بهار . کرد خودش ساخته بود و در آن رس می
حال و هوای استیو بعد از سفر به هند مرا «: گفت کریسان می. که دو نفری به هند بروند گرفتند

  ».تحت تأثیر قرار داد، آنقدر که به رف وسوسه شدم
در مقطعی که . رشوع شد و یک سالی به طول انجامید ١٩٧٦سفرشان جدی بود؛ در مارس 

ام شد، کَلهون با  پول تا . های عبوری به ایران رفت تا در تهران انگلیسی تدریس کند ماشینشان 
دنیایی مجزا از -ی تدریس او، برنان در هند ماند و سپس در وسط راه، یعنی افغانستان  پایان دوره
 .با هم مالقات کردند - پیرامون

برنان به  ١٩٧٧در تابستان . بعد از مدتی این رابطه به رسدی گرایید و جداگانه از هند برگشتند
جابز هم از . آلتوس رجعت و برای مدتی داخل یک چادر در مرکز ذن کوبون چینو رس کرد لوس

ی کوپرتینو اجاره کرده  در حومه ١ای یک اشکوبه دالر خانه ٦٠٠والدینش مستقل شده و با ماهی 
وار و رها از جامعه را در یک  ای ناب از زندگی هیپی تجربه .کاتکی، بلکه با نه بود؛ البته تنها

ای چهار خوابه بود که  خانه«: گفت جابز می. گذراندند از رس می ٢نچوی َر  ای در حومه ی اجاره خانه
دادیم، از جمله برای مدتی به یک  های جورواجور اجاره می هایش را به آدم ما گاهی اوقات اتاق

بعدها با خودم گفتم «: ی تکی برای خودش نگرفته ید که چرا جابز یک خانهفهم ی کاتکی» .رقاصه
  ».ای داشته باشد خانه خواست هم شاید فقط می
 البته در عوِض . دو پیوست  اش با جابز، برنان هم به زودی به آن رنگ شدن رابطه با وجود کم

قط به درد اجرای یک تئاتر که ف-گذاشت   اش را به اشرتاک ی لوازم خانگی دریافت اتاق، مجموعه
عجیب نبود که . خانه دو اتاق خواب بزرگ و دو اتاق کوچک داشت. خوردند فرانسوی آنتیک می

ً با -جابز بزرگرتین را برای خودش بردارد و برنان  به  - ی جدیدی بر پا نکرده بود رابطه اوکه واقعا
. بچه بود اتاق ،ب کوچِک وسطیدو اتاق خوا«: گفت می کاتکی. دندیگر اتاِق بزرگ نقل مکان ک

ها روی یک تشک اسفنجی  شب. نشیمن را اِشغال کردم چشمم را نگرفت، پس اتاق  کدام هیچ
درست  ،دی.اِس.های کوچک را تبدیل کردند به مکان مراقبه و مرصف اِل یکی از اتاق» .خوابیدم می

بندی  کار رفته در بسته های به دیوارهایش را با اسفنج. مثل اتاق زیرشیروانی در کالج رید
 ی ما بیایند، عادت داشتند به خانه های همسایه بچه«: گفت می کاتکی. های سیب پوشاندند جعبه
اما بعد کریسان چند تا گربه آورد که کف . خندیدیم کردیم و کلی می می حبسرا توی آن اتاق آنها 

 ».کاری کردند و باالجبار اتاق را جمع کردیم آنجا خراب
ی فیزیکی بین جابز و برنان قابل امتناع نبود، چند ماه بعد او  رابطه ،زندگی زیر یک سقفبا 

از پنج سال قبل از اینکه باردار شوم مدام در حال قطع  ،استیو و من«: گفت خودش می. باردار شد
» .یمدانستیم چطور با هم باشیم، نه اینکه چطور جدا زندگی کن نه می. مان بودیم و برقراری دوستی

                                                 
  م.Ranch Houseبرگرداِن     ١

2  Rancho 
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بود که گرِگ کَلهون از کُلُرادو به دیدارشان آمد و برنان اخبار تازه را برایش  ١٩٧٧روز شکرگزاری 
امروز با همیم، . دوباره روز از نو بازی از نو اما ،باردارم. ایم من و استیو پیش هم برگشته«: گفت

  ».دانم چه کنم ی. فردایش نه 
حتی سعی کرده بود او را قانع کند که با آنها . ا بریده بودماجر  بنا به قول کَلهون، جابز از کلِ 

استیو، یا با کریسان یا با بارداری، به هر حال با یک چیزی «: اند و در اپل مشغول به کار شود
. شد خیال می داد ولی بعد کالً بی یک لحظه خودش را جانانه متعهد نشان می. کنار نیامده بود

  ».عاطفه بود بیوجهی از شخصیتش، به غایت 
ی گرفت و اگر توانش را داشت  توانست با دیوانگِی خود کنار بیاید، آن را نادیده می جابز وقتی 
ً نفی بارها واقعیت را نه فقط برای دیگران که برای خودش هم تحریف . کرد اش می شاید اساسا

ی جنسی  اینکه به رابطه حتی با. زیِر همه چیز زد هخیلی ساد ،در مورد بارداری کریسان. ه بودکرد
ن می واقعاً مطمنئ نبودم «: به من گفت. کرد با او معرتف بود ولی باز هم پدر بودن خودش را کت

وقتی باردار . خوابد ی من باشد، به خاطر اینکه تقریباً حتم داشتم تنها کسی نیستم که با او می بچه
ی ،شد چون . ی نداشت که جابز پدر بچه استاما برنان هیچ شک» .رفتیم حتی با هم بیرون هم 

 .در آن مقطع با گرِگ یا هیچ کس دیگری رابطه نداشت
ی آیا استیو داشت به خودش دروغ می  ً  کاتکیدانست که پدر بچه است؟ نظر  گفت یا واقعا

نم دسرتسی«: جالب است پذیری مرتبط  اش به آن بخش از مغز یا ذهن که به مسئولیت به گ
او دو انتخاب پیش رو داشت؛ «: گفت و می الیزابت ُهلمز هم موافق بود» .وداست، قطع شده ب

دومی را برگزید، چون و  .اینکه در مقاِم پدر قرار نگیرد دیگر ،اینکه در مقاِم پدر قرار بگیرداول 
  ».های دیگری داشت برای زندگی خودش نقشه

دانستم او همرس دلخواهم  می«: گفت جابز می. وقت بحث ازدواج رسمی پیش نیامد هیچ
ی نیست، چون هرگز با هم خوشحال نبودیم و ازدواج فقط به خاطر راحتی او به . آورد مان دوام 

ی بارها به آن فکر کرد ولی باألخره نپذیرفت یا . دانست چه کند سقط راضی بودم ولی خودش 
ً اید هم دانم ش ی نم گذشِت زمان برای ما تصمیم- تصمیمی نگرفت هیچ  واقعا » .سازی کرد به گ

: خواست من گفت که پیش خودش تصمیم نهایی را گرفته بود و بچه را می با مصاحبهبرنان در 
استیو رسسختانه » .گفت که با سقط مشکلی ندارد ولی هرگز فشاری روی من نگذاشت بله او می«

ً بی بچه به خانواده در مقابل سپردن ارتباط با رسگذشت خودش  ای دیگر جبهه گرفت که مسل
 ».شدیداً مرا از واگذاری بچه به دیگران بر حذر داشت«: گفت کریسان می. نبود

بودند، هم سن   ساله ٢٣جابز و برنان هر دو . ای تلخ در آستین داشت روزگار طعنه ،در این بین
آن زمان استیو هنوز والدین بیولوژیکش را . در موقع تولد جابزجوآن شیبل و عبدالفتاح جندلی 

آن موقع این ماجرای «: به من گفت. ردگیری نکرده بود ولی پاْول و کالرا کمی از آنها گفته بودند
ی تطبیق سن ی ها را  این » .داد دانستم، بنابراین گفتگوهای من و کریسان را تحت تأثیر قرار 
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گذارد ولی قبول داشت که  می بیولوژیکش جورهایی دارد پا جای پای پدر تصور را نداشت که یک
وقتی فهمیدم جوآن هم موقع «: ندک تأملیباعث شد  ،آمیز این حقیقِت کنایهبعدها پی بردن به 

  »!وآو :ساله بوده، با خودم گفتم ٢٣بارداری من 
ریسان وقتی داشت به من ک«: گفت می کاتکی. ی جابز و برنان به زودی رو به زوال رفت رابطه

. ها را به خود گرفته بود ایم، حالت قربانی اش دست به یکی کرده زد که بر علیه و استیو تهمت می
ولی برنان اینقدرها آرام نبود، خودش هم بعداً » .بلند خندید و او را جدی نگرفت  استیو هم بلند

ها را شکست، اشیاء خانه را پرت  یک روز بشقاب. پذیرفت که از نظر احساسی ثبات نداشته است 
به من . دانی بدل کرد، تازه بعد هم با ذغال روی دیوار فحش نوشت کرد و کالً آنجا را به آشغال

ای بی او یک روشن«: اش به این خشم دامن زده بود گفت جابز با سنگدلی می » .رحم بود فکر
رحمی نداشت ولی  دانِیل توی خونش بی«: هم این وسط گیر افتاده بود، به قول برنان کاتکی
ی“کارش از گف اینکه . گرفت تأثیر رفتار استیو قرار می تحت به  ”کند استیو با تو درست رفتار 

  ».آنجا رسید که در کنار او بایستد و دو تایی به من بخندند
اش بروم و بچه را  شنیده بود باردارم، آمد و گفت به مزرعه رابرت«: فریدلند به کمک برنان آمد

الیزابت ُهلمز و باقی دوستان که هنوز آنجا بودند برای تولد نوزاد » .من هم رفتم. به دنیا بیاورم
سه روز بعد . برنان یک دخرت به دنیا آورد ١٩٧٨می  ٧در تاریخ . ی اهل اورِگان پیدا کردند یک قابله

وان،  ی آْل  های اشرتاکی مثل مزرعه در پاتوق. ه نزدش رفت تا بچه را نامگذاری کنندجابز با پرواز ب
ها بگذارند ولی جابز گفت که بچه در امریکا به  های عرفانی و رشقی روی بچه رسم بود که اسم

اسمش را گذاشتند . برنان موافق بود. اش را دارد دنیا آمده و استحقاق اسمی متناسب با جامعه
ی«: گفت برنان می. ُکل برنان و خربی هم از نام خانوادگی جابز نبودلیسا نی خواست  استیو دلش 

  ».هیچ کاری با من یا با بچه داشته باشد
 یکنسُ پارک  در ِمنلو منزل مسکونیدر پشت یک  مخروبه و کوچکای  خانه دراو و لیسا 

عی زندگی کردند زیرا برای مدتی با کمک. گزیدند ی های تأمین اجت خواست به خاطر  برنان 
دست آخر این جابز بود که توسط مقامات شهرستان . حضانت بچه تحت تعقیب قرار بگیرد

برای اثبات پدر بودنش تحت تعقیب قرار گرفت تا به این صورت ملزم به پذیرش  ١ماتئو سن
یش از وکال. در ابتدا تصمیم گرفت از خودش دفاع کند. مسئولیت مالی نگهداری از کودک شود

خواستند شهادت بدهد که هرگز آن دو را در حال نزدیکی ندیده و بعد کوشیدند شواهدی  کاتکی
بار پشت تلفن بلند  یک«: گفت برنان در این باره می. مبنی بر ارتباط برنان با فرد دیگری ارائه کنند

ی کوچک  قصد داشت مرا با یک بچه ”.دانی که این حقیقت ندارد خودت می“ :رسش داد کشیدم

                                                 
1  San Mateo 
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بچه  توانسته پدرِ  به دادگاه بکشاند تا به آنها اثبات کند که یک فاحشه هستم و هر کسی می
  ».باشد

ی برنان غافلگیر  خانواده. یک سال بعد از تولد لیسا، جابز پذیرفت که آزمایش وراثت بدهد
خواهد شد،  سهامی عامدانست اپل به زودی  که میجابز . ولی موضوع چیز دیگری بود ،شدند

ه اِی را که تازه باب شده .اِن.آزمایش دی و لذا ساز گرفته بود ی این ماجرای مشکل تصمیم به خا
خوانده و خوشحال بودم که با اِی .اِن.دیچیزهایی راجع به تست «: انجام داد UCLAبود در 

ً منفی   نتیجه» .خواهد شدانجامش کارها درست  ی  بود، برگه - اومؤید پدر بودن -ی آزمایش تقریبا
ل «: گفت آزمایش می بنابراین با حکم دادگاه کالیفرنیا جابز باید » ٪۹۴.۴۱ ارتباط وراثتیاحت

یت از کودک و رس جمع  ۳۸۵کرد، ماهیانه مبلغ  ی حضانت را امضاء می نامه موافقت دالر برای ح
عی به شهرستان سن دالر برای جربان هزینه ۵.۸۵۶ ولی تا . کرد پرداخت می ماتئو های تأمین اجت
  . ها از حق مالقات با فرزند استفاده نکرد مدت

آرتور . کشیدواقعیت ی تحریف  حتی بعد از آن هم بارها حقایق پیرامون این ماجرا را به دایره
مدیره گفت ولی ارصار داشت که هنوز  با اینکه ماجرا را به هیئت«: آورد که راک به خاطر می

ل زیادی وجود  یک بار به گزارشگر » .گفت کالً داشت هذیان می. دارد که پدر آن بچه نباشداحت
گفت که وقتی از لحاظ آماری حساب کنید، مشخص خواهد شد که  ١ی تایم مایکل موریتز مجله

  عجیب این ادعا غیرمنطقی نبود ولی» .توانند پدر آن بچه باشند ٪ از جمعیت مردان امریکا می۲۸«
ً فکر کرد که جابز به طور بدتر . غریب بود  و اینکه وقتی به گوش کریسان رسید، او اشتباها

: گفت خوِد برنان می. ٪ از مردان امریکایی رابطه داشته است٢٨آمیزی ادعا کرده که او با  مبالغه
فقط برای گریز . کرد تصویری از من ارائه کند که انگار یک دخرت هرزه یا فاحشه هستم سعی می«

  ».داد من نسبت فاحشگی می از مسئولیتش به
  

ن آنها بعد جابز از بابت  سال  تا این حد  یکی از معدود دفعاتی که بود، رفتارش نادم و پشی
  :اعرتاف داشتقصور خود  به
  

موقع سخت بود خودم را در قامت پدر تصور کنم، برای  آن. داشتم ای کاش رفتار متفاوتی می«
ی آزمایش که تأیید کرد او  بعد از اعالم نتیجه. همین هم تواِن روبرو شدن با حقیقت را نداشتم

به هر حال، پذیرفتم لیسا را تا هجده سالگی تأمین . کردم دخرت من است دیگر نباید تشکیک می
ای در پالو آلتو پیدا و تعمیرش کردم تا در آن زندگی  خانه. کنم و به کریسان هم مبلغی بدهم

سعی داشتم کار . دادم کرد و من پولش را می های عالی پیدا می مادرش سال به سال مدرسه. کنند
  ».دادم شد، بهرت از آن را انجام می فرصتش میهم ولی اگر باز . درست را انجام دهم

                                                 
1  Michael Moritz 
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ها، تکانی  جنبه - ی و نه همه- اش را از برخی   ی حضانت، جابز زندگی ل و فصل پروندهپس از ح
های  را محدود و مدل  مراقبه. دست کشید شخواری سفت و سخت مواد را کنار گذاشت، از گیاه. داد

 ،١فرانسیسکو، ویلکیز بشفورد از فروشگاه معروف سان. موی مطابِق ُمِد روز روی رس خود پیاده کرد
کِنا رشوع  ارمندان رِجیس َمکای جدی با یکی از ک و رابطه ،وشلوارهای زیبا خرید ها و کت یراهنپ

ی که کرد ، به نام باربارا ٢آداب، اهل جزایر پُلیِنزی االصل، زیبارو و مبادی لهستانیبود  خا
  .٣جاسینسکی

  
ً رسکشی برای  کاتکیهای کودکانه هنوز در وجودش جای داشت؛ با جاسینسکی و  البته مطمئنا
یک . رفت می) نزدیک استنفورد( 280ایالتِی  بین ی  در جاده ٤ی ِفلت شنای لُخت به دریاچه

های نارنجی  هایش منگوله از دسته خرید و ۱۹۶۶ساخِت  R60/2دابلیو مدِل .اِم.موتورسیلکت بی
کرد و بارها غذا را به خاطر  ها را تحقیر می خدمت پیش. هنوز اما بدخلق و لوس بود. کردآویزان 

، درست ۱۹۷۹در اولین جشن هالوویِن اپل در سال . گرداند است بر می ”آشغال“گفت  اینکه می
نش با مزه  مثل عیسی مسیح ردا بر دوش انداخت؛ حرکتی طعنه ایی که به گ آمیز همراه با خود

های  ای مناسب در تپه کمی بعد خانه. های بدی را به سمتش روانه کرد ب بود ولی نگاهو جذا
و چاقوهای  ٧ساز براْون قهوه. کرد ٦فیلد پَریش های َمکس خرید و آن را مزین به نقاشی ٥گاتوس لوس
ولی از آنجا که خیلی وسواسی بود، وقتی نوبت به انتخاب . از دیگر خریدهایش بودند ٨ِهنِکلز

ن و اثاثیه رسید، خانه تقریباً خالی ماند وسط اتاق خوابش . ای، نه مبلی نه تختی، نه صندلی! مبل
 IIیک اپل . زدهایی از اینشتین و ماهاراجی را به دیوارها  یک تشک انداخت و دورتادور، عکس

 .کف اتاق گذاشت هم
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 هشتفصل 
  

 زيراكس و ليسا
 

  رابِط کاربری گرافیکی
  
  
  
  

جديد يك فرزند  
 

فروشش به طور . ی صنعت کامپیوترهای شخصی رساند رشکت را از گاراژ جابز به قله IIاپل 
 ١٩٨١در دستگاه  ٢١٠.٠٠٠به  ١٩٧٧دستگاه در سال  ٢.٥٠٠از  و برانگیزی افزایش یافت اعجاب
. دانست همیشگی نبود و او این را خوب می IIموفقیت اپل . قرار بود ولی جابز هنوز بی. رسید

زحمت کشیده بود، به هر   برق گرفته تا طراحی بدنه بندی و از کابلِ  در برای بستهمهم نبود که چق
. ساخت پس استیو باید دستگاه خودش را می. کردند حال همیشه آن را شاهکار وازنیاک قلمداد می

  .خواست به قول خودش محصولی اثرگذار بر کل دنیا بسازد می ، اوفراتر از این
ایشگرش  نقش باشد چون عالوه بر حافظهایفاگر این  IIIپل در ابتدا امید داشت که ا ی بیشرت، 

ایش  ی زیادش به  به خاطر عالقه. کاراکرت و نیز حروف کوچک و بزرگ بود ٨٠به خوبی قادر به 
طراحی صنعتی، شخصاً اندازه و شکل بیرونی بدنه را تعیین کرد و حتی زمانی که شورای مهندسین 

 ،ی کار نتیجه. ی تغییر طرح را نداد ه آن افزود، به هیچ کس اجازهقطعات داخلی بیشرتی ب
هایی اپل  به خاطر چنین ضعف. ضعیف روی هم سوار بودند تمدارهایی شد که با اتصاال  صفحه

III یکی از مهندسین نرم. در بازار شکست خورد ُ مثل  IIIاپل «: گفت افزار در اپل، می رندی ویگین
ما بود،   روی حاال این بچه پیش. گُساری بسته شده باشد در یک مجلس ِمی اش ای بود که نطفه بچه

  ».”من نیست مالِ “رسدرد بدی گرفته بودیم و حرف همه این بود که 
یز رفت IIIجابز از اپل  ،بعد از این شکست . فاصله گرفت و به دنبال تولید چیزی کامالً مت

در یکی از جلسات بررسی این . اش نتیجه نداد ی صفحات ملسی شد ولی پیگیری ابتدا مجذوب ایده
 با گفپیچید و بعد ناگهان حرف مهندسین رشکت را  شبه خود ابتدا. کمی دیر رسید ،تکنولوژی

جابز » ما برویم؟ خواهی می«: شان پرسید ند، یکیگم شد رس درها  بیچاره .قطع کرد »متشکرم«
  .و بعد همکارانش را به خاطر تلف کردن وقتش رسزنش کرد» بله«: گفت
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. را به استخدام در آورد HPنفس از  باألخره برای ساخ کامپیوتر جدیدش، دو مهندس تازهجابز 
ونه تیر و دو نشان از منظر  ی یک اسمی که برای این محصول جدید انتخاب کرد بهرتین 

شان نامگذاری  ام کامپیوترهای دیگر به نام دخرتان طراحان ”.لیسا“: آید پزشکی به حساب می روان
شدند ولی این یکی به نام دخرتی که جابز او را نخواسته و حتی هنوز به فرزندی نپذیرفته بود،  می

کرد،  کار می ہبخش روابط عمومِی پروژ  کِنا که در آندرآ کانینگهام کارمند رِجیس َمک. مزین شد
به هر حال ما مجبور به انتخاب یک . شاید به خاطر احساس گناهش این کار را کرد«: گفت می

یکی که با مهندسِی معکوس ساختند » .عبارت معادل بودیم تا ادعا کنیم که لیسا مخفف آن است
رِی سیستم«این بود  معنا بودنش، به عنوان توضیح  بیو با وجود » ١ی محلی های یکپارچه مع

جدید بین مهندسین اپل به نام دیگری معروف شد  اما این محصولِ . رسمِی ناِم محصول انتخاب شد
ها بعد وقتی راجع به اسم از جابز پرسیدم، خیلی  سال» ٢.آوردی - در - ی من مخفِف مسخره: لیسا«

  ».ردممعلوم است که برای دخرتم آن اسم را انتخاب ک«: ساده گفت
ری  دالری بر مبنای ریزپردازنده ٢.٠٠٠لیسا یک کامپیوتر  بیتی و جایگزینی برای  ١٦ای با مع

ام وقت مشغول کار روی رسی اپل . بود) بیتی ٨( IIاپل  بود،  IIبدون نبوغ وازنیاک که هنوز 
ایشگر متنیِ  ستگاه قادر ولی د ،معمولی را آغاز کردند مهندسیْن طراحی کامپیوتری ساده با یک 

ام توان ریزپردازنده ند خود نبود و جابِز عجول به زودی از آن مخلوِق  به استفاده از  ی قدر
  . آور، خسته و عصبانی شد مالل

بیل اَتکینُسن : بدمد ہنویس خربه توانست کمی روح به کالبد پروژ  در همین اثنا یک برنامه
باالیی هم داشت، وقتی به همکاری با اپل  دی.اِس.دانشجوی دکرتای علوم اعصاب که مرصف اِل

ی  اما اپل یک بلیت هواپی برایش فرستاد که پس. دعوت شد ابتدا نپذیرفت و  ،شد گرفته یا نقد 
استیو در . او به همین سادگی تصمیم گرفت سوار هواپی شود و به جابز یک فرصت دیگر بدهد

به این فکر کن . کنیم ما داریم آینده را اخرتاع می«: شان به اَتکینُسن گفت ی سه ساعته پایان جلسه
ً لذت ولی اگر با موج آخر دنبال ما راه . بخش است که با اپل سوار موج اول خواهی بود که واقعا

ً حتی ذره! بیاُفتی چه؟ پس بیا اینجا تا از خودمان اثری هر چند . ای هم خوشایندت نیست مطمئنا
  ».کوچک در دنیا به جا بگذاریم

ی ای که رسزندگِی چهره موهای در هم رفته و سبیل ژولیده با کرد، اَتکینُسن دارای  اش را کم 
ای  اولین کارش این شد که برنامه. ی ابتکاِر واز و هوِش جابز در خلق محصول بود ترکیبی از قوه

اِس خودکار با رسویس داو رسیع باید خیلی «: و دریافت قیمِت جاری سهام ٣جونز بنویسد برای 
برای چاپ در مجله آماده شده بود که در آن مردی روی  IIنوشتم چون یک تبلیغ اپل  برنامه را می
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ایشگر می ودار قیمت سهام در  نگریست و همرسش هم داشت به او لبخند  میز آشپزخانه به 
» .نوشتم ای هنوز وجود نداشت، مِن بدبخت باید یکی می که چنین برنامه ییو از آنجا-زد  می

آن  جابز موافقِ . نوشت IIبرای اپل ) نویسی سطح باال یک زبان برنامه(ای از پاسکال  سپس نسخه
به چیزی بیشرت از ِبیسیک نیاز ندارد، با این حال به اَتکینُسن  IIنبود زیرا اعتقاد داشت که اپل 

اه دهم که ثابت کنی اشتب چون تو اینقدر بهش عالقه داری، شش روز بهت وقت می«: گفت
  .او اشتباه جابز را ثابت کرد و از آن به بعد همیشه مورد احرتامش قرار گرفت» .کنم می

ی  دهنده رشکت سه محصوِل جدید در دست توسعه داشت که قرار بود ادامه ١٩٧٩در پاییز 
امیدکننده، و جایی خارج  ی لیسای نا ہآینده، پروژ  بدبخت و بی IIIباشند؛ اپل  IIهای اپل  موفقیت

 ہقیمت؛ مدیر این پروژ  ای تجربی برای ساخت کامپیوتری ارزان ہپروژ  - تا آن موقع- رادار جابز از 
هدف . بود؛ پروفسور دانشگاه و استاد بیل اَتکینُسن ١ذوق به نام ِجف راسکین کارمندی خوش

شامل کامپیوتر، - در قالب دستگاهی جامع  ”کامپیوتر ارزان برای عموم مردم“راسکین ساخت یک 
ایشگر و نرم هصفح   .بود که رابط کاربری گرافیکی هم داشته باشد -افزارها کلید، 

  
 

  )آلتو پالو يِتحقيقات مركزِ( 2زيراكس پارك
 

تأسیس شد  ۱۹۷۰مرکز تحقیقاتی رشکت زیراکس در پالو آلتو معروف به زیراکس پارک، در سال 
کیلومرت دورتر از  ۵.۰۰۰برای امنیت بیشرت بهرت و بدتر اینکه . های دیجیتال باشد تا محل تولید ایده

در بین رؤیاپردازاِن . فشارهای تجاری، قرار گرفت  با آن همه ٣مقر اصلی زیراکس واقع در کُِنتیِکت
بهرتین راه «: که جابز دو نقل قول از او را خیلی دوست داشت ٤آنجا دانشمندی بود به نام آالن کِی

شان خیلی مهم است، چه بهرت  افزار برای کسانی که نرم«و » اخرتاع آن است ،گویِی آینده برای پیش
کامپیوترهای شخصی کوچک را با طراحی  ی ساخِت  کِی ایده» .افزاِر خودشان را بسازند که سخت
  .ها هم بتوانند از آن استفاده کنند کلید زد، محصولی آنقدر ساده که بچه ”٥بوک داینا“ مفهومیِ 

های گرافیکی کاربرپسندی مشغول بودند که  ی طرح پارک به توسعه مهندسین زیراکس
ر می -شان با آن ظاهر ترسناک- ٦و دستورات داس  جایگزینی برای خطوط فرمان یکی . آمدند به ش

ایش اسناد و پوشه بود؛ صفحه ”رومیزی“آنها کامپیوتر   های رایج میان از استعاره های  ای با قابلیت 
  . به سادگی با ماوس روی هر کدام کلیک و آن را باز کردفراوان که بشود 

                                                 
1  Jef Raskin 
2  XEROX PARC 
3  Connecticut 
4  Alan Kay 
5  Dynabook 
6  DOS 



ت ش ه ل  ص  ١١٤   | ف

 

با یک مفهوم ) ، با تلفِظ گوییGUIبه طور اختصاری ( ١رابط کاربری گرافیکی ،در زیراکس پارک
تا آن موقع اک  ”.ها ایش به پیکسل صفحه تقسیمِ  تکنیکِ “: ابتکاری دیگر در هم آمیخت

ایشگر آن را به رنگ سبز  یعنی باید یک کاراکرت را تایپ می. مبنا بودند-کامپیوترها کاراکرت کردی تا 
اد وجود  زمینه فسفری در پس ای تاریک نشان دهد و از آنجایی که تعداد محدودی حرف، عدد و 

ایش آنها نیازمند قدرت پردازشی باال و کدنویسی کامپی از  ،در سمت دیگر  اما. وتری نبودداشت، 
ایشگر، توسط بیت-  بیتی ابتدا تاکنون در هر سیستمِ  ی  های حافظه پیکسلی، هر پیکسِل مجزا در 

کامپیوتر باید دستوری ) مثالً یک حرف،(ی هر تصویری روی آن  شود و برای ارائه کامپیوتر کنرتل می
در مورد . ها ن برخی دیگر از پیکسلروشن شدن برخی و تاریک ماند: ارسال کند مبنی بر

ی اینها  از قدیم همه. شود ی رنگ هم به این مورد اخیر اضافه می مسئله ،های رنگی ایشگر
تیکِ  ،ها نیازمند توان پردازشی باالیی بود ولی در عوض فونت مجللی را  و تصاویر گرافیکی و انی

  .آورد به ارمغان می
 ی اصلی کامپیوترهای مفهومیِ  فیکی، بدل به دو خصیصهطراحی پیکسلی و رابط کاربری گرا

یا ( محور نویسی موضوع و زبان برنامه ٢توان کامپیوتر آلتو پارک شدند، که از آن جمله می  زیراکس
ل )گراء  شی ی  جف راسکین تصمیم گرفت که این دو ایده را به آینده. را نام برد ٣تاک آن اس

بنابراین بحث با جابز و سایر همکاران در اپل را رشوع و آنها قانع کرد تا . کامپیوترهای اپل گره بزند
  .پارک را ببینند از نزدیک زیراکس

نگاری  ەل یا بنا بر واژ تحم  پرداِز غیرقابل جابز او را یک نظریه: راسکین یک مشکل بزرگ داشت
دوست و شاگرد سابقش  ،بنابراین راسکین. دانست می» خاصیت ی بی کَله یک آشغال«اش  شخصی

جابز بود، به متقاعد   )ی کَله یا نابغه آشغال(ی دیگِر دنیای دو قطبِی  اَتکینُسن را که متعلق به نیمه
شت تا فرآیندِ  پارک را برای او ترشیح  زیراکس یرینِ های ز جاری در الیه پژوهشیِ  کردن استیو گ

ی. کند بخش . تر شده ی پیچیده دانست این بود که جابز درگیر یک معامله چیزی که راسکین 
مصادف با تابستان (گذاری در اپل  خواست در دور دوم رسمایه زیراکس می ریسکیِ گذاری  رسمایه
میلیون دالر در اپل  ١اهم داد اجازه خو «: جابز به آنها پیشنهاد کرد. مشارکت کند) ١٩٧٩
رشطش زیراکس » .پارک به روی ما باز شود زیراکس های مخفیِ  گذاری کنید، به رشطی که در رسمایه

دالر،  ١٠سهم به ارزش هر واحد  ١٠٠.٠٠٠پذیرفت و توافق نهایی شد؛ در ازای خرید را 
  .ار گرفتپارک، در دسرتس اپل قر   نگِر موجود در زیراکس های آینده تکنولوژی

میلیون  ١٧.٦میلیونی زیراکس بدل به ثروتی  ١گذاری  ی سهام اپل، رسمایه یک سال بعد با عرضه
به  ١٩٧٩اپل در دسامرب  گروهی از مهندسانِ . ولی اپل در این معامله سود بیشرتی کرد ،دالری شد
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اند،  نشانش ندادهچیز را  پارک رفتند ولی جابز که معتقد بود همه های زیراکس  بازدیِد تکنولوژی
یکی از محققین زیراکس که برای معرفی  ١لَری تِسلِر. تر به عمل آورد چند روز بعد یک بازدید کامل

کشور هرگز مورد  ی نتایج تحقیقاتی که رئسایش در رشقِ  ها دعوت شده بود از ارائه تکنولوژی
از اینکه  ٢ن روز، آِدل گُلدِبرگی آ  کننده اما دیگر معرفی. قدردانی قرار نداده بودند، به هیجان آمد

او احساس . دهد، وحشت زده شد بدیل خود را ُمفت به اپل می دید رشکتش دارد جواهرات بی می
ً احمقانه بود، کامالً دیوانه«: آورد آن روزش را چنین به خاطر می من به تنهایی خیلی . وار واقعا

  ».چیز دست جابز را نگیرد جنگیدم تا هیچ
ن گُلدِبرگ در  ی لیسا به داخل  ہجابز، راسکین و رئیس پروژ . کار خودش را کرد ،اولین جلسهه

ی  یک معرفی اولیه«: گفت گُلدِبرگ می. سالن اصلی هدایت شدند که یک زیراکس آلتو آنجا بود
ً با مقر اصلی » .شده و رسیع از چند طرح محدود ارائه کردیم کامالً کنرتل جابز راضی نشد، مستقی
  .اس گرفت و تقاضای همکاری بیشرت کرد زیراکس

، البته این بار با تیمی بزرگرت شامل بیل دعوت شدچند روز بعد دوباره به زیراکس پارک 
ً کارمند زیراکس نویس که یکی از برنامه ٣اَتکینُسن و بروس ُهرن پارک  های شاغل در اپل و سابقا

وقتی به رس کار رسیدم «: گفت گُلدِبرگ می. دانستند دنبال چه چیزی بگردند هر دوی آنها می. بود
های اپل در اتاق کنفرانس  نویس به من گفتند که جابز با یک مشت از برنامه. هیاهوی زیادی بود

ایش تصاویری از نرم کرد دار و دسته یکی از مهندسین زیراکس سعی می» .است افزار  ی جابز را با 
ت مشغول کند بیایید این «: یک مرتبه داد زد که. شد داشت عاصی می اما استیو دیگر ،پردازش کل

ام کنیم دیگر مسخره ای خصوصی تصمیم گرفتند کمی  اعضای زیراکس پارک در جلسه» !بازی را 
 ”غیرمحرمانه“ای  قرار شد تِسلِر فقط نسخه. های مخفی را باز کنند، البته با احتیاط کامل بیشرت در
ل ن زبان برنامه(تاک  از اس : رئیس گروه به گُلدِبرگ گفت. ها نشان بدهد را به اپلی) نویسی ه

ی ]جابز[شان را خیره خواهد کرد و او   این چشم« ی محرمانه  فهمد که دستش به نسخه هرگز 
 » .نرسیده

اَتکینُسن و دیگرانی که برخی از مطالب منترشه در مجالِت داخلی . کرد البته که او اشتباه می
شان را نگرفته و این را  ی اصلی دست دانستند که نسخه زیراکس پارک را خوانده بودند، خوب می

اسی شکایت. به جابز نیز انتقال دادند اری گذ آمیز با بخش رسمایه لذا او دیگر تحمل نکرد و 
اسی از مقر اصلیِ  ریسکیِ  با گُلدِبرگ گرفته ) کُِنتیِکتدر (زیراکس  زیراکس گرفت و به دنبال آن، 

  .گُلدِبرگ از خشم به هوا رفت. را ببینند ”چیز همه“و به او ابالغ شد که جابز و گروهش باید 

                                                 
1  Larry Tesler 
2  Adele Goldberg 
3  Bruce Horn 
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ایی کرد، فَ  رسانجام وقتی تِسلِر از گنجینه . زمین چسبید های اپل به ِک بچههای پنهان رو
ود که  ها را بررسی می تِک پیکسل ایش خیره شده بود و چنان از نزدیک تک اَتکینُسن به صفحه

هایش را  پرید و از فرط هیجان دست جابز باال می. کرد تِسلِر نفِس او را پشت گردن خود حس می
رقصید که  ی دور اتاق میاو در بیشرتِ زمان معرفی، طور «: تِسلِر به من گفت. داد در هوا تکان می

ی دانم اصالً چطوری توانست بیشرت تصاویر را ببیند ولی خب دیده بود، چون مدام داشت  من 
ایش هر بخش از تحقیقات ما، بیشرت شبیه عالمت تعجب می سؤال می حق هم » .شد پرسید و با 

ی ازی نکرده باشد، س ها را تجاری شد که تا آن موقع زیراکس این تکنولوژی داشت، باورش 
ها روی معدن طال نشسته«: گفت می ی« :فزودا میو با فریاد » اید ش شود که زیراکس از  باورم 
ی بهره هااین   ».کند برداری اقتصادی 

ل ایش در تاک سه خصوصیِت بی در معرفی اس کردن  آمد؛ اولی چگونگی شبکه نظیر به 
ولی جابز و تیمش کمرتین ). گرا شیء(محور  نویسی موضوع ها بود و دومی عملکرد برنامه کامپیوتر

سوم قرار داشتند؛ یعنی رابط کاربری  ویژگیتوجه را به این دو مورد نشان دادند چون تحت تأثیر 
طور از آن لحظه  جابز این. گذاشت ه میبندی پا به عرص گرافیکی که آنَک با ظهور تکنولوژی پیکسل

دنیای  ی محتومِ  چشمم کنار زده باشند، داشتم آینده  انگار که پرده را از جلوی«: کرد یاد می
  ».دیدم کامپیوترها را به عینه می

ه ی جلسه در زیراکس پارک، جابز سوار بر اتومبیل با بیل اَتکینُسن به  بعد از دو ساعت و با خا
. کرد ، ذهن و زبانش هم رسیع کار میاندر  خیلی رسیع می. ل در کوپرتینو راه افتادسمت دفرت اپ

ما باید این کار را انجام «: کرد میتأکید   و روی هر کلمه» دیدی؟! خودشه«: زد مییک مرتبه فریاد 
ن روزنه» .دهیم  او برای جای دادن کامپیوترها در قلب مردم بود؛ با طراحی قشنگ ی امیدِ  این ه

  . ی آشپزخانه درست مثل یک وسیله ،و سهولت استفاده ،های ایشلر مثل خانه ،و مقرون به رصفه
  

  »کشد این را اجرایی کنیم؟ چقدر طول می«: جابز پرسید
  

برآوردی بیش از حد خوشبینانه ولی در » .مطمنئ نیستم، شاید شش ماه«: اَتکینُسن جواب داد
  .بخش عین حال انگیزه

  
  

  »كنند بزرگ سرقت مي هنرمندانِ«
 

های تاریخ  غارت دستاوردهای زیراکس پارک توسط اپل، گاه به عنوان یکی از بزرگرتین رسقت
او . جابز هم بعضی مواقع بر این مدعا صحه گذاشته، البته با افتخار. صنایع توصیف شده است
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مندان خوب از روی دست هم“ :ای دارد پیکاسو گفته«: یک بار در جایی گفت زنند،  می ه
مندان بزرگ می   ».ایم های عالی رشمنده و ما همیشه از رسقت ایده ”دزدند ه

بیش از آنکه رسقت اپل  ،ایم این است که آنچه رخ داد اظهار نظر دیگری هم که از جابز شنیده
های مقلدی بودند که  آنها آدم«: گفت او در توصیف مدیران زیراکس می. اشتباه زیراکس بود ،باشد
 به سادگی در بزرگرتین میدان نربدِ . های کامپیوتر در وجودشان نبود نشانی از فهم ظرفیت هیچ

  ».عرص کامپیوتر، شکست را قاپ زدند در حالی که قادر به قبضه کردن کل صنعت کامپیوتر بودند
: ١الیوت. اِس. به قول تی. ها پر از حقیقتند ولی چیزهای بیشرتی هم هست هر دوی این ارزیابی

ی  در تاریخچه). خلق کردن(و ایجاد ) تصور کردن(افتد بین ادراک  ای می نجا است که سایهای
انجام “طرف دیگر، یعنی به . های جدید تنها یک طرف معادله هستند ایده ،ابداعات برشی

ن اندازه مهم است ”رسانیدن   .هم به ه
ک در مورد رابِط کاربری های زیراکس پار  گیر ایده جابز و مهندسین تحت امرش به طرزی چشم

ی زیراکس ساخته  گرافیکی را بهبود بخشیدند و آنگاه توانستند آن را به طریقی که هرگز از عهده
بود و ) دالر ٣٠٠(ماوِس زیراکس سه دکمه داشت، پیچیده و گران  ،برای مثال. نبود به کار گیرند

ی جلسه در آن کرد؛ برای رفع این ایرادات، جابز چند روز بعد از  تازه به نرمی هم حرکت 
، ٢و به یکی از صاحبان آن، دین هووی رفت IDEOی طراحی صنعتِی  پارک به کارخانه زیراکس

بشود روی هر خواهم  می«: دالر را داد و گفت ۱۵قیمت ای ساده به  دکمه سفارش یک ماوس تک
هووی هم آن را » .نمباهاش کار ک مشلوار جینو ) نوعی پالستیک(فُرمیکا سطحی، حتی روی 

  .ساخت
مثالً ماوِس . شد شامل مینیز ی مفهومی را  ایده یتبلکه کل ،ها فقط در جزئیات نبود پیرشفت

ی  موجود در زیراکس ایشگر استفاده شودتوانست برا پارک  لذا . ی حرکت دادن یک پنجره در 
ها را جا به  ها و فایل شد با آن پنجره میکاربری طراحی کردند که نه تنها  مهندسیِن اپل یک رابط

سیستم زیراکس برای انجام هر . ها هم انداخت آنها را داخل پوشه شد میجا کرد، بلکه حتی 
ی یک پنجره گرفته تا تغییر محل قرارگیری یک  عملیاتی نیازمند ارسال فرمان بود؛ از تغییر اندازه

اما سیستم اپل مفهوم کامپیوتر رومیزی را با واقعیت مجازی در هم آمیخت طوری که . فایل
ً می مهندسین اپل در . کاری، جا به جا و جایگزین کنید ها را ملس، دستتوانستید چیز  مستقی

دلپذیر، طراحی منوهای کشویی  ٣های نبا افزودن آیکُ  ،حاِن زیردسِت جابزارتباطی تنگاتنگ با طرا
ها  ها و پوشه و نیز افزودن قابلیت باز کردن فایل ،شدند که از نواِر باالی هر پنجره به پایین باز می

                                                 
1  T. S. Eliot 
2  Dean Hovey 
3  Icon 



ت ش ه ل  ص  ١١٨   | ف

 

تالش  ”رومیزی“ یِک دوتایی، سخت برای بهبوِد هر چه بیشرتِ طرح مفهومی کامپیوترِ از طریق کل
  .کردند

اینها به این معنی نبود که مدیران زیراکس نتایج کار محققین خود در زیراکس پارک را نادیده 
 ها تالش کردند و اینجا بود که گذاری روی آن ایده در واقع آنها هم برای رسمایه. گرفته بودند

حتی ( ١٩٨١آنها در سال . اثبات شد ”ی خوب ایده“و برابری آن با اهمیت  ”اجرای خوب“اهمیت 
را معرفی کردند؛ دستگاهی که رابط کاربری گرافیکی،  ١استار زیراکس) قبل از لیسا یا َمکینتاش

ایش پیکسلی، پنجره ی کامپیوتر رومیزی را در خود داشت؛ اما  ها و کل مفهوم اولیه ماوس، صفحه 
دالر در  ١٦.٥٩٥(، گران بود )کشید تا یک فایل را ذخیره کند چند دقیقه طول می(مزخرف بود 

ً ) ها فروشی خرده های اداری بود که البته در آن هم شکست خورد؛ در  ر ماشینهدفش بازا  و اساسا
  .تا از آن فروش رفت ٣٠.٠٠٠کِل تاریخ فقط 

ی استار، به یک فروشگاه زیراکس رفتند تا آن را از نزدیک  جابز و گروهش به محض عرضه
 ارزشی بود که حتی حارض نشد برای خریدش پولی ببینند ولی از نظر استیو آنقدر کامپیوتر بی

مثل روز روشن بود که آنها کارشان را درست انجام . نفس راحتی کشیدیم«: گفت می. بپردازد
چند هفته بعد به باب » .آمدیم از پسش بر می - با استفاده از اهرم قیمت-اند ولی ما  نداده
هر کاری که تا حاال در «: استار، زنگ زد و گفت ، یکی از مهندسین گروه طراحان زیراکس٢ویل ِبل

ی ات انجام داده ندگیز  ویل به اپل رفت، لَری  ِبل» آیی برای من کار کنی؟ ای گَند بوده، پس چرا 
  .طور تِسلِر نیز همین

 ٣ی جان کُْوچ تر بر عهده ی لیسا را که پیش ہ ی پروژ جابز در اوجِ شور و اشتیاق، مدیریت روزانه
اس او بر خالف کُْوچ مس. دار شد عهده بود، - HPمهندس اسبق - ً با اَتکینُسن و تِسلِر  تقی

ل نظرات خود، به خصوص در مورد طراحی رابط کاربری باشد می تِسلِر . گرفت تا قادر به اِع
ی در زنگ زدن، وقت و بی«: گفت می خودم عاشق این . صبح ۵صبح،  ۲ساعت . شد وقت رسش 

رو به جابز گفته شد که  از این» .کارش بودم ولی رئسایم در بخش لیسا را آشفته کرده بود
ام کند و او برای مدتی خود را کنار کشید، البته فقط برای مدتی  اس های خارج از رویه را 
  .کوتاه

ی سفید  زمینه های جابز زمانی رخ داد که اَتکینُسن خواستار استفاده از پس ایی یکی از قدرت
ایشگرها شد) و نه تیره( شد که هر دوی آنها دنبالش  ای می خصهاین منجر به اجرای مش. برای 

ن است که  آنچه که می« مخفف عبارِت  ”ویگ زی وی“با تلفظ  WYSIWYG: بودند بینی ه
. آمد شد، موقع چاپ کردن روی کاغذ می ایش مشاهده می یعنی هر آنچه روی صفحه »٤.گیری می
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3  John Couch 
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. خوار رسم جیغ کشیدند خونهای  افزاری مثل قاتل تیم سخت«: آورد که اَتکینُسن به خاطر می
» .گفتند برای این کار مجبور به استفاده از فسفر هستند که ماندگاری کمرت و پَرِش بیشرتی دارد می

افزار رشوع کردند  های سخت بچه. رفت که طرف او را گرفت - جابز-بنابراین اَتکینُسن پیِش قاضی 
استیو زیاد از «: گفت می اَتکینُسن. ر زدن، ولی بعد خود جابز آمد و مشکل را حل کردبه غُ 

توانست بگوید که آیا  می. های دیگران توانا بود مهندسی رس رشته نداشت، ولی در ارزیابی پاسخ
  ».ندـخودشان نامطئن  از توانایییا اینکه  ،اند ها نسبت به پیشنهاد ما حالت دفاعی گرفته مهندس

ایم که به ندرت به نظرمان  که امروزه آنقدر به آن خو کرده(یکی از شاهکارهای عالی اَتکینُسن 
و  ”عقبی“ی  روی پنجره ”جلویی“ی  ، به شکلی که پنجرهاستها  پوشانی پنجره امکان هم) آید می

ای پخش ه درست مثل کاغذ(ها  اَتکینُسن قابلیت پخش کردن پنجره. تر از آن قرار بگیرد کمی پایین
شد  ی جلویی هنوز می جایی پنجره را هم به رابط کاربری افزود، طوری که با جابه) و پال روی میز

های  الیه ،کامپیوتر ایشگرالبته که در . را دید) یا به عبارتی زیری(های عقبی  هایی از پنجره بخش
یبودند پیکسلی روی هم قرار نگرفته  سازی  ین بود، شبیهشدند و ه او هم هم و جا به جا 

نوشت، از جمله آنچه ما  ای می های پیچیده واقعیِت خارجی؛ برای انجام آن، اَتکینُسن باید کد
کرد در بازدید از زیراکس  او خیلی راغب به اجرای این ایده بود چون فکر می. نامیم می ١نواحی

روی چنین چیزی کار  های زیراکس پارک هرگز پارک طرح مشابهی را دیده است ولی در واقع بچه
: گفت اَتکینُسن می. اند نکرده بودند و حتی بعدها به خود او گفتند که حسابی عاشق کارش شده

حتی به ذهنم خطور نکرد که . لوح بودن دارم بخِش ساده ی رهایی یک حس خوبی نسبت به جنبه«
کرد که یک روز  میاو آنقدر سخت کار » .این کار غیرممکن است، برای همین هم از پسش بر آمدم

صبح در اثر گیجِی ناشی از خستگی، با ِشورُلِت کورِوت کوبید به یک کامیوِن پارک شده در کنار 
رد. مسیر رستان رفت. بخت یارش بود که  به او که تازه به . جابز بالفاصله برای مالقاتش به بی

نگران «: دناک زد و گفتاَتکینُسن یک لبخند در » .حسابی نگرانت شدیم«: گفت ،هوش آمده بود
  ».را یادم هست ”نواحی“نباش، هنوز 

  متنی حین مرور و مطالعه اسنادِ  ،از نظر او. هم عالقه داشت ٢جابز به ویژگی ُرساندن صفحات
: گفت می اَتکینُسن. بود شان باید نرم و آرام می خوردن کردند، بلکه ورق نباید خط به خط پرش می

ام اجزاِء رابط کاربری حس خوبی را به کاربر منتقل کنند« آنها همچنین » .استیو ارصار داشت که 
-چپ/پایین- نه فقط باال(ت اجه ی همها را به راحتی در  به ماوسی نیاز داشتند که بتواند مکان

روزی . ودساده در زیر ماوس ب این نیازمند استفاده از گوی به جای دو چرخِ . حرکت دهد) راست
یکی از مهندسین به اَتکینُسن گفت که هیچ راهی برای ساخت چنین ماوسی با توجیه اقتصادی 

فردا صبح که به رشکت رسید . جابز نالید پیِش  او اَتکینُسن ِرس ناهار از این حرف. وجود ندارد
                                                 

1  Regions 
2  Smooth Scrolling 
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اش  ولین جملهوقتی جایگزین او اَتکینُسن را مالقات کرد، ا. فهمید جابز آن مهندس را اخراج کرده
  ».سازمش من می«: این بود

زمیِن “ها در رستوران  ها بهرتین دوستان هم بودند و بیشرتِ شب اَتکینُسن و جابز برای مدت
ی لیسا،  ہپروژ  ایِ  ولی جان کُْوچ و سایر مهندسین حرفه. خوردند با هم شام می) جابز پاتوقِ ( ”خوب

شان کارمندهای اتوکشیده های  و از ناسزاگویی ،های جابز متنفر از فضولی ،HP -اسبقِ -  ی اک
لیسا  جابز به شخصه یک فولکس. شان وجود داشت تضاد دیدگاه نیز بین. بودند مکررش عصبانی

کشی از  ی طناب مسابقه«: به قول خودش. مردم خواست؛ کامپیوتری ساده و ارزان برای عمومِ  می
خواستیم و طرف دیگر امثال کُْوچ  ارزان می  اهیهایی مثل من که دستگ این قرار بود؛ یک طرف آدم

  ».ها بود شان رشکت آمده بودند و بازار هدف HPکه از 
 ،ی دیگری در اپل بودند و از این رو کوال هر دو مایِل به حضور افراد کارکشته اسکات و مارک

لذا در سپتامرب  .شد ی جابز افزوده می تراشانه شان از بابت رفتارهای دشمن روز به روز بر نگرانی
ی لیسا  ہاالختیار پروژ  به طور مخفیانه یک چارت سازمانی جدید طراحی کردند؛ کُْوچ مدیر تام ١٩٨٠

ل نظر بر روی محصولی که نام دخرتش را یدک می . کشید، نداشته باشد شد تا جابز دیگر امکان اِع
اجرایی  کنار و تبدیل به رئیس غیر ی اپل بر تحقیق و توسعه بخِش  رئیسیِ  در ادامه نیز از مقام نائب

مانْد ولی دیگر نظارت  ای رشکت باقی می در این پست او همچنان مرد رسانه. مدیره شد هیئت
: ی این تغییرات به من گفت رهخودش دربا. اش بود عملیاتی نداشت که همین باعث ناراحتی

ُ نا « ن می. کوال مرا از خودش رانده کردم که مارک مید بودم و حس میا کردند قادر  او و اسکاتی گ
 ».این خیلی مرا به فکر فرو برد. ی لیسا نیستم ہی پروژ  به اداره



  
 

 

ـفصل 
ُ
 هنــ

  
  ي سهام عرضه

 

 مردی از جنس ثروت و شهرت
  
 

 
 .١٩٨١با وازنیاک، 

  
 

 اختيار حقِ سهامِ
 

کوال به جابز و وازنیاک پیوست تا رشاکت نو پای آنها را  وقتی مایک مارک ،١٩٧٧ی  در ژانویه
کمرت از چهار سال بعد . دالر بود ٥.٣٠٩کند، ارزش تخمینی اپل  ”اپل کامپیوتر“بدل به رشکت 
ی  باالترین تقاضای اولیه از زمان اعالم عرضه گیریِ  ه شکلمنجر ب ،ی عمومی سهام تصمیِم عرضه
ارزش اپل چیزی بالغ  ،١٩٨٠در پایان دسامرب . گردید ١٩٥٦در سال  ”١فورد موتورز“عمومی سهام 

  .نفر را میلیونر کرده بود ٣٠٠و اپل در این مسیر ! بله، میلیارد دالر. میلیارد دالر بود ١.٧٩بر 
اویی که دوسِت نزدیک و همیشه همراِه جابز . در بین این افراد جایی نداشت کاتکیاما دانِیل 

از  کاتکی. اِی یک اشکوبه بود ی اجاره ی فریدلند و در خانه ی کالج، در هند، در مزرعه در دوره

                                                 
1  Ford Motors 
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به رشکت پیوسته و همچنان به عنوان کارمند ساعتی مشغول به ) در گاراژ جابز(زمان تأسیِس اپل 
ی عمومی سهام به  که قبل از عرضه ١اختیارحِق ی در جایگاهی قرار نداشت که از سهاِم کار بود ول

د داشتم، پس فرض «: گفت خودش می. شد، برخوردار شود افراد پاداش داده می کامالً به استیو اعت
ن هیچ . طور که من همیشه مراقبش بودم را بر این گذاشتم که مراقبم خواهد بود، درست ه

ندادند نوع استخدامش بود؛ او تکنیسیِن  کاتکیرا به  اختیارحِق دلیل اینکه سهاِم » .یاوردمفشاری ن
با . کرد اختیار را ناممکن میحِق این برخوردارِی او از سهام  و ،بگیر ساعتی بود و نه مهندِس حقوق
ولی جابز تصمیمی بر خالِف  ،وجود داشت ”سهام مؤسسین“اش از  این حال قطعاً امکان برخورداری

استیو متضاد وفاداری است، اصًال «: های اپل است به قول اَندی ِهرتزِفلد که از قدیمی. این گرفت
علی رغم این خصیصه، خوِد » .داند انگار خود را ملزم به راندن نزدیکانش می. وفاداری است ضِد 

  .اش را با جابز حفظ کرد ی دوستی ِهرتزِفلد رابطه
اند و در موقعی مناسب که باألخره  کاتکی پس از مدتی تصمیم گرفت بیرون دفرتِ جابز منتظر 

 کاتکی. کرد ک میادبی َد  ولی جابز هر دفعه او را با بی. د قضیه را با صحبت حل کندش می خارجاو 
وقت خودش به من نگفت واجد رشایط  ترین مورد برای من این بود که هیچ سخت«: گفت می

ی سهام سؤال  هر بار که درباره. اقل این یکی را به عنوان دوست به من بدهکار بودحد. نیستم
 کاتکیی عمومی سهام،  رسانجام شش ماه بعد از عرضه» .داد کردم مرا به مدیر خودم ارجاع می می

اما به محض ورود، . شهامت الزم برای رف به دفرت جابز و صحبت راجع به مشکل را به دست آورد
شوکه شدم، اشکم «: گفت در این مورد می شخود. آنقدر رسد برخورد کرد که او خشکش زداستیو 

  ».مان به کل از بین رفته و این خیلی اندوهناک بود دوستی. در آمد و دیگر نتوانستم حرف بزنم
در انتظارش بود، نزد جابز  اختیارحِق ی متناوب که انبوهی از سهام  رُد هالت، مبدع منبع تغذیه

و » تو باید کاری برای رفیقت دانِیل انجام بدهی«: گفت. و کوشید او را متوجه رشایط کند رفت
هر مقدار که تو بدهی، من «: گفت. پیشنهاد کرد که هر دو مقداری از سهام خود را به او بدهند

ن را رویش می   ».دهم می -سهم-من صفر تا . خیلی ُخب«: جابز جواب داد» .گذارم هم ه

                                                 
١  Option در واقع، حِق . »اختیار فروش«و » اختیار خرید«: توان به دو دسته تقسیم کرد یا حِق اختیاِر معامله را می

، برای )و نه الزامی(به معنای اعطای حِق اختیاری   ،)که در این کتاب چند بار به آن اشاره شده(اختیاِر خریِد سهام 
ل می  این قیمِت . شده است خرید سهام با قیمِت از پیش تعیین ها  رشکت. نامند از پیش تعیین شده را قیمت اِع

ِل پایین به آنها واگذار می  برای پاداش دادن به کارکناِن ارشد خود، سهام دارای حق اختیار را با قیمِت  در . کنند اِع
ِل حِق اختیار، قیمِت جارِی سهاِم رشک ت باال رفته باشد، کارکناِن داراِی حِق نتیجه چنانچه تا رسیدن به زماِن اِع

تر از قیمِت جارِی سهام، تصاحب کنند و سپس با فروش آنها در بازار بورس  توانند سهام را با قیمتی پایین اختیار، می
حال چنانچه قیمِت جارِی سهام، از قیمِت حِق اختیاِر . سود کنند ها، کسِب  به قیمِت واقعی، از ما به التفاوت قیمت

ارزش شده است، چرا که کسی سهام را گرانرت  تر رفته باشد، در حقیقت خود به خود، حِق اختیار بی سهام، پایین
  م.تر بفروشد خرد که بعد، ارزان ی
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ی عمومی  پیش از عرضه. او رفتاری کامالً بر عکس داشت که اصالً عجیب نبود ؛نیاکو اما واز 
 ٤٠خود را به  اختیارحِق سهم  ٢.٠٠٠سهام تصمیم به فروش گرفت، آن هم با قیمت بسیار پایین؛ 

شان از ِقبَِل فروش آن سهام نفر از کارمندان رده پول خرید یک خانه را به  ،ی میانی فروخت که اک
ی رؤیایی برای زندگی با همرس جدیدش خرید ولی  خود وازنیاک نیز با ثروتش یک خانه. جیب زدند

واز بعدها نیز دسِت کارکنانی را که . زنش خیلی زود طالق گرفت و خانه را هم مال خود کرد
ُ و اسپینوزا، فرناکاتکیاند گرفت؛ از جمله  کرد سهام کمی دریافت کرده احساس می . نِدز، ویگین

همگان او را دوست داشتند، بیش از همه به خاطر سخاوتش و البته کسانی هم بودند که مثل 
چند ماه بعد، در تابلو اعالنات رشکت یک . دانستند می» صفت وحشتناک خام و کودک«جابز او را 

: ی پوسرت نوشت یک نفر گوشه .نصب شد که مردی فقیر در قاِب آن نشسته بود ١ِوی پوسرت یونایِتد 
  ».١٩٩٠واز در سال «

ی عمومی سهام، از  قبل از عرضهاو . پخته بود - بر خالف واز- ی مالی  عملکرد جابز در زمینه
ای  سپس به عنوان مرد رسانه. حضانت با کریسان برنان اطمینان حاصل کرد توافقِ  نهایی شدنِ 

ود تا دو مؤسسه یکی : ی عمومی سهام انتخاب کنند ا برای عرضهگذاری ر  ی رسمایه رشکت کمک 
و دومی که جدیدتر بود،  ٣اسرتیت های وال از قدیمی ٢گذارِی مورگِن استنلی ی رسمایه مؤسسه
به  ٥بیل هاْمربِچت. فرانسیسکو از سان ٤کویست- اند- گذارِی هاْمربِچت ی تخصصِی رسمایه مؤسسه

ادب بود که به هر حال یکی از  ن استنلی بیهای مورگِ  استیو خیلی با آدم«: آورد که خاطر می
  » .های سختگیر آن دوره بودند مؤسسه

عیِن روز روشن بود که پس از گشایش بازار، قیمِت سهاِم اپل به رسعت صعود خواهد کرد ولی 
سؤاِل جابز از . ریزی کرد دالر برنامه ١٨ی هر سهم در قیمت  با این حال مورگِن استنلی برای عرضه

دالر  ١٨به من بگویید بدانم چه اتفاقی برای این سهامی که ما «: دار این بود بانک آقایانِ 
تان  کنیم خواهد افتاد؟ غیر از این است که ش آنها را به مشرتیان خوب گذاری می قیمت
هاْمربِچت تصدیق کرد که » گیرید؟ ٪ کمیسیون می٧فروشید؟ اگر این طور است برای چه از من  می

 ً گذاری سهام پیش  ی معکوس را برای قیمت ی مزایده دارانه است و بعدها ایده جانب سیستم اساسا
 .بندی کرد ی عمومی، فرمول از عرضه

به (دالر  ٢٢دارها قیمت را به  بالفاصله بانک. عرضه شد ١٩٨٠سپتامرب  ١٢سهام اپل صبح روز 
-به موقع وارد دفرت هاْمربِچتجابز . دالر هم رسید ٢٩رساندند که تا پایان روز به ) ازای هر سهم

                                                 
1  United Way 
2  Morgan Stanley 
3  Wall Street 
4  Hambrecht & Quist 
5  Bill Hambrecht 
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میلیون  ٢٥٦یک مرد  ،سالگی ٢٥در سن آنَک او . کویست شد تا شاهد معامالت افتتاحیه باشد-اند
  .دالری بود

  
  !ثروتمنديحاال تو عزيزم، 

 
ند شدن اش که هم ورشکستگی و هم  و به راستی در رستارس زندگی ،در قبل و بعد از ثرو

او یک هیپِی مخالف با . میلیاردر شدن را برای او رقم زد، رویکرد جابز در قباِل ثروت پیچیده بود
خواست آنها را رایگان به دیگران  که می-دلش  گرایی بود که با کار روِی اخرتاعاِت رفیِق خوش مادی 

او یک زاهِد اهل ِذن بود که به سفر معنوِی هند رفت و بعدها به این . دار شد رسمایه - بدهد
رسد این حاالت بیش از  به نظر می. ای است و کار حرفه نتیجه رسید که مأموریتش ایجاد یک کسب 

  .اند آنکه در تقابل با هم بوده باشند، در تعامل بوده
ای  یی که طراحی و ساخت دوستانهی وافری به اشیاِء فیزیکی داشت، به خصوص آنها جابز عالقه

های  های پورشه و مرسدس، چاقوهای ِهنِکلز و وسایل براْون، موتورسیکلت داشتند؛ مثل اتومبیل
. ٣اُالفِسن- اَند- و تجهیزات صوتی بَنگ ٢ُدرِفر ، پیانوهای باِسن١های آنِسل آدامز دابلیو و نقاشی.اِم.بی

او . گرایی نداشتند زیست نشانی از تجمل  آنها میهایی که در  ولی فارغ از میزان ثروتش، خانه
. شد زده می شان خجالت کرد که حتی یک گدای خیابانی هم از دیدن شان می آنقدر ساده مبله

ن ستاد شخصی و گروه . کرد طور که بعدها هم مشاهده شد، اغلب مثل مردِم عاّدی سفر می ه
خرید ولی همیشه خودش رانندگی  ی میهای خوب محافظین امنیتی هم نداشت و اگر چه ماشین

ولی (را به او داد، قبول نکرد  ٤کوال پیشنهاد خرید اشرتاکِی یک جِت لِیر وقتی که مارک. کرد می
مثل پدرش، در ). برایش بخرند ٥اسرتیم ی اپل خواست که یک جِت گُلف مدیره بعدها از هیئت
ولی در هیچ زمانی، به هوِس کسِب سوِد داد  کنندگاِن قطعات خساست به خرج می مذاکره با تأمین

  .بیشرت اجازه نداد که بر اشتیاقش برای خلق محصوالِت عالی غلبه کند
  

  :دز  می حرفدار شدن  شبه پول گونه از یک ی عمومی سهام اپل، این سی سال بعد از عرضه
  
فکر  ی معمولی بزرگ شدم، بنابراین هرگز در یک خانواده. وقت نگران پول نبودم من هیچ«

توانم یک مهندس خوب باشم، از  در آتاری فهمیدم که می. نکردم که ممکن است گرسنگی بکشم
                                                 

1  Ansel Adams 
2  Bosendorfer 
3  Bang & Olufsen 
4  Lear Jet 
5  Gulfstream Jet 
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ن داشتم ی خودم راه فقر  وقتی توی کالج یا در هند بودم با اراده. آن پس همواره به پیرشفتم ای
ن زندگی ساده را حفظ کردم ،را پیشه کردم بی، که از فقِر نس. و حتی وقتی شاغل شدم باز هم ه

البته زیبا بود چون از بابت پول نگرانی نداشتم، به ثروتی باورنکردنی رسیدم که پس از آن هم الزم 
  ».نبود نگران پول باشم

باید که کردند  دیدم که پول زیادی به جیب زده بودند و حس می هایی را می در اپل آدم«
خانه که هر کدام یک مبارش هاشان رولزرویس خریدند و چندین  بعضی. متفاوت زندگی کنند

شان جراحی پالستیک  همرسان! استخدام کردند تا مبارشها را بچرخاندرا بعد، یک نفر  .داشت
ولی این روشی نبود که من بخواهم برای . زدند غریب به هم می و   های عجیب کردند و قیافه می

تباه کردن  ها مهلِت  ن پولبه خودم قول دادم که به ای. دیوانگی محض بود. زندگی در پیش بگیرم
  ».ام را ندهم زندگی

 
ی کوچک تأسیس کرد اما به زودی   یک بنیاد خیریه. ای نداشت ەدوستی ویژ  ی نوع جابز روحیه

ی آن استخدام کرده، آزاردهنده است زیرا او مدام  فهمید که رس و کله زدن با مدیری که برای اداره
های  ی فعالیت به بخشندگی در حوزه ”شویقت“و چگونگی  ”ابتکاری“های  راجع به کمک

دوستی ترویج و سپس خیال  هایی را که تصویری از برش جابز چنین آدم. کرد برشدوستانه وراجی می
دالر برای  ٥.٠٠٠تر، مخفیانه مبلغ  پیش. پنداشت کردند قادر به بازاخرتاع آن هستند، حقیر می می

متعلق به لَری بریلیانت، اختصاص داده و حتی ) با فقربرای مبارزه ( ١گیری بنیاد ِسوا کمک به شکل
اما وقتی بریلیانت چند نفر از اعضای . ی آن را هم پذیرفته بود مدیره عضویت در هیئت

ی عمومی سهام اپل، به  را بالفاصله پس از عرضه ٣و ِجری گارسیا ٢مدیره از جمله ِویوی گِریوی هیئت
در عوض به . د، جابز از پیوس به بنیاد او منرصف شددفرتش آورد تا درخواست کمک بیشرتی کن

هنگ کند تا کاِر  ٤کالک ی ویزی اهدایی به بنیاد ِسوا را با برنامه IIدنبال راهی گشت تا اپل  ه
  .تر شود تحقیق برای مبارزه با نابینایی در نپال آسان

. دالر ٧٥٠.٠٠٠به والدینش پاْول و کالرا جابز تعلق گرفت؛ سهامی به ارزش  ،ی او بزرگرتین هدیه
: گفت استیو می. آلتوس در رهِن آن بود ی لوس بخشی از آن رصف بازپرداخت وامی شد که خانه

شان  یک مشت از دوستان. شان بود که چیزی گروی بانک نداشتند مشرتک اولین بار در کل زندگیِ «
نی دع با این حال هنوز تصمیم نداشتند یک » .ای شد العاده جشن فوق. وت کردندرا برای مه

شان  خوب  ای به این کار نداشتند، چون از زندگی عالقه«: گفت جابز می. ی بهرت بخرند خانه
کشتی پرینسس  -یکی از دو-بار سواِر  شان این بود که سالی یک تنها ولخرجی» .خوشحال بودند

                                                 
1  Seva Foundation 
2  Wavy Gravy 
3  Jerry Garcia 
4  Visicalc 
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چون » برای پدرم بزرگرتین لحظه بود«بور از کانال پاناما که به قول جابز بشوند؛ سفری با ع ١کروز
 انداخت که در پایان مأموریت جنگ جهانی دوم، سوار بر کشتِی نیروی دریاییِ  او را یاد زمانی می

  .فرانسیسکو بود عازم بندر سان ،ساحلی
اولین  ٢سی .اِن. آی. یدای رشکت هم به شهرت رس ی مرد رسانه با رسیدن اپل به موفقیت، چهره

 ،این مرد«: تیرتش این بود. روی جلد انداخت -١٩٨١در اکترب -ای بود که عکس جابز را  مجله
هر - ”ریش مخملی و موهای بلند“در عکس، جابز با » .تجارت را برای همیشه متحول کرده است

خیلی اطلسی بود، شلواِر جین، پیراهِن سفید و یک کت ابریشمی که رنگش  -مرتب و منظم ”دو“
ن نگاه جادویِی به عاریت گرفته IIروی یک اپل  از رابرت فریدلند، درست  شده خم شده و با ه

پُرشوِر  نِ ـکند، جمالتش با لح وقتی استیو جابز صحبت می«: به گزارِش مجله. به دوربین زل زده بود
  ».ش مطمنئ شوداننخواهد از تأثیرگذاری سخ بیند و می شود که آینده را می کسی ادا می

 ،روی جلد. با مقاالتی راجع به چند کارفرمای جوان چاپ شد ١٩٨٢ی  ی تایم در فوریه مجله
: او داستان کامل خودش را گفته بود. کار شد) کننده باز هم با آن نگاه هیپنوتیزم(تصویری از جابز 

ً با دسِت خالی صنعت کامپیوترهای شخصی را بر پا کردم« میمه به قلم مایکل م ض» .تقریبا
سال قبل در اتاق  ٦کند که  سالگی، رشکتی را هدایت می ٢٦جابز در «: اشاره داشت که ،موریتز

میلیون  ٦٠٠رود فروشی معادل  و امسال انتظار می ،اش واقع شده بود خواب او و گاراژ منزل پدری
. رو و خشن است او به عنوان یک مدیر اجرایی گاهی اوقات با زیردستانش تُرش... دالر داشته باشد

  ».”باید یاد بگیرم چطور احساساتم را مخفی کنم“: گوید خودش می
  

ها  ی ضدفرهنگ هی جامع از راه رسیده، او هنوز خودش را بچه ثروِت با وجود شهرت و 
هایش را  های استنفورد، کت ابریشمِی ویلکیز بَشفورد و کفش در یک بازدید از کالس. دانست می

روی هم ) وضعیت مراقبه(در آورد، روی یک میز نشست و پاهایش را در حالت نیلوفِر آبی 
و جابز با پرسیدند نظیر اینکه سهام اپل کِی باال خواهد رفت؟  دانشجوها سؤاالتی می. انداخت
گذاشت و در عوض، از اشتیاق خود به محصوالت آینده  شست و کنار می هایش آنها را می جواب

ام شد، نوبت  سؤال. گفت؛ مثالً ساخت کامپیوتری به کوچکی یک کتاب سخن می های تجاری که 
ها  بعضی» اید؟ چند نفر از ش باکره«: پرسید. پوش های او از دانشجویان شیک رسید به پرسش

ها به قهقهه تبدیل شد و  خنده» اید؟ دی زده.اِس.چند نفرتان اِل«: سؤال بعد. پاچه خندیدند دست
چرا که بیشرت  ،های نسل جدید نالید جابز بعدها از دست بچه. فقط یک یا دو دست باال رفت

ِ من به مدرسه، درست بعد از دهه«: و جویای شغل بودند  ماّدی ز راه ی شصت و قبل ا زماِن رف
های امروزی را نگاه کن، حتی افکار  بچه. افتادن موج فراگیِر عملگرایِی سودمند و کاربردی بود

                                                 
1  Princess Cruise 
2  Inc. 
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. ی او به قول خودش متفاوت بود دوره» .گرا هم ندارند، یا الاقل چیزی نزدیک به آن آل ایده
است، این ی ما  وزیدن گرفت هنوز هم پشتوانه ٦٠ی  گرایی که در دهه آل بادهای ایده«: گفت می
 ».من تنیده شده سالِ  و  سن  های هم  ذات اک آدم در



  
 

 

 دهفصل 
  

  شود مك متولد مي
 

ی گویی که یک انقالب می می  خوا
 
 

 
  .١٩٨٢جابز در سال 

  
  

  فرزند جف راسكين
 

توانست جابز را مفتون خود کند و هم به  هایی بود که هم می جف راسکین از آن شخصیت
او یک آدم فلسفی بود که همزمان . طور که معلوم شد هر دو کار را کرد و آن ،دَر ستوه آوَ 

های . طبع و وزین باشد توانست شوخ می راسکین علوم کامپیوتری آموخته بود، موسیقی و ه
ُ  یک رشکِت و داد،  برصی آموزش می او  ١٩٦٧تِز دکرتای سال . کرد و یک تئاتر را اداره می ١پرای َچمِرب ا
راجع به جایگزینی رابط کاربری متنی با استفاده از رابط کاربری  ٢دِیگو َسن. سی.در دانشگاه یو

                                                 
١   ُ تواند روی  رود و به این صورت می افراد روی صحنه میپرا که به جای ارکسرت، تنها با یک گروه محدود از نوعی از ا

  م.ِسِن تئاترهای کوچک نیز اجرا شود
2  U.C. San Diego 
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وقتی از تدریس خسته شد، یک بالن هوای گرم اجاره کرد، با آن به باالی منزل و . گرافیکی بود
  !برای استعفا را با فریاد اعالم کردرئیس دانشگاه رفت و تصمیم خود 

ی اپل  ١٩٧٦در سال  گشت، رساغ  می IIوقتی که جابز دنبال یک طراح برای دفرتچه راهن
راسکین به گاراژ جابز آمد، وازنیاک را دید که پشت . داشت  راسکین رفت که یک رشکت مشاوره

نجا جابز پیشنهاد طراحی دفرتچه ر . بودمیِز کار سخت مشغول  ی محصول در ازای ه  ٥٠اهن
یکی از رؤیاهای او این . راسکین در نهایت به مدیریت بخش طبع و نرش در اپل رسید. دالر را داد

کوال  خودش از مایک مارک ١٩٧٩در . ی عموم مردم تولید کند بود که کامپیوتری ارزان برای استفاده
از . باشد ”١آنی“ی با اسم رمز ا ہی پروژ  جایی کرد تا فقط مسئول بخش توسعه درخواست جابه

های کامپیوتری خیلی بوالهوسانه بود،  ہهای زنانه برای پروژ  آنجایی که به نظِر راسکین انتخاب نام
البته به دلیل اجتناب از بروز . را تغییر داد ہ، نام پروژ ٢اینتاش مک اش مورد عالقهبه افتخار سیب 

نامگذاری  ٣اینتاش، کامپیوتر مذکور َمکینتاش های ساخت تجهیزات صوتی مک درگیری با آزمایشگاه
  .شد

ای ساده و یکپارچه با  دالر؛ وسیله ١.٠٠٠راسکین دستگاهی در ذهن داشت با قیمت تقریبِی 
ایشگر  ،پایین آوردن قیمتبرای . کلید و سایر لوازم ایشگر و صفحه  ٥پیشنهاِد استفاده از یک 

او خود را . را ارائه کرد 6809، یعنی موتوروال )و ضعیف(ی خیلی ارزان  اینچی و یک ریزپردازنده
گاه  گاه و بی. نوشت می ”کتاب َمکینتاش“ ای به نامِ  پنداشت و افکارش را در دفرتچه فیلسوف می

با این آرزو رشوع شده  ”ها کامپیوتر میلیون“یکی از آنها با عنوان . شد مقاالتی هم از او منترش می
ً هر  ”شخصی“اگر کامپیوترهای شخصی به راستی قرار است «: است باشند، بایستی تقریبا

  ».شود، حداقل یکی از آنها را داشته باشد ای که بنا به تصادف از بین جمعیت انتخاب می خانواده
. شد ی َمکینتاش هر لحظه به انتهای حیات خود نزدیک می ہپروژ  ،١٩٨٠و  ١٩٧٩های  طی سال

ً تا دم مرگ پیش می کوال طلب  از مارک ،رفت ولی هر بار راسکین با چاپلوسی هر از گاهی تقریبا
ی اپل در کنار  مهندس داشت که در دفرت اولیه ٤گروِه پژوهشی او تنها . کرد عفو و مهلت می

محیِط کارشان پُر . کردند خیابان دورتر از مقر جدید رشکت کار می رستوران زمیِن خوب، یعنی چند
های کنرتلی  بازی بود از اسباب ی  تا بیشرت شبیه به مهدکودک روزانه) عشق راسکین(ها و هواپی

های چسبی، کار متوقف  ی شلیک توپ ی بازِی مسخره وقت به بهانه وقت و بی. ها باشد گیک
ها میز کارشان را با مقوا سنگربندی  برای همین، بچه«: آورد که یاد میاَندی ِهرتزِفلد به . شد می

مقوایی شده  هزارتویِ شبیه یک  ،بخشی از دفرت. همه جا به هم نریزد ،کرده بودند تا موقع شلیک
  ».بود

                                                 
1  Annie 
2  McIntosh 
3  Macintosh 
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چهره و از نظر فلسفی  بارِل اِسمیت بود؛ یک مهندس جوان، بور، خوش ،ی گروه ستاره
ها کارش را  پرستید و سعی داشت با وجود دشواری نویسِی وازنیاک را میکه مهارت کد ،خودساخته

ن خوبی انجام دهد دهی اپل پیدا کرد و از توانایی  اَتکینُسن، اِسمیت را در بخش رسویس. به ه
زده شد، سپس به راسکین پیشنهاد داد که او را برای  گیر او حین انجام تعمیرات شگفت چشم

قادر  ١٩٨٠ی  آمد ولی در اوایل دهه بعدها به خاطِر اسکیزوفرنی از پا در اِسمیت. دارد گروهش بر
  .دَر فرسای مهندسی، تحت کنرتل در آوَ  وارش را در راه انجام کارهای طاقت بود نیروی دیوانه

جابز اسیر رؤیاهای راسکین شده بود ولی اسیِر میل او به پایین آوردن قیمت با فدا کردن 
به راسکین گفت ارصار برای ارزان ساخ آن محصوِل به قوِل خودش  ١٩٧٩در پاییز  .نه ،کیفیت

های کامپیوتر را مشخص  فقط قابلیت«: را کنار بگذارد و اصالً نگران قیمت نباشد ”العاده مهم فوق“
ام آنچه الزم بود در کامپیوتِر مورد نظر بگنجد را بر  راسکین با یادداشتی طعنه» .کن : ردشم آمیز 

ایشگر رنگی با وضوح باال؛ چاپگری بدون نوار چاپ متحرک که بتواند تصاویر گرافیکی را با 
آژانس ( ١ی آرپا رسعت یک صفحه در دقیقه بیرون دهد؛ دسرتسی بدون محدودیت به شبکه

 :تشخیص گفتار و ترکیب موسیقی ؛ توانایی}جد اینرتنت امروزی{) ی تحقیقاتی های پیرشفته ہپروژ 
ها، همراه با پژواک  با گروه کُِر کلیسای مورمون ٢سازی صدای همخوانِی انریکو کاروسو حتی شبیه«

های مورد عالقه،  رشوع کار با قابلیت«: یادداشت با این جمالت به پایان رسیده بود» .متغییر صداها
و  ،ع کنیمها کار را رشو  متوسط و نیز تعدادی از قابلیت ما باید با یک هدِف . منطقی نیست
راسکین صرب اندکی  ،به بیان دیگر» .مان به وضعیت امروز و فردای تکنولوژی باشد همزمان حواس

اگر اشتیاق الزم برای محصول را داشته باشی، «: گفت جابز داشت که می در قبال این اعتقادِ 
  ».توانی واقعیت را راِم خود کنی می

گذاشته شدن از  جابز به خصوص پس از کنار . دو  سان بروز برخورد میان آنها قطعی می بدین
ها از خودش عالمتی به جا  گشت که مثل خرس ، دنبال جایی می١٩٨٠ی لیسا در سپتامرب  ہپروژ 

. چشمش را بگیرد ہبگذارد و َمکینتاش در قلمروی او بود، پس اجتنابی نبود از اینکه این پروژ 
م مردم با یک رابط کاربری گرافیکی و طراحی ی راسکین راجع به دستگاهی ارزان برای عمو  مقاله

ی َمکینتاش،  ہاو در پروژ  البته هیچ بعید نبود که با حضور ساده، روح استیو را به تکاپو انداخت و
ره بیافتد استیو «: گفت جوآنا هافَمن یکی از اعضای گروه َمک، می. روزهای حضور راسکین به ش
ل نظراتش در  شد گفت چه  درنگ می بی. ، ِجف هم رفت توی فکرہپروژ عمالً رشوع کرد به اِع

  ».ای به بار خواهد آمد نتیجه
و دومین  6809ی موتوروال  اولین درگیری بر رس تصمیم راسکین برای استفاده از ریزپردازنده

ایل او برای آوردن قیمِت َمک به زیر  دالر رخ داد، حال آنکه جابز مصمم به  ١.٠٠٠درگیری بر رس 
                                                 

1  ARPA Net: The Advanced Research Projects Agency Network 
2  Enrico Caruso 
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ی  آورد که َمک با پردازنده ای قوی بود و از این رو فشار می یک دستگاه عالی با پردازندهساخت 
ن که در لیسا هم استفاده(ساخته شود  68000موتوروال  جابز کمی قبل از کریسمس  .)شد می  ه

ونه ،١٩٨٠ ر ت ی قوی ی اولیه با پردازنده بدون اطالِع راسکین، از بارِل اِسمیت خواست که یک 
اش در اپل یعنی وازنیاک، اِسمیت هم مثل ساعت رشوع به  درست مثل الگوی عملی. طراحی کند

ام توانایی کار روی طرح کرد و سه هفته ام بدون اسرتاحت جان کَند و  نویسی  های برنامه ی 
ام کار او. برانگیزش را به کار گرفت اعجاب موتوروال  جابز قادر شد گروه را مجبور به کار روی ،با ا
  .های َمک را محاسبه کرد راسکین بیش از پیش به فکر فرو رفت و از نو هزینه .کند 68000

ام  - یعنی انتخاب راسکین- تر  ی ارزان و اما یک چیز مهِم دیگر؛ تراشه قادر به پردازش 
ن یعن-... ها، منوها، نشانگر ماوس و  ی رابط کاربری از قبیل پنجره کننده های خیره گرافیک ی ه

 بازدید ازدیگران برای  خود مشوقِ  ،ینـراسک. نبود - شده از زیراکس پارک های غارت نیمتـغ
ای  ها را هم دوست داشت ولی زیاد عالقه ایش پیکسلی و پنجره ی صفحه پارک بود، ایدهزیراکس 

هم که  ی استفاده از نشانگر و ماوس را و ایده ،های ظریف نداشت آیُکنهای زیبا و  به گرافیک
ً کافر بود انجام کارها با ماوس  عاشقِ  ،ہهای پروژ  بعضی از بچه«: او بعدها اظهار داشت. اساسا

های برشی به  زبان امادی است که در  آیُکن. ها بود آیُکنی  مثال دیگر، کاربرد مسخره. بودند
ً دلیلی وجود دارد که آدم. قابل فهم است یک اندازه غیر آوایی را اخرتاع های  ها زبان حت

  »!اند کرده
ی  هر دوشان خواستار یک پردازنده. بیل اَتکینُسن دانشجوی سابق راسکین، طرف جابز را گرفت

استیو «: گفت اَتکینُسن می. های قشنگ و کار با ماوس بر آید قوی بودند که از پس پردازش گرافیک
ستیو حق داشت کار را از چنگش ا. دنده بود او خشک و یک. دور کند ہمجبور شد جف را از پروژ 

  ».ی دنیا هم از این کارش سود برد همه. در بیاورد
راسکین . ها بدل شد اختالفاِت آن دو، مرز فلسفه را نیز پشت رس گذاشت و به تقابل شخصیت

نم «: گفت می کردم  حس می. همه بپرند ”بپرید،“گوید  دوست دارد که وقتی می - استیو-به گ
د ا یغیرقابل اعت . آمد آنها هم بدش می کرد، از خودِ  ست و اینکه اگر کار دیگران نظرش را جلب 

ی) استیو(ی نوِر دور رس او  انگار از هر کسی که هاله ی را  جابز در  حال نظرِ » .آمد دید، خوشش 
ً مغرور بود«: مورد راسکین را بخوانید ی  چیز زیادی از رابط. جف واقعا  من هم. دانست کاربری 

چند . های خودش مثل اَتکینُسن را که خیلی هم کاربلد بودند، بقاپم تصمیم گرفتم چند تا از آدم
تر بسازیم و نه یک  اینها کار را بر عهده گرفتند تا یک لیسای ارزان. نفر را هم از گروه خودم آوردم

  »!تکه آشغال
یکی از مهندسین در ١٩٨٠رب در دسام. تعامِل کاری با جابز را غیرممکن یافتند ،برخی از افراد

بازی و دردرس وارد گروه  رسد جابز بیشرت تَِنش، سیاسی به نظر می«: یادداشتی برای راسکین نوشت
. آید صحبتی با او خوشم می به شخصه از هم. کند نه اینکه از حل کردن مشکالت لذت بربد می
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ایی را که برای کار ارائه می ایده ی. دارم کند، دوست ها، انرژی و دور د،  ولی فکر  کنم بتواند اعت
  ».پشتیبانی و محیط آرامی را که برای کار نیاز دارم، فراهم آورد

های دیگر اعتقاد داشتند که جابز بر خالف خلق و خوی نامناسبش، کاریزما و نفوذ  ولی خیلی
جابز در . را دارا است ”خلق اثری هر چند کوچک در جهان“الزم به منظور هدایت آنها در مسیر 

گفتگو با کارمندان، راسکین را یک رؤیاپرداِز محض و خودش را یک فاعل به معنای واقعی کلمه 
میل به انتقام بابت اخراج . خواند و وعده داد که َمک را ظرف یک سال به رسانجام خواهد رساند

با  ،همه در حضورِ . داد ف میزد و چنین رقابتی به او نیروی مضاع ی لیسا در او موج می ہاز پروژ 
با «: به گروه َمک گفت. دالر رشط بست که َمک پیش از لیسا عرضه خواهد شد ٥.٠٠٠جان کُْوچ 
  ».تر از لیسا درست کنیم و قبل از آنها به بازار بفرستیم توانیم یک کامپیوتِر بهرت و ارزان هم می

 ١٩٨١ی  اسکین قصد داشت در فوریهجابز نظارت خود بر گروه را با لغو سمینار ظهرگاهی که ر 
ل کرد ً اِع خیلی اتفاقی، آن روز گذر راسکین به سالن . برای کل کارمندان رشکت بر پا کند، رس

نفر آنجا منتظرند؛ چرا؟ زیرا جابز حتی به خودش زحمت ابالغ  ١٠٠کنفرانس افتاد و دید که 
انی کردبنابراین راسکین رفت ! عمومی لغو جلسه را هم نداده بود این اتفاق . و برای آنها سخ

اسکاتی دوباره . منجر به نوش یک یادداشت ابلهانه از جانب راسکین خطاب به مایک اسکات شد
 عنوانِ . داران بداخالق رشکت یافت خودش را در وضعیت سخِت مهاِر یکی از مؤسسین و سهام

  :دو متنش چنین بو  ”کار کردن با یا برای استیو جابز“یادداشت 
  
ام ولی کار کردن برای او  من همیشه استیو را دوست داشته... اینجا یک مدیر وحشتناک داریم«

آنقدر این اتفاق رخ داده که . دهد معموالً قرارهای مالقات را از دست می... دیگر غیرممکن شده
جایی  در... کند های اشتباه عمل می بدون فکر و بر اساس قضاوت... دیگر یک ُجِک متداول شده

ی ی جدیدی به میان  اغلب وقتی حرف یا ایده... دهد که الزم است اعتبار مناسب را اختصاص 
گوید کار روی آن  و می ”ارزش و احمقانه است بی“تازد که  درنگ به آن می آید، بی می
شود که  وضع وقتی بدتر می. ها به تنهایی یعنی مدیریت نادرست  این. کردنی بیش نیست تلف وقت

کند که انگار ایده ماِل  ها خوب باشد، بالفاصله پیِش دیگران طوری از آن صحبت می یکی از ایده
  ».خودش بوده

  
ن اسکات او و . زد جابز زیر گریه. کوال فراخواند رکروز عرص، جابز و راسکین را به دفرت ما ه

ی هیچ: راسکین فقط روی یک چیز توافق داشتند ی لیسا،  ہدر پروژ . توانست با دیگری کار کند یک 
ی اینها  از همه. بار ترجیح داد جابز برنده بیرون برود اما این. اسکات طرف کُْوچ را گرفته بود

نی دور ی نوپا و واقع در ہگذشته، َمک یک پروژ  ُ  ساخت فتاده بود و حضور جابز در آن، مساوی ا
راسکین  ،چه چیزی بهرت از این؟ پس اسکات. اش از مقر اصلی رشکت و دردرسهای کمرت بود با دوری
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خواستند مرا گول بزنند و یک کاری بدهند  آنها می«: گفت جابز می. را به مرخصی اجباری فرستاد
حاال، هم گروه . برای من مثل بازگشت دوباره به گاراژم بود. نبوددستم که مشغولش باشم، بد هم 

 ».خودم را داشتم و هم تحت کنرتل بودم
ام شد ہاخراج راسکین اگر چه منصفانه نبود ولی در کل به نفع پروژ  راسکین . ی َمکینتاش 

ا گرافیک ی ضعیف، نوار کاست، بدون ماوس و ب ی پایین، پردازنده خواست با حافظه دستگاهی می
شاید کمک  ،دالر نگه دارد و این ١.٠٠٠توانست قیمت را نزدیک  او برخالِف جابز می. حداقلی

ولی راسکین به هیچ وجه قادر به انجام کاری . کرد که اپل سهم بیشرتی از بازار را تصاحب کند می
. ا متحول کندی دستگاهی که دنیای کامپیوترهای شخصی ر  که جابز کرد، نبود؛ یعنی تولید و عرضه

راسکین ! توانیم مسیری را که تاریخ به آن سو نرفت، ببینیم امروزمان می  در حقیقت ما از جایگاه
: گفت می اَتکینُسن. خواست بسازد استخدام شد تا دستگاهی را که دلش می ١کمی بعد توسط کانُن

ام معنا یک کانُن« ی هیچ. کَت ساخت، یک آشغاِل به  وقتی استیو َمک را بدل اما . خواستش کس 
و نه فقط یک  ،عامل کامپیوتری متولد شد در واقع یک سیستمتِر لیسا کرد،  ی ارزان به نسخه

   ٢».دستگاه الکرتونیکی مرصفی
  
 

  هاي تگزاكو برج
 

رس میز اَندی ِهرتزِفلد ظاهر شد؛ مهندسی جوان از گروه بر از رف راسکین، جابز  پسچند روز 
گفت  ِهرتزِفلد می. آمیز داشت ای زیبا و رفتاری شیطنت چهره ،که مثل رفیقش بارِل اِسمیت IIاپل 

ایل درونی های بی خلقی به خاطر کج«: ترسیدند که اک دوستانش از جابز می اش به بیاِن  اختیار و 
ولی ِهرتزِفلد از او خوشش » .که اغلب هم مطلوب نبود- رصیحِ هر آنچه که در ذهن داشت 

ن لحظه. آمد می تو اصالً توی کارت خوب هستی؟ چون «: پرسید  ی اولی که وارد شد، جابز ه
» .درجه یک روی َمک کار کنند و راستش مطمنئ نیستم که زیاد خوب باشی خواهم فقط افرادِ  می

دانستم که زیادی خوب  چون می ”بله،“ :بهش گفتم«: دانست چطور جواب دهد ِهرتزِفلد خوب می
  ».هستم

ن روز بعد از ظهر. ِهرتزِفلد هم به رس کار خود برگشت. جابز راهش را کشید و رفت  ،اما ه
خربهای «: کشد رسش را بلند کرد و دید که جابز دارد از باالِی پارتیشن به داخل اتاقش رسک می

  ».بلند شو با من بیا. تو حاال عضو گروه َمک هستی. خوبی دارم

                                                 
1  Canon 

ری در بدن جابزبر اثر رسطان  ٢٠٠٥راسکین در سال   ٢   .پانکراس در گذشت، یعنی اندکی پس از تشخیص همین بی
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ا که درگیرش بود، چند روز دیگر زمان  IIم طراحی بخشی از اپل ِهرتزِفلد گفت که برای ا
ِهرتزِفلد توضیح » تر از کار روی َمکینتاش باشد؟ چه چیزی هست که مهم«: جابز پرسید. خواهد می

تو «: جابز گفت. را بهینه کند و سپس به دست نفر بعدی بسپارد IIی داِس اپل  داد که باید برنامه
تا چند سال  IIدهد؟ اپل  اهمیت می IIچه کسی به اپل ! کنی لف میفقط داری وقت خودت را ت

جابز با » !کنی ی اپل است و تو همین اآلن کارت را روی آن رشوع می َمکینتاش آینده. دیگر ُمرده
با من «: ِهرتزِفلد را از برق کشید و کُدی که او مشغول نوشتنش بود از بین رفت IIاین جمله، اپل 
سپس، ِهرتزِفلد، کامپیوترش و باقی چیزها را داخل مرسدس » .ت رس میز جدیدتبرم بیا، دارم می

او و وسایلش را در پارتیشِن کنار بارل اِسمیت  ،بعد. خود انداخت و به دفرت َمکینتاش برد  ای نقره
جف راسکین چنان با » !این هم از میز جدیدت، به گروه َمکینتاش خوش آمدی«: رها کرد و گفت

های او بود، از جمله  ها هنوز پر از آت و آشغال عجله آنجا را ترک کرده بود که برخی از قفسه
های مدل   .هواپی

، کسب ینتاشاِن جابز از افراد برای استخدام در تیِم دزدان دریایی َمک، اولین امتح١٩٨١در پاییز 
گاهی اوقات کاندیداها را داخل اتاقی . اطمینان از این مورد بود که آنها عاشق محصول هستند

ونه می ی مخملی، بعد ناغافل پارچه را  البته زیر یک پارچه- ی اولیه از َمک آنجا بود  آورد که یک 
زد و یک راست  هاشان برق می اگر چشم«: گفت آندرآ کانینگهام می. ماند تظر میکشید و من می
شان  کردند به کلیک کردن، استیو با لبخندی بر لب استخدام رفتند رساغ ماوس و رشوع می می
  » .گف آنها را بشنود ”وآو“خواست  کرد، قشنگ دلش می می

از اینکه چند تا از دوستانش مثل لَری تِسلِر پارک، بعد   های زیراکس نویس بروس ُهرن از برنامه
ن. به گروه َمکینتاش پیوستند، تصمیم گرفت نزد آنها برود موقع یک پیشنهاد خوب از  ولی ه

جمعه شب بود که جابز به او . دالر، مانع از این اتفاق شد ١٥.٠٠٠رشکتی دیگر با پیش پرداخِت 
ُهرن رفت، جابز هم » .یز دارم که نشانت بدهم، کلی چبیایی اپلبه باید فردا صبح «: زنگ زد

 ،رفت تا دنیا را عوض کند العاده که می استیو برای ساخ این دستگاه فوق«: قالبش را گیر انداخت
گیری  جابز طرز قالب» .با آن نیروی عجیبش، تصمیم مرا عوض کرد. خیلی شور و شوق داشت

خواست فرآیند ساخت کل این  می«: نشان داد پالستیک و کنار هم قرار دادن قطعات را به ُهرن
ام جزئیات فکر شده بود این شور و شوق چیزی  ”.وآو“ :من گفتم. چیزها را بدانم، واقعاً هم روی 

  ».نبود که هر روز بشود دید، برای همین قرارداد را امضا کردم
نکه آن روزها زیاد کار ابتدا از ای«: گفت  جابز حتی سعی کرد وازنیاک را هم به گروه بیاورد، می

خیال، اگر به خاطر نبوغ او نبود تو اآلن اینجا  بی: کرد عصبانی شدم ولی بعد به خودم گفتم ی
ی » .نبودی ن مقطع، وازنیاک در حال بلند شدن از فرودگاهی در سانتاکروز با هواپی در ه
آسایی نجات یافت ولی دچار  چه به طور معجزه ی جدیدش دچار حادثه شد و گر موتوره تک

رستاْن کناِر بالینش ماند ولی واز تصمیم . فراموشی مقطعی گردید جابز تا بهبودِی نسبی در بی
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خواست به آنجا  ده سال بعد از خروج از برکلی، می. داشت الاقل برای مدتی از اپل دور باشد
  .در دانشگاه ثبت نام کرد ١کالرک  کُنرا برگردد و مدرکش را بگیرد، پس با نام راکی 

ی راسکین را  تصمیم گرفت نام سیب مورد عالقه ،ی َمک ہاما جابز به منظور تصاحب کامل پروژ 
ای برای ذهن برش  های زیادی، از کامپیوترها به عنوان دوچرخه در مصاحبه. دارد از روی محصول بر

ها در ساخِت دوچرخه به آنها امکان داده بود  نیعنی چه؟ از نظر استیو، نبوِغ انسا. یاد کرده بود
این نبوغ به شکلی مشابه، در ساخِت کامپیوترها نیز . که حتی بهرت از یک کرکس حرکت کنند
 ”دوچرخه“را به  ہاز این رو او تصمیم داشت نام پروژ . کارایی مغز آدمی را چندین برابر کرده بود

ن اول بازخورد تصمیمی که. تغییر دهد ل و من باِر «: گفت ِهرتزِفلد می. خوبی دریافت نکرد از ه
تر از آن در عمرمان نشنیده بودیم، برای همین به سادگی از اسم جدید عبور  چیزی احمقانه

 .ی تغییر نام کالً رها شد یک ماه بعد ایده» .کردیم
رسید که به نفر بالغ شد و جابز به این نتیجه  ٢٠گروه کارِی َمکینتاش به  ١٩٨١در اوایل سال 

ِن دو طبقه بنابراین همه را به طبقه. فضای کاری بزرگرتی نیاز دارند ای   ی دوم یک ساخت با 
دفرتِ جدید به خاطر نزدیکی . ای انتقال داد که با مقر اصلی اپل تنها سه خیابان فاصله داشت قهوه

شیدن به محیط کار، جابز برای نشاط بخ. های تگزاکو معروف شد به برج ،٢به ایستگاه تگزاکو
قبل از اینکه بتواند نظرش «: آورد که ِهرتزِفلد به خاطر می. دستور خرید یک سیستم صوتی را داد
  ».ای خریدیم کاِستی به رنگ نقره ٣باکِس  را عوض کند، بارِل و من رفتیم و یک بوم

بر رس چند هفته بعد از غلبه بر راسکین در جنگ قدرت . شد پیروزی جابز داشت کامل می
اسکاتی مدام . مدیریت َمکینتاش، حاال نوبت به زیر کشیدن مایک اسکات از ریاست اپل بود

یت و تشویق شد؛ گاه قلدری می تر از قبل می تندخو یک  عاقبت وقتی که در تحمیلِ . کرد و گاه ح
کارمندان  رحمی به خرج داد، پایگاهش بین اک دور تازه از تعدیِل نیروها بیش از طاقِت افراد بی

نی متنوعی رنج می. از دست رفت برد، از عفونت چشمی گرفته تا  به عالوه از دردهای جس
کوال مدیران ارشد را  رسانجام وقتی او برای تعطیالت در هاوایی بود، مارک. ٤ی خواب ی حمله عارضه

شان از جمله جابز و کُ. گیری کنند ی کارش تصمیم فراخواند تا راجع به ادامه ْوچ رأی به رف او اک
. رئیِس موقت، امور را به دست گرفت به بیان بهرت،کوال به عنوان مدیرعامل یا  بنابراین مارک. دادند

مطلِق بخش َمکینتاش و قادر به انجام هر کاری است که  دارِ  حاال دیگر جابز مطمنئ بود که زمام
 .میلش بکشد

                                                 
1  Rocky Raccoon Clark 
2  Texaco 
3  Boom Box 

  /http://fa.wikipedia.org :حمله خواب یانارکولپسی پدیا،  رجوع شود به ویکی  ٤



  
 

 

 یازدهفصل 
  

  ي تحريف واقعيت دايره
 

ن شخ  بازی کردن با قوان
  
 

  
  ُجرج کرو، جوآنا هافَمن، ):از چپ( ١٩٨٤کینتاش در سال گروه اصلی مَ 

  .بارِل اِسمیت، اَندی ِهرتزِفلد، بیل اَتکینُسن و جری مانوک
  
 

ِ اَندی ِهرتزِفلد به َمکینتاش، باد تریِبلپس  معرفِی  ،افزاِر گروه دیگر مهندس نرم ١از پیوس
خواست تا  ود و جابز می مخترصی برایش ترتیب داد؛ حجم کاِر بر زمین مانده خیلی زیاد می

دیوانگی است، هیچ «: ِهرتزِفلد گفت. ، یعنی در کمرت از یک سالشودچیز آماده  همه ١٩٨٢ژانویه 
ی» .راهی ندارد بهرتین راه برای توصیف «: پذیرد تریِبل گفت که جابز حقایِق بازدارنده را 

و برای ِهرتزِفلد » ی تحریف واقعیت دارد است؛ استیو یک دایره ”فضا پیشتازان “وضعیت، عبارتی از 
تواند  او می. خوار و منعطف است از دیِد استیو، واقعیْت چکش«: داد که گیج شده بود توضیح

وقتی خودش نباشد اثری هم از این دایره نیست، ولی با . خالی هر کسی را قانع کند عمالً با دسِت 
ِ یک برنامه ،او بودنِ   ».بینانه مشکل است ی واقع داش

طر داشت که آن عبارت، ماِل کدام تریِبل بعد از این همه سال، در گفتگو با من خوب به خا
ن که بیگانه«: فضا است  داستاِن رسیاِل پیشتازان ها دنیای جدید خودشان را از طریق نیروهای  ه
گیر افتادن در «: گر بود، گفت او با لحنی که توأمان خربی و تحسین» .کنند ذهنِی محض درست می

                                                 
1  Bud Tribble 



ه زد ا ی ل  ص  ١٣٧   | ف

 

ن یگانه سالحش برای ولی در ح ،ی تحریف واقعیِت استیو خطرناک بود دایره قیقت، این ه
  ».دگرگون کردن واقعیت بود

آمیز پنداشت اما بعد از دو هفته کار در کنار جابز،  ها را مبالغه ِهرتزِفلد در ابتدا این حرف
َورِی کاریزماتیک،  ای بود از سخن ی تحریف واقعیت آمیزه دایره«: گفت می. عاشق این پدیده شد

  ».برای خم کردِن هر حقیقتی در راستاِی انطباق با هدِف جاری ی َرسکِش و اشتیاق اراده
: ی جابز معاف کند، این کشِف ِهرتزِفلد بود دایره توانست ش را از شمولِ  چیزهای اندکی می

ی آور اینکه حتی با وجود اطالع از دایره شگفت« ِ . رفت ی تحریِف واقعیت، تأثیرش از بین  اک
اثر کردنش بررسی کردیم ولی بعد از یک مدت بیشرتمان وا دادیم و  ی بیهای پنهانی را برا تکنیک

بعد از دستوِر جابز برای جایگزینی » .آن را به عنوان نیرویی از نیروهای طبیعت پذیرفتیم
رشتی  های گروه تی هویج، یکی از بچه و آب ١واال-های داخل یخچال با آب پرتقاِل طبیعِی اُد نوشابه

  .نوشته شده بود» !ها است میوه توی آب«و پشتش » ی تحریف واقعیت دایره«پوشید که جلویش 
فقط راهی هوشمندانه بود برای  ،ی تحریف واقعیت دایره ها استفاده از عبارِت  برای بعضی

ها و احساسات  ای پیچیده از استتاِر انگیزه گونه ،ولی در حقیقت، این. دروغ به جابز نسبت دادنِ 
طرح شده در مای  خواست یک حقیقت تاریخی باشد یا ایده می- گاه راجع به مسائلی . درونی بود

درونی  این رفتارش از میلِ . کرد بدون در نظر گرف واقعیت، اظهار نظر قطعی می - یکی از جلسات
طور  او نه فقط خودش، بلکه دیگران را هم همین. شد او برای به چالش کشیدِن واقعیت ناشی می

از آنجا که این خصیصه . توانست گول بزند حتی خودش را هم می«: به قول اَتکینُسن. خواست می
  ».توانست دیگران را هم به پذیرش تصوراتش وادار کند را در شخصیتش حل کرده بود، می

وقتی “ :کردند ی تحریف واقعیت استفاده می کار به جایی رسید که بسیاری از کارکنان از حربه
ً صادق بود و جابز  ”!؟!چرا ما نکنیم ،کند جابز برای پیشربد کارها از آن استفاده می وازنیاک ذاتا

دایره «: به من گفت. با این حال واز هم از تأثیرگذارِی این روش حیران شده بود. ذاتاً ساحری ماهر
نگر اما غیرمنطقی داشته  شود که در ذهنش تصویری آینده یتحریف واقعیِت استیو زمانی ظاهر م

. بسازم -برای آتاری- را  ٢توْ آ  توانم چند روزه بازی بریک فت میگ باشد، مثل زمانی که به من می
ی ش پیش خودتان می جوری به واقعیت بدلش  تواند راست باشد، ولی او یک گفتید که این 

  ».کرد می
ً همه هیپنوتیزم  دایرهاعضای گروه َمکینتاش در  ی تحریف واقعیت استیو به دام افتادند، تقریبا

انداخت، لیزرش را روی ش متمرکز  می ٣استیو مرا یاد راسپوتین«: گفت ِدبی کُلَمن می. شده بودند
ی می دهد، ش  اش را به خوردتان می اصالً مهم نبود که دارد عقیده. زد کرد و دیگر حتی پلک هم 

                                                 
1  Odwalla 
2  Breakout 
3  Rasputin 
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ی تحریف  هم به قدرِت شگرِف دایرهکُلَمن مثل وازنیاک، » .افتادید دنبالش راه می کورکورانه
کرد با دسرتسی به بخشی از منابع زیراکس و  ای که جابز را قادر می پدیده: واقعیت اذعان داشت

: گفت کُلَمن می. اِم، گروهش را تشویق به ایجاد انقالبی اساسی در تاریخ کامپیوتر کند.بی.آی
که تصوِر غیرممکن بودن را   دادیم، چون ها را انجام می غیرممکن ،با آن. بخش بود فی رضایتتحری«

  ».از خود دور کرده بودیم
ی شود و برای این  اساس تحریف واقعیت، این اعتقاِد استیو بود که قوانیِن جاری شامل حال او 

رد و خودرسی در . ش بودمدرک هم داشت؛ در کودکی اغلب قادر به تغییر واقعیت به نفع خود
روشن  یشده و دارای فکر  شخصیتش ریشه دوانده و این احساس را که خاص، برگزیده، هدایت

مثل - معدودیاعتقاد داشت که فقط افراد «: به قول ِهرتزِفلد. است، در ذهنش تثبیت کرده بود
خاص هستند و اینکه خودش هم  ،اینشتین و گاندی و مرشدهایی که در هند مالقات کرده بود

شده  مرتبه هم به من گفت که هدایت حتی یک. این را به کریسان هم گفته بود. یکی از آنها است
ً شبیه به نیچه! است جابز هرگز نیچه مطالعه نکرد ولی دو مفهوم بنیادِی مورد نظر این » .تقریبا

برای او بدیهی به نظر  ”رانسانرسشِت خاِص اَبَ “و  ”ی معطوف به قدرت اراده“فیلسوف شهیر، 
ن. آمد می جان اکنون در پِی خواسِت «: آمده است ”چنین گفت زرتشت“طور که در کتاب  ه

اگر واقعیت با خواست او  »١.دَر آوَ  را فراَچنگ می خویشکرده، جهاِن  گُم آن جهانْ . است خویش
بال تولد دخرتش کرد و رفتاری انگاشت؛ درست مثل رفتاری که در ق تطبیق نداشت آن را نادیده می

ردهای کوچِک روزانه مثل. در پیش گرفت ها بعد، پس از تشخیص رسطانش  که سال عدم   حتی در 
ها  نصب پالک روی اتومبیل و پارک کردن آن در جای پارک معلولین، خود را فارغ از این محدودیت

  .داد نشان می
برای او . بندی چیزها بود ر و صد در دستهبینی جابز، روش صف ی کلیدی دیگر در جهان جنبه

بیل اَتکینُسن، طراح » .کامالً گَند«بود یا » عالی«کارشان یا » .عوضی«بودند یا » فکر روشن«ها یا  آدم
  :بندی جای داشت، آن را اینطور برای من رشح داد َمک که در طرِف خوب این دسته

  
. ها وجود داشت کله ی بین خدایان و آشغالکار کردن زیر نظر استیو سخت بود، چون فرِق زیاد«

روی پایه قرار داشتی و هیچ کار  - های خدایان مثل مجسمه- ت خدا بودی، که ُخب اگر در کاَر 
ت . زد اشتباهی نباید از تو رس می خدایانی که مثل من روی پایه بودند، از فناپذیری، تصمی
بنابراین، همیشه این واهمه وجود داشت که  .های خود مطلع بودند مهندسی اشتباه و گَندکاری

ها هم، همگی مهندسینی  کله ی آشغال اعضای دسته! مان کَُند؟ نکند استیو از روی سکو رسنگون

                                                 
ی  صفحه» انتشارات آگاه،«از  ٢٦چاپ » داریوش آشوری،«ی استاد  ترجمه» چنین گفت زرتشت،«برگرفته از کتاِب   ١

  م.٥، خط ٣٩
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ی خدایان و  کردند که راهی برای ورود به جرگه العاده بودند ولی احساس می کوش و فوق سخت
  ».تعالی در کار وجود ندارد

  
یه بندی البته این دسته تریِبل . توانست رنگ عوض کند می  ماند چون جابز هر لحظه ا پا برجا 

کرد، راجع به شباهت رفتاری جابز با  ی تحریف واقعیت توجیه می وقتی ِهرتزِفلد را راجع به دایره
فقط به خاطر اینکه «: تریِبل یک بار به خوِد من گفت. جریان متناوب برق هم به او هشدار داد

ن زد، نباید فکر می چیز برچسِب عالی یا افتضاح می اآلن روی فالن  اسحسا  کردیم که فردا هم ه
گذاشتیم، معموالً ابتدا آن را احمقانه  ی جدیدی را در میان می هر وقت ایده. را خواهد داشت

ی  ن ایدهگشت و عی می آمد، مثالً یک هفته بعد، بر ولی بعد که واقعاً از آن خوشش می. خواند می
  » .کرد، انگار که از ازل صاحب آن ایده بوده ان بازگو میمبرای خود ما را

اگر یک خط «: گفت او می. کرد پاچه می را دست ١جسارِت جابز در عوض کردن بحث، دیاگیلِف
ی از استدالل : گفت ِهرتزِفلد می» .کرد آمد، با زبردستی بحث را عوض می هایش درست از آب در 

ی ش را  ق کند که حتی برای یک لحظه جور دیگری فکر کرده، ایدهو گاهی بدون اینکه تصدی«
ی مشابه را بخوانید از  یک تجربه» .خورد تان به هم می کرد، طوری که تعادل فکری ماِل خودش می

ن برنامه ای را که در  یک روز ایده«: پارک به اپل آمد  نویسی که با تِسلِر از زیراکس بروس ُهرن، ه
ی  هی یک ایده“ :ی بعد پیشم آمد و گفت هفته. تیو گفتم، گفت دیوانگی استرسم بود به اس

ً ایده ”عالی دارم  :که مکردی باید بهش یادآوری می. ی خودم را تعریف کرد و حدس بزنید، دقیقا
رسش را کج  ”آره، آره... آره“و او با گف  ”استیو، من خودم یک هفته پیش این را بهت گفتم“

  ».رفت کرد و می می
های افراطِی  اش تعدیل جرقه انگار مدارهای مغِز جابز مسیر دسرتسی به بخشی که وظیفه

یک راهکار صوتی از در قبال این اختالِل مغزِی او، گروه . های ناگهانی بود را گم کرده بودند ایده
ثقی را که های مو  ی سیگنال آموختند که چطور دامنهآنها  .الهام گرفت »فیلِرت عبوِر محدود«به نام 

تری از او شدند  های معتدل به این روش قادر به دریافت داده. شد، محدود کنند از استیو صادر می
بعد از چند بار که «: گفت ِهرتزِفلد می. اش را کم کردند متحرِک رفتارهای عصبی و نوساِن میانگین

کمرتی را از فیلرت عبور  مان آمد که چطور چیزهای حاالت افراطِی متناوبش را اندازه گرفتیم، دست
  ».هایش به راحتی عبور کنیم دهیم و از کنار افراط و تفریط

. درجه بر عکس ١٨٠احساسی بود؟ خیر، - هیجانی درکِ  جابز ناشی از فقدانِ  سانسورِ  بیآیا رفتاِر 
ها و  العاده تیز و قادر بود ذهن دیگران را بخواند و قدرت احساسی فوق - او از منظر هیجانی

های احساسی  های خاموش جامعه را از طریق رضبه قربانی. یابد شان را در های روانی ضعف

                                                 
1  Diaghilev 
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شان  به طور غریزی کلک زدِن افراد و یا راستگویی. کرد پاچه و به خوبی شناسایی می ناگهانی، دست
ب بازی، ترغیب، چاپلوسی و ایجاد رع گیری، مسخره ها او را استاد ُمچ این توانایی. شد را متوجه می
طبیعِی تشخیِص نقطه ضعِف ش را داشت،  توانایی غیر«: به قول جوآنا هافمن. کرده بود

انگیزد و با آن ش را به بند  بر می وجودتاندانست چه چیزی حس تحقیرشدگی را در  می
دانس این که قادر به . های کاریزماتیک است ی دیگران، ویژگی مشرتک آدم توانایی اداره. کشید می
شد احساس ضعف کرده و مشتاِق گرف تأیید از او شوید، از اینجا به  ردن ش است، باعث میله ک

توانست ش را باال بربد و روی پایه بگذارد یا رسنگون کند تا بشکنید، چون صاحب ش  بعد می
  ».شده بود

ل ١آْن باورز تر مدیر  او پیش. خلقی و تندخویی جابز گرایی، کج بدل شد به استاِد مقابله با ک
یکی از مؤسسین اینتل، از ِسَمتش کناره  ٢منابع انسانِی اینتل بود ولی بعد از ازدواج با باب نُیْس

از های جابز  تلخی به اپل آمد و بدل شد به مادری مهربان که بعد از اوقات ١٩٨٠سپس در . گرفت
جابز . کرد بست و با مالیمت برایش نطق می رفت، در را می باورز، به دفرت استیو می. رسید راه می

ً دیگر این کار را نکن«: کرد و او ارصار می» دانم دانم، می می«: گفت می باورز » .خب، پس لطفا
ی تا مدتی رفتارش خوب می«: گفت می اتاقم  گذشت که دوباره تلفن شد ولی یک هفته بیشرت 

توقعات «: آید باورز معتقد بود که جابز به ندرت از پس حفظ آرامش خود بر می» .خورد زنگ می
ی بزرگی داشت و اگر افراد آنها را بر اصالً قادر به کنرتل . رفت کردند، صربش از کف می آورده 

همه مرض اش بودم، اغلب هم حق داشت ولی رفتارش برای  امیدی من متوجه علت نا. خودش نبود
دانست ولی آن را تعدیل  شد و با اینکه خودش هم این را می ها می بود چون باعث ترس بچه

  ».کرد ی
های  در تپهواقع شان  بدون خِرب قبلی به خانه. ی جابز با باورز و شوهرش صمیمی بود رابطه

نم دوباره به «: گفت شنید و می آْن، صدای موتورسیکلتش را از دور می. رفت گاتوس می لوس  گ
نِ  . ی دوم بودند تا مدتی باورز و نُیْس برای استیو مثل خانواده» .ناخوانده داریم برای شام مه

به یک بزرگرت نیاز داشت که برایش مثل . خیلی باهوش و در عین حال محتاج بود«: گفت باورز می
  ».اشتممن هم نقش مادر را بر عهده د. آمد ی این بر می پدر باشد، باب از عهده
ی. ی جابز غایتی هم داشت رفتار سخت و پیچیده خوردند عاقبت  آنها که در مقابلش شکست 

کردند، هم از ِرس ترس و هم از ِرس اشتیاق برای خوشنود  شدند و کاِر بهرتی ارائه می تر می قوی
ی اگر دوام ول  توانست با رفتارش آدم را از لحاظ احساسی غرق کند می«: گفت هافَمن می. کردِن او

که در این صورت نه فقط نجات  ،شد بجنگی گاهی اوقات هم می» .داد آوردی، کارش جواب می می
ی. شد یافتی بلکه پیرشفت هم از آِن تو می می ونه البته مبارزه همیشه هم جواب  اش  داد؛ 
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چنانچه با  اما. کرد، برای مدتی هم موفق بود ولی بعد به کلی نابود شد را راسکین که سعی خود
اش  ای در زندگِی شخصی و حرفه. داشت جابز احرتامت را نگه می ،کردی اطمینان و آرامش رفتار می

های قوی بوده و کمرت  ی نزدیکانش بیشرت شامل آدم های دور و دراز، دایره در طول این سال
  .اند ها به آن راه یافته لیس کاسه

به بعد، هر سال آن کسی که  ١٩٨١از . ددانستن اعضای گروه َمکینتاش این مورد را می
این جایزه . شد ای می ەی ویژ  ی جایزه توانست بهرتین مقاومت را در برابر جابز نشان دهد، برنده می

ی سال اول را  جوآنا هافَمن جایزه. آمد ای از جدی و شوخی بود و استیو از آن خوشش می آمیخته
برای مثال یک روز پی . ای قوی داشت پا بود، خو و ارادهای مهاجر از رشق ارو او که از خانواده. برد

عصبانی شد و به . های بازاریابی او را تغییر داده واقعیت طرح  برد که جابز طبق معمول با تحریف
رفتم، به  ها باال می طور که از پله همین«: کرد خودش تعریف می. سمت اتاق جابز راه افتاد

مشاور حقوقی  ١اَل اِیزنشتات» .”چاقو بردارم فرو کنم توی قلبشروم یک  دارم می“ :دستیارش گفتم
 به دقت نظرات مرا گوش کرد خودش ولی جابز«: گفت می هافَمن. بیرون دوید تا جلویش را بگیرد

 ».برگشت حرفشو از 
در آن  ینتاشِدبی کُلَمن عضو جدید گروه َمک. جایزه را برد بود که هافَمناین هم  ١٩٨٢سال 
ایستاد ولی من  کردم، چون خوب جلوی استیو می یادم هست به جوآنا حسادت می«: گفت سال، می

چون یاد گرفتم آدم باید پای چیزی که . سال بعد من جایزه را بردم. هنوز قدرت این کار را نداشتم
کُلَمن در » .دبه آن اعتقاد دارد بایستد، استیو هم همین انتظار را داشت و بعد از آن ترفیعم دا

 .نهایت به ِسَمِت ریاست بخش تولید رسید
این «ی معروف  های او رفته و جمله گفت یک روز جابز باالی رس یکی از مهندس اَتکینُسن می

و برای  ”نه نیست، در واقع این بهرتین است“ :ولی او گفته بود«: را نثارش کرده بود» که آشغاله
در واقع . نشینی جابز از حرفش بود نتیجه، عقب» .استیو مزایای طرح جدید را توضیح داده بود

ما «: های جابز را ترجمه و سپس تحلیل کنند های گروه یاد داده بود که ابتدا حرف اَتکینُسن به بچه
برای من توضیح بده “ :را طوری ترجمه کنیم که انگار استیو گفته ”این که آشغاله“یاد گرفته بودیم 

ای هم داشت که اَتکینُسن آن را آموزنده  ولی این ماجرا نکته» .”چرا این بهرتین راِه انجام کار است
ن مهندِس حارضجواب، برای ایفای وظیفه. یافت از - ی محوله راهی به مراتب بهرت  رسانجام ه

 استیوبهرت انجام داد چون  کارش را«: گفت اَتکینُسن می. یافت -آنچه جابز نکوهش کرده بود
دهد که ش در عین اینکه اجازه دارید با او  این نشان می. اش را به چالش کشیده بود توانایی

  ».گوید بجنگید اما باید گوِش شنوایی هم داشته باشد چون استیو اغلب درست می
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ل زبرِ  رفتارِ  اش در مقابل  باییگرایی او و تا حدی هم به خاطر ناشکی جابز تا حدی به خاطر ک
توانست  ی«: به قول اَتکینُسن. کردند ی به موقع محصول می کسانی بود که کیفیت را فدای عرضه

اگر کسی به ساخت محصولی . خودش را راضی به اُفت کیفیِت حتی یک بخش از محصول کند
ی ایشگاه کام» .داد، از نظر او مقلدی بیش نبود درجه یک اهمیت  پیوتر ساحل برای مثال در 

با - اولین کامپیوتر قابل حمِل واقعی را معرفی کرد که اگر چه  ١، آدام آزبُرن١٩٨١غربی در آوریل 
ی  آزبُرن جمله. کرد ی کافی خوب کار می عالی نبود ولی به اندازه -ی کم اینچی و حافظه ٥ایشگر 

به نظر جابز این  ».چیزها غیررضوری است شایستگی در کفایت است و باقیِ «: معروفی داشت
ً ترسناک بود و تا روزها آزبُرن را به خاطر آن گفته، مسخره می مدام در . کرد رویکرد اخالقا

ی درست کند. این بابا اصالً مسئله رو نگرفته«: گفت راهروهای اپل می  ،چون بلد نیست کار ه
  » .سازد آشغال می

و از این  ،رفت که از مهندسان سیستم عامل َمکینتاش بود ٢جابز یک روز بر رس میز لَری کنیون
اش را رشوع  کنیون توضیحات فنی. عامل آنقدر طوالنی است نالید که چرا زمان باال آمدن سیستم

اگر بتواند زندگی یک نفر را نجات «: حرفش قیچی گذاشت و پرسید نکرده بود که جابز وسِط 
کنیون گفت که » تر باال بیاید؟ عامل ده ثانیه رسیع تمبدهد، حارض هستی راهی پیدا کنی که سیس

میلیون نفر در حال استفاده از  ٥رفت و نشان داد که اگر  ٣سفید تختهجابز رساغ . شاید بتواند
 ٣٠٠ یانهشان باال بیاید، سال تا سیستم کشید میثانیه بیشرت طول  ١٠و هر روز  بودند میَمکینتاش 

حداقل  ،در آنجویی  رصفهنشود، و تلف توانست  بود که میآنها  میلیون ساعت یا بیشرت از عمر
العاده تحت  لَری فوق«: گفت اَتکینُسن می. شد میدر هر سال  انسان ١٠٠ عمرعدم اتالف برابر با 

. شد تر بوت می ثانیه رسیع ٢٨عامل  تأثیر قرار گرفت و چند هفته بعد که استیو برگشت، سیستم
  ».بود آنها رویِ  پیِش  ”اندازهای بزرگرت ترسیم چشم“روش او برای انگیزش افراد، 

لربیز شد از اشتیاق و  ینتاشَمک تِک اعضای گروه ی این نوع رفتار، آن شد که وجود تک نتیجه
ِهرتزِفلد . ساز و نه فقط یک محصوِل پول- ی شدیِد جابز برای ساخت یک محصوِل عالی  عالقه
مند می«: گفت می کرد که  های گروه طراحی را هم تشویق می دانست، بچه استیو خودش را یک ه

 ”پول در آوردن افراطی“ا در رقابت ی ”شکست نخوردن“هدف، هرگز . طور ببینند خود را همین
یک » !تر تر هم یک کمی مهم یا حتی از مهم- ترین چیز بود  مهم ”تولید محصول عالی“بلکه . نبود

ایشگاِه شیشه ِ  دار در موزه های طرح بار گروه را به بازدید از  َ برد چ ٤ی مرتوپولی ون اعتقاد َمنَه
ِی بزرگ با قابلیِت  ونه ٥یس تیفانیداشت که ه ابداعی لو تولید انبوه  ای بارز از خلق آثار ه
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ِهی، اگر قرار است چیزی درست کنیم چه بهرت “ :گفتیم ما به خودمان «: گفت باد تریِبل می. است
  ».”که به همین قشنگی باشد

ی دیگری ها راه. پذیر هم نبود آیا این نوع رفتاِر پُر آشوب و طوفانی الزم بود؟ شاید نه، توجیه
رفت تا تبدیل به محصولی عالی  با اینکه َمکینتاش می. هم برای انگیزش افراِد آن گروه وجود داشت

 ،باالتر رفته بود ہی اختصاصِی پروژ  ها از بودجه بندی عقب بودند و هزینه از زمانآنها ولی  ،شود 
دار شدِن احساسات فردی  ی خدشه هزینه ،در ضمن. کرد پروا در کاِر همه دخالت می جابز بی زیرا

بدوِن آن «: گفت وازنیاک می. های گروه شده بود را هم نباید از یاد بُرد انگیزگی بچه که منجر به بی
صبوری و برقرارِی آرامش  ،اگر من بودم. توانست در کار سهیم باشد همه جنجال و ارعاب هم می

با این همه، اگر . ی خوب باشد د مثل یک خانوادهچون به نظرم یک رشکت بای. دادم را ترجیح می
الً ماحصلش یک افتضاح بزرگ  ،کرد ی من حرکت می ی َمکینتاش در مسیر مورد عالقه پروژہ احت
شد، نه اینکه فقط راه و  شاید بهرت این بود که کمی از سبِک هر دوی ما در کار دخیل می. شد می

  ».روش استیو در میان باشد
توانست  ولی به طور غریبی می ،توانست افراد را از روحیه بیاندازد اری جابز میچه سبِک ک گرا

کرد تا برای ساخت  ناشدنی به کارمندان اپل القا می بخش هم باشد؛ زیرا شور و شوقی وصف روحیه
ن بیاورند هایی داش با  رشت های گروه تی بچه. محصوالت انقالبی، به انجام کارهای غیرممکن ای

شوق برای “ی ترِس آمیخته با  به واسطه» !نود ساعت کاِر هفتگی، ما عاشقش هستیم«: وشتهاین ن
جابز برای من . اعضای گروه مکینتاش همگی از سطح انتظار خود فراتر رفتند ”کسب رضایِت جابز،

ام که وقتی افراِد بسیار خوبی داری، مجبور نیستی  آموخته ،ها در طول سال«: تعریف کرد که
توانند به انجام آن کارها نائل  می ،ن را بکشی زیرا با درک توقعت برای انجام کارهای عالینازشا
ی های درجه یک، عاشِق کاِر گروهی تیِم اصلِی َمک به من آموخت که بازیکن. آیند خواهند  اند و 

آن  به تو خواهند گفت که. شان که خواستی بپرس از هر کدام. از آنها کار سطح پایین طلب کنی
  ».ای را که گرفتیم داشت همه سختی، ارزش نتیجه

 :ممکن بود استیو در یک جلسه رست داد بزند«: گفت ِدبی کُلَمن می. بله، اک آنها موافق بودند
ولی در عین حال، . که اتفاقی عادی بود ”ای هی تو عوضی، هیچ کاری را درست انجام نداده“

  ».دانستم، چون همکار استیو جابز بودم ترین آدم دنیا می شانس حداقل من یکی خودم را خوش
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1باهاوسي يك ظرافت  
 

دانست که آن  های ساخت ایشلر بزرگ شدند، جابز می هایی که در خانه بر خالف اک بچه
تولیِد انبوه را  مدرنِ  آالیشِی محصوالِت  او سادگی و بی. منازل اساساً چه هستند و چرا آنقدر زیبایند

ها از زبان پدرش  های ظاهری اتومبیل کاری در عین حال عاشق شنیدن توصیف ریزه. دوست داشت
ن ابتدای تأسیس اپل با مارک. بود اش،  ونه-کوال، معتقد بود که طراحِی صنعتِی ماهرانه  لذا از ه

یز و م - IIلوگوی رنگارنگ رشکت و کیس صیقلی اپل  حصوالتش را ممتاز جلوه باید رشکت را مت
 .دهد

. قرار داشت ٢ی جابز، در همسایگی دفرت فروش سونی اولین دفرت اپل بعد از انتقال از گاراژ خانه
های به یادماندنِی محصوالتش معروف بود، بنابراین جابز به  سونی به خاطر سبک خاص و طراحی

 وقِت  دانل لِوین کارمندِ . نزدیک ببیند به کار رفته در محصوالت را از زد تا مرتیالِ  دفرتشان رس می
یل ژولیدهاستیو «: سونی به خاطر داشت که های محصوالت را  آمد، بروشور اش می با آن شکل و ش

توانم این  می“ :ای نبود که نپرسد دقیقه. کشید ها را بیرون می های طرح داشت و ویژگی بر می
  .آمدبه اپل  ١٩٨٠لِوین در سال » ”بروشور را بردارم؟

طراحی   ی در کنفرانس ساالنه ١٩٨١ی محصوالت سونی، در ژوئن  ی جابز به طراحی تیره  عالقه
روی سبک ایتالیایی بود و به  ،رکز جلساِت آن ساِل کنفرانس. املللی در اَسِپن رنگ باخت بین

ر، برناردو برتولوچی ٣معرفی ماریو ِبلینی خودروساز، و  ٥فارینا فیلمساز، رسجیو پینین ٤طراح و مع

                                                 
١  Bauhaus: های زیبا صنایعِ  گرِ  ، تلفیق١٩٣٣تا  ١٩١٩های  ای بود در آملان، بین سال مدرسه   م.دستی و ه
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 ،من از آن سال«: گفت جابز می. پرداخت جاِت فیات می مداِر وارث کارخانه سیاست ١سوزانا آنِیلی
به که  ”٢شکنیرکورد“ی فیلم  درست مثل بچه ،ُحرَمت زیادی برای طراحان ایتالیایی قائل شدم

  ».انگیز بود شگفتآن تجربه پر از الهامات . گذاشت احرتام میسواران ایتالیایی  دوچرخه
آالیِش باهاوس آشنا شد، جنبشی که توسط هربرت  مند و بی ی طراحی وظیفه در اَسِپن با فلسفه

ن ٣بایر ان در ساخت ن  های مسکونی، خط ها، آپار نگارِی سانس ِرسیف و نیز طراحی داخلی ساخت
، بایر نیز ٥ەِ ودویگ مایز َون ِدر ُر و ل ٤مانند اساتیدش والرت گـُرپیوس. بنیاد اَسِپن به تجلی رسیده بود

 ِ ایزی میان ه سبک طراحی . کاربردی وجود ندارد عالی و طراحی صنعتیِ  اعتقاد داشت که 
طراحی باید ساده، ولی بهرمند از روحی پر معنی “ :گفت نوگراِی به اوج رسیده در باهاوس می

. کرد دگرایی و کارکردگرایی تأکید میاین سبک با استفاده از خطوط و اَشکال ساده، بر ِخَر  ”.باشد
و » خداوند در جزئیات متجلی است«در بین اصول بیان شده توسط مایز و گـُرپیوس دو اصِل 

های ساخته شده توسط ایشلر، درک  در اینجا نیز درست مثل خانه. درخشید می» کمرت، بیشرت است«
ی با قابلیِت    .تولیِد انبوه ممزوج شده بود ه

انی ،ابز به سبک طراحی باهاوسی ج عالقه ود  ١٩٨٣سال   در سخ او در کنفرانِس طراحی 
بینی کرد که سبک طراحِی سونی به  او پیش» .گونه که در گذشته بود، نیست آینده، آن«: یافت

موج کنونِی طراحی صنعتی، ظاهِر «: زودی جای خود را به سادگِی سبِک باهاوس بدهد
غریب  و   های عجیب محصوالِت سونی یعنی خاکسرتِی تیره یا سیاه، با طراحی تکنولوژیکِ  فوق
سپس یک جایگزین مطرح کرد؛ » .انجامش ساده است ولی عالی نیست«: ی او که به گفته» .است

قصد ما ساخت محصوالِت «: همخوانی بیشرتی داشت ،سبک باهاوس، که با کارایی و ذاِت وسایل
شان را به  تکنولوژیک بودن خواهیم طراحی آنها ساده باشد تا ش فوق تکنولوژیک است و می فوق

کنیم چرا که  ما محصوالت را در ابعادی کوچک و با رنگ سفید تولید می. عینه ببینید و ملس کنید
  ».کند، درست مثل محصوالت الکرتونیکی رشکت براْون شان کمک می این به زیباسازی

به جای اینکه آنها را «: تکلف خواهند بود الت اپل ساده و بیکرد که محصو  جابز مدام تأکید می
سیاه، سیاه، سیاه و باز هم سیاه درست کنیم، مثل براْون، براق و اصیل  صنعتیِ  مثل سونی با ظاهرِ 

لذا رویکرد ما این «: و اظهار داشت» شان خواهیم کرد غش طراحی و غل و از منظِر تکنولوژیک بی
های مدرن  مان داش کیفیتی درخور موزه و به راستی که هدف ”.هبسیار ساد“خواهد بود؛  ی ه

: شود که ی رشکت، طراحی محصوالت، تبلیغات، همه و همه در این خالصه می روش اداره. است

                                                 
1  Susanna Agnelli 

  م.ی پیرت ییتس ساخته  Breaking Awayفیلم  ٢
3  Herbert Bayer 
4  Walter Gropius 
5  Ludwig Mies Van Der Rohe 
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“ ً نیز اولین بروشورش  در ،طراحی اپلاصلی ی  ایده» .”ساده  بیایید ساده برگزارش کنیم، واقعا
ل استسادگی، غای«: انعکاس یافت   ».ِت ک

ها همراه باشد ولی  سازی عملکرد دستگاه کرد که سادگی طراحی باید با ساده جابز احساس می
ی تواند چنان ساده و شکیل  برخی اوقات طراحی می. آیند این دو هدف همیشه با هم جور در 
ت ِخربِگان طراحی جابز به جمعی. کننده یا غیردوستانه بیابد باشد که کاربر استفاده از آن را مرعوب

مشهود  ”و برصی حسی“ی اصلی در طراحی ما این است که باید کارکردها را به لحاِظ  نکته«: گفت
ونه، یکی از قابلیت» .کنیم : ”رومیزی“عامِل َمکینتاش را توضیح داد، مفهوِم  های سیستم به عنوان 

شوید، کاغذها  وارد دفرتِ کارتان میوقتی . دانند چطور روی میز کار کنند مردم به لحاِظ برصی، می«
دانند چطور به  مردم می. تر هم هست ای که روی همه است مهم روی میز قرار دارد و آن برگه

بخشی از علت استفاده از چنین مفاهیمی در ساخت محصول، این است که . چیزها اولویت بدهند
 ».کند مان می ولی حسِی مردم به نفع محص ما را قادر به بهرمندی از این تجربه

انی جابز در آن بعد از ظهِر روِز چهارشنبه، در یک سالن کنفرانس کوچکرت، مایا  همزمان با سخ
برداری از بنای  ی پرده بیست و سه ساله حضور داشت که در نوامرب سال گذشته به واسطه ١لینِ 

ُ دییرسبازان جنگ ویتنام در واش یادبود کهنه آن دو به دوستانی . ودسی، به شهرت رسیده ب. نگ
آمدم تا «: آورد که لین به خاطر می. نزدیک بدل شدند و جابز از او خواست به بازدید اپل بیاید

ها مزخرف هستند؟  چرا کامپیوترها مثل تلویزیون“ :برای یک هفته با استیو کار کنم، ازش پرسیدم
ی جابز جواب داد که در » ”کنی؟ یسازی؟ چرا یک کامپیوتر روپایی درست  چرا یک چیز باریک 

  .حقیقت این هدف او هم هست، البته به محض اینکه تکنولوژی به چنین سطحی برسد
ی آوری در حوزه احساسش این بود که در آن دوره اتفاق هیجان . دهد ی طراحی صنعتی رخ 

نش  داشت و آن را تحسین می ٢یک المپ با طراحی ریچارد ساِپر که ساخت کرد، همچنین مبل
جلویی که  ولی هیچ حرکت رو به . ٤های براْون با طراحی دیرت رَمس بود و دستگاه ٣چارلز و ِری اِیمز

. و هربرت باِیر به هیجان آَورَد، وجود نداشت ٥دنیای طراحی صنعتی را مثل کارهای ریموند لوْوی
ی«: گفت لین می ً حرکت خاصی در طراحی صنعتی مشاهده  ی  ص در درهشد، به خصو  واقعا
دست، و این  درکش از طراحی شفاف بود ولی نه یک. استیو مشتاق به تغییر این روند بود. سیلیُکن

گرفت ولی اجازه  کشید که از گرایِش ذن به سادگی نشأت می گرایی را به آغوش می ساده. جالب بود
ند چون با اینکه در تولیداتش همچنان بامزه باقی ماند. این باعث رسدی محصوالت شودکه داد  ی

  ».ولی همزمان حس بازیگوشی هم داشت ،مورد طراحی بسیار جدی و عالقمند بود

                                                 
1  Maya Lin 
2  Richard Sapper 
3  Charles And Ray Eames 
4  Dieter Rams 
5  Raymond Loewy 
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سازی  گیری درک جابز از طراحی، او به سبک ژاپنی عالقمند شد و رشوع کرد به ارتباط با شکل
این گرایش های بودایی تأثیر بزرگی بر  رین. ٢ِپی. ام.و آی ١های این سبک مثل ایسی میاک با ستاره
همیشه راه و رسم بودایی و به خصوص ِذِن بودایی ژاپن را تحسین «: گفت خودش می. او داشت

به راستی آنچه این . هستند ٣های اطراف کیوتو ام باغ واالترین چیزی که در عمرم دیده. ام کرده
  ».گرفتهاش از ذن بودایی نشأت  و همه .مرا تکان داده است ،فرهنگ خلق کرده

  
  

  يك پورشه شبيه
  

کلید بر روی  ای قابل حمل بود که با برگرداندن صفحه تصویر َمکینتاش نزد جف راسکین، جعبه
تصمیم گرفت قابل حمل بودن را فدای طراحی  ،پروژہجابز با به دست گرف . شودبایشگر بسته 

دفرتچه تلفنش را روی میز باز و اشاره کرد که کامپیوتر نباید مساحتی بیش از آن اشغال . ممتاز کند
، کار ٤شامل جری مانوک و تری اُیاما ،بعد از آن بود که گروه طراحی. م کردندها همه َر  کند، مهندس

گرفت، به همراه  کامپیوتر قرار می ایشگر که روی کِیِس را رشوع کردند؛ یک   روی این ایده
  .کلید و ماوِس جدا صفحه

یک روز اَندی ِهرتزِفلد بعد از ناهار به دفرت برگشت و جابز را دید که روی . بود ١٩٨١مارس 
 ٥و بحث داغی با مدیر خالِق بخش خدمات، جیمز ِفریسبود ی َمکینتاش خم شده  ی اولیه ونه
مان هم فاصله  ما به یک طراحی کالسیک نیاز داریم که از سبک کاری«: گفت جابز می. داشت

  .ها از پدرش به او ارث رسیده بود اتومبیل ِب َر وَ عالقه به خطوِط مُ » .ای قورباغهنگیرد، مثل فولکس 
  

  »!خطوط باید اغواکننده باشند، مثل یک فراری. نه این درست نیست«: ِفریس پاسخ داد
  
» !بیشرت باید شبیه پورشه باشند. نه مثل یک فراری، این هم درست نیست«: ابز جواب دادج

ام شد ،آخر هفته یک روزِ . داشت 928جابز آن موقع یک پورشه  او  جابز ،وقتی کاِر بیل اَتکینُسن 
رو آن  دنبالهبَرَد، نه اینکه  ه عالی سلیقه را باال می«: کندتعریف  خود اتومبیل ازرا بیرون برد تا 

تر  ها آنها خطوط را نرم در طول سال«: کرد طراحی مرسدس را هم تحسین می ،در عین حال» .شود
این را یک روز در » .این کاری است که باید با َمکینتاش بکنیم. تر کردند ولی جزئیات را قوی

  .ی پارکینگ گفت محوطه
                                                 

1  Issey Miyake 
2  I. M. Pei 
3  Kyoto 
4  Terry Oyama 
5  James Ferris 
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گروه َمک دور هم جمع شدند تا فکرها را . ش را با گچ ساختتَ اُیاما یک طرح اولیه زد و ماکِ 
بعد جابز یک . آمدند و دیگران هم راضی به نظر می» !قشنگه«: ِهرتزِفلد گفت. روی هم بریزند

شعاع اولین . خیلی شبیه قوطی شده، باید دارای انحناهای بیشرت باشد«: طوفان انتقادی به پا کرد
با این ادبیاِت جدید در صنف طراحان » .م نیامدی شیب هم خوش انحنا باید بزرگرت شود، از اندازه
: البته یک تعریف هم کرد. داد های گِرد را برای کامپیوتر پیشنهاد می صنعتی، در واقع داشت لبه

  »!این یک رشوع است«
سپس جدیدترین . زدند مانوک و اُیاما تقریباً هر ماه بر اساس مالحظات جابز یک طرح جدید می

ایی میمدل گچی، به طرز درا این نه . شدند های قبلی کنار آن به صف می شد و طرح ماتیکی رو
ی سیر تکاملیِ  تنها کمکی به سنجِش  تِک  بلکه مانع از پیگیری جابز برای اجرای تک ،کرد کار 
ی ونه«: گفت ِهرتزِفلد می. شد پیشنهاداتش هم  ی چهارم، من که به سختی متوجه  با بیرون آمدن 

عالقه یا تنفرش راجع به جزئیاتی . ولی استیو همیشه منتقد بود و قاطع ،سوم شدم فرق آن با مدل
ی  ».آورد دادم را به راحتی بر زبان می که من حتی تشخیص 

سیز در پالو آلتو رفت تا دوباره وقتش  ای از راه رسید و جابز به فروشگاه ِمی باألخره آخر هفته
انداز وارد  شلنگ ،دوشنبه صبح. کند ١کویزینارت ازِ س قهوهرا رصف بررسی محصوالت، به خصوص 

ساز فرستاد، سپس طرح پیشنهادی خود را بر اساس  دفرت شد و گروه طراحی را پِی خریِد یک قهوه
  .های آن رسم کرد ها و اُریب خطوط، خم

ی نهایی  همچنان ارصارش بر دوستانه بودن ظاهِر دستگاه را حفظ کرد تا اینکه باألخره نتیجه
ایشگر طرحی شبیِه صورت انسان با یک دیسک: اصل شدح تر  َمک بلندتر و باریک. خوان در زیِر 

ی مهربان  ی آن به یک چانه تورفتگِی نزدیِک پایه. ها و شبیِه رس آدمیزاد بود از اک دستگاه
ایشگر کشیده ،به دستور جابز. مانست می د تا از حالت پیشانی تر ش نوار پالستیکی باالی 

به  مکینتاش حِق ثبِت اخرتاع کِیِس . فاصله بگیرد ش بود،از عوامل عدم جذابیتکه لیسا  نئاندرتالیِ 
هر چند استیو هیچ یک از خطوط را «: اُیاما بعدها گفت. نام جابز، مانوک و اُیاما ثبت گردید

بگویم ما اصالً با صداقت . بدل کردبود که طرح را به آنچه هست، ها و تخیالت او  نکشید ولی ایده
ند ،چه شکلی است ”دوستانه“ فهمیدیم یک کامپیوترِ  ی   ».تا اینکه استیو به ما فه

ل کرد یک روز بیل اَتکینُسن با ذوق . جابز افراِط مشابهی را در طراحی رابط کاربری نیز اِع
بیضوی نوشته  نظیر برای طراحی رسیع دوایر و اَشکالِ  الگوریتمی بی. زیاد پرید توی دفرت تگزاکو

ی  محاسبات ریاضی برای درست کردن دوایر معموالً نیازمند مجذور گرف بود که پردازنده. بود
ی 68000موتوروال  : ولی اَتکینُسن راهی پیدا کرده بود مبنی بر این اصل که. کرد از آن پشتیبانی 

برای مثال ( ”.هدد جمع یک رسی اعداد فرد، یک رسی از اعداد با جذر صحیح را به دست می“

                                                 
1  Cuisinart 
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ونه ِهرتزِفلد به خاطر می.) و غیره ،١+٣+٥=٩، ١+٣=٤ ی آزمایشی توسط  آورد که با اجرای 
ها خوبند، ولی در مورد رسِم  دوایر و بیضی«: اَتکینُسن، همه کف کردند به غیر از جابز که گفت

  »ای؟ های گرد چه کرده مستطیل با گوشه
ی«: اَتکینُسن گفت ً نیازی بهش داشته باشیمکنم  فکر  ً انجامش » واقعا و توضیح داد که تقریبا
های پُر کاربرد را ساده طراحی کنم و فقط مواردی را که  خواستم گرافیک می«: غیرممکن است

  ».واقعاً مورد نیاز بود در دستور کار گذاشته بودم
ً ه مستطیل با گوشه«: جابز باال پرید و با عصبیت گفت  فقط دورِ ! مه جا هستهای گِرد تقریبا

و در بیرون حتی «: و میز و سایر اشیا اشاره کرد سفید تختهو برای مثال به » !این اتاق را نگاه کن
ً هر جا که چشم کار می وی برد و رَ  اَتکینُسن را به پیاده» !کند بیشرت از این هم هست، تقریبا

در سه «: گفت جابز می. نشانش داد تابلوهای تبلیغاتی و عالئم رانندگی را ،ها ی اتومبیل پنجره
  ».مثال پیدا کردیم، آنقدر نشانش دادم تا باألخره متقاعد شد ١٧خیابان تقریباً 
باشد، حق “ :وقتی به یک عالمت پارک ممنوع اشاره کرد، من گفتم ،رس آخرِ «: گفت اتکینُسن می

های اصلی بدل  ز طرحگرد باید به یکی ا گوشه حاال دیگر مستطیلِ . و تسلیم شدم ”با تو است
ن روز عرص، بیل به دفرت تگزاکو برگشت و یک لبخند «: آورد که ِهرتزِفلد به خاطر می» .شد می ه

گرد  های گوشه اش حاال به رسعِت برق و باد مستطیل ی آزمایشی برنامه. گُنده هم روی صورتش بود
ها در لیسا و َمک و  پنجرهاش، کادرهای نوشتاری و  به لطف ارصار جابز بر خواسته» .کشید می

  .های گرد شدند تقریباً هر کامپیوتری بعد از آن، صاحب گوشه
  

ام انواع  های طراحِی حروف نویسِی کالج رید عاشق سبک جابز در کالس خوش نوشتاری شد و 
خودش بعدها راجع به آن تجربه . حروف را یاد گرفت میانِ ِرسیف و فضاهای  ِرسیف و سانس

از » .اش به خاطرم آمد کردیم، همه وقتی داشتیم اولین کامپیوتر َمکینتاش را طراحی می«: گفت
های متنوع و  شد، امکان درست کردن فونت آنجایی که در َمک از طراحی پیکسلی استفاده می

ایش پیکسل به پیکسِل آنها بر روی هَ  -ربَ  م و هَ  - رمتعدد، از ظریف و با سلیقه گرفته تا دَ  م، و نیز 
 .وجود داشت ،ایشگر

را از  ١سوزان کِرنام  ، بهی دبیرستانش ها یکی از دوستان دوره ِهرتزِفلد برای طراحی این فونت
 های قطارِ  ها را از روی اسامی ایستگاه آنها اسم فونت .در فیالدلفیا به کمک طلبید ٢ساباربان

جابز از این نوع . ٦و ُرزُمنت ٥، آردمور٤، ِمریون٣اُِوربروک: شهرِی فیالدلفیا انتخاب کردند بین
                                                 

1  Susan Kare 
2  Suburban 
3  Overbrook 
4  Merion 
5  Ardmore 
6  Rosemont 
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رکز کرد یک روز عرص به دفرت آمد و روی نام. نامگذاری خیلی خوشش آمد : از این نالید که. ها 
جهان را  باید اسم شهرهای با کالِس  !نه! کس از آنها چیزی نشنیده؟ چرا شهرهای کوچکی که هیچ«

فرانسیسکو،  ، لندن، سان١شیکاگو، نیویورک، ِژنِو: ها دوباره نامگذاری شدند لذا فونت» .انتخاب کنیم
  .٣و ِونیز ٢تورنتو

ی مارک ها ارزِش کافی  ی جابز به طراحِی فونت توانستند برای عالقه کوال و برخی دیگر هرگز 
نظیر بود، مدام هم ارصار داشت  ها بی ونتدانش او در طراحی ف«: گفت کوال می مارک. قائل شوند

در » ”تری نداریم؟ به نظرت کارهای مهم! فونت؟“ :گفتم های بهرتی داشته باشیم، من می فونت
های َمکینتاش در ترکیب با چاِپ لیزری و سایر امکانات گرافیکی،  پذیِر فونت حقیقت، طراحِی دل

در . رشکت اپل شد کارهای اساسیکی از کمک فراوانی به صنعت نرش رومیزی کرد و بدل به ی
های  نگارهای دبیرستانی گرفته تا مادرهایی که اعالمیه از روزنامه-ضمن بین عموم افراد جامعه 

ی عمومی برای  گیری عالقه حتی در شکل. نیز کاربرد یافت -کردند انجمن اولیا و مربیان را مرتب می
ای که زمانی فقط مورد توجه صاحبان صنعت چاپ،  لهی فونت نیز مؤثر افتاد؛ مقو  آشنایی با مقوله

  .های صنعت طراحی و چاپ بود بیچاره ویراستارهای موسپید و سایر بدبخت
های  آشغال برای فایل سطل آیُکنِ به عنوان مثال . هم برای َمک طراحی کرد آیُکنسوزان کِر چند 

شان  او و جابز آن را فقط به خاطر وسواس مشرتک. دورریختنی که به بهبود رابط کاربری کمک کرد
آمد و  استیو معموالً آخر روز می«: گفت سوزان می. برای طراحی عالِی َمک درست کردند

» .یات برصی داشتهمیشه سلیقه و درک خوبی در مورد جزئ. خواست کارهای جدید را ببیند می
آمد، در این مواقع سوزان هم باید خودش را  شنبه هم بر رس کار می یک صبحِ حتی جابز گاهی 

وقتی، یک چالش جدید در  ها کار کنند و البته با وجود استیو، هر وقت و بی رساند تا روی طرح می
تعبیه شده بود را خرگوش که برای تغییر رسعت کلیِک ماوس  آیُکنبه عنوان مثال یک . راه بود

اد همجنس“خزپوش  فقط به این خاطر رد کرد که آن جانورِ    .بود ”گراهای مذکر خیلی شبیه 
. ها و جزئیات اسناِد متنی مبذول داشت جابز توجه مشابهی نیز به نوارهای کشویی باالی پنجره

. کشید ظاهرشان زجر می اَتکینُسن و کِر را مجبور کرد آنها را بارها و بارها بازطراحی کنند چون از
ها و  آیُکنخواست  اش دوست نداشت و می رابط کاربری لیسا را به خاطر سیاهی و زنندگی

برای کسب رضایت «: گفت اَتکینُسن می. های باریک باشند راه تر و دارای راه های َمک لطیف پنجره
َ » .کردیم طرح مختلف را اجرا می ٢٠استیو حداقل باید  تکینُسن از اینکه در مقطعی کِر و ا

ها بگذارند شاکی شدند، چون  کرد وقت زیادی روی ابزارهای کوچِک نواِر باالِی پنجره مجبورشان می
توانید تصور کنید که  می«: آمد و با فریاد گفت  جابز کفرش در. تری هم وجود داشت کارهای مهم

                                                 
1  Geneve 
2  Toronto 
3  Venice 
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باید چیزیه که و نیست، کنید؟ این که فقط یک چیِز کوچول هر روز دارید به این چیز نگاه می
  »!همین. درست انجامش بدهیم

ایالت وسواسی او  کریس اسپینوزا راهی برای جلب رضایت جابز نسبت به طراحی ها و هدایت 
او یکی از دستیارهای جواِن وازنیاک در روزهای کار در گاراژ بود و با این توجیه که . پیدا کرد

ی َمک فقط یک بار به آدم رو  پروژہِت کار در خواندن هست اما بخ  همیشه وقت برای درس
کریس تصمیم گرفت برای َمک یک . کند، توسط جابز از برکلی بیرون کشیده شده بود می

داد  حساب را به استیو نشان می وقتی داشت ماشین«: گفت ِهرتزِفلد می. حساب طراحی کند ماشین
 ».مل او شدالع همه دورش بودیم، بعد نفسش را حبس کرد و منتظر عکس

رنگ پس زمینه خیلی . ُخب، این یک رشوع است ولی در کل، مزخرفی بیش نیست«: جابز گفت
اسپینوزا هر روز » .ها هم خیلی بزرگند تاریک و ضخامت برخی خطوط کالً اشتباه است، دکمه

جدیدی از راه  انتقاداِت  ،کرد ولی با هر تغییری سازی می طرح را بر اساس انتقادات استیو بهینه
حلی که به او الهام شده بود،  باألخره یک روز عرص وقتی جابز آمد، اسپینوزا از راه. رسید می

ایی کرد داد  حاال برنامه به کاربر اجازه می ”!ات را بساز عالقه حساب مورد جابز، ماشین  استیو“: رو
ها،  و سایر ویژگی  زمینه ها، پس ها، سایه ی دکمه حساب را با تغییر خطوط، اندازه تا شکِل ماشین

خالی، جابز شیرجه رفت توی برنامه و رشوع کرد به بازی با  به جاِی یک لبخندِ . سازی کند شخصی
هیچ . خواست رسید بعد از ده دقیقه به چیزی که می. اش را پیاده کند حساب تا سلیقه ماشین

  .به صورت استاندارد باقی ماند سال ١٥عجیب نیست که آن طرح به َمکینتاش منتقل شد و برای 
رکز روی َمکینتاش، جابز مایل به ایجاد یک سبک طراحی فراگیر و پایدار برای همه ی  با وجود 

ای بر پا کرد تا یک طراح خربه و دارای کالس جهانی بیابد؛  بنابراین مسابقه. محصوالت اپل بود
ی او به رنگ  شد، نه به خاطر عالقه ”رفیسفید ب“ پروژہنام . کسی مثل دیرت رامس در رشکت براْون

ایلش برای تولید محصوالتی با اسم برنده کسی نبود جز . رمز هفت کوتوله سفید بلکه به خاطر 
وت اِسلینگر جابز برای . های ترینیرتون سونی بود ، طراح آملانی که مسئول طراحی تلویزیون١هار

ی اِسلینگر  ریا پرواز کرد و نه تنها تحت تأثیر عالقهدر باوا ”جنگل سیاه“ی  مالقات با او به منطقه
های  ی او در رانندگی با مرسدس در رسعت به طراحی قرار گرفت، بلکه مسحور سبک جسورانه

  .کیلومرت در ساعت هم شد ١٦٠باالتر از 
 اِی محصوالت اپل.اِن.ژنی امریکایی در دی“اِسلینگر گرچه آملانی بود ولی اعتقاد داشت که باید 

و مزین به  ”هالیوود و موسیقی“م از ُملهَ  ”کالیفرنیایی  کامالً“که یک ظاهر  ”وجود داشته باشد
 ”کند، فُرم از احساس تبعیت می“ی کلی طراحی او این بود که  قاعده. را القا کند ”جذابیتی طبیعی“

ی محصول طراحی کرد  ونه ٤٠او  ”.کند فرم از کارکرد تبعیت می“برداشتی شخصی از اصل آشنای 

                                                 
1  Hartmut Esslinger 
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ً جار زد ایش بگذارد و وقتی جابز آنها را دید، علنا آره، این «: تا مفهوم مورد نظر خویش را به 
هایی  ای سفید، لبه انتخاب گردید؛ با بدنه II-Cاپل  ها بالفاصله برای محصولِ  یکی از طرح» !خودشه

جابز به رشط نقل مکان به . هوا و هم برای تزیینی  و شیارهای خطی باریک، هم برای تهویه ،گرد
ی  سپس دست دادند و طبق بیاِن نه چندان متواضعانه. کالیفرنیا، اِسلینگر را دعوت به همکاری کرد

» .ها در تاریخ طراحی صنعتی شد ترین همکاری آن دست دادن، آغاز یکی از محکم« :اسلینگر
در پالو آلتو گشایش یافت و با مبلغ  ١٩٨٣اواسط سال  در ١دیزاین  ی اسلینگر، با نام فراگ مؤسسه
تولیدی، این  تک محصوالِت  میلیون دالر همکاری با اپل را آغاز کرد و از آن پس تک ١.٢ساالنه 
  ».شده در کالیفرنیا طراحی«: ی تفاخرآمیز را بر خود داشتند نوشته

است که حتی زوایای پنهانی جابز از پدرش آموخته بود که عیاِر عالقه به استادکاری، این 
کاربردهای این فلسفه در ضمِن  -و مؤثرترین-ترین  یکی از مهم. محصوالت نیز زیبا ساخته شوند

ود یافت مدار چاپی که میزبان تراشه بررسی صفحه . ها و سایر قطعات در قلب َمکینتاش بود، 
ی این «: گفت. داتی را به آن وارد کردشناسی انتقا دید ولی جابز از منظر زیبایی هیچ کاربری آن را 

ً قشنگ است ولی به تراشه شان خیلی به هم  خطوط. زشتند. های حافظه نگاه کنید قطعه واقعا
 ».نزدیک است

نم «: و افزود وارد حرفش را قطع کرد و پرسید که چرا این مهم است تازه یکی از مهندسینِ  به گ
  ».قرار نیست که کسی داخل کامپیوتر را ببیند. فقط مهم است که دستگاه چقدر خوب کار کند

. خواهم تا جای ممکن زیبا باشد، حتی با اینکه قرار است داخل کِیس برود می«: جابز جواب داد
ی وقت از چوب بد برای پشت قفسه یک نجار خوب هیچ کند، حتی با وجود اینکه  ها استفاده 

َمک، در یک مصاحبه درسی را که از ی  چند سال بعد، پس از عرضه» .جلوی چشم کسی نیست
  :پدرش آموخته بود چنین بازگو کرد

  
الیی برای  سه سازد، هرگز از تخته  دار می اگر ش یک نجار باشید که دارد یک کمِد قفسه«

ی دهند و در دیدرس کسی  اش می حتی با اینکه به دیوار تکیه. کنید ساخ پشت آن استفاده 
فرقی . کنید بنابراین از یک تکه چوب خوب استفاده می! ستا نید آنجادا خوِد ش که می .نیست
شناسی و  کند، در هر شغلی که هستید برای اینکه بتوانید شب راحت بخوابید، باید زیبایی ی

ام شئون کارتان جاری باشد   ».کیفیت در 
  

                                                 
١  frogdesign : فرانسیسکو منتقل شد تغییر یافت و به سان ”فراگ دیزاین“به  ”دیزاین فراگ“ناِم آن از  ۲۰۰۰سال در .

قابلیت دگردیسی دارند، بلکه به خاطر احرتام به ) Frogs(ها  اسلینگر ناِم اصلی را نه فقط به این خاطر که قورباغه
استفاده از «: او در جایی گفت. برگزید)  federal republic of Germany(هایش در جمهوری فدرال آملان  ریشه

ِن غیرسلسله) در نام التیِن رشکت(حروف کوچک  مراتبی، و  ابراز موافقتی با تفکر باهاوس مبنی بر وجود یک گفت
  ».برای تقویِت ویژگی همکارِی دمکراتیِک رشکت بود
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مردم از روی جلِد کتاب . بندی و معرفی محصول را آموخت بسته کوال اهمیِت  جابز از مارک
ی َمکینتاش، جابز یک طرح کامالً رنگی انتخاب  کنند بنابراین برای جعبه راجع به متنش قضاوت می

یکی از اعضای گروه َمک که با جوآنا هافَمن ازدواج  ١آالین راسَمن. و مدام سعی کرد آن را بهرت کند
مردم . مرتبه طراحی و باز طراحی کنند ٥٠های تیم را وا داشت  بچه«: گفت میکرد، در این باره 

انداختند توی سطل آشغال ولی استیو وسواس عجیبی روی  بعد از خرید دستگاه، جعبه را می
ی عدم تعادل بود؛ از سویی مشغول  دهنده به نظر راسَمن این نشان» .بندی داشت بسته
بندی  خرجی برای بسته مشغول ول ،دیگر یودند و از سویها ب جویی در تعداد تراشه رصفه
کرد، فارغ از سایر  ولی برای جابز هر یک از جزئیاتی که َمکینتاش را جذاب می. دستگاه قیمِت  گران
 .به تنهایی اهمیت داشت ،ها هزینه

جابز گروه َمکینتاش را دور هم جمع کرد تا جشن  ،نهایی شد دستگاهباألخره وقتی که طرِح 
منداِن واقعی اثرشان را امضا می«: گفت می. گیرندب بنابراین یک برگه کاغذ و یک خودکار » .کنند ه

ام َمکینتاش. بیرون آورد و دور گرداند تا همه امضا کنند درست . ها حک شد آن امضاها داخل 
ی است که هیچ دید ولی اعضای گروه از وجودشان مطلع بودند، درست مثل  کس آنها را 

آن روز جابز همه . مدار اصلی که تا حِد امکان ظریف و باسلیقه طراحی و ساخته شده بود حهصف
ی  ل اِسمیت اول رفت و خوِد استیو تا آخر صرب کرد و بعد از همهباِر . یک را به اسم صدا زد، یک به 

نفر، جایی درست در وسط صفحه پیدا کرد و اسم خودش را با حروف کوچک و با خطی مجلل  ٤٥
کرد به  او با خلق چنین لحظاتی، کاری می«: به قول اَتکینُسن. و کردندبعد نوشیدنی ِرس . نوشت
 ».نگاه کنیم ”ه“مان مثل  حرفه

                                                 
1  Alain Rossmann 
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 سفر، خوِد پاداش است
  
  
 
 

  رقابت
 

معرفی کرد، جابز از گروه خواست  ١٩٨١اِم کامپیوتر شخصی خودش را در آگوست .بی.وقتی آی
گفت  کریس اسپینوزا به آن می» .آشغال است«اتفاق آراء این بود که . یکی برای کالبدشکافی بخرند

دستگاه از دستورهای خطی قدیمی . و این نزدیک به حقیقت بود» محصولی کُند و تالشی مبتذل«
ایشگرش پیکسلی نبود بُرد بهره می در این مقطع بود که اپل دچار آفت غرور شد، رئسای . و 

ی١رشکت حتی  های معظم، تجهیزات خود را از رشکتی تثبیت  کردند که مدیران رشکت ٪ هم فکر 
درست در روز معرفی محصول . ی پیرشو اِم بخرند و نه از سیب گازخورده.بی.شده مثل آی

. شان مهم نبود انگار اصالً برای«: گفتاو به من . کرد بیل گِیتس داشت از اپل دیدن می اِم،.بی.آی
  ».آید یک سال طول کشید تا بفهمند چه بالیی دارد رسشان می

د به نفس گستاخانه ام صفحه در وال اپل برای جار زدِن اعت  ١ژورنال اسرتیت اش یک آگهِی 
ای به جنگ  این آگهی به طرز هوشمندانه» .اِم.بی.ش آمدی آیجداً که خو «منترش کرد، با این تیرت 

اشاره داشت و به راحتی  ”با جالل و جربوت اِمِ .بی.آی“و  ”اپِل انقالبی و نوآور“بین   دو سویه
وقفه در تالش بودند، نادیده  را که مثل اپل بی ٣و آزبُرن ٢های دیگری مثل کومودور، تَندی رشکت
 .گرفت می

 فکر ببیند که در مقابلِ  ران کاری، دوست داشت خودش را یک شورشی روشنجابز در طول دو 
یا یک سامورایی بودایی که با  ٤یک جنگجوی ِجدای .صفت قرار گرفته های شیطان امپراطوری

او با هوشمندی این جنگ را نه به . اِم دشمن مناسبی بود.بی.آی. نیروهای تاریکی در جنگ است
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  م.ی جرج لوکاس ساخته» ای های ستاره جنگ«های  رسی فیلم اشاره به جنگجویانِ     ٤
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اگر بنا به «: به یک گزارشگر گفت. ه به عنوان کشمکشی معنوی جا زدعنوان یک رقابِت تجاری بلک
من این است که وارد  اِم برنده شود، احساِس .بی.دالیلی ما مرتکب اشتباهات بزرگی شویم و آی

سال به طول  ٢٠دورانی تاریک، چیزی شبیه به قرون وسطای کامپیوتری خواهیم شد که حدود 
ِ .بی.چنانچه آی. خواهد انجامید ای را متوقف  م کنرتل بازار را به دست بگیرد تقریباً هرگونه نوآوریا

انداخت، آن را  دوباره به آن رقابت نظر می) در صحبت با من(سال بعد که  ٣٠حتی » .خواهد کرد
. اِم در اصل مایکروسافتی بود در اوج شقاوت.بی.آی«: کرد به سان جنگ صلیبِی مقدس تصویر می

ر می ،ربد خالقیت و نوآوری نبودندآنها نیرویی برای پیش آمدند  بلکه نیروی شیطانی این بازار به ش
  ».اند ، مایکروسافت و گوگل چنینAT&Tو امروزه 

  
متأسفانه برای اپل اتفاق دیگری هم در حال رخ دادن بود، جابز یکی دیگر از رقبای قابل 

ی  ای جنبه این موضوع تا اندازه! دیگر محصوِل اپل لیسا: ی َمکینتاش را هم نشانه رفته بود مالحظه
البته این تنها جنبه . ی لیسا اخراج کرده بودند و حاال وقِت انتقام بود پروژہاو را از . داشت یروان
دید برای همین هم با جان  سا را راهی برای انگیزِش لشگریان خود می جابز همیشه رقابِت . نبود

کرد که  مشکل وقتی بروز می. که َمک قبل از لیسا عرضه خواهد شد دالر رشط بست ٥.٠٠٠کُْوچ 
رشکت و در تقابل  اعضایهای گروهش را بهرتین  جابز مدام بچه. شد رقابِت او با دیگران، ناسا می

  .کردند روی لیسا کار می HPهای مهندسی  کرد که با روش با افرادی معرفی می
 ی راسکین برای ساخت یک دستگاه قابل حملِ  ی اولیه قشهتر اینکه، با دور شدِن جابز از ن مهم

قدرت، در واقع َمکینتاش به عنوان دستگاهی رومیزی با رابط کاربری گرافیکی تعریف و  ارزان و کم
ل زیاد سهم لیسای اصلی را از بازار به  از این منظر بدل شد به یک لیسای ارزان قیمت که به احت

  .کشید چالش می
این بود که هر دو محصول را طوری بسازند که  ،افزارهای کاربردی لیسا تِسلِر مدیر نرمنظِر لَری 

او با این رویکرد و برای برقراری صلح، رشایطی . ی مشرتک باشند قادر به اجرای تعداد زیادی برنامه
ونه پروژہ فراهم کرد که اِسمیت و ِهرتزِفلد به دفرتِ  ایش ی َمکین ی اولیه ی لیسا بیایند و  تاش را 

کردند که ناگهان،  ها گوش می مهندس به آن جلسه آمدند و داشتند مؤدبانه به حرف ٢٥. دهند
که مسئول مزاج  مهندس دمدمییک  ،١درب اتاق با انفجاری به دیوار کناری چسبید و ریچ ِپیج

  .داخل شد بخش اعظم طراحی لیسا بود،
» .کند، َمکینتاش باعث نابودی اپل خواهد شد ود میَمکینتاش دارد لیسا را ناب«: او با فریاد گفت
جابز «: اش را ادامه داد رسایی گونه یاوه و نه ِهرتزِفلد، ِپیج اینجواب داد وقتی نه اِسمیت 

این را که گفت نزدیک » را کنرتل کند، پروژہکه بهش اجازه ندادیم  خواهد لیسا را نابود کند چون می
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اند که َمکینتاش خواهد  سا را نخواهد خرید چون همه خربدار شدهکس لی هیچ«: بزند بود زیر گریه
ها عین خیال! آمد هنوز رسها . از اتاق بیرون رفت و در را به هم کوفت ،بعد» !تان نیست ولی ش

دانم این تقصیر  می«: به اِسمیت و ِهرتزِفلد گفترو برنگشته بود که دوباره رسزده داخل شد و 
  »!کند بهش بگویید دارد اپل را نابود می. استیو جابز استمشکل خوِد . ش نیست

افزارهایش با آن  ی لیسا کرده بود که البته نرم هزینه در واقع جابز َمکینتاش را بدل به رقیب کم
 IIیک از این دو دستگاه با اپل  کرد این بود که هیچ تر می چیزی که کار را خراب. سازگاری نداشت
ند، به ر . سازگاری نداشتند استی عین روز روشن بود که اپل بدون داش یک مدیر اجرایی توا

  .جابز ندارد شانس زیادی برای رام کردنِ 
  
  

  كنترل يكپارچه
  

پای . اکراِه جابز برای سازگار کردن َمکینتاش با لیسا مربوط به چیزی ورای رقابت یا انتقام بود
جابز . شد او برای کنرتل مربوط می ِل وافرِ ای که به می ی فلسفی در میان بود، مؤلفه یک مؤلفه

افزارش باید با هم پیوندی  افزار و سخت اعتقاد داشت برای آنکه یک کامپیوتر عالی باشد، نرم
افزاری باشد که روی کامپیوترهای  وقتی یک کامپیوتر قادر به اجرای نرم. مستحکم داشته باشند

بهرتین چیز از نظر او، . شوند بانی میها قر  شود، این وسط مقداری از قابلیت دیگر هم اجرا می
افزار دوخته شده باشد  افزار بر قامِت سخت با طراحی یکپارچه بود؛ طوری که نرم ”جامع“محصولی 
ایز َمکینتاش بود. و بالعکس ن وجه  چیزی که در تضاد کامل با محیطی که مایکروسافت . این ه

عامل را بر روی  شد سیستم فت میدر حال خلقش بود قرار داشت، در رویکرد مایکروسا
 .های جورواجور نصب کرد افزارهای رشکت سخت

مندی نخبه که . ای است اراده جابز آدم با«: گفت می ،٢نت.دی.ی زد نویسنده ،١َدن فاربر ه
چون . های ناالیق به طرزی شوم دستکاری شوند نویس دست او توسط برنامه خواهد مصنوعاِت  ی

مانَد که یک نفر را از توی خیابان بیاوری تا چند قلم به نقاشی پیکاسو بزند  یچنین کاری به این م
ام این سال» .های دیالن را تغییر دهد یا ترانه  بود، جابز که مد نظرِ  ها رویکرد یکپارچگی در طی 

ایز آیـفـُن، آیـپاد و آیـپَد در مقابِل سایر رقبا شد و محصوالت بی این  نظیری از دل بدل به وجه 
 ٣لیندر کانی. ولی این اسرتاتژی برای تسلط بر بازار همیشه بهرتین نبود. نگرش بیرون آمدند

های جابز  از اولین َمک بگیر تا جدیدترین آیـفـُن، دستگاه«: گفت می ”آییِن َمک“ی کتاب  نویسنده
 ».کننده گرفته شود شوند تا جلوی فضولی و دستکاری مرصف همیشه مهر و موم می
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تر  پیش. در کانون مناقشات بین او و وازنیاک قرار داشت ،ی کاربری ایل جابز به کنرتل تجربه
های اضافه به  داد کارت که به کاربر اجازه می-  IIهای تعبیه شده در اپل  اسالتبر رس تعداِد 

ا وازنیاک آن مشاجره ر . دچار اختالف نظر شدند -های آن بیافزاید متصل کند و به قابلیت ١مادربورد
بار دست روزگار َمکینتاش را در دامن جابز گذاشته بود  ولی این. اسالت شد ٨صاحب  IIبرد و اپل 

کاربر حتی قادر به باز کردن کِیس یا . های محدودی برخوردار شد و نه وازنیاک، بنابراین از اسالت
ود ولی از نظر جابز، برای عالقمندانی مثل هکرها ناخوشایند باین . دسرتسی به مادربورد نبود

شده و مطمنئ  ی کنرتل خواست به آنها یک تجربه َمکینتاش دستگاهی برای عموم مردم بود و او می
  .ارائه کند

این «: گفت برای مدیریت بازاریابِی دفرت تگزاکو استخدام شد، می ١٩٨٢که در سال  ٢ِبری کَش
 :نالید که مدام می IIر صحبت از اپل استیو د. بازتابی از شخصیت او بود که میل به کنرتل داشت

خواهند باهاش  ای که مردم می کننده ما کنرتلی روی آن نداریم، نگاه کن به این کارهای دیوانه“
برای باز  ەو تا آنجا پیش رفت که ابزارهایی ویژ ا» .”هرگز این اشتباه را تکرار نخواهم کرد. بکنند

یر طراحی ککردن کِیس َمکینتاش  به کَش . خواست مردم با آچارهای معمولی بازش کنند د، چون 
کس جز متخصصین اپل نتواند به داخلش  اش کنیم که هیچ خواهیم طوری طراحی می«: گفت می

 ».دسرتسی پیدا کند
کلید گرفت تا تنها راه برای  ای روی صفحه های جهت جابز همچنین تصمیم به حذف کلید

سنتی  کاربرانِ  اجباریِ  این راهی بود برای سوق دادنِ . اده از ماوس باشدحرکت دادن نشانگر، استف
معتقد نبود که  ،بر خالف سایر تولیدکنندگانجابز . به استفاده از ماوس برای حرکت و کلیک کردن

کاری بس اشتباه ، ملّت در برابر استفاده از ماوس کننده است؛ یعنی مقاومِت  حق همیشه با مرصف
  .بود

کرد  دهندگان مستقل را مجبور می توسعه: های چهارجهته دستاورد دیگری هم داشت کلیدحذف 
ِ برنامه ام کامپیوترها، برنامه به جای نوش عامل  سیستم هایی مخصوِص  های عمومی برای 

ن یکپارچگی بین نرم بنویسند و این منجر می ینتاشَمک افزار  عامل و سخت افزار، سیستم شد به ه
  .ظر جابز بودکه مد ن

ل کنرتل یکپارچهجابز ایل  عامل َمکینتاش و یا  ی لیسانس سیستم او را نسبت به ارائه ،به اِع
مدیر بازاریابی مایک ُمری . بسیار حساس کرد ،سازی آن به سایر تولیدکنندگان اعطای مجوز شبیه

شنهاد اعطای لیسانس را به طی یادداشتی پی ،١٩٨٢در می انرژی بود،  روارد و پُ  که تازه ،َمکینتاش
ً همه مایل هستیم که محیط کاربری َمکینتاش به عنوان «: طور نوشته بود ایناو . جابز داد قطعا

اکنون تنها مانع در راه تحقق این هدف، انحصاری بودن محیط . استاندارد صنعت کامپیوتر در آید
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شده یک استاندارد فراگیر صنعتی به ندرت رشکتی قادر . افزار َمکینتاش است کاربری َمک به سخت
  ».ایجاد یا پشتیبانی کند ،گذاری آن با دیگر تولیدکنندگان را بدون اشرتاک

دلیل او برای این . اعطای لیسانس سیستم عامل َمکینتاش به رشکت تَندی بود ،ُمری پیشنهادِ 
متعلق به تَندی به دنبال جلب  ١ِشیک  های رادیو که فروشگاه ییاز آنجا: انتخاب، این بود که

ولی . این کار به سهم فروش اپل آسیبی وارد نخواهد کرد هستند،مشرتیانی متفاوت از سایرین 
نگه داش َمکینتاش تحت یک محیط  ،او رویکردِ . ها مخالف بود جابز از اساس با این گونه طرح

ن. شد می رده کنرتل شده بود، محیطی که در آن استانداردهای مد نظر او برآو  گونه که ُمری  ولی ه
آن هم  ،صنعت کامپیوترهای شخصی بدل شدن به استانداردِ  ترسید، این رویکرد در مسیرِ  هم می

  .به مشکل بر خورد ،اِم.بی.آی سازهای وابسته به در دنیایی پُر از مشابه
  
 

  ي سال برگزيده
 

ی تایم  عقیده رسید که مرد سال مجلهرو به پایان بود، جابز به این  ١٩٨٢در حالی که سال 
فرانسیسکو، به دفرت تگزاکو  تایم در سان دبیریِ وز با مایکل موریتز رئیس شورای یک ر . خواهد شد
ام شد و جابز روی جلدِ . را به مصاحبه با او تشویق کرد افرادوارد شد و  در . تایم نرفت ولی سال 

ره را به عنوان برگزیده ”کامپیوتر“مجله  ،عوض دستگاِه “: ی سال انتخاب کرد و تیرت زد ی آخرین ش
  ”.ی سال برگزیده

 ٢بر اساس گزارش موریتز و به قلم ِجی کاکز: ی اصلی به معرفی جابز اختصاص داشت ضمیمه
با قدرِت «: در مقاله آمده بود. نوشت نگاری که اغلب راجع به موسیقی راک مطلب می روزنامه

اش که باید مورد حسادت فداییان مسیحیت باشد، این  ن متعصبانهنظیر اقناِع مشرتی و ای بی
ها  دیگری درها را گشوده و کامپیوترهای شخصی را به خانه استیو جابز است که پیش از هر کِس 

  ».آورده
ِ مقاله بعد از نوش کتابی (آنقدر زننده که موریتز - غنی، ولی در بعضی جاها زننده بود  ،م

منکر آن و مدعی ) گذاری سکویا برای رشاکت با دان َولِنتاین رسمایه  راجع به اپل و پیوس به رشکت
شان رشح وقایع مزخرف  اش توسط یکی از ویراستارهای نیویورکی که کار معمول شد که گزارش

ً سانسور شده استپَ  با شایعاِت « :بوده ٣رُل- اند- موسیقی راکدنیای  » .ست به گَند کشیده و بعضا
او در بعضی از جلسات “و اینکه  ”جابز ی تحریف واقعیِت  دایره“در مقاله به نقل از باد تریِبل به 
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جابز «: اما باید بهرتین نقل قول را از آِن جف راسکین دانست که گفت. اشاره شد ”کرده گریه می
 ».یک شاه عالی برای فرانسه بسازد ستتوان می

ی تایم برای از جرأت انداخ جابز، وجود دخرتی را که او از خود رانده بود علنی کرد؛  مجله
توانسته راجع به لیسا اطالعات داده باشد،  دانست که تنها کسی که می جابز خوب می. لیسا برنان

وقتی «: گفت می کاتکی. تیم َمکینتاش رسزنش کرد ی اعضای است و او را جلوی همه کاتکی
یک دوست به  ”.البته“ :گزارشگر تایم از من پرسید آیا جابز دخرتی به نام لیسا دارد یا نه من گفتم

ی من هرگز قصد ندارم به دوست خودم فرصت . دهد منکر وجود فرزندش شود دوستش اجازه 
قت را بدهم که پدر بودن خودش را انک استیو خیلی عصبانی بود و احساس . ار کنداین ح

  ».کرد، به همین خاطر توی جمع به من نسبِت خیانت داد آبرویی می بی
در این باره به . تایم نشد سالِ  آخر، مردِ  این بود که دسِت  ،ولی آنچه واقعاً جابز را به هم ریخت

  :من گفت
  
سال داشتم و این در کل  ٢٧تایم قصد داشت مرا به عنوان مرد سال معرفی کند، که فقط «

ً عالی است فکر می. برایم مهم بود . ی مقاله فرستادند آنها مایکل موریتز را برای تهیه. کردم واقعا
. کرد و با من راحت نبود توانم بگویم که او حسودی می سن بودیم، من خیلی موفق بودم و می هم

ما “ :ر نیویورک، با خواندن مقاله گفتنددبیران دطوری که . فتضاح را به بار آوردبعد هم که آن ا
ً ناراحتم کرد ”.توانیم این یارو را مرد سال اعالم کنیم ی به خودم . ولی درس خوبی بود. این واقعا

رسانه، سیرکی  ،زده نشوم، چون به هر حال یاد دادم که دیگر هرگز راجع به چیزی اینقدر هیجان
یادم هست پاکتش را که باز کردم، . به دفرتم فرستادند ١آنها مجله را با پست ِفِدکْس. بیش نیست
پیش . انتظار دیدن عکس خودم روی جلد بودم، ولی یک عکس کامپیوتر زد توی ذوقم کامالً چشم
  ».و وقتی مقاله را خواندم از شدت ناراحتی گریه کردم ”هان؟“: خودم گفتم

  
انصافی کرده  داشته یا در گزارش بیدر حقیقت دلیلی وجود ندارد که باور کنیم موریتز حسادت 

آن . خالف تصور خودش هرگز قرار نبود به عنوان مرد سال انتخاب شود و البته که آن سال، جابز بر
دبیران ارشد خیلی زود به این نتیجه رسیدند که خوِد ) کار بودم، ی تازه من یک نویسنده(سال 

ی از  بودها قبل تصمیم بر آن  از ماه .ی سال باشد و نه یک فرد کامپیوتر برگزیده که یک اثر ه
که آن زمان یکی از دبیران مجله  ٣ِری کِیوْ . جلد باشدآن طرح روی  ،٢پیکرتراش معروف ُجرج سیگال

هرگز جابز را لحاظ نکردیم، در ضمن ممکن نبود که به کامپیوتر شخصیت واقعی «: گفت بود، می
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اصًال . جان داشته باشیم ی بی یک برگزیده که رفتیمبدهیم، بنابراین اولین باری بود که تصمیم گ
  ».دنبال یک چهره برای طرح روی جلد نگشتیم

  
 ٥.٠٠٠و جابز بدهی  -یک سال پیش از تکمیل َمک- عرضه کرد  ١٩٨٣ی  اپل، لیسا را در ژانویه

عمومی گر چه او جزو تیم لیسا نبود ولی به نیویورک رفت تا معرفی . اش را به کُْوچ داد دالری
  .ای اپل انجام دهد محصول را به عنوان رئیس و مرد رسانه

را  ەهای ویژ  اش، آموخته بود که چگونه مصاحبه کِنا مشاور روابط عمومی نابغه او از رِجیس َمک
یی می  کننده مصاحبه. رَددر آوَ  کارمهیج از  شدند تا از وقت  های منتخب پی در پی به داخل راهن

نهایت استفاده را بربند، جایی که یک کامپیوتر  ١به با او در اتاق هتل کارالیلشان برای مصاح قبلی
ی تبلیغاتی، جابز باید بر  طبق برنامه. های زیبا دورچین شده بود لیسا روی میز قرار گرفته و با گل

رکز می   .خودش بر نیامد ولی او از پِس . کرد تا صحبتی از َمکینتاش به میان نیاید روی لیسا 
 اسرتیت ، وال٢ویک با تایم، بیزینس-های آن روِز جابز  هایی که بر اساس مصاحبه اک گزارش در

ی  همین امسال نسخه«: فُرچون نوشت. چاپ شد، از َمکینتاش نیز یاد شده بود -ژورنال و فُرچون 
خوِد «: ویک نوشت بیزینس» .تِر لیسا با امکانات کمرت عرضه خواهد شد، نامش َمکینتاش است ارزان

وقتی َمکینتاش عرضه شود، تبدیل به «: و نقل قولی از او آورد که» کند را رهربی می پروژہجابز آن 
. هایش با لیسا سازگار نخواهد بود و اینکه برنامه» ترین کامپیوتِر جهان خواهد شد العاده خارق

  . دکر  ی مرگ بدرقه می درست مثل این بود که داشت از روی عمد، لیسا را با بوسه
جابز . ای از آن ارائه نشد دو سال بعد دیگر نسخه. به راستی هم که لیسا چه زود در گذشت

 ،های بزرگ بفروشیم خیلی گران بود و ما سعی داشتیم آن را به رشکت«: گفتلیسا بعدها راجع به 
برای هم ، بشارتی این ناکامی ولی در» .ی عادی بود کننده مان فروش به مرصف در حالی که تخصص

ام اپل مربهن شد که  همهی لیسا گذشت، برای  چند ماه که از عرضه: وجود داشت او باید 
  .امیدهایش را به َمکینتاش معطوف کند

  
 

  !دريايي باشيم دزد ييدبيا
 

ن تگزاکو به مقر اصلی رشکت در خیابان بَندلی  ٣با رشِد گروه َمکینتاش، دفرتشان از ساخت
ِن به  ١٩٨٣ی  منتقل شد و در میانه یک سالن مدرِن باز در وسط  ،دفرت جدید. رفت 3بَندلی ساخت

های ویدیویی منتخب خود را همراه با یک سیستم  داشت که بارل اِسمیت و اَندی ِهرتزِفلد بازی
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 ز داخلِ ا. دی موسیقی، در آن چیده بودند و صدها سی ٢لوگان با بلندگوهای مارتین ١صوتی توشیبا
. مانند قابل مشاهده بودند ی آکواریوما شیشهدیوار افزار در پشت یک  سالن، اعضای گروه نرم

به مرور در سالن میانی چیزهای . شد واال پُر می- های اُد میوه آشپزخانه نیز هر روز با انواع آب
دابلیو بود .اِم.بیر و یک موتور سیکلت ُدرفِ  شان یک پیانوی باِسن ترین دیگری هم چیده شد که مهم
 .بخِش خلِق شاهکار بودند که به اعتقاد جابز، هر دو الهام

. خود داشت ی قدرِت  ای در چنربه جابز هنوز فرآیند استخدام در گروه را به طور سختگیرانه
افزار با متقاضیان به  گروه نرم. هدف این بود که فقط افراد خالق، زرنگ و کمی متمرد جذب شوند

ن سؤال. ی اِسمیت بود نشست که بازی مورد عالقه می ٣ربازی دیِفندِ  وار  های ُخل ولی جابز ه
کرد تا بفهمد فرد متقاضی در رشایط غیرمنتظره چقدر خوب از فکرش استفاده  خودش را مطرح می

افزار مصاحبه داشتند که به محض  یک روز ِهرتزِفلد، اِسمیت و جابز با یک مدیر بخش نرم. کند می
نشین، خیلی مقید و  ی آکواریوم ی یک مشت نابغه به دفرت، معلوم شد برای اداره قدم گذاش
نه رشوع کرد، پرسید جابز بازی را بی. رسمی است ی جنسیت را  در چند سالگی اولین رابطه«: رح
 »تجربه کردی؟

  
  »؟گفتید ببخشید چی«: آن بیچاره مبهوت شد

  
: جابز موضوع را عوض کرد. پاچه شده بود مرِد بیچاره دست» ؟ای نکند هنوز باکره«: جابز پرسید

رسخ شده بود، من  نوا بی« :که آورد ِهرتزِفلد به خاطر می» ؟ ای زدهدی .اِس.چند بار تا حاال اِل«
ولی وقتی او خواست واکنش » .سعی کردم بحث را عوض کنم و یک سؤال فنِی رس راست پرسیدم

اِسمیت و ِهرتزِفلد از خنده . رشوع کرد به تقلیِد صدای بوقلموننشان بدهد، جابز مهلت نداد و 
  .ترکیدند

  
 ِ نم انتخاب مناسبی نباشم،«آن فرد با گف  . راهش را کشید و رفت» به گ

  
. انگیز، جابز توانایی دمیدن روح رفاقت در گروهش را داشت ی این رفتارهای نفرت با وجود همه

ی  پروژہیافت و حس عضویت در  آنها را می  های به اوج رساندن ها، راه بعد از لِه کردن آدم
او هر شش ماه یک بار، گروهش را به . دمید َمکینتاش به عنوان مأموریتی مهیج را در آنها می

ن نزدیکی می   .برد اسرتاحتی دو روزه در تفرجگاهی در ه
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نفر از اعضای  ٥٠نزدیک . بود ٢نزدیک مونرتی ١های پاجارو ماسه در تل ،١٩٨٢سپتامرب  تفرجِ 
و خوِد جابز، روی میزی در مقابل آنها  جمع شدندبخش َمکینتاش در لُژی ساحلی دور آتش 

پایه رفت و افکارش را در قالب  ی سهبرای مدتی آرام صحبت کرد ولی بعد رو . نشست
  .کننده جار زد هایی تهییج جمله تک

توانست هم مفید و هم  یک حکم َسلبی که در طول زمان می» .تسلیم نشوید«: اولی این بود
در مقابل، اعضای . کردند میکّمیت را فدای  کیفیت ،های تکنولوژیِک آن دوره اک گروه. مرض باشد

ل موفقیت ”وار عالی دیوانه“خواستند  گروه َمک می ولی  ،شان نیز باال بود باشند که البته احت
  .ی دیگر نبود ماهه ۱۶خربی هم از یک مهلت . ی از پیش تعیین شده عقب بودند  خیلی از برنامه

پر اشتباه  از ساخ یک محصولِ موفق نشدن، بهرت «: جابز بعد از یادآوری تاریخ نهایی، گفت
 ی به موقعِ محصولِ  ها را فدای عرضه ی دیگر بود بعضی کیفیت پروژہشاید اگر یک مدیر » .است

اند، زیرا به هر  کرد تا به این صورت در چارچوب زمان نهایی می بندِی از پیش تعیین شده باقی 
. ر یک فرآیند کاری غیرممکن استای هستند که تغییرشان د های از پیش تعیین شده حال تاریخ

ی محصول،  تا وقت عرضه«: دیگر از آستین در آورد او یک پندِ . ها نبود ولی جابز از این جور آدم
ام نشده   ».کارمان 

ً  ،ای شاعرانه در خود داشت دیگر که نگاره یک عبارت بوداییِ  به من گفت که   و استیو بعدا
 اعضای گروهِ » .سفر، خوِد پاداش است«: بیشرتین عالقه را در بین جمالت قصار به آن دارد، این بود

بودند با  ەیک لشگر ویژ  َمکینتاش که او انگیزه بخشیدن به آنها را دوست داشت، رسبازانِ 
شان، به لحظات  به سفر گروهی ،کردند یک روز آنها همگی به عقب نگاه می. مأموریتی متعالی

خندیدند؛ و با رجوع به این  قاه می شان قاه یا از خاطر برده بودند یا که از به یاد آوردنکه دردناکی 
  .کردند شان یاد می ای جادویی در مسیر زندگی از آن سفر به عنوان قله ،خاطرات

ی مشرتیان، تحقیقاتی انجام  لیقهکسی پرسید که آیا نباید برای آشنایی با س ،هایش در پایان حرف
ی که مرصف نه، چون«: استیو جواب داد. دهند خواهد تا اینکه ما به او نشانش  داند چه می کننده 
خواهید یک چیز  می«: پرسید. آورد روزانه در ی یک دفرت یادداشِت  ای به اندازه بعد وسیله» .دهیم

تواند روی  از یک کامپیوتر مفهومی است که می معلوم شد که ماکتی. و آن را گشود» یز ببینید؟
ایشگری که مثل یک دفرت روی هم تا می پای آدم قرار بگیرد، با صفحه این «: گفت. شدند کلید و 

  ».ی هشتم عمرمان خواهیم ساخت رؤیای من است از چیزی که در دهه
ی  ر برجستهگ طور توسط تحلیل ها و همین در دو روز آتی، جلسات مختلفی توسط رسگروه

نی در  رقص واخر عرص، زماِن کافی برای هر روز در او . انجام گرفت ،ِبن ُرِزن ،صنعت کامپیوتر مه
گویی را ارائه  جابز جلوی گروه ایستاد و این تک ،دو روزه در پایان آن تفرجِ . استخر باقی بودکنار 
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دانم  می. رود که موجی عظیم در جهان به پا کند نفر می ٥٠هر روز، ماحصل کار ش  با گذرِ «: کرد
ام انجام  ترین کاری است که در کل زندگی رس کردن با من کمی سخت است ولی این باحال

انی تا سال» .ام داده رس کردن با من “ اش را شنیدند، در پی یادآوریِ  های سال، اک آنهایی که سخ
ام  خندیدند و موافق بودند که ایجاد آن موج عظیم، باحال قاه می قاه ”است سخت  کمی ترین کار 

  .شان بوده و هست دوران زندگی
  

جابز به  نگرشی لیسا بود؛ تغییری در  همزمان با عرضه ،١٩٨٣ی  بعدی در اواخر ژانویه تفرجِ 
بار پند  اما این» تسلیم نشوید،«: سفید نوشته بود روی تختهچهار ماه قبل در تفرِج . خورد چشم می

منداِن واقعی عرضه می«: آستین داشتدیگری در  اَتکینُسن . همه فرسوده بود اعصاِب » .کنند ه
جابز رفت و  در بازگشت، به هتلِ . دور از گروه بود ،ی لیسا های مربوط به آغاِز عرضه برای مصاحبه

جابز با دلخوری . جابز کوشید مشکل را ناچیز بشمرد ولی اَتکینُسن آرام نشد. تهدید به استعفا کرد
تپد آن بیرون  شان برای َمکینتاش می نفر که قلب ٦٠. بیل، من اآلن وقت این یکی را ندارم«: گفت

انی من هستند فراموش کند و کمی به با این حرف از اَتکینُسن خواست گذشته را » .منتظر سخ
ن بیاورد  .هدفی که داشتند ای

انی ادعا کرد که مشکلی را که با . های رایج خود را ارائه کند سپس رفت تا یکی از آن سخ
حقیقت این بود (َمکینتاش داشتند، حل کرده است  امِ نبر رس استفاده از  اینتاش البراتوار صوتی َمک

ی بود ولی دایرهکه آن موقع هنوز مذاکره در جریان  .) شناخت ی تحریف واقعیت حد و مرزی 
ادین ی َمکینتاش را روی صحنه غسل  ی اولیه ونه ،بعد یک بطری آب معدنی آورد و به صورت 

تعمید داد؛ جایی بیرون سالن، اَتکینُسن صدای جیغ و هورای بلندی شنید و با افرسدگی به گروه 
نی آن شب شامل شنا در ا. پیوست و رقص و موسیقی با صدای  ،افروزی در ساحل ستخر، آتشمه

ام شب ادامه یافت و باعث شد مدیر هتل ال پالیا در کارِمل، از آنها بخواهد  ١بسیار بلند بود که 
 .تا ابد به آنجا باز نگردند

دزد دریایی بودن، بهرت از «: گفت، این بود یکی دیگر از جمالت قصاری که او در جلسات می
های گروه بدمد تا مثل  گری را در بچه خواست روح طغیان می» .به نیروی دریایی است پیوس
هیاهویی رفتار کنند که در عین افتخار به کارشان، مشتاق به همکاری با دیگران  رهای پُ  آدم

رسیع توانیم  ما می. بیایید مثل مرتدها باشیم“منظورش این بود که «: گفت سوزان کِر می. هستند
برای جشن تولد جابز که چند هفته بعد بود، گروه » .”نیم و کارها را به نتیجه برسانیمحرکت ک

سالگی مبارک  ٢٨«: داد که در خیابان منتهی به مقر اصلی نصب شدرا بزرگ  ٢سفارش یک بیلبورد
  ».دزدان دریایی: امضا. سفر، خوِد پاداش است. استیو

                                                 
1  La Playa 
2  Billboard 
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افراش پرچم دزدان  ، تصمیم به بر١استیو کَپسهای گروه َمک به نام  نویس یکی از برنامه
بند و  ی سیاه به دست سوزان کِر داد تا نقش جمجمه، چشم یک تکه پارچه. دریایی گرفت

به جای سوراخ چشم جمجمه . های رضبدرِی مخصوص دزدان دریایی را روی آن پیاده کند استخوان
ِن نوساز بَن یک. نیز یک لوگوی رنگی اپل گذاشتند باال رفت  3دلی شنبه شبی بود که کَپس از ساخت

نی-و پرچم را روی یک داربست  پرچم برای چند هفته . پا کرد بر -به جا مانده از کارگران ساخت
با افتخار در اهتزاز بود تا اینکه اعضای گروه لیسا در یک چپاول شبانه آن را دزدیدند؛ این پیام 

پرچم را هدایت کرد و  کَپس عملیات تکاوری برای پس گرف. واضحی بود به رقبای َمکینتاشی
های  بعضی از باتجربه. ها که امیِن گروه لیسا بود، در بیاورد توانست آن را از چنگ یکی از منشی

: گفت آرتور راک می. اپل نگران شده بودند که نکند بازی دزدان دریایی از دست جابز خارج شود
ً داشتند باقی کارم« » .بردند ندان اپل را زیر سؤال مینصب آن پرچم احمقانه بود، با این کار رس

ام مدِت تکمیل َمک، مراقب بود که با افتخار در اهتزاز باشد . ولی جابز عاشق پرچم بود و در 
 ».خواستیم همه این را بدانند ما مرتد شده بودیم و می«: گفت خودش می
شان  اطمینان حرفیعنی اگر با . دانستند چطور جلوی جابز بایستند های گروه َمک می رسباز کهنه
ی  ، آشنایان با دایره١٩٨٣در سال . کرد شان را تحمل و حتی تحسین می او جسارت ،زدند را می

توانستند آهسته با  شد، حتی می اینکه اگر الزم می: تحریف واقعیت به چیزی فراتر نائل آمدند
هکار خائنانه و شد که حق با آنها بوده، او را دستورات استیو مخالفت کنند و اگر معلوم می

از اینها گذشته، این کاِر همیشگی خودش هم . کرد شان برای تخطی از امر رئیس را تحسین می اراده
  .بود

ونه رِد آینده بهرتین  اپل یک بخش . خوان َمکینتاش بود نگر از این دست، انتخاب دیسک ی 
که  ٢رمز تویگی با اسمخوان  سازی و یک سیستم دیسک ی ذخیره مجزا برای تولید قطعات حافظه

اینچی بود، در دست طراحی و  ¼5های فالپی  روی دیسک) و بر(از ) و نوش(قادر به خواندن 
ولی با آماده شدن لیسا برای عرضه در . آورند خوانندگان قدیمی تویگی را به یاد می-تولید داشت 

آمد و این  سک سخت میی دی زیرا لیسا با حافظه. معلوم شد که تویگی عددی نیست ،١٩٨٣بهار 
دچار اضطراب شدیم، چون از اول داشتیم «: گفت ِهرتزِفلد می. بحرانی بزرگ بود ،برای گروه َمک

  ».کردیم و دیسک سختی در کار نبود تا تغییر اسرتاتژی بدهیم روی تویگی کار می
ا به جابز مشکل را به بحث گذاشتند و دبی کُلَمن آمار خرابی تویگی ر  ١٩٨٣ی  در تفرج ژانویه

. خوزه رفت تا مراحل ساخت تویگی را ببیند نی اپل در سَ  چند روز بعد استیو به کارخانه. ارائه کرد
داد و  داد و بی ،ی غضبناکا با چهره. جابز جوش آورد. خورد بیش از نیمی از تولیدات برگشت می

ام کارکنان آنجا را اخراج خواهد کرد ، ینتاشگروه مهندسی َمک ویل رئیس باب ِبل. تهدید کرد که 
                                                 

1  Steve Capps 
2  Twiggy 
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های ممکن  ی پارکینگ هدایت کرد تا ضمن قدم زدن، راجع به جایگزین نجیبانه او را به محوطه
  .صحبت کنند

اینچِی جدیِد سونی بود که دیسِک آن،  ½3خوان  ، دیسکتویگی برای جایگزینیِ  گزینهیک 
انتخاب دیگر تن دادن . شد محکم قرار داشت و در جیب پیراهن جا می داخل یک قاب پالستیکیِ 

ونه های ژاپنی یعنی آلپس  کننده اینچی، ساخت یکی از تأمین ½3خوان  ی مشابه دیسک به 
آلپس، لیسانس تکنولوژی را از سونی گرفته بود و . بود) IIخوان اپل  ی دیسک سازنده( ١الکرتونیکز
  .آمد میتر در  ها هم خیلی ارزان شد، هزینه ی زمان حل می اگر مسئله

) IIی اپل  طراح منبع تغذیه(های اپل، یعنی رُد هالت  ویل همراه با یکی از قدیمی جابز و ِبل
ی آلپس  السیر به کارخانه از توکیو سوار بر قطاِر رسیع. کردند سفربرای بررسی اوضاع به ژاپن 

ونه. رفتند فقط یک این رو و از ی اولیه هم برای ارائه نداشتند،  اما مهندسین آلپس حتی یک 
از نظر . م کردویل َر  ولی ِبل ”،چه خوب“که جابز با خودش فکر کرد . مدل خام به آنها نشان دادند

  .خوان را ظرف یک سال آینده آماده کند او هیچ راهی وجود نداشت که آلپس بتواند دیسک
قات با در مال  .امت گذاشتوخرو به های ژاپنی، رفتار جابز  کتی بازدید از رش  در ادامه
های کوچک  هدیه. کرد پوشید و کفش کتانی به پا می وشلوارِی ژاپنی، شلوار جین می مهندسیِن کت

ی وقت متقابالً هدیه گذاشت و هیچ رسمی را طبق معمول جا می وقتی صف مهندسین . داد ای 
، او کردند شد و مؤدبانه محصوالت را برای بررسی پیشکش می مدگویی به او تشکیل میابرای خوش

در یکی از . ها متنفر بود از هر دوی محصوالت و چاپلوسی آن آدم زیرا زد فقط پوزخند می
ً گفت هر ! دهی؟ این یک تکه آشغاله داری این را به من نشان می  برای چی«: بازدیدها، رصاحتا

ولی برخی  ،کردند گرچه اغلب میزبانان وحشت می» .تواند دستگاهی بهرت از این بسازد کسی می
 ،ی جابز شنیده بودند و اکنون دار و گستاخانه هایی از رفتار نیش گویا داستان. شدند هم رسگرم می

  .ایِش زنده جلوشان بر پا بود
. به نظِر جابز شلوغ و ناهنجار آمد. ی توکیو بود ی سونی واقع در حومه آخرین توقفگاه، کارخانه

ویل قبالً در هتل، نظر  ِبل. ی تنفرش بود مایه شد و این هنوز بخش زیادی از کار با دست انجام می
خوان سونی داده بود ولی جابز موافقت نکرد و در عوض، تصمیم گرفت که  به استفاده از دیسک

ویل دستور توقف مذاکره با سونی را  خوان خود را درست کند، لذا به ِبل با آلپس همکاری و دیسک
  .داد

ن موقع تصمیم به تخطیِ  ِبل جزئی از دستور جابز گرفت و از مدیر سونی خواست که  ویل ه
شد که آلپس به موقع قادر به  روزی معلوم ،ی استفاده در َمکینتاش کند تا اگر خوان را آماده دیسک
بنابراین سونی یکی از مهندسین . ی قطعه نیست، اپل، سونی را در دست دیگر داشته باشد ارائه

                                                 
1 Alps Electronics Co. 
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را به امریکا فرستاد؛ یک ژاپنی باهوش با  ٢ردوالتحصیل پُ  غفار  ١خودش به نام هیدتوشی کوموتو
  .طبعی زیرپوستی حس شوخ

یعنی -آمد  اش برای رسکشی به گروه مهندسی َمکینتاش می هر وقت جابز از دفرت شخصی
ً هر روز عرص یک بار جابز . کردند ها به رسعت جایی برای قایم کردن کوموتو پیدا می بچه -تقریبا

به سمت کوموتو رفت و او را از سفر ژاپن به خاطر آورد  ،فروشی در کوپرتینو روزنامهی   در یک دکه
خرب وارد  ترین خطر در آن روزی رخ داد که جابز بی نزدیک. ولی خوشبختانه به چیزی مشکوک نشد

ن زمان کوموتو روی یکی از میزها نشسته بود ها او را گرفت و با  یکی از مهندس. سالن شد و ه
ِهرتزِفلد به خاطر » !همین حاال! کنم خواهش می. زود برو این تو«: دادن اتاق نظافت گفتنشان 

دقیقه، یعنی تا رف جابز،  ٥داشت که کوموتو با حالتی گیج، بدو بدو به داخل آنجا رفت و برای 
مشکلی «: کلی از او عذرخواهی کردند ولی کوموتو بدون دلگیر شدن، فقط گفت. حبس کشید

  ».خیلی عجیب. ها، واقعاً عجیب است های تجاری ش امریکایی ما روشا. نیست
های آلپس گفتند که حداقل  بچه ١٩٨٣در می . در آمد کارویل درست از  بینی ِبل رسانجام پیش

در تفرجی دیگر این بار هم . خوان را به خط تولید برسانند ماه دیگر زمان الزم است تا دیسک ١٨
تا » خواهی چه کنی؟ می«کرد که  جیم می کوال داشت جابز را سین ، مارکهای پاجارو ماسه در تل
ویل حرفش را قطع کرد و گفت که شاید بتواند خیلی زود یک جایگزین برای آلپس  ِبل باألخره اینکه

های سونی در  یک لحظه گیج شد ولی بالفاصله فهمید که چرا طراح ارشد دیسک جابز . پیدا کند
اش نبود، بلکه آن  و نه تنها خشمی در چهره» !زاده اِی حرام«: گفت. استکوپرتینو ظاهر شده 

به محض اینکه فهمید  ،ی ِهرتزِفلد به گفته. صورتش پاک نشدروی لبخنِد بزرگ تا آخِر شب از 
غرورش را بلعید و به خاطر این نافرمانی و «: اند ها کرده رسش چه ها پشت ویل و سایر مهندس ِبل

ام آن ماجراها، این تنها کاری بود که در آن » .شان تشکر کرد  ت، از همهانجاِم کاِر درس بعد از 
  .آمد اش بر می وضعیت خطیر از عهده

                                                 
1  Hidetoshi Komoto 
2  Purdue 



  
 

 

 چهاردهفصل 
  

  ورود اسكالي
 

  ١چالِش پپس
 
 

  
 .١٩٨٤با جان اسکالی، 

  
 

  عاشقي دورانِ
 

ی مایک مارک اند کوال هرگز  های جدید،  او عاشق طراحی خانه. خواست مدیرعامل اپل باقی 
ی شخصی و گذران زندگی با سود حاصل از سهامش بود؛ لذتی در حل اختالفات یا  ،پرواز با هواپی

ی مراقبت از اشخاِص  از روی اکراه این نقش را پذیرفته بود چون در آن . دید نیازمند به پشتیبانی 
به همرسش هم قول داده بود که این . دید برهه خود را مجبور به مرخص کردن مایک اسکات می

رسیعاً : بعد از تقریباً دو سال، همرسش به او تحُکم کرد که ،١٩٨٢در اواخر . مسئولیت موقتی باشد
 !زین برای خودت پیدا کنیک جایگ

. ی رشکت بر نخواهد آمد ی اداره در دیگر سو، جابز به خوبی واقف بود که به تنهایی از عهده
. کرد اما در عین ِکرب َورزی، خودآگاه نیز بود چه بخشی از وجودش، او را به این کار ترغیب می گر

تجربه  ی اپل، زیادی تندخو و بی دارهکوال نیز با این نظر موافق بود؛ به جابز گفت که برای ا مارک
  .بنابراین جستجو برای یاف یک نفر از بیرون رشکت آغاز شد. است

                                                 
1  Pepsi 
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فردی بود که بیش از همه بر رس حضورش توافق داشتند؛ مردی که بخش  ١دان اسرتیج
چه  اِم را از صفر ساخته و یک کامپیوتر خوب عرضه کرده بود که گر.بی.کامپیوترهای شخصی آی

اسرتیج بخِش کارِی . فروخت از اپل بهرت میداشت کم گرفته بودند، ولی  ز و گروهش آن را دستجاب
های رایج در مقر  جای داده بود، محلی دور از ذهنیت ٣فلوریدا ٢تحت نظرش را در بوکا راتونِ 

بود ولی شده  او نیز مثل جابز، خودانگیخته و رانده. بود نیویورک ٤آرمونکِ که در اِم .بی.آی اصلیِ 
جابز با . های خوِب کارمنداِن خود حذر کند برخالف استیو این توانایی را داشت که از رسقِت ایده

به  ،میلیون دالر پاداش برای قبول مسئولیت ١ی  میلیون دالر در سال، به عالوه ١پیشنهاد حقوق 
 ی کشتیِ  روی عرشههایی نبود که  اسرتیج از آن دست آدم. پا شد بوکا راتون پرواز کرد ولی کله

حتی . داد عضوی از نیروی دریایی باشد، نه یک دزد دریایی ترجیح می ،دشمن بپرد و در عین حال
خواست وقتی  دلش می. هم خوشش نیامد) ی آبی جعبه(از داستان کالهربداری از رشکت مخابرات 

  ”.اِم.بی.آی“کنی، با عشق بگوید  پرسند کجا کار می از او می
یک مشاور صنفی که عاشق ، ٥چوْ وال برای یاف فردی دیگر، دست به دامن گَری رُ ک جابز و مارک

چیزی که  .تصمیم بر آن شد که به مدیران سایر صنوف هم نظری بیاندازند. بازی بود، شدند باند
ی محصوالت مرصفی که از تبلیغات رس در بیاورد و ظاهری  یک فروشنده: آنها نیاز داشتند این بود

ی بازار مرصِف  چ دوربینش را روی نابغهوْ رُ . اسرتیت بود ه باشد، این فرموِل رایج در والرسمی داشت
 ی بر کوال در رشکت پپسی بود و ایده آن زمان، یعنی جان اسکالی متمرکز کرد که رئیس بخش پپسی

برایش یک پیروزی تبلیغاتی بزرگ و شهرت فراوان به ارمغان  ”پپسی، چالِش “کمپینی با نام  کردنِ  پا
انی برای دانشجویان استنفورد، چیزهای خوبی راجع به اسکالی. آورده بود که قبل  ،استیو در سخ

چ گفت که از مالقات او خوشحال وْ به رُ  از این رو. شنید ،برای آن کالس صحبت کرده بود اواز 
  .خواهد شد

َ بود که . بسیار متفاوت از جابز داشتای  اسکالی پیشینه مادر او کدبانویی از ساحل رشقی َمنَه
. اسرتیت بود افتاده در وال پدرش نیز وکیلی جا. پوشید های سپید می کش در بیرون از خانه، دست

را از   و مدرک بازرگانی ٧رفت، سپس مدرک لیسانس را از براْون ٦مارکز نتی سَ  اسکالی به مدرسه
مبتکر در  اخذ کرد و در ادامه، مدارج ترقی را به عنوان یک فروشنده و مدیر تبلیغاتیِ  ٨وارتُن

 .ی محصول و تکنولوژی اطالعات داشت او اشتیاق اندکی هم برای توسعه. رشکت پپسی طی کرد

                                                 
1  Don Estridge 
2  Boca Raton 
3  Florida 
4  Armonk 
5  Gerry Roche 
6  St. Mark 
7  Brown 
8  Wharton 
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حاصل از ازدواج -آن روزها برای گذراندن تعطیالت کریسمس با دو فرزند نوجوانش اسکالی که 
آنجلس بود، آنها را به یک فروشگاه کامپیوتر برد و تحت تأثیر محصوالت موجود در  لوسدر  -قبلی

ها از او پرسیدند که چرا اینقدر عالقمند شده، گفت که قرار است به  وقتی بچه. بازار قرار گرفت
ی زده شدند؛ گرچه در میان هیاهو  آنها کامالً هیجان. کوپرتینو برود و با استیو جابز مالقات کند

. آمد ی مشهور به حساب می بازیگران سین بزرگ شده بودند ولی جابز برای هر دوشان یک ستاره
  .تر بگیرد این باعث شد که اسکالی، فکِر ریاست بر جابز را جدی

. او در بدو ورود به مقر اصلِی اپل، از دیدن سادگی دفاتر و فضای راحت آنجا حسابی جا خورد
وشیدن اک افراد، حتی از پرسنل تعمیر و نگهداری در پپسی هم طرز لباس پ«: گفت خودش می

وقتی اسکالی گفت که اک مدیراِن . ی دهان او را فهمید جابز حین رصف ناهار، مزه» .تر بود راحت
شوند، استیو حالتی  صنایع بیش از آنکه کامپیوترها را تحسین کنند از کار با آنها گیج می

 ».را تغییر بدهیم هاخواهیم طرز کار مردم با کامپیوتر  ما می«: گفت و دهنده به خود گرفت بشارت
ای  صفحه ٨نتیجه یک یادداشت . به خانه، افکارش را خالصه نوشت بازگشت اسکالی در پروازِ 
ها نظراتش عمق  در بعضی بخش. ی عادی و تجاری کننده ی کامپیوتر به مرصف بود راجع به عرضه
ودارها و کادرهایادداشت پر . کافی را نداشت ولی این نشانگر شوقی تازه . بود از عبارات درشت، 
در بین پیشنهاداتش این به . های فروش و بازاریابِی محصولی فراتر از نوشابه بود برای یاف راه

  ”عاشقِ “را  گانکنند  فروشگاهی که مرصف ارِت درونگذاری در بخش تج رسمایه«: خورد چشم می
هنوز میلی به ترک پپسی نداشت ولی  او» !کند می ”شان زندگی غنی ساخ“پتانسیِل اپل برای 

ی جابز هم دست از دسیسه پروای نابغه  از آن جواِن بی«: به من گفت اسکالی. داشت گری بر 
  ».کردم شناخت بهرت او برایم جالب خواهد بود خوشم آمده بود و فکر می

ی  ژانویه. پرواز کرد این بار جابز به نیویورک . کننداز این رو پذیرفت که دوباره با هم مالقات 
وقفه،  های بی پر از مصاحبه پس از یک روزِ . ی معرفی لیسا در هتل کارالیل بر پا بود و برنامه ١٩٨٣
ن ناخوانده به اتاقِ  بچه استیو کراواتش را شل و . زده شدند جابز شگفت های اپل از آمدن یک میه

جان کُْوچ که داشت . رعامل پپسی و یک مشرتی اداری بالقوه معرفی کرداسکالی را به عنوان مدی
ت همیشگی ها را به صدا در کرد، جابز ناگهان ناقوس لیسا را برای او ترشیح می اش  آورد و با کل

ها  ی زندگی کامپیوتری آدم کننده ادعا کرد که این محصول دگرگون ”العاده فوق“و  ”انقالبی“مثل 
  .خواهد بود

های تزئینی  کاری آن خلوتگاه زیبا، آرام و پر از ریزه ”،١چهار فصل“س دو تایی به رستوران سپ
های پپسی در فروش محصوالتش  سفارش داد و اسکالی از موفقیت ەجابز غذای گیاهِی ویژ . رفتند
بینانه را  کمپین نسِل پپسی، به قول او نه یک محصول بلکه یک سبک زندگی و نگرش خوش. گفت

                                                 
1  Four Seasons 
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جابز این نظر را تأیید » .کنم اپل هم بختش را دارد که نسلی اپلی به بار آورد فکر می«: فروخت می
رکز کمپین چالِش . کرد پپسی بر روی محصول بود و برای کسب شهرت،  تفاوت در اینجا بود که 

یش گفت  اما جابز می. گرفت ها و شگردهای روابط عمومی را به کار می تلفیقی از تبلیغات، ه
ی معرفی محصوالت اپل به رویدادی  تبدیل لحظه ،اش هستند کِنا در پی آنچه که او و رِجیس َمک

  .املللی است مهیج در سطح بین
ام شد تقریباً در نیمه شب حرف این «: جابز در راه بازگشت به هتل، به اسکالی گفت. هاشان 

اسکالی آن شب » .چقدر عالی بود توانم بگویم که ی. زندگی من بود های شبیکی از بهرتین 
ی ١اش در گرینویچِ  وقتی به خانه تر از  گفتگو با جابز خیلی باحال. برد کُِنتیِکت رسید، خوابش 
رِ  انگیخت، اشتیاق قدیمی مرا بر«: به قول خودش. سازها بود مذاکره با بطری  ام برای اینکه مع

دانم دیشب ش  ی«: به اسکالی زنگ زد و گفتچ وْ فردا صبح، رُ » .ها باشم را به سطح آورد ایده
  ».اید ولی بگذار یک چیزی بهت بگویم، استیو جابز به وجد آمده دو تا چه گفته

در  روزی شنبه. راضی کردن اسکالی سخت بود ولی غیرممکن نبود. دوران عاشقی ادامه یافت
رت  شیفته. فتماه فوریه، جابز به رشق پرواز کرد و با یک لیموزین به گرینویچ ر  ای نوساِز ع ی 

های  لنگه. را تحسین کرد کیلوگرمی ١٤٠ساز  های دست ی بلنِد قدی و درب آن پنجره. اسکالی شد
. شدند ی انگشت، باز یا بسته می درب آنقدر دقیق نصب و تنظیم شده بودند که با یک اشاره

بدین صورت » .گرا بود آل ایدهی آن شد چون درست مثل خودم یک  استیو دیوانه«: گفت اسکالی می
بود که فرآیندی نه چندان سا کلید خورد؛ اسکالی به خصوصیات جابز نگاه و بعد پیش خودش 

  !کرد که چقدر شبیه به او است فکر می
 40SLی جابز، مرسدس  رفت ولی با اطالع از عالقه اسکالی معموالً با یک کادیالک بیرون می
هر قدر که مقر اپل ساده . هکتاری پپسی بربد ۱۴۴همرسش را برداشت تا استیو را به دیدن مقر 

این نشانگر تفاوت بین اقتصاد نوین دیجیتال و  ،برای جابز. ود مقر پپسی مجلل می ،بود
سوار بر اتومبیل از میان درختان و  .ی فُرچون بود تایی مجله ۵۰۰رست ی فه مؤسسات برگزیده

) ٥و جیاکوِمتی ٤، کالِدر٣، مور٢ی رودین هایی ساخته شامل پیکره(ها  های آراسته و باِغ مجسمه بوته
ن بتونی ُ ای رشکت که طراح آن ادوارد دوِر  شیشه-گذشتند و جلوی ساخت   .بود، پیاده شدند ٦ل اس

پنجره، یک باغ خصوصی کوچک، اتاق  ۹در کف، ایرانی  یک قالیِ  ،اسکالی بزرگِ  دفرت کارِ 
سازی، از اینکه مدیران  جابز با دیدن مرکز بدن. ی مخفی و دستشویی اختصاصی داشت مطالعه

: داشتند متحیر شد و گفت) جدا از سالن کارمندان(ی آب گرم اختصاصی  چنین فضایی با حوضچه
                                                 

1  Greenwich 
2  Rodin 
3  Moore 
4  Calder 
5  Giacometti 
6  Edward Durell Stone 
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البته من مخالفش بودم و هنوز هم «: اسکالی رسیع موافقت کرد و گفت» .است  العاده خارق«
  ».روم گاهی به بخش کارمندان می

یی بطریاسکالی که . شان چند هفته بعد در کوپرتینو بود دیدار بعدی سازاِن پپسی  از گرده
مایک ُمری مدیر بازاریابی َمکینتاش، مسئول . برای دیدن جابز رس راه توقف کرد ،گشت میبر 

ی جلسه برگزاری این بازدید شد ولی دستور دانست بنابراین در یادداشتی که  ی واقعی آن روز را 
های آینده  سال دررا دارد که  ظرفیترشکت پپسی این «: طور نوشت برای گروه ارسال کرد، این

. اند در طول سال گذشته آقای اسکالی و آقای جابز دوست شده. د هزاران َمک را بدهدسفارش خری
باید بازدید های بزرگ است، بنابراین  آقای اسکالی یکی از بهرتین مدیران فروش در بین رشکت

  ».دهیمخوبی برای او ترتیب 
: به او گفت. اردی خود به َمکینتاش را با اسکالی در میان بگذ خواست عشق و عالقه جابز می

خواهم تو اولین کسی از  می. دارد اام برایم معن این محصول بیش از هر چیز دیگری که ساخته«
ایش را جلو » .بیند بیرون باشی که آن را می ونه را از کیف در آورد و  به روش دراماتیک خود، 

چی بود تا  یشرت یک تبلیغاتاستیو ب«: آن محصول به یاد داشت اسکالی، جابز را نیز به خوبیِ . ردبُ 
رین  انگار که ساعت. شده بود تأثیرگذار، حساب ام حرکاتش برای خلق لحظاِت . یک تاجر ها 
  ».کرده باشد

آماده  ەویژ  یک تصویر گرافیکیِ  ،خاص جابز از ِهرتزِفلد و گروهش خواسته بود برای آن معرفیِ 
ً آدم باهوشی است، ب«: به آنها گفت. کنند یاو واقعا این توضیح » .شود چقدر زرنگ است اورتان 

 بر کمی شک“ی تعداد زیادی َمکینتاش باشد، برای ِهرتزِفلد  که اسکالی ممکن است مشرتی بالقوه
ی پپسی که دور لوگوی اپل  حروف کلمه: بود ولی با کمک سوزان کِر یک طرح آماده کرد ”انگیز
. تفاوت بود رسد و بی ولی اسکالی خون ،زده ذوق ،ِهرتزِفلد حین معرفی محصول. رقصیدند می

او هرگز نتوانست با » .چند تا سؤال پرسید ولی چندان عالقمند نشده بود«: گفت ِهرتزِفلد می
ً ساختگی و به معنا«: اسکالی گرم بگیرد ود . راضی بود-خود- از ی واقعی کلمهرفتارش واقعا وا

آنها دقیقاً . فقط یک بازاریاب بود و بس. شتکرد که به تکنولوژی عالقه دارد ولی ندا می
  ».گیرند که ژست بگیرند حقوق می: اند طوری این

ی عاشقانه، به یک عشق  در نیویورک نتیجه داد و این رابطه ١٩٨٣ام این ماجراها در مارس 
تو  کنم فکر می«: گفت. زدند که جابز رشوع کرد قدم می ١پارک در ِسنرتال. کور و کورکننده بدل شد

ً خودش هستی » .خیلی چیز هست که باید از تو یاد بگیرم. خواهم بیایی با من کار کنی می. واقعا
دانست چطور بازی کند  های پدرانه را در زندگی تجربه کرده بود، می جابز که قبًال هم این ژست

                                                 
1  Central Park 
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ترین  شناستیو یکی از رو . مرا جادو کرد«: گفت اسکالی می. جواب هم گرفت. ل شودکه اسکالی شُ 
  ».های نو با هم مشرتک بودیم و در عالقه به ایده دیده بودمهایی بود که در عمرم  آدم

َ  اسکالی که به تاریِخ ه نیز عالقه داشت، با او به موزه  رفت تا امتحان کوچکی ی مرتوپولی
ً مشتاق به آموخ از دیگران هست یا خیر می. بکند دش خو . خواست ببیند که آیا جابز واقعا
ای از موضوع  ی فکری زمینه در جایی که هیچ پیش -و چطور-خواستم ببینم چقدر  می«: گفت می

اسکالی . یونان و روم باستان قدم زدند  در سالن» .تواند امور را به دست بگیرد ندارد، می
تراشی منسوخ قرن ششم قبل از میالد با سبک یک قرن بعد که متأثر از  بین پیکر های تفاوت
آوری اشیاء تاریخی بود ولی در کالج، درس  جابز عاشق جمع. بود را برایش توضیح داد ١لِسپریک

این حس «: گفت اسکالی می. ور شده بود های اسکالی غوطه مربوطه را نگرفته و آنَک در صحبت
این بار هم دچار افراط شده » .آموِز پُر استعداد باشم توانم معلم یک دانش به من دست داد که می

. پروا بودم من هم در گذشته ناشکیبا، لجوج، متکرب و بی. دیدم تِر خودم می او را تصویر جوان«: ودب
آره، من هم نسبت به کسانی که . وقتی ذهنم پر از ایده بود، دیگر سایر چیزها مهم نبود

ی خواسته   ».رحم بودم دادند بی هایم را انجام 
ها به پاریس  فاش کرد که در تعطیالت و مرخصیطوالنی  رویِ  ی آن پیاده اسکالی در ادامه

مند می ،کشد ی همراهش نقاشی می رود و در کتابچه می ً ه . شد و اینکه اگر تاجر نشده بود، حت
ً در پاریس شاعری پیشه می . کرد جابز هم پاسخ داد که اگر با کامپیوترها عجین نشده بود، حت

، نهم و چهلواقع در خیابان  ٣رکوردز در فروشگاه کولونی رفتند تا جابز ٢ِوی پیاده به پایین براد
ز، اِال یِ اهایی از باب دیالن، جوآن ب اش را به او نشان بدهد؛ آلبوم عالقه های موسیقی مورد آلبوم

منداِن ویندهام ٤فیتزجرالد ام راه را برگشتند تا به تقاطع سن. ٥هیل و قطعاِت َجِز ه خوزه و  بعد 
هاوِس دو طبقه  پارک رسیدند؛ جابز قصد داشت در آنجا یک ِپنت در غرب ِسنرتالچهارم  و هفتاد
  .بخرد

. هاوس، توافق نهایی حاصل شد نتهای آن پِ  رسانجام موعد انتظار رس آمد و در یکی از تراس
به «: اسکالی که آن موقع به خاطر ترس از ارتفاع به دیوار چسبیده بود، برای من تعریف کرد که

میلیون دالر هم برای پاداِش امضای قرارداد  ١میلیون دالر حقوق ساالنه و  ١تم استیو گف
. پردازم حتی اگر مجبور شوم از جیب خودم می«: جابز این را شدنی دانست و گفت» .خواهم می

مطمئنم که برای . ام مان شود، چون تو بهرتین کسی هستی که تا به حال دیده نباید مشکالت مانع
سپس افزود که تا آن موقع برای کسی که واقعاً قابل » .ها است ی بهرتین اپل شایسته اپل مناسبی و

                                                 
1  Pericles 
2  Broadway 
3  Colony Records 
4  Ella Fitzgerald 
5  The Windham Hill 
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ن کسی است که می به را تواند خیلی چیزها  احرتام باشد کار نکرده و مطمنئ است که اسکالی ه
ن اسکالی کرد؛ تی نثارِ  را زدن ی بدون پلک های خیره نگاه آنو در انتها، یکی از . او بیاموزد ِر چش

   !آخر
اینکه شاید بهرت باشد فقط با هم دوست باشند و او  ؛اسکالی پیشنهاد دیگری را هم مطرح کرد

ل «: گفت. هایش را از بیروِن زمین به جابز بدهد مشاوره هر زمان که در نیویورک باشی، من با ک
: جالبی نقل کرد ی ی به یادماندنی، خاطره او بعدها از این لحظه» .میل وقتم را به تو خواهم داد

بعد از یک مکث سنگین و . استیو رسش را پایین انداخت، انگار که به کفشش خیره شده باشد«
خواهد  تو دلت می“: گفت. ناخوشایند، مرا به چالشی کشید که تا روزها دست از رسم بر نداشت

به دست شکر کنی، یا به جای آن فرصت عوض کردن دنیا را  ات را وقف فروش آب باقی زندگی
  »”بیاوری؟

امکان هیچ . باشدشکمش خورده  یک مشت به وسِط  ی داشت درست مثل اینکهاسکالی احساس
طبیعی برای به دست  او یک توانایی غیر«: گفتبه من . العملی جز تسلیم شدن را نداشت عکس

تا فرِد  دانست چه بگوید می. ها داشت خواست و نیز برآورد کردن دقیِق آدم آوردِن هر آنچه که می
گذشت، نتوانستم  مان می برای اولین بار در چهار ماهی که از نخستین مالقات. مورد نظر قانع شود

ان را ترک کردند و با عبور از . رفت خورشیِد زمستان رو به غروب می» .بگویم نه میان آنها آپار
  .ِسنرتال پارک، به هتل کارالیل برگشتند

  
  

  ماه عسل
 

یی مدیران اپل در ماه می  اسکالی درست به موقع های پاجارو  ماسه ، به تل١٩٨٣برای گرده
ام لباس. رسید شلوار  که در گرینویچ داشت فقط یک دست کت و   ای های رسمی هر چند از بین 

در جلوی . ولی هنوز با خو گرف به فضای غیر رسمی آنجا فاصله داشت ،تیره را با خود آورده بود
آبی نشسته و ناخودآگاه مشغول بازی با   لُختی در حالت چهارزانوی نیلوفر پا اتاِق مالقات، جابز
ل کند؛ می اسکالی سعی کرد یک دستور جلسه. انگشتان پایش بود خواست بحث  ی رس راست اِع

یز از رقبا بسازند و  -، لیسا و َمکIII، اپل IIاپل -را به این سو بربد که چطور محصوالت  را مت
یا بر  ،یا بر اساس بازارها ،های کاری بر اساس خط تولید باشد هرت است سازماندهی گروهاینکه آیا ب

های اتفاقی  ها، مشاجرات و بحث اساس اهداِف رشکت؟ ولی بحْث خود به خود به سمت بیان ایده
 .ی کشتی دزدان دریایی ها روی عرشه داِد ملوان رفت، و چیزی شد شبیِه داد و بیپیش 

اند، یک نفر با فریاد جوابش را  لیسا حمله کرد که چرا محصول ناموفقی ساختهجابز به گروه 
ی! ای خب مثالً که چی؟ تو خودت هنوز َمکینتاش را تکمیل نکرده«: داد کنی اول یک  چرا صرب 
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در جلسات پپسی هرگز . واج مانده بود  و  اسکالی هاج» چیزی بسازی بعد از بقیه انتقاد کنی؟
ی دیره را اینکسی عضو هیئت م اما آنجا همه با هم پریده بودند روی رس «: کشید گونه به چالش 

های اپل شنیده بود به خاطرش  این َرویه، ُجکی را که چندی پیش از یکی از تبلیغاتچی» !استیو
 »!ها یک بزرگرت باالی رسشان دارند پیشاهنگ ها چیست؟ بچه پیشاهنگ فرق بین اپل و بچه«: آورد

: یک نفر آن وسط فریاد زد. ی کوچک، زمین را لرزاند داِر منازعه بودند که یک زلزلهدر گیر و 
بعد یک نفر دیگر با فریاد . همه یک راست از در به سمت ساحل روانه شدند» .به سمت ساحل«

یالب به راه انداخته و ساحل خطرناک است، بالفاصله همه ی قبلی سِ  لرزه یادآور شد که زمین
های  گیری، مشاوره تردید در تصمیم«: اسکالی بعدها نوشت. یک سمت دیگر رفتند چرخیدند و به

  »!شدخواهد ماحصل جلسه چه که  پیشاپیش معلوم بودمتناقض و شبح بالیای طبیعی، 
آن زمان  او. صبحانه دعوت کرد رصِف  را برای ١، اسکالی و همرسش لیزیشنبه جابز یک روزِ 

ی  در یک خانه ،کِنا رِجیس َمک و باهوِش  کارمند زیبارو ،جاسینسکیباربارا دخرتش،  دوستبا همراه 
ری سبک تودور ای  تابه لیزی در ماهی. کرد می زندگی ،واقع در لوس گاتوس ،٢زیبا و معمولی با مع

ً از رژیم گیاهکه جابز . آورده بود، اُملت گیاهی درست کردکه  اش فاصله  گیرانه ی سختعجاالتا
ن زیادی ندارم، یعنی هنوز  ،رشمنده«: عذرخواهی کرد بابِت وضع خانه، از گرفته بود من مبل

اش در انتخاب  گیری سخت ؛او بود دیرینِ های  گویی این، یکی از تناقض» .نرفتم رس وقت خریدش
پسندی که داشت، او را نسبت به خرید  ی ساده وسایلی با کیفیت ساخت عالی، در تلفیق با سلیقه

ن بود میل کرده و به تَبَع آن، خانه هنوز خالی و بی انگیز نبود بی ذوق ای که هر وسیله  .مبل
خوان ویدیویی و تلویزیوِن ترینیرتوِن سونی به جای  های تیفانی، میز غذاخوری آنتیک، دیسک چراغ

اسکالی باز هم لبخندی زد و به ! خود، ولی روی زمین به جای مبل و صندلی، بالش گذاشته بود
ان دَ  کر کرد که این، شبیه زندگی ساده و بیاشتباه ف و   مهَ - رتجمل دوران جوانی خودش در آپار

  .می در نیویورک استهَ -ربَ 
جابز محرمانه به اسکالی گفته بود که مطمنئ است در جوانی خواهد ُمرد و به همین دلیل  

به ثبت  سیلیُکنی  هباید کارها را رسیع انجام دهد تا القل یک اثر کوچک از خودش در تاریخِ در 
ی کوتاهی  ما همه دوره«: دور میز نشسته بودند که مجدداً به اسکالی گفت ،آن روز صبح. برساند

هیچ یک از ما . کنیم و شاید فقط فرصت انجام چند کار عالی را داشته باشیم روی زمین زندگی می
ی ی وید باید تا جوانم کارهای گ دانم ولی احساسم می داند چقدر در دنیا خواهد بود، من هم 

  ».زیادی انجام دهم
: گفت اسکالی می. کردند های اوِل آشنایی بارها در طول روز گفتگو می جابز و اسکالی در ماه

لق » استیو و من یک روح بودیم در دو بدن، دو همراه همیشگی و صمیمی« و جابز از روی 
                                                 

1  Leezy 
2  Tudor 
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ن خارج نشده بود که آن دیگری تا ته خط ما هنوز نصِف عبارت یا جمله از دهاِن یکی«: گفت می
خواست برای رس و کله زدن با دیگران به جلسه برود، به او  جابز هر وقت می» .رفت را می
آنها آنقدر به هم از لذِت کار با هم گفتند و » .فهمد تو تنها کسی هستی که مرا می«: گفت می

میان خودش و   تی برای یاف شباهتاسکالی از رس هیچ فرص. گفتند که دیگران همه نگران شدند
ی   :گذشت جابز به سادگی 

  
 ٢استیو ساعت . زدیم قادر به تکمیل جمالت هم بودیم، چون روی یک طول موج حرف می« 

بدون آنکه مِن . کرد ای که تازه به رسش زده بود، مرا بیدار می بعد از نیمه شب برای گف ایده
حضور من هم در روزگار  ”!سالم، منم“: گفت خرب از ساعت را اذیت کند، می آلود و کامالً بی خواب

ی فردا  های مربوط به جلسه ها و اسالید پپسی دقیقاً همین کارها را کرده بودم؛ استیو یادداشتر د
های  پپسی سعی داشتم نطق به ورودممن هم در اوایل . ریخت کرد و دور می صبح را پاره می

 یحِ صح همیشه برای انجامِ  ،به عنوان مدیری جوان. کنمبدل مدیریتی  مهمِ  ومی را به یک ابزارِ عم
طور  او هم همین. آیم شان بر می خودم بهرت از پس انجامکه کردم  صربی و اغلب فکر می کارها بی

اشای فیلمی هستم که در آن می خیالبرخی مواقع . بود استیو دارد نقش مرا بازی  ،کردم شاهد 
  ».مان بود العاده ی همزیستی فوق و پشتوانه عادیهای ما غیر  تشابه. کند می

  
ی بودنداین نظر  ِب ا : که جابز به زودی این را فهمید. ات، خودفریبی و دستور ساخِت یک 

چند ماه بعد از . های متفاوتی داشتیم ارزش. ها را هم دیدیم، آدم متفاوت از هم دنیا را می«
هایی که ترفیع  االنتقال نبود و آدم او رسیع. آمدنش بود که تازه چشم من به این موارد باز شد

  ».د، اغلب دلقکانی بیش نبودنددا می
مبنی بر شباهِت زیاد - با این حال جابز خوب فهمیده بود که با صحه گذاش بر توهم اسکالی 

ی او است و با تقویت هر چه بیشرت این توهم در او، بیش از پیش به  قادر به اداره -بین خودشان
رب شاهداِن زیرِک گروه َمکینتاش مثل جوآنا هافَمن، خیلی زود فهمیدند که چه خ. بالید خود می

. تر خواهد شد الوقوع آن دو مخرب دانستند که هر چه پیش برود، جدایِی قریب میآنها . است
. کرد که اسکالی فکر کند استثنا است ولی او هرگز این را نفهمید استیو کاری می«: گفت میهافَمن 

شتند اش زده بود که وجود خارجی ندا کم خودشیفته شد چون استیو کلی مدال افتخار به سینه کم
زده، آن وقت تازه صدای  ها از ابتدا به قامت اسکالی زار می شد این مدال و روزی که روشن می

ب ساعتِی  تیک   ».رسید به گوش همه می ”ی تحریف واقعیت دایره“تاِک 
مدیریِت یک رشکت مقاِم بخشی از ضعف او در . ش کردکِ  اسکالی هم فرو به زودی تب و تاِب 
رِ  رهای پُ  و این فقط یکی از تفاوت ،لش به راضی کردن دیگرانناکارآمد، ناشی از می او با جابز  ش

شب  ١١ساعت «: گفت می. زد ادبی جابز نسبت به همکارانش را پس می اسکالِی مؤدب، بی. بود
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ن َمک می رفتیم ولی بعضی مواقع او حتی رویش را برای  برای بازبینی کُدهای برنامه به ساخت
ی کرد به  گرفت و بعد از یک نگاِه رسرسی پرت می ها را می فقط برگه. گرداند دیدن آنها بر 

توانند بهرت انجامش  مطمئنم که می“: گفت می ”چرخد؟ طوری کارها می این“: پرسیدم می. شان سمت
جابز » .باید جلوی این رفتارت را بگیری«: اسکالی در مقطعی او را نصیحت کرد و گفت» .”دهند

 .اَلَک کند دادن، ولی در ذاتش نبود که احساساتش را قبل از بروز ،دالبته موافق بو 
بینِی جابز با دیگران، ریشه در  پیش غیرقابلِ  کم معتقد شد که شخصیِت تند و رفتارِ  اسکالی کم

ری دو های رفتاری عجیبی در  چرخش. قطبِی خفیف باشد  حاالت روانی او دارد و شاید انعکاس بی
اللحن و  دلیل سخنان شدید اغلب بی. کرد؛ موقعی نشئه بود و موقعی دیگر افرسده او مشاهده می

بیست دقیقه «: دوبارهاما . را آرام کند گفت و اسکالی مجبور بود او خشنی خطاب به دیگران می
  ».استیو دوباره کنرتلش را از دست دادهکه پا شو بیا  :گفتند زد و می بعد، تلفنم زنگ می

 ١.٠٠٠از ابتدا قرار بود دستگاه . گذاری َمکینتاش رخ داد شان بر رس قیمت اولین اختالف اساسی
های تولید افزایش یافت، بنابراین قیمت به  گذاری شود ولی طراحی تغییر کرد و هزینه دالر قیمت

ریزی برای یک معرفی باشکوه و بازاریابی قوی، اسکالی گفت  اما با رشوع برنامه. دالر رسید ١.٩٩٥
ی عملیاتی  های بازاریابی مثل هر هزینه هزینه  از نظر او. دالر دیگر باال برود ٥٠٠باید که قیمت 

ام نه، این هر چیزی را «: وار جلویش ایستاد جابز دیوانه. شد میشده لحاظ  دیگری باید در قیمت 
خواهم این یک محصول انقالبی باشد، نه تقالیی برای  من می. کند ایم نابود می که برایش ایستاده

دالر نگه  ١.٩٩٥توانست قیمت را  می«: ای است اسکالی گفت که این انتخاب ساده» .آوردن پول در
  »!ی عالی برای بازاریابی اختیار کند، اما نه هر دو با هم دارد یا اینکه یک بودجه

دانم خوشتان نخواهد آمد ولی اسکالی ارصار دارد  می«: جابز به ِهرتزِفلد و سایر مهندسین گفت
ِهرتزِفلد اشاره کرد که اصالً هدف . م کردندهمه َر » .دالر ٢.٤٩٥بکنیم  -١.٩٩٥به جای - قیمت را 

به  ”خیانت“قیمت  هایی مثل خودشان بوده و اینکه باال بردنِ  برای آدم ، طراحی یک کامپیوترپروژہ
ی«: جابز به همه قول داد که. شان است آرمان » !گذارم از این ماجرا ِقِرس در برود نگران نباشید، 

  .در پایان، حرف اسکالی به کرسی نشست
آن «: به من گفت. کرد می اش جابز را منقلب  سال از آن ماجرا، هنوز یادآوری ٢٥حتی با گذشت 

این » .روسافت بودتصمیم دلیِل اصلِی کاهش فروش َمکینتاش و قبضه شدن بازار توسط مایک
دهد و این  و احساس کند که دارد کنرتل رشکت و محصول خود را از دست میشکست باعث شد ا

ن  .باشد دتوان قدر خطرناک بود که گیر انداخ یک بِرب تنها در تنگنا می ه



  
 

 

 پانزدهفصل 
  

  ي مك عرضه
 

 ثبِت یک اثِر کوچک در جهان
 
  

 
 .”١٩٨٤“آگهی 

  
 

   كنند واقعي عرضه مي هنرمندانِ
 

ایش   آمیز هجو یاپل در هاوایی، تقلید ی اوج کنفرانس فروش ، نقطه١٩٨٣در اکترب  از یک 
عبارت  ،دهنده کرد و سه مسابقه جابز نقش مجری را بازی می. بود ”بازی عشقی“تلویزیونی به نام 

 با پخش موسیقِی آهنگینِ . ٢و فرِد گیبونز ١افزاری، میچ کاپور بودند از بیل گِیتس و دو مدیر نرم
رسید و  گِیتس مثل یک بچه دبیرستانی به نظر می. هاشان نشستند ایش، آن سه نفر روی صندلی

افزارهای  هایش را از نرم مایکروسافت انتظار دارد نیمی از درآمد ١٩٨٤در سال «: با اعالم اینکه
ابز با ج. ی اپل دریافت کرد فروشنده ٧٥٠یک تشویق اساسی از » تولیدی برای َمکینتاش کسب کند،

عامل  ای خوشحال و لبخندی فراخ از او پرسید که آیا به نظرش سیستم صورتی تراشیده، چهره
گِیتس . جدیدی چون َمکینتاش خواهد توانست یکی از استانداردهای جدید صنعت کامپیوتر شود

                                                 
1  Mitch Kapor 
2  Fred Gibbons 
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برای ساخت یک استاندارد جدید نه تنها باید چیزی متفاوت تولید کرد، بلکه آن «: جواب داد
ً جدید و خیرهمح ام دستگاه. باشد  کننده صول باید واقعا ام،  هایی که تا به حال دیده در بین 

  ».َمکینتاش تنها کامپیوتری است که چنین معیارهایی را دارد
ن موقع هم مایکروسافت داشت از یک همکارِ  . شد معمولی به رقیب اپل بدل می حتی ه

همزمان یک . برای اپل ادامه دهد ١ارهایی مثل ُوردافز  گِیتس همچنان قصد داشت به ساخت نرم
اِم .بی.عاملی که برای کامپیوتر شخصی آی کننده نیز در درآمدهای حاصل از سیستم جهش خیره

اِم و .بی.واحد فروش کرده بود و کامپیوترهای آی ٢٧٩.٠٠٠ IIسال قبل، اپل . ساخت، در راه بود می
واحد برای اپل و  ٤٢٠.٠٠٠: به کلی متفاوت بود ١٩٨٣ولی اعداد سال . واحد ٢٤٠.٠٠٠رشکا 

های عمیق غرق شده  و لیسا در آب IIIدیگر اپل  ،آن موقع. اِم و رشکا.بی.واحد برای آی ١.٣٠٠.٠٠٠
  !بودند

ی  اپل به هاوایی، این تغییر جایگاه بر روی جلد مجله درست همزمان با ورود لشگِر فروشندگانِ 
در مقاله » .اِم.بی.آی... و اینک برنده: کامپیوترهای شخصی«: ته شدویک با این تیرت برجس بیزینس

جنگ حاکمیت بر بازار از «: اِم اشاره و نوشته شده بود.بی.به تفکیک به جزئیات افزایش فروش آی
ام شده است همین ٪ بازار را ظرف دو سال ٢٦آسا، بیش از  ی برق اِم در یک حمله.بی.آی. اآلن 

٪ ٢٥ضمن اینکه . ٪ افزایش دهد٥٠سهم خود را به  ،١٩٨٥ سال شود تا ینی میب تسخیر کرده و پیش
  ».اِم خواهد بود.بی.های سازگار با آی از سهم بازار نیز متعلق به دستگاه

فشار زیادی بر گروه َمکینتاش  ١٩٨٤ی  ی منتهی به ژانویه این وضع باعث شد تا در سه ماهه
جابز در کنفرانس فروشندگان اپل، . یافت دیگری ادامه میاِم باید طور .بی.جنگ با آی. وارد آید

ام انتخاب. شمشیر را از رو بست بدین سو  ١٩٥٨اِم از سال .بی.های اشتباه آی روی صحنه رفت و 
: از قصد آنها برای بلعیدن بازار کامپیوترهای شخصی پرده برداشت ،را بر شمرد و بعد با لحنی شوم

ِ .بی.لقب آی( ٢بلو آیا بیگ« کل صنعت کامپیوتر را قبضه خواهد کرد؟ عرص اطالعات را چطور؟ و ) ما
ایش از سقف پایین   پردهدر این لحظه یک » درست نگفته بود؟ ١٩٨٤آیا جرج اورِول راجع به  ی 

ایی شد ثانیه ١٦آمد و از آگهی تلویزیونی  رفت تا در طول چند ماه  تبلیغی که می. ای َمکینتاش رو
ساز شود و در این اثنا از پس تحقق هدفی دیگر هم  ت بدل به یک آگهی تاریخدر صنعت تبلیغا

نا صف ،بر آید جابز همیشه قادر به تصویرسازی از خودش . آرایی مجدد فروشندگان اپل بود که ه
و  .مقاوم در برابر لشگر تاریکی بود تا از این طریق به دیگران نیرو بدهد به عنوان یگانه شورشیِ 

  .بخشید به کارمندان و همکارانش روحیه میداشت تصویرسازی هوشمندانه،  آن، با هدر آن بره
ً کار کدنویسی : اما مانع دیگری هم در میان بود ِهرتزِفلد و دیگر نوابغ گروه باید رسیعا

ام می  ،یک هفته قبل از آن. شد ژانویه رشوع می ١٦ی محصول دوشنبه  عرضه. کردند َمکینتاش را 
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اس  ،بر نخواهند آمدشده  تعیین األجلِ  این نتیجه رسیدند که از پِس رضبمهندسین به  لذا با جابز 
شنبه  یک. شد ها آماده می منتهن، داشت برای مصاحبه با رسانه ١هیاِت  او آن موقع در گرَند. گرفتند

  .رفت صبح باید روی صحنه می
ِهرتزِفلد و . ه برایش توضیح دادشمرد از پشت تلفن اوضاع را شمرده ،افزار یکی از مهندسین نرم
ام آنچه الزم داشتند . هایی در سینه حبس، دور تلفن به انتظار نشستند سایرین هم با نفس

ی  ونه“پیشنهادشان این بود که محصوالِت ارسالی برای فروشندگان، یک . ای بود مهلتی دو هفته
. ی اصلی جایگزین آن شود ا، برنامهد و به محض تکمیِل کدهنعامل داشته باش از سیستم ”ایشی

با صدایی رسد و محزون به آنها گفت که . جابز نه ناراحت شد و نه عصبانی. مکثی کوتاه در گرفت
ام کنند در حقیقت، آنقدر عالی که او مطمنئ بود می. کارشان عالی است . توانند کار را به موقع 

: آمد شان از پشت تلفن می های همه نفس صدای» !هیچ امکانی برای لغزیدن وجود ندارد«: گفت
ای قرار نیست  کنید، یک مهلت دو هفته ها است که دارید روی محصول کار می ماه ،ها بچه«

  هفته من یک. ی کار بر بیایید توانید به خوبی از عهده مطمئنم می. آنقدرها تغییری به بار بیاورد
 ».تان روی آن م همهرا عرضه خواهم کرد، با اسبرنامه بعد از دوشنبه، 

امش کنیم«: استیو کَپس گفت ی  یک بار دیگر دایره. و چنین نیز کردند» ُخب دیگر، باید 
جمعه بود که . پنداشتند تحریف واقعیت آنها را قادر به انجام کاری کرد که در ابتدا غیرممکن می
ُ با یک کیف بزرگ پر از شکالت اسپرسو با روکش کاکائو، وا ی  این آذوقه ؛رد دفرت شدرندی ویگین

  .مانده به پایان مهلت نهایی بود ساعِت باقی ٢٤کار در سه  های شب بچه
هوش روی یکی از  ِهرتزِفلد نیمه بی. بر رس کار حارض شد ٨:٣٠جابز دوشنبه صبح ساعت 

جابز . مانده حرف زدند برای دقایقی راجع به چند ایراد کوچِک باقی. های سالن افتاده بود مبل
رساند ) MACWIZ: با پالک(اش  واگن آبی ِهرتزِفلد خودش را به فولکس. فت که اینها مهم نیستگ

رشوع کرد به ُرس دادن  ٢ی اپل در فرُِمنت کارخانه ،اندکی بعد. و یک راست به خانه رفت تا بخوابد
ن. های رنگارنگ َمکینتاش به بیرون جعبه مندان واقعی عرضه «: طور که جابز گفته بود ه ه
مندانی واقعی بودند ،و گروه َمکینتاش» کنند می   .حاال دیگر ه

  
  

  ”1984“ آگهيِ
  

ریزی برای معرفی َمکینتاش، تقاضای ساخت یک آگهی  همزمان با برنامه ١٩٨٣جابز در بهار 
: گفت. انگیز باشد مثل محصول، انقالبی و حیرتخواست  میتلویزیونی را هم ارائه کرد؛ چیزی که 
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این وظیفه به آژانس » !َروی مردم را متوقف کند، یک رعد و برق خواهم که دنباله چیزی می«
اینک طرف  ،کِنا رِجیس َمک بنگاهِ  تبلیغاتیِ بخِش سپرده شد که با خرید  ١ِدی/اتی چیاتتبلیغ

های دیالق ساحلی بود که ریشی  گذران فردی که مسئول کار شد یکی از آن خوش. حساب اپل بود
هایی روشن داشت؛ او لی کلو نام داشت،  م، نیشی همیشه باز و چشمهَ - رپشت، موهایی دَ  رپُ 

کلو زرنگ و بامزه، ِولو اما متمرکز بود و . آنجلس آژانس در بخش ساحلِی ونیز در لوسمدیر خالق 
 .اش با جابز سه دهه ادامه پیدا کرد همکاری

ی به نام  ٢نویس به نام استیو ِهیدن کلو و دو نفر از گروهش، یک خالصه و یک کارگردان ه
 - رمانِ -مثل  ١٩٨٤ -آگهیِ - چرا «: این شد که، با داستان ُجرج اورِول َور رفتند و نتیجه ٣برنت توماس

ای برای معرفی َمکینتاش  جابز خوشش آمد و از آنها خواست که بر اساِس آن، ایده» !نشود؟ ١٩٨٤
های  ای نوشتند، چیزی شبیه فیلم ثانیه ١٦ی تبلیغاتی  بنابراین آن سه با هم یک فیلمنامه. بنویسند
جثه فرار و پُتکی را به  های قوی جوان شورشی از دست پلیستخیلی؛ در قاِب تصویر، یک زن -علمی

اشای قَِیم  کند، و در همین حین مردم را می ایش بزرگ سالن پرتاب می سمت صفحه بینیم که به 
  .می که در حال مسخ کردن آنها استیِ قَ . بزرگ مشغولند

بسیاری از جوانان به خصوص ی روح حاکم بر عرص انقالب کامپیوتر بود؛  آگهی، در بر گیرنده
 ها و ها بودند، کامپیوترها را ابزارهایی در خدمت دولت آنها که جزئی از جریان ضدفرهنگ

. کردند ها استفاده می ند که از آنها برای تضعیف هویت فردی انسانپنداشت های بزرگ می مؤسسه
ندکامپیوترها به عنوان ابزارهایی بالقوه ب ،١٩٧٠ی  ولی در پایان دهه سازی افراد هم  رای توا

داد و  داِر هویت فردی نشان می این آگهی، َمکینتاش را به عنوان جنگجوی پاس. شدند شناخته می
های شیطانِی  ی رشکت که به تنهایی در برابر نقشه کرد،  باک تصویر می اپل را رشکتی رسکش و بی

 .دها، ایستاده بو  بزرگ برای استیال بر زمین و کنرتل ذهن آدم
در حقیقت مفهوم نهفته در آگهی باعث تقویت چیز مهمی در . جابز از ایده خوشش آمد

های طبقات  سویی با ارزش پنداشت و در پی هم او حاال خود را یک یاغی می. وجودش شد
ی سیب  با اینکه مزرعه. شاغل در گروه َمکینتاش بود دستی چون هکرها و دزدان دریاییِ  پایین

ی متمدن  ولی هنوز بیش از اینکه خود را ساکن جامعه ،تأسیس رشکت اپل ترک کرداورِگان را برای 
  .دانست ها می ی ضدفرهنگ بداند، مقیم محله

برخی حتی او را متهم . کرد ی هکری را عمیقاً در درون خود احساس می روحیه زوالِ  ،با این حال
را به  Iبْرو، طرح اپل  باشگاه هوم خواست با تأسی به اخالق وقتی وازنیاک می. کردند به خیانت می

بر خالف وازنیاک که اکراه . بود که بر فروش آن ارصار کرد جابزطور مجانی به اشرتاک بگذارد، این 
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 حقِ داشت، این جابز بود که تصمیم گرفت اپل به رشکت سهامی تبدیل شود و البته با دادن سهام 
ی َمکینتاش نزدیک بود، دستگاهی که  حاال عرضه. گاراژ مخالفت کرد مجانی به گروه دوستانِ  اختیارِ 

هیچ اسالتی برای نصب قطعات نداشت و در : بسیاری از اصول و قواعد هکرها را نقض کرده بود
های کمکی نصب کنند یا به مادربورد دسرتسی داشته  خواستند کارت نتیجه عالقمندانی که می

اش  حتی برای باز کردن کِیس پالستیکی ،د؛ َمکینتاش عالوه بر گرانیشان کوتاه بو  باشند، عمالً دست
سیستمی بسته و کنرتل شده که بیشرت محصول دست قَِیم . نیاز داشت ەهم به ابزارهای ویژ 

  !طلِب یک هکر ی جامعه بود، تا کاِر دستاِن آزادی کننده مسخ
. صویری خوشایند از خودش بودی ت یک تأکید مجدد و فرصتی برای ارائه  ”١٩٨٤“ ،از همین رو

ن یاغی شوریده بر علیه استیالی نظام  ،آن زن داخل آگهی با تصویری از َمکینتاش روی لباسش، ه
بود،  ٢رانر  که رسخوش از موفقیت بلِید ،به عنوان کارگردان ١جابز با استخدام ریدلی اسکات. بود

با آن آگهی، اپل خودش را به هکرها . زمانه بدل کند توانست خود و اپل را به شخصیت سایربپانکِ 
یز فکر می و یاغی کردند شناساند و جابز هم توانست خود را عضوی از جمع آنها  هایی که مت

  .تصویر کند که البته دور از واقعیت هم نبود
این تبلیغِ ولی جابز با ارصار بر نیاز اپل به  ،ی تردید به آگهی نگریست اسکالی در ابتدا با دیده

تصمیم . دالری را فقط برای ضبط آگهی بگیرد ٧٥٠.٠٠٠ی باورنکردنی  توانست بودجه ،انقالبی
ریدلی اسکات در لندن . داشتند برای اولین بار، آن را حین پخش بازی فوتبال روی آن بفرستند

ی مسخ شده که  ودهبا استفاده از تعداد زیادی بازیگر کََچل به عنوان ت: برداری کرد آگهی را تصویر
گر دیسک هم برای بازی در نقش زن شورشی  یک پرتاب. م خود سپرده بودندیِ گوش به صدای قَ 

شد، اسکات  رنگ القا می های خاکسرتی با استفاده از فضای صنعتی رسدی که با چهره. انتخاب شد
ما مستولی “ :گفت گ میدرست در زمانی که قَِیم بزر . رانر را بازسازی کرد هوای تخیلی بلِید و  حال 

خورْد و در میان  سالن می بزرگِ  ایِش  تاب شده توسط زن شورشی، به صفحهتِک پر پُ  ”خواهیم شد،
  .شد و دود فراوان، تبخیر می ،نور درخشِش 

  
بعد در . وقتی جابز آگهی را برای فروشندگان اپل در هاوایی بخش کرد همه به هیجان آمدند

های اتاق دوباره روشن شد، همه  اعضای هیئت مدیره نشان داد؛ وقتی چراغآن را به  ۱۹۸۳دسامرب 
سیز در کالیفرنیا، رسش را روی میز گذاشته و مایک  مدیرعامل وقت ِمی ٣فیلیپ شلین. الل بودند

کی «: رسید آگهی او را گرفته ولی بعد گفت کوال ساکت به جایی خیره بود؛ ابتدا به نظر می مارک
 به نظرِ «: آورد که اسکالی به خاطر می» آژانس تبلیغاتی دیگر پیدا کنیم؟ خواهد یک دلش می
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شان ِدی خواستند دو موقعیت /بنابراین از چیات» .این بدترین آگهی تلویزیونی تاریخ بود ،اک
  .جا واگذار کند را یک -ثانیه ۳۰ثانیه و دیگری  ۶۰یکی -پخش آگهی 

ن وازنیاک که  ،یک روز عرص. جابز تنها ماند در دو ساِل گذشته از اپل دور بود، وارد ساخت
واز . آگهی را برایش پخش کرد» .بیا این را ببین«: جابز دستش را گرفت و گفت. َمکینتاش شد

وقتی جابز گفت » .ترین چیزی بود که تا آن موقع دیده بودم العاده متحیرم کرد، خارق«: گفت می
ی  ی فوتبال پخش نکند، وازنیاک از هزینه ل مسابقهکه هیئت مدیره تصمیم گرفته آگهی را در خال

ن همدلی همیشگی. دالر ٨٠٠.٠٠٠جابز گفت . پخش پرسید من «: اش پیشنهاد کرد واز با ه
  ».اگر تو نصف دیگر را بدهی ،دهم نصفش را می

ای  ثانیه ٣٠آژانس تبلیغاتی فقط فرصت پخش . به این نتیجه رسیدند که نیازی به این کار نیست
به آنها گفتیم «: گفت لی کلو می. ای را نگه داشت ثانیه ٦٠فرصت  ،ا فروخت ولی از روی اعرتاضر 

ًال » .که دومی فروش نرفته ولی حقیقت این بود که اصالً سعی نکردیم ردش کنیم اسکالی احت
بخش بازاریابی را  برای روبرو نشدن با هیئت مدیره و جابز، تصمیم گرفت بیل کَمپِبل رئیِس 

به  ،بود) ”مربی“و بین نزدیکان معروف به (کَمپِبل که سابقاً مربی فوتبال . سئول حل مشکل کندم
نم بایستی پخشش کنیم«: همکارانش گفت   ».به گ

  
امتیازی دیگر را در  ٦ی  یک حمله ٢رز، تیِم ریدِ 18١ بول-سوپر ی فوتبالِ  سوم مسابقه در کوارترِ 

ر رساند ولی به جای پخش مجدد صحنه، صفحه ٣رِد اسکینزتیِم مقابل  های تلویزیون در کل  به 
شدگان، همراه با موسیقی پخش  ی مسخ ەثانیه تاریک و سپس تصویِر سیاه و سفید رژ  ٢کشور برای 

میلیون نفر تبلیغی را دیدند که تا آن موقع مشابهی نداشت و در آخر، در حالی که  ٩٦بیش از . شد
اشا می ،زده ی وحشتشدگان با حالت مسخ کردند، گوینده با صدایی  انفجار و نابودی قَِیم بزرگ را 

 ١٩٨٤ژانویه، اپل َمکینتاش را معرفی خواهد کرد و ش خواهید دید که چرا  ٢٤در «: آرام گفت
  ».نخواهد بود ”١٩٨٤“شبیه 

ن روز عرص، هر . آگهی تأثیر خودش را گذاشت حلی، خربها ایستگاه م ٥٠ی اصلی و  شبکه ٣ه
گرای بی هایی از آن روی آن فرستادند و باعث شکل و داستان ای شدند که  سابقه گیری فضای تک

بر اساس معیارهای تلویزیونی و نظرات  ”١٩٨٤“آگهِی . نامید ٤یوتوبی -آن را شبهشاید بتوان 
ام دوران لقب گرفته است تبلیغاتچی   .ها، بهرتین آگهی تجاری 

  
 

                                                 
1  Super Bowl XVIII 
2  Raiders 
3  Redskins 
4  YouTube 
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 تبليغاتي انفجارِ
  

در مورد . برگزاری رویدادهای معرفی محصول بدل شد ها جابز به استاد بالمنازعِ  در طول سال
. نظیر ریدلی اسکات فقط یکی از عنارص و عنرص دیگر، پوشش مطبوعاتی بود َمکینتاش، آگهی بی

های ایجاد یک انفجار تبلیغاتی بزرگ را پیدا کرد، انفجاری آنقدر قوی که بتواند منجر به  جابز راه
اند؛ این طبیعی بود که با تکرار  و تا مدتای شود  گیری یک فرآیند زنجیره شکل ها مؤثر باقی 

از َمکینتاش در سال : باشدرویدادهای معرفی محصول در آینده، او نیز قادر به تکرار این فرآیند 
بارها توانست تردستی خود را  ،دست جابز مثل جادوگری چیره. ٢٠١٠بگیرید تا آیـپَد در  ١٩٨٤

دانستند چه شگردهایی به کار  اینکه آن را زیاد دیده بودند و میها با  ژورنالیست. تکرار کند
کِنا آموخته بود  او برخی از شگردها را از رِجیس َمک. گرفتند د، هنوز هم تحت تأثیر قرار میَر بَ  می

ذاتی خود را نیز داشت و  ولی در عین حال درکِ . ای بود که در تعامل با خربنگارهای مغرور، حرفه
و حارض  ،انگیخت ها را بر می طلبی بین ژورنالیست کرد، حس رقابت هیجان به پا میبا آن، شور و 

  .کند از جیب خرج  ەهای ویژ  بود برای کسب موقعیت
، نوابغ قدکوتاِه تیم مهندسِی َمکینتاش، یعنی اَندی ِهرتزِفلد و بارل اِسمیت ١٩٨٢جابز در دسامرب 

. برد ١ی نیوز ویک به نیویورک، دفرت مجله ”اختندک را سهایی که مَ  بچه“را برای تعریف داستان 
امتیاز  مالقات کنند؛ صاحب ٢ی باال رفتند تا با کاترین گراهام بعد از معرفی کوتاه َمکینتاش، به طبقه

به دنبال . های نو، زبان زِد خاص و عام است ناپذیرش به پدیده ی سیری که عالقه  اِی مجله افسانه
آلتو  همراه با ِهرتزِفلد و اِسمیت به پالو ،ی بخش تکنولوژی و یک عکاس این دیدار، نویسنده

نه و البته هوشمندانه، همراه با عکسی ای متملقا ی چهار صفحه در نتیجه یک مقاله. فرستاده شدند
به نقل از اِسمیت نوشته شده . داد، به چاپ رسید که آن دو را شبیِه فرشتگاِن عرص جدید نشان می

از همین فردا رشوع . کار کنم ٩٠ی  خواهم روی کامپیوترهای دهه بعد از این محصول می«: بود که
استیو جابز گاهی اوقات با «: ز هم پرداخته بودمقاله به کاریزما و رفتار خاص جاب» .خواهم کرد

 ای هست که او کارمندانِ  کند؛ شایعه هایش دفاع می عصبی از ایده - نه همیشه- صدای بلند و 
کلیدها را تهدید به اخراج کرده بود، چون خودش آن  های چهارجهته در صفحه کلید وجودِ  خواستارِ 

همراه با  ،ش خوب باشد، مخلوطی از کنجکاویوقتی حالجابز اما . دانست را چیز منسوخی می
ای بشاش، مدام در  شور بودن با قیافه رو پُ  ،تابی است که بین مرموز بودن از ِرس زرنگی جذبه و بی
  ».”وار عالی است او دیوانه“: نوسان است

                                                 
1  News Week 
2  Katharine Graham 
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ُ  که آن زمان برای رُلینگ ١استیون لِوی  ی تکنولوژی ی حوزه نویسنده کرد، به مصاحبه  کار می ٢اس
خواست رسدبیر را قانع به چاپ عکسی از گروه َمکینتاش روی  با جابزی رفت که با ارصار از او می

موافقت کند که به جای  ٣اینکه جان ِونِر بخِت «: کرد که وی به درستی فکر میلِ . مجله کند جلدِ 
جابز لِوی را » .نهایت است ی کامپیوتر روی جلد برود، یک به بی ، عکس یک مشت نابغه٤استینگ

ن و قضیه را باز کرد ُ وضعش  رُلینگ «: فتگمن  خودش در گفتگو با. به یک پیتزا مخلوط مه اس
گشت،  کرد و با نومیدی دنبال موضوع و مخاطب جدید می های زرد منترش می خوب نبود، مقاله

ُ در  گفت که رُلینگ. لِوی جبهه گرفت» .جا حل کند ی اینها را یک توانست همه یخب َمک م اس
ی خوبی است و از جابز پرسید که آیا تا به حال آن را خوانده؟ جابز گفت که  واقع خیلی مجله

انداخته و لِوی جواب داد که  ٥وی.تی.آن راجع به اِم ”آشغال“های  نگاهی به یکی از مقاله
با این حال جابز به خاطر اعتبار خود از حرفی که زد عقب . آن مقاله خودش استی  نویسنده

ن لحن فلسفی ی ما  گفت که همه. اش، حرّافی راجع به َمکینتاش را ادامه داد نکشید بلکه با ه
ً داریم از پیرشفت ا این خیلی «: کنیم و افزود عمر پیشینیان استفاده می صلِ ح های گذشته و ما دا

اینها همه در . دهد، نظیر ندارد حس رضایتی که از خلق یک چیز به آدم دست می. ستا زیبا
  ».گیرد تجربه و دانش برشی قرار می استخرِ 

ولی در آینده هر معرفِی محصوِل . َمک روی جلد برود گروهِ  ی لِوی باعث نشد که عکِس  مقاله
انجام داد، بر روی جلِد یکی  -اپل ها بعد در بازگشت به در نِکست، پیکسار و سال-بزرگی که جابز 

  . ویک قرار گرفت  نیوز ویک یا بیزینس ی معروِف  از دو مجله
  
 

  1984ي  ژانويه 24
  

را تکمیل کردند، اَندی ِهرتزِفلد  افزاری کدهای نرمَمکینتاش  صبح روزی که اعضای گروهِ 
او ولی . کامل از تخت پایین نیاید آلود به خانه رفت و انتظاْر آن بود که حداقل یک روزِ  خواب

دیگران نیز . نقص بودن کار مطمنئ شود خواست از بی شش ساعت بعد به رشکت برگشت زیرا می
: از راه رسید جابزای  داده، گیِج خواب ولی شاِد شاد بودند تا اینکه  چنین بودند، هر کدام گوشه

ام« ایشی برای ! نشده ِهی از کف اتاق بلند شوید ببینم، هنوز کارتان  ونه   رویدادما یک 
از  ،کثیر اش این بود که به طور مهیجی، در جلوِی یک جمعیِت  نقشه» !خواهیم میمحصول معرفی 

ایی کند و دستگاه باید برخی از ویژگی های خودش را در فضایی همراه با موسیقِی  َمکینتاش رو
                                                 

1  Steven Levy 
2  Rolling Stone 
3  Jann Wenner 
4  Sting 
5  MTV 



ه زد ن ا پ ل  ص  ١٨٥   | ف

 

ایش می ”١های آتش ارابه“م فیلم  باید تا آخر هفته آماده باشد، برای «: من اینکهگذاشت، ض به 
زدیم،  طور که حرف می همین«: آورد که همه نالیدند ولی ِهرتزِفلد به خاطر می» .رین الزمش دارم

 ».کردیم میبه ساخِت یک چیز جذاب و مؤثر فکر 
نی نا ٢٤در  -هشت روز بعد-اپل  دارانِ  ی سهام ی ساالنه برای جلسه هار ژانویه، یک مه

انی کالج عمومی دی برنامه پرداخ به آگهی تلویزیونی و . آنزا بود ریزی شد؛ محل، تاالر سخ
رسید معرفی  به نظر می. برای آن جلسه بود جابزی  ها تنها دو بخش از برنامه پوشش خربی رسانه
ایی . ای مهم را در تاریخ عرص جدید رقم بزند این محصول لحظه   از خودِ سومین بخش مراسم، رو

محصول بود که باید با هیاهو و فضاسازِی زیاد در مقابل مخاطبیِن عالقمند و عاشق و معتقد به 
 -کار بودند که در همراهی با حضار محافظه-های خشک و رسمی  طور ژورنالیست اپل، و همین

 . شد انجام می
ِ یک برنامه پخش موسیقی را انجام  ی ِهرتزِفلد با وجود مشکالت زیاد، دو روزه شاهکاِر نوش

ولی جابز از آن خوشش نیامد . بود ”های آتش ارابه“حاال کامپیوتر قادر به پخش موسیقی م . داد
همزمان نظرش به یک ُمبَِدل گفتار جلب شد . و تصمیم به استفاده از موسیقی ضبط شده گرفت

مرصانه دستور داد که این را در . کرد ی جذاِب الکرتونیکی بیان می که هر متنی را با یک لهجه
اش اولین کامپیوتِر تاریخ باشد که خواهم َمکینت می«: ی معرفی محصول بگنجانند بخشی از برنامه

 »!کند خودش را معرفی می
ی ،شِب قبل از مراسم رینی، هیچ چیز درست کار  جابز از انیمیشنی که روی . کرد در اجراِی 

 از نورِ . داد های جدید را می چیز ساخِت  شد متنفر بود و مدام دستورِ  َمکینتاش پخش می ایشگرِ 
و برخاست کند و  کالی را مجبور کرد صندلی به صندلی، نشست صحنه هم رضایت نداشت و اس

ِت  ِت . مختلِف صحنه نظر بدهد راجع به تنظی نور توجه نشان  اسکالی هرگز آنقدرها به تنظی
ر به  نداده و از این رو نظراتش تجربی و مبتدیانه بود، درست مثل جواب های یک بی

ریِن آزمایشی » کند؟ جِش بینایی را برایت واضح میکدام لنز، حروِف سن«: پزشکی که بپرسد چشم
استیو «: گفت اسکالی می. و تغییراِت صحنه، برای پنج ساعت و تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت

کارگردان پشت صحنه را برای کوچکرتین اشتباهی به چهارمیخ . کرد داشت همه را دیوانه می
  ».ی فردا نیست راهی برای برگزارِی به موقعِ جلسهکم به این فکر افتادم که هیچ  کم. کشید می

ای خوب  خود را نویسندهاسکالی . دیگری نگران آن جلسه بود جابز بیش از هر کِس 
انیپنداشت، برای همین  می از این کار  چه گرجابز . را تغییر داد او بعضی از جمالت م سخ

لق از هن اوشان خوب باقی ماند چون  کمی دلخور شد ولی رابطه ، کف اسکالیوز در تعریف و 
کوال هستی، مثل یکی از  واز و مارک تو برای من مثلِ «: گفت می اومثالً به . آورد به دهان می

                                                 
1  Chariots Of Fire 
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هر » .کنیم بنا میرا ای متفاوت  اما من و تو آینده ،آنها رشکت را تأسیس کردند. مؤسسین رشکت
  .کرد دیگری هم که بود در ابرها سیر می کِس 

ام صبِح  دکمه به رنگ آبی،  جابز با یک کت ابریشمِی دو . صندلِی سالن پر شد ٢.٦٠٠فردا 
وقتی در پشت صحنه بودند، به . روشن روی صحنه آمد پیراهنی سفید و پاپیونی به رنِگ سبزِ 

ً عصبی هستم. ی زندگی من است ترین لحظه این مهم«: اسکالی گفت الً تو تنها کسی . واقعا احت
ای نگه داشت و آرام  اسکالی دستش را گرفت، برای لحظه» .داند چه حسی دارم یهستی که م

  ».موفق باشی«: گفت
ی سهامداران را آغاز کرد و این کار را به سبک خاص خودش  جلسه ،جابز به عنوان رئیِس رشکت

دیالن، شعری از . سال پیش آغاز کنم ٢٠خواهد این جلسه را با شعری از  د می«: انجام داد، گفت
، شعرِ » .باب دیالن تغییری زمانه برای “ لبخند کوچکی زد و سپس به پایین نگاه کرد تا از روی م

ام لحظاتی که آن ده خط را می. را بخواند ”در راه است شعر با . خواند، صدایش در اوج بود در 
تغییری در زمانه برای ، بعدها بُردی در راه است، ی اکنون برای بازنده«: گرفت این جمالت پایان می

اش از  اپل را با تصویر ضدفرهنگی میلیونرِ  این ترانه یگانه رسودی بود که رئیس مولتی» .راه است
اس نگاه می ی خود از این آهنگ را که مربوط  عالقه ی قاچاقی مورد نسخه جابز. داشت خود، در 

فیالرمونیک ز در سالن یِ ان باجرای مشرتِک دیالن و جوآ ( ١٩٦٤ی جشن هالووین  به کنرست زنده
 .بود، همیشه نگه داشت) ١لینُکلن مرکز

و هر چه پیش  ،اسکالی روی صحنه آمد تا گزارش درآمدهای رشکت را ارائه کند بعد از او،
: رسانجام با این جمالت، سخنان خود را به پایان برد. شدند قرارتر می مخاطبین بی ،رفت می

. ماه حضورم در اپل برای من اتفاق افتاده، دوستی با استیو جابز است ٩ترین چیزی که در  مهم«
  ».العاده است ایم نویدبخش یک همکاری فوق برای من ارتباطی که برقرار کرده
انیبا بازگشت استیو به صحن ایشی پُر شور، مشابه با سخ کنفرانس   اش در ه، نور کم شد و او 

: گونه بود ارائه کرد که آغازش این  را این بار، به مثابه نطقی جنگی) در هاوایی(فروشندگان اپل 
را  ٢اِم بخِت خرید یک رشکت نوپا که تکنولوژی جدیدی به نام زیروگرافی.بی.آی. است ١٩٥٨سال «

اِم از آن موقع دارد .بی.شود و آی دو سال بعد زیراکس متولد می. دهد از دست میاخرتاع کرده 
ها را هم در هاوایی و هم در جاهای  ِهرتزِفلد این حرف. حضار خندیدند» .زند توی رس خودش می

استیو پس از بر شمردن سایر . دیگر شنیده بود، ولی این بار از شدِت اغراِق جابز، حالش بد شد
  :اِم، رسعت و شدت را از لحن بیانش دور و وضع امروز را ترسیم کرد.بی.آیاشتباهات 

  

                                                 
1  Lincoln Center’s Philharmonic Hall 

  /http://fa.wikipedia.org: زیروگرافیپدیا،  رجوع شود به ویکی  ٢
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  خواهد و اپل تنها امید برای رقابِت شانه اِم همه چیز را می.بی.گویا آی. است ١٩٨٤اکنون سال «
اِم .بی.فروشندگان، بعد از خوشامدگویی با آغوش باز، اینک نگرانند که آی. بلو است شانه با بیگ به 
گردند، چرا که  ینده مسلط شود و آنها را کنرتل کند، به همین دلیل دارند به سمت اپل باز میبر آ

خواهد و  چیز را می اِم همه.بی.آی. تنها نیروی قادر به تضمین آزادِی کاری آنها در آینده است
آیا موفق . گرفته است ،یعنی اپل ،بازار انحصاریِ  هایش را به سمت آخرین مانع در راه کنرتلِ  تفنگ

خواهد شد بر کل صنعت کامپیوتر چیره شود و عرص اطالعات را مال خودش کند؟ آیا حق با ُجرج 
  »اورِول بوده؟

 
ولی . پچ به تشویق و هورا کشیدن تبدیل شد با رسیدن مراسم به اوج خود، رفتار مخاطبین از پچ

ایش در  ”١٩٨٤“مربوط به اورِول، تاالر تاریک شد و آگهی  قبل از پاسخ به پرسِش  روی پرده به 
  .زدند آن، کل افراد حارض در سالن، ایستاده دست می در پایانِ . آمد

ایشی شگرفش، عرض صحنه : سو برسد ی تاریک را طی کرد تا به میزی در آن جابز با استعداد 
ً َمکینتاش را به ش معرفی ک می« پارچه را از روی جعبه کنار زد؛ کامپیوتر، » .نمخواهم شخصا

از جیب اینچی  ½3بعد یک فالپی . کلید و ماوس را در آورد و با زبردستی به هم متصل کرد صفحه
ایشی با موسیقی م  برنامه. پیراهنش بیرون کشید او برای یک . رشوع شد ”های آتش ارابه“ی 

خوبی کار نکرده بود، ولی خوشبختانه این بار  لحظه نفسش را حبس کرد چون دیشب برنامه به
وار  دیوانه“روی صفحه نقش بست و در زیِر آن، عبارِت  ”َمکینتاش“ی  کلمه. نقص اجرا شد بی

ها  فقط صدای نفس. شد حرف به حرف پدیدار شد، تو گویی که داشت با دست نوشته می ”عالی
ی گرافیکی  ابتدا بسته: آمد ایش در پی تصاویر مختلفی به در  رسید و بعد، پی  به گوش می

ودار ساخت بیل اَتکینُسن و سپس تصاویری از فونت ١دراو کوییک های  ها، اسناد و نقاشی ها، 
یادداشت و در انتها تصویری از جابز با حبابی باالی رسش که عکس  مختلف، بازی شطرنج، صفحه 

  .مکینتاش داخل آن بود
این روزها ما «: گفت. نهایی رفت ز لبخندی زد و رساغ تردستیِ تصاویر که به پایان رسید، جاب

 خواهد خودِ  ایم ولی امروز برای اولین بار در تاریخ، د می خیلی راجع به َمکینتاش صحبت کرده
ی ماوس را فشار داد و  ، دکمهرفت پشت کامپیوتربه زنان  سپس قدم» .َمکینتاش صحبت کند

َمکینتاش با آن صدای الکرتونیکی لرزان ولی گرم و عمیقش، به اولین کامپیوتر تاریخ بدل شد که 
ً عالی است که از جعبه بیرون باشی. من َمکینتاش هستم. سالم«: خود را معرفی کرد گویا » .واقعا

به جای مکِث چند . ورای جمعیت بودتنها کاری که بلد نبود، سکوت کردن حین انفجاِر جیغ و ه
ن«: ای، ادامه داد لحظه خواهم فکری را که در  طور که حرف زدنم غیرعادی است، می درست ه

                                                 
1  Quickdraw 
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هرگز به : اِم به ذهنم خطور کرد با ش در میان بگذارم.بی.آی ی پایانهاولین دیدار با یک 
ی د نکن کامپیوتری که  او   ر هیاهوی جمعیت، جمالت پایانییک بار دیگ» .توانی بلندش کنی اعت

خواهد کناری  مشخصاً، من قادر به صحبت کردن هستم ولی اآلن د می«: را در خود گم کرد
  ».افتخار معرفی مردی را دارم که برای من مثل پدر است؛ استیو جابز. بنشینم و گوش کنم

جابز ایستاد و . دادند تکان میها را در هوا  پریدند و مشت مردم باال می. غوغایی به پا شده بود
رس را به زیر انداخت و . لبخندی موقر تا بناگوش روی صورتش نقش بست. آرام رس تکان داد

  .طور برای پنج دقیقه ادامه یافت تشویق حضار همین. احساساتی شد
ن بَندلی  ی  برگشت، یک کامیون وارد محوطه 3آن روز عرص وقتی گروه َمکینتاش به ساخت

َمکینتاش بود که روی  ١٠٠داخل کانتی . گ شد و جابز همه را کنار آن، دور هم جمع کردپارکین
استیو یک به یک آنها را «: ِهرتزِفلد به خاطر داشت که. هر کدام یک پالک شخصی نصب شده بود

هر بار نوبت . فرشد شان را می به اعضای گروه تقدیم کرد، با لبخندی بر لب و دستی که دست
  ».ی اطرافیانش قرار بگیرد شد که مورد تشویق حلقه مان یکی
  

ی جابز به  ها از مدیریت خشن و سختگیرانه فرسا بود و خیلی کار روی َمکینتاش سفری طاقت
قادر نبود  - جز استیو-نه راسکین، نه وازنیاک، نه اسکالی و نه هیچ کس دیگری . ستوه آمده بودند

ِ گروه فرآیند طراحی و تولید َمکینتاش را تاب های کاری  ها و کمیته بیاورد، نه حتی با متمرکز ساخ
ایی شد، یک خربنگارِ . متعدد عی از جابز پرسید که چه نوع  روزی که از َمک رو علوم اجت

آیا الکساندر گراهام «: پاسخ او جالب بود. تحقیقات بازاری را برای تولید محصول انجام داده است
  »گونه تحقیقات بازاری را انجام داده بود؟ یچقبل از اخرتاع تلفن ه ١ِبل

                                                 
1  Alexander Graham Bell 



  
 

 

 شانزدهفصل 
  

  گيتس و جابز
 

 کنند وق که مدارها قاطی می
  
 

  
 .١٩٩١گِیتس و جابز، سال 

  
  

  مكينتاش  ساختدر همكاري 
 

ای با هم تقاطع  شناسی، وقتی مدارهای دو ستاره به خاطر اثر متقابل گرانشی در نقطه در ستاره
های مشابهی در تاریخ وجود داشته که  موقعیت. آید کنند یک سیستم دوتایی به وجود می پیدا می

در  ١ت اینشتین و نیلز بورآلرب : دورانی نو شکل گرفته است ،در اثر ارتباط و رقابت دو اَبَرقهرمان
ُ و الکساندر هَ  ٢یا توماس جفرُسن ،فیزیک قرن بیستم برای . در ابتدای تشکیل حکومت امریکا ٣میل

به بعد نیز سیستم دو  ۱۹۷۰ی  از انتهای دهه ، یعنیساِل ابتدایِی عرص کامپیوترهای شخصی ۳۰
از کالج و   کرده تحصیل   ِی ترکانرژ  رهای آن، دو جوان پُ  ای واضحی شکل گرفت که قطب ستاره

  .بودند ۱۹۵۵متولد به سال 

                                                 
1  Niels Bohr 
2  Thomas Jefferson 
3  Alexander Hamilton 
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شان در تأثیرگذاری بر تجارت و تکنولوژی،  مشابه طلبیِ  جاه با وجود ،بیل گِیتس و استیو جابز
بود و مادرش یک  ١گِیتس یک وکیل برجسته در سیاتل پدرِ . ی متفاوتی داشتند ها و گذشته شخصیت

 ،ی خصوصی منطقه در بهرتین مدرسه گِیتس. رهرب مدنی و عضو چندین تشکل معترب ملی
عاشق تکنولوژی شد ولی هرگز یک یاغی، هیپی، سالک معنوی یا عضوی از  ،٢های سایدْ  لِیک

ی آبی برای ترکاندن رشکت  به جای ساخت یک جعبه. آن دوره نبود های ضدفرهنگیِ  جنبش
کرد رس  ها نوشت که به او کمک می بندی کالس اش یک برنامه برای زمان گِیتس در مدرسه ،مخابرات
ی  طور یک برنامه همین. تری در آنها حضور داشتند هایی حارض شود که دخرتهای خوشگل آن کالس

رش اتومبیل رفت و وقتی تصمیم  ٣سپس به هاروارد. ها را برای مهندسین ترافیک محلی نوشت ش
 .به ترک تحصیل گرفت، دلیلش این نبود که پیش یک مرشد هندی برود تا کاشف راه حقیقت شود

  .بلکه هدفش از ترک تحصیل، تأسیس یک رشکت کامپیوتری بود
ند در  ذهنی عمل. کامپیوتری عالی بود جابز، گِیتس در کدنویسیِ  بر خالِف  گرا، منضبط و توا

  گرا بود و وسواسی شگرف برای کاربردی ذهن جابز بیشرت شهودی و تخیل. شتتحلیل فرآیندها دا
طور شوقی  و همین ،و ساخت رابط کاربری دوستانه ،کردن تکنولوژی، طراحی ظاهری دلپذیر

ل در اپل کاریزما و . کرد گرایی داشت که او را به یک طلبکاِر تندخو بدل می فراوان به ک
بر  اغلباما گِیتس در مایکروسافت . بُرد ز بود که کارها را پیش میجاب گیرِی بدون تبعیِض  سخت

بندی مشخص، قلب  کرد؛ او با برگزاری جلسات بررسی محصول طبق زمان اساس اسلوب عمل می
توانستند خشن باشند ولی  هر دو می. شکافت ی خود می العاده مسئله یا مشکل را با مهارت فوق

هایی از سندروم  وار توأم با نشانه  اش رفتاری گیک وران کاریکه در ابتدای د-در مورد گِیتس 
ی شخصی داشتند و بیشرت از آنکه مبناشان  کمرت جنبه ،های مقطعی پرخاش - داشت ٤آسِپرگِر

جابز با نگاهی آتشین از . گرفتند عاطفگی احساسی باشد، بر اساس قاطعیت عقالنی شکل می بی
شد  حال آنکه ِگیتس گاه در ارتباط چشمی دچار مشکل می شد؛ شدت ناراحتی، به دیگران خیره می

  .ولی اساساً آدم مهربانی بود
ترند ولی استیو کالً طوری با  کردند از دیگری باهوش هر دو فکر می«: گفت اَندی ِهرتزِفلد می

کرد که انگار آدم درجه دویی است، به خصوص وقتی صحبت از ذوق و سلیقه در  بیل رفتار می
از » .نویسی بلد نیست دانست برنامه کرد چون می بیل هم به استیو از باال نگاه می .میان بود

شان، گِیتس مجذوب رفتار جابز بود و کمی هم به توانایی شگرف او یعنی تأثیرگذاری  ابتدای رابطه
ً آدمی عجیب“ولی در عین حال استیو را . کرد بر دیگران حسادت می از نظر انسانی به “و  ”اساسا

یا در حالتی بود که به تو «ادبی او و اینکه  دانست و تحمل بی می ”ای ی غیرعادی عقدهطرز 
                                                 

1  Seattle 
2  Lakeside High 
3  Harvard 

  /http://fa.wikipedia.org: سندروم آسپرگرپدیا،  رجوع شود به ویکی  ٤
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ی خود گِیتس را به  جابز هم به نوبه. را نداشت» کرد اغوایت کند گفت آشغالی، یا سعی می می
دی زده یا در .اِس.بار اِل اگر یک«: یک روز به من گفت. دانست فکر می ای کوته کننده طرز مأیوس

  ».شد تری می رفته بود، آدم فهیم ١انی به آرشامجو 
جابز . های شخصیتی و فردی، این دو را در دو سوی گسِل بنیادِی عرص دیجیتال قرار داد تفاوت
منِد غیرقابل خوی افراطیِ  و گرا با شوق فراوان به کنرتل کردن بود و خلق آل یک ایده انعطاف  یک ه

افزار،  به رسمشق بارز یک اسرتاتژی دیجیتالی که سخت را در خود داشت؛ او و اپل بدل شدند
تجارت  ، از منظرِ ی مقابل ولی در جبهه .کرد ی جامع ارائه می افزار و محتوا را در قالب یک بسته نرم

ی لیسانس  گرا که با ارائه گری باهوش، حسابگر و عمل و فناوری، گِیتس بدل شد به تحلیل
 .مشکلی نداشتهیچ مختلف،  های مایکروسافت به تولیدکنندگانِ  افزار عامل و نرم سیستم

ً چیز «: میلی برای جابز احرتام قائل بود گِیتس همچنان از رس بی ،سال  ٣٠بعد از گذشت  واقعا
یزی ای در ساخت محصول داشت، خیلی  العاده ی فوق دانست ولی غریزه ادی راجع به تکنولوژی 

ً عالِی گِیتس، آن ولی جابز هرگز برای توانایی» .گرفت خوب نبض بازار را می طور که باید  های واقعا
ً از قوه«: و شاید احرتام قائل نشد ع نکرده، ی تخیل برخوردار نیست و هرگز چیزی اخرتا  بیل اساسا

اش بیشرت از تکنولوژی  های برشدوستانه کنم حاال با فعالیت برای همین هم هست که فکر می
های  رشمی ایده بیل فقط با بی«: ولی اظهارنظر بعدی دیگر خیلی غیرمنصفانه بود» راحت باشد،
  ».دزدید دیگران را می

. دفرت گِیتس در سیاتل رفتجابز برای مذاکره به  ،وقتی َمکینتاش در ابتدای راه توسعه بود
ی حسابداری  ساخِت مایکروسافت بودند، از جمله برنامه IIافزارهای کاربردی اپل  تعدادی از نرم

 - َمکینتاش-خواست گِیتس و رشکتش را تهیج کند تا برای کامپیوتر جدیدش  جابز می. ٢پلَن مولتی
یک  ی جذاِب  نشسته بودند که ایده در اتاق کنفرانِس گِیتس. هایی به مراتب بهرت بسازند برنامه
ی  شد در کارخانه چیزی که می .را مطرح کردبرای عموم مردم  -رابط کاربری زیبادارای - وترکامپی

ی سیلیُکنای که قطعات  او از کارخانه همین توصیِف . با تیراژ میلیونی تولیدش کرد ،رباتیک کالیفرنیا
در  ”٣َسند“ای با اسم رمز  پروژہکرد، باعث رشوع  های آماده تبدیل می بلعید و به َمکینتاش را می

دستگاه جدید و “ی عبارت  را خالصه ”َسند“جالب آنکه با مهندسی معکوس، . مایکروسافت شد
  .تعریف کردند ”٤انگیز استیو شگفت

ن زبان برنامهمایکروسافت کار خود را با نوش یک نسخه از ِبیسیک  نویسی  آغاز کرد، ه
از مایکروسافت خواست که برای َمکینتاش یک ِبیسیک شناور بنویسد، جابز  ،ای در برهه. آلتایر

جابز  ،عالوه بر این. را با اعداِد ممیِز شناور سازگار نکرد IIی ِبیسیک اپل  چون وازنیاک هرگز نسخه
                                                 

  م).خانقاهجایی شبیه (پردازند  در آنها به تعلیم شاگردان خود می های هندی های آرامی که مرشد خانه  ١
2  Multiplan 
3  SAND 
4  Steve’s Amazing New Device 
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هم  -ی حسابداری مثل ویرایشگر متنی و برنامه-های کاربردی  خواست برنامه میمایکروسافت از 
 ١٩٨٢در سال : در آن زمان جابز پادشاه بود و گِیتس فقط یک درباری. برای َمکینتاش بنویسد

به گِیتس متعهد . میلیون دالر بود ٣٢میلیارد دالر و درآمد مایکروسافت فقط  ١ی اپل  فروش ساالنه
ِ  ی ویرایِش  ، برنامه١ر حسابداری اِکسلافزا های گرافیکی جدید از نرم نسخهساخت  و البته  ،ُورد م

 .ِبیسیک سازگار با َمک، شد
ونه گِیتس بارها برای مشاهده ولی چندان  ،عامل َمکینتاش به کوپرتینو رفت های سیستم ی 

ای  یادم هست اولین بار که به آنجا رفتم استیو برنامه«: گفت خودش می. تحت تأثیر قرار نگرفت
ای بود که  این تنها برنامه. داشت که در آن یک ُمشت چیز روی صفحه باال و پایین می پریدند

ً مالقات اغواگر «: گِیتس از طرز برخورد جابز ناراحت بود» .آماده داشتند . انه و عجیبی بودواقعا
کارمان خیلی هم عالی ! ها، نه فکر نکنی به تو نیازی داریم“ :گفت جورهایی داشت می استیو یک

زد  رفته بود توی پوسِت استیو جابِز فروشنده، با دست پس می ”.است، همه چیز تحت کنرتل است
ی  کن است بهت اجازهمن به تو نیازی ندارم، ولی مم“: گفت با رفتارش می. کشید و با پا پیش می

 ».”را بدهم پروژہمشارکت در 
شد اینطور  می«: گفت ِهرتزِفلد می. دانستند دزدان دریایِی َمکینتاش کار با گِیتس را سخت می

توانست تاب بیاورد که یک نفر برایش توضیح  ی. ی خوبی نیست بگویی که بیل گِیتس شنونده
ً بای-کند  بدهد فالن چیز چطور کار می آنها » .آورد زبان می رپرید وسط و حدسش را ب د میحت

ایشگر را به او نشان دادند از چه «: گِیتس پرسید. حرکِت بدون پرش و آراِم نشانگر ماوس روی 
ِهرتزِفلد با افتخار به اینکه توانسته » اید؟ افزاری برای طراحی نشانگر استفاده کرده نوع سخت

» !افزار خاصی ندارد هیچ سخت«: ر آن را طراحی کنند، پاسخ دادافزا بودند فقط با استفاده از نرم
ً برای حرکتی چنین نرم از سخت . اند افزار خاصی استفاده کرده ولی گِیتس ارصار داشت که حت

گویید؟ برای من که کامالً  ش به چنین آدمی چه می«: گفت بروس ُهرن از مهندسین َمکینتاش می
  ».هایی نبود که بتواند ظرائف َمکینتاش را درک یا ستایش کند ه آدمروشن بود، گِیتس از آن دست

افزارهای  کاری دو جانبه، هر دو رشکت از همکاری مایکروسافت در ساخت نرم با وجود محافظه
ای  گرافیکی برای َمک راضی بودند چرا که کار با کامپیوترهای شخصی را وارد قلمروهای تازه

مایکروسافت خیلی زود . ری، جشنی در یک رستوران مجلل بر پا شدبه مناسبت این همکا. کرد می
شت های بیشرتی را روی  من نسبت به استیو آدم«: گفت گِیتس می. یک تیم بزرگ روی کار گ

موضوِع مرگ و زندگی . نفر داشتیم ٢٠ما تقریباً . نفر داشت ١٥یا  ١٤او . ی َمک گذاشته بودم پروژہ
یو گرچه به نظر جابز آ » بود های  دادند ولی باید اذعان کرد که بچه نها ذوق چندانی به خرج 

  .کوش بودند مایکروسافت حقیقتاً سخت

                                                 
1  Excel 
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آنها با چند برنامه از راه رسیدند، کارشان واقعاً افتضاح بود با این حال دست از «: گفت جابز می
ل شد که یک قرار ِرسی ی اِکس رسانجام جابز آنقدر شیفته» .تالش نکشیدند و نتیجه را بهبود دادند

سال اِکسل را انحصاراً برای َمکینتاش ارائه  ٢داد که تا  اگر مایکروسافت تعهد می: با گِیتس گذاشت
شد گروهی را که  وقت جابز حارض می اِم نسازد، آن.بی.ای برای کامپیوترهای آی کند و هیچ نسخه

شته بود تعطیل و به جای آن از لیس مایکروسافت استفاده  انس ِبیسیکِ برای کار روی ِبیسیک گ
ای ارزشمند به دست آورد،  برنده گِیتس با هوشمندی این را پذیرفت و برای مذاکرات آتی برگ. کند
  .بسیار خشمگین شدند شان پروژہهای تیم ِبیسیِک اپل هم از تعطیلی  بچه

ن  تابستانِ . دو نفره شدند در این دوره، گِیتس و جابز بدل به یک گروهِ  سال با هم به ه
 ٢در ویسکانسین ١ی جنیوا گران صنعتی در نزدیکی دریاچه ن از تحلیلسمیناری به میزبانی بن ُرزِ 

گِیتس . کاربری گرافیکِی در دست ساخِت اپل اطالع نداشت  کس از رابط زمان هیچ رفتند، آن
خیلی . اِم همه چیز است.بی.کردند که انگار کامپیوترهای آی دیگران طوری رفتار می«: گفت می

 او. ِهی، یک چیز تازه یاد گرفتم :گفتیم خندیدیم و می من و استیو به این چیزها می. جالب بود
ی ب، هیچداد ولی خُ  جورهایی داشت کارها را لو می یک یکی از بدل به گِیتس » .داد کس اهمیت 

  ».ی کشتی بودم زدم، دیگر جزو خدمه ای رس می ُسنبه به هر سوراخ«: معتمدین اپل شده بود
ی جابز با  قاعده توانست رفتار بی برد، می های زیاد به کوپرتینو لذت می آمد-و-  او از رفت

ی ارمندان و وسواسک . شده بود ”٣زن رنگارنگ شهر هملین فلوت“استیو شبیه «: اش را ببیند های دا
زد که چطور َمک دنیا را دگرگون خواهد کرد و با آن اشتیاق وافر و ارتباطات شخصی  جار می
اغلْب  جابز» .وار کار کنند داشت دیوانه ها برقرار کرده بود، همه را وا می ای که با بچه پیچیده

جمعه «: گذاشت هایش را هم با گِیتس در میان می کرد ولی بعد ترس گفتگوها را در اوج رشوع می
اما فرداروز بدون . راه است زد که همه چیز رو به  رفتیم شام و استیو مثل همیشه جار می شب می
ُ “ :شد طوری می مشکلی، این  بروز هیچ ً فروش خواهد کرد؟ خدایا، مجبورم  ہا لعنت، این واقعا

  ».”های گروه یک مشت احمقند بچه. طوری شد متأسفم که این. قیمت را باال بربم
بر ) استار(ی تحریف واقعیت به زمان معرفی کامپیوتر زیراکس  اولین آشنایی گِیتس با دایره

تس پرسید که چه تعداد استار تا آن جمعی در شب جمعه، جابز از گِی در یک شام دسته. گردد می
اما جابز فردا جلوی او و کل گروه گفت که تنها . عدد بود ٦٠٠روز به فروش رسیده؟ جواب گِیتس 

. درست را به همه گفته استار تا آن لحظه به فروش رسیده، اصالً هم یادش نبود که گِیتس رقمِ  ٣٠٠
ی“: این فحوا های همه برگشت به سمت من با نگاه«: گفت گِیتس می خواهی بهش بگویی  تو که 

                                                 
1  Geneva 
2  Wisconsin 

  م.اشاره به شخصیت اوِل داستانی فولکلور که برای اولین بار، رابرت براونینگ آن را به نوشتار تبدیل کرد  ٣
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در یک موقعیت » ١.و من در آن مورد به خصوص قالب را به نیش نکشیدم ”گندش را در آورده؟
دیگر جابز و گروهش به بازدید از مایکروسافت رفته بودند و شام در باشگاه تنیس سیاتل رصف 

افزارهایش چقدر  کار با َمکینتاش و نرمای راجع به اینکه  جابز رشوع کرد به ایراد خطابه. شد می
ود می این«: گفت گِیتس می. راحت و بدون نیاز به دفرتچه راهن خواهد بود شد که اگر  طور وا

افزارهایش نیاز به  اش به این فکر کرده باشد که َمکینتاش و یا نرم در زندگی  کسی حتی یک لحظه
ً نظرش این “ :گفتیم خودمان میما داشتیم با  .ترین آدِم روی زمین است راهن دارند، احمق واقعا

 »”کنند؟ است؟ یعنی نباید بهش بگوییم که افراد دارند روی دفرتچه راهن هم کار می
های  ی اصلی این بود که برنامه نقشه. ی این دو به مسیری ناهموار افتاد بعد از مدتی رابطه
با لوگوی اپل و به طور انحصاری بر روی  -مثل اِکسل، چارت و فایل-کاربردی مایکروسافت 
دالر گیرمان  ١٠  به ازای هر برنامه ،با فروش هر َمکینتاش«: گفت گِیتس می. َمکینتاش عرضه شوند

ضمن اینکه به . ها با هم به رقابت نپردازند نویس ولی این قرار و مدارها باعث شد برنامه» .آمد می
بنابراین جابز یک بند . سافت به موقع آماده نخواهند شدهای مایکرو  رسید برخی از برنامه نظر می

؛ کندفرض ارائه ن افزارهای مایکروسافت را به صورت پیش به قرارداد اضافه کرد و تصمیم گرفت نرم
  .حاال مایکروسافت مجبور بود به تکاپو بیافتد تا محصوالتش را به طور مستقیم به مشرتی بفروشد

ن موقع هم به این حقیقت عادت کرده . قضیه کنار آمد چندانی با گِیتس بدون شکایِت  او ه
و نیز به این فکر افتاده بود که » .رسیع بازی کند و ببازد«توانست  بود که به قول خودش، جابز می

ی  با فروش جداگانه«: گفتدر این باره به من . تواند به نفع مایکروسافت باشد استقالل از اپل می
بنابراین به نفع ما شد، چون به این فکر افتادیم که خودمان . رفت التر میدرآمدمان با ،محصوالت

ی  مایکروسافت در ادامه به ارائه» .به طور مستقل برای کسب سهم متعارفی از بازار تالش کنیم
 ،اِم.بی.آی ی ُورد برای محصوالِت  ها روی آورد و به نسخه عامل محصوالتش برای دیگر سیستم

اولیه،  قراردادِ  مفادِ  جابز برای تغییرِ  در آخر، تصمیمِ . ی َمک داد ت به نسخهاولویت بیشرتی نسب
  .اپل صدمه زد بیش از مایکروسافت به خودِ 

نی شامی در نیویورک از آن  وقتی اِکِسل برای َمکینتاش عرضه شد، جابز و گِیتس با هم در مه
ایی کردند وص اِکسل برای کامپیوترهای ی مخص ی نسخه از قصد مایکروسافت برای ارائه. رو

 ”به موقع“ که رصفاً جواب داد ،اِم سؤال شد، او بدون اشاره به قراری که با جابز گذاشته بود.بی.آی
مطمئنم تا آن «: وقتی جابز پشت میکروفون رفت، به شوخی گفت. ممکن است این کار انجام شود

  ».ایم ی ما مرده همه ”موقع“
  
 

                                                 
  م.و برای خودم دردرس نخریدم نیاُفتادمکنایه از اینکه، به تله   ١
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  )رابط كاربري گرافيكي( GUIجنگ بر سر 
 

عاملی بود که بعدها به داس معروف و  در آن زمان مایکروسافت مشغول کار روی سیستم
داس بر مبنای یک رابط دستوری با . شد دادهآن  اِم و کامپیوترهای مشابهِ .بی.لیسانس آن به آی

از . شدند روبرو می <\:Cهایی مثل  کرد و کاربراِن آن مدام با آدرس ظاهری از ُمد افتاده کار می
شان شدت گرفت  آنجا که جابز و گروهش همکاری نزدیکی با مایکروسافت داشتند این ترس در بین

ن موقع اشاره کرد . که نکند مایکروسافت از رابط گرافیکی َمکینتاش تقلید کند اَندی ِهرتزِفلد ه
عامل  ملیاتی سیستمکه همکار مستقیمش در مایکروسافت دارد سؤاالتی راجع به جزئیات ع

  ».به استیو گفتم مشکوکم، گویا مایکروسافت مشغول تقلید از روی َمک است«: پرسد َمکینتاش می
ی بازار  گِیتس نیز متقاعد شده بود که رابط کاربری گرافیکی آینده. حق داشتند که نگران شوند
استفاده  ،ک توسعه یافتهپار   ی اپل محق است که از آنچه در زیراکس و مایکروسافت هم به اندازه

ِهی، ما هم به رابط “ما مصداق این جمله بودیم که «: خودش بعدها به راحتی اشاره کرد. کند
 ».”ایم در زیراکس بود، دیدهرا گرافیکی اعتقاد داریم و آنچه 

ی َمکینتاش در  سال پس از عرضه  در قرارداد اصلی، جابز گِیتس را ملزم کرده بود که تا یک
ل در . افزارهای گرافیکی تولید نکند برای هیچ رشکتی جز اپل نرم ،١٩٨٣ی  ژانویه متأسفانه این احت

از این رو وقتی گِیتس در . ی َمک به تأخیر افتاد، چه کنند قرارداد ذکر نشده بود که اگر عرضه
عامل جدید  می یک سیست ریزی برای توسعه اعالم کرد که مایکروسافت در حال برنامه ١٩٨٣نوامرب 

ها، و ماوس برای  آیُکنها،  دارای رابط گرافیکی همراه با پنجره -اِم و.بی.سازگار با کامپیوترهای آی-
. کار با نشانگر و کلیک کردن است، ایرادی به او وارد نبود و بدین صورت ویندوز وارد عرصه شد

ه انداخت که بزرگرتین نیویورک را ١گِیتس به سبک جابز، یک مراسم در هتل ِهلمزلی پاالِس 
  .ولخرجی تاریخ مایکروسافت تا به امروز لقب گرفته است

قرارداد با - دانست که کاِر اندکی در این مورد از دستش ساخته است  می. جابز دیوانه شده بود
ه بود ولی با این حال قصِد حمله  - مایکروسافت برای عدم رقابت با رابط گرافیکی رو به خا

بالفاصله «: افزاری بود، دستور داد های نرم که رابط اپل با سایر رشکت ٢بویکبه مایک . داشت
به خاطر . و البته حارض به بحث در مورد مسائل فی ما ِبین ،گِیتس آمد؛ تنها» .گِیتس را بیاور اینجا

ی تنها به  من هم مثل یک فرمانده. اش را رسم خالی کند دلی مرا خواسته بود تا دق«: آورد که می
رابط رشکت را روِی داریم کل “: اینکهو  ”کنیم ما داریم روی ویندوز کار می“: گفتم. وپرتینو رفتمک

ر می گرافیکی   ».”کنیم ق

                                                 
1  Helmsley Palace 
2  Mike Boich 
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نفر از کارمندان ارشِد اپل که مشتاِق  ١٠ی  مالقات در اتاق کنفرانس جابز بود، در محارصه
تو داری به «: زد زیر فریاد که. امید نکرد جابز رفقا را نا. شان به گِیتس بودند ی رئیس اشای حمله
د کردم و حاال داری از من دزدی می! کنی ما خیانت می ِهرتزِفلد به خاطر » !کنی من بهت اعت

ن استیو خیره نگریست و بعد با صدای  گِیتس خون: آورد که می رسد آنجا نشست، به چش
: در تاریخ صنعت کامپیوتر شدی کالسیک  جیغوی خودش جوابی داد که بدل به یک جمله جیغ

نم بیش از یک راه برای تحلیل این وضعیت« بیشرت شبیه  ،از نظر من. وجود دارد  ُخب استیو، به گ
اش  روم خانه دار به نام زیراکس داریم و من یک شب می ی پول این است که ما دو تا، یک همسایه

  ».ای آن را کِش رفتهکه تلویزیونش را بلند کنم، غافل از اینکه که تو قبالً 
ام تکنیک حضور دو روزه های احساسی  های ماهرانه و البته واکنش ی گِیتس منجر به بروز 

آمیز اپل و مایکروسافت به روشنی تبدیل به یک رقص دو نفره شده  همزیستی مساملت. جابز شد
ی دیگر،  ایهچرخیدند تا مبادا یک نیش و کن بود و هر دو طرف، داشتند محتاطانه دور هم می

بعد از رویارویی در اتاق کنفرانس، گِیتس خیلی رسیع یک توضیح . مشکالت را دو چندان کند
ی«: به من گفتدر این باره . ارائه کردبه او  ،ایش برای ویندوزه خصوصی از طرح دانست  استیو 

ُ “ :توانست بگوید مثالً می. چه بگوید ُ “ :ولی در عوض گفت ”الن قرارمان استاین تخطی از فُ   ہا  ہا
ً آشغاله : به او داد جابزگِیتس به هیجان آمد چون این حرف فرصتی برای آرام کردن » ”!این واقعا

طیف متنوعی از احساسات را  جابزخالصه اینکه » .”آره، این یک تکه آشغاِل قشنگه“ :من گفتم«
ایش گذاشت و  .تر شد بددهانآشغال هم یک استیو از  ،دیدار آندر طول «: گفت گِیتس می. به 

فقط یک فرصت به “ :کرد، انگار که بخواهد بگوید به جایی رسیدیم که تقریباً داشت گریه می ،بعد
به . عمیق فرو رود یآرامش این بود که بهگِیتس العمل  در مقابل، عکس ».”من بده تا درستش کنم

  »!احساس به تواِن دو یی بیجورها شوند، من خوبم، یک وقتی دیگران احساسی می«: قول خودش
روی را داد، چرا که نه؟ پیاده  جابز پیشنهاد رف به پیاده ،شان مثل اک گفتگوهای جدی

در یک رستوران توقف کردند و بعد . آنزا چرخیدند دی  دور کالج. های کوپرتینو را گز کردند خیابان
های مدیریتی  روی به من تحمیل شد، این از تکنیک آن پیاده«: گفت گِیتس می. کمی دیگر راه رفتند

ن موقع . من نیست باشد، باشد، فقط سعی کن زیاد “ :استیو رشوع کرد به گف چیزهایی مثله
  ».ها و از این جور حرف ”شبیه َمک نشود

ی به بازار  ١٩٨٥را تا قبل از پاییز  ١.٠تواند ویندوز  گذشت زمان نشان داد که مایکروسافت 
به . ری َمکینتاش بودهای رابط کارب حتی آن موقع هم یک محصول بُنُجل و فاقد ظرافت. عرضه کند

با . هایی پهلو به پهلو داشت پنجره - کار بیل اَتکینُسن- پوشان  های هم جای ظاهر تخیلی و پنجره
چنانکه هنوز هم در  ،با این وجود. کنندگان رو به رو شد اعتنایی مرصف سخِر منتقدین و بی

جت در کار اغلب محصوالت مایکروسافت به چشم می ویندوز را محصولی بهرت  رسانجام ،خورَد، س
  .و فراگیر در بین کاربران کرد
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سال بعد از آن ماجراها در  ٣٠. اش بابت این کاِر مایکروسافت را کنار نگذاشت جابز هرگز کینه
پروا از روی دست ما تقلید کردند چون هیچ رشمی در وجود گِیتس  آنها بی«: گفتگو با من گفت

اگر به این اعتقاد دارد، واقعاً «: عمل را در گِیتس بر انگیختال شنیدن این جمله، این عکس» .نیست
از دیدگاه قانونی، حق با گِیتس بود و » .های تحریف واقعیت خودش گیر افتاده در یکی از دایره

از منظر تجربی هم که به قضیه . های متعاقب، آن را تأیید کردند ها هم در طول سال دادگاه
پارک  درست است که اپل برای استفاده از تحقیقات زیراکس . شتی محکمی دا بنگریم او پرونده

ها به سمت رابط کاربری گرافیکی نیز  ولی رف سایر رشکت ،قراردادی منعقد کرده بود
ن طور که اپل هم فهمید، محافظت از طراحِی . ناپذیر بود اجتناب رابط  ”ظاهری و حسیِ “ه

 .کاربری بسیار سخت بوده و هست
ولو اینکه مایکروسافت با تولید محصوالت خام و تقلید . حتی جابز هم قابل درک استالبته نارا

ها به پیروزی رسیده باشد، باید به این نکته اذعان کرد  عامل دیگران در بازار سیستم از روی دسِت 
 که این ،تر و در طراحْی رستر از دیگران بوده و هست سلیقه تر، خوش که اپل همیشه نوآورتر، خالق

ترین  بهرتین و خالقانه“: ی عیبی ظریف در کارکرد جهان پیرامون ما است دهنده از نظر من، نشان
ی ،محصوالت یک دهه بعد، درک این حقیقت باعث شد که جابز دست از  ”.شوند همیشه پیروز 
حقیقت ای از  ولی در عین حال نفخه. دارد گونه موارد بر گویِی متکربانه و مغرورانه در این بیهوده

ای ندارند،  تنها مشکِل من با مایکروسافت این است که آنها هیچ سلیقه«: هم در این حرفش بود که
گویم آنها  انداز کلی است که می چیزهای کوچک مد نظرم نیست بلکه از چشم. ذوقند کامالً بی

ی های مبتکرانه در رس ندارند و فرهنگ چندانی هم در محصوالت ایده   ».ردخو  شان به چشم 



  
 

 

 هفدهفصل 
  

  ايكاروس
 

ن می( ...رود آنچه که باال می  )آید ناگزیر روزی پای
  
 
  
  

  پرواز در اوج
 

 این موضوع در. جابز را به مدار شهرت باالتری سوق داد ،١٩٨٤ی  معرفی َمکینتاش در ژانویه
َ  شسفر  ن روزها به َمنَه نی. مشهود بود ،در ه  ٢برای پرسش شان لنون ١ای که یوکو اونو به مه

ً دوستش داشت ٩ترتیب داده بود رفت و به پرسک  . ساله یک َمکینتاش هدیه داد که او هم واقعا
مند به نام های دستگاهی  آنجا بودند و مفتون قابلیت ٤و کیت هرینگ ٣رُهلهای اَندی وا دو ه

مندانِ  دراو با  وارُهل بعد از کار با کوییک. پنداشتند گون میشُ  جهان آن را تغییری بد شدند که ه
ن شب ارصار کرد که جابز کامپیوتر را پیِش » یک دایره کشیدم«: افتخار جار زد  ٥میک َجِگر و ه

. دانست جابز کیست ی. ی راک وارد شد، َجِگر هول کرد ی این ستاره به خانه وقتی جابز. هم بربد
نم مخدر زده بود«: استیو بعدها به گروهش گفت » !یا این بود یا اینکه مغزش واقعاً ترکیده. به گ

کرد، بنابراین  ٧ِپینت بالفاصله پشت کامپیوتر نشست و رشوع به نقاشی با َمک ٦اما دخرتِ َجِگر، ِجید
 .به دخرت هدیه داد ،جابز کامپیوتر را به جای پدر
َ  پارک در َسن نرتالهاوِس دوبلکس در غرب سِ  استیو باألخره آن پنت که به اسکالی - رِموی َمنَه

ولی  ،ِپی را برای بازسازی آن استخدام کرد. اِم.از رشکت آی ٨را خرید و جیمز فْرید -نشان داده بود
.) بونو فروخت ،U2ی گروه  به خوانندهمیلیون دالر  ۱۵بعدها آن را (اکن نشد هرگز آنجا س

رت بزرِگ قدیمی به سبک   های باالی پالو همچنین درست در تپه آلتو در وودساید، یک ع
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رت توسط یک باُرن ساخته شده بود. اتاق خواب داشت ١٤مستعمرات اسپانیایی خرید که  اما . ع
  .کردنش نشد ر آن، هرگز موفق به مبلهجابز با وجود سکونت د

اسکالی به جای محدود کردن قلمرویش، آزادی . ی َمک، موقعیت جابز در اپل احیا شد با عرضه
اما با اینکه در اوج . گروه کاری لیسا با َمکینتاش ادغام و جابز مسئول آن شد: بیشرتی به او داد

ادغام برای دو گروه لیسا و َمک،  ی توضیح رشایِط  جلسه. تر از قبل نشد مهربان ،کرد پرواز می
نه تصویری به یاد ماندنی از صداقت بی رئسای گروه  ،طبق دستور او. اش را در اذهان ثبت کرد رح

ام پست رشکت  های اصلی را گرفتند و یک چهارم از پرسنل لیسا با درهای خروجیِ  َمکینتاش 
ش یک گروه درجه دو هستید، . ها باختید بچه«: جابز به آنها خیره شد و گفت. مواجه شدند

شان را آزاد  ها اینجا درجه دو یا سه هستند، پس امروز تعدادی در واقع خیلی. های درجه دو بازیکن
 ».های دیگر را از دست ندهند کنیم تا فرصت کار برای رشکت می

این تصمیم را به دور از انصاف و  ،هر دو گروه ی حضور در بیل اَتکینُسن که با تجربه
ولی » .اند و مهندسین خیلی خوبی هستند ها عالی کار کرده این بچه«: دانست، گفت دالنه می سنگ

که اعتقاد داشت یک درس -ای از دوران ساخت َمکینتاش قفل شده بود  ذهن جابز روی تجربه
: گفت می. مجبوری ظا باشی ،یک بسازی یک گروه درجه خواهی میاگر : کلیدی است مدیریتیِ 

بزرگی تعدادی بازیکن درجه دو هست و آنها چند بازیکن  همیشه در هر گروهِ . پیچیده نیست«
از . کنند و زود باشد که حتی بازیکن درجه سه هم در گروهت پیدا کنی دوی دیگر جذب می  درجه
ارند فقط با مثِل خودشان کار کنند، های درجه یک دوست د ی َمکینتاش آموختم که بازیکن تجربه

 ».در نتیجه گریزی از شکس دِل بازیکنان درجه دو نیست
شان به هم و رفتار کردن مثل  در آن برهه، جابز و اسکالی هنوز با غلو کردن راجع به دلبستگی

ن اولی. شان گول بزنند توانستند خود را راجع به استحکام رابطه های عاشق، می دبیرستانی بچه
نی شام در لِ . بود ١٩٨٤سالگرد حضور اسکالی در اپل، ِمی  را داد؛  ١نویر نموتُ ـجابز ترتیب مه

برای غافگیر کردن اسکالی، هیئت مدیره، مدیران . غرب کوپرتینو  های جنوب رستورانی مجلل در تپه
خاطر  اسکالی صحنه را خوب به. گذاران ساحل رشقی را هم جمع کرد ارشد و حتی برخی رسمایه

زمینه ایستاده بود، رسش را باال و پایین  رو در پس استیِو خنده«: همه در میان تربیکاِت . آورد می
نوشیدند، پس جابز شام را  حاال باید به سالمتِی اسکالی می» .ای ملوس بر لب داشت بُرد و خنده می

ت؛ روز معرفی َمکینتاش و بهرتین دو روِز زندگی من اینها اس«: آمیز رشوع کرد با یک تعارِف اغراق
ام عمرم بود به خاطر اینکه . روزی که اسکالی مدیرعاملی اپل را پذیرفت این بهرتین ساِل 

سپس یک عکس مونتاژی از خاطرات آن سال به اسکالی » .های زیادی از جان یاد گرفتم درس
 .تقدیم کرد
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آخر حرفی زد  ه گفت و دسِت گذشت همکاری با جابز در یک سالِ  اسکالی نیز در جواب، از لذِت 
نانِ  ی همه که به دالیل مختلف، در خاطره استیو و “ ؛اپل یک رهرب دارد«: آن شب باقی ماند ی مه

مثل این بود «: گفت اسکالی می. به سمت دیگر اتاق نگاه کرد، جابز تبسمی بر لب داشت» .”من
هم متوجه بود که آرتور راک و چند ولی خودش » .کردیم مان را به هم مخابره می که با نگاه احوال

آنها نگراِن این بودند که . کنند نفِر دیگر مات و مبهوت، بلکه شاید شکاکانه به این رابطه نگاه می
. جابز بود او را به دست گرفته باشد، حال آنکه هدف اصلی از استخدام اسکالی کنرتلِ  جابز افسارِ 

اسکالی آنقدر مشتاِق «: گفت راک می. شده بود ولی اینک به طرز مشهودی جابز بر اوضاع مسلط
 ».های استیو بود که قادر به ایستادگی در برابرش نبود دریافت تصدیق

هایش یک راهربد خوب بود ولی او  جابز و احرتام به توانایی شاید به نظر اسکالی، کسب رضایِت 
به . قدرت و تسلیم شدن، در ذات و قاموس جابز جایی ندارد به این قضیه توجه نداشت که تقسیمِ 

ی راهربدهای  برای مثال در جلسه. ی رشکت رشوع شد راجع به طرز ادارهجابز زودی ابراز نظرهای 
ً در بخش١٩٨٤تجارِی سال  های  ، فشار آورد تا بخش فروش متمرکز شود و امور بازاریابی مستقی

عنی به عنوان مثال، گروه َمکینتاش قادر به کنار گذاش تیم ی(تولیدِی مختلف سامان بگیرد 
دیگری موافق نبود  هیچ کِس .) بازاریابی اپل و تشکیل یک تیم مستقِل بازاریابی برای خودش باشد

بقیه به من نگاه «: گفت اسکالی می. خواست به زور هم که شده قضیه را پیش بربد ولی جابز می
ولی  ،سه را به دست بگیرم یا حتی او ِرس جایش بنشانم تا خفه شودجل کردند تا شاید کنرتلِ  می

  » برای چه اسکالی ساکتش نکرد؟«: ها باال گرفت پچ وقتی جلسه به هم خورد، پچ» .چنین نکردم
ی و  فرُِمنت برای ساخت َمکینتاش گرفت، شوقِ  ای در پایی کارخانه وقتی جابز تصمیم به بر ه

های مونتاژ مثل لوگوی اپل  خواست دستگاه می. باالتری سوق پیدا کردجویش به درجات  تسلط ذاِت 
آخر   های رنگی تلف کرد که دست آنقدر وقت برای استفاده از ورق. های روشن داشته باشند رنگ

ن رنگ ِبژ و خاکسرتی را استفاده کند ١مدیر تولید اپل، َمت کارتر اما در بازدید . تصمیم گرفت ه
ن رنگبعدی، جابز دستور  کارتر . های روشن دلخواهش کارخانه را از نو رنگ کنند داد با ه
حق . توانست خرابی به بار بیاورد مجدد می ها بسیار حساس بودند و رنگرزیِ  اعرتاض کرد؛ دستگاه

آخر درست کار نکرد و  ها که با آبی روشن رنگ شد، دست ترین دستگاه یکی از گران. هم داشت
قِت “ملقب شد به  جنگیدن با او نیروی زیادی «: کارتر استعفا داد چون به قول خودش ”.جابز ح

معنی بود، بنابراین تشخیص دادم که دیگر بس  داد و معموالً هم دعوا بر رس چیزهای بی هدر می
  ».است

َمکینتاش که یک بار  حرارِت  رذات و پُ  جابز، دبی کُلَمن را جایگزیِن کارتر کرد؛ مدیر مالی خوش
دانست چطور به  ی گروه برای بهرتین مقاومت جلوی جابز را برده بود و می ی ساالنه زههم جای
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ی اپل، کلِ . های او را برآورده کند موقع وسواس توضیح داد که جابز  ١نت ُمکمِ وقتی مدیر ه
شود که  ی«: ی دیوارها است، کُلَمن زیر بار نرفترو  رنگ سفید خالص بر استفاده از خواهان
» .کلی قطعه خواهد آمد. اینجا کلی گرد و خاک خواهد نشست. را یک دست سفید کنیم کارخانه

ً سفید باشد«: ُمک جواب داد با دیوارهای سفید و » .هیچ سفیدی نیست که برای استیو واقعا
ایشگاه الکساندر کالدر«آالت آبی و زرد و قرمز، محیط کارخانه به قوِل کُلمن  ماشین شده  شبیه 
  ».بود

 وقتی از جابز در مورد وسواسش راجع به ظاهر کارخانه پرسیدم، گفت که روشی برای تضمینِ 
ل اشتیاقِ    :برایم تعریف کرد که. گرایی در تولید محصوالت بوده است کارکنان به ک

  
. تا ببینم آیا گرد و خاکی هست یا نه؛ و البته که بودرفتم  میهای سفید به کارخانه  با دستکش«

یزش کند از ِدبی می. زمین ها، کِف  ها، باالی قفسه روی دستگاه: م بودهمه جا ه . خواستم زودتر 
خواست از دیواِر  کارخانه نشست و غذا خورد، بیچاره دلش می گفتم که باید بتوان کِف  وقتی می

ی ،راست باال برود ه کنند ی توضیحات قانع و من آن موقع مهارت زیادی در ارائه! فهمید چرا چون 
بخشی از آنچه در ژاپن تحسین . بازدید از کارخانجات ژاپن خیلی رویم تأثیر گذاشته بود. نداشتم

. حس کار گروهی و انضباط بود -ی خودمان نداشتیم و بخشی از آنچه اینجا در کارخانه-کردم  می
یز نگه ِ  اگر انضباِط    ».هم نداشتیمآالت را  آنجا را نداشتیم، پس انضباط استفاده از ماشین داش

 
پاْول جابز همیشه راجع به . شنبه صبح، جابز پدرش را به بازدید از کارخانه برد یک روز یک

و پرسش با افتخار  ،گیر بود ساز و استفاده از ابزارآالِت مناسب سخت دقیق بودن مصنوعاِت دست
کرد و به خاطر  شان می کُلَمن در بازدید همراهی. به او نشان داد که درسش را خوب یاد گرفته

جابز » .داد با افتخار کارخانه را به پدرش نشان می. رو شده بود استیو حسابی خوش«: داشت که
مدام به پاْول نگاه «: کرد داد و پدرش حقیقتاً کار او را تحسین می عملکرد هر دستگاه را توضیح می

یزی و بی ها را ملس می کرد که داشت ماشین می همه چیز خوشش  نقص بودنِ  و  عیب  کرد و از 
 ».آمده بود

 - مدافعِ انقالِب کوبایِ - همِرس . به این خوبی پیش نرفت ،از کارخانه ٢اما بازدید دانِیله میرتان
از طریق مرتجمش سؤاالت زیادی راجع به ) ،نسهرئیس جمهورِی سوسیالیست فرا( ٣فرانسوا میرتان
دانست، راجع به  پرسید و جابز از طریق آالین راسَمن که زباِن فرانسوی می رشایط کار می

 بندیِ  بعد از آنکه جابز راجع به زمان. داد ی کارخانه توضیح می های پیرشفته ها و ُربات تکنولوژی
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استیو که به ستوه آمده بود، . دستمزدها شد  اضافه تولید صحبت کرد، میرتان جویای رشایط دقیقِ 
های نیروی کار نیز کمک  جویی در هزینه آالِت خودکار به رصفه توضیح داد که استفاده از ماشین

کار کردن در اینجا سخت «: سؤاالت دیگری در راه بود. کند ولی بانوی اول فرانسه راضی نشد می
: جابز دیگر کنرتل از کف داده بود، به مرتجم گفت» گیرند؟ است؟ کارگران چقدر مرخصی می

توانند ترشیف  شان کشید می مادام اگر خیلی نگران رفاه کارگران هستند، هر موقع که عشق«
یک لحظه بعد . رنگ از رخسار مرتجم بیچاره پرید و الل شد» .شان کنیم بیاورند اینجا تا استخدام
توجهی که به  ند که از ش به خاطر این بازدید و بذل گوی آقای جابز می«: راسَمن به فرانسه گفت

ل تشکر ر کارخانه نه جابز و نه مادام میرتان نفهمیدند چه شد ولی راسَمن » .ا دارند ی ما کردید ک
  .به خاطر داشت که این دخالِت به جا، مرتجم فرانسوی را از فشاِر قرب نجات داده بود

راه با راسَمن مرسدسش را در بزرگراه به سمت کوپرتینو جابز بعد از بازدید، در حالی که هم
 تر ازباال  یدر مقطعی داشت با رسعت. زد راند، از طرز برخورد مادام میرتان با غضب حرف می می
بعد از چند دقیقه در حالی که . اش کرد راند که پلیس متوقف و جریمه کیلومرت در ساعت می ١٦٠

: او جواب داد» ببخشید؟«: پلیس گفت. ، جابز استارت زدکرد پلیس داشت برگ جریمه را پر می
ام کرد و به . جالب بود که افرس اصالً عصبانی نشد» .من عجله دارم« هشدار  اوبه آرامی کار را 

به . کیلومرت در ساعت برانَد، یک راست به زندان خواهد رفت ٩٠دیگر باالتر از  داد که اگر بارِ 
ِ  محِض   راسَمن. کیلومرت در ساعت گذشت ١٦٠خت توی جاده و باز رسعتش از پلیس، جابز اندا رف
ی معتقد بود که قوانینِ «: گفت می  ».شوند عادی مطلقاً شامل حالش 

همرس راسَمن، جوآنا هافَمن نیز چند ماه بعد از معرفی َمکینتاش، در سفر به اروپا با جابز، چیز 
» .تواند از زیر هر چیزی در برود کرد می بود و فکر میانگیز بر  کامالً نفرت«: مشابهی را در او دید

نی شامِ  ولی جابز   ،افزار ترتیب داد دهندگان نرم رسمی برای توسعه هافَمن در پاریس یک مه
مند  می ١چیز زد؛ درِب اتومبیل را بست و گفت که دارد به فولون ناگهان زیر همه رود تا یک ه

ها به خاطر از دست دادِن فرصِت دست  دهنده توسعه«: گفت می هافَمن. ح پوسرت را ببیندطرا 
  ».دادن با ما خیلی ناراحت شدند

وکار  ای اپل متنفر شد؛ مردی خپل که از یک کسب الحال از مدیر منطقه جابز فی ،در ایتالیا
ند و بل ،او متنفر شده پرده به او گفت که از گروه و اسرتاتژی فروِش  بیجابز . معمولی آمده بود

 آن مدیرِ  رفتارش در رستوراِن منتخِب  ولی این در مقابلِ » .َمک را نداری فروِش  لیاقِت «: داد زد
ی برای رصِف   بیچاره یک غذای گیاهی سفارش داد جایز  ،در آنجا. آمد شام، اصالً چیزی به حساب 

طوری او . جلویش گذاشت ی تُرش س و خامهای یک بشقاب پر از سُ  ولی گارسون به طرز استادانه
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ی داغی را  افروخته شد که هافَمن با لحنی تهدیدآمیز دِر گوشش گفت که اگر آرام نگیرد، قهوه بر
 .که سفارش داده، روی شلوارش خواهد ریخت

های  بینی هایی که جابز در سفر به اروپا از خود بروز داد مربوط به پیش ترین ناسازگاری مهم
های  ی تحریف واقعیت، همیشه تیمش را به رسیدن به قله دایرهبا استفاده از . فروش محصول بود
بین اروپایی را تهدید کرد که اگر به رکوردهای  این بار نیز مدیران واقع. کرد بلندتر هدایت می

در «: کرد داری می در این بین هافَمن باید میان. ی اضافه نخواهد بود بهرتی نرسند، خربی از بودجه
  ».لرزید چارچوب بدنم داشت می ی،رز غیرقابل کنرتلآن سفر، به ط پایانِ 

گاسه از معدود افرادی . جابز با ژان لوئی گاسه، مدیر اپل در فرانسه آشنا شد ،در همین سفر
شد، تنها  جابز به روش خودش با واقعیت روبرو می«: گفت به من می. بود که جلوی جابز در آمد

وقتی جابز طبق معمول تهدید » .محکم بایستی و بجنگیراه برای رس و کله زدن با او این بود که 
های تخصیصی، گاسه عصبانی  کرد که باال نرف فروش اپل در فرانسه مساوی است با کاهش بودجه

خودم معموالً آدمی . بعد او عقب کشید. اش را گرفتم و گفتم دیگر بس است یادم هست یقه«: شد
ین خیلی راحت این حالت را در بنابرا. ی ترک بود هیک عوضی بد دهان که در دور . عصبانی بودم

  ».و تشخیص دادما
اش قرار  گرانه جابز در مواقع نیاز و حاالت افسون عوض کردنِ   تأثیر رنگ اما گاسه هم تحت

 ”کامپیوترها برای همه“ی  ی اهمیت توسعه باره هایی در فرانسوا میرتان موعظه ،تر کمی پیش. گرفت
نوا کرده  را با خود هم ٢و نیُکالس نِگُرپُنته ١ای مثل مارْوین مینسکی کرده یلارائه و متخصصین تحص

انی برای این گروه، تصویری پیِش روی ٣جابز در هتل بریستول. بود شان ترسیم کرد از  ضمن سخ
ام مدارس، بدل به کشوری پیرشو شود چطور فرانسه می: اینکه . تواند با استقرار کامپیوترها در 
هایی از رفتار  گاسه و نِگُرپُنته، هر دو داستان. مانتیک هم بوداریس در عین حال برای او ُر سفِر پ

  .اند ی جابز در طول اقامت در پاریس گفته عاشقانه
  
  

  سقوط
 

 ١٩٨٤ سالِ  ی دومِ  از نیمهفروش آن به تدریج با فروکش کردن شور و هیجاِن معرفی َمکینتاش، 
َمک، محصولی درخشان ولی متأسفانه کُند و ضعیف : اما مشکلی بنیادین در میان بود. آغاز شد

ی زیبایی َمک در . توانست این مسئله را بپوشاند بود و هیچ حجمی از فریادهای خوشحالی هم 
ریک ی تا بازِی روشن طراحی شده بود و نه مثل یک صفحه رابط کاربری آن بود که شبیه یک اتاق
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ضعفش  ترین نقطه همین هم به مهم. غمناک با حروف رنجوِر سبز رنگ و دستورات خطی ناهنجار
ایشگِر متنی کمرت از : بدل شد ن  ،بیت کدنویسی الزم داشت ١هر کاراکرت در  ولی وقتی َمک ه

ظه الزم برابر حاف ٣٠یا  ٢٠داد،  های زیبای انتخابی نشان می کاراکرت را پیکسل به پیکسل با فونت
 کیلوبیت رَم ١٢٨َمک فقط که  کیلوبیتی حل کرد، در حالی ۱.۰۰۰ لیسا این مشکل را با رَمِ . بود

  .داشت
وقتی جوآنا هافَمن برای استفاده از این نوع . سخت داخلی بود فقدان دیسک ،مشکِل دیگر

خوان  را به او داد و ارصار کرد که در َمک فالپی ”زیراکسِی متعصب“جنگید جابز لقب  حافظه می
الً دچار مصدومیت  بنابراین کاربر برای انتقاِل داده. تعبیه شود ها از دیسک به دیسک، احت

به عالوه، . ها وجود نداشت شد، چون راهی جز تعویض مداوم فالپی ی آرنج می تنیسوری از ناحیه
کنند، از سیستم  ها صدای اضافه تولید می کرد فَن َمکینتاش فقط به خاطر اینکه جابز حس می

نتیجه، وارد آمدِن صدمه به . ی او فکرانه های کوته کننده برخوردار نشد؛ مثالی دیگر از لجاجت خنک
محصول آنقدر . برای َمک بود ”توسرت خاکسرتی“بسیاری از قطعات داخلی و به ارمغان آمدن لقب 

ولی با افزایش آگاهی مردم از  ،ی خوب فروش کردهای اول خیل جذاب بود که برای ماه
.) لقب توسرت خاکسرتی هم کمکی به شهرت َمک نکردو (های آن، فروش افت کرد  محدودیت

ولی باألخره  ،تواند مثل مهمیز عمل کند ی تحریف واقعیت می دایره«: هافَمن بعدها با تأسف گفت
 ».واقعیت بر آن غلبه خواهد کرد

های مالی اپل وجود نداشت و  در صورت ”فروش لیسا“مالً چیزی به نام ع ،١٩٨٤ در اواخرِ 
تولید لیسا متوقف و خط تولیدش جمع . واحد در ماه رسیده بود ١٠.٠٠٠فروش َمک هم به زیر 

مانده  قاعده گرفت؛ ادغام لیساهای باقی شده بود، بنابراین جابز از رس بیچارگی یک تصمیم بد و بی
این » .XL  َمکینتاش «: ساِز َمکینتاش و فروش آنها به عنوان یک محصول جدید ی شبیه با یک برنامه

ل  مثالی نادر است از تصمیم ً هیچ اعتقادی به آن  این آدم ک گرا برای تولید چیزی که شخصا
اصالً یک محصول واقعی  XLمن حدی نداشت چون َمک  عصبانیِت «: گفت هافَمن می. نداشت
هر چند فروش خوبی به . ن بود که به زور موجودی انبار را به مردم بیاندازدکاِر استیو مثل ای. نبود

  ».کردیم، برای همین من استعفا دادم این فریب بزرگ را متوقف میدنبال داشت ولی باید 
  

اِمِی آگهِی .بی.ای که قرار بود به حس ضِد آی ؛ در آگهی جدیِد اپل فضای تیره١٩٨٥ی  ژانویه
اولین آگهی با یک : این دو کامالً رشایط متفاوتی داشتند متأسفانه. دامن بزند، واضح بود ”١٩٨٤“

سی پایان می نوشته های ارائه شده توسط لی کلو و ِجی  ولی طرح ،پذیرفت ی امیدبخش و ح
ل، موش“برای آگهی جدید با عنوان  ١چیات پوش  و سیاه  بسته مدیران چشم ”های قطب ش
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جابز و اسکالی از . افتادند داد که پشت رس هم از پرتگاه مرگ به پایین می نشان میها را  رشکت
ن ابتدا پریشان شدند تک  به جای تصویری مثبت و باشکوه از اپل، توهینی آشکار به تک. ه

 .اِم در دست تهیه بود.بی.مدیران خریدار کامپیوترهای آی
های آژانس تبلیغاتی این  ولی بچه ،های جایگزین کردند جابز و اسکالی درخواست ایده

ی«: درخواست را پس زدند، یکی از آنها گفت را روی آن  ”١٩٨٤“خواستید  ش پارسال هم 
ی اعتبارم را، همه چیزم را روی این آگهی  من همه«: لی کلو خطاب به اسکالی گفت» .بفرستید

، ١اسکات -ریدلی برادرِ -ی تونی ی تصویرِی آگهی به کارگردان با بیرون آمدن نسخه» .گذارم می
 آهنگ سپید برفیی مرگ،  ەرژ در عقلی که  بی مفهوم مورد نظر بدتر از قبل توی ذوق زد؛ مدیرانِ 

ی  لبه نواختند و در انتها از زنان می ، سوترا با لحنی مثل مراسم تشییع جنازه )هو-هو، ِهی- ِهی(
ونه های فیلم تکنیک .کردند به پایین سقوط می پرتگاه تولیِد یک اثر  ی پیش سازِی آگهی، حتی از 

ی«: ِدبی کُلمن با دیدن آن، بر رس جابز فریاد زد و گفت. سطح پایین هم بدتر بودند شود  باورم 
ام مدیران و تاجران امریکایی توهین کنی ،این که بخواهی با پخِش  در جلسات بازاریابی هم » .به 
با َمکینتاشم یک «: ایستاد -انگیز است بر  که چقدر این آگهی نفرت-اش  سخت بر رس عقیده

ی  حرمتی به همه کردم آن آگهی بی فکر می. ی رسمی نوشتم و روی میزش گذاشتم استعفانامه
ما تازه داشتیم جای پامان را در صنعت کامپیوترهای رومیزی محکم . ها است مدیران رشکت

 ».کردیم می
س اسکالی تسلیمِ  با این حال جابز و ی  های آژانس تبلیغاتی شدند و آگهی را حین مسابقه الت
همراه با اسکالی و همرسش لیزی  ،٢دخرت جدیدش تینا ردس استیو و دوست. فوتبال پخش کردند

با پخش آگهی در اواخر کوارتر چهارِم آن . به استادیوم استنفورد رفتند) که تحمل جابز را نداشت،(
ایشگر باالی رسشان، واکنش خاصی  ،کننده خستهبوِل - سوپر بازیِ  اشای آن توسط هواداران در  و 

رئیس یکی از مؤسسات . ها منفی از آب در آمد اک واکنش ،اما در رستارس کشور. دیده نشد
شان دارد،  که اپل سعی در جذب یاین آگهی به بسیاری از افراد«: تحقیقاتی به فُرچون گفت

ژورنال  اسرتیت مدیر بازاریابی اپل پیشنهاد کرد که یک آگهی عذرخواهی در وال» .کند توهین می
ی روبرویی را  چاپ کنند ولی ِجی چیات تهدید کرد که اگر اپل بخواهد چنین کاری کند، صفحه

  .کند اپل، عذرخواهی می خرد و از بابت عذرخواهیِ  می
 زمانی بروز پیدا کرد که در ژانویه برای دورِ ناراحتی جابز، هم از وضع رشکت و هم از آن آگهی، 

کِنا مسئول  آندرآ کانینگهام از رشکت رِجیس َمک. ها، به هتل کارالیل در نیویورک رفت مصاحبه دومِ 
وقتی جابز رسید، بالفاصله به مسئولین هتل گفت که سوئیتش باید دوباره . برگزاری و تدارکات بود

شد؛ از نظر او  شب بود و فردا صبح دیدارها آغاز می ١٠ت از نو مرتب شود، حتی با اینکه ساع
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اما بزرگرتین اعرتاضش . ها از نوع خوبی نبودند فرنگی پیانو در جای صحیحی قرار نداشت و توت
بر رس اینکه «: گفت کانینگهام می! خواست آن موقعِ شب نیلوفر شیپوری می. ها شد نصیب گل

دانستم که چیست، چون در عروسی خودم از  من می. منیلوفر شیپوری چیست بدجوری دعوا کردی
هستم  ”احمق“خواست و ارصار داشت که من یک  آنها داشتیم ولی استیو یک نوع نیلوفر دیگر می

ی   ».چیست(!) دانستم نیلوفر شیپورِی واقعی چون به زعم او 
ن ساعِت شب راه افتاد توی خیابان فروشِی باز پیدا  گلهای نیویورک و باألخره یک  کانینگهام ه

ولی تازه وقتی که اتاق را از نو چیدند، . کرد که از شانس خوب او، نیلوفرهای مورد نظر را داشت
دانست که جابز  کانینگهام می» .این لباس افتضاح است«: جابز رشوع کرد به اعرتاض به لباس او

ببین، من «: گفت. َمش کندآورد، بنابراین سعی کرد آرا شود و جوش می دلیل عصبانی می گاهی بی
  ».فهمم چه حالی داری می. دانم عصبانی هستی می

تو هیچ تصوری نداری که من چه «: ابراز همدردی نصیبش شد و این بود فریادی که از پیِ 
 »!هیچ تصوری از اینکه جای من بودْن چطوری است نداری! احساس گَندی دارم

  
  

  سي سالگي
 

اند  ی مهمی است، به خصوص آنهایی که در زندگی یاد گرفته لهها مرح سی سالگی برای اک آدم
د نکنند ٣٠های باالی  به آدم ، ١٩٨٥ی  اش در فوریه برای جشن تولِد سی سالگیجابز . سال اعت

نی   -تنیس و کفِش  سیاه کراواِت با -  کننده رسمی ولی در عین حال رسگرمی  هزار نفرهیک مه
نامه  در دعوت. بود فرانسیسکو در سان ١فرانسیس سالن بیلیارِد هتل َسنت آن، محلِ  .برگزار کرد

ها را شکل  ات، عادت در سی سال اول زندگی“ :گوید یک پند هندی هست که می«: نوشته شده بود
ام را جشن  کمک کنید سی سالگی ”.دهند هایت تو را شکل می دهی و در سی سال دوم، عادت می

  ».بگیرم
افزار قرار داشت، از جمله بیل گِیتس و میچ  ی دنیای نرم افراد برجسته ها عکِس روی یکی از میز 

روی میز دیگری نیز عکس دوستان قدیمِی جابز بود، مثل الیزابت ُهلمز که با معشوق . کاپور
ی که تاکسیدو پوشیده بود(جدیدش  اَندی ِهرتزِفلد و بارل اِسمیت لباس رسمی . به جشن آمد) خا

شان همراه با اجرای  ای پوشیدند که باعث شد رقص آن شب های تنیس مسخره و کفش اجاره کردند
  .به یادماندنی شود -فرانسیسکو سان توسط ارکسرت سمفونیکِ -  ٢های اسرتاوس والتز
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های  ی آهنگ ابتدا از خزانه. ی آن شب شد دعوت توسط باب دیالن، اِال فیتزجرالد خواننده با ردِ 
دخرتی از “هایی مثل  آهنگ ،ی کوپرتینو د و به فراخور تولد پرس سی سالههایی خوان خودش ترانه

ا ِ او به چند ترانه اشاره کرد و . اش را پرسید بعد، از جابز آهنگ درخواستی. را هم اجرا کرد ”ایپا
 .بود ”تولدت مبارک“حسن ختام کنرست، اجرای آرام 

ی  را برازنده ”داز دنیای تکنولوژیترین رؤیاپر  مهم“آن شب، اسکالی روی صحنه آمد و لقب 
ایشگاه کامپیوتر  ”زالتایرِ “ی  شده وازنیاک هم باال آمد و بروشور قاب. دانست جابز قالبی را که از 
دان . IIدر ساحل غربی نگه داشته بود، تقدیمش کرد؛ یک یادگاری از زمان معرفی اپل  ١٩٧٧

تر در دنیا کلید خورده بود، اظهار  از یک دهه پیشگذار مشهور نیز از تغییراتی که  َولنتاین رسمایه
گفت هرگز به کسی باالی سی  مینه که می ی هوشی استیو از تندیس زنده« :به قول او. شگفتی کرد

د نکن، تبدیل شد به کسی که برای خودش یک جشن سی سالگیِ  مجلل با اِال فیتزجرالد  سال اعت
 ».کرد بر پا می

ی  برای مثال ِدبی کُلمن یک نسخه. پسند آورده شد ای جابِز مشکلی بسیاری بر  ەهدایای ویژ 
ولی جابز که هنوز در . را برایش آورد ٢اسکات فیتزجرالد. اثر اِف ”١نآخرین تایکُ “اصل از فیلم 

وازنیاک و برخی از . های هتل جا گذاشت ی آن هدایا را در یکی از اتاق عمل آدم نشده بود، همه
، بعد شان نیامده بود آالی ِرسو شده برای شام خوش پنیر حیوانی و ماهی قزلهای اپل که از  قدیمی

  .رفتند تا شکمی از عزا در آورند ٣زنیرستوران دِ یک از جشن با هم به 
ن ماه، دیوید ِشف ی  ای طوالنی و صمیمی با او ترتیب داد که در مجله مصاحبه ٤در ه

مندی  خیلی به ندرت پیش می«: بینی به او گفت جابز با ریز. چاپ شد ٥بوی پلِی یا  ٣٠آید که ه
ً کنجکاوند و تا آخر عمر مثل . استثنایی باشد یی آثار  ساله قادر به ارائه ٤٠ البته برخی افراد ذاتا

ر است ولی تعداد اینها انگشت ،مانند کودکان در پیشگاه هستی انگشت به دهان می ن در آ » .ش
های جابز راجع به پیری و روبرو شدن  ترین حرف مصاحبه موضوعات مختلفی مطرح شد، ولی تلخ

  :با آینده بود
  

قلمی از  به راستی که ما سیاه. کنند افکاْر درست مثل داربست، الگوهایی را در ذهن درست می«
درون شیارهای این  ها مثل سوزِن گرامافون در اک موارد، آدم. مان هستیم الگوهای شیمیایی بدن

ی می الگوها گیر    ».آیند افتند و هرگز از آنها بیرون 
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ی عمر خودم و  امیدوارم در طول زندگی بتوانم رشته. من همیشه با اپل باقی خواهم ماند«
هایی هم باشد که  شاید سال. ی منقش الی هم ببافم، درست مثل یک پارچه ی بقای اپل را البه رشته

  »...ولی همیشه بازگشت میرس است ،من آنجا نباشم
  

مند در مقامِ « تان را به شکلی خالقانه پیش بربید، نباید زیاد به  خواهید زندگی اگر می ،یک ه
را در خود  ”هر آنچه هستید“و  ”اید هر آنچه کرده“ی پذیرِش  بلکه باید اراده. عقب نگاه کنید

  ».فراتر روید ”آنها“بپرورید و از 
  

ی راه به عنوان  کند تصویری از ش را تثبیت کند، ادامه دنیای پیرامون تالش میهر چه بیشرت «
مند سخت مندان بارها باالجبار گفته تر می یک ه  :اند شود و به همین دلیل است که ه

ای به خواب  و بعد در خفا، در گوشه ”روم پس از اینجا می ،شوم می  من دارم دیوانه. خدانگهدار“
  ».روند و شاید، بعدها اندکی متفاوت ظاهر شوند میزمستانی فرو 

  
محتوم بود که با آنها خرب از تغییری زودهنگام  گوییِ  به مثابه یک پیش ،هر یک از این اظهارات

تا  ،رفت ی عمِر اپل بیرون می رشته اش داشت از آغوِش  ی زندگی رسرشته. داد خود می  در زندگی
گویی زمانش فرا رسیده بود که بخشی از وجود خود را دور . شاید بعدها دوباره آن را در یابد

یز طلوع کند تا در آینده، این ”خداحافظ، من باید بروم“ :بیاندازد و بگوید  .بار با فکری مت
  
  

جمعي دسته مهاجرت  
 

دتی به مرخصی رفت تا هم ، برای م١٩٨٤ی َمکینتاش در سال  اَندی ِهرتزِفلد بعد از عرضه
ویل دور شود، زیرا از او دِل خوشی  هایش را شارژ کند و هم از رئیس مستقیمش باب ِبل باتری

دالری برای مهندسین َمکینتاش در نظر گرفته،  ٥٠.٠٠٠سپس فهمید که جابز پاداشی . نداشت
ش به کسانی که در مرخصی ویل تصمیم گرفته پادا اما استیو مدعی شد که ِبل. بنابراین نزِد او رفت
جابز بوده و  ِهرتزِفلد کمی بعد شنید که این تصمیم، در اصل تصمیِم خودِ . هستند، تعلق نگیرد
ن کرد ولی بعد گفت جابز. خیلی ناراحت شد گویی  خب، بیا فرض کنیم چیزی که می«: ابتدا کت

ِهرتزِفلد گفت که اگر جابز برای ترغیب او به حضور مجدد در » کند؟ درست باشد، چه فرقی می
جابز . ی خود هرگز به رشکت باز نخواهد گشت شی کرده باشد، به خاطر وجههاپل پاداش را گروکِ 

ن شد ولی این کارش   .اثر بدی روی ِهرتزِفلد گذاشتپشی
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او به یک رستوران  با جابز قرار شام گذاشت و پیاده از دفرتِ  ،اش ِهرتزِفلد در انتهای مرخصی
ن نزدیکی رفتند گردم ولی به نظرم اآلن همه  خواهد بر واقعاً د می«: به او گفت. ایتالیایی در ه

پریشانی خود از این گفته را بروز داد ولی جابز به طور رسبسته، ناراحتی و » .چیز افتضاح شده
ها است که حتی یک چیز خوب  افزار کامالً از روحیه افتاده و ماه گروه نرم«: ِهرتزِفلد کم نیاورد

  ».بارِل آنقدر داغان است که تا آخر سال دوام نخواهد آورد. درست نکرده
ی«: ی حرفش شد جابز مانع از ادامه گروه َمکینتاش عالی است و  کار! گویی دانی چه می تو 

آن نگاه پرفروغش پژمرده بود » !کامالً از اوضاع پَرتی. گذرانم ام را می من دارم بهرتین دوران زندگی
  .کوشید در نظِر ِهرتزِفلد پرَجَذبه باشد ولی همچنان می

ً به این اعتقاد داری، راهی برای برگش من «: ِهرتزِفلد با حالتی مغموم گفت . نیستاگر واقعا
 ».خواستم به آن برگردم، دیگر وجود خارجی ندارد گروه َمکی که من می
خواهم برگردی ولی اگر  می. طور تیم َمک باید رشد کند، تو هم همین«: جابز جواب داد

  ».کنی مهم نیست به هر حال نبودنت آنقدرها هم که فکر می. خواهی، مسئولیتش با خودت ی
  

  .ِهرتزِفلد هرگز برنگشت
 

 ،ی رف بود ولی این نگرانی را داشت که با وجوِد جابز بارِل اِسمیت هم آماده ،١٩٨٥ر اوایل د
ی تحریف واقعیِت استیو معموالً آنقدر قوی بود که پشت  استعفا دادن سخت خواهد بود؛ دایره

باألخره یک . با ِهرتزِفلد مشورت کرد ،بنابراین برای خالص شدن از رشش. رساند بارِل را به خاک می
ی تحریف واقعیت  بهرتین راِه استعفا را یافتم، دایره! فهمیدم چه کنم«: روز به ِهرتزِفلد گفت

خواهد  می. کنم کامل روی میزش جیش می روم به اتاقش و با احرتامِ  یک راست می! کیلویی چند
َمکینتاش همه رشط بستند که حتی بارل  در گروهِ » .دهد چه بگوید؟ مطمئنم این حرکتم جواب می

وقتی تصمیمش برای جدایی قطعی شد، در . اِسمیِت شجاع هم ابتکاِر انجام چنین کاری را ندارد
اما با ورود به اتاق، از نیِش تا بناگوش باِز . از او وقت مالقات گرفت ،جابز حول و حوش روز تولدِ 

ً میخواهی انجا می«: استیو پرسید. جابز جا خورد خواهی این کار را  مش بدهی؟ نه، یعنی واقعا
  .نقشه به گوش او هم رسیده بود» !؟!بکنی

ً   مجبورم؟ یعنی اگر مجبور باشم،«: اِسمیت پرسید جابز نگاهی به او کرد » .چرا که نه ،بله، حت
ب مشکل استعفا داد و با رشایطی خو  بنابراین بی. و اِسمیت فهمید که لزومی به این کار نیست

  .دفرت را ترک کرد
استعفای یکی دیگر از مهندسیِن َمکینتاش روی میز جابز نشست؛ بروس  ،بالفاصله بعد از او

هر مشکلی که در َمک « :رئیس رفت تا خداحافظی کند، جابز گفت وقتی ُهرن به دفرتِ . ُهرن
  »!کار توییهست تقصیر 
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ام آن چیزهایی که در َمک خو «: ُهرن گفت کنند، تقصیراِت مِن رسا  ب کار میاستیو، در واقع 
  ».ها بجنگم تا آنها را توی َمک بگنجانیم پا تقصیرند و مجبور بودم مثل دیوانه

انی ١٥.٠٠٠این یکی را راست گفتی، برای همین حارضم «: جابز پذیرفت » .تا سهم بدهم تا 
ی«: گفت. وقتی ُهرن پیشنهاد را رد کرد، جابز آن روِی خوبش را هم نشان داد گیری،  سهام که 

  .و همدیگر را به آغوش کشیدند» الاقل بیا بغلم
رشکت یعنی  جدایی یک دیگر از مؤسسینِ  ،ها آن ماه خربِ  ترین مهمبا وجود این همه استعفا، 

 یُمنِ  آدم خوشو یک  IIواز آن روزها یک مدیر میانِی ساکت در بخش اپل . استیو وازنیاک بود
ق رشکت بود بازی دور  از مدیریت و سیاست ،شد و همیشه تا جایی که می متواضع در اع

رشکت و  سازِ  که منبع پول IIکرد که جابز آن طور که باید و شاید از اپل  او احساس می. ماند می
ی٧٠فروشش معادل  : گفت در این باره به من. کند ٪ از فروش کریسمس بود، قدردانی و تعریف 

اهمیت کمرتی رشکت  شد که گویی نسبت به سایر کارمندانِ  تار میطوری رف IIبا افراد گروه اپل «
دی برای سال IIاین با وجودی بود که اپل . دارند ترین  ای زیاد، پرفروش آن هم با فاصله ،های مت

واز برای اعرتاض به آن وضع، به پا خاست و کاری » .طور هم باقی ماند محصول رشکت بود و همین
ره. انجام داد رفت، میفراتر از حد و حدودی که از او رساغ  ی دفرت اسکالی را  تلفن را برداشت، ش

  .حسابی رسزنش کرد ،حد به جابز و گروه َمکینتاش گرفت و او را به خاطر افراط در توجه بیش از
ای حاصل نشد، تصمیم گرفت آرام و آهسته از اپل برود و رشکتی جدید  سپس از آنجا که نتیجه

ای  که خودش طراحی کرده بود، تأسیس کند؛ وسیله ”کنرتل از راه دور جهانی“برای ساخت یک 
ی قابل  ی ساده یکی، آن هم تنها با چند دکمهالکرت های اسرتیو و سایر دستگاهبرای کنرتل تلویزیون، 

  .ریزی برنامه
ی IIاپل  واز فقط رئیس بخش مهندسیِ  ِ خود گذاشت، ولی احساس  کرد  را در جریان رف

ن . کوال را خرب کند های مرسوم فراتر رفته، جابز یا مارک ویهقضیه آنقدر مهم باشد که از رَ  با ه
نه خربنگاری که برای مصاحبه زنگ زده بود، جواب داد؛  از به سؤاالِت اش، کامًال ب روش صمی

را خوانده  IIی بخش اپل  ماجرای خروج خود را تأیید کرد و توضیح داد که از نظر او، رشکت فاتحه
  ».سال اخیر به طرز وحشتناکی اشتباه بوده ٥اپل در  رهربیِ  هرمِ  رفتارِ «: گفت. است

فناوری از دست  یِ نخستین مدال ملّ  برای دریافِت   و جابز با هم کمرت از دو هفته بعد، وازنیاک
وقتی  ٢یگان نقل قولی آورد از پرزیدنِت اسبق، روترفورد ِهیزرِ . ، به کاخ سفید رفتند١یگانرونالد رِ 

یک اخرتاع شگرف، ولی چه کسی ممکن است بخواهد از آن «-که برای اولین بار تلفن را دیده بود 
نم او اشتباه می«: و سپس به طنز گفت -»استفاده کند؟ ای که  به خاطر اوضاع مسخره» .کرد به گ

ِ پیرامون  نی یا جشن خداحافظی برایش بر پا نکرد شکل گرفته بود،واز  رف بنابراین او و . اپل مه
                                                 

1  Ronald Reagan 
2  Rutherford Hayes 
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فروشِی ساده، غذا  وی رفتند و سپس در یک ساندویچرَ  کاخ سفید، به پیاده جابز بعد از مراسمِ 
  .شان در نگرفت آورد، هیچ بحثی بر رس اختالفات شان را به خاطر می واز گفتگوی صمیمی. خوردند

دالر کارمند  ٢٠.٠٠٠ بنابراین پذیرفت که با سالی. شان دوستانه باشد خواست جدایی وازنیاک می
بهرتی برای  این روِش . و در مراسم و جلسات معرفی محصول هم حضور یابد باشد اپل وقِت  پاره

ی ،جدایی بود یک روز شنبه، چند هفته بعد از . خودش بگذارد توانست او را به حالِ  ولی جابز 
وت اسلییواش به شان دو نفره سفرِ  ، جابز به استودیوی جدید هار ُ ن  نگر در پالونگ آلتو رفت؛ ه

را برای کار روی طراحی محصوالت اپل به امریکا منتقل کرده ) دیزاین فراگ(طراح آملانی که رشکتش 
ن. بود ی دستگاه کنرتل از راه دور وازنیاک را دید و بر رس خشم  های اولیه جا بود که طراحی ه
توانست این رشکت را از  آن می دیزاین بندی داشت که با استفاده از اپل در قراردادش با فراگ. آمد

شان رساندم  به اطالع«: های کامپیوتری محروم کند و جابز به آن استناد کرد پروژہکار بر روی سایر 
 ».قابل پذیرش است که کار با واز از نظر اپل غیر
اس گرفتند که طبق معمول باز و  ،ژورنال رسید اسرتیت وقتی ماجرا به گوش وال با وازنیاک 

استیو جابز از من متنفر شده، «: گفت که جابز رسزنشش کرده و افزود. نه برخورد کردصادقا
الً به خاطر چیزهایی که راجع به اپل گفته این کاِر جابز، در کل خیلی سخیف بود ولی » .ام احت

الً از این حقیقت نشأت می گرفت که او بر خالف دیگران که اصالً متوجه قضیه نبودند، خیلی  احت
بنابراین . فهمید که ظاهر و سبک طراحی یک محصول کامالً در خدمت شهرت آن است وب میخ

دستگاهی که نام وازنیاک و سبک طراحی مشابه محصوالت اپل را داشت، ممکن بود به عنوان یکی 
و » این مسئله شخصی نیست«: جابز به مطبوعات گفت. از محصوالت اپل اشتباه گرفته شود

ش کسب اطمینان از عدم شباهت میان طراحی دستگاه وازنیاک و محصوالت توضیح داد که قصد
ی«: اپل بوده است واز بایستی . مان را در سایر تولیدات ببینیم خواهیم سبک طراحی محصوالت ما 

شود که از منابع اپل به عنوان سکوی پرش استفاده کرد؛ ما حتی برای  ی. منابع خودش را پیدا کند
ی  ».ای قائل شویم ەنیم امتیاز ویژ توا او هم 

ولی حتی این   را پرداخت کند نیاکی واز  پروژہدیزاین روی  ی فعالیت فراگ جابز حارض شد هزینه
وقتی جابز تقاضا کرد طرح . هم باعث کاهش تعجب مدیران طراحی آن رشکت از کارش نشد
بنابراین مجبور شد با ارسال . ندمحصول وازنیاک را برایش بفرستند یا از بین بربند، آنها قبول نکرد

ً ادعای  ،دیزاین مدیر طراحی فراگ ،١هربرت فایفر. ای، حقوِق قانونی اپل را یادآور شود نامه علنا
 اسرتیت ی شخصی نداشته را به چالش کشید و به وال جابز مبنی بر اینکه نزاع با وازنیاک جنبه

  ».کالت شخصی دارنداین یک بازی قدرت است، آنها با هم مش«: ژورنال گفت

                                                 
1  Herbert Pfeifer 
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کرد  خیابان دورتر زندگی می ١٢او . ِهرتزِفلد هم وقتی شنید که جابز چه کرده، از کوره در رفت
آمده برای واز  آنقدر از ماجرای پیش«: گفت ِهرتزِفلد می. زد اش رس می و استیو گاهی پیاده به خانه
ی دانست کارش غلط بوده  خودش هم می. به خانه راهش دهم مخواست ناراحت شده بودم که 

ها هم پیدا  ی تحریف واقعیتش از این شعبده شاید در دایره و .رتاشدبتوجیه کرد  سعی میولی 
ن خرس عروسکِی مهربان باقی  وازنیاک همیشه حتی زمانی که خیلی آزرده می» .شد می شد، ه
شت و حتی  بنابراین یک رشکت طراحی دیگر را. ماند می به کار روی کنرتل از راه دور خود گ

اند  .پذیرفت که به عنوان یکی از سخنگویان اپل باقی 
  
  

  1985زورآزمايي، بهار 
  

برخی رصفاً . وجود داشت ١٩٨٥دالیل زیادی برای بروز اختالف میان جابز و اسکالی در بهار 
اسکالی برای کسب سود بیشرت، که با  مثل افزایش قیمت َمکینتاش توسط: های تجاری بودند اختالف

اما سایر مشکالت علل . کننده در تضاد بود خواست جابز برای مقرون به رصفه بودن قیمِت مرصف
در ابتدای . آن دو نسبت به هم داشت ای، ناشی از شیفتگی زیاد و غیرمعمولِ  مرموز روانی و ریشه

. نگریست او چون یک پدر و مرشد می همکاری، اسکالی سخت مشتاق محبت جابز بود و استیو به
 ، دو عاملِ  رابطه در بطنِ . بدی به جا ماند  احساسی عواقِب  ،وقتی حرارت ابتدایی به رسدی گروید

  .کرد؛ در هر سو، یک عامل بنیادی این شکاف را حاد می
  

او . گرا نخواهد شد ل دید اسکالی هرگز یک مدیر محصو جابز، مشکل اینجا بود که می در سمِت 
ی تالش یا ظرفیتی برای درکِ    .داد نقاط قوِت محصوالت از خود نشان 

  
ل در سمِت  چه (کوچک  اجزاءِ  ی جابز را که حتی بر ساخِت  گرایانه دیگر، اسکالی تعصباِت ک

رگونه و مُ اف سایه می) کاربردی، چه تزئینی   .دانست تولید می ِل فرآیندِ خِ کند، بی
  

اسکالی به فروش نوشابه و تنقالت گذشته بود که اصالً دستورالعمل ساخت آنها   دوران کاری
ً راجع به محصوالت بی. برایش مهم نبود از نظر جابز در بین بزرگرتین  ،و این بود ذوق لذا ذاتا

سعی داشتم جزئیات فنی را به «: گفت می جابز. توانست مرتکب شود گناهانی بود که یک نفر می
او بیاموزم ولی هیچ درکی از ظرائف مهندسِی ساخِت محصوالت نداشت و بعد از مدتی 

ن دارم که دیدگاهم صحیح بو . رفت هامان به سمت مجادله پیش می حرف ده و هست؛ من ای
ی تحقیر با  درجه. حاال دیگر اسکالی از نظر او نادانی بیش نبود» .یک رشکتند محصوالت همه چیزِ 
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َوهم  - بیشرت-های میان خودش و جابز، که البته از روی مهربانی و  اشارات مکرر اسکالی به شباهت
 .بود، باالتر هم رفت

اغلب  ،عالقه و یا همکاری با دیگران برای اسکالی مشکل این بود که جابز جز در حین اظهار
ن بی او رفتارِ . انگیز، گستاخ، خودپسند و بدرفتار بود نفرت قدر سخیف  نزاکت جابز را ه
خوار  اسکالی مهربان، غم. شمرد ی او به جزئیات محصول را خوار می دانست که جابز عدم عالقه می
رئیس  نایب ١ی برای مالقات با بیل گالوینریز  در مقطعی که در حال برنامه. نهایت مؤدب بود و بی

س کرده بود که جابز خوب رفتار کند شان به  ولی همین که پشت ،زیراکس بودند، اسکالی الت
ها اصالً هیچ«: صندلی گرم شد، جابز به گالوین گفت و » کنید فهمید دارید چه کار می ی  ش

ً به اسکالی گفت. جلسه از هم پاشید این فقط » .ش، نتوانستم خودم را نگه دارمببخ«: جابز بعدا
ر بود رپُ  یکی از مواردِ  ن. ش اسکالی معتقد به «: بعدها اشاره کرد -از آتاری- طور که اَل اَلُکرن  ه

ولی استیو یک اَرَزن برای اینها ارزش قائل نبود، . شاد نگه داش محیط و بذل توجه به روابط بود
ی اسکالی خطور  داد که هرگز به مخیله اس به خرج میدر عوض طوری راجع به محصول وسو 

های درجه  کرد، چون فقط بازیکن ها به اپل اجتناب می در ضمن، استیو از آوردن دلقک. کرد ی
 ».خواست یک را در زمین می

آرتور راک و سایر مدیران  ،١٩٨٥ها شد و در اوایل  مدیره به شدت نگران این آشفتگی هیئت
ی رشکت را  به اسکالی گفتند که قرار بوده اداره. شدیداللحن برای هر دو فرستادندناراضی، پیغامی 

به . در دست بگیرد و باید این کار را با اقتدار بیشرت و بدون تن دادن به عقاید جابز انجام دهد
رکز و از دخالت در جابز نیز هشدار دادند که روی رفع افتضاحاِت به بار آمده در بخِش   َمکینتاش 

: خود نوشت بالفاصله جابز در دفرتش بست نشست و روی َمکِ . ها اجتناب کند بخش سایرِ  کارِ 
ی دیگر از سایر بخش« ی کنم، دیگر از سایر بخش های رشکت انتقاد    »...کنم های رشکت انتقاد 

٪ از ١٠تنها  ١٩٨٥فروش مارس (داد  اش را ادامه می امیدکننده همچنان که َمکینتاش روند نا
ی  کرد یا آواره جابز یا از دفرتش فحش نثار این و آن می) ،بینی مالی را محقق کرده بود پیش

. هایش بیش از پیش باال گرفت نوسانات اخالقی و بدرفتاری. شد گِر راهروهای رشکت می رسزنش
رئیس بخش بازاریابی، مایک ُمری، در یکی از . کم جلوی او در آمدند مدیران میانی کم

به اتاق اسکالی در هتل که . ای خصوصی با اسکالی ترتیب داد های صنعتی، جلسه کنفرانس
ُمری نپذیرفت و در آن دیدار به . گیرشان کرد و خواست که در جلسه باشد رفتند، جابز غافل می

. آورد و باید از مدیریت بخش َمکینتاش حذف شود اسکالی گفت که استیو دارد خسارت به بار می
ُمری بعدها طی یادداشتی . ی زورآزمایی با جابز را پیدا نکرده ین بود که هنوز اجازهاسکالی ا پاسخِ 

                                                 
1  Bill Glavin 
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ی تروِر  مدیریت به شیوه«رفتار او با همکارانش را به نقد کشید و آن را  ،خطاب به جابز
 .نامید» شخصیت

ژی جابز عاشق تکنولو. ی رشکت را روشن کرد هایی از امید فضای آشفته بارقه ،برای چند هفته
آن مهندسی  که مدیرِ  ،آلتو شد واقع در نزدیکی پالو ١دیزاین  ساید وود ایشگرهای تخِت رشکِت 

همچنین تحت تأثیر گروهی دیگر قرار گرفت که ساخت . بود ٢عجیب و غریب به نام استیو کیچن
 حاال دیگر. شد با انگشت روی آنها کار کرد صفحات ملسی را رشوع کرده بودند؛ صفحاتی که می

 یای جابز برای ساخِت ؤتوانستند ر  در کنار هم می ،این دو نوآوری. حتی نیازی به ماوس هم نبود
نی در نزدیکی  در پیاده. را محقق کنند ”کتابی کینتاِش مَ “یک  َروی با کیچن، جابز به ساخت
د باز های جدی تجربی برای کار روی ایده پارک اشاره کرد و گفت که باید در آن یک کارگاه  ِمنلو
توانست َمَفری  ی چنین مکانی بود که می و مدیریت جابز، برازنده ”اپل های  آزمایشگاه“ناِم . کنند

 .ی یک محصول جدید و عالی باشد و توسعه ،برای خوشحالِی مجدد، برپایی یک گروه کوچک
بسیاری از مشکالت مدیریتی او  ای به وجد آمد زیرا باعث حل شدنِ  اسکالی از چنین ایده

. شد و اسکالی از رش او در کوپرتینو خالص می ،گشت ی کاری خودش بر می شد؛ جابز به حیطه می
که در  ،اپل در فرانسه ژان لوئی گاسه مدیرِ : در ضمن یک کاندیدا هم برای جانشینی جابز داشت

حارض به  ،گاسه در سفر به کوپرتینو. ودسفر جابز به اروپا از گزنِد نیِش او جان سا به در برده ب
بخش مکینتاش شد به رشطی که آزادی عمل داشته باشد و مستقل از جابز کار  مدیریِت  پذیرِش 
  .کند

محصوالت نوین  فیل شلین از اعضای هیئت مدیره، کوشید جابز را متقاعد کند که خود را وقِف 
ما جابز بعد از کمی تأمل تشخیص داد که ا. شور کند ربخشیدن به یک تیم کوچک ولی پُ  و الهام 

ای که  خواهد وارد این بازی شود و از تسلیم کردن اختیارات به گاسه رس باز زد، گاسه ی
. ی جنگ قدرِت حتمی، زیر دست و پا لِه نشود هوشمندانه به فرانسه برگشته بود تا در بحبوحه

د نشان لَ گاه کوشید خودش را مدیری کاربَ . جابز روزهای باقی مانده از بهار را با دو ِدلی گذراند
های مجانی در  ها از طریق حذف توزیع نوشیدنی جویی در هزینه دهد، حتی یادداشتی برای رصفه

اندازی  گاه نیز با مشوقین به ترک پست و راه. رشکت و حذف پروازهای درجه یک کاری نوشت
و  ،اپل  های ی آزمایشگاه گروه تحقیق و توسعه  .دموافقت 

 در این سه سالِ «: نوشت ”دور خود نچرخ“ُمری یک یادداشت دیگر با عنوان  ،در ماه مارس
 ٩٠ناقص ندیده بودم، که شکر خدا در  حضورم در اپل، تا به حال اینقدر اغتشاش و ترس و عملکردِ 

ظر رشکت، مثل یک کشتی بدون سکان به ن ی ما ارکانِ  همه«: و در ادامه» روز اخیر آن را هم دیدم
خاکریز را در کارنامه  ُمری حضور در هر دو طرِف » .و تار گرفتار آمده  رسیم که در طوفانی تیره می

                                                 
1  Woodside Design 
2  Steve Kitchen 
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ی انتقاد را بر  و اکنون با این یادداشت ترکه ،داشت؛ بارها با جابز بر علیه اسکالی دسیسه چیده بود
 ظاهر نفوذناپذیِر قدرِت از قرار معلوم اکنون استیو جابز پایگاِه به «: آورد پشِت جابز فرود می

 ».علت عملکرد غیرعادی او باشد، چه معلول آن -پایگاه-مطلق را در اختیار دارد؛ چه این 
ن ماه در پایانِ  یک روز عرص . یافتمدیر بخش مکینتاش را  ی تغییرِ  رسانجام اجازهاسکالی  ،ه

منابع انسانی رشکت را هم برای رسمیت بخشیدن به جلسه  مدیرِ  ،رفت و ِجی الیوت جابزبه دفرت 
استیو، کسی وجود ندارد که بینش و استعدادت را بیش از من «: طور رشوع کرد این. با خود برد
لق» تحسین کند، ِی اماشک یک  بار بی ولی این ،تر هم بر زبان رانده بود هایی را پیش او چنین 

نه متعاقِب  بی ی اما«: آن بود رح ً جواب  لق به سمت  اما» .دهد انگار این واقعا بود که از پی 
نم را به توان تو در اداره اما ،ما یک دوستی عالی داریم«: شد استیو شلیک می ی بخش  ای

جابز . های جابز پشت رس خودش را هم رسزنش کرد در ضمن، بدگویی» .ام َمکینتاش از دست داده
رسید که اسکالی باید بیشرت او را کمک  قدر گیج و منفعل به نظر میآن ،در مقابِل این چالِش بزرگ

  ».تو باید وقت بیشرتی با من بگذرانی«: کرد و هدایت می
رست «چیز راجع به کامپیوترها  به اسکالی گفت که هیچ. جابز رسید العملِ  بعد نوبت به عکس

همیشه مرا «نت به اپل تا امروز و از موقع آمد» تو افتضاح بوده«ی رشکت توسط  و اداره» شود ی
ُ  نا   .سپس گریه رس داد» .ای مید کردها

نجا نشست و ناخن جوید مدیره در میان  این موضوع را با هیئت«: بعد گفت. اسکالی ه
خواستم  قصد دارم پیشنهاد استعفایت از ریاست بخش َمکینتاش را مطرح کنم، فقط می. گذارم می

بخش  ز ارصار کرد که مقاومت نکند و در عوض خود را برای ریاسِت به جاب» .از قبل این را بدانی
اش باال پرید و خیره به  جابز از روی صندلی. اپل، آماده کند ها و محصوالت آتیِ  ی تکنولوژی توسعه

ی«: گفت. ل زداسکالی ُز    ».اگر بکنی رشکت نابود خواهد شد. شود بخواهی این کار را بکنی باورم 
گاهی از به دست . رفتار جابز نوسانات شدیدی را پشت رس گذاشت ،بعد های در طول هفته

 زد ولی یک لحظه بعد رسبازگیری برای رسنگونیِ  اپل حرف می  های گرف مدیریت آزمایشگاه
ای را  حمله ،گاه در یک روز خودش را به اسکالی نزدیک و آنی نگذشته. گرفت اسکالی را از پی می

ِ شب،  ٩ساعت  ربایک . کرد سازماندهی می  به مشاور عالی رشکت، اَل ایزِنشتات زنگ زد و با گف
د ندارد، از او برای راضی کردن هیئت مدیره برای تغییِر مدیرعامل  اینکه دیگر به اسکالی اعت

ن شب به اسکالی زنگ زد و گفت نظیری جان، فقط خواستم  تو بی«: کمک خواست؛ بعد ه
  ».بدانی هنوز عاشق کار باهاتم

ً تقاضای اس ١١مدیره به تاریخ  ی هیئت در جلسه تعفای جابز از ریاست آوریل، اسکالی رس
رکز او بر توسعه ترین و  بعد از او آرتور راک، ُرک. آتی را اعالم کرد ی محصوالِت  بخش َمکینتاش و 

از اسکالی به خاطر : زده بود راک از هر دوی آنها دل. مدیره صحبت کرد ترین عضو هیئت مستقل
و از جابز به خاطر رفتارش که  ،اینکه جرأِت به دست گرف کنرتل رشکت در سال گذشته را نداشت
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ه می هیئت. بود ”زودرنج لوِس  ی  یک بچه“مثل  داد و به این  مدیره باید زودتر به این نزاع خا
 .ی خصوصی با هر یک از آنها ترتیب داد دو جلسه ،منظور

اصلی اسکالی  استیو ارصار کرد که مشکلِ . اسکالی اتاق را ترک کرد تا ابتدا جابز صحبت کند
ن موقع به رسزنِش » .هیچ درکی از کامپیوترها ندارد«: ت چوناس با آن . جابز پرداخت راک ه

ی  گذشته احمقانه رفتار کرده و هیچ حقی برای اداره صدای غرغرویش گفت که استیو در یک سالِ 
را به  اوجابز، فیل شلین هم سعی کرد  ترین پشتیبانِ  حتی مهم. های اپل ندارد یک از بخش هیچ
 .آمیز و پذیرش مدیریت بخش تحقیق و توسعه قانع کند صلح گیریِ  رهکنا

ام حجت کرد وقتی نوبت به جلسه توانید پشت من  ش می«: ی خصوصی با اسکالی رسید، او ا
یا اینکه هیچ کاری نکنید  ،ی رشکت را خواهم پذیرفت اداره کاملِ  انید که در آن صورت مسئولیِت 

گفت که اگر اختیار » .ید برای خودتان یک مدیرعامل جدید پیدا کنیدکه در این صورت باید برو
 های پیِش رو جابز را به پذیرِش  کافی پیدا کند، حرکت تندی از او رس نخواهد زد و در طول ماه

آرا جانب اسکالی را گرفت و اختیار  مدیره به اتفاقِ  هیئت. مسئولیت جدید متقاعد خواهد کرد
دانست  که بیرون اتاق منتظر بود و می جابز. ناسب را به او تفویض کردبرکناری جابز در زمان م

 .اش ِدل یوکام را دید و او را به آغوش کشید بازی را باخته، همکار قدیمی
مدیره، اسکالی رو به مصالحه آورد و جابز تقاضا کرد تغییرات به  گیری هیئت بعد از تصمیم

ن روز عرص، . که با موافقت اسکالی همراه شد صورت پذیرد -مثالً در طول چند ماه-آرامی  ه
و در دفرتش بود و هنوز ا. پرسی به جابز زنگ زد ای احوالبر  ١ی اسکالی، نانِت باکهاوت ەدستیار ویژ 
دیگر  یک بارِ . اسکالی تازه به خانه رفته بود بنابراین جابز برای گپ زدن، پیش نانِت رفت. در شوک
چرا جان این کار را با من کرد؟ بهم «: گفت می. اسکالی رشوع شده بود رفتاری او در قبالِ  نوساناِت 

گفت که شاید باید مدتی روی بازسازی  گشت و می درجه بر می ١٨٠بعد حرفش » .خیانت کرد
نم این کاری است . تر است رفاقت با جان از هر چیزی برای من مهم«: اش با او کار کند رابطه به گ

  ».مان وی رابطهرکز ر : که باید بکنم
  
  

  ي يك كودتا دسيسه
 

با تقاضای مهلتی دیگر برای اثبات  ١٩٨٥در اوایل می . کنار بیاید ”نه“ جابز بلد نبود با جواِب 
قول داد خودش را به عنوان یک مدیر . ی بخش َمکینتاش، به دفرت اسکالی رفت اش در اداره توانایی

یک چالش مستقیم راه  ،جابز در تالش بعدی. اما اسکالی عقب ننشست. عملیاتِی خوب اثبات کند
سال . ای به نظرم تو مسیرت را گم کرده«: به او گفت. ست که استعفا دهداز اسکالی خوا: انداخت

                                                 
1  Nanette Buckhout 
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اسکالی که » .ولی اآلن انگار یک چیزیت شده. رفت اول واقعاً عالی بودی، همه چیز خوب پیش می
ً خون افزارهای َمکینتاش و  ی نرم جابز در توسعه رسد بود، حسابی جوش آورد و به ناتوانیِ  اساسا
آن مالقات به . ید، و نیز شکست مفتضحانه در بازاِر فروش اشاره کردهای جد ساخت مدل

ِ . ی دشنام و فریاد بدل شد و هر یک دیگری را مدیری ناالیق خواند مسابقه جابز، اسکالی از  با رف
 .دور شد و پشت به آنها گریست - جایی که دیگران شاهد درگیری بودند-ای اتاقش  دیوار شیشه

گروه َمکینتاش باید گزارش فصلی را به  ،گیرِی مشکالت بود؛ در این روز ِز اوجِمی، رو  ١٤شنبه  سه
جابز هنوز رسپرستی بخش را واگذار . رساند رشکت می استحضار اسکالی و سایر مدیران اجراییِ 

درگیری لفظی با اسکالی . اعتنا بود نکرده و وقتی با گروهش به اتاق مدیران وارد شد، کامالً بی
مأموریِت اصلی،  ،از نظر جابز» .مأموریت اصلِی گروه َمکینتاش«: موضوع. اه افتادخیلی زود ر 
سازِی  ،اسکالی در مقابل از دیدِ   های بیشرت و فروش َمک مأموریت اصلِی، خدمت در جهت حداک

همکاری اندکی میان  ،مسائل دیگری هم در بین بود؛ طبق معمول. منافعِ کلِی رشکت بود
های جدیدی  خوان گروه َمکینتاش دیسک ،برای مثال .کت وجود داشتهای مختلِف رش  بخش

  .طراحی کرده بود IIهای اپل  خوان متفاوت با دیسک
ام به طول انجامید  مناقشه بر رس موضوعاِت فوق، های آتی را  پروژہسپس جابز . یک ساعِت 

افزاری برای  ت نرمتر برای جایگزینی لیسای مرحوم؛ ساخ ساخت یک َمکینتاش قوی: توضیح داد
در همین حین . و غیره ،١ِرسور های کاربران َمک در یک شبکه به نام فایل گذاری فایل اشرتاک

سپس انتقاداتی . بندی سازمانی شد ها از زمان پروژہاین  اسکالی برای اولین بار متوجه عقب بودنِ 
با وجود . و مدیریت کلی جابز ارائه کرد ،ویل های مهندسِی ِبل األجل بازاریابی، رضب از عملکردِ 

یک فرصت دیگر برای   جلوی همه. ی اینها، جابز جلسه را با درخواستی از اسکالی به پایان برد همه
 .ی بخش َمکینتاش خواست، چیزی که با موافقت اسکالی روبرو نشد اش در اداره اثبات توانایی
 ژان لوئی گاسه در پیِ . وودساید دعوت کرد در ٢نینا جابز گروهش را به شام در کافه ،آن شب

جابز او را هم به شام . فراخواِن اسکالی و به منظور پذیرِش مسئولیت گروِه َمکینتاش، در شهر بود
ی استیو  دنیا به عقیدهکنند،  بنوشیم به افتخار آنهایی که واقعاً درک می«: ویل گفت ِبل. دعوت کرد

ً چیست ی  اپل برای تحقیر دایره گاه توسط کارمندانِ  ”ی استیو به عقیدهدنیا “عبارِت  »جابز، اساسا
ِ . شد تحریف واقعیت استفاده می جابز شد و به او  ویل سوار مرسدِس  همه، ِبل آن شب بعد از رف

  .راه بیاندازد ”یک جنگ به قصد کش“ارصار کرد که با اسکالی 
 

                                                 
1  Fileserver 
2  Nina’s Cafe 
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کامپیوتر به چین را کسب کرده و جابز دعوت شده بود تا در  صادراِت  ها قبل، مجوزِ  ماهاپل 
 ”استادیوم بزرگ جمهوری خلق“ی مربوطه را در  نامه ی موسوم به روز یادبود، موافقت هفته آخر 

با این حال اسکالی تصمیم گرفت که خود شخصاً به چین برود، جابز هم حرفی . در چین امضا کند
ی  در طول هفته. ی کودتا را عملی کند نقشه ،اسکالی ر نبودِ خواست د او در حقیقت می. نداشت

به ُمری . منتهی به روز یادبود، بسیاری را در راهروها کنار کشید تا نقشه را با آنها در میان بگذارد
  ».قصد دارم در نبوِد جان، کودتا کنم«: گفت

  
  

ي هفت روزِ ماهم  
  

ی اخراج اسکالی را با  َمکینتاش، نقشه بخِش  ارشدِ  با معاونینِ  جابز در جلسه: ِمی ٢٣شنبه،  پنج
در بین آنها حتی ِجی الیوت هم بود؛ مدیر منابع انسانی اپل که . خود در میان گذاشت معتمدینِ 

لی مخالفت کرده بود پرده با این شورِش  بی مدیره صحبت  الیوت با تعدادی از اعضای هیئت. احت
یت از جابز ترغیب ک یت با اسکالی بود، درست مثل آنها  در میانِ رده بود ولی و آنها را به ح اک

حتی موضوع را با . رفت جابز تخته گاز پیش می ،ی اینها با وجود همه. کارمندان رده باالی رشکت
ها بعد با اکراه  جابز سال. اش آمده بود هم در میان گذاشت گاسه که از پاریس برای جانشینی

  ».گفتم کردم و به گاسه می نباید اشتباه می«: تصدیق کرد که
نی باربیکیو در خانهاَل ایزِنشتات  همین روز، عرصِ  اش داشت؛  مشاور عالی اپل، یک مه
ن وقتی گاسه به ایزِنشتات گفت که جابز چه . شان ها عبارت بودند از اسکالی، گاسه و همرسان مه
استیو «: گفت گاسه می. ای در رس دارد، او پیشنهاد کرد ماجرا را با اسکالی در میان بگذارد نقشه

ی ایزِنشتات، با انگشتم  انهدر هاِل خ. کرد تا با کودتا، جان را بیرون بیاندازد چینی می داشت دسیسه
نا، استیو برای “: ی اسکالی اشاره کردم و گفتم به سینه نا و خلع قدرت شدن ه رف به چین ه

 ».”اخراجت نقشه کشیده
  

ی مدیران ارشد،  ی صبح جمعه اسکالی سفر به چین را لغو کرد تا در جلسه: ِمی ٢٤جمعه، 
 - در صدر میز-اش در کنار اسکالی  که صندلی همیشگیاستیو دیر رسید و دید . جلوی جابز بایستد

در . ود انرژی می ربا یک کت و شلواِر عالی بر تن، پُ . اشغال شده، پس در انتهای میز نشست
حاشیه دستور جلسه را لغو کرد تا مشکِل معلق در  او بی. اسکالی رنگ به رخسار نداشت ،مقابل

به اطالع من «: مستقیم به جابز زل زد و گفت. کند ذهن همه را یک بار برای همیشه مطرح و حل
خواهم از خودت بپرسم که واقعیت  خواهی مرا از رشکت بیرون کنی، می رسانده شده که تو می

 »دارد یا نه؟
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نه وی در صداقت بیرَ  جابز نه انتظار این حرکت مستقیم را داشت و نه رشمی از زیاده ی  رح
نش را تنگ ک. خود نه تنها «: رد و بدون پلک زدن، خیره به اسکالی گفتمثل همیشه چش

: رسد و شمرده ادامه داد» .مطمئنم آدم مناسبی برای مدیریت اپل نیستی، بلکه مرض هم هستی
ً وقتش رسیده که این رشکت را ترک کنی« اداره کردن اینجا را بلد نیستی، هرگز هم یاد . واقعا

ی نهایی  و سپس رضبهکرد ی محصول  فرآیند توسعه اسکالی را متهم به عدم فهم» .نخواهی گرفت
 ».خواستم اینجا باشی تا به رشد من کمک کنی ولی تو در این مورد هم ناتوان بودی من می«: درا ز 

لُکَنِت دوران . اسکالی هم ظاهر شد عصبانیِ  مانِی همه، باألخره آن رویِ  هت و اللدر میان بُ 
د «: با ِمن و ِمن گفت. نداده بود، برگشت سال گذشته او را آزار ٢٠کودکی که در  دیگر به تو اعت

ی د را هم هرگز تحمل  ی رشکت را با  وقتی جابز صالحیت او برای اداره» .کنم ندارم و فقدان اعت
ر آخر زد و کل اتاق را بر رسِ  ند خواندِن خوْد به چالش کشید، اسکالی باألخره دست به ق آن  توا

ر، رشط بست اسکالی  سال بعد از آن واقعه، هنوز هم حرکِت  ٢٥بز در صحبت با من، یعنی جا. ق
ام این کار را کرد«: گفت می. دانست را هوشمندانه می ارشد از  ی مدیرانِ  در جلسه. با زرنگِی 

کل قضیه را طوری چید که ش باید دیوانه  ”دهید؟ من یا استیو، به کی رأی می“: همه پرسید
 ».من رأی بدهیدبودید تا به  می

به جابز ابراز محبت کرد . کرد ِدل یوکام باید اول رشوع می. زده، تکانی خوردند باألخره حضاِر یخ
خیلی روی  ،یوکام در پایان. در اپل است -شاید با نقشی متفاوت-و گفت هنوز خواستار حضور او 

ی رشکت  و الیق اداره ”احرتام“ی  ی جابز، اسکالی را شایسته اعصاب رفت و زیر بار نگاه خیره
ن حرف ،جابز ایزِنشتات هم خیره به صورِت . دانست جابز را دوست داشت : ها را تکرار کرد ه

یت می کِنا، که در این جلسات معموالً به عنوان مشاور در  رِجیس َمک. کرد ولی از اسکالی ح
ی  او را آمادههنوز ه خیره به جابز گفت ک. تر بود نشست، رصیح ی مدیران می بیرون از دایره

ی هدایِت  ی جابز بود و اساساً  شیفتهکِنا  َمک. داند، چیزی که قبالً هم به خودش گفته بود رشکت 
ی یت از اسکالی پرده برداشت،  وقتی از تصمیمِ  حتی. آمد از اسکالی خوشش  خود برای ح

ی توافق و نقشی درخوِر جابز او در انتها به هر دو ارصار کرد که راهی برا. لرزید صدایش کمی می
  ».نباید بگذاری استیو از این رشکت برود«: به اسکالی گفت. پیدا کنند

نم نتیجه را می«: جابز در هم شکست، گفت به هیچ کس . و از اتاق بیرون رفت» دانم به گ
  .دنبالش نرفت

گفت که . رس دادهای وفادار را از گروه َمکینتاش فرا خواند و گریه  به دفرتش برگشت، قدیمی
او و دیگران با ارصار . به سمت در که رفت، ِدبی کُلَمن جلویش را گرفت. مجبور به ترک اپل است

باید به . اجتناب بورزدای  ر کاِر عجوالنههو از انجام کند خواستند که آرامش پیشه  جابزاز 
اهی برای حفظ دانست، شاید ر  کسی چه می. کرد رفت و تجدید قوا می تعطیالت آخر هفته می

 .یکپارچگی رشکت وجود داشت
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مثل یک جنگجوی مجروح به دفرت ایزِنشتات رفت . اسکالی به رغم این پیروزی، ویران شده بود
مطمنئ نیستم «: ی ایزِنشتات که رسیدند، با تأسف گفت به پورشه. و خواست که با هم بیرون بروند
نم استعفا «: گفت. که منظورش چیستایزنشتات پرسید » .بتوانم از پس این یکی بر بیایم به گ

 ».کنم
  

ی«: ایزنشتات گفت  ».پاشد توانی، اپل از هم می نه، 
  

ی. دهم من استعفا می«: اسکالی گفت  ».کنم آدم مناسبی برای اپل باشم فکر 
  

ً جلوی او  به نظرم داری از زیرش شانه خالی می«: ایزنشتات جواب داد کنی، تو باید حت
  ».بایستی

 
اسکالی با درماندگی به . روز، جا خورد شوهرش به خانه پیش از نیم همِرس اسکالی از بازگشِت 

لیزی، زنی بود با روحیاِت لطیف که هرگز از جابز خوشش نیامده بود » .شکست خوردم«: او گفت
ی  وقایع آن روز، پرید توی ماشین و یک با شنیدنِ . تافت و شیفتگی همرسش نسبت به او را بر 

به او گفتند که استیو در رستوران زمیِن خوب است، بنابراین به آنجا . جابز رفت راست به دفرتِ 
آمد، روبرو  های َمکینتاش داشت بیرون می ی پارکینگ با جابز که همراه با بچه رفت و در محوطه

 .شد
چ هی«: لیزی پرسید. فِک جابز پایین افتاد» استیو، ممکن هست باهات حرف بزنم؟«: گفت

» تصوری داری از اینکه چه نعمت بزرگی است که آدمی به خوبی جان اسکالی را فقط بشناسی؟
» کنم به من نگاه کنی؟ ممکن هست وقتی دارم باهات صحبت می«: نگاهش را برگرداند جابز

مهم «: اش کرد طور له لیزی این - زدن های خاِص بدون پلک یکی از آن نگاه-وقتی جابز چنین کرد 
ِ آدم. ه من نگاه نکننیست، ب های تو نگاه  اما وقتی به چشم. ها، یک روحی هست توِی چشِم اک

 .این را گفت و رفت» .ی ُمرده بینم، یک سوراِخ خالی، یک منطقه کنم، یک چاِه بدوِن ته می می
  

بایستی نقش : ی جابز در وودساید رفت تا اندرزش بدهد که مایک ُمری به خانه: ِمی ٢٥شنبه، 
اندازی  های اپل را تأسیس و راه پردازی برای محصوالت آینده را بپذیرد، آزمایشگاه یعنی ایده جدید

اند به نظر، قصد همین کار را داشت ولی قبل از آن، باید با . کند و از مقر فرماندهی رشکت دور 
پرسید . یر کردبنابراین تلفن را برداشت و او را با یک شاخه زیتوِن صلح غافلگ. کرد اسکالی صلح می

قبالً آنجا . َروی کنند های باالی استنفورد پیاده که آیا برای فردا عرص وقت دارد تا با هم در تپه
 .آمدند روزهای خوشی داشتند و شاید با چنین کاری، بر مشکالت فائق می
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ی دانست که اسکالی با ایزِنشتات صحبت از استعفا کرده، دیگر مهم هم نبود چون در  جابز 
قبل، او هنوز مشتاِق  با وجوِد دعوای روزِ . ول شب، نظرش عوض و مصمم به ماندن شده بودط

 .بنابراین با دیدار فردا عرص موافقت کرد. محبت به جابز بود
شد، این تصمیْم در انتخاِب فیلمی که  ی حِل اختالف با اسکالی می اگر جابز داشت آماده

اشایش  می ،“ فیلمِ . بنشیند، بروز نیافتخواست آن شب با ُمری به  ُ سه ”پَ ی ژنراِل  ح
بار نیروهای  های دور یک اما فیلم به طور قرضی پیش پدرش بود که در سال. ناپذیر را برگزید تسلیم

ُ را با کشتی جا ی دوران کودکِی خود رفت تا آن  بنابراین با ُمری به خانه. جا کرده بود هب ژنرال پَ
یا  بدور خانه چرخیدند تا شاید در . نش خانه نبودند و او هم کلید نداشتوالدیاما . را بگیرد
ای از  در فروشگاه ویدیویی هم نسخه. درازتر برگشتند-پا- از-نشده بیابند، ولی دست ای قفل پنجره

 ”خیانت“با ناِم  ١٩٨٣آن موجود نبود، بنابراین دست آخر مجبور شدند فیلمی ساخته شده به سال 
اشا کنند) ١ینرتاثر هارُلد پ(   .را 
 

طبق برنامه، جابز و اسکالی پشت دانشگاه استنفورد یکدیگر را مالقات : ِمی ٢٦شنبه،  یک
دی در میان تپه و برای ساعتودند  جابز . روی کردند پیاده  های هموار و مراتع اسب، های مت

کرد ولی اسکالی عقب ننشست و گفت که این روش جواب  مرصانه یک کار اجرایی را طلب می
پردازِی محصوالت آینده در آزمایشگاه اختصاصی اپل را  ارصار داشت که استیو نقش ایده. دهد ی

 ”پوشالی  رئیس“بدل به یک  یکار  چنینمورد قبول او قرار نگرفت، زیرا با این گیرد ولی بر عهده ب
پیشنهاد داد که اسکالی  -از نوع ولتاژ باال-ی تحریف واقعیت  به ناگاه با ورود به دایره. شد می
ً این را گفت. ی کل رشکت را به او واگذار کند اداره من  مدیره بشوی، اگر تو رئیس هیئت«: دقیقا

استیو، «: اسکالی از دیدن ظاهِر جدی او به ستوه آمد و جواب داد» !پذیرم هم مدیرعاملی را می
خودش : پیشنهاد بعدِی جابز این بود که وظایف اجرایی را تقسیم کنند تا» .این اصالً منطقی نیست

مدیره نه تنها  ولی هیئت. بازاریابی و فروش را بچرخاند بخش تولید را پیش بربد و اسکالی دو بخِش 
فقط یک «: پس پاسخ داد. اسکالی را ترغیب بلکه حتی ملزم کرده بود که جابز را به زانو در بیاورد

یت اعضا را دارم و تو نداری. نفر باید رشکت را اداره کند  ».من ح
جابز او در منزل نبود، بنابراین . کوال زد جابز در راِه بازگشت به خانه، رسی به مایک مارک

در عین حال . غامی گذاشت و از او خواست که فردا شب برای شام به منزلش در وودساید بیایدپی
امیدوار بود که الاقل آنها بتوانند . خود در تیم َمکینتاش را هم دعوت کرد وفادارانِ  ی اصلیِ  هسته
 . کوال را از جانبدارِی کامل از اسکالی منرصف کنند مارک
  

                                                 
1  Harold Pinter 
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ن، مایک بی کُلمَ دِ یعنی -  گروه َمکینتاش وفادارانِ . یادبود، آفتابی و گرم بودروز : ِمی ٢٧دوشنبه، 
ی  ریزی اسرتاتژی به خانه یک ساعت قبل از قراِر شام، برای طرح -ویل و باب ِبل ١ُمری، سوزان بارنز

گفت که جابز  کُلَمن می. در پاسیو به صحبت نشستند ،جابز آمدند و همزمان با غروب آفتاب
از بین . اندازی آزمایشگاه اپل را بپذیرد پردازی محصوالت و راه بایستی پیشنهاد اسکالی برای ایده

ایل داشت ام حارضان، او از همه بیشرت به واقع وداِر سازمانِی جدید، اسکالی . بینی  را کُلَمن در 
دانست، نه وابسته  تی انتخاب کرده بود زیرا او را فردی متعهد به رشکت میبرای بخش تولیِد صنع

کوال را وادار به  خواستند مارک طلب بودند و می و جنگ  شق برخی دیگر از حارضان، کله. به جابز
ودار سازمانِی جدید کنند یت از حضور جابز در رأس   .ح

کوال  مارک. دمان جابز باید ساکت می: کندگوش  ها را کوال به یک رشط حارض شد کل حرف مارک
های َمکینتاش را بشنوم، نه اینکه شاهد رسبازگیری استیو  خواستم افکار بچه من فقط می«: گفت می

رت رفتند و کنار آتشدان نشستند هوا که رسد شد، به داخلِ » .برای شورش باشم کوال به  مارک. ع
، از آنها خواست روی مشکالت مدیریتِی خیلی خاص ی انتقادی راه بیاندازد جای اینکه یک جلسه

ِرسور و عدم واکنش مناسِب  افزار فایل رکز کنند؛ چیزهایی مثل عوامل تأثیرگذار بر کُندی تولید نرم
ام شد، مارک وقتی صحبت. بخِش توزیعِ َمکینتاش به تغییر تقاضا تعارف، از  کوال بی هاشان 

ی«: گفت راجع به آن شب میخودش . پشتیبانِی جابز رس باز زد یت  کنم و این  گفتم که از او ح
فکرهاشان را روی هم . اسکالی رئیس شد و آنها دیوانه و احساساتی. اش بود ی پایان نقشه نقطه

 ».ولی این راه رویارویی با مشکالت نبود و نیست ،ریختند تا دوباره شورش کنند
  

کوال، از  مارک ی دیروز عِرص جابز از زبانِ  دسیسه یماجرا اسکالی با شنیدنِ : ِمی ٢٨شنبه،  سه
ن روز صبح به دفرتِ . شدت خشم جوش آورد مدیره و کسب  جابز رفت، خرب از مذاکره با هیئت ه

ی  سپس برای بحث راجع به برنامه. و از او خواست رشکت را ترک کند ،نهایی آنها داد موافقِت 
کوال جزئیات طرح را پرسید و در آخر  مارک. کوال رفت ی مارک سازماندهی مجدد کارکنان، به خانه
مدیره را به  در رجعت به دفرتش، سایر اعضای هیئتاسکالی . برای اسکالی آرزوی موفقیت کرد

یت مجدد آنها مطمنئ شود، که شد  .حضور خواند تا از ح
اس گرفت تا مطمنئ شود که او رشایِط  ،بعد از آن . ک کردهجدید را در  دوباره با جابز 

ن هفته اجرایی می   دهی جدید مدیره طرح سازمان هیئت شد و  را به تأیید نهایی رسانده بود که ه
را به دست ) َمکینتاش(ی جابز  ها از جمله بخش مورد عالقه ی بخش طبق آن، گاسه کنرتل همه

دی با اسکالی هنوز تا ح. گرفت و در هیچ بخش دیگری هم امکان حضور استیو وجود نداشت می
پرداِز  مدیره و ایده تواند تحت عنوان رئیس هیئت گفت که می به جابز می. کرد مالطفت رفتار می

                                                 
1  Susan Barnes 
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اند اما در آن مقطع دیگر حتی مدیریت . محصوالت آینده ولی بدون وظایف عملیاتی در رشکت 
 .اپل هم روی میز نبود های  آزمایشگاه
در انتظارش بود و نه هیچ راهی برای تحریف به راستی که نه فرجامی . رسانجام غرق شد جابز

شد و تلفن پشت تلفن بود که به  هایش جاری می اشک بود که بر گونه. واقعیت به سمت مطلوب
اس  ١همرس ُمری، جویس. زد می -بیل کَمپِبل، ِجی الیوت، مایک ُمری و دیگران-نزدیکانش  یک 

اس اضطراری داد اپراتورِ . مهم با خارج از کشور داشت که جابز زنگ زد . پشت خط، خرب از یک 
صدای جابز » ...منم«: بعد شنید» !به نفعت است که اضطراری باشد«: جویْس با عصبانیت گفت

ام «: کرد، فقط توانست بگوید استیو داشت گریه می ،وقتی مایک گوشی را گرفت. بود همه چیز 
 .و بعد قطع کرد» شد

ره. اراحتی بالیی رس خودش بیاوردُمری نگران شد که نکند استیو از ن ی منزلش را گرفت ولی  ش
وقتی در زد، باز کسی جواب . بالفاصله سوار اتومبیل شد و به وودساید رفت. کسی جواب نداد

رت، باال رفت و به داخل اتاق خواب رسک کشید بنابراین از پله. نداد . های بیرونی در پشت ع
ُمری را به داخل راه داد و . ولو شده بود) ای نداشت اثاثیه  که هنوز(جابز روی تشِک کِف اتاقش 
 .تقریباً تا خوِد سحر درددل کرد

  
ُ را گرفت و در عرصِ : ِمی ٢٩چهارشنبه،   به این روز جابز باألخره یک نسخه از فیلم ژنرال پَ

ض ارصار ولی ُمری او را از به راه انداخ یک جنگ دیگر بر حذر داشت و در عو  یش نشست،اشا
انتخاب دیگری  جابز. کرد، جمعه به مراسم اعالم رسمِی چارِت سازمانِی جدید از سوی اسکالی بیاید

  .ی خائن را یک فرماندهنقِش کرد، نه  باید نقش یک رسباز خوب را بازی می. نداشت
  
  

  غلتان يك سنگ مثلِ
 

جلب توجه روی یکی از جابز بدون . های جدیِد فرمانده اسکالی فرا رسید روز اعالِن نقشه
ی اندکی  های زیادی به سمتش جلب شد و عده از اطراف نگاه. های ردیِف آخِر تاالر خزید صندلی

بدون پلک زدن به اسکالی خیره شد که برای . دردی نکرد ولی کسی اظهار هم ،او را شناختند
نگاهی رسکش بود «: تاش گف را به خاطر سپرد و بعدها درباره ”استیو بارِ  خفت نگاهِ “همیشه آن 

گذشت و اعضای حیاتی و فناپذیِر بدنت را  هایت می از داخل استخوان Xی  که مثل اشعه
 یادِ به برای یک لحظه  ،کرد جابز حذر می در حالی که از نگاهِ  ،روی صحنهبر اسکالی » .کاوید می

                                                 
1  Joyce 
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 ی زندگیِ  و دیدار با اِدوین لَند اسطوره ،٢در ماساچوستز ١ی یک سال پیش به کمربیج سفر دوستانه
لَند از رشکِت خودش پُالروید اخراج شده بود و جابز در آن سفر با ابراز تنفر نسبت به . جابز، افتاد

نکبتی بود و آنها به همین  ام گناهش حرام کردن چند میلیون دالرِ «: گفت مسببان آن حادثه، می
ن صورتاسکا» .خاطر رشکتش را از او گرفتند  ،لی در آن لحظه با خود فکر کرد که دارد به ه
 .آورد رشکِت جابز را از چنگش در می

ودار سازمانی جدید، به معرفی گاسه به عنواِن رئیس دو بخش  اسکالی ضمِن توضیح 
ودار، یک کادر کوچک با عنوان . پرداخت IIی َمکینتاش و اپل  شده تلفیق  ”رئیس“در بخشی از 

نه حتی با -افتاده، بدون هیچ خط ارتباطی با سایر ارکان رشکت  ای تک جزیره قرار داشت؛
را بازی  ”پرداز جهانی ایده“اسکالی به طور خالصه گفت که جابز در این ِسَمت نقش . مدیرعامل

  سهم استیو از این مراسم، اطالعاتی دست. ای به حضورش در سالن نکرد خواهد کرد ولی هیچ اشاره
 .هایی ناشیانه بود و پا شکسته راجع به ِسَمت جدید و تحسین

و تینا رِدس تنها  ،تلفنی روشن نشیِ ها پایین، مُ  ؛ پردهسپری شدچند روِز بعدی با ماندن در خانه 
دی می برای ساعت جابز .همدم و مونس کرد،  دیالن گوش می  نشست و به نوارهای باب های مت

 این آلبوم را در روز معرفیِ  ی دومِ  ترانه ”.تغییری در راه استزمانه برای “به خصوص به نوار 
ی  برای بازنده«: ای با یک پایاِن خیلی زیبا ترانه. َمکینتاش برای صاحباِن سهام از بر خوانده بود

 ».تغییری در راه استزمانه برای ، بعدها بُردی در راه است، ناکنو 
هاِی گروه َمکینتاش به  یک تیم نجات، به رسکردگی اَندی ِهرتزِفلد و بیل اَتکینُسن از طرف بچه

جابز کمی معطل کرد ولی باألخره . شنبه شِب او را بر طرف کند محل اعزام شد تا افرسدگی یک
به اتاِق کنار آشپزخانه که یکی از معدود جاهای مبله بود رفتند و با . زدِن آنها را داد جواب در 

ً چی شده؟ خُ «: ِهرتزِفلد پرسید. کمِک تینا، مقداری غذای گیاهِی سفارشی آماده کردند ب واقعا
  »آید بد هست؟ اوضاع آن قدر که به نظر می
آن » .توی فکرت بگنجد بدتر از آنچه که حتی. نه، خیلی بدتر است«: جابز با ادا و اصول گفت

پُستش به عنوان رئیِس . شب اسکالی را به خاطر خیانت رسزنش کرد و گفت که اپل خواهد ُمرد
ِن بَندلی . مدیره کامالً تصنعی بود هیئت ن کوچک و تقریباً خالی  3دفرتش از ساخت به یک ساخت

ِهرتزِفلد با دیدِن حاِل او، صحبت را به . تبعید شده بود ”سیربی“منتقل و به قول خودش به 
  .یادآورِی خاطراِت روزهای خوِش گذشته کشانید

ن هفته، دیالن آلبوم جدیدی به نام  ِهرتزِفلد یک . منترش کرد ”امپراطوری مضحک“در اواخر ه
ترین آهنگ  برجسته. نسخه از آن خرید تا روی سیستم صوتی جابز بگذارد و با هم گوش کنند

ن می“ ولی جابز . اش، آهنِگ دِم غروب بود با آن پیام روحانی ”آید، وقتی که شب با سقوط از آس
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ی با دلی تنِگ ر . های دیسکو بود آن را نپسندید، به نظرش شبیه آهنگ وزهای قدیم، از سقوط ه
آلبوم  آهنگِ  ینآخرِهرتزِفلد، به رساغ . سخن گفت ”خون بر روی شیارها“دیالن بعد از انتشار آلبوم 

ن سیاه“رفت؛  آرام و غمگین بود که خود دیالن به تنهایی با گیتار آکوستیک   آهنگی ساده، ”چش
های  ی آهنگ این یکی برای او یادآور خاطرهالاقل که ِهرتزِفلد امیدوار بود . نواخت و سازدهنی می

ایلی به شنیدنِ  قدیمیِ  ها نشان  ی آهنگ بقیه دیالن باشد، ولی جابز آن را هم نپسندید و هیچ 
 .نداد

طور آرتور راک زمانی  کوال و همین اسکالی، مارک. قابل فهم بود ،های آشنای جابز العمل عکس
دوست و وکیلش ُجرج . او را از خود راندند  ی کذایی، هر سه اما در آن هفته. برایش مثل پدر بودند

 ،طفولیت که از دورانِ  ،گشت به آزردگی عمیق او از رانده شدن این بر می«: گفت به منرایلی 
ها  جابز سال» .کرد اش بود، چیزی که استیو را برای خودش معنا می شخصی بینیِ  جهان ثقلِ  مرکزِ 
ام از  محکمی به شکمش خورده باشد، ریه احساس کسی را داشتم که مشِت «: من گفت ، بهبعد

ی   ».آمد هوا تخلیه شده بود و نفسم باال 
یِت آرتور راک خیلی برایش دردناک بود به خصوص، فقدانِ  ور برایم مثل پدر آرت«: گفت می. ح

، ١راک برای جابز از اُپرا گفته بود و با همرسش تونی» .بود، از قدیم مرا زیر بال و پرش گرفته بود
فرانسیسکو  یادم هست یک بار با اتومبیل به سان«: فرانسیسکو و اَسِپن بودند میزبانان او در سان
نِ “: رفتم و به او گفتم نه خیر، “: آرتور گفت ”.ا چقدر زشت استامریک-  آوْ  - بانک خدایا، این ساخت

رِی آن رس داد و البته که حق  و یک نطقِ  ”بهرتین است جابز » .با او بودبلند در دفاع از سبک مع
نی اشک ً قلبم را شکست«: من گفت بهآلود  با چش . اینکه اسکالی را به من ترجیح داد، واقعا
ی   ».کردم طردم کند هرگز فکر 

داشتنی، آنَک در دستاِن  کرد این بود که عشقش، اپِل دوست را بدتر میچیزی که اوضاع 
ی هیئت«: در این باره به من گفت. ی خوِد او بود مدیرعامل برگزیده توانم  مدیره معتقد بود که 

ولی در این بین یک اشتباه مهلک . رشکت را اداره کنم، تصمیمی که به هر حال اتخاذش با آنها بود
اسکالی . گرفتند بایستی جداگانه راجع به رسنوشت من و رسنوشت اسکالی تصمیم میآنها . کردند

ی ی اداره شد حتی اگر آنها مرا آماده باید اخراج می اش به  هر چند افرسدگی» .دانستند ی اپل 
ولی عصبانیتش از دست اسکالی و فضای پر از خیانتی که اطراف خود حس  ،آرامی از بین رفت

  . شد کرد، تعمیق می
گران گفت که از نظر او، جابز دیگر هیچ  اوضاع وقتی بدتر شد که اسکالی به گروهی از تحلیل

نظر عملیاتی، نه اکنون و نه بعداً، هیچ پستی برای استیو جابز در  از نقطه«: ارتباطی با رشکت ندارد
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ی ا را شوکه کرد و یک آنه ،این اظهار نظِر رصیح» .دانم که او چه خواهد کرد اپل متصور نیستم و 
  .آه عجیب در کل تاالر پیچید

بنابراین در ژوئن به پاریس . جابز با خودش فکر کرد که شاید سفر به اروپا حالش را بهرت کند
انی کرد نی شام به افتخار ُجرج اچ ،رفت، در یکی از رویدادهای مربوط به اپل سخ . و در مه

سپس به ایتالیا رفت و با تینا رِدس در . حضور یافت )جمهورِی وقت معاوِن رئیس( ١بوش. دابلیو
و گذار   تنهایی گشتبه حتی یک دوچرخه خرید تا بتواند . رانی کرد های توسکانی اتومبیل میان تپه

ن ،در فلورانس. کند رِی شهر و بافِت مصالح به کار رفته در ساخت به خصوص . ها شد جذب مع
استخراج  ٤از توابع فیرنزوال ٣در توسکان ٢کاسونه ها که از معدن اِل خیابان های کِف  فرش آن سنگ

او در  سال بعد به تصمیمِ  ٢٠بخش،  شد، در خاطرش ماند؛ آن رنگ خاکسرتِی مایل به آبِی آرامش می
 .های اپل به کار رفت اک فروشگاه کِف 

اَل . بعدی جابز شدشد، از این رو مسکو مقصد  داشت در روسیه آغاز می IIفروش اپل 
ُ در رابطه با موافقتیبرای رفع مشکالِت اخذ مجوز از واش. ایزِنشتات هم به آنجا آمد ی  نامه نگ

ی تجاری سفارت امریکا در مسکو رفتند که به آنها راجع  وابسته ٥صادرات، به مالقات مایک ِمروین
هیر شوروی هشدار دادتکنولوژیک به  محصوالِت  ی صادراِت  گیرانه به وجود قوانین سخت . ج

او را به صادرات کامپیوتر به روسیه ) یگانمعاوِن رِ (در پاریس، ُجرج بوِش پدر . جابز آزرده شد
ها که  حین رصف شام در رستوران گرجی ”.انگیزد انقالب از پایین را بر“تشویق کرده بود تا 

: به ِمروین ادامه دادهایش را خطاب  متخصص درست کردن کباب شیشلیک بودند، جابز رسزنش
توانی بگویی این کار تخطی از قوانین امریکا است وقتی تا این حد روشن است که  چطور می«

ها بگذاریم، کلی روزنامه زیر چاپ  ها را که در دسِت روس برای منافع ما مفید خواهد بود؟ َمک
 ».خواهند برد

کاریزماتیکی که با  فقید، آن انقالبیِ  ٦یادی از تروتسکیِ  با ارصار بر ذکرِ  ،در مسکوجابز 
در . ترور شد، یک بار دیگر روح یاغی خودش را بروز داد ٧استالین گیری از خدمت، به دستورِ  کناره

شته شده بود به او پیشنهاد کرد که از  جابزِب که برای همراهی .گِ .مأمور کا مقطعی یک گ
های ما  نویس تاریخ. ع به تروتسکی صحبت کنیتو نباید راج«: هیجان و حرارت خود بکاهد و افزود

. ولی این افاقه نکرد» .دیگر معتقد نیستیم که او آدم مهمی بوده است. اند اوضاع را مطالعه کرده
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انی برای دانشجویان کامپیوتر را با ستایش از   جابز با رسیدن به دانشگاه ایالتی مسکو، سخ
 .سازی کند توانست خودش را با او همسان می جابزتسکی آغاز کرد؛ فردی انقالبی که ترو 

نی چهارم جوالی در سفارت امریکا حضور یافتند ی  ایزِنشتات در نامه. جابز و ایزِنشتات در مه
ن تشکرش خطاب به جناِب  خواهد در سال آتی  ، اشاره کرد که جابز می١سفیر، آرتور هار

 رشایِط  بررسیِ  ما هم اکنون در حالِ «: ربدهای اپل در روسیه را با قوت بیشرتی به پیش ب فعالیت
  ».سفر مجدد به مسکو در سپتامرب، هستیم

ن به نظر می پرداز  ایده“گونه که اسکالی امید داشت، جابز در حال پوشیدن ردای  رسید ه
در ماه سپتامرب، اتفاقاتی به مراتب . زود به یأس بدل شد خیلیها  ولی خوشبینی. باشد ”جهانی اپل

  .تر از سفر به مسکو رخ داد مهم

                                                 
1  Arthur Hartman 



  
 

 

 فصل هجده
  

  نكست
 

ــــئوس ـِ ـــــتـــ ـِ  از بندرها  ١پــــــُرمــــ
 
  
  
  

  كنند دزدانِ دريايي، كشتي را ترك مي
 

، ضمن بررسی اهداِف مراحل بعدی سفرها، ١٩٨٥ بازگشت از اروپا در آگوسِت  جابز به محِض 
متخصص  ٢به پاْول ِبرگ ،اِی.اِن.های حاصله در علوم ژنتیک و دی برای صحبت راجع به پیرشفت

های  های انجام آزمایش در آزمایشگاه ِبرگ دشواری. شیمی در دانشگاه استنفورد زنگ زد زیست
ونه و حصول نتیجه گاه می شناسی را برای او توضیح داد و گفت که بارآوریِ  زیست تواند  یک 
ی چرا فرآیندها را روی کامپیوتر شبیه«: جابز پرسید. ها زمان بربد هفته ِبرگ دلیل » کنید؟ سازی 

: گفت به من می. بسیار گران هستند ،های دانشگاهی آورد که کامپیوترهای مناسب برای آزمایشگاه
الِت « جدید در ذهنش جرقه  تأسیس یک رشکِت  فکرِ . ممکن یک باره استیو را به هیجان آورد احت
ند و دنبال کاری می. زد  ».آن کند گشت تا باقی عمرش را رصِف  جوان بود و ثرو

هایی راجع به نیازهای محیط  چندین متخصص دانشگاهی را غربال و با پرسش آن،جابز پیش از 
 به این موضوع عالقمند شده بود، یعنی در بازدید از بخِش  ١٩٨٣از . شان روبرو کرده بود کاری

انشگاهی د آنجا بود که متوجه نیاِز محققینِ . معرفی َمکینتاش حینِ  ،دانشگاه براْون علوم کامپیوتریِ 
رؤیای دانشگاهیان این . تر برای انجام تحقیقات آزمایشگاهِی مفید شد به کامپیوترهایی بسیار قوی

ند و هم شخصی باشد: بود جابز سپس به عنوان رئیس بخش َمکینتاش، . کامپیوتری که هم قدر
ت دارای بایس و می ٣َمک گفتند بیگ ای برای ساخت چنین دستگاهی تعریف کرد؛ به آن می پروژہ
ولی با اخراِج جابز از بخش . بود با ظاهِر کاربرپسنِد رابط َمکینتاش می ٤عامل یونیکس سیستم

 .َمک را متوقف کرد ی بیگ پروژہَمکینتاش، ژان لوئی گاسه 
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این آخرین . جابز شد َمک، دست به دامنِ  ی بیگ تراشه طراحِ  با این رخداد، ریچ ِپیج مهندِس 
اس اپل با جابز و تقاضای تأسیس یک رشکت جدید برای  ناراضیِ  ی کارمندانِ ها مورد از مجموعه 

ی منتهی به روز کارگر رشوع شد، یعنی  های انجام چنین کاری از آخر هفته برنامه. کمک به آنها بود
ی  ی َمکینتاش، صحبت و ایده افزار در تیم اولیه مدیر اصلی بخش نرم ،وقتی که جابز با باد تریِبل

ی کامپیوترِی شخصی با قدرت بسیار زیاد را مطرح  رشکِت جدید برای ساخت یک پایانهتأسیس یک 
، دو کارمنِد دیگر از گروه َمکینتاش را هم در لیست قرار داد؛ مهندس ُجرج کرو و سوزان جابز. کرد

 . پروژہ بارنز، ناظرِ 
. انشگاهیانجدید در بین د محصولِ  بازاریاِب : حاال فقط یک پست کلیدی خالی مانده بود

کامپیوترهای َمکینتاش، متشکل از  خریدِ  که در اپل ائتالِف  ،کاندید اصلی کسی نبود جز دانل لِوین
گذشته از دو حرِف اسم کوچکش که مفقود بود، لِوین . چند دانشگاه را سازماندهی کرده بود

ُ  ١تیپِی کالرک کِنت  خوش توانستند  او و جابز می. را داشت ٢و ظاهر یک فرد دانشگاهی از پرینس
ُ با موضوع : یک تیم باشند  ”رهربی کاریزماتیک“و  ”باب دیالن“لِوین تز دکرتایش را در پرینس

 .دانست البداهه چیزهایی راجع به هر دوی اینها می نوشته بود و جابز هم فی
ِ جابز و برای گروه َمکینتاش یک نعمِت خدادادی بود و  ،لِوین دانشگاهیِ  ائتالِف  لی بعد از رف

رنگ  ها را کم سازماندهی جدیِد بیل کَمپِبل در بخش بازاریابی، که نقش رابط فروش به دانشگاه
ن روز کارگر می. کرد، لِوین نیز از گروه ِدل کَند خواست به جابز زنگ بزند اما استیو  در ه

نِ  ی بی لِوین با اتومبیل به خانه. دستی کرد پیش وی طوالنی را رَ  و از آنجا یک پیادهرفت  او مبل
لِوین رس ذوق آمده بود ولی . رشوع کردند تا راجع به تأسیس یک رشکت جدید صحبت کنند

خواست بعد از آن  بود و می ٣آستین ی آتی با َکمپِبل عازمِ  آمادگی تغییر را نداشت چون در هفته
ی  برای جلسه. ال دیگر دو دل نبودحا: پس از بازگشت، پاسخ خود را یافته بود. گیری کند تصمیم
  .خربهایی در راه بود ،سپتامِرب آن سال ١٣ی اپل به تاریخ  مدیره هیئت

ً رئیس هیئت مدیره بود ولی از زمان واگذاری قدرت، در هیچ یک از جلسات  جابز هنوز اس
: بودحضورش در آن جلسه، با یک تقاضا همراه  اسش با اسکالی و اعالم خربِ . رشکت نداشت

موضوع صحبت را . به انتهای دستور جلسه ”گزارش رئیس“عنوان  یک بخش تحِت  اضافه شدنِ 
خواهد از تجدیدساختار رشکت انتقاد  میاو مشخص نکرد، پس اسکالی فرض را بر این گذاشت که 

ایی کرد. کند خیلی «: گفت. اما وقتی نوبتش شد، از قصِد خود برای تأسیس یک رشکت جدید رو
را واضح است که بایستی کار مستقلی . ام، حاال وقتش رسیده که به زندگی خودم برسم فکر کرده
هایش به توضیح هدف خود  وی یادداشتبعد، از ر » .سالَم است ٣٠هر چه نباشد اآلن . رشوع کنم

                                                 
1  Clark Kent 
2  Princeton 
3  Austin 
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اپل  رقیِب  ،این قول را داد که رشکِت جدید. ساخت کامپیوتری برای بازار تحصیالت عالی  :پرداخت
گیری از  پیشنهاد کناره. نخواهد شد و فقط یک مشت از پرسنل غیرکلیدِی اپل را جذب خواهد کرد

شان ادامه  راز امیدواری کرد که همکاریمدیره را مطرح ولی در عین حال اب ِسَمت ریاست هیئت
گفت شاید بعدها اپل مایل به خرید حقوق پخش و توزیع محصول جدید شود یا لیسانس  می. یابد
  .افزار َمکینتاش را به آن اعطا کند نرم

 
اصالً برای چه «: را رد کرد و پرسید -به رشکت جدید-اپل  کوال امکاِن انتقاِل کارکنانِ  مایک مارک

  »بخواهی کسی را با خودت بربی؟باید 
 

باالی  اینها افراِد سطح«: سپس به او و سایر اعضا اطمینان داد که» نگران نشو،«: جابز گفت
  ».و به هر حال، خودشان قصد رف دارند .شان بدهید رشکت نیستند که از دست

 
جدیدش را  مدیره هیچ راهی نداشت جز اینکه برای جابز آرزوی موفقیت در ماجراجویی هیئت

از سهام   ٪١٠حتی مدیران، در یک بحث خصوصی به این نتیجه رسیدند که اپل با خرید . بکند
 .ی خود نگه دارد مدیره رشکت جدید، جابز را در هیئت

خودش . هم خوردند ی وودساید شام را دورِ  جابز و پنج نفر از خائنین به اپل در خانه ،آن شب
. پذیرد ولی آنها نصیحت کردند که چنین نکند، چون عاقالنه نبودگذاری اپل را ب مایل بود رسمایه

دردرس  جمعی گرفتند و به این شکل، انتظار یک جدایی بی طور تصمیم به استعفای دسته همین
 .رفت می

یک امضای تارعنکبوتی . ای رسمی خطاب به اسکالی، نام آن پنج نفر را ذکر کرد استیو طی نامه
صبح، آن را  ٧:٣٠ی  گه انداخت و فردا به مقر اپل رفت تا قبل از جلسهبا حروف کوچک هم پای بر 

  . به او بدهد
 

  ».پایینی نیستند های دست اینها اصالً آدم ،استیو«: اسکالی گفت
 

 ٩همین امروز صبح ساعت . ب، اینها به هر صورت استعفا خواهند دادخُ «: جابز جواب داد
  ».رسد هاشان به دستت می استعفا

  
  ها بخش آن پنج نفر نه مدیرانِ . دانست نقطه نظر شخصی، جابز خودش را کامالً صادق میاز 
در حقیقت، همگی در ساختار جدیِد رشکت احساس  و .و نه اعضای تیم اصلی اسکالی ،بودند

های اپل و  دانست؛ ِپیج یکی از قدیمی اما اسکالی، آنها را بازیگران مهمی می. کردند حقارت می
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َمک  های مرتبط با بیگ به عالوه، آنها از طراحی. کلیِد ورود به بازار تحصیالت عالی بود لِوین شاه
با این حال . تعطیل شده بود، اما اطالعاتش هنوز مهم بود پروژہمطلع بودند و با وجود اینکه 

اند و او گفت که به جای تحمیِل فشار، از جابز خواست در هیئت. بین ماند اسکالی خوش  مدیره 
 .روی قضیه فکر خواهد کرد

. صبح و اعالم اسامی آن پنج نفر، داد و فغان از همه بلند شد ٧:٣٠ی  اسکالی به جلسه با ورودِ 
ً معتقد بودند که جابز از حیطه ا ی اپل تخطی کرده و  مدیره ی وظایفش به عنوان رئیس هیئت اک

ما باید این «: به اسکالی فریاد زدکَمپِبل خطاب . بزرگی نسبت به رشکت روا داشته است ناسپاسیِ 
 » .اش را جار بزنیم تا کارمندان مثِل مسیح باهاش رفتار نکنند بازی حقه
کَمپِبل بود که چنین گفت؛ کسی که بعدها یک مدافع رسسخت و پشتیبان جابز  این خودِ  ،بله

بدجوری « :خودش به من گفت. او آن روز صبح خیلی از کوره در رفته بود. مدیره شد در هیئت
ها را  دانل روابط رشکت با دانشگاه. برد عصبانی بودم، به خصوص از اینکه داشت دانل لِوین را می

کرد که چقدر کار با استیو سخت است ولی حاال، او هم  از صفر ساخته بود و مدام غرولند می
. وین زنگ بزندی لِ  کَمپِبل آنقدر عصبی بود که از جلسه بیرون رفت تا به خانه» .خواست برود می

م است، کَمپِبل گفت چند » .کنم صرب می«: وقتی همرسش گوشی را بر داشت و گفت که او در ح
م است و کَمپِبل باز گفت وقتی لِوین » .کنم صرب می«: دقیقه بعد دوباره گفت که او هنوز در ح

کَمپِبل بدون گف . کرداو تأیید . های جابز حقیقت دارد تلفن آمد، کَمپِبل پرسید که آیا حرف پشِت 
  .گوشی را گذاشت ،ی بیشرت حتی یک کلمه

آنها . مدیره ترتیب داد ای با اعضای هیئت اسکالی بعد از شنیدن غرولندهای مدیران ارشد، جلسه
ی هم احساس می آرتور . همه را فریب داده ،بَرَد کردند که جابز با گف اینکه کارمندان کلیدی را 
هر چند او در ماجرای روز یادبود جانب اسکالی را گرفت ولی بعداً . بقیه بودتر از  راک عصبانی

ی قبل استیو و تینا رِدس را به  همین هفته. اش با جابز را بازسازی کند ی پدرانه توانست رابطه
و چه شام خوبی در  ،فرانسیسکو دعوت کرده بود تا خود و همرسش بیشرت با تینا آشنا شوند سان
ی تأسیس رشکِت  آن شب جابز از ایده. رشف به اقیانوس رصف کردندهای مُ  بلندی اش در  خانه

از این رو با شنیدن ماجرا از زبان اسکالی، بوی خیانت به مشاِم راک . جدید سخنی به میان نیاورد
استیو به جلسه آمد و به دروغ به ما گفت که «: حتی بعدها با صدایی ناراحت به من گفت. رسید

وعده داد فقط یک مشت . ی مقدمات را چیده بود رشکت دارد، حال آنکه از قبل همه قصد تأسیس
کوال با  مارک» .ارشد را انتخاب کرده ولی معلوم شد که پنج نفر از افرادِ  ،دَر بَ  رده پایین را می کارمندِ 

اب چند تا از متخصصین ارشد ما را از قبل به صورت مخفیانه انتخ«: گفت آن بیان خاص خودش می
 ».حرکتش خیلی نانجیبانه بود. این که نشد روش انجام کارها. کرده بود

مدیره و هم مدیران ارشد، اسکالی را متقاعد کردند که اپل بایستی  تا آخر هفته، هم هیئت
کوال یک یادداشت رسمی بیرون فرستاد و  مارک. را علنی کند) استیو جابز(خود  جنگ با مؤسِس 
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مخالف با ادعاهایش مبنی بر عدم جذب کارمندان کلیدی  در جهِت «: نکهجابز را متهم کرد به ای
ما در «: ای نوشته بود یادداشت، به طرز زننده در آخرِ . عمل کرده» جدید رشکِت  اپل برای تأسیِس 

او : ژورنال چاپ شد اسرتیت نقل قولی هم از کَمپِبل در وال» .حال ارزیابی اقدامات مقتضی هستیم
 .شده بود ”گیج و حیران“هم از رفتار جابز 

کرد که همه چیز آرام پیش خواهد رفت،  فکر می ،جابز وقتی از جلسه با اسکالی بیرون آمد
العمل نشان  ها، احساس کرد که باید عکس ولی بعد از خواندن روزنامه. بنابراین سکوت پیشه کرد

اش زنگ زد و از آنها دعوت گرفت که فردای آن روز، برای  وردعالقهبه چند نفر از خربنگاران م. دهد
اش در رشکت  به آندرآ کانینگهام مدیر روابط عمومی. اش بیایند ی خصوصی به خانه یک جلسه
نش در وودساید رفتم«: گفت کانینگهام می. کِنا هم زنگ زد رِجیس َمک رت بزرگ بدون مبل . به ع

خانه  بیرونِ  ی چمنِ  ر آشپزخانه بود و چند خربنگار هم در محوطهبا پنج نفر از همکارانش د
ی خربی اساسی برگزار کند، بعد چند تا  جابز به او گفت که قصد دارد یک مصاحبه» .منتظر بودند

. خواست به خربنگاران بگوید، به طور خالصه برایش گفت ای را که می از مطالب رسواکننده
آخر جابز  دست» .برای خودت هم انعکاس خیلی بدی خواهد داشت این«: م کرد، گفتکانینگهام َر 
ی تصویری را با  اش را به خربنگاران داد و رس و ته مصاحبه یک نسخه از استعفانامه. عقب کشید

  .اظهارنظرهای مالیم، هم آورد
خواست استعفانامه را با پست محلی به مقر اپل بفرستد ولی سوزان بارنز متقاعدش  ابتدا می

کوال رفتند، اَل ایزنشتات هم آنجا  ی مارک بنابراین با هم به خانه. آمیز است د که این خیلی اهانتکر 
کننده در گرفت؛ بعد بارنز که بیرون منتظر ایستاده بود،  دقیقه گفتگویی ناراحت ١٥برای . بود

ز از خود یک جاب. رفت جلوی در تا قبل از آنکه استیو حرف غیرقابل جربانی بزند او را برگرداند
  :نامه، که با َمکینتاش تایپ و با چاپگر لیزری چاپش کرده بود، بر جای گذاشت

  
 ١٩٨٥سپتامرب،  ١٧«
  

  :مایِک عزیز
  

. رشکت نوشتند من از ریاسِت  کناریِ  اپل برای بر ها مطالبی راجع به تصمیمِ  امروز صبح روزنامه
ی منبع این گزارش کننده و هم برای من  گمراه مردم مِ شناسم ولی این، هم برای عمو  ها را 
 .غیرمنصفانه است

خود برای تأسیس یک  مدیره از قصدِ  ی هیئت ی گذشته در جلسه شنبه تو به خاطر داری که پنج
ایلم برای استعفا از  رشکت جدید برای فعالیت ن موقع هم به ش از  های نو خرب دادم، ه

 .اپل گفتم ریاسِت 
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. استعفای من رس باز زد و خواست برای یک هفته آن را مسکوت بگذارم مدیره از پذیرِش  هیئت
طور به  و همین ،مدیره برای موافقت با پیشنهاد همکاری با رشکِت جدیدم هیئت به منظور ترغیِب 

. گذاری در آن، با این تعویق موافقت کردم اپل به رسمایه ها دال بر میلِ  برخی نشانه خاطر بروزِ 
ایل رشکت  اینکه نامِ پس از   روز جمعه ودم، او از  افراد مورد نظِر خود را به جان اسکالی اعالم 

  .ی جدید خرب داد های ممکن برای همکاری بین اپل و مجموعه به بحث بر رس حیطه
نه در قبالِ  ً به نظر رسید که اپل در حال اتخاذ یک رویکرد متخاص من و فعالیت  اما متعاقبا

ظور، باید بر درخواست عاجِل خود مبنی بر موافقت با این استعفانامه به این من. جدیدم است
 ...پافشاری کنم

گونه جای  فرما شد برای من هیچ دانی، ساختار تشکیالتی جدیدی که بر رشکت حکم که می چنان
اینک تنها سی سال دارم و هنوز . های مدیریتی را باقی نگذاشت کار و دسرتسی به گزارش

ایمخواهم کار و  می  .پیرشفت 
، هم مان هایی که در کنار یکدیگر انجام دادیم، بایستی آرزو کنم که جدایی بعد از فعالیت

  .دوستانه و هم با وقار صورت گیرد
 

ند، استیون پی »جابز. اراد  
  
 

وقتی یکی از کارمنداِن تعمیر و نگهداری به دفرت جابز در مقر اپل رفت تا متعلقات او را جمع 
جابز و اسکالی را حین یک گفتگوی گرم نشان  ،عکس داخل آن. عکسی روی زمین دیدکند، قاب 

و  ،های عالی های عالی، تجربه اینجا است ایده«: ای متعلق به هفت ماه قبل داد، با نوشته می
مقر، آن را روی زمین  ی قاب ترک برداشته بود زیرا جابز قبل از ترکِ  شیشه» .جان! دوستْی عالی
 .او از آن روز به بعد، دیگر هرگز با اسکالی حرف نزد. پرت کرده بود

  
های مربوط  یکی از روزنامه. ٪ رشد کرد٧ با اعالم استعفای جابز، سهام اپل به میزان قابل توجهِ 

 ی رشکت داراِن ساحل رشقی همیشه نگران اداره سهام«: های تکنولوژیک، نوشت به سهام رشکت
» .اند حاال با رف وازنیاک و جابز، آنها از عذاب خالص شده. توسط کوچولوهای کالیفرنیایی بودند

پیش از آن برای خودش یک کارآفرین خربه بود، به  آتاری که ده سالِ  ولی نُالن بوشِنل، مؤسِس 
آمده؟ روحی که در آنجا هست از کجا «: ی تایم گفت که نبوِد جابز شدیداً حس خواهد شد مجله

  »ی پپسی بشود؟ ی عاشقانه خواهد نسخه آیا اپل می
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ی اپل  مدیره نافرجام برای رسیدن به یک توافق با جابز، اسکالی و هیئت بعد از چند روز تالِش 
 در طرح دعوی، تخلفاِت . گرفتند ”داری نقض رشایط امانت“تصمیم به تعقیب قضایی او به خاطر 

  : منتسب به او چنین ذکر شد
  
ِ  جودِ با و   به اپل، جابز در حین انجام وظیفه به عنوان رئیس نسبت آور  تعهدات الزامداش

  ...آن ادعای وفاداری نسبت به منافعِ  بر خالِف و  ،رشکت ارشدِ  و مقامِ   مدیره هیئت
 

(a) به طور مخفیانه اقدام به تأسیس تشکیالت اقتصادی به منظور رقابت با اپل کرده؛  
(b)  ی  برداری و استفاده ی متبوعش بتواند با بهره ریزی کرده تا مؤسسه برنامهبه طور مخفیانه

  ...های اپل، به طراحی، توسعه و بازاریابی محصوالت نسل جدید بپردازد سوء از طرح
(c)  ِرشکت ترغیب کرده است اپل را به ترکِ  کلیدیِ  به طور مخفیانه کارمندان.  

  
٪ از کل رشکت به ارزش بیش از ١١میلیون سهم اپل بود، یعنی  ٦.٥ در آن زمان صاحِب جابز 

ظرف پنج ماه از رشوع فروش سهامش، کل آنها را رد کرد و فقط یک تک سهم . میلیون دالر ١٠٠
او بسیار . داران حضور یابد سهام نگه داشت تا اگر زمانی دلش خواست، بتواند در جلساِت 

داد، تجلی  جدید از خود نشان می برای تأسیس رشکِت خشمگین بود و خشمش در اشتیاقی که 
دانستند که این  مهم نبود که چقدر مرصانه این را تکذیب کند، به هر حال همه می. یافت می

از «: گفت زود به او پیوست، می خیلیجوآنا هافَمن که . اپل باشد خواهد رقیِب  رشکِت جدید می
تحصیالت عالی، جایی که قدرت از آِن اپل بود، یک  گذاری بر روی بازارِ  هدف. اپل عصبانی بود

  ».کرد خواهی این کار را می فقط برای خون. جویی ساده بیش نبود انتقام
ی نظامِی عجیب  من هیچ نوع درجه«: البته که جابز نظر دیگری داشت، او به نیوز ویک گفت

ای را به  شده چین دست رانِ خربنگا ،یک بار دیگر» .ام ندارم کارها روی شانه و غریبی برای این
. کاری دعوت کند ی وودساید دعوت کرد و این بار کانینگهام در کنارش نبود تا او را به مالحظه خانه

عت خربنگار که توی . ام ادعاها مبنی بر اغوای آن پنج نفر برای خروج از اپل را رد کرد به ج
رت، دورش نشسته بودند، گ نشیمِن بی اتاق ِن ع این پنج نفر خودشان به من زنگ «: فتمبل
 ».کار است کردند چون اپل در قبال کارمندانش مسامحه رشکت فکر می داشتند به ترکِ . زدند

سپس به رشط انتشار داستان مورد نظرش، با چاپ عکسی از خود بر روی جلد نیوز ویک 
هستم این است که یک کاری که من در انجامش عالی «: افشاگرانه بود ،آن مصاحبه. موافقت کرد

در مصاحبه، به ابراز عالقه » .گروه از افراد نخبه را پیدا کنم و با آنها یک رسی محصول عالی بسازم
ن«: نسبت به اپل نیز پرداخت طور که هر مردی اولین  همیشه اپل را به خاطر خواهم داشت ه

اپل هم  نگ با مدیرانِ ولی در عین حال اگر الزم بود به ج» .عشقش را به خاطر خواهد داشت
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ً در جمع به ش بگوید دزد، مجبورید عکس«: رفت می » .العمل نشان دهید وقتی یک نفر علنا
داد که اپل دیگر یک  این نشان می. اپل خیلی ظاملانه و در عین حال اندوهناک بود شکایت قضاییِ 

لیارد دالری می ٢خیلی تصورش سخت است که یک رشکت «: رشکت قوی و مطمنئ به خود نیست
  ».پوشند رقابت کند نفر که شلوار جین می ٦کارمند، نتواند با  ٤.٣٠٠با 

اند ن . برای متوقف کردن جابز، اسکالی به وازنیاک زنگ زد و ارصار کرد که ساکت  واز ه
برای زدن -و فاش کرد که جابز » شود استیو گاهی آدم مرض و بدرفتاری می«: هفته به تایم گفت

ولی واز که  ،از او هم خواسته که به رشکت جدیدش بپیوندد - کاری دیگر به اپل ی یک رضبه
فرانسیسکو  وازنیاک برای سان. ها باشد، جواب تلفنش را نداده بود خواست بخشی از این بازی ی

ِل رقابت  ١کرونیکل با محصوالت اپل بود ) یا مشابهت/و(توضیح داد که جابز فقط با توجیه احت
البته من منتظر «: یزاین را از کار بر روی کنرتل از راه دوری که او ساخته بود، باز داشتد که فراگ

 ولی به درستکاریِ  ،هستم و برایش آرزوی موفقیت دارم) جابز جدیدِ  از رشکِت (یک محصول عالی 
  » .او اعتقادی ندارم

  
  

  مستقل شدن 
  

امِ «: آرتور راک بعدها گفت استیو جابز این بود که اخراجش کردیم و بهش  عمرِ  بهرتین اتفاِق 
شدید، او  ها است و اشاره دارد که این عشقِ  ای که مورد توافق خیلی نظریه» .گم شو بیرون: گفتیم
اپل تأسیس  او در رشکتی که بعد از ترکِ . ها هم نیست البته به این سادگی. تر کرد تر و بالغ را عاقل

ام غرا ،کرد نتیجه . بود، چون از بند رها شده بود -چه خوب و چه بد-یزش قادر به افراط در 
العاده  فوق ی آموزشیِ  این یک تجربه. چشم بازار را خیره کرد ،دیدنی با یک رسی محصوالِت : اینکه
کرد، اخراجش از اپل در  ٣ی  ی کسب موفقیتی بزرگ در مرحله اما چیزی که او را آماده. بود

  .بود ٢ی  خاص او در مرحله اِت بلکه اشتباه ،نبود ١ی  مرحله
ً رس  رشکِت  نامِ . روی کرد تعصب روی طراحی، اولین وسواسی بود که در آن زیاده جدید نسبتا

ِ  به منظورِ . next: راست بود یز ساخ جهانی داشته  آن، تصمیم گرفت لوگویی با استانداردِ  مت
 این گرافیسِت متولدِ . ٢لوگو، پاْول رَند طراحانِ  صنِف  سپیدِ  مو  پیرِ  بنابراین رفت به محرضِ . باشد

ترین لوگوهای تجاری بود؛ از جمله  شده سالگی، طراح برخی از شناخته ٧١ در سنِ  ٣بروکلین
قرارداد با  اما آنَک تحِت . اِس. پی. سی و یو.بی.هاوس، اِی ستینگاِم، وِ .بی.لوگوهاِی اسکوایر، آی
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توانست برای او  وگوی یک رشکت کامپیوتری دیگر میاِم بود و طبق نظر مبارشین، طراحِی ل.بی.آی
. زنگ زد ،١اِم، جان اَکِرز.بی.از این رو، جابز گوشی را برداشت و به مدیرعامل آی. ساز باشد مشکل

رئیس رشکت، پاْول  اَکِرز خارج از شهر بود ولی جابز که دست بر دار نبود باألخره توانست نائب
دو روز صحبت، ریُز به این نتیجه رسید که مقاومت در برابر او کار  بعد از. را پای تلفن بکشد ٢ریزُ 

  . رَند روی لوگوی جدید را صادر کرد کارِ   ی لذا اجازه ،عبثی است
. های او گوش فرا داد وی با جابز، به ایدهرَ  آلتو پرواز کرد و در چندین ساعت پیاده رَند به پالو

این قالب را دوست داشت چون ساده و کامل . باشدگفت که کامپیوتر باید یک مکعب  جابز می
درجه از  ٢٨ی  مکعبی با زاویه: بنابراین رَند تصمیم گرفت که لوگو هم به شکل مکعب باشد. بود

ونه کرد تا انتخاب را از بین آنها صورت دهد، رَند گفت . محور افقی وقتی جابز درخواست چند 
کنم و تو هم پو  تو را حل می من مشکلِ «: ته و افزودکه تا به حال کسی چنین چیزی از او نخواس

ونه . کنی و اگر نه که مختاری اگر دلت خواست از طرح استفاده می. دهی را می به هر حال من 
 » .زنم و تو باید پول طرح را بدهی ی

رگونه اتخاذ کرد دالر پول  ١٠٠.٠٠٠رشکت . جابز این طرز تفکر را تحسین و یک تصمیم ق
ی ما شفافیِت محض  در رابطه«: گفت می جابز. یک لوگو را دریافت کند زبان به رَند داد تا طرحِ  بی

مند را داشت و در عین حال زیرکیِ . جاری بود  با ظاهرِ . تجاری را مشکالِت  حلِ  او خلوص یک ه
ام د؛ خرسه بو  عیار از یک آدم خسیس بود ولی در زیر آن پوست ِزبر، تدی رسسختش، تصویری 

 ».رئوفنازک و  دل
ی  آلتو آمد تا در خانه او با پروازی دیگر به پالو. فقط دو هفته زمان برای رَند کافی بود

 ی زیبا و ظریف به او داد که کلِ  شام، یک کتابچه پس از رصِف . وودساید، لوگو را به جابز بدهد
از نظر «: ا معرفی کرده بودنهایی ر  ی آخر، طرحِ  طراحی لوگو را در آن آورده و در صفحه فرآیندِ 

ی  با زاویه. طراحی، چیدماِن رنگ و شکِل قرارگیری، این لوگو درسی از مفهوم کنرتاست است
ایانه رب سالِ  اش، تنه می َوری ی یک خود نو و نیز  زند به غیرترشیفاتی، دوستانه و نو بودِن یک 

روی َوجِه روبرویِی مکعب نوشته در دو خط، بر  ”next“ی  کلمه» .رسمی معترب بودن یک ُمهرِ 
قرار داشت تا به ) که بزرگ بودند(بود، باالتر از سایر حروف که تنها حرِف کوچِک آن  eشده و 

  ”.e=mc2و ... ، ٤، برتری٣آموزش“ر ضمنی داشته باشد ب داللِت : ی رَند قول کتابچه
گفت  یا می. جابز در قبال یک محصول یا خدمت سخت بود العملِ  عکس بینیِ  معموالً پیش
ی ،آشغال است ای مثل  ولی با یک طراح افسانه ،تر است دانست کدام محتمل یا شاهکار؛ کسی 

ی آخِر دفرتچه خیره شد، سپس نگاهی به  استیو ابتدا به برگه. رَند، بخِت پذیرِش طرح خیلی باال بود
                                                 

1  John Akers 
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تیره  زردِ  رَند از رنگِ : فقط یک مشکل کوچک با هم داشتند. وش گرفتاو را در آغآنگاه و  ،رَند کرد
تر  روشن خواست آن را تغییر دهد و از یک زردِ  استفاده کرده بود ولی جابز می ”e“ برای حرِف 
ام،  من پنجاه سال است که توی این حرفه«: رَند مشتش را روی میز کوبید و گفت. استفاده کند

ن شود» .کنم دانم چه می می  .همین کافی بود که جابز پشی
نبود،  nextدیگر اسمش . رشکت حاال نه فقط یک لوگوی جدید، بلکه یک اسم جدید هم داشت

NeXT ولی  ،هزار دالر خرج کرد ۱۰۰.۰۰۰ند که چرا باید برای یک لوگو دیگران شاید درک نکن. بود
به معنای رشوِع یک زندگی جدید همراه با احساس و شخصیتی جهانی بود،  NeXTبرای جابز، 

کوال،  های مارک طبق آموزه. ای بسیار داشت فاصلهخود  حتی با اینکه هنوز تا ساخت اولین محصولِ 
ایش ارزش گام یک رشکت ُمعظَم باید از اولین   .های خود به دیگران باشد ها قادر به 

 با یک طرحِ . جابز را نیز پذیرفت ت ویزیت شخصیِ  طف، رَند طراحی کاریک لُ  به عنوانِ 
آور شدند؛  ولی در آخر دچار یک اختالف کشدار و مالل ،رنگارنگ آمد و باز هم دل جابز را ربود

را در سمت   رَند فاصله. بود» جابز. استیون پی«اسِم در  ”.P“ی سمت راسِت  اختالف بر رس فاصله
داد فاصله در سمت چپ باشد، درست  گذاشته بود در صورتی که جابز ترجیح می ”.P“راسِت 
ن اغراق  بی«: آورد که سوزان کِر به خاطر می. نویسی دیجیتال هم ممکن بود طور که در خط ه

 .بار جابز برنده شداما این » .بحثی بزرگ بود راجع به چیزی کوچک
. ، جابز به یک طراح صنعتِی قابل نیاز داشتNeXTبرای ساخت محصولی مشابِه طرح لوگوی 

ی طراح باواریایِی اپل  کدام او را به اندازه های محدودی که داشت صحبت کرد ولی هیچ با انتخاب
وت اسلینگر، که رشکتش فراگ: تحت تأثیر قرار نداد دایر  سیلیُکنی  دیزاین فروشگاهی در دره هار

اِم برای باز .بی.راضی کردن آی. منفعت با اپل داشت رپُ جابز یک قرارداِد  کرده بود و به لطِف 
ی تحریف واقعیت ممکن  ای کوچک بود که با اعتقاد قوِی جابز به دایره گذاش دسِت رَند معجزه

ِل قانع کردِن اپل به اعطای مجوز به اسلینگر برای طراحِی محصوالت . شد ولی در مقایسه با احت
  . نِکست، اَرزَنی بیش نبود

 فقط پنج هفته بعد از اعالمِ  ١٩٨٥در ابتدای نوامرب . این حال جابز از تالش منرصف نشد با
در آخر هفته با اسلینگر «: گونه مطرح کرد ای به ایزِنشتات درخواستش را این اپل، در نامه شکایِت 

دیزاین  صحبت کردم و او پیشنهاد داد برای تو یادداشتی بفرستم و چرایِی میل به کار با او و فراگ
جابز این بود که  شگفتا، استداللِ » .ی طراحی محصوالت جدید در نِکست را توضیح دهمابر 
نِکست هیچ «: دانست ولی اسلینگر که می ،داند اپل مشغول طراحی چه محصوالتی است ی

های طراحی که ما ممکن  طور سایر رشکت اطالعی از رویکردهای فعلی و آتی اپل ندارد، همین
ناپذیر  اجتناب ،های سهوی در طراحی ظاهری محصوالت بنابراین شباهت. نها کار کنیماست با آ 

نِ . است وت  ای تکیه بر حرفه، اپل و نِکست تأمین منافع من بهرتین راه برای به گ برای گرِی هار
من «: پروایی جابز مبهوت شد و به تندی پاسخ داد ایزِنشتات از بی» .استگریز از چنین رخدادی 
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ای و تو را مجبور به  تر به نیابت از اپل نگرانی خود را از راهی که در تجارت به آن افتاده یشپ
عنوان نگرانی مرا از  ات به هیچ نامه. ام کند، اعالم کرده ی اپل می استفاده از دستاوردهای محرمانه

ز رویکردهای فعلی نِکست هیچ اطالعی ا“ات به اینکه  در حقیقت بر آن افزود زیرا اشاره. بین نربد
انگیز  آنچه این درخواست را برای ایزِنشتات رسارس حیرت» .محض است کذِب  ”و آتی اپل ندارد،

دیزاین را مجبور به انرصاف از همکاری با  کرد این بود که همین استیو جابز، یک سال قبل فراگ می
 !ی کنرتل از راه دور وازنیاک کرده بود پروژہ

بهرت است به ) و البته بنا به دالیل متعدد دیگر(کار با اسلینگر  منظورِ جابز تشخیص داد که به 
. خوشبختانه اسکالی هم راغب بود. حل و فصل شکایتی که اپل بر علیه او اقامه کرده بود بپردازد

خارج از دادگاه دست یافتند که شامل پرداخت خسارت  به یک توافقِ  ١٩٨٦ی  بنابراین در ژانویه
ی محصوالتش به : ر ازای پس گرف شکایت از طرف اپل، نِکست موافقت کرد کهد. شد مالی 

ً به کالج شوند گران قیمت تولید های کاریِ  عنوان پایانه و  عرضه گردندها  ها و دانشگاه و مستقی
اپل ارصار داشت که  ،در عین حال. ی بازار نشود هیچ محصولی روانه ١٩٨٧پیش از مارس نیز، 

رسید که  هر چند به نظر می ”.م عاملی که با َمکینتاش سازگار باشد استفاده نکنداز سیست“نِکست 
 .موضعی بر عکس به نفع اپل باشد ،در این مورد

 ،آملانی گیر کار با اسلینگر شد تا اینکه در نهایت این طراحِ  بعد از حل و فصل شکایت، جابز پی
دید قراردادش با اپل گرفت دیزاین از انتهای سال  فراگ بود که بدین صورت. تصمیم به عدم 

اسلینگر ارصار داشت که دستش در طراحی باز باشد، . قادر به همکاری با نِکست شد ،١٩٨٦
بزرگ برای کار با استیو کنار  قِ گاهی باید یک چُ «: گفت می. درست مشابه پاْول رَندوضعیتی 
مند بود بنابراین جابز آزادی» .باشد دستت هایی به او داد که برای دیگران  مثل رَند، او هم یک ه

 .آرزو بود
امِ  ،اول جابز در گامِ  ام عیار باشد طوری که   دستور داد که کِیِس کامپیوتر یک مکعب 

ام زوایایش  ب و آمد چون پایداری خو  از مکعب خوشش می. درجه باشد ٩٠سطوحش یکسان و 
ِ عالیق ،نِکست مکعِب . کوچکی داشت در عین حال حجمِ  طراحی از  و سالیقِ  در پیشی گرف

ونه مدارهایی که به خوبی در  صفحه. همتا از کار در آمد ی جابزِی بی مالحظات مهندسی، یک 
احی و ، باید برای قرار گرف در این مکعِب سیاه، بازطر ندگرفت پیتزایِی مرسوم جا می های جعبه کیس

 . ندشد بازچینی می
اک قطعاتی که با . کرد تر می آن را به مراتب سخت مکعب، تولیدِ  بدتر اینکه، متقارن بودنِ 

ی کامل هستند تا بتوان آنها را  درجه ٩٠هایی کمی بزرگرت از  شوند دارای زاویه گیری تولید می قالب
.) دار دارد های زاویه قالبی که دیواره خارج کردن کیک از درست مثلِ (به راحتی از قالب خارج کرد 

ل و  ”،زوایای بدی“ و جابز هم مشتاقانه با آن موافق بود که چنان رصِّ ولی اسلینگر بر آن مُ  ک
دالر از  ٦٥٠.٠٠٠هایی به قیمت  بنابراین تصمیم به خرید قالب. برند قشنگی مکعب را از بین می
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جابز برای  وسواِس . ت را جدا از هم تولید کنندتا قطعا ،یک فروشگاه صنعتی در شیکاگو گرفتند
ل ی ،گرایی ک روی  - ها به جای مانده از قالب-کافی بود یک خِط باریک . شناخت حد و مرزی 
دیگری غیرقابل اجتناب بود، سوار  ی کِیس ببیند، به خاطر این چیز که از نظر هر کامپیوترسازِ  بدنه

از نو رشوع کند و این بار “گفت که  برگشته می گِر بخت رفت و به ریخته بر هواپی به شیکاگو می
که گری انتظار نداشت  هیچ ریخته«: کرد ها تعریف می یکی از مهندس  ”.کارش را درست انجام دهد

زنی کرد  جبور به خرید یک دستگاه سنبادهجابز آن رشکت را م» .مشهور چنین کاری کند یک آدمِ 
ام خطوِط محلِ  ارصار عجیبی داشت که کِیس منیزیومی . سابیده و محو شوند ،قطعات اتصالِ  تا 

ً رنگ مشکی مات داشته باشد، که رنگی مستعدِ  ر می لکه حت  .رفت دار شدن به ش
ن ل میگرایی را حتی در ساخت قطعاِت داخلی اِع آل جابز همواره ایده طور  کرد، درست ه

این وسواس نیز به سمت  ،نِکست با تأسیِس . حیاط یادش داده بود که پدرش حین ساخ حصارِ 
های داخل دستگاه،  خواست پیچ انه میُمرصّ . قید و بندهای قدیم رها بود افراط رفت چرا که حاال از

جایی که –نیز ادامه پیدا کند روکِش مرغوبی داشته باشند و رنگ مشکی بدنه حتی تا داخل کِیس 
 !فقط تعمیرکارها به آن دسرتسی داشتند، آن هم در صورت نیاز به تعمیر قطعات داخلی

  
  :چنین نوشت قرارِی جابز در جلسات کارِی نِکست، این بعدها برای اسکوایر، از بی ١جو نوِرسا

  
ِ اینکه جابز یک« چون او . درست نیست کند، اصالً دهد و گوش می رسه در جلسات  می گف

ی ً هیچ چیزی را بیش از حد تحمل  های مسلط شدِن او بر مسائل،  کند؛ یکی از راه اساسا
ای بعد دوال شده؛ سپس از  یک لحظه با زانو روی صندلی نشسته؛ دقیقه. وجوش زیاد است جنب

از ادا و اطوار او پر . نویسد قورباغه می  سیاه، خرچنگ صندلی به پایین خزیده و دارد روی تخته
زند و  آور به کسی که در حال صحبت است، زل می با جدیتی رعب. َجَود هایش را می ناخن. است
  ».رسند، مدام در حرکتند هایش که اندکی زرد به نظر می دست
  

ً مشتاقانه فاقدِ “کرد این بود که جابز  می گیجچیزی که نوِرسا را بیش از همه   ”نزاکت تقریبا
جور  معنِی دیگران؛ یک چیزی وراِی ناتوانی در مخفی کردِن عقایدش راجع به نظراِت بی. ود می

 به منظور اثباِت  ،رفتاِر خودآگاهانه و یا حتی، انحرافی مشتاقانه برای رسنگونی و تحقیِر دیگران
ونه. خودش هوش زیادِ  نشان داد، جابز ی چارت سازمانی را  برای مثال یک بار وقتی که دانل لِوین 

 ،اپل حضور در زمانِ  اش مثلِ  نوسانات اخالقی» .اینها آشغالند«: رسش را چرخاند و به اعرتاض گفت
ً کارت «: های بخش مالی را به طور افراطی ستوده بود که یکی از بچه. عجیب و غریب بود واقعا

 »!ندهاین معامله چر «: در حالی که روز قبل به او گفته بود» !عالی بود، عالی
                                                 

1  Joe Nocera 
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نیز  - آلتو در پالو-در بین نخستین کارمنداِن رسمِی نِکست، یک طراح داخلی برای مقر رشکت 
ن، طراحِی به روز و زیبایی داشت ولی جابز می. بود خواست آن را کامالً از نو  چون با اینکه ساخت

ای چوبی ه پوش ها با کف و فرش ای، شیشهدیوارهای ساخته با  های پیش دیوار. بازسازی کند
ن آش ١٩٨٩به سال  ١وود- در انتقال مقر نِکست به جایی بزرگرت در رِد. جایگزین شدند ، دوباره ه

ن کاسه ِن جدید، جابز ارصار کرد که به منظور زیباسازِی . بود و ه با وجود نوساز بودِن ساخت
ی کلیدی برای  قطعه ِپی مأموریت داد تا یک. اِم.به آی. ورودِی سالن، آسانسورها جا به جا شوند

ری داخلی آنجا بسازد ن. پلکانی مجلل که به نظر در هوا معلق بود: مع کار ساخت آن را  پی
ها بعد، جابز  سال. و باألخره هم شد» شدنی است«: گفت دانست ولی جابز می غیرممکن می

  .های اختصاصی اپل هم به کار برد مشابه آن پلکان را در طراحی فروشگاه
  
  

  كامپيوترِ  نكست
  

 ی تأسیس نِکست، جابز و دانل لِوین اغلب با همکاران در جاده و مشغولِ  های اولیه در ماه
با  ٢در هاروارد شام را در رستوران هارِوست. ن بودندیها و نظرخواهی از محقق بازدید از دانشگاه
کره روی  ع کرد به مالیدنِ وقتی کاپور رشو . رصف کردند ٣افزاری لوتوس رشکت نرم میچ کاپور، رئیِس 
العمِل کاپور جالب  عکس» ی کُلسرتول به گوشت خورده؟ وقت کلمه هیچتا حاال «: نان، جابز پرسید

ی من دست بردار، تا من هم  تو از نظر دادن راجع به تغذیه. گذارم باهات یک قراری می«: بود
نالبته این از روی شوخی بود ولی » .راجع به شخصیت تو نظر ندهم طور که کاپور بعدها  ه

ی حسابداری  لوتوس با نوش برنامه» .استیو در ارتباطات انسانی دست برنده را نداشت«: گفت
  .برای سیستم عامل نِکست موافقت کرد

یکی از  ٤، بنابراین مایکل هاْولیبگنجاندخواست محتواهای مفیدی در دستگاه  جابز می
او سپس مطلع شد که یکی از دوستانش در . ای دیجیتال ساخت نامه مهندسین رشکت، لغت

ای جدید از کارهای شکسپیر مشارکت داشته و  چینی نسخه ی دانشگاه آکسفورد، در حروف روزنامه
ل داد که یک نوار کامپیوتری از کل آثار شکسپیر آنجا باشد که اگر آن را به دست می ، آورد احت

بنابراین به استیو زنگ زدم و او گفت که اگر بشود «: ی نِکست بگنجاند توانست در حافظه می
، ١٩٨٦بهارِی زیبا به سال  صبحِ در یک » .بالفاصله با هم به آکسفورد پرواز کردیم. العاده است فوق

ن اصلی انتشارات در قلب آکسفورد، جابز پیشنهاد کرد که در مقابل دریافت حق  در ساخت
                                                 

1  Redwood 
2  Harvest 
3  Lotus 
4  Michael Hawley 
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ِسنت به ازای  ٧٤ی  دالر به عالوه ٢.٠٠٠ی آکسفورِد آثار شکسپیر، مبلغ  انحصاری استفاده از نسخه
 مرکزدر . اش سود خالص است برای ش همه«: به آنها گفت. فروش هر کامپیوتر را پرداخت کند

توافقات کلی انجام شد و بعد به » .قبالً هرگز این کار انجام نشده. توجه قرار خواهید گرفت
ن نزد ای خانه میِ  ی رسمی،  در زمان عرضه. بود، رفتند ١نایکی که در گذشته پاتوق لُرد بایر در ه

عبارات را هم  معانیِ  و یک فرهنگِ جامع  نامه، یک فرهنگ نِکست عالوه بر آثار شکسپیر، یک لغت
های الکرتونیکِی قابل  ی کتاب در مجموعه قرار داد و آن را به یکی از محتواهای پیشگام در عرصه

 .جستجو بدل کرد
ی  های موجود در بازار، جابز درخواست طراحی یک پردازنده به جای استفاده از پردازنده

این به . یک تراشه را جلوی تیم مهندسی گذاشتاختصاصی با کارکردهای چندگانه بر روی فقط 
ولی جابز با تجدیدنظِر مداوم در کارکردهای مورد نظرش برای  ،ی سخت بودا خود خواسته خودیِ 

ً غیرممکن کرد وقت  اتالِف  بعد از یک سال مشخص شد که این فقط باعِث . پردازنده، کار را تقریبا
  .است

محصول بسازد؛  کامالً اتوماتیک و پیرشو برای مونتاژِ  ی او همچنین ارصار داشت که یک کارخانه
این بار هم اشتباهات مشابهی را . گویا از آن تجربه درس نگرفته بود. ی َمکینتاش پروژہدرست مثل 

فقط به خاطر تغییر (ها رنگ شدند و  ها و ُربات دستگاه. تر مرتکب شد، البته با رویکردی افراطی
ای در آمدند، درست عین  دیوارها به رنگ سفیِد موزه. هم رنگ شدندباز ) ی او، سلیقهدر مداوم 

ً  صندلی. ی َمکینتاش دیوارهای کارخانه دالر و پلکانی  ٢٠.٠٠٠های چرمی مشکی به قیمت مجموعا
که جابز ارصار داشت . مشابه آنچه در مقر نِکست تعبیه شده بود نیز در کارخانه نصب شد

مدارها در حین  مرت طوری قرار گیرند که صفحه ٥٠مونتاژی به طول آالت در امتداد خط  ماشین
ساخت و تکمیل از چپ به راسِت سالن حرکت کنند تا کل فرآیند تولید از داخل راهروی 

اِس  ٢٠مدارها از یک طرف وارد و  صفحه. انداِز کارخانه بهرت دیده شود چشم  دقیقه بعد بدون 
بر اساس اسلوبی ژاپنی معروف به  مونتاژ فرآیند. شدند ج میانسان، تکمیل شده از سمت دیگر خار 

داد که دستگاه بعدی  ی خود را انجام می هر دستگاه فقط زمانی وظیفه: گرفت صورت می ٢کانبان
  .ی دریافت قطعه بود آماده

نگری یا تحقیر را  افسو«: گفت تریِبل می. جابز در رفتارش با کارمندان نیز تغییری لحاظ نکرد
ولی گاهی هم اثرگذار » .موارد اثبات شده بود اثرگذار است گرفت که در اغلِب  به کار می طوری
ساعت در نِکست کار کرد  ٩٠ای  ماه، هفته ١٠برای  ٣ها به نام دیوید پاْولِسن یکی از مهندس. نبود

از  خیلییک روز جمعه وارد شد و به افراد گفت که  بعد از ظهرِ استیو «: و وقتی استعفا داد که
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 ُ ویک از او پرسید که چرا آنقدر خشن با کارمنداِن خود  وقتی بیزینس» .مید شده استکارشان نا ا
ی من  بخشی از وظیفه«: رشکت خواهد انجامید کند، گفت که چنین مدیریتی به بهرت شدنِ  رفتار می

ت، برخی افراد به محیطی که در آن اصل بر خوب بودن اس. کیفیت باشم این است که معیارِ 
ی   ».کنند عادت 

های علمِی زیاد، مالقات با  گردش. جابز هنوز آن سبک شخصی و کاریزمای خاصش را داشت
را از خود  دزدان دریایی ی ی غیورانه هروحیهنوز و ا .های شخصی نشینی عزلتو ، ١اساتید آکیدو

ن رشکت تبلیغاتی که آگهی /در مقطعی، اپل، چیات. داد نشان می را  ”١٩٨٤“دی را اخراج کرد؛ ه
ً که خوش آمدی آی«ساخت و تبلیغ معروف  جابز . ژورنال کار کرد اسرتیت را در وال» اِم.بی.جدا

ام صفحه در وال ... ِدی/واقعاً که تربیک دارد چیات«: ژورنال زد، با این مضمون اسرتیت یک آگهی 
  ».شود بعد از اپل زندگی تازه رشوع می: دهم به ش تضمین می چون
ی تحریف واقعیت بود که اولین  در اپل، دایره حضورش الً مهمرتین شباهت او به روزهایاحت

در آنجا اعالم . رقم خورد ١٩٨٥در اواخر  ٢ظهور آن در نخستین تفرِج گروهی نِکست در ساحل ِپبل
غیرممکن بودن . ماه به بازار فرستاده خواهد شد ١٨ت در عرض تنها کرد که اولین کامپیوتر نِکس

ً بر همه آشکار بود ولی او پیشنهاِد یکی از مهندس بین باشند و بر  گفت واقع ها که می آن تقریبا
به فرض که ما چنین کاری بکنیم، «: حساب کنند را رد کرد و گفت ١٩٨٨ی محصول در  روی عرضه

ام کاری که کرده تکنولوژی ما را پشت رس می. نددنیا رس جایش نخواهد ما ایم را باید  گذارد و 
 ».بیاندازیم توی توالت

جابز را داشت، بار دیگر  که همیشه تواِن به چالش کشیدنِ  ،های اپل جوآنا هافَمن از قدیمی
تحریف واقعیت، ارزِش «: ایستاده بود، گفت سفید تختهجلوی جابز در حالی که او . چنین کرد

محصول را  طوری که طراحیِ  ،زمان باز شود با این حال وقتی پایش به تعیینِ . انگیزشِی باالیی دارد
ً به غلط کردن خواهیم افتاد هم تحت تأثیر قرار دهد، آن  : گفت  ،جابز موافق نبود» .وقت واقعا

ن من، ما داریم مثل الک« دست  معتقدم اگر این فرصت هم از .کنیم پشت حرکت می نه، به گ
گرچه همه بوهایی برده بودند ولی آنچه که جابز نگفت این » .کشد ته میبه مرور برود، اعتبارمان 

الً نقدینگی شان به تعویق می بود که اگر اهداف شان هم ته  افتاد، نه فقط اعتبارشان، بلکه احت
بود و اگر با  نِکست روی میز گذاشته اش را به سالمتیِ  میلیون دالر از پول شخصی ٧. کشید می

رشکت رسازیر  محصول به حساِب  فروِش  ماه سودِ  ١٨کردند، باید ظرف  سوزی می همین رسعت پول
ی ،شد می  .ماند و گر نه دیگر پولی در کیسه 

                                                 
1  Akido 
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سه ماه بعد، وقتی برای تفرج بعدی به ساحل ِپبل برگشتند، جابز فهرست جمالت قصارش را 
ام شد« :اینگونه آغاز کرد  ١که نوبت به سومین تفرج در سونوما ١٩٨٦در سپتامرب » .ماه عسل 

  .تصادم با یک دیوار مالی بودند او در حالِ  بینیِ  بندی پرت و طبق پیش از زمان  رسید، کامالً
  
  

  آيد پِروت به كمك مي
 

٪ از ١٠، ریسکیگذاری  های رسمایه جابز با ارسال درخواستی به رشکت ،١٩٨٦در اواخر سال 
 ٣٠این به خودِی خود کل رشکت را . میلیون دالر به فروش گذاشت ٣سهام نِکست را به مبلغ 

ً رقمی کمرت . کرد، عددی که جابز معلوم نبود از کجا آورده است گذاری می میلیون دالر ارزش نهایتا
ذاب با میلیون دالر خرج رشکت شده بود و غیر از یک لوگوی شاهکار و چند دفرت کاِر ج ٧از 

ایش وجود نداشت پلکان هیچ درآمد و محصولی، و نه حتی . های معلق، چیز دیگری برای 
گذاری پیشنهادش را  بنابراین طبیعی بود که هیچ رسمایه. در کار نبود ،اندازی برای اینها چشم
  .نپذیرد

کوچک  ٣یک تگزاسیِ : نام داشت ٢او راس ِپروت. دل به صحنه آمد با این همه یک کابوی خوش
میلیارد دالر به  ٢.٤را تأسیس کرده و بعد آن را به قیمت  ٤سیستمز ِدیتا  که رشکت الکرتونیک 

ال اِس، بخِش .بی. مستند پی ١٩٨٦ِپروت به طور اتفاقی در نوامرب . فروخته بود ٥موتورز ج
رک کرد، آنقدر او بالفاصله جابز و تیمش را د. ای راجع به جابز و نِکست کارآفرینان را دید؛ برنامه

این جمله بسیار » .کردم شان را کامل می جمالت«: کرد شان می که وقتی داشت در تلویزیون نگاه
: بعد به جابز زنگ زد و گفت ِپروت روزِ . های اسکالی بود و از همین رو ترسناک شبیه به توهم

 ».هر موقع به رسمایه احتیاج داشتی، به خودم زنگ بزن«
ولی مراقب بود که این را بروز  ،گذار نیاز داشت بدجور به یک رسمایهالبته که جابز خیلی 

ِپروت چند نفر از تحلیلگرهای خودش را فرستاد تا . یک هفته صرب کرد و بعد زنگ زد. ندهد
ِپروت بعدها . حسابش خوِد ِپروت باشد جابز به شدت مراقب بود که طرِف . نِکست را ارزیابی کنند

نیفاش کرد که یکی از بزرگ هایش در زندگی این است که کل مایکروسافت یا الاقل  رتین پشی
بیل گِیتس جوان با او  مالقاِت  گشت به زمانِ  ماجرایی که بر می ؛بخش بزرگی از آن را نخریده است

اس بود، سهام مایکروسافت عرضه. ١٩٧٩، به سال ٦در داالس ی عمومی  اینک که ِپروت با جابز در 
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ِپروت فرصت خوبی برای پول پارو کردن و البته یک . میلیارد دالر بود ١ شده و ارزشش معادل
 . تجارت جالب را از دست داده و حاال مشتاق بود که دوباره مرتکب اشتباهی مشابه نشود

در . گذاری بود های رسمایه برابر بزرگرت از پیشنهادش به سایر رشکت ٣جابز به ِپروت  پیشنهادِ 
٪ از رشکت را تصاحب کند، البته منوط به اینکه جابز ١٦توانست  ِپروت می ،میلیون دالر ٢٠ازای 
میلیون دالر  ١٢٦لذا ارزش تخمینی کل رشکت معادل . افزود میلیون دالر به رسمایه می ٥هم 
بعد از مالقات با جابز گفت که پای کار . نبود مهمیی  پول اصوالً برای ِپروت مالحظه. شد می
ش . ها را، تا با آنها مسابقه بدهند کنم و سوارکارها اسب رها را انتخاب میمن سوارکا«: ایستد می
 ».ی کار بر بیایید بندی امروز من هستید، بنابراین خودتان از عهده ها رشط بچه

ن  دیگری هم به نِکست آورد که به اندازه ِپروت چیزِ  او بدل : میلیون دالر با ارزش بود ٢٠ی ه
یت او اعتباری . ی ستایش است اش شایسته و این ویژگی ،برای افرادشور  رشد به مشوقی پُ  ح

: گفت ١تایمز  در مصاحبه با نیویورک. برای نِکست به ارمغان آورد -در بین بزرگرتها-باورنکردنی 
های اقتصادی است که در این  ترین بنگاه ریسک تأسیس، نِکست یکی از کم به عنوان رشکتی تازه«
این (رشکت هستند  افزارِ  ای داریم که سخت خربه کارمندانِ . ام امپیوتر دیدهسال در صنعت ک ٢٥

ام تیمش در نِکست، لعنتی) .تعریف آنها را به اوج برد ل استیو و  گرایی هستند که  ترین گروه ک
 ».ام در عمرم دیده

عی و تجاری نیز رس می ِپروت در عین حال به محافلِ  جابز  ملِ زد که از این منظر هم مک اجت
نی شامی که گوردون و آن گِتی او جابز. بود برای پادشاه اسپانیا خوان کارلوِس  ٢را با خودش به مه
کند،  وقتی کارلوس پرسید کیست که ِپروت را همراهی می. فرانسیسکو بر پا کردند برد در سان ٣اول

وت بعدها از آن به عنوان آنها آنقدر با هم گرم گرفتند که ِپر . او بالفاصله جابز را معرفی کرد
ی باالی خودش، نسل بعدی کامپیوترها را  یاد کرد که در آن جابز با روحیه ”گفتگویی الکرتونیک“

. در پایان، کارلوس یادداشتی برای جابز نوشت و دست به دست، به او رساند. برای پادشاه رشح داد
 ».یک کامپیوتر فروختم«: و جابز گفت» شده؟  چی«: ِپروت پرسید

زدند که ِپروت هر  ای جابز را رقم می این و سایر ماجراها در کنار هم، سطرهای داستان افسانه
، یی باشگاه خربی ملّی در واش در جلسه. کرد رفت آن را تعریف می کجا می ُ  جابززندگی  ماجراینگ

  :صویر کردت ، چنینی زندگی یک مرد جوان در قاب افسانه ،تگزاسیهای  شبیه داستانرا با لحنی 
  
و  کرد می ها در گاراژش کار شب ،کالج بر بیاید ی مخارجِ  آدمی چنان فقیر که نتوانست از عهده«

 های نقاشیی از کاراکرت که شبیه -پدرش . ، چون این عشقش بودفتر  میَور های کامپیوتری  با تراشه

                                                 
1  New York Times 
2  Gordon And Ann Getty 
3  Juan Carlos I 



ه د ج ه ل  ص  ٢٤٥   | ف

 

بساز که بشود فروخت یا برو استیو، یا چیزی “: گفت آمد و می بار می روزی یک -بود ١ِول نُرَمن راک
ی چوبی که پدرش ساخته بود،  روز بعد در یک جعبه ٦٠ ”.یک کاری برای خودت دست و پا کن

به معنای واقعِی کلمه، جهان را  ،اپل پا به جهان گذاشت و این بچه دبیرستانی اولین کامپیوترِ 
  ».دگرگون کرد

 
و شاید  بودِول  راک های نقاشی ی ازکاراکرت ، تشبیه پدر جابز به او محض در جمالِت  تنها حقیقِت 

ً به این جمالت اعتقاد داشت . جهان هم آن آخرین جمله، راجع به دگرگون کردنِ  ِپروت که مطمئنا
ُ پُستیاز واش ٢به دیوید رِمنیک. دید خودش را در جابز می چون مثل اسکالی، او هم جوانیِ   ٣نگ

  ».یک روح در دو بدن. مرموز هستیماستیو شبیه من است، به شکل مشابهی «: گفت
  
  

  گيتس و نكست
  

ً آن بدِن دیگر با روحی یکسان با استیو نبود جابز متقاعدش کرد که برای . بیل گِیتس قطعا
ولی گِیتس . که منفعت باالیی هم برای مایکروسافت داشت ،افزارهای کاربردی بسازد َمکینتاش نرم

عامل نِکست  تصمیم گرفت برای سیستم ،ی تحریف واقعیت مقاوم بود و در نتیجه دایره در مقابلِ 
ولی  ،ها را ببیند رفت تا طراحی گِیتس به نوبت به کالیفرنیا می. افزارهای اختصاصی تولید نکند نرم

ولی من  ،فرد بود َمکینتاش واقعاً منحرص به «: به فُرچون گفت. گشت امیدتر از قبل بر می هر بار نا
ی  ».ای هست ەویژ  ، چه چیزجدیِد استیوکامپیوتر  که درفهمم  به شخصه 

ی در . توانستند برای هم احرتام قائل شوند بخشی از مشکل این بود که این دو غوِل رقیب 
آلتو به عمل آورد، جابز  که گِیتس اولین بازدیدش را از دفرت مرکزی نِکست در پالو ١٩٨٧تابستان 

ای او را رسگرم  را در سالن منتظر گذاشت طوری که گِیتس از پشت دیوارهای شیشه یک ساعت او
، گذاشتند واال جلویم-در نِکست، اُد«: گفت گِیتس می. دید گفتگوهای سطحی با دیگران می

و با لبخندی محو بر لب، رسش » ندیده بودم یهرگز دفرتی به آن ولخرج! هویج دنیا  ترین آب گران
 ».استیو هم یک ساعت دیر به جلسه آمد«: را تکان داد و افزود

ما با هم َمک را ساختیم، برای تو «: مشخص و ساده بود  اوضاع برای گِیتس کامالً ،از نظر جابز
  ».العاده خواهد شد حاال هم قصد داریم این را با هم بسازیم، که برایت فوق! چطور بود؟ عالی
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ن  ی ولی گِیتس به جابز رحم نکرد، درست ه این «: گفت. کرد طور که جابز به دیگران رحم 
کالً چیز . کِیِس آشغالش هم خیلی گران است. رام عملکرد کندی دارد دی سی! دهدستگاه چرن

ً بر آن تأکید کرد که و بعد تصمیِم خودش را گرفت و در تک» مضحکی است : تک دیدارها مجددا
توجیهی هیچ نِکست،  هایافزار  های دیگر برای ساخت نرم پروژہمنابع از  انتقالِ برای مایکروسافت 

اینکه بارها تصمیم مایکروسافت را به طور علنی جار زد که همین باعث شد دیگران بدتر . ندارد
و کار روی  نم«: گفت ١ُورد  به اینفو. ی نِکست نشان دهندافزار برا ی نرم توسعهنیز میل کمرتی به 

 »!گوِر پدرشنِکست؟ 
کردند، جابز رشوع یکدیگر را مالقات ها  کنفرانسورودِی تاالِر یکی از وقتی به طور اتفاقی در 

وقتی برایش بازار «: گِیتس این بود پاسخِ . گردانی از نِکستی کرد به رسزنش گِیتس به خاطر رو 
پارک به  زیراکس آدل گُلدِبرگ از مهندسینِ . جابز عصبانی شد» .کنم پیدا کردی، من هم لحاظش می

جابز ارصار داشت که » .همه رویِ  دادشان باال گرفت، صاف جلویِ  داد و بی«: آورد که خاطر می
کرد، گِیتس  چه بیشرت داغ می ی کامپیوترها است و مثل همیشه، هر آینده نِکست متعلق به نسلِ 

  .و دست آخر هم فقط رسی تکان داد و رفت .شد خیال می بیشرت بیهم 
و احرتاِم از روی اکراهی که به ندرت برای هم قائل -این رقابت دو نفره  در زیر پوسِت 

افزار معتقد  افزار و نرم سخت جابز به یکپارچگیِ . بنیادینی خوابیده بود تفاوت فلسفیِ  - شدند می
اما گِیتس به . داد ها سوق می دستگاهی ناسازگار با سایر دستگاه چیزی که او را به ساخِت  ،بود

از همگی  ،هایی سازگار با هم بسازند های مختلف دستگاه دنیایی اعتقاد داشت که در آن رشکت
افزارهای کاربردی مشابهی  و نرم ،استفاده کنند) مایکروسافت ویندوزِ (یک سیستم عامل استاندارد 

طرز تفکرش را  این گِیتس بود که سودِ  ،آخر دسِت . داشته باشند) مثل مایکروسافت ُورد و اِکسل(
ُ پُست گفتیبه واش. بُرد شوند که ما به آن  و با یک ویژگی جالب عرضه میستیمحصوالت ا«: نگ
افزارهای موجود را  کدام از نرم این کامپیوترش با اینکه عالی است ولی هیچ ”.ناسازگاری“گوییم  می

ی چیزی  خواستم یک کامپیوتر ناسازگار بسازم، مطمئنم به خوبیِ  حتی اگر هم می. کند پشتیبانی 
ی   ».آمد که او ساخته از کار در 

انی و  در مجمعی در کمربیجِ  ،١٩٨٩به سال  ماساچوستز، جابز و گِیتس از پی هم سخ
گفت که هر چند  جابز از این می: کردند متضادشان راجع به دنیای کامپیوتر را بیان می نظراِت  نقطه

دهد و اینکه َمکینتاش، رویکردی انقالبی را با  بار، موجی نو در صنعت کامپیوتر رخ می سال یک
نویسی  برنامه خواست با می ،بط کاربری گرافیکی به جهان عرضه کرده بود و نِکست هم در ادامهرا

نِد دارای سی) گرا شیء( محور موضوع رام، موجی نو در اَندازد و  دی و تلفیق آن با یک دستگاه قدر
ندی  نرم در این میان، به قول او هر رشکِت  نتیجه رسیده به این  ”به جز مایکروسافت“افزاری قدر
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بر این عقیده ترصیح کرد که  ،گِیتس که روی صحنه آمد. نو باشد بود که باید بخشی از این موجِ 
مقصدی جز شکست  -بود که جابز در پیش گرفته-افزار  افزار و سخت نرم سازیِ  رویکرد یکپارچه

 بازارِ «: گفت یاو م. ندارد، درست مثل اپل که در رقابت با استاندارِد ویندوز شکست خورده بود
 نظیرِ  وقتی نظرش راجع به طراحی بی» .ی جدا از هم هستند افزار دو مقوله نرم افزار و بازارِ  سخت

ونه  اشاره کرد و  -که هنوز روی صحنه بود- ی نِکست  اولیه حاصل از رویکرد جابز را پرسیدند، به 
سخر گفت   »!دهم رنگ بهتان می قوطیاگر مشکی دوست دارید، من یک «: با 

  
  

 ام.بي.آي
  

توانست  نظیر به مبارزه با گِیتس برخاست، حرکتی که می جابز با یک حرکت جوجیتسوی بی
جابز به دو  ولی این مستلزم تن دادنِ . تعادل قدرت در صنعت کامپیوتر را برای همیشه بر هم بزند

و پشت میز  ،افزار ر سازندگان سختبه دیگ عامل سیستماعطای لیسانس : خارج از قاموسش بود کارِ 
گرا باشد ولو اندک، بنابراین بر اکراه خود فائق  خواست عمل او می ).اِم.بی.آی( بلو نشس با بیگ

 .البته قلبش هرگز مایل به این کار نبود و به همین دلیل هم عمِر این اتحاد کوتاه شد. آمد
نیِ  ُ رشوع شد که در ژوئن یبه یادماندنی در واش ماجرا از یک مه هفتاد برای تولد  ١٩٨٧نگ

ُ پُست، کاترین گراهامیواش امتیازِ  صاحبسالگی  ن از  ٦٠٠برگزار گردید؛ جشنی با حضور  ،نگ مه
اِم از نیویورک، خود را .بی.آی رئیِس جان اَکِرز و  ،جابز از کالیفرنیا. یگانجمهور رونالد رِ  جمله رئیس

جابز این شانس را به دست آورد که از مایکروسافت . اولین دیدار آنها بوداین . با پرواز رساندند
: اِم را از انتخاب ویندوز به عنوان سیستم عامل خودش بر حذر دارد.بی.بدگویی و سعی کند آی

اِم اشتباه خیلی خیلی بزرگی .بی.کنم آی نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و به او گفتم که فکر می«
ر کرده، چون معتقد نبودم که نرم افزاری اتژی نرمکرده که کل اسرت  افزار  اش را روی مایکروسافت ق

 ».آنها چیز خیلی خوبی باشد
چند هفته بعد جابز » خواهی به ما کمک کنی؟ تو چطور می«: برای شادِی دل جابز، اَکِرز پرسید

ونه. مونِک نیویورک رفتاِم در آر .بی.افزار، باد تریِبل، به مقر اصلی آی نرم همراه با مهندِس  ی  یک 
ترین  مهم. اِم با دیدن آن به سقف چسبیدند.بی.مهندسین آی. اولیه از نِکست روی میز گذاشتند

اِم .بی.های کارِی آی مدیر بخش پایانه ٢اندرو ِهلِر. عامل نِکست بود سیستم ،١استپ مورد، نِکست
: اش را استیو گذاشت، او بعدها گفت چنان تحت تأثیِر جابز قرار گرفت که نام پرس نو رسیده

                                                 
1  Nextstep 
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افزاری را  ی نرم ای که فرآیند توسعه پایه نویسیِ  استپ مراقبت از بسیاری از کارهای برنامه نِکست«
 ».گرفت کرد، خود بر عهده می کُند می

افراطی  کوچک توجهِ  کشیده شد، زیرا جابز مثل همیشه به جزئیاِت  ١٩٨٨مذاکرات به سال 
رفت و فقط توسط  خاطر اختالفاتی بر رس رنگ و طراحی از جلسات بیرون می به. داد نشان می

ی. شد تریِبل یا لِوین آرام می زده  رسید خودش هم بداند کدام یکی بیشرت او را وحشت به نظر 
گری  ی میانجی ِپروت در آوریل، تصمیم گرفت میزبان یک جلسه. اِم یا مایکروسافت.بی.کند؛ آی می

استپ را  ی فعلی نِکست اِم نسخه.بی.آی: معامله از این قرار بود. باشد) در داالس(در مقر خودش 
استپ را بر روی برخی از  آورْد و اگر مدیران از آن راضی بودند، نِکست تحت لیسانس در می

جابز . آلتو فرستاد ای به پالو صفحه ١٢٥اِم یک قرارداد .بی.آی. دادند های کاری هم قرار می پایانه
ها هنوز متوجه نیستید«: مطالعه آن را توی سطل انداخت و گفت بدون و از اتاق بیرون » ش
  . تر با صفحات کمرت را کرد که در کمرت از یک هفته به دستش رسید تقاضای یک قرارداد ساده. رفت

ی رسمی کامپیوتر نِکست در اکترب، از رصد بیل گِیتس  خواست قرارداد را تا زمان عرضه میاو 
گِیتس از این قرارداد . اِم ارصار داشت که قضیه زودتر علنی شود.بی.ولی آی ،نگه دارددور 

های مایکروسافت  عامل اِم را از وابستگی به سیستم.بی.تواند آی دریافت که این می. خشمگین شد
استپ با هیچ چیزی سازگار  نِکست«: اِم هشدار داد که.بی.دور کند و به یکی از مدیران آی

 ».نیست
سایر سازندگان . ی گِیتس را رقم زده باشد رسید جابز بدترین کابوس شبانه در ابتدا به نظر می
، به رساغ ٢و ِدل ١های مایکروسافت وابسته بودند، به طور مثال کامپَک عامل کامپیوتر که به سیستم

خریداری استپ را  سازی از نِکست و لیسانس استفاده از نِکست جابز رفتند تا حق امتیاز مشابه
ً از تجارِت . کنند اما  پیشنهاد مبالغ خیلی باالتری را هم دادند، به رشط آنکه نِکست پای خود را 
  .افزار بیرون بکشد سخت
سازی از روی محصول را به  او بحث مشابه .بود زیادحداقل در آن برهه، برای جابز خیلی  این،

این دوری وقتی بیشرت شد که . دی گراییداِم نیز به رس .بی.اش با آی کم رابطه کلی رد کرد و کم
جابز برای مالقات با جانشین او، جیم . اِم رفت.بی.شخِص مؤثر در رقم خوردن قرارداد، از آی

جابز تقاضای پول . اتاق را خالی کردند و رو در رو به گفتگو نشستند. به آرمونک رفت ٣کاناوینو
استپ را هم  های بعدی نِکست س استفاده از نسخهبیشرتی کرد تا رابطه را رس پا نگه دارد و لیسان

قرارداد . های جابز طفره رفت کاناوینو تعهدی نداد و در ادامه، از پاسخ به تلفن. اِم بدهد.بی.به آی

                                                 
1  Compaq 
2  Dell 
3  Jim Cannavino 
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مبلغی بابت حق لیسانس دریافت کرد، ولی فرصت تغییر دنیا هرگز   به زودی لغو شد و نِکست
  .نصیبش نشد

  
  

  1988نكست، اكتبر  معرفيِ
  

ِ تبدیل هر رویدادِ  ایِش  جابز، ه نظیر را دارا بود و برای معرفی  بی معرفی محصول به یک 
خواست کار از  می -فرانسیسکو ، در تاالر سمفونی سان١٩٨٨اکترب  ١٢در - کامپیوتر نِکست  جهانیِ 

منتهی به رویداد، تقریباً هر روز های  در هفته. فرستاد باید شکاکان را به هوا می. همیشه بهرت باشد
ی  ی ویکتوریایی سوزان کِر، طراح گرافیکی نِکست و سازنده فرانسیسکو و خانه با اتومبیل به سان

طور که  تک اسالیدها را آن او تک رفت تا با کمکِ  های اصلی َمکینتاِش اول می آیُکنها و  فونت
زمینه، همه و همه را کنرتل  پس سبزِ  ی رنگِ  هدرج از م گرفته تا تعیینِ  جابز. خواست بسازد می
رینی، جلوی چند نفر از  و بعد در جلسه» آید از این سبز خوشم می«گفت  می. کرد می ی 

های تأییدکننده رس  و آنها همه زمزمه» نظیر بی سبِز عالی، سبزِ «: کارمندان، ِورِد زبانش این بود
 .دادند می

حتی بر روی فهرست مدعوین و منوی پذیرایی . ک نبودبرای جابز هیچ یک از جزئیات، کوچ
ل نظر میهم اِ ) ای و غیره آب معدنی، شیرینی، پنیر خامه( آن  برای روی صحنه بردنِ . کرد ع

دالر به آنها و نیز  ٦٠.٠٠٠ی ویدیو پروژکتور و پرداخت  ایش، با دعوت از یک رشکت سازنده
با کوتز بر رس . خود را تکمیل کرد ، تدارکاِت ١، ُجرج کوتزمدرن ی تئاترهای پُست کننده استخدام تهیه

ایی . ی تیره و ساده به توافق رسیدند، که از آن دو چندان هم بعید نبود استفاده از یک صحنه رو
ی تاریک، میزی با روکش  زمینه با پس ،سادهو   ی تیرها از مکعِب مشکِی زیبا باید در یک صحنه

ی پر از گل، انجام  ساده و البته یک گلدانِ  ،روِی کامپیوتر پوشاندنِ  ای مشکی برای سیاه، پارچه
سازی  افزار کامالً آماده نبودند، جابز ابتدا بر انجام یک شبیه افزار و نرم از آنجا که سخت. گرفت می

ن شد چون می توری  این کار، شبیِه راه رف روی طناب بدونِ که دانست  ارصار کرد ولی بعد پشی
 .ی مراسم توافق کردند پس همه بر اجرای زنده. خواهد بود محافظ

ِ  ٣.٠٠٠بیش از  ها مستقر  پرده، در صندلی نفر به آن رویداد آمدند، دو ساعت قبل از باال رف
ایش که نا ُ  شدند و ناراضی هم بیرون نرفتند، حداقل از  جابز برای سه ساعت روی . مید نشدندا

ثانی در  ٣اندرو لوید ِوِبرِ «: از نیویورک تایمز ٢که به قول اندرو پُالکصحنه بود و دوباره اثبات کرد 
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از شیکاگو  ١ِوز اسمیت. است» ەهای ویژ  معرفی محصوالت و استاد اجرای روی صحنه با جلوه
محصول، مثل دومین  در مقایسه با دیگر رویدادهاِی معرفیِ «: گفت که این رویداد ٢تریبیون

 ».کلیسا عمومیِ  ر مقایسه با جلساِت نشست شورای واتیکان بود د
ن جمله » .برگش روی صحنه واقعاً عالی است«: ی افتتاحیه، تشویِق حضار همراهش بود از ه

ری کامپیوترهای شخصی رشوع کرد و قول داد که حضار، رویدادی  تاریخچه کار را با مرورِ  ی مع
زمانی که -دهد  اتفاق رخ می هر دهه فقط یک یا دو دفعه این«: درجه یک را شاهد باشند

ری جدید به ظهور رسیده و می افزار  ی او، نرم به گفته» .ی کامپیوترها را عوض کند رود تا چهره مع
تشخیص ما این «: بود  های رستارس کشور طراحی شده سال رایزنی با دانشگاه ٣افزار بعد از  و سخت

  ».وتری شخصی نیاز داردی کامپی عالی به یک پایانه تحصیالِت  بود که نظامِ 
بهرتین چیزی که «: است ”العاده فوق“گفت محصول . آمیز داشت مثل همیشه بیانی مبالغه

ی حتی زیبایی بخش» .توانستیم تصور کنیم می با نوک . شدند را نیز ستایش کرد هایی که دیده 
گرفت باال نگه  را که در مکعبی با همین ابعاد جای می یمرت  سانتی ٣٠×٣٠مدار  انگشتانش صفحه
امیدوارم به زودی از نزدیک ببینیدش چون زیباترین «: حضار را بر انگیخت داشت و تحسینِ 

انی » .ام مدار چاپی است که در عمرم دیده صفحه از  ”من یک رؤیا دارم“(سپس، با پخِش دو سخ
انی تواِن کامپیوتر برای پخِش ) ٤کِِندیاز  ”سؤالی نپرسید“و  ٣مارتین لوتر کینگ ها را نشان داد؛  سخ

کامپیوتر نزدیک شد تا صدای خودش را  با دستوراِت صوتی یک ایمیل ارسال کرد؛ به میکروفونِ 
کامپیوتر  صنعِت  سالم، من استیو هستم، این پیام را در یکی از روزهای تاریخیِ «: گفت. ضبط کند

آنها همگی کف و . به پیام اضافه کنند ”عالی تشویقِ “که یک و از حضار خواست » فرستم می
 .سوت زدند

که اکنون یا هر » کننده است بسیار تعیین«های مدیریتی جابز این بود که  یکی از فلسفه
در . کنی ”بندی رشط“جدید  را روی یک ایده یا تکنولوژیِ  ”رشکت“موقعی، تاس را بیاَندازی و 

ونه ر خوبی  معرفی عمومی نِکست او  ای از این ایده را به رخ کشید که البته بعداً مشخص شد ق
راِم با ظرفیت باال اما کُند، و عدم استفاده از فالپی برای  دی داش یک سی: نبوده است

بودیم و  دو سال قبل تصمیمی گرفتیم، آن موقع یک تکنولوژی جدید دیده«: گفت. گیری پشتیبان
  ».قرار شد روی آن ریسک کنیم

آنچه انجام «: رساند رشکت را به اثبات می نگریِ  ی دیگری را معرفی کرد که آینده سپس خصیصه
 به ویراسِت آکسفورد از آثارِ  ،از آن جمله» واقعی است، های دیجیتالیِ  ایم ساخِت اولین کتاب داده
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دستگاه چاپ توسط گوتنربگ تاکنون چنین  اخرتاعِ  از زمانِ «: دیگر اشاره کرد شکسپیر و نیز کتِب 
ی در صنعت نرش رخ نداده بود   ».پیرشفتی از نظر ه

این بار هم در . پرداخت خودش، با آنها به شوخی می های اخالقیِ  گاه با اطالع از ضعف جابز گه
ف من به ای که گاهی برای توصی کلمه«: الکرتونیک، خودش را دست انداخت کتاِب  معرفیِ  هنگامِ 
حضار آگاهانه خندیدند، به خصوص آنها که . این را گفت و مکثی کرد» است ”دمدمی“رود  کار می

بعد کلمه . یعنی کارمندان نِکست و اعضای سابق گروه َمکینتاش: های جلو نشسته بودند در ردیف
» برج عطارد،در د متول/ با مرتبط/ از«: ی کامپیوتر پیدا کرد و اولین معنی را خواند نامه را در لغت

دارای اخالق “: کنم منظور از تعریف سوم این باشد فکر می«: سپس نگاهی به جمعیت کرد و گفت
تر  اگر صفحه را پایین«: ی بیشرتی به هوا بلند شد، ادامه داد خنده» .”مزاِج غیرقابِل تغییر دمدمی
 با یک کلیک دوتاییِ ... ه معنیِ است ب ”عبوس“ی  توانیم ببینیم که متضاد آن کلمه بله، می... بربیم

 با عمل و تغییرِ . از نظر رفتاری رسد و خشک“: توانیم بفهمیم، ُخب، اینجا است ساده، بالفاصله می
کوچکی روی لبش  ی حضار بود، لبخندِ  در حالی که منتظر موج خنده» .”رو و افرسده ترش. کُند

ی«: نقش بست و گفت بعد از آن » .کنم دمدمی بودن چندان هم بد باشد ُخب، حاال دیگر فکر 
ی تحریف واقعیِت  ای ظریف را راجع به دایره تشویق، از کتاِب جمالِت قصار کمک گرفت تا نکته

د از به گریه افتادِن بع: آورد ٢لاثر لوئیس کارو  ”١آن سوی آینه“قولی از کتاِب  نقل. خود بیان کند
رغم تالش زیاد، باز هم نتوانسته بود چیزهای غیرممکن را باور کند،  آلیس به خاطر اینکه علی

توانم شش تا چیز  چرا؟ من گاهی اوقات قبل از خوردِن صبحانه، حتی می«: ی سفید گفت ملکه
  .به هوا رفت  خندهقاِه  های جلوی سالن، صدای قاه به خصوص از ردیف» .غیرممکن را تصور کنم

وقتی نوبت به . و یا انحراِف اذهان از خربهای بد بود  تلخی ها برای پوشاندنِ  ی این خنده همه
ن کارِ  دستگاهِ  قیمِت  اعالمِ  مشخصات را پشت رس هم چید، : همیشگی را کرد جدید رسید، جابز ه

س تصویری از اینکه چقدر چنین اعالم کرد و سپ ”هزار دالر  هزاران“آنها را دارای ارزشی برابر با 
بعد آنچه را امیدوار بود قیمتی کم به نظر برسد، اعالم . ساخت ،توانست گران باشد چیزی می

از » .دالر به مراکز تحصیالت عالی ارائه کنیم ٦.٥٠٠قصد داریم این را به قیمت هر واحد «: داشت
 دانشگاهِی جابز که سعیِ  مشاورانِ  ای به گوش رسید ولی گروهِ  های پراکنده سوی طرفداران، تشویق

دالر انجام داده و متصور بودند که او هم به این  ٣.٠٠٠تا  ٢.٠٠٠قیمت بین  بسیاری برای حفِظ 
اند، َر  دالر اضافه برای  ٢.٠٠٠ شان بیشرت هم شد چرا که خربِ  در ادامه ترس. م کردندقیمت پایبند 

 .رام هم از راه رسید دی اطر کُندی سیخرید چاپگر، و توجیِه خرید یک دیسک سخت به خ
ُ  جابز نا را  0.9ی  سال آتی ما نسخه در اوایلِ «: بود نگه داشته مراسم بعدی را برای آخرِ  میدیِ ا

صدای » .شود سطح پایین ارائه می افزاری و کاربرانِ  نرم دهندگانِ  خواهیم داشت که برای توسعه
                                                 

 م.»آلیس در رسزمین عجایب«ی کتاِب  دنباله  ١
2 Lewis Carroll 
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گفت این بود که  آنچه در لفافه داشت می. ی عصبی از بین چند گروه از حضار برخاستها خنده
 ١٩٨٩شود، قطعاً زودتر از اوایل  شناخته می 1.0ی  افزار اصلی که با نام نسخه ی دستگاه و نرم عرضه

الً عرضه در  در حقیقت تاریخِ . نخواهد بود ً خرب داد که احت دقیقی مشخص نکرد، بلکه رصفا
 در اولین تفرِج اعضای نِکست در اواخرِ سه سال قبل، جابز . آغاز خواهد شد ١٩٨٩ی دوم  هنیم

 ای از جای خود تکان نخورد و همچنان بر رسِ  چالشِی جوآنا هافَمن، ذره نظرِ  ، در مقابلِ ١٩٨٥
 محصول اکنون، اما .ایستادگی کرد» خواهد بود، ١٩٨٧ی دستگاه در اوایل  عرضه«موضعش که 

  .عرضه شودسال دیرتر از آن موعد  ٢قریب به تا  رفت می
 لونیست از ارکسرت سمفونیکِ اجابز یک وی. پذیرفتشاد پایان  جمالتیرویداد معرفی محصول با 

در همنوازی با  ،ن رالُ افرانسیسکو را به روی صحنه آورد تا کنرستوی ال مینوِر باخ برای وی سان
قیمِت باال و تأخیر در . حضار غرق در شادی و شعف شدند. کامپیوتر نِکسِت روی صحنه، بنوازد

بالفاصله بعد از مراسم، خربنگاری از او پرسید که . ی رسمی، در هیاهوی این شادمانی گم شد عرضه
خودش جلوتر  زمانِ  سال از ٥دیر نیست، دستگاه «: قدر دیر است، جابز پاسخ داد چرا عرضه این

 ».است
ی معمول تبدیل شده بود  ویهمنتخب، دیگر به یک رَ  با نرشیاِت  ”اختصاصی“های  انجام مصاحبه

ها را بیش از حد  ”اختصاصی“این بار یکی از این . رفتند ش روی جلد میتجابز و محصوال  ،که با آن
تی ربنگار بیزینس ویک، کَبه درخواست خ. ی چندانی به بار نیاورد جدی گرفت که البته صدمه

قبل از ناهار جواب مثبت داد، ولی در عین حال قراری مشابه با  ی اختصاصیِ  برای مصاحبه ،١هاف
فُرچون،  ارشدِ  دبیرانِ ه لحاظ نکرد این بود که یکی از آنچ. نیوز ویک و بعد هم فُرچون گذاشت

ای در فُرچون، این دو  در جلسه. بود ٣رنیوز ویک، مینارد پارک انِ دبیر یکی از  همرسِ  ،٢سوزان فراکر
 ر اتفاقی فهمید که قولِ زدند که فراکِ  ی خودشان با جابز حرف می ەی ویژ  داشتند راجع به مصاحبه

. مشابهی به نیوز ویک هم داده شده و مطلب آنها چند روز قبل از فُرچون بیرون خواهد آمد
 ”ها آقای تراشه“دو مجله رفت؛ نیوز ویک روی جلد نوشت  بنابراین جابز آن هفته فقط روی جلدِ 

ها  برای سال“شد  زیبا خم شده بود نشان داد، چیزی که ادعا می و او را در حالی که روی نِکسِت 
یی فرشته. باقی خواهد ماند ”دستگاهی منحرص به فرد وار در  بیزینس ویک نیز او را با سی

دو دستش را به هم  انگشتانِ  نوکِ  ،یک واعظ یا پروفسور شلواری تیره تصویر کرد که مثل و کت
، گزارشی کنایه. داده بودفشار  : اش ارائه کرد و نوشت ی اختصاصی آمیز از حواشی مصاحبه اما هاف

های خود تقسیم کرد و آنها را  کننده ها را بین کارمندان و تأمین نِکست با زیرکی مصاحبه رشکِت «
چنین : با هزینه همراه است ولی ،دهد این اسرتاتژی جواب می. ظر گرفتزیر ن ،مراقب با یک چشمِ 

                                                 
1  Katie Hafner 
2  Susan Fraker 
3  Maynard Parker 
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نه مانور خودخواهانه و بی ایان رح ن جنبه ای،  استیو جابز است که در اپل نیز  ی شخصیتیِ  گر ه
ام اتفاقاِت  قابل ذکر در اینجا، نیازِ  ویژگیِ . به او صدمه رسانید   » .پیرامونش است جابز به کنرتل 

نِکست سکوت بود، به خصوص که هنوز  موج هیجانات، واکنش کلی به کامپیوترِ  دور شدنِ با 
ی یکی از  کوله و نظیر و کج نوآور، بی مؤسس و محققِ  ١بیل جوی. ی رسمی آغاز نشده بود عرضه
ی  اولین پایانه«: نِکست این لقب را داد ، به محصولِ ٢مایکروسیستمز های رقیب، یعنی سان  رشکت

ن. محض نبود که یک تعارِف » ای کاری حرفه کجی را به  رفت دهان طور که انتظار می بیل گِیتس ه
ُ  ک و پوست کَنده بگویم، ناُر «: ژورنال گفت اسرتیت به والاو طور علنی ادامه داد،   در سالِ . میدما

ً  کرد،رفی مع را به مااستیو َمکینتاش وقتی  ١٩٨١ کدام از  هیچ زده شدیم، چون شبیهِ  هیجانواقعا
از منظر کلی «های دستگاه نِکست  ولی ویژگی» کامپیوترهایی که دیگران ساخته بودند نبود

ً مبتذل هستند شان واقعا ی  خود مبنی بر عدم توسعه و افزود که مایکروسافت به تصمیمِ » اک
مفتخرانه مراسم، یک ایمیل  آن بالفاصله پس ازگِیتس . ندپایبند خواهد ما ،افزار برای نِکست نرم

ام واقعیت«: شد برای کارمندانش نوشت که با این عبارت رشوع می ها به طور کامل به  گویا 
گِیتس در نگاهی به . واقعیت ی تحریِف  سخری موزیانه نسبت به دایره» اند، تعلیق در آمده

 ».ام بهرتین ایمیلی است که تاکنون نوشته«الً گذشته، با خنده به من گفت که این احت
 ١٠.٠٠٠ی تولید  نِکست رشوع شد، کارخانه آماده ی کامپیوترِ  عرضه ١٩٨٩باألخره در اواسط 
. رسد دستگاه می ٤.٠٠٠ماهانه، فقط به  ولی کاشف به عمل آمد که فروِش . دستگاه در ماه بود

و نِکست  ،بیشرت خاموش بودند تا در حال کار ،شان های قشنگ های زیبای کارخانه با آن رنگ ُربات
 .داد سوزی ادامه می همچنان به پول

                                                 
1  Bill Joy 
2  Sun Microsystems 



  
 

 

 نوزدهفصل 
  

  پيكسار
 

ر را مالقات می  کند تکنولوژی ه
  
  

  
 .١٩٩٩جان لَِسِرت، استیو جابز و اِد کَتمول؛ سال : از راست

  
 

  1فيلم شركت لوكاس بخش كامپيوتريِ
 

ن -با آالن کِی  یداد، روز  را در اپل از دست می موقعیتشکه جابز داشت  ١٩٨٥در تابستان  ه
دانست که جابز به  کِی می. وی رفترَ  به پیاده - مهندسی که از زیراکس پارک به اپل آمده بود

دوستش  تلفیق خالقیت و تکنولوژی عالقمند است، برای همین پیشنهاد داد که با هم به دیدنِ 
با یک . بود ٢ُجرج لوکاس سازیِ  استودیوی فیلم کامپیوتریِ  بخِش  اِدوین کَتمول بروند که مدیرِ 

متعلق به لوکاس، که محل  ٤واکر ی اسکای در مزرعه ٣ای رفتند به شهرک مارین لیموزیِن اجاره
رفته بودم روی هوا، «: آورد که جابز به خاطر می. کَتمول و گروه کامپیوتری کوچکش بود استقرارِ 

ایلی به این کار  برگشتم و سعی کردم اسکالی را به خرید آن قانع کنم ولی قدیمی های اپل 
 ».بیرون انداخ من بودند نداشتند و از این گذشته، مشغولِ 

                                                 
1  Lucasfilm 
2  George Lucas 
3  Marin 
4  Skywalker 
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دیجیتالی  تصاویرِ  افزار برای پردازِش  افزار و نرم سخت به ساخِت فیلم  بخش کامپیوترِی لوکاس
تورها در آنجا به ساخت انیمیشن ،در عین حال. مشغول بود های کوتاِه کامپیوتری  گروهی از انی

لوکاس که . ن به نام جان لَِسِرت بودو ی عاشِق کارت شان یک متخصِص نخبه رسگرم بودند که رئیس
ی طالق خود بود،  منازعه ای را تکمیل کرده و آن موقع گرفتارِ  های ستاره ی جنگ گانه نخستین سه

بنابراین به کَتمول گفت که هر چه زودتر . خواست آن بخش را بفروشد به خاطِر نیازش به پول می
 .یک خریدار پیدا کند

تعدادی از خریداراِن بالقوه، کَتمول و همکارش اَلْوی ِری اِسمیت  بعد از امتناعِ ، ١٩٨٥در پاییز 
بنابراین در . کامپیوتر را بخرند گذار، خودشان بخِش  یک رسمایه پیگیِر این شدند که با مشارکِت 
. ی او در وودساید رفتند دیگر ردیف کردند و یک راست به خانه اسی با جابز یک قرار مالقاِت 

قت چند بابت خیانت هایی بعد از رسزنش  های اسکالی، جابز پیشنهاد کرد که بخِش  ها و ح
کَتمول و اِسمیت مهلت خواستند چون دنبال . فیلم را یکجا بخرد کامپیوتری استودیوی لوکاس

ولی خیلی زود مشخص شد که یک راِه وسط هم وجود . نه یک مالک جدید ،گشتند گذار می رسمایه
 ،فیلم را بخرد و در مقام رئیس بنشیند لوکاس کامپیوتریِ  بخِش  اعظمِ  توانست قسمِت  جابز می: دارد

  .ی آنجا را به کَتمول و اِسمیت بسپارد ولی اداره
کامپیوتری بودم و هم  ی گرافیکِ  خواستم بخرمش چون هم شیفته می«: گفتجابز به من 

ن  ،هستنده و تکنولوژی از سایرین چند گام جلوتر  تشخیص دادم که آنها در تلفیقِ  و این ه
میلیون دالر به لوکاس و  ٥ پرداخِت  پس پیشنهادِ » .ام چیزی است که همیشه عاشقش بوده

این . مستقل را ارائه کرد آنجا به یک رشکِت  میلیون دالری در استودیو برای تبدیلِ  ٥ گذاریِ  رسمایه
 .مذاکره را فراهم آوردبندی مناسِب جابز، امکان  کمرت از مبلغ درخواستِی لوکاس بود ولی زمان

  بنابراین نوبت به برگزاری جلسه. فیلم، جابز متکرب و بد ُعُنق بود از نظر رئیس امور مالِی لوکاس
» .باید سلسله مراتب را درست رعایت کنیم«: های درگیر که رسید، او به کَتمول گفت میان طرف

رئیس امور مالی با چند دقیقه  نقشه این بود که همه را با جابز در یک اتاق جمع کنند و بعد
ولی اتفاِق «: گفت کَتمول می. تأخیر وارد شود تا نقشش به عنوان رئیِس جلسه برجسته گردد

به را  اوضاعجلسه را رأس ساعت رشوع کرد و وقتی او وارد شد، استیو کنرتل  جابز. ای افتاد مزهبا
 ».بود دست گرفته

کامپیوتر  های بخِش  رد و ُجرج به او هشدار داد که بچهجابز تنها یک بار با ُجرج لوکاس دیدار ک
دانی، این  می«: هستند انیمیشن ساخِت  ی کامپیوتر باشند، مشغولِ  مقوله بیش از آنکه نگرانِ 

به استیو هشدار دادم که «: لوکاس بعدها گفت» .اند شدهسازی  انیمیشنی  مرده-کُشتهها  بچه
کنم که او قلباً به این خاطر رشکت را خرید که  حاال فکر می. رؤیای اِد و جان اساساً انیمیشن است

 ».در این رؤیا با آنها رشیک بود
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 ١٠ گذاریِ  جابز در ازای رسمایه ،آن حاصل شد و بر اساِس  ١٩٨٦ی  نهایی در ژانویه توافقِ 
 ٣٨ی سهام به اِد کَتمول، اَلْوی ِری اِسمیت و  ٪ از رشکت را تصاحب کرد و بقیه٧٠اش  میلیونی

آنها، کامپیوتر تصویرساِز  افزارِ  مهمرتین سخت. رسید -پذیرش  حتی به مسئولِ -  یگرکارمنِد مؤسِس د
 .پیکسار نام داشت که نام رشکت نیز از همین کامپیوتر گرفته شد

هر . او پیکسار را اداره کنند بدون دخالِت که برای مدتی به کَتمول و اِسمیت اجازه داد جابز 
شدند و جابز روی  دور هم جمع می ،نِکست ی مدیران، معموالً در مقرِ  چند ماه یک بار برای جلسه

رکز می مشی مالی و خط مسائلِ  به  ،امور ی کنرتلِ  با این حال به خاطر شخصیتش و غریزه. کرد ها 
برخی منطقی، بقیه -کرد  ذهنش فوران می هایی از گاهی اوقات ایده. تر شد او پررنگ زودی نقِش 

و در بازدیدهای گاه و  .افزار باید چگونه باشند افزار و نرم راجع به اینکه سخت -الپَ  و   رتپَ 
ایش می یگاهش از پیکسار، شخصیت بی : گفت اَلْوی ِری اِسمیت می. گذاشت امیدبخش از خود به 
 بخش با واعظینِ  هب ما دیدارهایی الهاماعضای مذ. باپتیسِت جنوبی هستم من یک مسیحیِ «

ای از  بیان و مجموعه قدرِت : جابز قضیه را خوب گرفته بود. مسحورکننده ولی فاسد داشتند
ت، ملّت را اغفال می جلسات از این آگاه بودیم، بنابراین برای وقتی که  برگزاریِ  کرد و ما حینِ  کل

شد،  کرد و باید به واقعیت برگردانده می او گیر می واقعیِت  ی تحریِف  یک نفر در دایره
 ».اخرتاع کردیم -ی گوش الله بینی یا کشیدنِ  خاراندنِ مثِل -هایی  ل سیگنا

 افزارِ  ستود، که پیکسار با نرم افزار را می افزار و نرم سخت یکپارچگیِ  جابز همیشه مزیِت 
های انیمیشن و  مثل فیلم(اش  ی تولیدی پردازشی، کامپیوتر تصویرساز و نیز محتواهای خالقانه

ی  خالقیِت  ی این عنارص از ترکیِب  هر سه. ای برجسته از این رویکرد بود ونه) تصاویر متحرک، ه
به واقع احرتامی  سیلیُکنی  های دره بچه«: جابز بعدها گفت. و عشق او به تکنولوژی منتفع شدند

ها فقط  کردند که تکنیسین های هالیوود هم فکر می بچه. های هالیوودی قائل نبودند برای خالقیت
ی افرادی هستند که استخدام می پیکسار جایی بود که هر دوی این . شان بینی کنی و دیگر هرگز 

 ».ها در آن محرتم بودند فرهنگ
پیکسار به  تصویرسازِ  کامپیوترِ . افزار حاصل شود روش سختف در ابتدا قرار بود درآمدها از محلِ 

متحرک  تصاویرِ  و طراحانِ  انساز  اصلی، انیمیشن مشرتیانِ . شد دالر فروخته می ١٢٥.٠٠٠قیمت 
و ) سه بعدی اسکنِ  . تی .سی پردازِش (ولی دستگاه به زودی بازارهایی در صنایع پزشکی  ،بودند
. پیدا کرد) ها های شناسایی و ماهواره ات به دست آمده از پروازاطالع پردازِش (های جاسوسی  زمینه

ی امنیتی دریافت  بایست تأییدیه ی داشتند، جابز میملّ  امنیِت  هایی که به آژانِس  فروش به خاطرِ 
یکی از . اش خیلی بامزه بوده باشد آِی ناظر بر پرونده.بی.کرد که این بایستی برای مأمور اف می

اسی از آن مأمور دریافت کرده بود تا جابز  ،در مقطعیه خاطر داشت که پیکسار ب متخصصینِ 
لِ  به پرسش طور جواب  موارد این در غالِب  او. مواد مخدر پاسخ بدهد های مربوط به استع
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ُ «: داد می » نه، تا حاال نزدم«و در مواردی نادر جوابش » ...آره، آخرین باری که ازش استفاده کردم ہا
 . ، استفاده نکرده بودپرسش موردِ  بود، البته در صورتی که واقعاً از مخدرِ 

 تصویرساز سوق داد که حدودِ  تر از کامپیوترِ  ی ارزان ساخت یک نسخه جابز پیکسار را به سمِت 
که ارصار کرد  ،ها کَتمول و اِسمیت با هزینه مخالفِت  حتی با وجودِ . داشت دالر قیمت ٣٠.٠٠٠

وت اسلینگر آن را طراحی کند اصلی شد؛  تصویرسازِ  کامپیوترِ  محصول شبیهِ  ،آخر دسِت . هار
ونه ،رد در وسطمکعبی با یک گودِی گِ   .ی اصلی، امضای اسلینگر بود که تنها فرق آن با 

های پیکسار  به همین خاطر از بچه. پیوترهای پیکسار به عموم بودکام فروِش  ،جابز قصدِ 
ً باید به تأیید او میشان  طراحیکه - های مهم دفاتر فروش راه بیاندازند  خواست در شهر  .رسید حت

های  کارکرد امِ  ی یادگیریِ  خالق خیلی زود از عهده تصمیم بر مبنای این نظریه اتخاذ شد که افرادِ 
های  ها جانورهایی خالقند و راه انسان ،از نقطه نظر من«: بعدها گفت. دستگاه بر خواهند آمد

ها هم  آن دستگاه ی مخرتعانِ  ها پیدا خواهند کرد که حتی به مخیله نویی برای استفاده از دستگاه
نپیکسار به وقوع بپیوند کامپیوترِ  کردم این در موردِ  من فکر می. رسد ی طور که  د، درست ه

اش  هزینه. ی عادی پیدا نکرد کننده ولی دستگاه هرگز جایی بین مرصف» .برای َمکینتاش رخ داد
 .برای آن وجود نداشتافزارهای کافی  و نرم بود زیاد

بعدی  سه ها و تصاویرِ  گرافیک ی پردازش تصاویر برای ساخِت  دیگر، پیکسار یک برنامه در طرِف 
. شد شناخته می) ”ای پردازش هر آنچه که هر زمانی دیده“ مخفِف عبارِت ( ١ِریـِسداشت که با نام 

ساخت که  ٢افزاری به نام رِنِدرَمن نرم جدیدِ  ، رشکت یک زبان و رابِط شد جابز رئیس اینکهبعد از 
 بعدی تبدیل شود، درست مثلِ  رفت به استانداردی برای پردازش تصاویر سه امید می

 .ی چاپ لیزری در زمینه ٤کت ادوبیرش  ٣اسکریپِت  پُست
شان هم به جای  تولیدی افزارِ  افزار، جابز تصمیم گرفت که برای نرم شبیه به ماجرای سخت

گیری بازارهای خاص و  وقت از هدف هیچ. عام بگردد بازارِ  خاص، دنبالِ  خوش کردن به بازارِ  دل
ی های  ایده«: گفت می ،مدیر بازاریابی پیکسار ،٥پَم کِروین. شد سطح باال برای محصوالتش خرسند 

نویی راجع به چگونگی  مدام با نظراِت . ها بربیم ی خانه خوبی داشت که چطور رِنِدرَمن را به همه
مان  بعدی پیش واقعِی سه ها و تصاویر شبه گرافیک عادی از آن برای ساخِت  ی مردمِ  استفاده

ِ » .آمد می  های تسلط بر رِنِدرَمن و اینکه کار با آن به سادگیِ  تیسخ تیم پیکسار سعی داشت با گف
و ایستاد  می سفید تختهولی جابز جلوی . کار با اِکسل یا تصویرساِز ادوبی نیست، او را منرصف کند

دادیم  رس تکان می«: گفت کِروین می. داد که چطور آن را ساده و کاربرپسند کنند به آنها نشان می

                                                 
1  REYES: Renders Everything You Ever Saw 
2  Renderman 
3  Postscript 
4  Adobe 
5  Pam Kerwin 
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رفت، یک لحظه فکر  و وقتی استیو می ”!ه، این عالی خواهد شدآر ، آره“ :گفتیم و با هیجان می
ً به طرز مرموز  ”!کرد؟ فکر می  خودش چی پیِش “ :گفتیم کردیم و بعد می می کاریزماتیک  یواقعا
اندازی  عامل خودتان را از نو راه ، سیستمهاشطوری که ش باید بعد از هر بار مکامله با ،بود
ایلی به نرم کننده مشخص شد، مرصفکه  چنان» .کردید می  پردازِش  افزاری گران با قابلیِت  ی عادی 

  .لذا رِنِدرَمن هرگز اوج نگرفت. واقعی نداشت تصاویِر شبه
 تصاویرِ  پردازِش  بزرگ وجود داشت که مشتاق بود عملیاِت  اما با این وجود، آن موقع یک رشکِت 

تورها و فرآیندِ  . فیلم را اتوماتیک کند رنگِی مناسب برای ساخِت  آنها به تصاویرِ  تبدیلِ  ترسیمِی انی
، مدیرعامل جدیِد دیزنی ٢ی رشکِت عموی مرحومش والت مدیره در هیئت ١پس از انقالِب ُری دیزنی

، از او پرسید که چه نقشی برای خودش می  خواست مقامِ  ُری دیزنی می. خواهد یعنی مایکل ایس
یکی از اولین ابتکاراتش در . آن را دگرگون کند سازیِ  رشکت را دوباره احیا و بخش انیمیشن رفیعِ 

ی کارِی  انیمیشن بود و پیکسار در قرارداِد ساخِت پایانه ساخِت  این راه، کامپیوتری کردِن فرآیندِ 
ی پایانی  صحنه ساخِت برای اولین بار در کَـپـز  .خود کرد را مالِ  پروژہ، آن ٣ای به نام کَـپـز یکپارچه

ُ شاه  خداحافظیِ  سکانِس یعنی  ”،کوچک دریاییِ  پری“فیلم  قرار استفاده مورد  ،٥با آرِیل ٤تری
 ساخِت  تصویرساز از پیکسار خرید و کَـپـز بدل به جزء الینفِک فرآیندِ  ها کامپیوترِ  دیزنی ده .گرفت

  .فیلم در دیزنی شد
  
  

  انيميشن
  

ایِش  فرعی و هدف از انجامِ  دیجیتال در اصل یک کارِ  در پیکسار، ساخِت انیمیشنِ   آن 
مردی که . شد جان لَِسِرت اداره می این بخش توسِط . رشکت بود افزارِ  افزار و نرم های سخت قابلیت

ی را در پشِت  نبوغِ اش یک  کودکانه صورت و رفتارِ  آنچه در  داشت، درست نظیرِ  خود پنهان می ه
پخش صبح شنبه که کارتونی زیبای های  بود و پاِی برنامه ٦وود هالی تولدِ ملَِسِرت . جابز هم بود

ی استودیوهای دیزنی نوشت و  در کالس نهم، گزارشی راجع به تاریخچه. بزرگ شده بودشد،  می
ن موقع مصمم شد که زندگی  .اش را در این راه رصف کند ه

های آزاِد کالیفرنیا  التحصیلی از دبیرستان، در کالِس   غر لَِسِرت پس از فا انیمیشِن انستیتوی ه
های  آرشیو ،ها فراغت و تابستان در اوقاِت . آن کسی نبود جز والت دیزنی نویسی کرد که مؤسِس  نام

                                                 
1  Roy Disney 
2  Walt (Disney) 
3  CAPS: Computer Animation Production System 
4  Triton 
5  Ariel 
6  Hollywood 
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همین . کرد کار می ١ندلَ  داد و به عنوان راهن در بخش جنگلِی دیزنی قرار می بررسیدیزنی را مورد 
گویی را آموخت، کاری که  برای داستان ”مناسب بندی و ریتمِ  زمان“ ی دوم به او اهمیِت  تجربه

ها بسیار مهم و البته بسیار  انیمیشن فریم به فریمِ  ی استادی در آن، برای خلقِ  رسیدن به مرحله
های آزاِد کالیفرنیا برای فیلمِ  ی آکادمیِ  لَِسِرت جایزه. سخت است ن سالِ  ه اول  کوتاه را در ه
 های دیزنی و استعدادِ  ی او به فیلم ی عالقه دهنده بود؛ نشان ”بانو و چراغ“فیلمش  نامِ . کسب کرد
  .بخشی به اشیا با القای شخصیت انسانی اش برای جان تصویری
اِم تحصیل، شغلی را برگزید که گویی برای آن ساخته شده بود پس سازی در  انیمیشن: از ا

مان  ترها دل بعضی از ما جوان«: گفت ش میخود. ولی این جواب نداد. استودیوهای دیزنی
ِ  های ستاره جنگ  خواست کیفیتی مشابه می انیمیشن وارد کنیم ولی جلوی ما را گرفته  ای را به ه

انیمیشن  بخِش  غفلت بیدار و بعد درگیر دعوای دو تا از رئسا شدم و رئیِس  من از خواِب . بودند
ل و اَلْوی ِری اِسمیت توانستند او را به استخدام در آورند اِد کَتمو  ،١٩٨٤بنابراین در » .اخراجم کرد

قبوِل  ای، حداقل کیفیِت قابل های ستاره جنگ تا در جایی مشغول به کار شود که کیفیتی مشابهِ 
ن موقع (اطمینانی وجود نداشت که ُجرج لوکاس . فیلم تولیدات بود؛ یعنی استودیوی لوکاس که ه

تورِ  راضی به استخدامِ ) ،کامپیوتر بود های بخِش  هزینه هم نگرانِ  وقت شود، بنابراین  ام یک انی
 .واسط طراحِ : لَِسِرت این شد شغلیِ  عنوانِ 

. گرافیکی را به اشرتاک گذاشتند شان به طراحیِ  جابز به صحنه، او و لَِسِرت عالقه بعد از آمدنِ 
منِد گرافیسِت واقعی بو «: گفت خودش می  دم، برای همین از نظر حِس در پیکسار من تنها ه

ن موقع(لَِسِرت » .طراحی با استیو اُخت شدم عاشِق حضور در جمع، بازیگوش، خواستنی و ) از ه
های  های شخصیت گُلی و دفرت کاری پر از عروسک های گُل با پیراهنآدمی  ؛ی چیزبرگر بود دیوانه
مند بود، جابز با او متفاوت رفتار . کارتونی یک  کرد و لَِسِرت، استیو را در لباِس  میاز آنجا که ه

ِ راستین ارزش قائل بود و می پشتیبان واقعی می دانست چگونه آن را با تکنولوژی  دید که برای ه
 .و تجارت در هم آمیزد

 تولیدیِ  افزارِ  افزار و نرم سخت معرفیِ  جابز و کَتمول، قرار شد لَِسِرت به منظورِ  بنا به تصمیمِ 
کوتاه  ، یک انیمیشنِ ١٩٨٦ به سالِ ) ٢سیگراف(ی گرافیِک کامپیوتری  ساالنه کنفرانِس  برای ،پیکسار
 ِی روی میزش به عنوان مدلی برای پردازِش -ی لوکزُ  آن موقع داشت از چراغ مطالعهاو . بسازد

پرس . دار کند را تبدیل به کاراکرتی جان ٣از این رو تصمیم گرفت لوکزُ . کرد گرافیکی استفاده می
 وقتی تصاویرِ . ٤ای برای اضافه کردن شخصیِت لوکُز جونیور ولوی یکی از دوستانش هم شد ایدهکوچ

ً در فیلمِ  تورها نشان داد، او تشویقش کرد که حت  ،کوتاهش اولیه را به یکی دیگر از انی
                                                 

1  Disneyland 
2  SYGGRAPH 
3  Luxo 
4  Luxo Jr. 
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تور جواِب درخوری  ،کوتاه است لَِسِرت گفت که این فقط یک فیلمِ . گویی کند داستان ولی آن انی
لَِسِرت این درس را روی  ”.خوب تعریف کرد شود یک داستانِ  حتی ظرف چند ثانیه هم می“: داد

المپ بزرگ و المپ  قلب خود حک کرد؛ فیلم لوکُز جونیور کمی بیش از دو دقیقه است و داستانِ 
آخر، توپ به  کنند و دسِت  کند که یک توپ را برای هم شوت می را تعریف می -فرزندش-کوچک 

 .شود کوچولو، آب و او غمگین می خاطر گرمای المِپ 
فشارهای موجود در نِکست رها کرد تا در  جابز آنقدر از کار خوشش آمد که خود را از زیر بارِ 

آنقدر هوا «: گفت لَِسِرت می. دنَ با لَِسِرت به سیگراف که در داالس بر پا بود، پرواز کُ، ١٩٨٦آگوست 
نفر در اجالس  ١٠.٠٠٠» .خورد مان تنیس توی صورت مثل راکِت  ،جی بود که وقتی بیرون رفتیمَرش 

ی خالقیِت . آنجا شد جابز عاشقِ . حارض بودند به او انرژی  ،به خصوص در تلفیق با تکنولوژی ،ه
 .داد می

ایِش فیلم  ه منتظرِ ولی جابز کسی نبود ک ،صفی طوالنی وجود داشتها  برای ورود به تاالِر 
اند ایش لوکُز . خیلی رسیع با مذاکره، به عنوان اولین فیلم به داخل راه پیدا کردند. نوبت 

! وآو«: جابز در انتهای فیلم گفت. حضار روبرو شد  ی ممتد و ایستاده جونیور با تحسین و تشویقِ 
ً گرفتم، گرفتم ماجرایش چه بود مندانه فیلِم ما تنها «: و بعدها گفت» .من واقعا فیلمی بود که ه

 که پیکسار چنین ترکیبی بسازد، درست مثلِ : از اول هم قرار همین بود. بود و نه فقط تکنولوژیک
 ».َمکینتاش

آنجلس پرواز کرد  کوتاه شد و جابز به لوس ی آکادمی اسکار برای فیلمِ  لوکُز جونیور نامزد جایزه
ِ ول ،چه برنده نشدند گر. تا در مراسم حضور یابد های کوتاِه ساالنه عالقمند  فیلم ی جابز به ساخ

ی شد، حتی با اینکه هیچ توجیه تجاری اوضاع در پیکسار هم رو به  ،زمان به مرورِ . دید ای در آن 
گیرانه عمل کرد و هیچ لطفی از  بسیار سخت ،بودجه تخصیِص  جابز در جلساِت . گذاشتوخامت 

 رشکت را برای فیلمِ  اندازِ  پس د که لَِسِرت از او بخواهد پولِ آن رسی اما بعد، زمانِ . خود نشان نداد
  .و جابز با این کار موافقت کرد ،کند  اش هزینه بعدی

  
 

  بازي آهني اسباب
  

امِ  او با اَلْوی ِری اِسمیت  بدترین برخوردِ . جابز در پیکسار خوب باشد روابِط  اینطور نبود که 
لِ  کامپیوتری با  آمد؛ یک متخصص و گرافیسِت  تگزاس می رخ داد که از دنیایی باپتیستی در ش

ی  و به ندرت دارای روحیه-هایی بزرگ و شخصیتی بزرگ  ای بزرگ، خنده وار، جثه ای هیپی روحیه
. رم بود، با لبخندی دوستانه و زیبااَلْوی همیشه گ«: گفت پَم کِروین می. دیگران به مبارزه طلبیدنِ 

طرف  طرف و آن ها با هم این مشتاق دورش بودند که در کنفرانس همیشه یک گروه رفقایِ 
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پرداز بودند و پر انرژی و  آنها هر دو ایده. کرد آشفته می شخصیتی مثل اَلْوی، استیو را بر. رفتند می
ی. مغرور پوشی از اتفاقات بود، رفتار  قراری آرامش و چشمبر  طور که اِد دنبالِ  توانست آن اَلْوی 
 ».کند

دانست که کاریزما و منیّتش او را به سوءاستفاده از قدرت سوق داده  اِسمیت، جابز را کسی می
ولی قرار نبود من غالمش  ،خواست مردم را کنرتل کند های تلویزیونی می عین ُمبَلِغ«: گفت می. بود

جابز گاهی در جلسات با » .اِد بهرت بلد بود با قضایا کنار بیاید. یمباشم و به همین دلیل درگیر شد
 ِ و اِسمیت با به رخ  ؛کرد ی خود دفاع می از سلطه ،واقع کننده و خالِف  های ناراحت حرف گف

ی بلند و پوزخندی در انتها، تکمیل  و کارش را با یک خنده ،انداخت آنها او را دست می کشیدنِ 
ی پیِش  این، او را. کرد می  .کرد جابز عزیز 

 ارشدِ  اِسمیت و یکی دیگر از مدیرانِ  ی مدیران، جابز رشوع کرد به رسزنِش  یک روز در جلسه
 کامپیوترِ  ی جدیدِ  مدارهای نسخه صفحه رسزنش چه بود؟ تأخیر در تکمیلِ  موضوعِ . پیکسار

ن زمان، نِکست هم در تکمیلِ . پیکسار تصویرسازِ   مدارهای کامپیوترهای خودش دچارِ  صفحه ه
ِهی، «: زیادی شده بود و اِسمیِت زرنگ، صاف انگشت گذاشت روی همین موضوع تأخیرِ 
جابز » .تر است، اینقدر نپر روی رسمان مدارهای نِکسِت خودت که از مال ما هم عقب صفحه
کرد  میت وقتی احساس میاِس» .عین ف از جا در رفت«: مرتبه قاطی کرد یا به قول اِسمیت یک

جابز هم با اطالع از این . گشت اش بر می رشقی ی جنوب مورد حمله یا مقابله قرار گرفته، لهجه
این واقعاً «: گفت اِسمیت می. ی او کنایه رشوع کرد به تقلید از لهجه و  موضوع، همراه با نیش 

 مرتیِ  سانتی ١٠بفهمم چه شده، در  اینکهقبل از . هو از کوره در رفتم کثیفی بود و من یک تاکتیکِ 
  ».زدیم همدیگر بودیم و داشتیم راه به راه، فریاد می صورِت 

تنومند او را  اِسمیِت . خاطر داشت حین برگزاری جلسات، تعلقِ  سفید تخته جابز خیلی به کنرتلِ 
اِسمیت  »!حق نداری این کار را بکنی«: جابز فریاد زد. کنار زد و رشوع کرد به نوش روی تخته

اینجا بود که جابز از اتاق بیرون » .بنویسم؟ گَندت بزند سفید تختهچی؟ چرا نباید روی «: جواب داد
 .زد

 افزارهای طراحی و پردازِش  نرم جدیدی برای ساخِت  اِسمیت رسانجام استعفا داد تا رشکِت 
حضور در  که حینِ  دهارزی به او مجوز نداد تا از برخی کُوَ  و جابز با کینه ،تصاویر تأسیس کند

اَلْوی «: گفت کَتمول می. شان دامن زد عداوت این نیز به آتِش  .پیکسار نوشته بود، استفاده کند
ام، خیلی عذاب کشید و به عفونِت  باألخره به آنچه می ریه  خواست رسید ولی برای یک ساِل 

ا خرید و بدین اِسمیت ر  مایکروسافت رشکِت . در آخر، کارها به خوبی پیش رفت» .دچار شد
یز شد های روی این کره ی انسان صورت او از همه دو رشکت بود  چون عضو مؤسِس  ؛ی خاکی مت

 !که یکی به جابز و دیگری به گِیتس فروخته شد
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فهمید پیکسار در هر سه چه رسد به زمانی که ، آدِم بدخلقی بوددر بهرتین مواقع  حتیجابز 
ی ها برنامه«: گفت می. کند می  سوزی دارد پول - وای انیمیشنافزار و محت افزار، نرم سخت-  جبهه

ابتدا همه را توبیخ » .بیشرتی وسط بگذارم پولِ  بودممجبور آخر  و دسِت  رسید جدیدی به دستم می
دیگر فرصتی  ،های نِکست بعد از اخراج از اپل و شکستاو . نوشت می ها را ولی بعد چک ،کرد می

 .نداشتسوم  لغزِش برای 
ن قساوتی که همیشه در او دیده میبا  بخشی از  اخراجِ  دستورِ  ،رضرها برای کاهِش  ،شد ه

مهربان بودن با  مالیِ  احساسی و نه توانِ  نه توانِ «پَم کِروین، او  به قولِ . کارکنان را صادر کرد
نیرو بالفاصله رشوع  ارصار داشت که تعدیلِ جابز » .نداشت کرد را هایی که داشت اخراج می آدم

رد و بُ  - ی پارکینگ در محوطه- ویرَ  را با خود به پیادهاو کِروین . غرامت شود، آن هم بدون پرداخِت 
س کرد که حداقل از دو هفته قبل به اخراجی : جابز با فریاد جواب داد. ها اطالع داده شود الت

کَتمول در مسکو بود و کِروین » !هق شدبَ به دو هفته قبل عطف به ماسَ  رسانی باشد، ولی اطالع«
 نیرویِ  تعدیلِ  وقتی او برگشت، توانست یک طرحِ . زد ن میکُ-خورد -های اعصاب مدام به او تلفن

 .حداقلی به اجرا بگذارد و برای مدتی همه چیز را آرام کند
اینتل  برای آگهی چند ساخِت  قراردادِ  پیکسار در تالش برای انعقادِ  انیمیشنِ  گروهِ  ،در مقطعی

 یکی از مدیرانِ  رسزنِش  در حینِ  ،در یکی از جلسات. کرد ولی جابز باز هم بدخلقی می ،بود
ً به مدیرعاملِ  بازاریابیِ  گروْو که هنوز . زنگ زد ،اینتل، اَندی گرووْ  اینتل، تلفن را برداشت و مستقی

یِت  ؛دهدبجابز مهم به  مدیریتیِ  یک درِس سعی کرد شد، آن روز  مربی ظاهر می هم در نقِش  ح
استیو «: او نیز معتقد بود که» .فتمکارمند خودم را گر  طرِف «: آورْد که به یاد می. مدیر از زیردست

  ».شودبدوست ندارد مثل یک فروشنده باهاش رفتار 
وقتی جابز پیشنهاد داد که  .را بر عهده گرفت نقِش یک مربیباز هم  دیگر، در مقطعیگروْو 

 ها به اینتل بدهد، مهندسینِ  پردازندهریز بُعدیِ  تواِن پردازِش سه هایی برای بهبودِ  پیکسار مشاوره
 مهندِس . یک ایمیل تقاضای حق مشاوره کرد جابز با ارسالِ  ،اما بعد .اینتل این پیشنهاد را پذیرفتند

های خوب برای  ایده خریدِ  ونه قراردادی به منظورِ گ ما در گذشته هیچ«: اینتل جواب داد که ارشدِ 
جابز این پاسخ را » .ای نداریم ایم و برای آینده هم چنین برنامه منعقد نکرده ،هامان ریزپردازنده

شود  بسیار گستاخانه است و باعث می«آن مهندس  که واکنِش  ابراز داشتبرای گروْو فرستاد و 
خاص  گروْو برای جابز یک جواِب » .یوتری حقیر جلوه کندکامپ گرافیکِ  اینتل از اهمیِت  درکِ 

ِ «: فرستاد ن کاری است که رشکت ایده به اشرتاک گذاش واقعی برای  های دوست و دوستانِ  ها ه
هایی را به رایگان با جابز در میان  و اضافه کرد که بارها در گذشته ایده» دهد هم انجام می

زیادی  من اشتباهاِت «: گونه پاسخ داد جابز نرم شد و این. باشدکی گذاشته و او نباید اینقدر پولَ 
 ما بدونِ . دهم درجه تغییر می ١٨٠بنابراین نظرم را . آنها جایی ندارد ام ولی ناسپاسی در بینِ  داشته
 ».شفافت ممنون نظراِت  بابِت . کنیم تان می داشت کمک چشم
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ندی را  نرم پیکسار قادر بود محصوالِت  ی عادی تولید کند، الاقل  کننده برای مرصفافزارِی قدر
 تصاویرِ  ساخِت  جابز هنوز هم امید داشت که قابلیِت . به طراحی  عالقمند کنندگانِ  برای مرصف

 ،لامث به عنوانِ . بدل شودکامپیوترهای رومیزی  خریدِ  واقعی در منزل، به یکی از دالیلِ  بعدیِ  سه
بنابراین  ،داد بعدی را می سه های اشیاءِ  سایه تغییرِ  ن امکانِ پیکسار به کاربرا ١پلـِیِس  شو افزارِ  نرم
این باید  ،جابز از نظرِ . های مناسب به تصویر بکشند توانستند آنها را از زوایای مختلف با سایه می

ِ  العاده می برای مردم فوق . کنندگان بدون آن هم قادر به نفس کشیدن بودند مرصف بود، ولی اک
ونه، تنها یک مورد از سیگنال  های جالِب  ویژگی: دادند های غلطی بود که عالیقش به او می این 

مشخص بود . آمد جابز، در آن به چشم می سادگِی مورد نظرِ  افزار آنقدر زیاد بودند که فقدانِ  نرم
ی  .ساخت تر می تر و ارزان افزاری ساده چون ادوبی نرم ،ی رقابت کندتواند با ادوب که پیکسار 

ولی جابز دست  ،پیکسار از نفس افتاده بودند افزاریِ  افزاری و سخت نرم حتی با اینکه محصوالِت 
یت ای کوچک از  این بخش برای او تبدیل شده بود به جزیره. انیمیشن بر نداشت گروهِ  از از ح

 ِ  پرورِش  آورد و او به راستی مشتاقِ  برایش به ارمغان میرا عمیقی  مِش احساسیِ گرا که آرا تخیل ه
مدیره را دور هم  نقدینگِی پیکسار آنقدر کم شده بود که اعضای هیئت ،١٩٨٨ در بهارِ . آن بود

ام شد، لَِسِرت و گرو . ها را صادر کند هزینه شدیدِ  کاهِش  جمع کرد تا دستورِ  ش از هوقتی جلسه 
اما . جدیدشان را نداشتند کوتاهِ  فیلمِ  ی بیشرت برای ساخِت  بودجه تقاضای تصویِب  أِت ترس، جر 

 ٣٠٠.٠٠٠چیزی نزدیک به . شان کرد ساکت نشست و مردد نگاه ،جابز. باألخره موضوع مطرح شد
کَتمول . نشانش دهندهای اولیه را  خواست طرح ،بعد از چند دقیقه. خورْد دالر برای جیبش آب می

ایش را رشوع کرد . انیمیشن برد با خود به بخِش او را  داد،   ها را نشان طرح-آنجا بود که لَِسِرت 
 شکلِ این اثر را به  خود برای ساخِت  گونه بود که شوقِ  و این ،آورد صداها را هم از خودش در

 .کار شد کم جذِب  جابز کم. تأثیرگذاری بروز داد
بازی به نام  یک اسباب های کالسیک بود و از دیدِ  بازی ابلَِسِرت، یعنی اسب داستان راجع به عشقِ 

. شد زده می تینی در مواجهه با یک کودک، ابتدا متعجب و سپس وحشت. شد روایت می ٢تینی
دید که مستأصل آنجا  زده را می های وحشت بازی او به زیر مبل، سایر اسباب آنگاه با فرار از دسِت 

رفت تا  زد، تینی بیرون می گریه می خورْد و زیرِ  چه زمین میاما بعد، وقتی ب. قایم شده بودند
 .دوباره او را بخنداند

ن داشتم«: خودش بعدها گفت. جابز بودجه را تصویب کرد مندانه بود. به کاِر جان ای . ه
 تنها نظری که در پایاِن معرفیِ » .گفتم همیشه به او بله می. برای او مهم بود، برای من هم مهم شد

 ».خواهم این است که عالی درستش کنی ام چیزی که ازت می ،جان«: لَِسِرت داد، این بود

                                                 
1  Showplace 
2  Tinny 
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از آِن  ١٩٨٨انیمیشن را به سال  های کوتاهِ  ی آکادمِی اسکار برای فیلم جایزه ،بازی آهنی اسباب
ِ برای جشن جابز . یافت کامپیوتری شد که به این جایزه دست می- ام خود کرد و اولین فیلمِ   گرف

لَِسِرت . فرانسیسکو برد؛ یک رستوران گیاهی در سان ١لَِسِرت و گروهش را به گرینز ،این موفقیت
تنها چیزی که از ما خواستی این بود که «: اسکار را که وسِط میز بود، باال گرفت و گفت تندیِس 

 ».عالی درست کنیم یک فیلمِ 
مایکل ایس به عنوان -کار آمده بودند  جدیدی که در دیزنی بر رس در پی این جایزه، گروهِ 

. به تکاپو افتادند تا لَِسِرت را به دیزنی بازگردانند - سازی مدیرعامل و جفری کاتزنربگ در بخش فیلم
ن بازی آهنی خوش از اسباب  شد کارهای بیشرتی روی داستانِ  شان می شان آمده بود و به گ
ولی لَِسِرت . انسانی از خود بروز دهند ند و احساساِت شو   ها انجام داد، طوری که زنده بازی اسباب
دِ  که حق ن آرمان شناِس اعت  توانست به محلِ  دانست که می شهری می جابز بود، پیکسار را ه

توانم به دیزنی بروم و یک  می«: به کَتمول گفتاو . کامپیوتری بدل شود های بلندِ  انیمیشن تولدِ 
انم  دیزنی مذاکره با  او، گاِم بعدیِ  با جواِب منفیِ » .ساز شوم و یک تاریخکارگردان شوم، یا اینکه 

لَِسِرت  های کوتاهِ  فیلم«: آورد که کاتزنربگ به خاطر می. فیلم بود ساخِت  قراردادِ  پیکسار برای انعقادِ 
ً مهیج بودند من خیلی تقال کردم که او به . تکنولوژیک داستانی و هم از نظرِ  هم از نظرِ . واقعا

ً به استیو و پیکسار تعلقِ  ،یزنی بیایدد اگر  :بنابراین با خودمان گفتیم. خاطر داشت ولی واقعا
های همکاری با  راه تصمیم گرفتیم دنبالِ . شان شان دهی، دست بیانداز گردن توانی شکست ی

 ».بگردیم - برای دیزنی-ها توسط آنها  بازی اسباب فیلمِ  پیکسار و ساخِت 
یعنی -پیکسار کرده بود  اش را واردِ  شخصی میلیون دالر از پولِ  ٥٠جابز نزدیک به  ،این مقطع تا

و هنوز داشت در نِکست پول دور  ،آورده بوداپل به دست  سهامِ  پولی که با فروِش  بیش از نصِف 
شان  کارمنداِن پیکسار را مجبور کرد سهام امِ  ،١٩٩١در سال . ولی اینها برایش مهم نبود. ریخت می

هر  او همچنان عاشقِ . بیشرت، به نامش کنند گذاریِ  بخشی از توافق برای رسمایه را به عنوانِ 
اعتقادش به اینکه کاربراِن کامپیوترهای . آمد ه و تکنولوژی حاصل می محصولی بود که از پیوندِ 

 آب در افزارهای پیکسار عالقمند خواهند شد، غلط از سازی با استفاده از نرم بعدی شخصی به سه
آن را به اثبات درستِی زمان  ی دیگری جایگزین کرد که گذشِت  آمد ولی خیلی زود آن را با غریزه

ِ عالی و تکنولوژِی دیجیتال، فیلم: او معتقد بود که. رسانید های انیمیشن را بیش از هر  تلفیِق ه
 .و، ارتقا خواهد دادبه این س  ١٩٣٧تصویری، یعنی از  سازیِ  متحرک تاریخِ  دیگری در طولِ  چیزِ 
بلنِد  انیمیشنِ  اولین فیلمِ  سالی است که والت دیزنی، سفید برفی و هفت کوتوله را به عنوانِ  ۱۹۳۷
، به دنیا عرضه کرد تاریخِ   .سین

                                                 
1  Greens 



ه د ز و ن ل  ص  ٢٦٥   | ف

 

رکِز  در نگاهی به گذشته، به من گفت که اگر آگاهیجابز  ً خیلی زودتر  اش بیشرت بود، قطعا
ولی این را هم در نظر . داد سازی تغییر می افزار، به فیلم افزار و سخت نرم رشکت را از روی ساخِت 

افزار هرگز به سودآوری نخواهند رسید، قطعاً پیکسار  افزار و سخت دانست نرم میاو بگیرید که اگر 
ی طوری بهرت  زندگی، مرا به سوی انجام آن معامله ُهل داد و شاید این«: گفت خودش می. خرید را 

 ».شدهم 



  
 

 

 بیستفصل 
  

  يك آدمِ عادي
 

ی است چهار ی  فقط یک کلمه محبت  حر
  
  

  
 .١٩٩١ُمنا سیمپسون و نامزدش ریچارد اپل، 

  
 

  زيِاجوآن ب
 

 مشهورِ ی  خواننده کرد موفق به مالقاِت  وقتی هنوز روی َمکینتاش کار می ،۱۹۸۲جابز در سال 
ی  خیریه بود که جنبِش  ١ز، میمی فارینیایِ ابانِی آن دیدار، خواهِر جوآن ب. ز شدیِ اجوآن ب ،فولکلور
ز یِ اجابز و ب ،چند هفته بعد. کرد کامپیوتر به زندانیان را هدایت می برای اهدایِ   کمک آوریِ  جمع

ً باهوش و  انتظارِ «: گفت می جابز. در کوپرتینو ناهار را با هم خوردند زیادی نداشتم ولی او واقعا
با هم تعطیالت را به هاوایی . اش با باربارا جاسینسکی بود آن زمان در انتهای رابطه» .عجیب بود

همین . ز هم رفتندیِ اهای ب کروز گرفتند و حتی به یکی از کنرست های سانتا رفتند، یک خانه در کوه
سال  ۴۱ز یِ او ب ۲۷او . تر شد ز جدییِ ااش با ب اش با جاسینسکی رو به رسدی گرایید، رابطه که رابطه
این «: در ک شور از آن دوران یاد می رجابز با لحنی پُ . هم شدند ولی برای چند سالی عاشقِ  ،داشت

 ».شدند عاشق هم میی جدی بین دو دوسِت اتفاقی که داشتند  بدل شد به یک رابطه
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ِ  رید، معتقد بود که یکی از دالیلِ  الیزابت ُهلمز دوسِت جابز در کالجِ  جوآن جابز با  بیرون رف
تر  پیش اواین بود که  - قریحه جدای از این حقیقت که وی زیبا بود و بامزه و خوش-ز یِ اب

ی  دهه ز و دیالن در اوایلِ یِ اب» .دیالنی بود استیو عاشق این ارتباِط «: ی باب دیالن بود معشوقه
 رِت ـکنس ،ی آنها دو دوست، تور برگزار کردند که از جمله هم بودند و بعد به عنوانِ  عاشقِ  ١٩٦٠

 ).ها را داشت آن کنرست جابز نوار قاچاقیِ (بود  ١٩٧٥به سال  ”غلتان تُندرِ “ انتقادیِ 
 ضدِ  داشت که از ازدواجش با فعالِ  ١ساله به نام گابریل ١٤پرسی  ،ز وقتی جابز را مالقات کردیِ اب
کند به  ناهار به جابز گفت که دارد سعی میِرس یک روز . به دنیا آمده بود ،٢دیوید َهریس ،جنگ

ی  و وقتی جواب بله» تحریر است منظورت روی ماشین«: او پرسید. گابریل تایپ کردن یاد دهد
  ».هتحریر که دیگر قدیمی شد ولی ماشین«: جوآن را شنید، گفت

کننده رخ  ناراحت یک مکِث » ام؟ تحریر قدیمی شده، ببین دیگر من چی اگر ماشین«: ز گفتیِ اب
ِ  به محِض «: ز به من گفتیِ اب. داد سؤال . این حرف، احساس کردم جواب خیلی واضح است گف

 ».د و من هول کرده بودمخوْر  جور در هوا چرخ می همین
گروه ز را گرفت و با خود به دفرت یِ اب جابز یک روز دسِت  َمکینتاش،تیِم  تعجِب اعضایِ  میانِ در 

ونه آنها متحیر بودند از اینکه جابز داشت َمک را به یک نفر . ای از َمک را نشانش دهد آورد تا 
 ولی از این گذشته، از دیدنِ . داد، آن هم با تعصبی که او روی حفظ ارسار داشت خارجی نشان می

. ز هدیه دادیِ ابه گابریل و بعدها یک َمکینتاش به ب IIجابز یک اپل . ندبوده ز پَر در آوردیِ اجوآن ب
ً شیرین و صبور و «: داد نشان میز یِ ابرا به اش  مورد عالقههای  ، قابلیتشاندر دیدارها استیو واقعا

 ».شد دانش باال بود که در آموزِش من، گاهی دچار دردرس می آنقدر از نظر سطحِ 
که در عین حال رفتاری شیرین و  ،ی مشهوِر جهانی یک ستارهز یِ ابنی بود؛ و آ  یک میلیونرِ  جابز

سال، هنوز در صحبت راجع به جابز او را  ٣٠بعد از ز یِ اب. چندانی نداشت خاکی داشت ولی ثروِت 
ی آدمی آشفته به خاطر می ً چطور از رفتارش یاد کند آورد و   ،شان رابطه در اوایلِ . دانست دقیقا

جوآن . ٤و فروشگاهش پولو ٣شام، جابز رشوع کرد به صحبت راجع به رالف لوِرن میزِ  یک شب رسِ 
ی تو  هست که برازنده خوشگل قرمزِ  آنجا یک لباِس «: جابز گفت. گفت که هرگز آنجا را ندیده

به ز یِ اب. استنفورد رفتند فروشگاهیِ  پولو در مجتمعِ فروشگاِه به  جابز با ماشینِ  ،بعد از شام» .است
ندترین  به خودم گفتم دور از ذهن است، فوق«: آورد که خاطر می العاده است، من با یکی از ثرو

وقتی به فروشگاه رسیدند، » .زیبا را برایم بخرد خواهد این لباِس  زمین هستم و می روی هایِ  آدم
باید «: نشان داد و گفتز یِ ابقرمز را به  آن لباِس  بعد. کلی پیراهن برای خودش خرید جابز

جابز . گرانی را ندارد ن لباِس اچن خریدِ  گیر شد و گفت که واقعاً استطاعِت  کمی غافلز یِ اب» .بخریش
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اگر تو «: اتفاق گیج بود، از من پرسید آنکه هنوز آشکارا راجع به ز یِ اب. چیز نگفت و رفتند هیچ
امِ  یکرد،  عرص آن طوری برایت صحبت می بودی و یک نفر  ً تو را  فکر  برده تا  کردی که حت

یِ  من که حس غریبی نسبت به آن . قرمز در دستان تو است آن لباِس  لباس را برایت بخرد؟ مع
ی کامپیوتر میز یِ ابجابز به » .دارم ً  ،بُرد ل میخرید و وقتی برای او گُ  داد ولی برایش لباس  حت

هم عاشق بود و هم از «: باِیزبه قوِل ! گذاشته یادش بود که بگوید داشته آن را در دفرت جا می
 ».ترسید عاشق بودن می
در وودساید  باِیزی  نِکست بود، یک روز به خانه کار روی کامپیوترِ  ای که مشغولِ  جابز در دوره

ِ  رفت تا قابلیِت  . گنجانده بودند، نشانش دهد کامپیوترزار در اف نرم موسیقی را که مهندسینِ  نواخ
 را بنوازد، بعد گفت که کامپیوترها صوِت  ١برامس ”چهار فصلِ “گذاشت کامپیوتر «: گفت می باِیز

در گفتگو با  او» .کنند کنند، حتی لحن و آهنگ را هم بهرت اجرا می ها تولید می بهرتی نسبت به آدم
شد در حالی که  کم داشت از خوشْی رسمست می کم«: ردکتنفر  ابرازِ ، جابز نظرِ اظهاِر از این من، 

قدر  تواند موسیقی را این چطور یک نفر می. خوردم های بد، چروک می من داشتم از خشم و فکر
  »رمت کند؟حُ  بی

و از این نگران  ،بی کُلَمن و جوآنا هافَمن گفته بودبه دِ  باِیزاش با  جابز به طور محرمانه از رابطه
الً از مرحله تواند با زنی که پرسِ  آیا می بود که ِ فزرندانِ  نوجوان دارد و احت بیشرت هم  ی خواس

و  ”شعاری“ی  گاهی او را به عنوان یک خواننده«: گفت هافَمن می. عبور کرده، ازدواج کند یا خیر
 جوآن زن محکمی بود ولی استیو. کرد تحقیر می) مثل دیالن،( ”سیاسی“ی  نه یک خواننده

ً همیشه می. خواست نشان دهد که کنرتِل همه چیز با خودش است می دلش که گفت  ضمنا
ی دهد و میخواهد خانواده تشکیل  می  ».تواند دانست که با جوآن 

. شان پایان دادند و تصمیم بر آن شد که فقط دوست باشند ی عاشقانه پس از سه سال به رابطه
ً فقط دوستش داشتم،  ام ولی این شدهکردم عاشقش  فکر می«: جابز بعدها گفت طور نبود، واقعا
خواست ولی او دیگر  من د بچه می. به هر حال مقدر نبود که با هم باشیم. البته خیلی زیاد

راجع به طالق از همرسش و اینکه  باِیزمنترش شد،  ١٩٨٩در رسگذشتی که به سال » .خواست ی
طور  من به تنهایی تعلق داشتم و تاکنون نیز همین«: وشتطور ن چرا هرگز دوباره ازدواج نکرد، این

او یک » .اند نیک بوده های نادری که برای من بیشرت شبیِه پیک ام، البته با تعلیق زندگی را گذرانده
تشکر از استیو جابز برای مجبور کردِن من به استفاده از «: قدردانی زیبا در آخر کتاب آورده بود

، با    ».ام قرار دادن یکی داخل آشپزخانهیک ویرایشگر م
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  جوآن و منا يافتنِ
  

ساله شد، یعنی یک سال بعد از خروج از اپل، مادرش کالرا که سیگاری بود مبتال  ٣١وقتی جابز 
تر به ندرت  زد که پیش مرگ کنارش بود و طوری با او حرف می استیو در بسرتِ . شدریه  به رسطانِ 
وقتی تو و پدر «: مثالً. شان خودداری کرده بود پرسید که قبالً از پرسیدن سؤاالتی می. زده بود

برای کالرا جواب دادن سخت بود، لبخندی زد و از » ازدواج کردید، قبلش با کسی رابطه داشتی؟
 طور برخی از جزئیاِت  همین. گفتسخن نگشت،  هرگز از جنگ باز اش با مردی که قبلی ازدواجِ 
 .استیو را بازگو کرد پذیرِش 

 تالِش . ی این فرزندخواندگی بود، یافت جابز زنی را که واسطه ،خیلی زود بعد از این ماجرا
خصوصی رشوع شد  با استخدام یک کارآگاهِ  ١٩٨٠ی  دهه وی، در اوایلِ  اش برای پیدا کردنِ  مخفیانه

با «: فرانسیسکو ی گواهی تولدش در سان تأییدکننده سپس با دیدن ناِم دکرتِ . و البته به جایی نرسید
ره اس گرفتم جستجو در دفرت تلفن، ش آن دکرت هم کمکی نکرد، مدعی شد که » .اش را یافتم و 

اِس . اشتولی این حقیقت ند ،اند سوزی از بین رفته های قدیمی در آتش پرونده  او درست بعد از 
رب چسباند جابز، نامه استیو  د به دسِت انیپس از مرگم، برس«: و نوشت ،ای نِگاشت، روی پاکْت 

او در آن . اش نامه را برای جابز فرستاد گذشت و بیوه کوتاهی نگذشت که آن دکرت در مدِت » .جابز
به  ،تحصیل از دانشگاه در ویسکانسینال غ جابز یک دانشجوی فار نامه توضیح داده بود که مادرِ 

 .نام جوآن شیبل است
 بعد از تولدِ . کارآگاهی دیگر، جستجویی دیگر و باألخره ظرف چند هفته ردی از او پیدا شد

یک صاحِب ازدواج کرد و از او  -پدر بیولوژیک جابز-جندلی  ”جان“استیو، جوآن با عبدالفتاح 
ترک کرد و جوآن با یک مربی اسکی به نام ُجرج  بعدجندلی آنها را پنج سال . ددخرت به نام ُمنا ش

سفری پرپیچ و  ،١٩٧٠آن ازدواج هم چندان دوام نیاورد و جوآن در سال . ازدواج کرد ١سیمپسون
را به ) کردند سیمپسون استفاده می خانوادگیِ  که هر دو آنَک از نامِ (خم را آغاز کرد که او و ُمنا 

 .آنجلس رهنمون شد لوس
ی گرفت،  خواست پاْول و کالرا که همیشه آنها را پدر و مادر واقعی خود در نظر می جابز 

ودی بود از عالقه با حساسیتی بی. چیزی از این جستجو بدانند ی فراوانش نسبت به آن  سابقه که 
اس نگرفت تا اینکه کالرا در اوایلِ  دو، از رنجانیدن آنها حذر کرد و سال  اصالً با جوآن سیمپسون 

ی«: به من گفتجابز . در گذشت ١٩٨٦ ام  خواست فکر کنند آنها را پدر و مادر واقعی هرگز د 
آنقدر دوستشان داشتم که هرگز نخواستم از این . کاملی بودند دانم، چون برای من والدینِ  ی

بستم تا  شان را می نابردند، ده حتی وقتی خربنگارها از این قضیه بو میجستجوها مطلع شوند و 
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کالرا، استیو تصمیم گرفت قضیه را با پاْول در  پس از فوِت » .پاْول و کالرا برسد مبادا چیزی به گوِش 
اِس . میان بگذارد استیو با مادر بیولوژیکش  خوشبختانه برخورد او کامالً باز بود و مخالفتی با 

 .شتندا
گفت که کیست و ترتیب . جابز رسانجام یک روز تلفن را برداشت و به جوآن سیمپسون زنگ زد

 گیریِ  معتقدم محیط بیش از وراثت در شکل«: گفتخودش به من . آنجلس را داد مالقاتی در لوس
» .خود بود های بیولوژیکِ  آدم نقش دارد ولی با این حال باید کمی هم جستجوگِر ریشه شخصیِت 

بیش از هر «: خواست به جوآن اطمینان دهد که تصمیمش در قبال او درست بوده عین حال می در
خواستم مادر بیولوژیکم را مالقات کنم تا ببینم اوضاعش خوب است یا نه، و از او تشکر  چیز، می

ً خوشحا که کارم به سقط نکشید سال داشت و سختی زیادی  ٢٣آخر او فقط . کنم، چون واقعا
 ».بود تا مرا به دنیا بیاورد کشیده

دانست که  می. آنجلس، احساسات بر جوآن چیره گشت ی او در لوس جابز به خانه با ورودِ 
ند است، البته مطمنئ نبود به چه علت  بالفاصله رشوع کرد به بروزِ . پرسش اکنون مشهور و ثرو

فقط زمانی که به او گفتند  های واگذاری را امضا کرده، آن هم فشار برگه گفت که تحِت . عواطفش
شده و از  گفت که همیشه دلش برای او تنگ می. جدید خوشحال است ی والدینِ  پرسش در خانه

خاطر داد که جوآن را درک  آن روز، حتی با اینکه جابز بارها اطمینانِ . کشیده خود رنج می تصمیمِ 
 .ذرخواهی کردکند و همه چیز به خیر و خوشی پیش رفته، او بارها و بارها ع می

اش، ُمنا سیمپسون خرب داد و افزود که اینک  خواهر تنی از وجودِ  جابزوقتی آرام شد، به جوآن 
َ است نویسی بلندپرواز و ساکنِ  رمان برادری بزرگرت به ُمنا خرب نداده بود  جوآن هرگز از وجودِ . َمنَه

 تو یک برادر داری، یک آدمِ «: تبه ُمنا گف. ولی آن روز حداقل بخشی از ماجرا را تلفنی لو داد
 ُمنا در گیر و دارِ » .آورمش به نیویورک تا همدیگر را ببینید دارم می. نظیر و خیلی مشهور بی

 هر“که  ،آنجلس بود س شان از ویسکانسین به لو پُر داستان مانی راجع به مادرش و سفرِ ُر  تکمیلِ 
  .داردنام  ”جایی جز اینجا
ً چندان شگفت خوانندگانِ   کی خِرب آمدنِ هولَ  زده نیستند از این که جوآن هول آن کتاب قطعا

ند شده، و - ولی از معرفی او رس باز زد برادر را به ُمنا داد به گف اینکه او فقیر بوده و حاال ثرو
. ردمشکی دارد و این همه سال در کالیفرنیا بوده، اکتفا ک قیافه است و مشهور، موهای بلندِ  خوش
ُ  ی ادبیِ  کرد؛ مجله کار می ١ویُو ری زمان در پاریس آن سیمپسون ُمنا ی  مستقر در طبقه ٢ُجرج پلیمپ
َ  رشقیِ  ی آبراهه یِ اش در نزدیک کِف خانه هم انداختند تا   زدن راه حدس ُمنا و همکارانش بازیِ . َمنَه

سایر بازیگرها هم . های خوشایند بود ؟ این یکی از حدس٣جان تراُولتا. برادرش را کشف کنند هویِت 
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هایی باشد که اپل را راه  شاید یکی از آن بچه«: یک نفر در آن میان گفت. های خوبی بودند گزینه
ی کس اسم ولی هیچ» ،انداختند  !آورد شان را به خاطر 

گرم و  کامالً خون«: ه جابزک آورْد به خاطر می ُمنا. رخ داد ١رِجیس دیدارشان در سالِن هتل َسنت
بعد . هر سه نشستند و برای دقایقی گپ زدند» .داشتنی بود، یک آدم عادی و شیرین دوست

اش با   تنی خواهرِ  شباهِت  جابز از دیدنِ . طوالنی ویِ رَ  تنهایی رفتند به یک پیاده ،خودشان دو تا
یِ  کارِ  هر دو عاشقِ . به وجد آمده بود ،خود و  ،پیرامون بودند سبت به محیِط خود و هوشیار ن ه

 عالیقِ  شان، با دیدنِ  دونفری در اولین شامِ . باالیی هم داشتند ی قوی، حساسیِت  اراده با وجودِ 
مندانه : جابز به همکارانش در اپل گفت. کردند ها از آن صحبت می ی مشابهی در هم، تا مدت ه

 » !خواهرم یک نویسنده است«
نیِ  ُ مه بر پا کرد، جابز با پرواز  ١٩٨٦سال  را در اواخرِ  ”هر جایی جز اینجا“چاِپ  وقتی پلیمپ

تر  ای به هم نزدیک و نزدیک به طور فزاینده. به نیویورک رفت تا ُمنا را در جشن همراهی کند
شان، مالحظاتی راجع به اینکه، که بودند و چطور  ی دوستانه رابطه شدند و البته که بعد از رشوعِ 

ُمنا ابتدا چندان «: گفت به منجابز . یدند نیز به وجود آمد، چیزی که دور از انتظار نبودبه هم رس
گرم بود، به  اش و اینکه مادرش اینقدر در برخورد با من احساساتی و خون من به زندگی از آمدنِ 

ً خوب همزمان با شناختی که از هم به دست آوردیم، بدل به دوستانِ . هیجان نیامده بود ی واقعا
ِ . کردم دانم اگر نبود چه کار می ی. ی من است او خانواده. برای هم شدیم خواهری بهرت از  داش
ی ُمنا در مخیله به عالوه، » .وقت به هم نزدیک نبودیم ام پَتی، هیچ ناتنی من و خواهرِ . گنجد ام 

مواقع او را از از  بسیاری و در ،احساسی هم برایش به ارمغان آورد عمیقِ  ُمنا یک تأثیرِ  حضورِ 
یک آدم “رماِن  ،برادرش ُمنا بعدها با اقتباس از شخصیت و زندگیِ  ، هر چندگزندها محافظت کرد

کننده توصیف  عصبی و دمدمِی استیو را با دقتی ناراحت را به نگارش در آورد که رفتارِ  ”عادی
  .کرد می

او مثل . ُمنا بود پوشیدنِ  لباس کردند طرزِ  می مشاجرهآن با هم  یکی از چیزهایی که رسِ 
رسزنشش  ”ربا های دل لباس“ نپوشیدنِ  پوشید و جابز به خاطرِ  های کوشا لباس می نویس رمان
من «: ای نوشت و گفت در مقطعی آنقدر اظهار نظرهایش ُمنا را آزرد که برای استیو نامه. کرد می

جابز » .در کل سعی دارم مدل لباس نباشم. ی جوان هستم، این زندگی من است یک نویسنده
متأثر  طراح ژاپنی که سبک(ای کوتاه، یک جعبه از فروشگاه ایسی میاک  پاسخی نداد ولی به فاصله

استیو برای من خرید «: ی ُمنا رسید به خانه) اش جابز را به هوادار او بدل کرده بود، از تکنولوژی
ً اندازه و با رنگ العاده کرده بود، آن هم چه چیزهای فوق در بین » .جذابشاد و  هایِ  ای، دقیقا

هنوز «: گفت جابز می. شلواِر عین هم بود که ُمنا خیلی از آنها خوشش آمد و ها، سه دست کت لباس

                                                 
1  St. Regis 



ت س ی ب ل  ص  ٢٧٢   | ف

 

 سبزشان که مایل به خاکسرتی بود خیلی به موهایِ  ها را یادم هست؛ کتانی بودند، رنگِ  آن لباس
 » .آمد مایل به قرمِز ُمنا می

  
  

  شده گم پدرِ
 

 ِ ، کِن  ی ساکنِ  های برجسته نویسنده. پدر سعی کرده بود در همین اثنا، ُمنا هم برای یاف َ َمنَه
کارآگاهی بود،  یک آژانِس  ی نیویورکی که مدیرِ  بازنشسته او را به یک پلیِس  ،٢و نیک پیلِگی ١آلِتا

ولی جستجو » پول اندکی را که داشتم به او دادم«: سیمپسون به خاطر داشت که. معرفی کردند
 ای سپس یک کارآگاه خصوصِی دیگر در کالیفرنیا پیدا کرد که توانست از طریق شعبه. ناموفق بود

ُمنا . پیدا کند ٣ی موتوری، یک نشانی از عبدالفتاح جندلی در ساکراِمنتو وسایل نقلیه بازرسیِ  از دفرتِ 
 ِ رسید پدرشان  مردی رفت که به نظر می ماجرا به استیو، با پرواز از نیویورک به دیدنِ  پس از گف

 .باشد
 چون با من رفتارِ «: توضیح دادبرایم گونه  علت را این. جندلی نداشت ای به دیدنِ  جابز عالقه

ی  من علیه. خوبی نکرده بود ولی چیزی که بیشرت آزارم . خوشحا که زنده هستم-گیرم  او موضع 
خودش را  خیلی حرف است که آدم دخرتِ . خوبی نکرده بود دهد این است که با ُمنا هم رفتارِ  می

 ،اش با او بود رابطه در حال بازیابیِ  وقعآن مجابز هم دخرتش لیسا را رها کرده و  خودِ » .رها کند
ی ولی این سختی بنابراین سیمپسون . شد احساساتش در رابطه با جندلی تلطیف شود ها باعث 

 .تنها به ساکراِمنتو رفت
جندلی با اینکه . کوچک پیدا کرد پدرش را در یک رستورانِ » .واقعاً کاِر سختی بود«: گفت می او

موجود منفعل  رشایِط  عجیبی در برابرِ  ولی به طرزِ   ،رسید به نظر می دخرتش خوشحال از دیدنِ 
چند ساعتی با هم صحبت کردند و او تعریف کرد که بعد از ترِک آنها و رف از . ود می

 .بودداری شده  ی رستوران حرفه ویسکانسین، تدریس را رها کرده و واردِ 
اما خیلی تصادفی، جندلی اشاره کرد که . اسمی از او به میان نیاورد ،ُمنا به درخواسِت خوِد جابز

چه بر رسش «: ُمنا پرسید. دیگر هم شده، یک پرس یک فرزندِ  او، از مادرش صاحِب  قبل از تولدِ 
سیمپسون منقلب شد ولی » .او دیگر رفته. دیگر هرگز او را نخواهیم دید«: جندلی گفت» آمد؟

 .چیزی نگفت
جندلی ضمِن رشِح ماوقعِ آن . هاشان رخ داد الی حرف به انگیِز دیگر هم ال حیرت حتی یک اتفاقِ 

هایی به مراتب  ران ای که گردانده بود تعریف کرد، رستو العاده های فوق چند سال، از رستوران
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مهیج تعریف کرد؛ گفت آرزو   یک چیزِ  ،بعد. تر از این یکی که با دخرتش در آن نشسته بود مجلل
لِ  مدیرتانه ی رستورانِ  اداره یعنی در زمانِ  تر، پیشُمنا  ،ای کاش که کند می خوزه، به  نسَ  اِی ش

ام آدم العاده جای فوق«: و افزود .دیدارش آمده بود دنیای تکنولوژی به آنجا  های موفقِ  ای بود، 
ُ «: ود، پدر اضافه کرد زده می سیمپسون حیرت» .حتی استیو جابز. آمدند می آره، عادت داشت  ەا

خودش بر آمد و نگفت  ُمنا هر جور بود از پِس » .های عالی نازنینی بود، با انعام مردِ . به آنجا بیاید
ن پرسِ «: که   »!ی تو است گمشده استیو جابز ه

ی  ی تلفِن رستوران به جابز زنگ زد و در کافه شان، خیلی محرمانه از باجه در پایاِن مالقات
ی  که آن موقع به مدرسه(خود آورد  جابز لیسا را هم همراهِ . قرار گذاشتند ،برکلی در ١روما  اسپرسو

شب بود که همگی به  ١٠ ساعت نزدیکِ .) رفت و هنوز با مادرش کریسان برنان بود ابتدایی می
شوکه  ،خوزه نسَ  ماجرای رستورانِ  جابز با شنیدنِ . کافه رسیدند و سیمپسون داستان را تعریف کرد

: از این کشف چنین یاد کرد برایم. آورد را به خاطر می -جندلی- ا و حتی آن مرد آنج. شد
را به یاد  مدیرشمن چند باری به آن رستوران رفته بودم و خوب مالقات با . آور بود شگفت«

با این حال هنوز » .حتی با هم دست هم داده بودیم. ، با موهای کمتبار مردی بود سوری. داشتم
د نداشتم، چه بسا از من  آن موقع آدمِ «: او نداشت نِ ایلی به دید ندی بودم و به او اعت ثرو
  ».از ُمنا هم خواستم چیزی راجع به من نگوید. کشاند کرد یا کار را به مطبوعات می اخاذی می

یک (ی او با جابز مطلع شد  ها بعد در اینرتنت از رابطه سالجندلی ولی  ،ُمنا هرگز چیزی نگفت
خود  نویِس کنجکاو ذکر کرده بود که سیمپسون در یک کتاِب مرجع، از جندلی به عنوان پدرِ  وبالگ

آن زمان جندلی برای چهارمین بار .) جابز هم باشد سپس نتیجه گرفته بود که او باید پدرِ . نام برده
در  ٣در غرب رینو ٢تاْون و کازینوی بوم خانه ِمیپذیرایی در  بخِش  رئیِس  ازدواج کرده و به عنوانِ 

را برای مالقات با سیمپسون  ٥جدیدش راسیل وقتی همرسِ  ٢٠٠٦ سالِ . مشغول به کار بود ٤نوادا
ولی افزود که جابز هیچ  ،ُمنا داستان را تأیید کرد» این ماجرای استیو جابز چیست؟«: آورد، پرسید

که جندلی هم با این ماجرا به نظرش رسید . ای به دیدار با پدر بیولوژیکش نداشته و ندارد عالقه
گوی فکور و زیبا اندیش ولی در عین حال  پدرم یک داستان«: سیمپسون به من گفت. کنار آمد

اس نگرفت. العاده منفعل است آدمی فوق  ».او هیچ وقت با استیو 
کرد که به  ”شده گم پدرِ “ی دومین رمانش  مایه جندلی را تبدیل به بُن سیمپسون جستجو در پیِ 

 رویِ  را راضی کرد که طرحِ ) طراح لوگوی نِکست(ای  جابز، پاْول رَنِد افسانه. منترش شد ١٩٩٢ سالِ 
خیلی وحشتناک بود و هرگز ازش استفاده «: سیمپسون ولی بنا به قولِ   ،آن کتاب را کار کند جلدِ 
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 و در سالِ  ،کردی جندلی را در حْمص و در امریکا پیدا  ُمنا بعدها تعدادی از اعضای خانواده. »نشد
ِ رمانی با بُ  ٢٠١١ ُ یسوریه در واش حتی سفیرِ . خود شد های سوریِ  ی ریشه مایه نمشغوِل نوش نگ

با پرواز از  به همراِه همرسشسیمپسون  یهاعمو یکی از شام ترتیب داد که  نیِ برای او مه
 .همراهی کرداو را و  فلوریدا آمد

 ترجندلی را مالقات خواهد کرد ولی هر چه زمان جلو کرد که جابز رسانجام  سیمپسون فکر می
نیِ ٢٠١٠ سالِ  در. ی کمرتی به این کار نشان داد او عالقه ،رفت  تولدِ  ، جابز و پرسش، به مه

های پدربزرِگ  رید برای دقایقی ایستاد و به عکس. رفتندآنجلس  اش در لوس سیمپسون در خانه
ی  خاطری به رگ و ریشه او هیچ تعلقِ . ولی جابز آنها را به کلی نادیده گرفت ،بیولوژیکش نگاه کرد

ی شد رغبتی به بحث یا ابرازِ  وقتی صحبت از خاورمیانه می. خود نداشت سوریِ  داد،  نظر نشان 
 دولِت  که وقتی من گفتم. شد ٢٠١١ عربی در سالِ  های بهارِ  شورش نه حتی وقتی که سوریه درگیرِ 

کنم در اصل  من که فکر می«: بیشرتی در مرص، لیبی و سوریه بکند، او گفت ید مداخالِت با ١اُباما
ی هیچ ایم، اگر نکنیم باز هم به  اگر کاری بکنیم به فنا رفته. کنیمکار داند در آنجا باید چه  کس 

 ».ایم فنا رفته
نهای  جابز رابطه و جوآن  ،ها سال طولِ  در. بیولوژیکش جوآن سیمپسون برقرار کرد با مادرِ  صمی

ولی  ،بخش بود این دیدارها همیشه لذت. گذراندند ی جابز می ُمنا اغلب کریسمس را در خانه
نهایت  بیکه گفت  د و میدا میرس اختیار گریه  جوآن گاهی بی. شد برخی مواقع هم احساسی می
ولی هر بار، جابز به او . کرد عذرخواهی می ،او از خود دور کردنِ  استیو را دوست دارد و بابِت 

. نگران نباش«: به او گفت ، جابزسال کریسمس  یک. شد داد و اوضاع به سامان می قلب می قوِت 
 ».همه چیز خوب پیش رفت. ای داشتم العاده من دوران کودکِی فوق

  
  

  ليسا
 

ً  ،در کودکی. ای نداشت العاده فوق اما لیسا برنان دوراِن کودکیِ  به  وقت هیچپدرش تقریبا
ی نی که در صدایش موج می. آمد دیدنش  : زد، به من گفت جابز بعدها با تأثِر ناشی از پشی

یک روز . کرد با این حال گاهی تقالیی می» .خواستم پدر باشم، بنابراین برایش پدری نکردم ی«
شد  او و کریسان خریده بود، رد میای که برای  با اتومبیل از جلوی خانه ،وقتی لیسا سه سال داشت
ی. که تصمیم به توقف گرفت خانه نشست و  های جلویِ  استیو روی پله. دانست او کیست لیسا 

خرب  جابز بی. داد این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ می. داخل نشد، فقط با کریسان صحبت کرد
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و بعد سوار مرسدسش از آنجا  ،کرد یموارد صحبت م ی لیسا یا سایرِ  آمد، کمی راجع به مدرسه می
 .رفت می

فشارهای  جابز دیگر زیرِ . این دیدارها هم افزایش یافت ،ساله شد ۸لیسا که  ۱۹۸۶ سالِ اما از 
تر  در نِکست، با فضایی آرامبلکه . قدرت با اسکالی نبود َمکینتاش یا جنگِ  ای چون ساخِت  فرساینده
وقتی  ،به عالوه. کریسان و لیسا بود زندگیِ  محلِ  و البته در پالو آلتو یعنی نزدیکِ  ،تر و دوستانه

ن موقع هم به  سوم پا گذاشت، فهمیدند که بچه لیسا به کالِس  مند است و ه ای باهوش و ه
به  ،زنده و با جسارت حرارت و رس رلیسا پُ . بودمعلمین  منتخِب  آموزِ  خوبش، دانش قلمِ  خاطرِ 

نی  در عین حال چهره. پدرش بود دارِ  یراثمنوعی  اش هم به استیو شباهت داشت؛ با ابروهای ک
خود  همکارانش، لیسا را به دفرتِ  جابز یک روز برای متعجب کردنِ .  خاورمیانه اهالیِ  و صورتی شبیهِ 

  »!منو ببین«: کشید زد و جیغ می لیسا در راهرو چرخ و فلک می. برد
 خوِب  یکی از دوستانِ  کهمرشِب شاغل در نِکست  و خوش دراز و باریک اَوی تِوانیان، مهندِس 

رفتند، لیسا را هم از  وقتی که برای شام بیرون می آورد که هر وقت و بی ، به خاطر میشد جابز
خودش و کریسان هر دو . استیو خیلی با دخرتش مهربان بود«: داشتند ی کریسان بر می خانه
کرد لیسا جوجه  پیشنهاد می. با این حال استیو مشکلی نداشت. بودولی لیسا ن ،خوار بودند گیاه

 ».داد و او هم می ،سفارش بدهد
خوار گیر افتاده  بین پدر و مادری گیاه کهشد  لیسایی کوچکِ  جوجه، بدل به ولخرجیِ  خوردنِ 

رد دورانی که با بعدها در مو  لیسا .برای غذاهای طبیعی، احرتامی معنوی قائل بودند ؛ آن دوبود
هایی پر  را از مغازه - و لوبیای کرفس  ریشه ،گَنه گَنهکرفس،  -ما خوار و بارمان «: مادرش بود، نوشت

ی یی که زنهاخریدیم، جا از بوهای مختلف می ولی گاهی اوقات . کردند ها موهاشان را رنگ 
دار گرفتیم؛ گوشت را  طعم سوخاریِ ِغ یک چندباری مر . خوردیم رجی هم میغذاهای خا

داغ  دادند، ما هم داغ دار تحویل می پختند و بعد توی پاکِت فُیْل باریکه با سیخ روی آتش می باریکه
شخصی  اش تبدیل به یک تعصِب  غذایی لیسا که عاداِت  پدرِ » .خوردیم با دست توی ماشین می

ه شخصه شاهد بود که جابز بعد از لیسا ب. گیر بود غذایی خیلی سخت موادِ  شده بود، در انتخاِب 
جابز بعد از . خورده حاوی کره بوده، یک دهان سوپ باال آورد اینکه فهمید سوپی که همیشه می

حتی لیسا . های محکمش برگشت رژیم مدتی که در اپل غذا خوردن را ُشل گرفت، دوباره به رساغِ 
سبکی که در  .ی زندگی است فلسفه ی نوعی از کننده او منعکس غذاییِ  هم فهمیده بود که عاداِت 

اعتقاد داشت او «: گفت لیسا می. توانست قوای دیگِر را به اوج برساند زیس می  زهد و ساده ،آن
دانست  ای را می پدرم معادله. شود و آسودگی از خودداری آب حاصل می که ِخرمِن نیکو از زمیِن کم

 ِ ی که اک   ».شوند خودشان بدل می دِّ اینکه، چیزها به ِض : دانستند مردم 
لیسا . بخش شوند لحظاِت با هم بودن شدیداً لذت که شد حضور و گاه رسدِی پدر، باعث می عدم

ی«: گفت می  این بود که صدایِ  آمد، مثلِ  میی ما  خانهبه کردم، ولی بعضی روزها  با او زندگی 
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 ،عالقمند شد پدرشلی زود به خی او» .انداز شود مان طنین خدا برای دقایق یا ساعاتی در گوش
پالو آلتوی قدیم، اسکیت  های آرامِ  در خیابان جابزحتی با . رفتند وی میرَ  طوری که با هم به پیاده

جابز اولین باری که . ندزد ی جوآنا هافَمن و اَندی ِهرتزِفلد می کرد و اغلب رسی هم به خانه می
 مثلِ «: هافَمن بالفاصله فهمید» .لیسا آمده«: ی هافَمن برد، خودش در زد و گفت لیسا را به خانه

ی استیو درست مثل یک  او نداشت، چانه ای شبیهِ  کس چانه روز روشن بود که دخرتش است، هیچ
ی» .امضای شخصی است اند،  دانست والدینش از هم طالق گرفته هافَمن که خود تا ده سالگی 

آن از  بهرتی باشد و استیو نصیحت او را به گوش آویخت و بعدها بابِت  جابز را تشویق کرد تا پدرِ 
 .جوآنا تشکر کرد

. اتاق گرفتند ١اُکورا لیسا را با خودش به توکیو برد و در هتِل عالی و منظمِ  او در یک سفِر کاری،
 ٣های بزرِگ سوشی از نوع اوناگی بود، جابز سینی ٢سوشی وِ ی پایین که مخصوص ِرس  در طبقه

شده   داد مارماهِی پخته  های غذا چنان خوشش آمد که اجازه داد؛ از ترکیب یکی از ظرف سفارش می
ک یا ُسِس خوشمزه داشتند و لیسا . اش را نقض کند گیاهی رژیمِ  قطعاِت سوشی، روکشی از 

شان  های رابطه شد؛ و البته همزمان، یخ شان آب می چطور غذا در دهان: آورْد که بعدها به یاد می
و خوشنودی  شآرام های غذا، برای اولین بار در کنارش احساِس  با آن سینی«: بعدها نوشت. نیز

یک فضاِی دور از  های رسد، باز شدنِ  آن ساالد َروی، آزاد بودن و گرمِی او بعد از خوردنِ  کردم؛ زیاده
زیبا، با آن  آن روز، به خودش کمرت سخت گرفت و زیر آن سقِف رشقیِ . داد دسرتس را نوید می

 ».طراز با بقیه ها و من، آدمی شد هم های کوچک و خوراک کُرسی
اند گرمشان همیشه شیرین و  ولی رابطه ن. باقی  مزاج بود که با  قدر با لیسا دمدمی جابز ه
بعد رسد و  در دیداری رسزنده و شوخ، در دیدارِ . عشق و طرد دائم در نوسانی میانِ . دیگران بود

ً ذهنش پیِش لیسا نبودو اغ. خشک شان  لیسا همیشه در رابطه«: بنا به قول ِهرتزِفلد. لب ابدا
َ  احساِس  ولی خیلی  ،تولدش رفتم که قرار بود استیو هم بیاید یک بار به جشنِ . کرد منی مینا ا

  ».شکفت شگُل از گُل او لیسا کامالً دلواپس و مأیوس شده بود که باألخره با آمدنِ . خیلی دیر کرد
شان پر فراز و فرود بود و  ها، رابطه سال در طولِ . ند مزاج باشداو تُ  لیسا آموخت که در مقابلِ 

ها  ای ماه بعد از هر مشاجره. کشید هر فرودی به خاطِر لجاجتی که در هر دو بود، به درازا می
ش برای التیاِم خواهی، یا تال  رابطه، معذرت کدام در برقراریِ  هیچ. کردند ارتباط با هم رس می بدونِ 
یک روز . گریبان شد به   رسطان دست مزمنِ  ها، توانا نبود؛ نه حتی وقتی که جابز با مشکالِت  زخم

ای بود برایم مرور  های قدیمی را که در جعبه ، داشت با دقت و اشتیاق عکس٢٠١٠ در پاییزِ 
داد، مکثی کرد و  ینشان م) وقتی که کوچک بود(ها که او را با لیسا  کرد، روی یکی از عکس می

                                                 
1  Okura 
2  Sushi 
3  Unagi 
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ی شاید به اندازه«: گفت با لیسا حرف نزده آن سال  امِ در از آنجایی که » .زدم ی کافی بهش رس 
ی ای به  پلک زدن، لحظه بدونِ . خواهد به دخرتش زنگی بزند یا ایمیلی بفرستد بود، پرسیدم که آیا 

  .های قدیمی را از رس گرفت عکس من خیره شد و بعد، مرورِ 
  
 

  پيشه عاشق
 

ً عاشق ،ها در میان بود وقتی پای زن های عجیب و  شد، آن هم عشق پیشه می جابز شدیدا
گذاشت و در  داد با دوستانش در میان می عشقی رخ می هر باال و پایینی را که در روابِط . غریب

نیِ  باِیزبا جوآن  ،١٩٨٣ در تابستانِ . شد دچار غم و غصه می دخرتش دوستدوری از   به یک مه
پنسیلوانیا  ی لیسانس از دانشگاهِ  یک دانشجوی دوره آنجا کنارِ . رفت سیلیُکنی  کوچک در دره شامِ 

دانستند  خوب می باِیزآن روزها جابز و . کناری کیست مطمنئ نبود که مردِ  ١جنیفر ایگان. نشست
 استیو مجذوب ایگان شد که در آن موقع با استفاده از فرصِت  .شان دوام نخواهد آورد که رابطه
ره تلفنِ . فرانسیسکو بود در سان  ای نامه کار برای هفته تابستانی، مشغولِ  تعطیالِت  ایگان  جابز ش

اس گرفت ی  تپه رفتند؛ پاتوقی کوچک نزدیکِ  ٢سپس دو نفری به کافه َجُکلین. را پیدا کرد و با او 
 .داد درجه یکی به دست مشرتیان می های گیاهیِ  هتلگراف که سوفل

در یکی از رویدادهای . کرد یک سال با هم بودند و جابز اغلب برای دیدار به رشق پرواز می
بزرگی که گِردش آمده بودند گفت که خیلی عاشق است و باید  ُورد در بوستون، به جمعیِت  َمک

 ها این حرف ت هم که عاشقِ ملّ . فیالدلفیا شود زودتر با هواپی عازمِ  دخرتش، برای دیدِن دوست
رساند تا با هم در هتل کارالیل یا  وقتی در نیویورک بود، جنیفر خودش را با قطار می! بودند

انِ  . رفتند می ٣ی رشقی باشند؛ برای غذا خوردن به کافه لوکزمبورگ ِجی چیات در کناره آپار
) ً انِ ) متناوبا زدند و به  دکوراسیون بدهد رس می خواست آن را تغییرِ  می َسن رمو که جابز به آپار

  .رفتند را میاُپِ الاقل به یک سین یا 
رفتند،  آن کلنجار می از موضوعاتی که رسِ . زدند ها با هم تلفنی حرف می ساعت ،ها خیلی شب

مادیات مهم است که آدمی از دلبستگی به “: شمرد جابز را بر بوداییِ  توان یکی از عقایدِ  می
رگونه ی آدم گرایانه مرصف گفت که عالیقِ  می ایگانبه  ”.اجتناب بورزد اند و برای نیل به  ها بی

 اوحتی برای . گرایی نباشد ، به نوعی از زندگی نیاز داریم که در آن دلبستگی و مادی فکری روشن
و ناشی از میل  ِت را فرستاد که در آن راجع به مشکال  - استاد ذن- ی کوبون چینو یکی از نوارها

ِ . شد هوس به چیزهای مختلف صحبت می  ایگان این عقاید را پس زد و پرسید که آیا جابز با ساخ
                                                 

1  Jennifer Egan 
2  Jacqueline 
3  Luxembourg 
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ی مردم است، فلسفه محصوالتی که مطلوِب  کامپیوترها و سایرِ  گذارد؟ ایگان  ی خودش را زیر پا 
 ».ه کردیماز این دوگانگِی فاحش عصبانی شد و خیلی راجع به آن مجادل«: گفت می

فاخر، بر این عقیده که آدمی بایستی از دلبستگی  در پایان، اشتیاِق جابز برای تولیِد محصوالِت 
بیرون آمد، ایگان  ١٩٨٤ی  وقتی َمکینتاش در ژانویه. های تجملی اجتناب بورزد، غلبه کرد به دارایی
انِ  تعطیالِت  . کرد فرانسیسکو سپری می مادرش در سان زمستانی را دور از پنسیلوانیا در آپار
ن جلوی در ظاهر شد  -ناگهانی با آن شهرِت -های شاِم مادرش خیلی تعجب کردند وقتی جابز  مه

 .ایگان رفت تا آن را روی میز بچیند خواِب  و با یک َمکینتاش در بغل، یک راست به اتاق
و مدعی عمرش را گفته  بینِی شوِم کوتاه بودنِ  دیگر، به ایگان هم پیش چند دوسِت  جابز مثلِ 

ایگان بعدها گفت که جابز خیلی . نیستاخالق   صبور و خوش است که به همین خاطر بود که
» خواهد انجام بدهد ی آن چیزهایی که می فوریت راجع به همه یک حِس «: محرمانه گفته است

پایان یافت، ایگان خیلی واضح به جابز گفت که هنوز خود را  ١٩٨٤ ی آنها در پاییزِ  رابطه. دارد
 .داند برای ازدواج جوان می

رف به یک  بود و جابز در راهِ  ١٩٨٥ سالِ  اوایلِ . جابز و اسکالی باال گرفت نزاعِ  ،اندکی بعد
 ی کامپیوتر برای مؤسساِت  تهیه مسئولِ - اپل  یکی از افرادی که برای بنیادِ  ی کاری، در دفرتِ  جلسه

بلونِد الغر اندام نشسته بود که َمِنِش باصفای  آنجا یک زنِ . ودکرد، توقف  کار می -غیرانتفاعی
. نامش تینا رِدس بود. شد کامپیوتر در او دیده می یک هیپی همراه با هوِش خالِص یک متخصِص 

  ».بودم زیباترین زنی بود که تا آن موقع دیده«: گفت جابز می
ن فردا به او زنگ زد و به شام دعوتش کرد پرسش  گفت نه، چون آن زمان با دوسترِدس . ه

پارک برد و دوباره  َروی در نزدیکیِ  چند روز بعد، جابز او را با خود به پیاده. کرد زندگی می
. و رفت بیرون برود جابزخواهد با  پرسش گفت که می بار او به دوست این. تقاضایش را مطرح کرد

ن. صادق و راحتی بود آدمِ رِدس  اش  دانست که زندگی گریه زد چون می شب بعد از شام، زیرِ   ه
رِت بدون . تغییرات به زودی از راه رسیدند. در ُرشُِف از هم پاشیدن است چند ماه بعد رِدس به ع

ِن وودساید نقلِ  ً «: جابز بعدها گفت. مکان کرد مبل  ارتباِط . عاشقش شدم اولین کسی بود که واقعا
ی. خیلی عمیقی داشتیم  ».کسی بتواند بهرت از او مرا درک کندکه هرگز کنم  تصور 
آمد و از این رو جابز رنِج خود از ماجرای فرزندخواندگی را به  ای آشفته می رِدس از خانواده

. خاطر بودیم دهآزر  خود  ِکودکی هر دو از دورانِ «: گفت رِدس می. راحتی با او در میان گذاشت
پیرامون نیستیم و به همین خاطر به هم تعلق  محیِط  استیو یک بار به من گفت که ما از جنِس 

ودِ  عشق» .خاطر داریم عمومی بود؛  بروز در انظارِ  شان مستعدِ  خارجی داشت و رابطه شان خیلی 
ن های آنها در سالنِ  معاشقه های سین یا  ر سالنقدر در یادها مانده که دعواهاشان د نِکست ه

ن در مقابلِ  او را ستایش  با این حال جابز همواره صداقت و سادگیِ . ی وودساید های خانه مه
کامالً درستی اشاره کرد  جابز نسبت به رِدس، به طورِ  شیداییِ  جوآنا هافَمن ضمِن توصیِف . کرد می
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عاطفی را بنگرد و در ذهِن خود،  ها و اختالالِت  جالبی داشت به اینکه آسیب استیو گرایِش «: که
 ».بدل کندها  هایی از معنوی بودِن آدم انهآنها را به نش

را درمان  خود های تا زخم رفتاروپا  رِدس به سفرِ همراه با با اخراج از اپل،  ١٩٨٥ جابز در سالِ 
انسه یا ایستاده بودند که سخن از ماندن در فر  ١ِسن رودِ  فرازِ  یک روز غروب روی پُلی بر. کند

رِدس به آن  ، کهای بیشرت عاشقانه تا جدی به میان آمد؛ ایده ،سکونت به مدتی نامعلوم در آنجا
: روی پُل به تینا گفت. طلب ای بود سوخته ولی هنوز جاه استیو مهره. عالقه داشت ولی جابز نه

ه ولی هنوز زمانی که از هم جدا شد ،سال بعد ٢٥» .دهم من انعکاسی هستم از آنچه انجام می«
 چنینحضور در پاریس را  لحظاِت  ،انگیز ایمیلی خاطره در پیوندی عاطفی بودند، رِدس با ارسالِ 

  :یادآوری کرد
  
هاِی سنگی و صیقلِی پُل تکیه  روِی پُلی در پاریس، هوا ابری بود و ما به نرده ١٩٨٥تابستاِن «

ن هنگامه. پامان خیره بودیم داده، به آِب سبز و غلتاْن در زیرِ  ی تلخ، دنیای تو از من  در ه
ات بپیچد و دوباره خود  بعدی انتخاِب  یک پیچک به دورِ  گسست، سپس ایستاد و صرب کرد تا مثلِ 

کوشیدم متقاعدت کنم تا با من در پاریس یک . خواستم از آن پیشامد فرار کنم می. را شکل دهد
. دیگری در ما جان بگیرد مان، تا چیزهایِ  پوشی باشد بر خوِد قدیمجدید را بیآغازی، تا رس زندگیِ 
ات بیرون بیاییم؛ برای دوباره پدیدار  شکسته-مهَ -رخواستم آهسته از آن پرتگاِه تاریِک دنیاِی دَ  می

غذاهای خوب و  جاری شدن در یک زندگِی ساده، درست کردنِ برای نام و نو شدن،  بیبرای شدن، 
خواهد خیال کنم حتی  د می. کودکان هدِف  و بی بازِی قشنگ هم بودن مثلِ آسان، هر روز با 

شود کرد؟ خودم را  چکار می“: ای این رؤیا در نظرت آمد، قبل از آنکه بخندی و بگویی برای لحظه
ی تردید، قبل از آنکه آینده خشن از  خواهد خیال کنم در آن لحظه د می ”.ام از کار بی کار کرده

فرانسه  ای در جنوِب  ما را با خود بربد و از هم دور کند، این را نگفتی و با هم در مزرعه راه برسد،
هامان در کنار، روزها خوش  های پیری در صفا ماندیم و با نوه ای آغاز کردیم و تا سال زندگِی ساده

گرم و  ناِن تازه، هایِ  قرص مان، درست مثلِ  هم آمدند و گذشتند و دنیای کوچک  و خرم از پیِ 
  ٢».عطرآگین از صرب و اُنس بود

  
ِن  رِدس از زندگی در خانه. آن رابطه برای پنج سال باال رفت و پایین آمد ی خالی از مبل

دار و  خانه را به عنوانِ  ٣پانیس ی کار در چز جوان با سابقه جابز یک زوجِ . وودساید متنفر بود
مرصف  بی جویِ  یک مداخلهکه حس کند رِدس ولی حضور آنها باعث شد  ،آشپزباشی استخدام کرد

                                                 
1  Seine 

  www.narenji.ir/steve :کتاب Donateلینِک     ٢
3  Chez Panisse 



ت س ی ب ل  ص  ٢٨٠   | ف

 

انِ . است زد، به خصوص بعد از مشاجراِت  خودش در پالو آلتو می او گاه رسی هم به آپار
: خواب نوشت حتی یک بار روی دیواِر راهروِی منتهی به اتاق. آسایی که با جابز داشت رعد

د ولی در عین حال از اینکه او چقدر ی استیو بو  تینا شیفته» .مسامحه، نوعی از سوءاستفاده است«
ی عاشقانه با آدمی  بعدها یادآوری کرد که چقدر رابطه. کشید توجه باشد، عذاب می توانست بی می

گفت دلواپسِی عمیق برای کسی که در مراقب از تو  می. ه استرنج و عذابش بود باعِث  ،خودمحور
ی ویش را برای هیچمضاعف است که آرز  رسد، یک نوع جهنمِ  به نظر عاجز می   .کند کس 

رحمی  طیفی از بی«: گفت ِهرتزِفلد می. های مختلف با هم فرق داشتند به هر حال آنها از جنبه
کوچک  هایِ  ی جنبه رِدس در همه مهربانیِ » !بودند آن تا مهربانی را فرض کن، هر کدام در یک رسِ 

رانِ . داد و بزرگ آشکار بود؛ همیشه به گدایاِن خیابانی پول می مثل (روانی  داوطلِب کمک به بی
بیش از هر کِس . راحتی کنند و حتی مراقِب این بود که لیسا و کریسان با او احساِس ) پدر خودش

طلب و  جاه جابز اما مثلِ . کرد وقِت بیشرت با لیسا، ترغیب می دیگری جابز را به گذراندنِ 
داد، ولی مانع از آن  استیو فردی معنوی جلوه می قلبش گرچه او را در نظرِ  رقِت . خودانگیخته نبود

انند موجِ  بود که روی یک طول به . ثبات بود شان خیلی بی رابطه«: گفت ِهرتزِفلد می. مشرتک باقی 
یزشان، بارها و بارها با هم دعوا کردند شخصیت خاطرِ   ».های مت
شناسی اساساً چیزی  ی زیبایی های بنیادینی داشتند؛ رِدس معتقد بود سلیقه فلسفه نیز تفاوت در

رِدس او را متهم به . شخصی است؛ ولی جابز اعتقاد داشت چیزی جهانی و قابل اکتساب است
ما است  استیو معتقد بود این شغلِ «: به من گفت. کرد باهاوس می دارِی افراطی از جنبِش  جانب
من با این . ه مردم سلیقه بدهیم، که بهشان بگوییم از چه چیزی باید خوششان بیاید یا نیایدکه ب

خودمان و هم دیگران، قادریم به آنچه  معتقدم با توجِه عمیق، هم به درونِ . دیدگاه موافق نبودم
 ».ظهور و بروز دهیم حقیقت دارد، فرصِت  فطری است و رنگِ 

یاگر برای مدتی طوالنی با هم بو  دار   با جدایی هم جابز غصه. رفت دند اوضاع خوب پیش 
ی رِدساو از  ،١٩٨٩ رسانجام در تابستانِ . شد می به . توانست بپذیرد خواستگاری کرد ولی تینا 

ً دیوانه خواهد شد ای پُر تشویش بزرگ شده  او در خانواده. دوستانش گفته بود که با این کار حت
آنها دو قطِب مخالِف به هم جذب شده بودند . کرد ن محیط را تداعی میاش با جابز آ  بود و رابطه
 توانستم همرسِ  ی«: طور توضیح داد او بعدها این. شان ناپایدار بود همراهی ،رِدس که به قولِ 

اِد تکنولوژی“خوبی برای  . آن وضع برایم دشوار بود ها تحملِ  از بسیاری جنبه. باشم ”استیو جابز، 
خواستم  در کل، نه هرگز می. هایش نبودم نامهربانی مان هم قادر به تحملِ  فردی در تعامالِت 

کننده و  خسته. کند خواستم کناری بایستم و ببینم که او دیگران را اذیت می اذیتش کنم و نه می
  ».دردناک بود
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 بهداشِت  ای برای منابعِ  کمک کرد که شبکه ١باز بنیاِد ذهنِ  ، رِدس به تأسیِس شان پس از جدایی
یِ  کتابچه ،اتفاقی به طورِ بار  یک. روانی بود  شخصیتیِ  پزشکی راجع به اختاللِ  روان ی راهن
ی شخصیِ  مطالعه کرد و به نظرش با خصوصیاِت  را )خودشیفتگی( نارسیسیزم . زد جابز مو 

من با او؛ آنقدر واضح که فهمیدم خواسِت  درگیریِ  توضیحی دقیق و واضح بود از عللِ «: گفت می
این است که از یک نابینا انتظار  کمرت، درست مثلِ  بیشرت و خودمحوریِ  من از استیو برای مالیمِت 

 به نظرِ . دخرتش-هایش راجع به لیسا  و نیز توضیحی بود برای برخی از انتخاب! داشته باشی ببیند
 ».همدلی ظرفیِت  بگویم فقدانِ یا بهرت - ی او همدلی بود  عمده من مشکلِ 

  
ولی جابز حتی بعد از . و سپس طالق گرفت ،دو فرزند شد رِدس بعدها ازدواج کرد و صاحِب 

اس . دخوْر  ی او را می باز هم غصه ،موفقش ازدواجِ  وقتی جنگش با رسطان آغاز شد، تینا با او در 
یک بار به . شد اغلب خیلی احساساتی می ،شان رابطه رِدس با یادآوریِ . کرد اش می بود و پشتیبانی

ولی دلواپسی و  ،ی دلخواه شد آن رابطه گیریِ  هامان، مانع از شکل ارزش گر چه تضادِ «: من گفت
 نشیمنِ  از ظهر که در اتاق جابز هم یک روز بعد » .ها قبل تاکنون ادامه یافته ام به او از دهه عالقه
هایی است که در  ترین آدم یکی از صادق«: بغض گفتبا  ،کرد میبودیم و از رِدس یاد  منزلش
چیزی غیرمادی در «: لغزید، افزود هایش پایین می و در حالی که اشْک روی گونه» ام ام دیده زندگی
ن  رابطه گفت همیشه از فروپاشیِ  جابز می» .مان وجود داشت رابطه او و در موردِ  موردِ  شان پشی
کامل  یک چیز توافقِ  ولی هر دو بر رسِ . ین حرستی در دل دارددانست که رِدس نیز چن و می ،بوده

 .تقدیر چیز دیگری بود: داشتند

                                                 
1  OpenMind 



  
 

 

 بیست و یکفصل 
  

  مرد خانواده
 

 ی جابز در خانه با قبیله
  
  

  
 .١٩٩١با لورین پاِول، 

  
  

  لورين پاوِل
 

 توانست مشخصاِت  می یجابز، هر همرسیاب هایِ  بازی ی عشق در این مقطع، بر مبنای تاریخچه
ی کافی قوی تا جلوی او بایستد ولی  باهوش ولی فروتن؛ به اندازه: مناسب برای او را بر ِشُمرَد زنِ 

ها با خیاِل راحت عبور کند؛ تحصیل کرده و مستقل ولی  حال آنقدر آرام که از پریشانی در عین 
 ِ نی؛ به ای آس بین اما با روحیه راحت برای او و فرزندان؛ واقع یک زندگیِ  آماده برای ساخ

ی کافی زرنگ تا چگونگی مهاِر او را یاد بگیرد و در عین حال آنقدر مطمنئ که الزم نباشد  اندازه
طبعی،  بود؛ با شوخ و البته چه بهرت که زیبا، بلند قامت، باریک و بلوند می. همیشه چنین کند

  .لطافت و عالقه به غذاهای گیاهی
اگر بخواهم . جابز شد زندگیِ  رِدس، چنین زنی واردِ  کمی پس از جدایی از تینا ،١٩٨٩ در اکتربِ 

اناِن روز پنج. کالِس درِس او شد تر ذکر کنم، چنین زنی درست واردِ  دقیق ی  شنبه جابز یکی سخ
نجا  کارِ  و کسب ی دانشکدهدر  ”دید از باال“کالِس  استنفورد بود و لورین پاِول نیز به تازگی از ه
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او و دوستش . های کالس به آن جلسه آمده بود ی یکی از بچه به توصیهالتحصیل شده و بنا  غ فار
اما یکی از  .تاالر نشستند وسِط  خالی پیدا نکردند، بنابراین در راهرویِ  دیر رسیدند و صندلیِ 

دوستش را گرفت و با هم رفتند روی دو  در نتیجه پاِول دسِت . شان کرد ها از این کار منع چی کنرتل
وقتی جابز رسید، یک راست هدایت شد به . جلو نشستند ی ردیِف  ی رزرو شدهها تا از صندلی

رشوع . خوشگل آنجا نشسته بود یک دخرتِ . راستم نگاه کردم به سمِت «: گفت می. صندلِی کناِر پاِول
انیِ  به کردیم به گپ زدن تا نوبت کمی خوشمزگی کردند و لورین به شوخی » .من برسد سخ

آزمایی هم این بود که جابز او  ی بخت جایزه. برنده شدن در التاری آنجا نشسته گفت که به خاطرِ 
 ».استیو واقعاً پرستیدنی بود«: لورین به من گفت. را به شام دعوت کند

انی، جابز در کنارِ  دید که پاِول رفت ولی . صحبت شد صحنه با دانشجوها مشغولِ  بعد از سخ
. اش رفت گلوله پی برای همین مثلِ . سپس دوباره رفت و ،جمعیت ایستاد بعد برگشت و بیرونِ 

خواست با او حرف بزند عبور کرد و بعد از اینکه در  دانشگاه که می توجه از جلوی رئیِس  بی
ی«: پارکینگ به پاِول رسید، گفت گفتیم؟ و اینکه قرار شد  ببخشید، ما یک چیزی راجع به التاری 

و » شب چطور است؟ شنبه«: پرسید استیو. ین خنده رس دادلور» من ش را به شام دعوت کنم؟
ره تلفنش را گرفت موافقِت  اتومبیلش رفت تا خود  بعد خداحافظی کرد و به سمِت . او و البته ش

 وودساید برساند؛ جایی که گروهِ  کروز در باالیِ  های سانتا  در کوه ١توماس فوگارتی ی خانه ِمیرا به 
نیِ  ،نِکست فروِش  بخِش  آموزِش  اما یک لحظه بعد از خداحافظی با لورین، . شام داشتند مه

آموزش، بنابراین  وآو، من بیشرت مایلم شام با او باشم تا با گروهِ  ،با خودم گفتم«: ایستاد و چرخید
. لورین بله را گفت» ”امشب چیست؟ نظرت راجع به شامِ “ :پرسیدمماشینش و  رسیع برگشتم پیِش 

بدبو در خیابان َسنت  گیاهیِ  پیاده در پالو آلتو رفتند تا به یک رستورانِ . زیبا بود پاییزیِ  یک عرصِ 
ام آنجا ماندند. رسیدند ٢مایکل از آن شب تا اآلن همیشه با هم «: جابز به قولِ . چهار ساعِت 
 ».هستیم

استیو گاهی «: ی او کشید، به گفته نِکست انتظار می آموزشیِ  اَوی تِوانیان در فوگارتی با گروهِ 
 ولی وقتی راجع به آن شب باهاش حرف زدم احساس کردم که اتفاقِ  ،شد اطمینان می غیرقابل

نزدیکش کاترین  پاِول بعد از نیمه شب به خانه رسید و به دوسِت » .اش افتاده ای در زندگی ەویژ 
ی«: زنگ زد و یک پیغام روی تلفنش گذاشت ،رکلی بودکه در بِ  ٣اِسمیت) کَت( کنی چه  باور 

ی! اتفاقی برایم افتاد . اِسمیت فردا صبح زنگ زد و داستان را شنید» !کنی با کی مالقات کردم باور 
های  ما راجع به استیو زیاد شنیده بودیم و یکی از آدم«: در مصاحبه با من به خاطر داشت که

  ».ر دو دانشجوی تجارت بودیممان بود، چون ه موردعالقه

                                                 
1  Thomas Fogarty 
2  St. Michael 
3  Kathryn (kat) Smith 
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دیگر، بعدها شک کردند که نکند پاِول برای مالقات با جابز نقشه  اَندی ِهرتزِفلد و چند نفرِ 
ن  من فکر می. تواند حسابگر هم باشد لورین خیلی نازنین است ولی می«: کشیده بود کنم از ه

هایی که  فت که لورین، جلِد مجلهاش در کالج به من گ اتاقی هم. استیو را هدف گرفته بود ابتدا
ً برای استیو ظاهرسازی . را ببیند اواستیو بود را نگه داشته و نذر کرده بود  حاوی عکِس  اگر واقعا

تأکید کرد که ماجرا از این  در گفتگو با منولی پاِول » .نی در بین بودهفَ ی خَ  کرده باشد، دسیسه
خواست بروند و حتی  بز رفته بود که دوستش میجا او فقط به این خاطر به کالِس . قرار نبوده
ی ان است ولی فکر  می«: دانست که چه کسی را خواهند دید درست  دانستم که استیو جابز سخ

آنها را قاطی کرده «: آورد که به خاطر می» ماِل بیل گِیتس باشد ،مجله کردم آن تصویِر تویِ  می
 مهمیچندان  کرد و برایم آدمِ  اشت توی نِکست کار میزمانی که استیو د. بود ١٩٨٩ این مالِ . بودم
  » .خواست برویم، بنابراین رفتیم ای به رف به کالسش نداشتم ولی دوستم می در کل عالقه. نبود

ً عاشق فقط دو زن در زندگیِ «: گفت به منجابز  . شان شدم، تینا و لورین من بودند که واقعا
ولی واقعیت این است که او را فقط زیاد دوست  ،ام هم بوده باِیزکردم عاشِق جوآن  قبالً فکر می
 ».من بودند های واقعیِ  تینا و بعد هم لورین، اینها عشق. داشتم، همین
ن نوجوانی رویِ  ،جرسی در نیو ١٩٦٣ متولدِ  ،لورین پاِول  پدرش خلبانِ . خودش ایستاد پایِ  از ه

در کالیفرنیا کشته شد؛ او داشت  ١آنا ای هوایی در سانتا  دریایی بود که در سانحه تکاورِ  نیروهایِ 
ی خراب را برای فرود راهربی می یِ  یک هواپی خودش تصادم  کرد که به ناگاه آن هواپی با هواپی

ً اِِجکت کُ ،کرد در  خود را نجات دهد، برای پرهیز از سقوط د و جانِ نَ ولی او به جای اینکه رسیعا
دوِم  ازدواجِ . ای کشته شد ی مسکونی، پرواز را ادامه داد و در نهایت به صورت قهرمانانه منطقه

 َ ی بار شد ولی او خود را راضی به ترکِ  فسَ مادِر پاِول تبدیل به وضعیتی ا چرا که هیچ  ،دید آن 
یت از خانواده  بور به استنشاقِ برای ده سال، لورین و سه برادرش مج. اش نداشت امکانی برای ح

او به . رفتاری خوب بودند تا مشکالت جزء به جزء حل شوند ش و بروزِ نِ تَ  ری پُ  هوای یک خانه
شد گرفت واضح بود، باید از  درسی که می«: گفت خودش می. این دوره بر آمد خوبی از پِس 
است که پول را  گونه ی من با پول این رابطه. ی افتخارم بود شدم و این مایه نیاز می دیگران بی

 ».ولی این، بخشی از آن چه که هستم، نیست .دانم نیازی از دیگران می ابزاری برای بی
 به عنوان اسرتاتژیسِت معامالِت  ٢پنسیلوانیا، در گُلدَمن ساکس التحصیلی از دانشگاهِ  بعد از فارغ

اصلی مؤسسه رس و کار  حساِب  هنگفتی از موجودیِ  در آنجا با مقادیرِ . مشغول شد ثابت  با درآمدِ 
معتقد بود که این  پاِولرئیسش، سعی در حفظ او در گُلدَمن داشت ولی  ٣جان کُرزین. داشت

 انباشِت  شد آنجا موفق بود ولی فقط در خدمِت  می«: گفت می. شغل، چندان اخالقی نیست

                                                 
1  Santa Ana 
2  Goldman Sachs 
3  Jon Corzine 
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برای هشت ماه  .ایتالیا رفت استعفا داد و به فلورانِس  ،سال ٣بنابراین بعد از » .بودی  رسمایه
استنفورد  کارِ  و کسبی  ارشد، در دانشکده کارشناسیِ  زندگی در آنجا را تجربه و سپس در مقطعِ 

  .نویسی کرد نام
 

انش در پالو آلتو  او بود که برای شنبه  شنبه، نوبِت  بعد از آن شاِم پنج شب جابز را به آپار
ود کرد . دعوت کند را  جابزلورین است تا بتواند  ایِ  خانه که همکَت اِسمیت هم از برکلی آمد و وا
خود  لورین او را از خود بی«: گفت اِسمیت می. شان به زودی گرم و صمیمی شد رابطه. خوب ببیند
و مِن  ”کنی، از من خوشش آمده؟ فکر می  چی“: پرسید زد و می استیو به من زنگ می. کرده بود

 »!معروف را چه بدهم؟ این آدمِ  آخر جواِب ! خدایا :افتادم که عجیبی گیر می بیچاره در موقعیِت 
 معروِف  ساله به چزپانیس رفتند؛ رستورانِ  ١١سه تایی همراه با لیسای  ،١٩٨٩ نویِ  سالِ  شِب 

. ای بین جابز و پاِول شد مشاجره رشوعِ  که باعِث  افتادشام اتفاقی  موقعِ . در برکلی ١آلیس واترز
، ٩فردا صبح ساعت . ی کَت اِسمیت ماند در خانهرا جدا از هم رستوران را ترک کردند و پاِول شب 

: پرسید. باران ایستاده بود گلی زیرِ  اِسمیت پشِت در، جابز را یافت که با دسته .صدای در زدن آمد
اتاق شد و منتظر  نوز خواب بود، پس جابز داخلِ او ه» اجازه هست بیایم داخل لورین را ببینم؟«

ی ،نشیمن منتظر بود چند ساعتی گذشت و اِسمیت هنوز در اتاقِ . نشست توانست  چون 
شِب خود پوشید و برای  آخر هم یک کت روی لباس دسِت . اتاق بر داردآن  هایش را از داخلِ  لباس
 ِ بعد هم که آمد، . از ظهر از اتاق بیرون نیامد جابز تا بعد. رفت ٢پیتزکافی غذا به فروشگاهِ  گرف
ن«: سپس جابز نطقش را رشوع کرد. او هم رفت» .کَت، یک دقیقه بیا داخل«: گفت طور که  ه
از آنجایی که تو بهرتین دوستش هستی،  .گذشته و مادرش هم اینجا نیست لورین در دانی پدرِ  می

مان دعای  برای. واهم با لورین ازدواج کنمخ می«: سپس افزود» قصد دارم یک سؤال ازت بپرسم
  »کنی؟ خیر می

وقتی او » تو که موافقی؟«: بعد از پاِول پرسید. تخت ولو شد و به فکر فرو رفت اِسمیت رویِ 
  »!ب، این هم از جوابتخُ «: موافقت تکان داد، اِسمیت جار زد رسش را به عالمِت 

وار  جابز این عادت را داشت که برای مدتی دیوانه. قطعی نبود ولی در واقع این یک جواِب 
رکز کند خواست  در کار، هر وقت که می. و سپس ناگهان توجهش را از آن بر گیرد ،روی چیزی 

رکز می روی هر چیزی که میلش می شد، فرقی هم  توجه می مسائل بی کرد و به سایرِ  کشید 
خصوصی نیز اوضاع به  در زندگیِ . ذوق بیاورند ا او را رسِ کرد که دیگران چقدر سعی کنند ت ی

از جمله کَت  ،دیگران ورزیدن به هم در جلویِ   محبت در میزانِ اغلب  ،او و پاِول. نوال بودهمین مِ 
ها در  جابز صبح. کرد پاچه می را دست این کارشان آنهاکردند که  َروی می زیاده ،پاِول اِسمیت و مادرِ 

                                                 
1  Alice Waters 
2  Peet’s Coffee 



و ت  س ی ب ل  ص ک ف  ٢٨٦   | ی

 

رِت  ِ آهنگِ کرد  می، صدای اسرتیو را تا ته بلند وودساید ع از  ”کند می  او مرا دیوانه“ و با گذاش
َکت . گرفت و البته گاهی هم او را نادیده می. پراند می، لورین را از خواب ١فاین یانگ کانیبالز گروهِ 

رکزِ «: گفت اِسمیت می باره دور و رسد  کائنات بود، یک شدیدی که در آن لورین مرکزِ  استیو از 
رکز می شد و با فاصله از او رویِ  می لیزر روی چیزی  شعاعِ  این قدرت را داشت که مثلِ . کرد کارش 

، با نوِر توجهش گرم آمد رویِ  رکز کند و وقتی می ی دیگری پَر  اما بعد به نقطه. کرد تان می ش
 ».کرد همین بود که لورین را نگران می. شد کشید و برای ش خیلی رسد و تاریک می می

پذیرفت، جابز دیگر حرفی از  ١٩٩٠ سالِ  از ازدواجش را در اولین روز وقتی پاِول درخواسِت 
 گودالِ  پالو آلتو کنارِ  باألخره یک روز که در ساحلِ . ازدواج به میان نیاورد تا چند ماه بعد

ماجرا از چه قرار است؟ جابز جواب داد که : هبازی، اِسمیت او را با این پرسش روبرو کرد ک ماسه
در سپتامرب، لورین . زندگی و شخصیتش کنار بیاید تواند با روِش  خواهد مطمنئ شود که پاِول می می

ی نامزدِی  یک حلقه بعد، استیو با تقدیمِ  ماهِ . ی جابز رفت از صرب و انتظار خسته شد و از خانه
 ٢ی کُنا خودش بُرد؛ دهکده تعطیالِت  ر دسامرب، پاِول را به بهشِت سپس د. او را برگرداند ،نشان املاْس 

ی مشکالِت اپل از  آن موقع در بحبوحه. سال قبل رشوع کرده بود ٩او رف به آنجا را . در هاوایی
آن  در اولین نظر، از دیدنِ . و سپس به آنجا گریخت ،خود خواست مکانی ساکت پیدا کند دستیارِ 
ی بزرگ در هاوایی پراکنده  های کاهگلی که در آغوِش ساحِل آن جزیره قفهای چوبی با س خانه

اما خیلی زود به . های شلوغ خانوادگی بود با غذاخوری آنجا یک تفرجگاهِ . بودند، خوشش نیامد
آنجا تکانش داد و هر زمان که فرصتی  سادگی و زیباییِ . گر شد بهشتی زیبا در نظرش جلوه مانندِ 

دسامرب با لورین به آنجا داشت،  به خصوص از سفری که در ماهِ . گشت جا بر میداد، بدان دست می
البته این - باز هم  ،قبل از کریسمس شِب . ی رسیده بود یک میوه دیگرآنها،  عشقِ . فراوان برد لذِت 

سومی، این کار  شخِص  به زودی حضورِ . خواهد با او ازدواج کند به پاِول گفت که می -تر بار رسمی
  .پاِول در هاوایی باردار شد. را جلو انداخت

  
  

  1991مارسِ  18عروسي، 
  

حتی با اینکه در ابتدا  ،ی ازدواج عقب کشید جابز دوباره از ایده. نبود مسئلهپاِول، تنها  بارداریِ 
این اتفاق، لورین با عصبانیِت فراوان  در پیِ . به پاِول پیشنهاِد ازدواج داده بود ١٩٩٠ و انتهای سالِ 

اِن خودش شد از خانه جابز هم در آن مدت بد اَخم شد و از . ی او رفت و برای مدتی ساکِن آپار
تینا رِدس باشد؛ برایش  مرتبه به رسش زد که شاید هنوز عاشقِ  بعد یک. پذیرِش رشایط طفره رفت

                                                 
1  Fine Young Cannibals 
2  Kona 
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اما به هیچ وجه از . ا حتی ازدواج متقاعد کندُرز فرستاد و سعی کرد او را به بازگشت و ی گلِ 
باید چه «زیادی از دوستان و آشنایانش را با این پرسش که  تعدادِ . خود مطمنئ نبود ی قلبیِ  خواسته
تر است، لورین یا تینا؟ از کدام بیشرت خوشم  پرسید کدام خوشگل می. زده کرد شگفت» کنم؟
 ”عادی، یک آدمِ “های رماِن ُمنا سیمپسون با ناِم  ز فصلآید؟ باید با کی ازدواج کنم؟ در یکی ا می

» .دهد که کدام عشقش زیباتر است پرسش قرار می بیش از صد نفر را موردِ «جابز  مشابهِ  کاراکرتِ 
 . شوندگان خیلی کمرت از صد نفر بود البته این قصه است؛ در حقیقت، تعداد پرسش

ن. به انتخابی درست زداین همه تردید، جابز باألخره دست  با وجودِ  طور که رِدس به  ه
ی او بر می دوستانش گفته بود، اگر پیِش  هر چند جابز . داشت گشت هرگز زندگی یا ازدواج خوبی 

او از . اش با پاِول به مراتب پایدارتر بود ولی رابطه ،ردبُ  اش به رس می روحی دوری از رشیکِ  در غمِ 
گر چه او  .و با او خیلی راحت بود گذاشت میاحرتام  او بهآمد، دوستش داشت،  لورین خوشش می

ی جوآنا هافَمن . همتا بود گاهی بی ولی او برایش تکیه ،دانست لورین را دارای شخصیتی معنوی 
دنیا است چون با لورین ازدواج کرده که زنی باهوش است و  ترین آدمِ  استیو خوشبخت«: گفت می
از آنجا . اش را تاب بیاورد های شخصیتی ها و تنش و باال و پایین تواند او را به خود متعهد کند می

ولی  ،او شخصیِت عرفانِی تینا را نداردکه نجور نیست، ممکن است استیو حس کند َر  که لورین روان
تینا است ولی  لورین خیلی شبیهِ «: اَندی ِهرتزِفلد هم با این گفته موافق بود» .است  این احمقانه

جابز نیز » .شان است ازدواج ماندگاریِ  اش رمزِ  قدرت و پایداری. مالً با او تفاوت دارددر عین حال کا
گاهش، این  فطرتِی گاه و بی شخصیتی و پَست این را به خوبی درک کرده بود؛ بر خالف آشفتگیِ 

توانست با دوام، رسشار از وفاداری و صداقت، و نیز محفلی برای چیره شدن بر فراز و  ازدواج می
  .ی او باشد پیچیده های احساسیِ  رودها و جنجالف

نیِ  ،قبل از عروسیکه اَوی تِوانیان تصمیم گرفت  بگیرد ولی این به مجردی برای جابز  یک مه
ی. گفتنش نبود سادگیِ  نی خوشش  مذکر که سهل بود،  آمد و در ضمن یک گَله رفیقِ  جابز از مه

بود؛  ١قط متشکل از تِوانیان و ریچارد کراندالبنابراین گروه ف. حتی یک ساقدوش هم نداشت
تِوانیان . آنجا به نِکست پیوسته بود رید بود که با ترکِ  کامپیوتری در کالجِ  علومِ  کراندال پروفسورِ 

قالبی  ی جابز رسیدند، پاِول پشِت در آمد، آن هم با یک سبیلِ  یک لیموزین گرفت و وقتی به خانه
البته . جابز با آنها بیاید - مذکرِ -  یکی از رفقایِ  خواهد به عنوانِ  گفت که می! و کت و شلوار مردانه

نوشیدِن الکل  کدام هم اهلِ  که هیچ) جابز، تِوانیان و کراندال( که بعد از این شوخی، سه مجرد
از  رفاقتانهی  ک نسخهشود ی آیا می که فرانسیسکو راه افتادند تا ببینند سان نبودند به سمِت 

نی  .خیرد یا ننبر پا ک مجردیهای  مه

                                                 
1  Richard Crandall 
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جا رزرو کند، ) ١ماسون گرینز در فورت(ی جابز  عالقه موردِ  گیاهیِ  تِوانیان نتوانست در رستورانِ 
اینکه گارسون نان را روی میز  اما به محِض . بنابراین در یک رستوراِن خیلی مجلل جا گرفت

ی«: گذاشت، جابز گفت تِوانیان که  .ردرا بلند کرد و بیرون بُ  آنهاو » خواهم اینجا غذا بخورم من 
. شان رفت زده دنبال وحشت ،ها آشنا نبود او و رفتارهایش در رستوران های غذاییِ  هنوز با عادت

لی بُ  خود به کافه َجُکلین در ساحلِ  را با آنها. بهرت در آستین داشت یک انتخاِب  جابز رد که آن ش
 لِ پُ  بعد از آن هم، سوار بر لیموزین از رویِ . انداخت را آب می آدم اش دهانِ  العاده های فوق سوفله
جایی که هر کدام یک گیالس مرشوب . رفتند ٣سالیتو سائو ی خانه ِمیرد شدند و به  ٢یتگِ  گُلِدن

نی«: گفت تِوانیان می. زدندولی اصالً لب ن ،سفارش دادند  ،نشد واقعی های مجردیِ  به خوبِی مه
ی » .نشدقدم  پیش یکِس دیگر  استیو ترتیب داد، آخر هیچ شد از این بهرتش را برای کسی مثلِ  ولی 

خواست به تِوانیان بگوید که با خواهرش ُمنا سیمپسون ازدواج کند و  می. او بود جابز قدردانِ 
  .بود تِوانیانی محبت به  چه هرگز چنین نکرد، ولی حتی فکرش هم نشانهگر ا

ریزی برای عروسی،  برنامه در جریانِ . ای از آنچه پیش رویش بود داشت پاِول احساِس دوگانه
ی که قرار بود طراحیِ  ونههای دعوت را انجام دهد کارت خا رِت  ها ، برای نشان دادِن   به ع

ونهولی هی. وودساید آمد نی نبود که روی آن بنشیند، بنابراین  . ها را روی زمین پخش کرد چ مبل
 پاِول. هر چه صرب کردند تا برگردد، برنگشت. ای نگاه کرد و بعد، از اتاق بیرون زد جابز چند دقیقه

ی«: گفت جابز. خواب یافت به دنبالش رفت و او را در اتاق توانم به  از رشش خالص شو، 
 »!افتضاحه. که کشیده نگاه کنم هایی آشغال
 ٣٦استیون پاْول جابِز  ازدواجِ  یوِسمیتی، مراسمِ  یِ ملّ  در پارکِ  ٤نی- واهْ - ، در لُِژ آهْ ١٩٩٢ مارِس  ١٨

ِن . گردد بر می ١٩٢٠ی  آن مکان به دهه قدمِت . ساله برگزار شد ٢٧ساله با لورین پاِوِل  ای ساخت
ریِ -های بلنِد سنگی لُژ، از ستون تلفیقی آنها، با  بتونی و الوارهای بزرِگ افقی تشکیل شده که مع

ها و پیشه جنبِش “و  ”ه تزئینی“ الهام از سبکِ  های بزرگ  دان سازِی آتش شبیه و با هدِف  ”ها ه
ای بیرونیِ  ن، . اندازها هستند های آن، چشم بهرتین ویژگی. ل گرفته استبنا، شک در  ساخت

ای و  گنبدهای صخره آنها، نیم اند و از ورایِ  هاِی بزرگی دارد که از کف تا سقف باال رفته پنجره
 .آبشارهای یوِسمیتی پیدا هستند

و خواهرش ُمنا  ،زاستیو، پاْول جاب ازدواِج آن دو آمدند؛ از جمله پدرِ  نفر به مراسمِ  ٥٠ حدودِ 
 یِ ها یی کمد ُمنا نامزدش ریچارد اَِپل را هم آورد، وکیلی که در آینده نویسنده. سیمپسون
هوِمر در رسیال را  مادرِ  ها؛ او نامِ  ی سیمپسون خانواده معروِف  ی کارتونِ  نویسنده(شد  یتلویزیون

                                                 
1  Fort Mason 
2  Golden Gate 
3  Sausalito 
4  Ahwahnee 
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 چون طبقِ  .داماد، همگی با اتوبوسی که او گرفته بود آمدند بنا به ارصارِ .) همرسش گرفت از نامِ 
  .بود مراسم باید تحت کنرتلش می ی جوانِب  معمول، همه

یوِسمیتی در   بارید و یخچاِل طبیعیِ  شدیدی می برِف : گیر برگزار شد آفتاب جشن در سالنِ 
د؛ او چوبی را در دست جابز، کوبون چینو بو  ی آموزگارِ  اجرای مراسم بر عهده. دوردست پیدا بود

این -مناجاتی را زمزمه کرد  ،لرزاند، زنگی را تکان داد، بُُخوری را در آتش ریخت و با صدایی آرام
ِ  آخرش از درکِ  کارِ  ن اک ولی » .من فکر کردم مست کرده«: گفت تِوانیان می. ها دور بود مه
  .طور نبود این

و از آنجایی که کامًال  ،ی یوِسمیتی بود دره تهایِ اِی ان صخره هایِ  گنبد عروسی شبیِه نیم کیکِ 
. چند نفر به آن لب زدند فقطبود،  -دیگر افزودنیِ  مرغ، شیر یا هر نوع موادِ  تخم فاقدِ -گیاهی 

ام  های برفی یک جنگِ  پاِول با گلوله سه برادِر رش و شورِ . ، همگی به گردش رفتند بعد از مراسم
: اشای آنها به خواهرش گفت جابز در حالِ . راه انداختند -خرکی های ر از تکل و شوخیپُ -عیار 

  ».٢جان مویْر است و ما از تبارِ  ١تـِ مـیجو نِ  بینی ُمنا، لورین از تبارِ  می«
  
  

  اي براي خانواده آشيانه
  

ی  حضور در دانشکده هنگامِ . ی شوهرش به غذاهای طبیعی با او مشرتک بود پاِول در عالقه
یوه رشکِت (واال - وقت در اُدْ  به طور پاره استنفوردکاِر  و کسب کار کرده بود و در ) های طبیعی آ
او بعد از ازدواج با جابز، همچنان مایل به . آنجا نقش داشت ی بازاریابیِ  ی اولین برنامه توسعه
 ِ نام بنابراین رشکتی به . ی شخصی بود، زیرا از کودکی روی پای خودش ایستاده بود یک حرفه داش
های  آنها از طریق فروشگاه ی گیاهی و پخِش  غذاهای آماده تأسیس کرد که کارش تولیدِ  ٣تراِورا
لی بود ای در رستارسِ  زنجیره   .کالیفرنیای ش

ن،  ای دور افتاده و بدونِ  زندگی در خانه به جایِ  ای  تصمیم گرفتند به خانه جابزو  پاِولمبل
 ای با فضایِ  مکان کنند، محله پالو آلتو نقلِ  های قدیمیِ  ی یکی از محله تکلف در گوشه قدیمی و بی

بزرگ،  دارِ  رسمایه ٤جان دوئِر هاشان شاملِ  ای ممتاز بود، همسایه آنجا ناحیه. خانوادگی و دوستانه

                                                 
١  Joe Namath : ِم.٧٠و  ٦٠ی  امریکایی در دهه فوتبالِ  بازیکن  
٢  John Muir :های امریکا  حفظ بیابان گرا و از اولین مدافعانِ  وی طبیعت. ی اسکاتلندِی مهاجر به امریکا نویسنده

های سیرانوادای کالیفرنیا،  در کوه ەاو راجع به گشت و گذارهایش در طبیعت به ویژ  ها، مقاالت و کتِب  نامه. بود
ی یوسمیتی، پارک  ر برای حفاظت از طبیعت، منجر به حفظ درهمویْ  تالِش . فر خوانده شده استها ن توسط میلیون

  م.وحش دیگر شد ی حیات ملی سکویا و چند منطقه
3  Terravera 
4  John Doerr  
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اَندی ِهرتزِفلد و جوآنا . بودند ٣بوک فیس سِس مؤ  ٢گوگل، و بعدها مارک زاکربرگ مؤسِس  ١لَری پیج
ها اما به هیچ عنوان تجمالتی نبود و هیچ  خانه. هافَمن هم که از قدیم در آنجا خانه داشتند
ی رت. پوشاند پرچیِن بلند یا حفاِظ بیرونی آنها را از نظر  هایی پهلوی هم  زمین ها در قطعه ع

جابز بعدها . روهایی عریض در دو سو و پیاده ،لوت در میانهایی هموار و خ قرار داشت، با خیابان
 ».شان بروند دوستان ها بتوانند پیاده به دیدنِ  خواستیم که در آن بچه ای می محله«: گفت

رتی که خریدند، آن طور که جابز دوست داشت، ساده و مدرن نبود حتی آنقدر بزرگ یا . ع
یز هم نبود که مردِم در حال گذر با ا اشا کنند ایِ در توقفی کوتاه تومبیل، مت ن، . آن را  ساخت

 ساخِت  ساخته شده بود؛ کسی که استادِ  ٤ُجنز محلی به نام کار یک طراحِ  توسِط  ١٩٣٠ی  در دهه
  .های داستانی بود وهوای کتاب فرانسوی یا انگلیسی با حال های روستاییِ  خانه

 با خطوِط  توفالی یک سقِف  ، وچوبِی بدون پوشش الوارهای، خُرس  ، از آجرِ ی دو طبقه این خانه
شوند یا  نقشه ساخته می های روستایی که بدونِ  ؛ چیزی شبیه به آن کلبهساخته شده بود مورب

 خلوتش متجلی بود که دو بالِ  آن در حیاط کالیفرنیاییِ  حِس . خوشبخت ٥ی یک هابیِت  شاید خانه
رت آن را در میان گرفته بودند بلنِد خانه اصالً ترشیفاتی نبود و کََفش  طاق نشیمنِ  سالن. ع

سقف  ای بزرگ و مثلثی قرار داشت که نوکش تا اوجِ  آن، پنجره در یک طرِف . موزائیک و کاشی بود
. کلیساها یِ ها شیشه شبیهِ  ،دار بود ی آن رنگی و نقش رفت؛ وقتی جابز خانه را خرید، شیشه باال می

  .ی شفاف جایگزین کرد ولی او آن را با شیشه
ی محلی برای  سوِز بلند و تعبیه یک تنوِر چوب های خانه از این قرار بود؛ افزودنِ  دیگر نوسازی

قرار بود . خانواده بدل شد نشینیِ -هم-دور اصلیِ  که بعدها به محلِ  ،کشیده چوبیِ  یک میزِ 
ماه  ١٦داد،  به نو طراحی را تغییر می ولی از آنجایی که جابز نو  ،ماه طول بکشد ٤نوسازی فقط 

رت، آن را کوبیدند تا یک حیاِط  ی کوچِک پشِت  خانه آنها بعد از خریدِ . به درازا انجامید پشتی  ع
های فصلی، سبزیجات  پر از گل ؛کرد زیبا و کوچک جایی که پاِول آن را بدل به یک باغِ  .اضافه کنند

  .کوتاه های و بوته
قدیمی از جمله آجرهای کهنه  ُجنز چطور با تکیه بر مصالحِ  زده بود که کار جابز از این شگفت

های آشپزخانه در  ستون. ای ساخته است قدیمِی تلفن، چنان بنای محکم و ساده هایِ  تیرک  و چوب
تکمیل  خانه در حالِ  ساخِت  که در زمانِ -گِیت  گُلِدن  لِ پُ  ریزِی فونداسیوِن بتونیِ  قدیم برای قالب

او «: کرد، گفت ریز اشاره می جابز در حالی که به جزئیاِت . مورد استفاده قرار گرفته بودند -بود

                                                 
1  Larry Page 
2  Mark Zuckerberg 
3  Facebook 
4  Carr Jones 

٥  Hobbit :آنها در آثار ادبی، مربوط به  ترین توصیِف  خوشگذرانی که شاید معروفهای کوتاه قامت و بامزه و  انسان
  م.باشد» ها ارباب حلقه«و » هابیت«های  تالکین، رمان  .آر. آر. شاهکارهای پروفسور ِجی
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ابتکاراتش بود،  جیبش باشد مواظِب  بیش از آنکه مراقِب . ی هوشمند بود خودآموخته یک صنعتگرِ 
ند نشد که می تا آنجا  ِب تُ ها را از کُ ایده. یرون نرفتهرگز هم از کالیفرنیا ب. دانم هرگز ثرو

  ».آورد به دست می ١کُرتال دایِجستآرچیتِ  ی کتابخانه و مجله
  

ن نکرد ی سابقش در وودساید را جز با چند وسیله جابز هرگز خانه  یک کمدِ : ی رضوری مبل
 اتاقِ  -به اصطالح- تاشو برای  بازی و چند صندلیِ  خواب، یک میزِ  دار و یک تشک برای اتاق کشو

 تحسین اطرافش باشد و این، بیرون رف و خریدِ  خواست فقط چیزهای قابلِ  چون می. ناهارخوری
ای معمولی با همرسی  ولی حاال که در محله. اش کرده بود زندگی ترین کارِ  وسایل را بدل به سخت

شد، با این  رضوری اهمیت قائل می بایست برای وسایلِ  می ،در کنار و فرزندی در راه، ساکن بود
نشیمن گرفتند  صوتی برای اتاقِ  آرایش و یک سیستمِ  خواب، میزِ  تخِت . سختش بودباز هم همه 

ن ولی خریدِ  هشت سال به  حدودِ «: آورد که پاِول به یاد می. زمان بیشرتی بُرد ،چیزهایی مثل مبل
نِ  طورِ   کارکردِ “این پرسش شد که  زیادی رصِف  نِ کردیم، زما منزل بحث می نظری راجع به مبل

ی اسباب و اثاثیه امری فلسفی بود، نه فقط خریدی از رس عجله  تهیه» ”مفهومِی یک مبل چیست؟
 ٢ی وایرد مجلهبرای طور  شویی را این لباس ماشینِ  ی خریدِ  پیچیده جریانِ چند سال بعد،  جابز. و نیاز

  : توصیف کرد
 

عت، دستگاه  امریکاییکاشف به عمل آمد که « کن را اساساً بد درست  و خشک  های شوینده ج
ِ  و با اینکه دو برابر زمانِ -  هستنداروپایی به مراتب بهرت  محصوالِت . کند می  بیشرتی برای شس
ند و در هد شستشو را انجام می عملیاِت  ،یک چهارِم بقیه ند، اما با آبی معادلِ نک ها رصف می لباس

تر اینکه  از همه مهم. ماند ی به مراتب کمرتی باقی می ی شوینده ی ش ماده البسهآخر روی 
ی لباس یزی و نرمِی ب  ی شوینده با ماده. دونش ها خراب  بیشرتی  هرت و عمرِ و آبی به مراتب کمرت، 

ً چه چیزی از خریدِ  ما وقِت . دیآ به ارمغان می خودمان  زیادی رصف کردیم تا بفهمیم واقعا
آیا . ی خودمان حرف زدیم های خانواده طور ارزش خیلی راجع به طراحی و همین. خواهیم یم

در یک ساعت شسته شوند؟ یا اینکه  ،ها به جای یک ساعت و نیم مان مسئله این بود که لباس برای
بهرتی بدهند و بیشرت عمر کنند؟ یا شاید مرصِف فقط  نرمیِ  ی اصلی این بود که البسه حِس  مسئله

ام هر شب رسِ  مان مسئله بود؟ دو هفته ک چهارمِی آب برایی شام راجع به اینها بحث  میزِ  ی 
  ».کردیم می

  

                                                 
1  Architectural Digest 
2  Wired 
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 امِ  در طولِ «: گفت جابز می. آملان را خریدند ساخِت  ١میلهکِن  آخر شوینده و خشک آنها دست
  ».آمدم ِرس ذوقدیگری  تکنولوژیکِ  هر دستگاهِ  از آن خرید بیش از خریدِ  ،ها سال

  
ی خرید؛ عکسی بزرگ از آنِسل  یک قطعه ،نشیمن اتاقِ  شکلِ  گنبدی جابز برای سقِف  ی ه

 بزرگِ  آدامز این چاِپ . کالیفرنیا را ثبت کرده بود ٣پاینِ  در لون ٢سِیرا نوادا زمستانیِ  آدامز که طلوعِ 
جابز آن  منزلِ  یک بار مستخدمِ . دیواری را به دخرتش هدیه داده بود که وی بعدها آن را فروخت

جت را با پارچه یز کرد و استیو بالفاصله با س آدامز را ردگیری کرد و  یکی از همکارانِ  ،ی مرطوب 
 ِ  .اش کند آن، بازسازی یک الیه از رویِ  به خانه آورد تا با برداش

تکلف و ساده بود که وقتی بیل گِیتس با همرسش به آن پا گذاشت،  ز آنقدر بیی جاب خانه
گِیتس آن موقع داشت یک » گذرد؟ ش اینجا می ی زندگیِ  همه«: جورهایی گیج شد و پرسید یک

رِت    .ساخت سیاتِل می مربعی در نزدیکیِ  مرتِ  ٦.١٠٠ ع
  

ظتی یا احف هیچ تیمِ  ،معروف شد که به اپل برگشت و یک میلیاردرِ هم جابز حتی بعدها 
ی نداشت و در طولِ  خدمتکارِ  ی روز درِب پشتیِ  دا امنیتی،  تنها مشکلِ . کرد خانه را قفل 

ن مهندِس  از طرِف  ،متأسفانه و به طرزی عجیب  روِی گروهِ  فرشته بارِل اِسمیت به وجود آمد؛ ه
اِسمیت بعد از ترِک . کرد ِهرتزِفلد کار می نظرِ  افزاری َمکینتاش که موهای ژولیده داشت و زیرِ  نرم
 اختاللِ  ِهرتزِفلد ساکن بود و با پیرشفِت  خیاباِن محِل زندگیِ  او پایینِ . اسکیزوفرنی شد دچارِ  ،اپل

ها یا  اتومبیلی  افتاد توی خیابان و شیشه لُخت راه می که گاهی لُخِت  رسیداش، کار به جایی  روانی
او حادتر از این  ولی مشخص شد که مشکلِ  ،بود  روهایش بسیار قویگرچه دا. شکست کلیسا را می

آمد  در مقطعی که دو مرتبه شیطان به جلدش فرو رفت، عرصها می. است که با دارو کنرتل شود
. گذاشت به جا می شربط از خود های بی زد و یادداشت ها سنگ می ی جابز، به شیشه جلوی خانه

بیشرت قرار  معالجاِت  پس از دستگیری، تحِت . خانه انداخت آخر هم یک فشفشه به داخلِ  دسِت 
ً بامزه و بی«: گفت آن روزها می جابز به یادِ . لغی شداش مُ  گرفت و پرونده یک . ریا بود بارِل واقعا

نم ماهِ    ».بار نهایت غم عجیبی بود، بی اتفاقِ . طور شد آوریل بود، ناغافل این سال، به گ
اِسمیت  در مقطعی. شد های بیشرت می ِهرتزِفلد جویای کمک اغلب از طریقِ جابز دلسوِز او بود، 

به . وقتی ِهرتزِفلد فهمید، سه روز گذشته بود. خودش طفره رفت هویِت  به زندان افتاد و از اعالمِ 
ن. تقاضای کمک کرد بارِل جابز زنگ زد و برای آزادیِ  موقع  جابز دریغی از کمک نداشت ولی ه

                                                 
١  Miele  ۱۷.۰۰۰این رشکت اکنون نزدیک به . و رینهارد زینکان در آملان تأسیس شد میلهتوسط کارل  ۱۸۹۹در سال 

  م.دار آن هستند سهام) از جمله وراث مؤسسین(کارمند دارد و پنجاه خانواده 
2  Sierra Nevada 
3  Lone Pine 
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مشابهی رسم آمد، به همین خوبی که  اگر یک روز بالیِ «: که ِهرتزِفلد را غافلگیر کردسؤالی پرسید 
 »خواهی کرد؟ تبارِلی از من هم مراقب مراقِب 

  
رِت  . ها بود، نفروخت کوه کیلومرت باالتر از پالو آلتو و در میانِ  ١٥ وودساید را که حدودِ  جابز ع

رِت  چون می ساخته شده بود،  ١٩٢٥ خواب داشت و به سالِ  اتاق ١٤اسپانیایی را که  خواست آن ع
های ژاپنی  ای کامالً ساده و مدرن با الهام از خانه سوم، خانه یک آن در مقیاِس  بکوبد و به جایِ 

ی قدیمی شد که  ابنیه حفِظ  قضایی با مدافعانِ  منازعاِت  درگیرِ  ،سال ٢٠ولی برای بیش از . بسازد
 تخریِب  رسانجام مجوزِ  ٢٠١١ در سالِ . (کردند ی اصیل تالش می خانه آن ری از تخریِب برای جلوگی

 .)ی دیگر در این دنیا بنا کندا ای نبود که بخواهد خانه زمانه  ولی زمانه ،خانه را گرفت
رِت جابز در مواردی نادر، از  نی ش،به خصوص استخر  ،ی وودساید مرتوکه نیمه ع های  برای مه

برای  ١بیل کلینتون، او و هیالری کلینتون جمهوریِ  ریاست در دورانِ . کرد استفاده می خانوادگی
ی  ی یک طبقه آمدند و در خانه استنفورد بود، به کالیفرنیا می دیدار با دخرتشان که دانشجویِ 

رِت  رِت . کردند اقامت می  اصلی متصل به ع  ،ی الحاقی طبقه ی یک اصلی و خانه از آنجایی که ع
ن و آثارِ  رسید، پاِول به فروشندگانِ  ها می کلینتون آمدنِ  ُمبله نبودند، وقتی خربِ  ی زنگ  مبل ه

  .زد تا موقتاً خانه را مبله کنند می
ها و  آخرین تفتیش ، پاِول مشغولِ ٢مونیکا لِوینسکی ماجرایِ  هایِ  یک بار، اندکی بعد از آشفتگی

مراقبت و امنیت  با نگرانی از گروهِ . یکی از تابلوها شد انِ فقد نهایی بود که متوجهِ  تذکراِت  دادنِ 
نقاشِی -یکی از مأموران او را به کناری برد و توضیح داد که تابلو . آن آمده پرسید که چه بالیی رسِ 

لِوینسکی بوده و بنابراین  رسواییِ  آبِی معروف در ماجرایِ  لباِس  یادآورِ  -لباسی چوب یک لباس رویِ 
شب بین کلینتون و جابز، کلینتون  آخرِ  یکی از مکاملاِت  در حینِ . (از دکوراسیون حذف شده است

ی«: جابز به او گفت. پرسید که چطور باید ماجرای لِوینسکی را مدیریت کند دانم چنین کاری  من 
 سکوِت تلفن،  خِط  در آن سویِ » .گوییای، باید به کل مردم کشورت ب ای یا نه ولی اگر کرده کرده

  .)محض حاکم بود
  
  

  آمدنِ ليسا
  

با مشکالتی . هایش به جابز زنگ زدند معلم ،رفت هشتم می ی سالی که لیسا به کالِس  در نیمه
 ِ َروی  پیاده بنابراین جابز یک روز قرارِ . ی مادرش بود او از خانه که در بین بود، بهرتین کار رف
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او و لورین  و بعد پیشنهاد داد که لیسا پیِش  ،به آن وضع با دخرتش صحبت کندگذاشت تا راجع 
حتی از قبل . مثبت داد بعد از دو روز به این پیشنهاد جواِب . بالغ بود یلیسا دخرت . بیاید
قبالً یک بار که . پدرش بود اتاقِ  آن یکی که درست کنارِ : خواهد دانست که کدام اتاق را می می

 .، کِف آن اتاق دراز کشیده و پسندش کرده بودکسی خانه نبود
داد  آمد و توی حیاط داد و بی اش پیاده می  کریسان برنان گاهی از خانه. سختی بود دورانِ 

ِ لیسا نزدِ . کرد می  اخیراً که من از خوِد او راجع به رفتارش در آن برهه و مشکالتی که منجر به رف
ولی . آن دوره را تحلیل کند وز خودش هم نتوانسته اتفاقاِت جابز شد، سؤال کردم، ادعا کرد که هن

  : فرستادبرایم طوالنی  بعد یک ایمیلِ 
  

اش در وودساید  محلی را به اعطای مجوِز تخریِب خانه بدانی استیو چطور شورایِ  خواهی می«
 ،اش از تخریب حفظ کنند تاریخی ارزِش  خواستند آن را به خاطرِ  یک گروه از مردم می ؟کردقانع 

چند سال گذاشت خانه آنقدر  بنابراین در طولِ . باغ بسازد خواست به جایش یک خانه ولی او می
انَد اش برای به دست  اسرتاتژی. فرسوده و متالشی شود که دیگر هیچ راهی برای نجاتش باقی 

 به همین سادگی خانه را به حالِ . دخواست، با کمرتین درگیری و مقاومت همراه بو  آنچه می آوردنِ 
ی طوری آن را ویران  این. ها را باز گذاشت دانم، شاید حتی برای چند سال پنجره خودش ول کرد، 

سالگی  ١٤-١٣ی مرا هم تحلیل برد تا لیسا را در  تأثیر و اراده ،به همین روش... نه؟  ،عالی بود. کرد
ساده را در پیش گرفت که برای  ولی بعد همین راهِ  مشخصی نداشت ابتدا هیچ روِش . از من بگیرد

خواست  ولی چیزی را که می کارش آنقدرها هم عالی نبود . کننده بود من ویرانگر و برای لیسا گیج
  ».به دست آورد

 
امِ  لیسا  جابز و پاِول در پالو آلتو ماند و از آن به بعد از نامِ  دبیرستان را پیِش  چهار سالِ  لیسا 

وقتی . خوبی باشد ولی گاهی از دخرتش دور بود سعی داشت پدرِ  جابز. بز استفاده کردجا-برنان
ن نزدیکی پناه  یکی از خانواده فرار از خانه را داشت، به منزلِ  لیسا حِس  های دوست در ه

ِ مسائلِ . ردبُ  می ً پیگیری  مدرسه پاِول همیشه سعی داشت پشتیبانش باشد و اک ی لیسا را شخصا
 .کرد می

ی مدرسه،  در روزنامه. ترقی باشد رسید لیسا در حالِ  دبیرستان، به نظر می دومِ  در سالِ 
مردی که اولین شغل  ی بزرگ نوه- ٢اش بن هیولیت کالسی همراه با هم. شد دبیِر مشرتک ،١کامپانیل

ال بر مَ ای را که مدرسه به مدیران اختصاص داده بود،  های ِرسّی اضافه حقوق - را به پدرش داده بود
امضای  با جعلِ -. دانست که به جایی جز رشق نخواهد رفت رف به کالج که رسید، می زمانِ . کرد
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، پذیرش ١٩٩٦های  برای هاروارد درخواست داد و برای ورودِی کالس -پدرش که خارج از شهر بود
  .گرفت

مشغول به کار  ٢تی ادبِی ادُووکِی و سپس در مجله ١ی کرایمسون در هاروارد ابتدا در روزنامه
اش با پدر  رابطه. ردلندن به رس بُ  ”پادشاهیِ  کالجِ “پرسش، یک سال در  بعد از جدایی از دوست. شد

- آمد بر رس چیزهای کوچک  وقتی به خانه می. ها همچنان پر تشویش باقی ماند این سال در طولِ 
 و خواهرهای کافی به برادر مثالً اینکه چه چیزی برای شام آماده شده بود و اینکه آیا توجهِ 

ها با هم  ها یا حتی ماه گرفت و گاهی برای هفته دعواشان باال می -داد یا نه اش نشان می ناتنی
ی یت مشاجرات گاه چنان بد پیش می. زدند حتی یک کلمه حرف  هایش را از او  رفت که جابز ح

ن لیسا . گرفت پول قرض میو لیسا به ناچار از اَندی ِهرتزِفلد یا سایرین کرد  میقطع  یک بار که گ
ِهرتزِفلد . دالر قرض گرفت ٢٠.٠٠٠ِهرتزِفلد ی کالج را ندارد، از  شهریه پرداخِت  رد پدرش قصدِ ک

زنگ زد و  زود ولی فردا صبحِ  ،این وام از دستم خیلی عصبانی شد استیو به خاطرِ «: گفت می
لیسا از هاروارد در سال  التحصیلیِ  فارغ اسمِ جابز حتی به مر » .حسابدارش پول را به حسابم ریخت

  ».حتی مرا دعوت هم نکرده بود«: چون به قول خودش ،هم نرفت ٢٠٠٠
لیسا به  ،از جمله این که یک تابستان. ها به وقوع پیوست قشنگی هم در آن سال البته اتفاقاِت 

 وکالتی، حامیِ یک گروِه ( ٣فرانتیر الکرتونیکْ  انتفاعی برای بنیادِ  خانه برگشت و در یک کنرسِت 
زار شد که فرانسیسکو برگ در سان ٤فیلمور کنرست در تاالرِ . به اجرا پرداخت) دسرتسی به تکنولوژی

ی  لیسا ترانه. معروفیت داشت ٥ندریکسِدد، جفرُسن اِرپلِین و جیمی هِ  ولیتفاجراهای گرِ  به خاطرِ 
شان را  و سهم، فقرا به پا خواهند خواست“(را خواند  ٦نپمَ یسی چَ از ترِ  ”از یک انقالب بگو“

 .اش، اِرین را در آغوش داشت ساله یک سالن ایستاده بود و دخرتِ  جابز در انتهایِ .) ”خواهند گرفت
َ به عنوانِ  مکانِ  فراز و فرودهای جابز با لیسا بعد از نقلِ  ی مستقل نیز  یک نویسنده او به َمنَه

ی  یک خانه جابز. تشدید شد برنان جابز با کریسان فتارِ ر  شان به خاطرِ  مشکالت. ادامه یافت
آن را  که لیسا را متقاعد کرد ،کریسان .لیسا ولی برای کریسان خریده بود دالری به نامِ  ٧٠٠.٠٠٠

معنوی به سفر رفت و سپس در پاریس  خانه، همراه با یک مرشدِ  فروِش  انتقال دهد و بعد با پولِ 
ام شد، به سان. ُسکنی گزید ی با  نقاشی فرانسیسکو برگشت و به کشیدنِ  وقتی که پولش  های ه

) که ِهرتزِفلد آن را ساخت(سایتش  در وب. استفاده از نور و خلق مانداالهاِی بودایی پرداخت
ی بِرش رو به تکامل و زمیِن رو به  آینده های ی ایده کننده روحانی و اعانه من یک رابِط «: نوشت

ره با آن  ها و صداهای جنبِش  ها، رنگ فُرم من استادِ . پیرشفت هستم مقدسی هستم که خلق و ه
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اش پول  پزشکی دندان طور مشکلِ  سینوسی و همین عفونِت  برای درمانِ  برنانوقتی » .کنم زندگی می
این . باز برای چند سال با او حرف نزندلیسا که تأمینش نکرد و همین باعث شد  جابزخواست،  می

  .های آتی نیز ادامه یافت سینوسی، در سال الگویِ 
 یک آدمِ “ خود، سومین رمانش با نامِ  ی تخیلِ  با استفاده از این جزئیات به عالوه ،ُمنا سیمپسون

 شخصیِت  ر مبنایِ داستان ب اصلیِ  کاراکرتِ . منترش شد ١٩٩٦ را به نگارش در آورد که به سالِ  ”عادی
در کتاب، جابز را داریم که کامالً : جابز شکل گرفت و تا حدی هم به واقعیت وفادار ماند

ندانه یک اتومبیلِ  ریِ  خاص برای دوسِت  سخاو استخوانی مبتال است،  فسادِ  خوبش که به بی
های او در رابطه با دخرتش لیسا را رشح  نویسنده خیلی دقیق بسیاری از نامهربانی. خرد می
مان ُر  هایِ  بخش ولی سایرِ . او تولدِ  دوِ پدر و فرزندی در بَ  نََسِب  دهد که از آن جمله است انکارِ  می

این صحنه از  .دهد ا رانندگی یاد میپایین به لیس این که کریسان در سنِ  مثلِ : کامالً تخیلی است
کند، کامالً خالی  ها رانندگی می کوه پنج ساله به تنهایی در جستجوی پدرش از بینِ  ”جینِ “کتاب که 

بسیار آنها  بررسِی برخی ازمان هست که جالبی در ُر  نکاِت  ،ژورنالیستی از منظرِ . استاز واقعیت 
او چنان «: شود جابز در اولین جمله ارائه می کاراکرتِ ای که از  ذهنی توصیِف  از جمله،. عالی است

 ».توالت را هم نداشت سیفونِ  کشیدنِ  له بود که حتی فرصِت شغَ رمَ پُ 
داستانش را  اصلیِ  سیمپسون شخصیِت . آید ساختگِی جابز به نظر زننده می در ظاهر، تصویرِ 

. به تصویر کشیده» های دیگران رؤیاها یا هوس نیاز به واسطه بودن برای تحققِ  عاجز از درکِ «
او اعتقادی به استفاده از عطر نداشت و اغلب «: جابِز واقعی است فردی او هم به بدیِ  بهداشِت 
» .دهد بد می کند و نه بویِ  خوشبو، نه عرق می مناسب و صابونِ غذایِی  کرد که با رژیمِ  اظهار می

پیچیده است و در پایان، تصویری سنگین از مردی را  مان، شاعرانه و در بسیاری موارداین ُر 
دخرتی که از خود رانده، پی  دهد و به ارزِش  خودش را از دست می عظیمِ  رشکِت  بینیم که کنرتلِ  می
 .بینیم رقص با دخرتش می ی آخر، او را در حالِ  در پرده. دَر بَ  می

اگر  و ،من است ی دربارهه شنیدم ک«: جابز بعدها به من گفت که هرگز داستان را نخوانده
ی. ام به وجهه بود ند زدهواقعاً گَ طور بود،  این خواستم با خواهرم مشکلی پیدا کنم،  اما از آنجا که 

کتاب به نیویورک تایمز گفت،  با این حال، با استناد به آنچه او چند ماه بعد از انتشارِ » .نخواندمش
 خربنگارِ او به  .اصلی و خودش یافته بود کاراکرتِ  بینِ رسد کتاب را خوانده و تشابهاتی  به نظر می

خلق و  الخصوص از منظرِ  اصلی دقیقاً خوِد من است، علی ٪ از کاراکرتِ ٢٥«: گفت ،١استیو لُْهر ،تایمز
ً به ش نخواهم گفت کدام . فردی خویِ   در واقع نگاهِ جابز گفت که  همرسش می» .٪٢٥اما قطعا

مخترصی به کتاب انداخته و بعد از او خواسته بود آن را برایش بخواند تا ببیند چه برداشتی از آن 
  . میرس است
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ولی او فقط  ،ی کتاب را قبل از انتشار برای لیسا فرستاد نوشته ی دست سیمپسون نسخه
ام،  دهابتدایی با خانوا در صفحاِت «: گفت خودش در این باره می. ی کتاب را خواند مقدمه
حقایقی که جعل  مواجه شدم و بینِ  ”جین“ یک کاراکرت به نامِ  هایم، افکارم و خودم در قالِب  قصه

شان به واقعیات، برای  خطرناک شباهِت  اینها به خاطرِ و  .گیر افتادم ،بود -من دروغ و از نظرِ - شده 
 ی ادُووکِیت در هاروارد، دلیلِ  لیسا زخم خورده بود و در یادداشتی برای مجله» .من برجسته شدند
نویِس یادداشت خیلی گزنده بود بنابراین قبل از انتشار، آن را تصحیح  اولین پیش. آن را توضیح داد

: در یادداشت نوشت. کرد رمت میحُ  هتکِ  یک دوست، احساِس  سیمپسون به عنوانِ  از کارِ . کرد
ن  ی. کرده ُمنا داشته از من اطالعات جمع می ،دانستم که در آن شش سال ی« دانستم به ه

اطالعات  های من به دنبالِ  دل گشتم، او نیز داشته در دردِ  دلدارِی او می اندازه که من به دنبالِ 
. رفتند کافهبرای صحبت راجع به کتاب با هم به یک  .رسانجام لیسا با ُمنا آشتی کرد» .گشته می

ً از آخرِ  کتاب خوشش  لیسا به او گفت که نتوانسته کتاب را تا آخر بخواند و ُمنا گفت که حت
ها، لیسا با  ولی از برخی جنبه .شد ی آنها مدام قطع و وصل می رابطه ،ها سال در طولِ . خواهد آمد

  .کرد می نزدیکی ُمنا بیش از پدرش احساِس 
  
  

  ها بچه
  

اولین فرزندشان را به دنیا آورد، برای  ١٩٩١ وقتی پاِول چند ماه بعد از ازدواج با جابز در سالِ 
تر از  یک اسم، اندکی سخت کردند زیرا توافق بر رسِ  صدا می ”ی جابز پرس بچه“دو هفته او را 

وسط او را  نامِ . رسانجام، او را رید پاْول جابز نامگذاری کردند. شویی بود یک ماشین لباس انتخاِب 
اینکه  بیشرت به خاطرِ ) جابز و پاِول هر دو ارصار داشتند که(کوچکش  جابز گرفتند و نامِ  پدرِ  از نامِ 
  .پدرش بود کالجِ  اینکه نامِ  خوبی داشت انتخاب شد، نه فقط به خاطرِ  تلفِظ 

  
ولی بر . زیاد تیز و باهوش، با نگاِه نافذ، و جذابیِت : شد پدرشها شبیه به  رید از خیلی جنبه

یک پرس  که به عنوانِ -آموزی خالق  دانش. رفتارش دلنشین و جذابیتش نجیبانه بود ،استیو خالِف 
. ومعالقمند به علدر عیِن حال، و  -دوز بپوشد و رسمی باشد های دست خواست لباس بچه دلش می
ی. گرم بود ولی ذاتاً خون ،پدرش خاِص  ی نگاهِ  او تکرارکننده رسید یک ذره خباثت در  حتی به نظر 

  .این بچه باشد وجودِ 
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پدرش در  توجهِ  و گاهی از کمبودِ  ،تر او اندکی آرام. به دنیا آمد ١٩٩٥ اِرین سِینا جابز در سالِ 
ری شد جابزی  عالقه اِرین پیگیرِ . رنج بود حال آموخت که چگونه  ولی در عینِ  ،به طراحی و مع
  .او صدمه ببیند خود را با پدر حفظ کند تا مبادا از دوریِ  ی احساسیِ  فاصله

  
ی با  پاره یک آتش. به دنیا آمد و به دخرتی با اراده بدل شد ١٩٩٨ در سالِ ، ترین بچه، ایوْ  کوچک

پدرش بر بیاید، با او  دانست چطور از پِس  خوب می. نهامزه، نه محتاج به دیگران و نه مرعوب از آ 
گفت که او  جابز به مزاح می. یا که او را دست بیاندازد) و حتی گاهی برنده شود،(مذاکره کند 

  .جمهوری امریکا نشده باشد اپل خواهد شد، البته به رشطی که قبلش رئیس باألخره روزی رئیِس 
 

 رفتارش در قبالِ  مثلِ . کرد ولی از دخرتانش کمی دور ماند ای قوی با پرسش برقرار جابز رابطه
 شد که به خاطرِ  گذاشت ولی بر عکس، بارها می اختصاصی می دیگران، به ندرت برای آنها وقِت 
: گفت پاِول می. کرد گرفت چرا که چیزهای دیگری ذهنش را پر می کارش کامالً آنها را نادیده می

رکز می خیلی رویِ « در مقطعی » .و بارها شده که حضورش برای دخرتها ملموس نبودهکند  کارش 
: اند هاشان اینقدر خوب بار آمده زده است از اینکه بچه جابز به همرسش گفت که خیلی شگفت

این پاِول را مبهوت و اندکی دلخور کرده بود زیرا او » .به خصوص که ما همیشه کنارشان نیستیم«
بیشرتی داشته  خود، تصمیم گرفت فرزندانِ  گیری از شغلِ  ا کنارهدر دو سالگِی پرسشان، ببود که 
 .باشد

  
 جابز را با حضورِ  تولدِ  ، چهلمین سالگردِ ١اُراِکل عاملِ  مدیرلَری اِلیسون  ،١٩٩٥ در سالِ 
 دوسِت -آمد که اِلیسون  گاه پیش می. های تکنولوژی جشن گرفت های بانفوذ و ستاره شخصیت

رید به . به گردش بربد شمجلل یحیِ های تفر ی جابز را با یکی از قایق خانواده -استیو بسیار نزدیکِ 
ندمان، دوسِت «: گفت او می این خود به تنهایی حاکی از آن است که چقدر پدرش از تظاهر » ثرو

های بودایی آموخته بود، این  درسی که جابز از آموزه. کرد ثروت اجتناب می های مختلِف  به جنبه
. کنند های مادی بیش از آنکه زندگی را غنی کنند، در هم ریخته و مشوش می بود که دارایی

آنها حتی در خانه هم . شخصی دارد ام، محافِظ  دیگری که تاکنون دیده عاملِ  هر مدیر«: گفت می
من و لورین تصمیم گرفتیم که با چنین . آمیزی برای زندگی است جنون وِش این ر . محافظ دارند
  ».هامان را بزرگ نکنیم روشی بچه

                                                 
1  Oracle 



  
 

 

 بیست و دوفصل 
  

  بازي اسباب داستانِ
 

 آیند باْز  و  وودی به کمک می
  
  
  
  

  نبرگفري كاتزِجِ
  

ن گرایِش » .مفّرح استیک جورهایی ها  غیرممکن انجامِ «: گفتیک بار والت دیزنی   این ه
 کرد تشابهِ  کار را تحسین و فکر می دیزنی نسبت به طراحی و جزئیاِت  او وسواِس . جابز بود کاریِ 

 .دیزنی وجود دارد فیلمسازیِ  زیادی بین پیکسار و استودیویِ 
تصویرساِز پیکسار را خریده بود که این، آنها را به  استفاده از کامپیوترِ  دیزنی مجوزِ  رشکِت 

دیزنی، جابز  فیلمسازیِ  بخِش  یک روز جفری کاتزنربگ رئیِس . کرد پیکسار بدل می بزرگرتین مشرتیِ 
. ساخت و تولید به او نشان دهد ر جریانِ دعوت کرد تا تکنولوژی را د ١را به استودیوهای بوربَنک

: کاتزنربگ و پرسید دادند، برگشت به سمِت  های دیزنی داشتند کارها را نشانش می در حالی که بچه
ً گفت بله» دیزنی از همکاری با پیکسار خوشحال است؟« کنی  فکر می«: جابز پرسید. او رصیحا

: جابز گفت. کند نه نربگ گفت که فکر میکاتز » پیکسار هم از همکاری با دیزنی خوشحال است؟
 » .کند مان می فقط این خوشحال. خواهیم با ش یک فیلم بسازیم می. نه، خوشحال نیستیم«

کرد و  جان لَِسِرت را تحسین می های کوتاهِ  او فیلم. کاتزنربگ به این ایده، روِی خوش نشان داد
بنابراین تیِم پیکسار را دعوت . دیزنی انجام داده بودگرداندنش به  ناموفقی هم برای بر البته تالِش 

میز  وقتی کَتمول، جابز و لَِسِرت پشِت . ام کامپیوتری کرد یک فیلمِ  مشرتکِ  به مذاکره برای تولیدِ 
من کار کنی،  جان، از آنجایی که تو حارض نشدی برایِ «: نشستند، کاتزنربگ در جا به لَِسِرت گفت

 ».پیش برویم حاال مجبوریم این طوری
نیاز ملیح  هر دو به وقِت . دیزنی و پیکسار، کاتزنربگ و جابز هم اشرتاکاتی داشتند درست عینِ 

 ِف که در ُرشُ -اَلْوی ِری اِسمیت هم . یا حتی بدتر-دفاع از منافع، پرخاشگر  شدند و به وقِت  می
. انداخت ن دیگری میآ  هر یک مرا یادِ «: گفت می. در جلسه حضور یافت -استعفا از پیکسار بود

                                                 
1  Burbank 
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: کرد ف این موضوع را تصدیق میعَ کاتزنربگ با شَ » .گویی دروغ بزرگِ  سالطینی بهرمند از نعمِت 
درست است که یک «: گفت پیکسار می به گروهِ » مستبدی هستم، کنند من سلطانِ  همه فکر می«

اخرتاع آن را  بالً حقِ ادعایی که شاید جابز ق» .موارد حق با من است ولی در اغلِب  ،سلطان مستبدم
  !ثبت کرده بود

ها طول  دو مرد با تعصباتی چنین مشابه بود، مذاکراِت جابز و کاتزنربگ ماه چنان که درخورِ 
 عدیِ بُ  سه هایِ  انیمیشن ساخِت  تکنولوژیِ  مالکیِت  کاتزنربگ ارصار داشت که دیزنی حقِ . کشید

ی ،پیکسار را به دست بیاورد از سوی . داد و در این مورد بُرد با او بود ولی جابز به این کار تن 
 فیلم و کاراکرتها و نیز در کنرتلِ  پیکسار باید در مالکیِت : هایی داشت دیگر جابز هم خواسته

خواهی، همین حاال  اگر این چیزی است که می«: کاتزنربگ گفت. شد سهیم می اثر ویدیوییِ  حقوقِ 
ام است،   ».بلند شو بروبحث 

کردند به  ی حمله و دفاعی که پیاده می سختگیرانه طاقت و اصولِ  رلَِسِرت از دیدِن این دو آدِم پُ 
فری در آن وضعیت کافی بود که من استیو و جِ  فقط دیدنِ «: به قول خودش. هم ریخته بود
این فرق که  با» .ی شمشیربازی بود و هر دو هم یک پا استاد بودند مسابقه عینِ . وحشت کنم

راضه در دست داشت؛ پیکسار در سابْر بود و جابز یک تکه فلِز قُ  یک شمشیرِ  کاتزنربگ صاحِب 
 ورشکستگی بود و بیش از آن که دیزنی به این قرارداد نیازمند باشد، پیکسار بود که به پولِ  ِف ُرشُ 

مالی کند که این دیگر از  را تأمینِ  پروژہ توانست کلِ  عالوه، دیزنی می به. حاصل از آن نیاز داشت
  .ی پیکسار خارج بود عهده

تصویر و کاراکرتها را به دست آورد،  توافقات نهایی شد؛ دیزنی مالکیِت  ،١٩٩١رسانجام در ِمی 
. رفت پیکسار می فروشی به حساِب  بلیت ٪ از درآمدِ ١٢.٥و در عوض، . را پروژہ کلِ  طور کنرتلِ  همین

ِ  بعدی را هم بسازد و حقِ  اشت که پیکسار دو فیلمِ وجود د) و نه الزام(این گزینه  ها  دنباله ساخ
چنین دیزنی  هم. کاراکرتهای فیلم، برای دیزنی محفوظ بود بر اساِس ) پیکسار با یا بدونِ (

  .را پایان دهد پروژہای کوچک،  جریمه توانست هر لحظه با انرصاف و پرداخِت  می
نام داشت و از باوری شکل » بازی اسباب  داستانِ «دیده بود  ای که جان لَِسِرت برای فیلم تهیه ایده

یک هدف  چیزی مثلِ -؛ این که هر محصولی ماهیتی دارد گرفت که جابز هم به آن معتقد بود می
رسیدن  بخشی به اشیا باشد، همه چیز باید بر اساِس  پس اگر قرار بر جان.  که برای آن ساخته شده

ِ آب است؛ حال  به عنوانِ . نهایی شکل بگیرد به هدِف  مثال، فرض کنیم هدِف یک لیوان نگه داش
بر . وقتی پُر باشد خوشحال است و وقتی خالی باشد غمگین ،اگر آن لیوان دارای احساس هم باشد

 و ماهیِت  .شود میتعریف  برصی برای کاربر رابِط  ایفای نقِش  ،کامپیوتر ایشگرِ  همین مبنا ماهیِت 
ایش بدهند تک ی  ها این است که وسیله بازی اسباب و ماهیِت . چرخه این است که در سیرک با آن 

جدید  هایِ  بازی اسباب شان این است که دور انداخته یا توسِط  ماهوی و ترِس  ،ها باشند بچه بازیِ 
یِی قشنگ و بازی فضا ای قدیمی، و یک اسباب پس اگر یک گاوچراِن تنها با قیافه. جایگزین شوند
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 به خصوص اگر موضوع، جدا افتادنِ . نو، با هم جفت شوند، درامی مهیج شکل خواهد گرفت
  .باشد -کرده که با آنها بازی میالبد کودکی -شان  ها از صاحب بازی اسباب

ی از دست دادِن یک  کننده ی ناراحت ی ما تجربه همه«: شد طور رشوع می ی کار این اولیه طرحِ 
شود که  بازی بازگو می یک اسباب نظرِ  ما از نقطه داستانِ . کودکی را داریم بازی در دورانِ  اسباب
عی را ابتدا از کف داده و سپس س ”اسباِب بازِی یک کودک بودن“خود، یعنی  خوشیِ  ترین دل مهم
 هویِت  احساسیِ  ها است و بنیانِ  بازی اسباب امِ  علِت وجودیِ  ،این. کند دوباره به دست آورد می

  ».دهد آنها را شکل می
تثبیت  ٢ِیر و باْز الیت ١های وودی فیلم، پس از بارها بازنویسی، باألخره با نام اصلیِ  دو شخصیِت 

های دیزنی به  ها را برای بچه ها یا فیلم طرحبار، آخرین  هر دو هفته یکلَِسِرت و گروهش  .شدند
. ِخ دیزنی کشیدی خود را به رُ  العاده فوق ها، پیکسار تکنولوژیِ  در اولین تست. آوردند ایش در می

که در آن نور از  ،وودی باالی یک کمد را تصویر کردند از رس و صدا کردنِ  ای  مثال، صحنه به عنوانِ 
با که ساختنش  ای صحنه–انداخت  می  او سایه راهِ  راه وی پیراهنِ تابید و ر  یک کرکره می پشِت 

تأثیر قرار دادِن دیزنی، خیلی بیش از اینها کار  اما تحِت . دستِی تصاویر تقریباً غیرممکن بود پردازِش 
ریخت و  ها را دور می طرح اعظمِ  ی مشرتک با پیکسار، کاتزنربگ بخِش  در هر جلسه. طلبید می

حمل همیشه  قابل سفیدِ  تختهی یک ِرس . کرد فراوان ارائه می ای خود را با جزئیاِت ه نظرات و ایده
امِ  او، ثبت و پیگیری  نظرِ  مدِ  پیشنهادها و تغییراِت  در دسرتس بود تا اطمینان حاصل کنند که 

  .شود می
گفت هر چند  او می. بیشرت به کاراکرتهای اصلی بود جزئیاِت  اضافه کردنِ  ،کاتزنربگ بزرگِ  تأثیرِ 

کودک را هدف  ولی نباید فقط مخاطِب  ،ها خواهد بود بازی ی اسباب انیمیشن درباره این یک فیلمِ 
واقعی و نه  در ابتدا نه درامی در کار بود، نه یک داستانِ «: آورد که خودش به خاطر می. بگیرد

 ”چهل و هشت ساعت“ مثلِ کالسیک  رار شد لَِسِرت تعدادی فیلمِ او ق به پیشنهادِ » .کشیمَ  شحتی کِ 
هم قرار  های متفاوت در کنارِ  هایی که در هر کدام، دو آدم با َمِنش را ببیند؛ فیلم ”جویان ستیزه“ و

ِ  ،به عالوه. یک تیم عمل کنند شوند مثلِ  گیرند و مجبور می می آنچه که  او فشارش را برای داش
که مزاحِم -وودی باید نسبت به باْز  خواند، ادامه داد و این بدان معنا بود که کاراکرتِ  می ”تیزی“

وودی در یک صحنه بعد از هل دادِن باْز . شد حسود و متخاصم می -ها بود بازی اسباب گروهِ  جدیدِ 
 »!خورَد بازی را می بازی اسباب توی این دنیا، اسباب«: گفت می ،به بیرون از پنجره

امِ  متخصصینِ  متعدِد نظرخواهی از کاتزنربگ و سایرِ  بعد از جلساِت   دیزنی، وودی 
انداخت و  ها را از تخت پایین می بازی اسباب ای، او سایرِ  در صحنه. اش را از دست داد گری افسون

                                                 
1  Woody 
2  Buzz Lightyear 
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ی بازیِ  اسباب سگِ ( ١از اسلینکی کرد، وودی داد  وقتی اسلینکی تأمل می. خواست کمک می) ف
ی؟ گفته که کارِ   کی«: زد می ن موقع اسلینکی سؤالی می» !تو فکر کردنه سوسیس ف پرسید که  ه

تام » قدر ترسناک است؟ چرا این گاوچران این« : پیکسار بدل شد اعضایِ  امِ  خیلی زود به پرسِش 
این یارو یک عوضی «: وودی انتخاب شده بود، یک بار گفت نقِش  که برای صداپیشگیِ  ٢نکسهَ 

  »!واقعی است
  
  

  !كات
  

ایش برای کاتزنربگ و  نیمی از فیلم را آماده ١٩٩٣ لَِسِرت و همکارانش در پیکسار، در نوامربِ  ی 
دیزنی،  انیمیشنِ  بخِش  رئیِس  ٣پیرت اِشنایدر. دیزنی کرده بودند، از این رو به بوربَنک رفتند مدیرانِ 

فیلم را نپسندیده بود،  شت خارجی در ساخِت ی کاتزنربگ برای بازی دادِن یک مُ  که هرگز ایده
کاتزنربگ  بزرگ خواند و دستوِر توقِف تولید را صادر کرد که با موافقِت  بالفاصله آن را یک افتضاحِ 

شوماخر » چرا اینقدر افتضاح شده؟«: پرسید ٤از همکاِر خود تام شوماِخرکاتزنربگ . همراه شد
آنها «: او بعدها توضیح داد که» پیکسار نیست به خاطر اینکه دیگر فیلمِ «: تعارف جواب داد بی

 ».کامالً از ریل خارج شده بود پروژہکردند، برای همین  های کاتزنربگ را دنبال می داشتند ایده
آنجا نشسته بودم و کامالً از چیزی که «: گفت می. لَِسِرت هم فهمید که حق با شوماخر است

او » .بود بخرتین کاراکرتهاِی بدجنِس تاریخمسخره، پُر از بد این یک داستانِ . دیدم رشمسار بودم می
ِ  یک فرصِت  از دیزنی تقاضایِ  یِت دِ  مجدد برای کاِر دوباره روی م کاتزنربگ  رام را کرد که با ح

  .همراه شد
ی خلقِ  فرآیندِ  درگیرِ  جابز چندان خودش را طراحی را رها  پردازی و کنرتلِ  میل به ایده. کرد اثر 

مندانِ  گرفت که برای لَِسِرت و سایرِ  این خودداری، از احرتامی نشأت می. کرده بود پیکسار قائل  ه
ِ  درست به مانند احرتامی که برای تواناییِ -بود  خربهای بد قائل  لَِسِرت و کَتمول در دور نگه داش
های پیکسار از این  مفید ایفا کرد و بچه یاما با این حال در مدیریِت رابطه با دیزنی، نقش. بود

بازی را به تعلیق در آوردند،  اسباب داستانِ  وقتی کاتزنربگ و اِشنایدر تولیدِ . بابت قدردانش بودند
. خودش را گرفت هایِ  تزنربگ، طرِف بچهاش کار را ادامه داد و در مقابِل کا ی شخصی جابز با رسمایه
کاری . بد باشد خواست وودی یک آدمِ  می. بازی اسباب جفری گَند زده بود به داستانِ «: بعدها گفت

                                                 
1  Slinky 
2  Tom Hanks 
3  Peter Schneider 
4  Tom Schumacher 
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این چیزی نبود که ما “ :کرد که ما به گِل نشستیم، بنابراین پرتش کردیم بیرون و گفتیم
 ».گروه بود هایِ  بچه گیِ همیش و کار را طوری انجام دادیم که میلِ  ”خواستیم می

وودی تغییر یافته و به جای  کاراکرتِ . ی جدید برگشتند نامه های پیکسار با فیلم بچه ،سه ماه بعد
ِ  اینکه رئیِس  . ه بودشان بدل شد زرنگ باشد، به رهربِ ) پرسِک قصه(های اَندی  بازی اسباب ظا

 دیگران را بر کشیدند که حِس همدردیِ  ِیر را طوری به تصویر باْز الیت او بعد از آمدنِ  حسادِت 
ای که  صحنه. بود ١از رَندی نیومن ”چیزهای عجیب“آهنِگ  هایِ  رنگ ِپيانگیخت و منطبق بر  می

 باْز در اثرِ  طور طراحی شد که سقوِط  کرد، بازنویسی و این پنجره پرت می وودی، باْز را به بیرونِ 
جدید  رویکردِ  با تأییدِ . خورَد لوکُز کلید می  وودی با یک چراغِ  کوچکِ  ای باشد که از شوخیِ  حادثه
 .از رس گرفته شدتولید  ١٩٩٤ی  ، در فوریهو رشکِت دیزنی کاتزنربگ توسِط 

 ِ رکِز جابز بر پایین نگه داش حتی در استیو «: گفت می. ها خوشش آمد هزینه کاتزنربگ از 
ی انجام شود جوییِ  رصفهبا  پروژہریزی، مشتاق بود که  بودجه رشوعِ   ١٧ی  ولی هزینه» .حداک

 های الزم برای حذِف  میلیون دالرِی تولید ناکافی از کار در آمد، به خصوص بعد از انجام بازبینی
ولی . ی اضافه کرد فیلم تقاضای بودجه بنابراین جابز برای تکمیلِ . ی کاتزنربگ جویانه  مداخله نظراِت 

نظارت بر کار را به ش دادیم و تو هم موافقت . یک قراری داشتیم گوش کن، ما«: کاتزنربگ گفت
جابز آنقدر با تلفن به کاتزنربگ زنگ زد و با » .ما انجامش بدهی ی پیشنهادیِ  کردی با هزینه

تواند اینقدر وحشیانه  فقط استیو می«کاتزنربگ  هواپی به دیدارش رفت که نگو و نپرس، به قولِ 
 دانست چرا که کاتزنربگ طوری داستانِ  ها می هزینه افزایِش  او دیزنی را مقرصِ » .رحمی کند بی

کاتزنربگ این بود  العملِ  عکس. شد اصلی را خراب کرده بود که باید خیلی چیزها از نو طراحی می
ی  ش از نظرات خالقانه. کردیم ما داشتیم کمک می!  کنیک دقیقه صرب«: که با فریاد یادآور شود

ی دو  این، ماجرای مشاجره» !؟خواهی بابتش غرامت هم بدهم ما نفع بردید و حاال از من می
دیگری خدمت کرده  کنرتل، بر رس این موضوع بود که کدام یک بیشرت به منافعِ  ی عاشقِ  دیوانه
 !است

ی اضافی  بودجه دریافِت  دار بود و از این رو توانست بر رسِ م اِد کَتمول، بیش از جابز سیاست
خیلی  کردند، دیدگاهِ  هایی که روی فیلم کار می نسبت به سایر بچه«: گفت می. مصالحه کند

جابز را به فکر وا داشت تا در کارهای آینده با  ،ولی این اتفاق» .تری نسبت به جفری داشتم مثبت
ی .تر عمل کند دیزنی، حسابگرانه ن دلش   بلکه حضور در رأِس  ،کار باشد خواست فقط یک پی
ی خودش را به کار وارد  پیکسار باید رسمایه ،در آیندهدانست؛ پس  ی خود می امور را شایسته

 .دیزنی بود سیاستی جدید در قبالِ  اتخاذِ  کرد و این مستلزمِ  می

                                                 
1  Randy Newman 
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قبالً با . شد آن عالقمند میرفت، جابز بیشرت و بیشرت به  فیلم پیش می همچنان که ساخِت 
پیکسار صحبت کرده بود ولی  گرفته تا مایکروسافت برای فروِش  ١مارک های مختلفی از هاْل  رشکت

الً در ُرشُِف  ،بخشی به وودی و بازْ  دیدِن جان  یک انقالِب  ایجادِ  او را به این عقیده رساند که احت
اشای آن می با تکمیلِ . فیلمسازی است اساسی در صنعِت  ی  عالقهنشست و  هر صحنه، بارها به 

توانم به  ی«: گفت لَری اِلیسون می. گذاشت به اشرتاک می شدر خانه با دوستاِن نزدیکجدیدش را 
. شکنجه شده بود شبیهِ . بازی چند نسخه از آن را دیدم اسباب  داستانِ  ش بگویم که قبل از اکرانِ 

هم فیلم و هم -استیو برای ساختنش . کار را ببینم درصِد پیرشفِت  ١٠رفتم آنجا تا جدیدترین  می
ی خیلی عذاب کشید، چون هیچ - تکنولوژی  » .داد وقت به چیزی کمرت از عالی رضایت 

گذاری در پیکسار ممکن است عاقبت نتیجه بدهد، وقتی  جابز نسبت به اینکه رسمایه حِس 
 ٢پوکاهانِتس های فیلمِ  صحنه ایِش  ی مطبوعاتیِ  تقویت شد که دیزنی از او برای رشکت در جلسه

َ برگزار می چادری بزرگ در سنرتال  که زیرِ  در آن رویداد، . شد، دعوت به عمل آورد پارِک َمنَه
 ِ ایِش  مدیر عاملِ  ،مایکل ایس نِ  عمومیِ  دیزنی اعالم کرد که اولین   پوکاهانِتس در مقابل چش
پارک انجام خواهد   سنرتال ی چمنِ  مرت در محوطه ٢٤ی به بلندای های نفر بر روی پرده ١٠٠.٠٠٠
 خربِ  بود، از شنیدنِ  تمحصوال  باشکوه برای معرفیِ  مراسمِ  پا استاِد برگزاریِ  جابز که خود یک. گرفت

 - »و ماورای آن کران بی به سویِ «-ِیر  ناگهان، شعاِر باْز الیت . ای انگشت به دهان شد چنین افتتاحیه
  .اعتنا آمد به نظرش محلِ 

 ی عمومیِ  بازی در نوامرب، بهرتین فرصت برای عرضه اسباب داستانِ  جابز تشخیص داد که اکرانِ 
چنین چیزی که گفتند  دارهای مشتاق هم دو به شک بودند و می حتی بانک. پیکسار است سهامِ 

 !؟شد ولی کی حریف جابز می. ه بودسوزی کرد مداوم پول ممکن نیست، چون پیکسار پنج سالِ 
. مان صرب کنیم باید تا بعد از دومین فیلمکه گفتم  من عصبی بودم و می«: گفت باره می لَِسِرت در این

ها را خودمان  فیلم پولِ  استیو حرفم را رد کرد و گفت ما به رسمایه نیاز داریم تا بتوانیم نصِف 
  ».نامه کنیم توافق وسط بگذاریم و دیزنی را وادار به بازنگریِ 

  
  

  !كران بي به سويِ
  

دیزنی  اولی به میزبانیِ  ؛بازی در راه بود اسباب افتتاحیه برای داستانِ  دو مراسمِ  ،١٩٩٥ در نوامربِ 
ِ  در اِل تفریح و  آنها حتی یک محلِ  .آنجلس بود لوس ترین تئاترهای مجللِ  یکی از قدیمی ،٣کَپ

                                                 
1  Hallmark 
2  Pocahontas 
3  El Capitan 
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 البته پیکسار هم تعدادِ . تئاتر بر پا کرده بودند تا کاراکرتها در آن معرفی شوند رسگرمی هم در کنارِ 
ِ  ،نامه برای آن شب داده بود زیادی دعوت های مدعو متعلق به  ستاره ولی در کل، آن مراسم و اک
یکی  که ١در عوض برای فردای آن شب، رِِجنسی. جابز حتی در آنجا حضور هم نیافت. دیزنی بودند

ن. خودش اجاره کرد مراسمِ برگزاری را برای  است فرانسیسکو سان تئاترهای مشهورِ از  های او  میه
بودند، افرادی مثل لَری اِلیسون و  سیلیُکنی  های دره ، ستاره٢به جای تام هنکس و استیو مارتین

 .صحنه رفتفیلم روی  جابز بود؛ پس او و نه لَِسِرت، برای معرفیِ  این جشِن شخصیِ . اَندی گرووْ 
 بازی فیلمِ  اسباب  داستانِ : قدیمی را برجسته کرد یک سؤالِ  ،وار دوئِل های خصوصیِ  این اکران

ن ً یک پی ها به دیزنی کمک  فیلم کار بود که در ساخِت  پیکسار بود یا دیزنی؟ آیا پیکسار رصفا
ً یک بازاریاب و توزیع می های پیکسار بود؟  فیلم اکرانِ  کننده در خدمِت  کرد؟ یا اینکه دیزنی رصفا

اندر کار، به  دست  تر این بود که آیا افرادِ  مهم اما سؤالِ . جایی در میانه است ،منصفانه پاسخِ 
 ای ادامه دهند یا خیر؟ توانستند به چنین همکاری مایکل ایس و استیو جابز، می خصوص شخِص 

ِب  شهرِت  منفجر شد و موفقیتی  "ازیب اسباب داستانِ “ تجاریِ  هر دو وقتی باال گرفت که 
ی  افتتاحیه با فروِش توانست اش را در اولین هفته جربان کرد و  فیلم هزینه. استثنایی به همراه آورد

 میلیون دالر فروِش  ١٩٢با  ”،١٣آپولو “و  ”بتمن برای همیشه“ میلیون دالر در امریکا و شکسِت  ٣٠
 با توجه به مطالِب . سال شود ترین فیلمِ  جهانی، موفق میلیون دالر فروِش  ٣٦٢ داخلی و مجموعِ 

یی به فیلم نقدِ  منتقدِ  ٧٣٪ از ١٠٠، ٣توِمیتوز روتِن  سایِت  شده از طرِف  گردآوری . مثبت دادند سین
از نیوز  ٥دیوید اَنسن» سال، ترین کمدیِ  مبتکرانه«فیلم نوشت  از تایم در وصِف  ٤ریچارد کُرلیس
تایمز آن را برای کودکان و  از نیویورک ٦توصیف و جانِت َمسلین» ادهالع خارق«ویک فیلم را 
 ».ی دیزنی دونفره نظیر، بهرتین داستانِ  ساخت و بی کاری خوش«: گونه پیشنهاد کرد بزرگساالن این

 داستانِ «تنها اصطکاکی که برای جابز پیش آمد این بود که منتقدینی مثل َمسلین نوشتند 
به رخ “برای که ی او، تصمیم گرفت  مقاله بعد از خواندنِ جابز » .پیکسار ظهورِ «و نه » دیزنی

 ٧ی چارلی ُرز در برنامههمراه با لَِسِرت . حالِت تهاجمی به خود بگیرد ،پیکسار عملکردِ  ”کشیدنِ 
تولد این  و سعی کرد داستانِ  ،پیکسار است بازی فیلمِ  اسباب ، تأکید کرد که داستانِ حضور یافت
امِ  "سفید برفی“ که از وقتی«: به ُرز گفت. جدید را برجسته کنداستودیوی   اکران شد، 

تاکنون تنها استودیویی دیزنی و  ،انیمیشن شوند وکارِ  استودیوهای معظم سعی کردند وارد کسب

                                                 
1  Regency 
2  Steve Martin 
3  Rotten Tomatoes 
4  Richard Corliss 
5  David Ansen 
6  Janet Maslin 
7  Charlie Rose 
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پیکسار دومین استودیویی  ،اکنون. که بسیار هم قوی بود ،ترکیبی داشت بود که یک فیلم انیمیشنِ 
  ».است که چنین کرده
ً توزیع جابز این نقطه  به قولِ . پیکسار است ی فیلمِ  کننده نظر را جا انداخت که دیزنی رصفا

ها در دیزنی فقط  ما در پیکسار کارِ “گفت  مدام می«: مایکل ایس واقعی را انجام دادیم و ش
ما کمک . برداری برسد بازی به بهره اسباب شدیم داستانِ ولی ما بودیم که باعث  ”.بلدید گَند بزنید

ام بخش دیزنی را   ِی تلویزیونی ها گرفته تا شبکه های رشکت از بازاریاب کردیم فیلم شکل بگیرد و 
اساسی  جابز به این نتیجه رسید که مشکلِ » .بزرگ به دست بیاید روی کار گذاشتیم تا یک موفقیِت 

بعد از «: گفت می. لفظی نه با جنگِ  ،رسمی حل شود یستی به صورِت با -کیست؟ که فیلم مالِ -
پایِی یک استودیو و نه فقط  بازی، به این نتیجه رسیدم که اگر قصدمان بر اسباب داستانِ  موفقیِت 

 ولی به منظورِ » .ی جدید با دیزنی امضا کنیم نامه باید یک توافق ،کارهای قراردادی است انجامِ 
 ،میز بیاورد و این نقد َرسِ  مساوی، پیکسار مجبور بود پولِ  با دسِت پُر و بر اساِس منابعِ   مذاکره
 .رشکت بود سهامِ  ی عمومیِ  موفقیت در عرضه کسِب  نیازمندِ 

 جابز بر رسِ . بازی انجام شد اسباب داستانِ  اکرانِ سهام، درست یک هفته بعد از  ی عمومیِ  عرضه
ی  ی اولیه عرضه درست مثلِ . ای اساسی ر نتیجه داد، آن هم نتیجهکرد و این قُ ر فیلم قُ  موفقیِت 

نویسی  پذیره رشکِت  یک جشن در دفرتِ  ،سهام فروِش  صبح همزمان با آغازِ  ٧ ساعِت  رأِس اپل،  سهامِ 
دالر شکل بگیرد تا  ١٤سهام بر مبنای  برنامه این بود که اولین صِف . فرانسیسکو بر پا شد در سان

دالر انجام شود تا در  ٢٢گذاری روی  ولی جابز ارصار داشت که قیمت ،آنها حتمی باشد فروِش 
ترین  بینانه همه چیز ورای خوش. رشکت رسازیر شود بیشرتی به جیِب  پولِ  ،فیلم موفقیِت  صورِت 

بزرگرتین  عنوانِ  ،١اسِکیپ پیشی گرف از نِتپیکسار با  سهامِ  ی عمومیِ  عرضه. او پیش رفت توقعاِت 
دالر رسید و  ٤٥هر سهم به  اول، قیمِت  ساعِت  در نیم. ی سال را به خود اختصاص داد عرضه

 ٤٩سپس قیمت تا . سیستم بود خرید بیش از ظرفیِت  معامالت با تأخیر روبرو شد چرا که دستوراِت 
 . دالر بسته شد ٣٩روز کاری، روی  دالر هم باال رفت و در پایانِ 

ِ  در اوایلِ  ن سال، جابز امیدوار به یاف میلیون دالر  ٥٠ یک خریدار برای پیکسار و جربانِ  ه
 کلِ از ٪ ٨٠ او که معادلِ  آن روز، سهامِ  ولی در پایانِ . استودیو بود توسِط  اش بلعیده شده  ی رسمایه

. میلیارد دالر ١.٢باورنکردنِی  گذاری شد؛ یعنی رقمِ  آن مبلغ قیمت برابرِ  ٢٠بیش از  ،پیکسار بود
ولی او به جان . به جیبش رسازیر شد ١٩٨٠ اپل در سالِ  ی سهامِ  ثروتی بود که با عرضه برابرِ  ٥ ،این

تفریحی نخواهم  در آینده قایقِ «: چندانی ندارد تایمز گفت که پول اهمیِت  مارکوف از نیویورک 
  ».ام کار را به خاطر پولش نکرده این«و » خرید

                                                 
1  Netscape 
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 نیازهایش به دیزنی  مالی فیلم سهام به این معنا بود که پیکسار دیگر برای تأمینِ  ی موفقِ  عرضه
ن برگ . ندارد قادر به  دیگر«: گفت راجع به آن روزها می. ی مورد نظِر جابز بود برنده این ه

اما . گیشه را طلب کنم ستم نیمی از سودِ توان ها بودیم و من می ی فیلم رسمایه تأمین نصِف 
ها  یلمپیکسار در ف چون سهمِ  ،ها بود نام تجاری پیکسار در ابتدای فیلم ام درجِ  ترین خواسته مهم

  ».اقل مساوی با آن بودحداگر نه بیشرت از دیزنی، 
سه فیلم را  ساخِت  قراردادِ . او متحیر بود پرواییِ  رفت که از بی یایس  جابز با پرواز به دیدارِ 

ب. داشتند و پیکسار فقط یکی را ساخته بود . ای خود را رو کردند های هسته با این حال طرفین 
، از دیزنی رفته بود و با استیون اسپیلربگ و دیوید  ١کاتزنربگ بعد از یک دعوای زننده با ایس

 گفت که اگر با یک قراردادِ جابز به ایس . تأسیس کرده بود ٣ُورکز ، استودیویی به نام دریم٢گیِفن
سومین فیلم، پیکسار هم برای خودش یک استودیوی مستقل  جدید موافقت نکند بعد از ساخِت 

در سوی دیگر، ایس هم دست خالی نبود؛ او تهدید کرد که . ُورکز خواهد شد، درست مثل دریم
ام  ،ستفاده از وودیبازی را با ا اسباب های داستانِ  اگر پایش بیاُفتد، دیزنی خودش دنباله باْز و 

هامان را  ی بچه مثل این بود که شکنجه«: جابز بعدها گفت. نازنیِن لَِسِرت خواهد ساختکاراکرتهای 
ل فکر کرد، یک. ببینیم  » .زد هو زیِر گریه جان وقتی به این احت

پیکسار  ایس پذیرفت که. ی باریک نکشید و در آخر توافقی جدید حاصل شدهااما کار به جا
به «: گفت جابز می. را بر دارد گیشه سودِ  های آینده را وسط بگذارد و نصِف  ی فیلم نیمی از رسمایه
ی نش ما  های زیادی بسازیم، برای همین فکر کرد با این توافق کمی در مخارج  توانستیم فیلم گ

ب تجاریِ  ١٠ چون ،جدید برای ما عالی بود غافل از اینکه این توافقِ . جویی کرده رصفه دیگر  تا 
تجاری در  مشرتکِ  نامِ  درجِ  های فراوان بر رسِ  زنی پس از چانه» .مان داشتیم ی ِرسّی در صندوقچه
ها  موضع من این بود که این«: گفت ایس می. ، این مورد هم در توافقات لحاظ شدها ابتدای فیلم

 آرمِ  ی حروِف  تعیین اندازه رفتیم رساغِ بعدش دیگر . های دیزنی است ولی باألخره د نرم شد فیلم
دو  ،١٩٩٧ در اوایلِ » !های چهار ساله ها، درست عین بچه برای اول فیلم ”پیکسار“ و آرمِ  ”دیزنی“

 سال آینده به توافق رسیدند و حداقل در آن دوره دوستیِ  ١٠دیگر طی  فیلمِ  ٥رشکت برای ساخت 
ولی در نهایت بعد . با من منطقی و منصف بود ایس«: گفت جابز می. شان شکل گرفت خوبی بین
  ».تاریکی است به این نتیجه رسیدم که مردِ  ،ساله ١٠ی  از یک دوره

جدید،  های توافقِ  توضیح داد که مهمرتین جنبه ،داراِن پیکسار ای به سهام جابز در نامه
امِ  نامِ  درجِ  برخورداری از حقِ  و نیز مشارکت در  ،های مشرتک با دیزنی فیلم تجاری در ابتدای 

خواهیم پیکسار به نامی  ما می«: نوشت. کاراکرتها است های بازی درآمِد اسبابتبلیغاتی و  حقوقِ 

                                                 
1  Steven Spielberg 
2  David Geffen 
3  Dreamworks Skg (Skg: Spielberg-Katzenberg-Geffen) 
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د تجاری بدل شود که از منظرِ  ولی به  .دیزنی قرار بگیرد تجاریِ  نامِ  در ردیِف  ،برخورداری از اعت
مخاطبین  ها بینِ  ی فیلم تولیدکننده پیکسار را به عنوانِ  اید نامِ چنین اعتباری، ابتدا ب منظور کسِب 

  ».انداختجا 
عالی شناخته شد و به همین  ی محصوالِت  تولیدکننده اش، به عنوانِ  کاری دورانِ  جابز در طولِ 

ِ  توانایی اندازه نیز به خاطرِ  . با ارزش معروف شد های تجاریِ  های معظم و نام رشکت اش در ساخ
 .اپل و پیکسار: گذاری کرد های دوران را پایه ستی که او، دو تا از بهرتین رشکتبه را



  
 

 

 بیست و سهفصل 
  

  بازگشت
 

ن  ١ ...رسیدکه وقتش  باألخرهجانوِر خشن،  کدام
  
  

  
 .١٩٩٦استیو جابز، 

  
 

  كند چيز سقوط مي همه
  

ی آن در  موجی که با عرضه. موجی از هیجان به پا شد ،١٩٨٨نِکست در سال  کامپیوترِ  با معرفیِ 
 ،مطبوعات  ِنگاه جابز برای خیره کردنِ  این بار تواناییِ . گشتبه شکستی مفتضحانه بدل  ،بعد سالِ 
بارت . رشکت شکل گرفت ای حولِ  کننده های پریشان گونه بود که داستان انجامید و این سقوطبه 

 های تبادلِ  سیستم ای که صنعت دارد به سمِت  در زمانه«: دادگزارش  ٣پرس از اَسوشییتد ٢زیگلر
ها بیرون داده و از آنجایی که  سیستم رود، نِکست کامپیوتری ناسازگار با سایرِ  اطالعات پیش می

  ».مشرتی سخت خواهد بود های نسبتاً کمی برای اجرا روی آن وجود دارد، جذِب  رنامهب

                                                 
کدامین و «: رسد که چنین به پایان می) ١٨٦٥-١٩٣٩(ویلیام باتلِر یِیتس اثری از  ”ظهوِر دوباره“ شعرِ بخشی از  ١

معنای ضمنِی  »رود تا دوباره متولد شود؟ سالنه به سوی بیت لَحم می جانوِر خشن، باألخره وقتش که رسید، سالنه
  م.ی او است آن در اینجا، بازگشِت جابز به اپل، و تولِد دوباره

2  Bart Ziegler 
3  Associated Press 
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کارِی شخصی،   های ای جدید معرفی کند؛ پایانه شاخه نِکست سعی داشت خود را به عنوان رهربِ 
شخصی را  یک کامپیوترِ  کاربرپسندِ  ی کاری و رابِط  پردازش یک پایانه مناسب برای کسانی که قدرِت 

در . کردند مایکروسیستمز تأمین می خود را از سان  چنین مشرتیانی نیازِ  ،در آن برهه. خواستند می
. میلیارد دالر ٢.٥مایکروسیستمز  سان  میلیون دالر بود و درآمدِ  ٢٨نِکست  درآمدِ  ،١٩٩٠سال 
 جابز مجبور به انجامِ  ،نِکست کنار کشید و به همین خاطر لیسانِس  اِم از توافق بر رس خریدِ .بی.آی

افزار،  افزار و نرم سخت راسخ به یکپارچگی میانِ  اعتقادِ  با وجودِ : خود شد روحیاِت  کاری بر خالِف 
استپ بر روی کامپیوترهای  نِکست عاملِ  سیستم نصِب  ی لیسانِس  با ارائه ،١٩٩٢ی  رسانجام در ژانویه
 .موافقت کرد ،شخصِی متفرقه

ژان لوئی گاسه بود که در ماجرای  ،جابز در این مورد ی از مدافعانِ یککه با تعجب باید گفت 
ای  او مقاله. استقرار به جای جابز در اپل، با او ُمچ انداخت و متعاقباً خودش هم از اپل اخراج شد

جید از خالقیت ولی استیو  ،ممکن است نِکست اپل نباشد«: نِکست نوشت های محصوالِت  در 
بدو  در، بدو  گاسه بعد از گشودنِ  همرسِ . زده شد شا د روز بعد درب خانهچن» .و استهنوز استی

آن مقاله از گاسه تشکر کرد و او را به  به خاطرِ  جابز. جابز داد ها باال برگشت و خرب از آمدنِ  از پله
نصب  قرار بود امکانِ  ،مراسمی خاص دعوت کرد؛ اَندی گروْو از اینتل در کنار جابز از نِکست

 من درست کنار پدرِ «: گفت گاسه می. اینتل را اعالم کنند- اِم.بی.های آی استپ روی سیستم نِکست
بزرگ کردن آن پرس باید کار . جذبه داشت روقار و پُ  شخصیتی با. استیو، پاْول جابز نشسته بودم

 ».تخر بودسختی بوده باشد و او از دیدن استیو در کنار اَندی گروْو روی صحنه، خوشحال و مف
 گیری از تولیدِ  کناره: دوم را برداشت، قدمی که وقوعش حتمی بود یک سال بعد قدمِ جابز 
افزار  سخت تولیدِ  کشیدن ازکنار  کننده درست مثل زمانِ  تصمیمی ناراحت. افزار ی سخت یکپارچه

. او بود خیلی شخصیِ  افزار جزو عالیقِ  اما سخت ،محصوالت به کنار توجه به جزئیاِت . در پیکسار
ها  داد و ساعت تولید وسواس نشان می روی جزئیاِت . کرد ای انرژی کسب می جابز از طراحِی حرفه

اشای ُربات اما حاال مجبور به تعدیل نیمی از نیروی تولید . نشست محصوالت می های مونتاژِ  به 
. بود - زایده گذاشتکه اشیا تجمالتی آن را به م- خود به کانُن  ی محبوِب  نِکست و فروش کارخانه

 عاملش به تولیدکنندگانِ  سیستم لیسانِس  فروِش  کرد که فقط به دنبالِ  باید دل به نِکستی خوش می
  .روح بود افزارهای بی سخت

  
فیلمسازی  بزرگی که در صنعِت  و با پیروزیِ   جابز در کنار خانواده ،١٩٩٠ی  دهه در اواسِط 

. کامپیوتر به کلی نومید شده بود از صنعِت . زندگی را تا حدودی تجربه کرد کسب کرده بود، لذِت 
اندکش بر  مایکروسافت با آن نوآوریِ . ردهخالقیت عمالً مُ «: ی وایرد گفت از مجله ١به گَری وولف

                                                 
1  Gary Wolf 
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 تاریِک بازارِ  دورانِ  و این تازه رشوعِ  .ای بیش نیست خورده بازار مسلط است و اپل شکست
 ».ومیزی استکامپیوترهای ر 

. در رفتارش دیده شدمشابهی  یأِس  هم ٢ِهرینگ  ی رِد مجله دبیرانِ و  ١در مصاحبه با تونی پرکینز
 ِب از در  ،پرکینز و همکارانش خیلی زود بعد از رسیدنِ را نشان داد؛  خود شخصیت بدِ ابتدا روِی 

مجله داشت  دقیقه بعد برنگشت و درست وقتی که عکاِس  ٤٥تا . پشتی بیرون خزید تا قدمی بزند
: پرکینز بعدها اشاره کرد. ی کارش شد گرفت، با طعنه و کنایه مانع از ادامه چند عکس می

او کدام  دیوانگیِ  تربیتِی محض؟ ما که نتوانستیم بفهمیم پشِت  بینی یا بی دگرآزاری، خودبزرگ«
اینرتنت  وقتی باألخره برای مصاحبه آرام گرفت، اظهار داشت که حتی ظهورِ » .امل نهفته استع

ی رده و بدبختانه مایکروسافت بُ «: گفت می. ی مایکروسافت بگذارد چندانی بر سلطه تواند اثرِ  هم 
درجه  یک محصولِ . را هم شکست داده OS/2َمک را شکست داده، یونیکس را هم شکست داده، 

  ».شدهپیروز این جنگ در  ،دو
  
  

اپل سقوط  
 

 ِ زودگذرش بر  باالی حاصل از تسلِط  جابز، اپل قادر بود با حاشیه سودِ  تا چند سال بعد از رف
خودش را  ١٩٨٧ جان اسکالی که در سالِ . راحت به پیش برود کامپیوترهای رومیزی، با خیالِ  بازارِ 

وی . کنند آور جلوه می ای از دستورات را صادر کرد که امروزه خجالت پنداشت، مجموعه نابغه می
مرصفی  محصوالِت  عالی در ساخِت  تبدیل به یک رشکِت «خواسته اپل  در جایی نوشت که جابز می

 تولیداِت  رشکِت  اپل هرگز نباید بدل به یک... آمیز بود ای جنون این نقشه«: و ادعا کرد» شودب
ی... مرصفی بشود توانیم واقعیت را با استفاده از رؤیاهامان تحریف کنیم تا به این طریق دنیا  ما 
ی تکنولوژی... را تغییر دهیم طراحی و سپس  ،مرصفی تولیداِت  توانند در قالِب  های پیرشفته 
  ».فروخته شوند

اپل تحت  فروِش  سهمِ  مداومِ  ، با سقوِط ١٩٩٠ی  دهه زده شد و سپس در اوایلِ  جابز ابتدا وحشت
های فاسد و القای  آدم اسکالی با آوردنِ «: اسکالی، به خشم آمد و او را تحقیر کرد مدیریِت 
 خلقِ  آنها به جای اینکه به دنبالِ «: و بعدها افزود» های فاسد، اپل را به نابودی کشید ارزش

حس » .برای اپل هستند -خصوص برای خودشان وبه -آوردن  پول در عالی باشند، نگرانِ  محصوالِت 
َمکینتاش به «: سود است افزایِش  بازار، به دنبالِ  کرد اسکالی در ازای هزینه کردن از سهمِ  می

مایکروسافت باخت چون که اسکالی ارصار داشت تا رس حد امکان پول به جیب بزند، نه اینکه 
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ی این رویکرد، عاقبت اثری از سود هم  نتیجه و در» پیرشو و مقرون به رصفه تولید کند محصوالِت 
  .اند

گرافیکِی َمکینتاش چند سالی برای مایکروسافت طول کشید ولی در  سازی از روی رابِط  شبیه
سپس ویندوز . ها بود رومیزی تسلطش بر بازارِ  روندِ  را بیرون داد که آغازگرِ  3.0ویندوز  ١٩٩٠ سالِ 
 گونه بود که فروِش  این. تاریخ شد عاملِ  ترین سیستم از راه رسید و موفق ١٩٩٥ در سالِ  95

این . دیگران را دزدید کارِ  مایکروسافت به سادگی ماحصلِ «: جابز بعدها گفت. َمکینتاش سقوط کرد
ِ . اپل بود بالها حقِ  َمک به سختی پیرشفتی به . جدیدی اخرتاع نکرد من هیچ چیزِ  چون بعد از رف

 ».دفاع و سهل برای مایکروسافت بود دید و هدفی بی خود
ُ  نا انیاو از اپل  میدیِ ا در استنفورد،  کارِ  و کسبی  دانشکده های انجمن برای یکی ازاش  در سخ

ن دانشجو از او. آشکار شد ،منزل یکی از دانشجویان َمکینتاش  کلیدِ  تقاضای امضای یک صفحه ه
هایی که بعد از رفتنش از اپل به  حذف کلید اما به رشِط  ودجابز با این کار موافقت . کردرا 

ن-های چهارجهته را کَند  رد و کلیدماشینش را در آو  سوئیچِ . کلیدها اضافه شده بود صفحه هایی  ه
...  و F3و  F2و  F1ردیف باالیی، یعنی کلیدهای . کلیدها حذف کرده بود که سابق بر این از صفحه

دهم؛ هر بار یک  من دارم دنیا را تغییر می«: بعد به رسدی گفت. پیدا کردندمشابهی  هم رسنوشِت 
  .شده را امضا کرد کلیِد ناقص سپس آن صفحه» .کلید صفحه

ی کُنای هاوایی با دوستش لَری اِلیسون رئیس  در دهکده ،١٩٩٥جابز در تعطیالت کریسمس 
لیک و . دن به ساحل رفتاُراکِل برای قدم ز  مهارنشدنیِ  بر رس این بحث کردند که چطور اپل را 

خرم  بعد اپل را می«: میلیارد دالر جور خواهد کرد ٣گفت که  اِلیسون می. جابز را مدیرعاملش کنند
با هم اپل را به دوران . کنی را دریافت میاز سهام ٪ ٢٥مدیرعاملی، بالفاصله  و تو برای پذیرِش 

هایی باشم که رشکتی را  نخواستم مثل آن دشمن«: ولی جابز مهلت خواست» .مگردانی اوجش بر می
  ».کرد کردند اوضاع فرق می آنها از من دعوت می اگر خودِ . کنند تصاحب می

. ٪ بود١٦، ١٩٨٠ی  ٪ سقوط کرد حال آنکه در اواخر دهه٤سهم اپل از بازار به زیر  ،١٩٩٦در 
جایگزین اسکالی شد و کوشید  ١٩٩٣اجرایی اپل در اروپا، به سال  آملانی مدیرِ  ١مایکل اسپیندلرِ 

وی در . پَکارد بفروشد ولی میرس نشد-اِم، یا هیولیت.بی.مایکروسیستمز، آی  رشکت را به سان
اجرایی در رشکت  ی مدیریِت  اخراج و گیل آِملیو، مهندس و محقِق علمی با سابقه ١٩٩٦ی  فوریه

میلیارد دالر از دست داد و  ١در اولین سال حضور آِملیو، اپل . نش شدها، جایگزی هادی نیمه ملیِ 
دالر سقوط کرد و این در حالی بود که حباب  ١٤دالر بود، به  ٧٠حدود  ١٩٩١قیمت سهام که در 

 .برد ها را از جو زمین هم باالتر می تکنولوژی داشت قیمِت سهاِم سایِر رشکت
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درست بعد از عضویت او  .گشت بر می ١٩٩٤دارشان به سال اولین دی. جابز نبود آِملیو هوادارِ 
اسی گفت در هیئت آِملیو او را به دفرتش در رشکت ملی » .خواهم ببینمت می«: مدیره، جابز طی 

اشا کرد و به خوبی به  از ورای دیوار شیشه. ها دعوت کرد هادی نیمه ای اتاق کارش، آمدن جابز را 
یک  یا شاید شبیهِ  .یک بوکسور بود، خشن ولی از روی خدعه دلپذیر هِ بیشرت شبی«: آورد که یاد می
چیزی - بعد از چند دقیقه خوش و بش » .شد ی پریدن روی شکارش می ی جنگلِی زیبا که آماده گربه

او کمک آِملیو برای . بالفاصله دلیل آمدنش را گفت -شد آنچه که معموالً از جابز دیده می فراتر از
فقط یک نفر قادر به تهییج «: گفت می. خواست ر مقام مدیرعاملی را میبازگشت به اپل د
 ،جابز به نظرِ » .تواند اوضاع رشکت را رس و سامان بدهد فقط یک نفر می. کارمندان اپل است

 .دوران َمکینتاش گذشته بود و اکنون زمان ساخ چیزی نو و جدی بود، چیزی رسشار از نبوغ
جابز او را  پاسخِ » ؟َمکینتاش، قرار است چه چیزی جایگزینش شود بعد از مرگ«: آِملیو پرسید

ی انگار برای آن روز، یک ِرس . استیو هم جواب مشخصی نداشت رسید خودِ  به نظر می«: قانع نکرد
ی تحریف واقعیت جابز را با  آِملیو احساس کرد که دارد دایره» .شوخِی یک خطی از بَر کرده بود

جابز را از  ،آن روز بدون ترشیفات. کرد به مقاومت در برابر آن افتخار میبیند و  خود می دو چشمِ 
 .دفرت کار خود بیرون انداخت

ام امیدش را به ساخِت . باألخره متوجه یک مشکل جدی شد ،١٩٩٦آِملیو در تابستان   اپل 
 ِسَمِت ولی او بالفاصله پس از انتصاب به  ،گره زده بود ١عامل جدیدی به نام کُپلَند سیستم

مدیرعامِل اپل، متوجه شد که کُپلَند محصولی از پیش شکسته خورده است و نیازهای اپل از جمله 
ی ای بیشرت و محافظِت  های شبکه قابلیت تا سال  ،عالوه بر این .کند بهرت از حافظه را برآورده 
ی هم آماده ١٩٩٧ زین مناسب قول داد که به زودی یک جایگ ،سپس در حضور جمع. شد ی عرضه 

  .خواهد یافت
. از این رو اپل را نیازمند یک رشیک دید. اما مشکل اینجا بود که چیزی در آستین نداشت

ً چیزی  رشیکی که سیستم های  ای از برنامه الیهیونیکس با  شبهِ عامل پایداری داشته باشد، ترجیحا
ً تنها یک رشکت ). گرا شیء(محور  موضوعکاربردِی  افزاری را  تأمین چنین نرم توانِ ) نِکست(مشخصا
 .ولی مدتی طول کشید تا توجه اپل به آن جلب شود ،داشت

به اپل را  بیگاسه مذاکرات فروش . ٢بیژان لوئی گاسه رفت، رشکت  اپل ابتدا به رساغ رشکِت 
بازی را عوض کرد و گفت که  در مالقاتش با آِملیو در هاوایی، زمینِ  ١٩٩٦رشوع ولی در آگوست 

 تقریبیِ  ٪ از رشکت به ارزِش ١٥ عالوه بر این،. را به اپل بیاورد بینفر از کارمندان  ٥٠خواهد  می
 ٥٠تنها حدود  بیچون بر طبق محاسباتش،  ،آِملیو حیرت کرد. خواست میلیون دالر را هم می ٥٠٠

میلیون دالر  ٢٧٥ن، گاسه به کمرت از بعد از رد و بدل شدن پیشنهادهای طرفی. ارزید میلیون می
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کرد اپل جایگزینی نخواهد یافت ولی دست آخر رفتارش به آِملیو بر خورد، به  فکر می. رضایت نداد
ام برگ«: خصوص که گفته بود دهم تا به  های برنده را در دست دارم و آنقدر بازی را کِش می من 
  ».غلط کردن بیافتند

عامِل  ، سیستم٢پیشنهاد دیگری داشت؛ سوالریس ،تکنولوژی در اپل ارشدِ  مدیرِ  ١ن َهنکاکـِ اِل 
از بین . اش چندان کاربرپسند نبود ی یونیکس داشت ولی رابط گرافیکی رشکِت سان که هسته

نش میمایکروسافت  NTها، آِملیو دست گذاشته بود روی ویندوز  ی انتخاب همه شد  و به گ
های متعدد ویندوز هم در دسرتس کاربران قرار  برنامه ،تازهظاهر آن را شبیه به َمک کرد؛ 

اس گرفت ،چنین کاری بودبه انجاِم بیل گِیتس که مشتاق . گرفت می   .شخصاً با آِملیو 
و (ُورد  ی َمک ی معروف مجله نویسنده ،دو سال قبل. پیشنهاد دیگری هم بود ،در این میان

نوشته بود و در آن به شوخی  آمیز، یک مطلب طنز ٣گای کاواساکی) افزارهای اپل نرم سابقِ  فداییِ 
، مایک . شود گفته بود که اپل در حال خرید نِکست است و جابز به زودی مدیرعامل اپل می در م

خواهی باقی عمرت را رصف فروخ  تو می«: گفت کوال با مسخرگی به جابز می مارک
ی فُکاهی این  جواب جابز در آن مقاله» آیی با هم دنیا را عوض کنیم؟ ا میِشَکری بکنی ی یونیکس
: طور آمده بود که همین» .ام من به یک منبع درآمدِی پایدار نیاز دارم، چون اآلن پدر شده«: بود که

 ،در مقاله» !گرداند رود بتواند حس فروتنی را به اپل باز به خاطر تجربیاتش در نِکست، انتظار می«
گفت با بازگشِت جابز به اپل، اخرتاعات جدیدی از  خورد که می ل قولی هم از گِیتس به چشم مینق

البته که خط به . شود رسد و بالتبع دست مایکروسافت برای تقلید از اپل، بازتر از قبل می راه می
ِ  ،خط آن مقاله شوخی و طنز بود  ولی دنیای پیرامون ما عادت عجیبی دارد؛ محقق ساخ

  .ویاتهج
  
  

كوپرتينو سالنه سالنه به سمت  
  

از » تان آنقدر با استیو آشنا است که بهش زنگ بزند؟ کدام«: یک روز آِملیو از همکارانش پرسید
ی - پیش دو سالِ -اش با جابز  آنجایی که مذکره ام شده بود،  اس را  بد  ً این  خواست شخصا

ن موقع هم پیام. ولی اوضاع طوری پیش رفت که نیازی به این کار نبود .بگیرد هایی از  اپل ه
خیلی ساده  ،٤گارِت رایسبه ناِم یکی از بازاریابان رده میانی در نِکست، . کرد نِکست دریافت می

                                                 
1  Ellen Hancock 
2  Solaris 
3  Guy Kawasaki 
4  Garrett Rice 



و ت  س ی ب ل  ص ه ف   ٣١٥   | س

 

د او خواست ببین می. زنگ زد - در اپل-ن هنکاک ـِ رداشت و بدون اطالِع جابز به اِلگوشِی تلفن را ب
  .هنکاک نیز یک نفر را به مالقاتش فرستاد. افزار نِکست دارد یا نه ای به دیدن نرم عالقه

از . ، مسئوالن رده میانی دو رشکت در حال مذاکره بودند١٩٩٦مصادف با روز شکرگزاری سال 
اسی مستقیم به آِملیو گفت و اینجا به بعد، جابز وارد ماجرا شد روم  من دارم به ژاپن می«: در 

لطفاً تا آن موقع هیچ . گذارم به محض برگشت باهات قرار می. گردم بر می ای ولی یک هفته
خودش . اش با جابز، از شنیدن صدای او رس ذوق آمد ی قبلی آِملیو بر خالف تجربه» .تصمیمی نگیر

به لذا » .مثل استنشاق بوی خوش یک مرشوِب گیرا بودرای من ب ،آن مکامله با استیو«: گفت می
  .یا هر رشکت دیگری نخواهد کرد بیاو، هیچ توافقی با  جابز اطمینان داد که قبل از دیدنِ 

ای خریده شدن نِکسِت در حال . ای ، هم شخصی بود و هم حرفهبیرقابت با  ،برای جابز دور
ها را در دل زنده نگه داشته و  جابز هنوز برخی کینه ،به عالوه. سقوط توسط اپل، رؤیایی بود

جابز بعدها مرصانه  .های اوِل فهرست انتظارش بود، درست بر خالف آن صلح ظاهری گاسه جزو نام
ً آدم کثیفی بود ١٩٨٥گاسه در سال «: و غیرمنصفانه ابراز داشت » .از پشت به من خنجر زد، واقعا

 !یبانه از جلو خنجر را در قلبش فرو کرده بود، اسکالی حداقل خیلی نجاواز منظر 
سال، دوباره به مقر اصلی اپل در کوپرتینو قدم گذاشت؛ در  ١١، بعد از ١٩٩٦دسامرب  ٢جابز در 

آنجا،  سفیدِ  تختهدوباره بر روی . اتاق کنفرانِس مدیران، با آِملیو و َهنکاک بر رس نِکست رایزنی کرد
که معرفی نِکست  ،ی دنیای کامپیوتر راجع به چهار موج پیوستهتند مطلب نوشت و نظراتش  تند 

با اینکه از آن دو نفر دِل خوشی نداشت ولی هر چه جادو و اغوا در . را بیان کرد ،شان بود آخرین
این «: گفت مثالً می. به خصوص در تظاهر به فروتنی، زبردستانه عمل کرد. چنته داشت، بروز داد

ای  من پای هر معامله« ؟پسندیدند اگر آنها میشد  چه میولی » نه استی احمقا به نظر یک ایده
، هر چیزی نرم اعطای لیسانِس -کنم  که بخواهید را امضا می ولی در » .افزار، فروش رشکت به ش

به نِکست بیایید و همه چیز را از نزدیک «: به آنها گفت. واقع، اولویتش با فروش نِکست بود
 ».رت از خرید رشکت و استخدام کل کارکنانش راضی نخواهید شدمطمئنم به کم. ببینید

اش برای تعطیالت به هاوایی رفتند و لَری اِلیسون هم  مثل سال  جابز و خانواده ،چند هفته بعد
کنم  میدانی لَری، فکر  می«: پیمودند، گفت جابز در حالی که خط ساحل را پیاده می. قبل آنجا بود

ام تا دیگر نیازی به اجبار تو  شت به اپل و به دست گرف قدرت پیدا کردهباألخره راهی برای بازگ
که اپل را به خرید نِکست  اش از این قرار بود  اسرتاتژی«: گفت اِلیسون می» .به خریدش نباشد

» .مدیره برود و از آنجا هم فقط یک گام تا مدیرعاملی فاصله داشت ترغیب کند و بعد به هیئت
ولی استیو، چیزی هست که من «: ی اساسی غفلت کرده کرد که جابز از یک نکته اِلیسون فکر می

یادآورِی . این یک یادآوری بود» اگر رشکت را نخریم، چطور پول در بیاوریم؟«: پرسید» فهمم، ی
ی چپ اِلیسون گذاشت و به  جابز دست روی شانه. شتاین که چقدر عالیق آن دو با هم فرق دا
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ً دماغاو نزدیک شد، طور   دوستیِ  است که لَری، به همین خاطر«: هاشان به هم خورد ی که تقریبا
  ».بیشرت نداری تو که نیازی به پولِ . است من با تو اینقدر مهم

ولی  ،به پول نیاز نداشته باشممن ب شاید خُ «: آورد که با ناله گفته بود اِلیسون به خاطر می 
رسازیر شود؟ چرا یکی دیگر بربد؟ چرا  ١ایه در فیدلیتیها به جیب یک مشت مدیِر رسم چرا باید پول
 »ما نربیم؟

نم اگر بدون داش هیچ سهمی به اپل بر«: جابز جواب داد گردم و تو هم هیچ سهمی  به گ
 ».ی اخالقی بهرتی خواهم داشت در آن نداشته باشی، وجهه

ببین، تو . گویم اخالقی را میی  ی گرانی است، وجهه استیو این خیلی معامله«: اِلیسون گفت
گرچه جابز بعدها گفت » .بنابراین حرف حرِف تو است. بهرتین دوستم هستی، صاحِب واقعِی اپل

ناپذیر  کرد که این اجتناب ولی اِلیسون فکر می ،ای برای تسلط بر اپل نداشته که در آن برهه نقشه
کاری  فهمید که طرْف  با آِملیو میی نیم ساعت گفتگو  هر کسی با سابقه«: او بعدها گفت. است

 ».جز خودتخریبی بلد نیست
دسامرب  ١٠پالو آلتو، به تاریخ  ٢هتل گارِدن کُرِت ، در بیآشپزی بین نِکست و  ی بزرگِ  مسابقه

اپل، ابتدا نِکست دستاوردهایش را  در حضور آِملیو، هنکاک و شش نفر از دیگر مدیرانِ . شد گزاربر 
ایشی بی اَوی تِوانیان نرم. ارائه کرد نظیرش حضار را  افزار را ترشیح و جابز هم با آن توانایی 

عامل در پخش چهار ویدیوی همزمان، تلفیق و ساخت محتوای  های سیستم قابلیت. هیپنوتیزم کرد
معرفی تجارِی استیو «: گفت آِملیو می. و اتصال به اینرتنت را نشان دادند ،صوتی و تصویری

پرداخت که انگار داشت  می شهای سیستم ها و توانایی طوری به ستایش از ویژگی. کننده بود خیره
 ».کرد از مکبث را تقدیس می ٣هاجرای الورنس اولیوی

بدون معرفِی هیچ ویژگِی جدیدی، . اما گاسه طوری عمل کرد که انگار معامله در چنگش است
اگر سؤالی  که دانند و خواست را می بیعامِل  های سیستم ی ساده گفت که مدیران اپل قابلیتخیل

آن، جابز و تِوانیان در برگزاری  در حینِ  و ی او خیلی کوتاه بود جلسه. هست مطرح کنند
بعد از مدتی برگشتند و به رساغ یکی از مدیران اپل که در جلسه . های پالو آلتو قدم زدند خیابان

  ».بُرد با ش است«: او مژده داد. ضور داشت رفتندح
تکنولوژی برتر را در اختیار داشتیم که یک «: وانیان بعدها گفت که این اصًال غافلگیرکننده نبودتِ 
دانست که بازگشت جابز به اپل  آِملیو می» .البته استیو را هم داشتیم. حل کامل برای اپل بود راه

های  لَری تِسلِر از قدیمی. ولی بازگشت گاسه هم از این قاعده مستثنی نبود ،شمشیری دو لبه است

                                                 
1  Fidelity 
2  Garden Court 
3  Laurence Olivier 
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انتخابت هر چه که باشد، داری «: افزود البته و ،به آِملیو گفت که نِکست را انتخاب کند ،َمکینتاش
 ».آوری که جایت را بگیرد، استیو یا ژان لوئی یک نفر را می

اسی، به ا. آِملیو جابز را برگزید نِکست داد و  مدیره برای خریدِ  هیئت مجوزِ  و خرب از کسِب در 
با ورودش به . باشد؟ جابز تصمیم گرفت که برودحضور داشته خواهد در جلسه  آیا می که پرسید

یعنی زمانی که ( ١٩٨٥از . ای احساسی شکل گرفت کوال، لحظه اتاق کنفرانس و دیدن مایک مارک
جابز به سمت مرشد . بودند حرف نزدهآن روز با هم تا ) کوال طرف اسکالی را گرفت، مارک
 .اش رفت و دست او را به گرمی فرشد قدیمی

اش در پالو آلتو  ای دوستانه به خانه بعد نوبت جابز بود که از آِملیو دعوت کند تا برای مذاکره
خیلی رسید، جابز کِیف کرد؛ ماشین را از راه خود  ١٩٧٣وقتی آِملیو با مرسدس کالسیک . بیاید

یی درست یک کرتی روی گاز گذاشت تا چا -که باألخره نوسازی شده بود- در آشپزخانه . پسندید
مذاکرات به آرامی  بخش مالیِ . بلند نشستند سوزِ  چوب مقابِل تنورِ  ،چوبی میزِ  کند و بعد، پشِت 

ی پیشنهاد . تخواست اشتباه گاسه را تکرار کند پس پا را فراتر از حد خود نگذاش پیش رفت؛ جابز 
آِملیو گفت که خیلی . میلیون دالر ٥٠٠رقمی نزدیک به . دالر به ازای هر سهم نِکست بود ١٢او 

. میلیون دالر ٤٠٠دالر به ازای هر سهم حساب کرده بود، رقمی در حدود  ١٠او روی . باال است
نظیر  و هم یک عده متخصص بی ،درآمد واقعیو  ، نِکست هم فروِش بازاریبی زیرا برخالِف 

متقابل خوشحال نشده بود، بالفاصله با رقم او  جابز که هرگز تا این حد از یک پیشنهادِ . داشت
 .موافقت کرد
از خودش “ او ولی آِملیو ارصار داشت که ،نقد دریافت کند خواست مبلغ را به صورِت  جابز می

جابز . یک ساله دریافت کند لیکِ  ا تعهدِ سهام ب و مبلغ را به صورِت  ”در بازی مایه بگذارد
 میلیون دالر سهام با تعهدِ  ٣٧میلیون دالر نقد و  ١٢٠: رسانجام به این توافق رسیدند. مقاومت کرد

  ١.ماه ٦لیک برای حداقل 
در گردشی اطراف پالو آلتو، . روی انجام شد بخشی از مذاکرات حین پیاده ،جابز به درخواسِت 

گفت که . آِملیو کوشید بحث را عوض کند. مدیره را مطرح کرد ویت در هیئتجابز درخواست عض
گیل این واقعاً «: جابز گفت. آنقدر ماجرا پشت رس استیو هست که عاقالنه نیست عجله کنند

مرا بعد از آن روز وحشتناک با اسکالی، به حال خودم رها . این رشکت مال من بود. آزاردهنده است
ن . مدیره مطمنئ نبود هیئت کرد ولی هنوز از موضعِ  را درک می آِملیو این» .کردید در ضمن از ه

کاریزمایش «و » روم با منطق پیش می«ابتدای مذاکره با جابز، این را با خودش رشط کرده بود که 
ی نفوذ او  های دیگر در دایره روی با جابز، مثل خیلی با این حال در حین پیاده» .گیرم را نادیده می

 ».داخل گرداِب انرژی و اشتیاق استیو فرو رفتم«: به قول خودش. افتاد گیر
                                                 

داراِن  میلیون دالر و باقی نیز متعلق به سایر سهام ١٥٧حدود میلیون دالر بود؛ سهم جابز  ٤٢٩رقِم کل معامله،   ١
  م.نِکست بود
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ها تازه  لورین و بچه. ی جابز برگشتند ، به خانهطوالنی بار چرخیدن در یک مسیرِ  چندبعد از 
. موفقیت مذاکرات را جشن گرفتند و بعد آِملیو سوار بر مرسدسش رفت ،همه با هم. آمده بودند
اما بعدها که جابز » .العمر رفتار کرد استیو با من مثل یک دوسِت مادام«: آورد که به خاطر می

ی او در آن روز و با جمالتی  دوستانه او از اپل را مهندسی کرد، آِملیو با نگاهی به َمِنِش  اخراجِ 
ودی کوچک از یک شخصیت به غایت پیچیده ب«: دقیق گفت عدها با اندوه دریافتم که این تنها 

 .به راستی هم که جابز استاد افسونگری بود» .بوده
آِملیو بعد از توافق با نِکست، گاسه را در جریان گذاشت ولی مأموریِت دشوارتر، اطالع به 

این توافق مضحک بود و کودتای  ،نظر او از» .بیل رس گیجه گرفته بود«: گفت آِملیو می. گِیتس بود
کنی استیو چیزی در چنته  تو واقعاً فکر می«: از آِملیو پرسید. ی جابز چندان غیرمنتظره نبود دوباره

وقت  شناسم، چیزی نیست جز یک یونیکِس بََزک شده که هیچ اش را می دارد؟ من تکنولوژی
بلد بود چطور خودش را باال ) مثِل جابز(تس گِی» .توانید روی کامپیوترهای اپل نصبش کنید ی

گیل تو متوجه نیستی؟ استیو اصالً چیزی از «: ادامه داد جابزبکشد و به خالی کردن زیر پای 
ی ی. چی است شود، فقط یک تبلیغات تکنولوژی رسش  شود که داری چنین اشتباهی را  باورم 

کند، غلط  گوید و فکر می یزهایی که می٪ از چ٩٩او که چیزی بارَش نیست، ... شوی مرتکب می
  »خری؟ دونی را می برای چی داری این آشغال. است

ی سال ریخته  آمد آنقدرها هم به هم ها بعد که موضوع را با خود گِیتس مطرح کردم، یادش 
آِملیو خیلی «: در اختیار اپل قرار نداده بودرا عامل جدیدی  گفت خرید نِکست، سیستم می. باشد
در » .عامل نِکست استفاده نشد وقت هم از سیستم صادقانه باید گفت هیچ. باالی نِکست دادپول 
عامل اپل در آن زمان  سازی سیستم با آن معامله اَوی تِوانیان به اپل آمد؛ کسی که در بهینه ،عوض

 دانست که گِیتس می. ی تکنولوژی نِکست سازگار شد عالی عمل کرد، طوری که رسانجام با هسته
خرید . این دست تقدیر بود«: گفت می. شود این معامله منجر به بازگشت جابز به رأس قدرت می

ی اصلی آنها، در واقع مردی بود که اک ما پیش کردیم یک مدیرعامل موفق بشود، چون  بینی 
ی ی طراحی و مهندس نظیر با سلیقه ی بی ولی استیو یک نابغه. ی چندانی در این کار نداشت تجربه
اپل  باألخره هم توانست دیوانگی خودش را اندکی مهار کند و مدیرعامل موقِت . العاده بود فوق
 ».شد

ی تصور اِلیسون و گِیتس، جابز درگیری برخالِف  دانست که آیا  های عمیقی با خودش داشت و 
که چنین  حداقل تا زمان حضور آِملیو. واقعاً خواهان بازگشت به نقش اجرایی در اپل هست یا خیر

ی چند روز قبل از اعالن رسمی خرید نِکست توسط اپل، آِملیو از جابز خواست . خواست چیزی را 
امکه  اما جابز . را بر عهده بگیرد  عامل ی سیستم توسعه وقت به اپل بپیوندد و مسئولیِت  به طور 

 .آِملیو را مسکوت گذاشت پاسخ به درخواسِت 
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: به یک جواب ُرک نیاز داشت. گ، آِملیو جابز را به حضور طلبیدرسانجام در روز اعالن خرب بزر 
خواهی مشکلی  اگر این را می«: و اضافه کرد» خواهی پولت را بگیری و بروی؟ استیو، تو فقط می«

خواهی در فهرست  می«: دوباره پرسیدآِملیو . جابز جوابی نداد؛ ساکت به او خیره شد» .نیست
و رفت آِملیو بیرون . جابز همچنان ساکت ماند» .الً به عنوان مشاوربگیرها قرارت بدهم؟ مث حقوق

خرب «: سانسینی گفت. ی جابز را جویا شد و از او خواسته ١جابز، لَری سانسینی گیر داد به وکیلِ 
استیو، چی توی ذهنت «: های بسته برگشت تا از او حرف بکشد بآِملیو دوباره به پشت در » .ندارم
 » .کنم، من اآلن به یک جواب نیاز دارم گوید؟ خواهش می گذرد؟ ِحَست چه می می

  
  ».من دیشب اصالً نخوابیدم«: جابز جواب داد

 
  »چرا؟ مشکل چی بود؟«
  
ام کارهایی که باید انجام بشود فکر می« توی . مان به معامله طور و همین ،کردم داشتم به 

ی واقعاً خسته. مغزم همه چیز قاطی شده   ».پیچم نکن فقط بیش از این سؤال. کند ام، فکرم کار 
 

  .گفت استیو باید چیزی می. آِملیو گفت که این غیرممکن است
 

 رئیِس  مشاورِ : ببین، اگر مجبوری یک چیزی بهشان بگویی، فقط بگو« : باألخره جواب داد
  ».رشکت

 
ن روز عرص  شور اپل در مقر  رنفر از کارمندان پُ  ٢٥٠با حضور  -١٩٩٦ دسامربِ  ٢٠- مراسم در ه

ن طور که جابز خواسته بود عمل کرد و او را به عنوان مشاور . اصلی رشکت برگزار شد آِملیو ه
ی تاالر وارد جابز به جای اینکه از کنار روی صحنه بیاید، از انتها. رشکت معرفی کرد وقِت رئیِس  پاره

آِملیو به حضار گفته بود که جابز خیلی خسته است که بخواهد . شد و راهرو را تا جلو طی کرد
انی کند من خیلی «: گفت. شور اپل رس ذوق آمده بود رولی او از دیدن کارمندان پُ  ،سخ

از  ٢ئیس کیهولو  ،بعد از او» .انتظار دارم بعضی از همکاران قدیمی را اینجا ببینم. ام زده هیجان
، انجامیدماجرا به تسلط جابز بر اپل خواهد این روی صحنه آمد و پرسید که آیا  ٣تایمز فایننشال

ُ «: گفت جابز. این سؤال مثل یک اتهام جلوه کرد نه لوئیس، اآلن خیلی چیزها توی زندگیم  ہا

                                                 
1  Larry Sonsini 
2  Louise Kehoe 
3  Financial Times 
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هایی را به  ولی امیدوارم بتوانیم ایده ،وقتم محدود است. در پیکسار مشغو. خانواده دارم. هست
  ».اشرتاک بگذاریم
مندانه بود این محفلِ  او که عاشقِ . به پیکسار رفت ی آن روزجابز فردا های  خواست بچه می ،ه

. شان نخواهد کشید شان خواهد ماند و دست از همراهی پیکسار هم بدانند که همچنان رئیس
خوشحال بودند؛ اندکی  ،رود د او به طور پاره وقت به اپل میدیدن پیکسار هم از اینکه می ساکنینِ 

ولی اگر از  ،بزرگ حضورش خیلی مفید بود در مذاکراِت . رکِز کمرت از طرف جابز، چیز خوبی بود
آن روز در بدو ورود به پیکسار، یک راست به . شد کرد، موجود خطرناکی می آزاد پیدا می قضا وقِت 

خود . که حضورش در اپل به عنوان مشاور، وقت زیادی از او خواهد گرفتدفرت لَِسِرت رفت و گفت 
کنم که این تصمیم چقدر از وقتی را  مدام به این فکر می«: گفت. دانست را محتاج دعای لَِسِرت می

ی  توانستم با خانواده ام باشم خواهد گرفت و چقدر از وقتی را که می توانستم کنار خانواده که می
انجام این کار، این است که دنیا با اپل جای بهرتی برای  ولی تنها علِت . کسار باشمدیگرم در پی

 ».زندگی خواهد بود
  

 ».دعای من به همراهت«: لَِسِرت با لبخندی نجیبانه گفت



  
 

 

 بیست و چهارفصل 
  

  بازسازي
 

 بعدها ُبردی در  راه است، اکنون ی  بازندهبرای 
 
  

  
 آَورَد آِملیو وازنیاک را به روی صحنه می

 .١٩٩٧ایستد،  و جابز عقب می
 
  

صحنه حضور در پشت  
 

مند در سی یا چهل«: جابز در سی سالگی گفته بود ً خیلی نادر است که یک ه سالگی  واقعا
 ».انگیزی باشد قادر به خلق چیز شگفت

 ١٩٨٥از اپل در  او ای که با اخراج به حقیقت پیوست، دهه شی سوم زندگی خود این در دهه
بازی در  اسباب اکران داستانِ . ، تازه شکوفا شد١٩٩٥و او بعد از چهل سالگی، به سال  گردید آغاز

ن سال بود . او به رشکت خودش باز کرد سپس خرید نِکست توسط اپل، راه را برای بازگشِت . ه
توانند مبتکران  در این بازگشت، جابز توانست نشان دهد که حتی افراد باالی چهل سال هم می

بود، حاال صنعت کامپیوترهای شخصی را متحول کرده  ی سوم عمرش دههاو که در . بزرگی باشند
موسیقی، مدل تجاری صنعت موسیقی،  های پخِش  آمد تا تحولی مشابه را برای دستگاه به کمک می

نگاری، به ارمغان  ها و روزنامه های کامپیوتری، کتاب های کاربردی، تبلت های همراه، برنامه تلفن
 . بیاورد
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مدیره و  ل، ورود به هیئتبه لَری اِلیسون گفته بود که اسرتاتژی بازگشتش، فروش نِکست به اپ
الً با دیدن ارصار جابز مبنی بر عدم وجود انگیزه. انتظار برای لغزش آِملیو است های  اِلیسون احت

گرایِی آشکار اِلیسون را  او نه تجمل. ولی این تقریباً واقعی بود ،مالی برای بازگشت به اپل گیج شد
های  و نه میل به رقابت برای کسب رتبه ،را ی گِیتس های برشدوستانه در خود داشت، نه انگیزه

ل و  بلکه نیازهای درونی و امیال شخصی. را ١باالی فهرست فوربْس اش او را به طلب غایت ک
تولید محصوالت “: که دو وجه دارد ،انگیز برای همه میراثی حیرت. داشت وا می سرتگ یخلق میراث
خواست در معبد خدایان جای بگیرد، حتی باالتر از  یماو  ”.پا کردن رشکتی ماندگار بر“و  ”مبتکرانه

ام این آرزوها، . ند، بیل هیولیت و دیوید پَکاردکسانی مثل اِدوین لَ  بهرتین راه برای رسیدن به 
وقتی جام قدرت بین لبانش  ،حال  با این. بازگشت به اپل و احیای پادشاهی رو به افولش بود

 .خجالتی شدشاید حتی و میل  نشست، به طرز غریبی مردد، بی
ً به عنوان مشاور پاره ١٩٩٧ی  طبق حرفی که به آملیو زده بود، در ژانویه وقت به اپل  رس

الخصوص به دفاع از افرادی که از نِکست  و علی ،های شخصی کرد برگشت و خود را وقف انگیزه
مدیره او را آزرد  عدم راهیابی به هیئت. ها منفعل باقی ماند اما در سایر زمینه. آورده بود برخاست

آِملیو رشایطی باب میِل . عامل نیز موجب حقارتش شد ی سیستم و پیشنهاد ریاست بر بخش توسعه
ی آرامِش پایدار  خیمه، ولی این چاره ه بود و هم بیرونِ هم زیر خیم ،خود خلق کرده بود؛ جابز

  :گونه از آن دوران یاد کرد جابز بعدها این. نبود
 
ی« ی. خواست من آن اطراف بپلکم گیل  این اختالف نظر . دانستم من هم او را دلقکی بیش 

ویدادهایی کردم فقط قرار است در ر  فکر می. حتی قبل از فروش نِکست هم برای من روشن بود
ایش مثل َمک ی پیکسار را  اینکه مشغله و این خوب بود، به خاطرِ . ها ُورد ظاهر شوم، تنها برای 
کردم و  آلتو روی مسائِل اپل رصف می آن دوران، چند روِز هفته را در دفرتی پاییِن پالو. هم داشتم

ً زندگیِ . گذراندم یکی دو روز را هم در پیکسار می کافی، هم با  هم اسرتاحِت . نازی بود واقعا
  ».خانواده بودن؛ هر دو را داشتم

 
قت  جابز فقط برای رویداد َمک ،در واقع ُورِد ابتدای ژانویه بازی داده شد که این، باور او به ح

فرانسیسکو  در سان ٢صندلی در سالن رقِص هتل ماریوت ٤.٠٠٠نزدیک به . آِملیو را دو چندان کرد
انی آِملیو تدارک دیده شد و جف گُلدبلومِ  بازیگر، او را با این جمالت  ٣برای مشتاقاِن شنیدِن سخ

: دنیای گمشده“تئوری آشوب را در فیلم  من نقش یک متخصِص «: به روی صحنه دعوت کرد

                                                 
1  Forbes 
2  Marriott 
3  Jeff Goldblum 
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سپس » .ل کافی باشداپ کنم این برای حضور در یک رویدادِ  فکر می. ام بازی کرده ”ژوراسیک پارک
ام دکمه تا  و پیراهن بدون یقه ،اسپورِت پر زرق و برق ِت نوبت را به آِملیو سپرد که با یک کُ ی 

ُ  اسرتیت وال خربنگارِ  به قولِ . زیر گردن، روی صحنه آمد مثل یکی از «: ١ژورنال، جیم کارل
درست شبیه عمویی «: ٢مالون ی اخبار تکنولوژیک، مایکل یا به قول نویسنده» های وِگاس، کمدین

  ».ی بعد از طالقش حارض شده باشد که رس اولین قرار عاشقانه
ِ آِملیو به تعطیالت، مشکل اصلی، انی ش با نویسندگانِ کِ مَ  شکِ  رف اش، و امتناع از  م سخ
یو زمان که آِمل در پشت صحنه، جابز از اشاره به تئوری آشوب ناراحت بود و هم. رین مراسم بود
انیِ  آِملیو در انجام . برد، او هم جوش آورده بود خود را پیش می دارِ  نامربوط و کش داشت سخ

ایشگِر کوچِک روبرویش نشان می انی طبق مطالبی که  داد، ناتوان بود و خیلی زود کوشید  سخ
حضار گیج  کرد و بعد از یک ساعت، مکرراً رس خط افکار خود را گم می. آن را هم بیاورد رس و تهِ 

ایش فرعی در وسط کار به  ”!گوید؟ اصالً معلوم هست این بابا چه می“شده بودند که  البته چند 
ی موسیقِی جدید دعوت به  برای معرفِی یک برنامه ٣ای که از پیرت گابریل مثل لحظه: کمکش آمد

ی بوکس برای  ورهکرد؛ اسط - در ردیف اول - ٤ای که به حضور محّمد علی کلِی عمل آورد، یا اشاره
ری پارکینسون آمده بود معرفی وب ولی آِملیو بدون دعوتش به روی صحنه یا  ،سایتی در مورد بی

ِ علت حضورش، مراسم را ادامه داد  .گف
گویِی آِملیو، باألخره نوبت به آمدِن کسی رسید که همه منتظر  بعد از دو ساعت پریشان

ُ در این باره . تشویقش بودند . ی محض است جابز، تراوِش صمیمیت، سلیقه و جذبه«: نوشتکارل
بازگشت اِلْویس به . دهد دست که روی صحنه همه را زجر می ی مقابل آِملیوی خام درست نقطه

ی روی صحنه هم این پا  جمعیت برای بیش از یک دقیقه رسِ » .انگیخت قدر احساسات را بر 
باألخره جابز با . وار برای همه رو به پایان بود سی کابو  دهه. ایستادند و او را تشویق کردند

های امید را  ما بایستی بارقه«: گفت. بزرگ یورش برد تقاضای سکوت حضار، به قلب این چالِش 
. ی ویندوز از همین رو است سال پیرشفت چندانی نداشته، سلطه ١٠َمک در این . برگردانیم

 ».م که حتی از آن هم بهرت باشدعاملی به صحنه برگردی بنابراین باید با سیستم
انِی چاالِک جابز، رهایِی بی ایِش خسته سخ متأسفانه . ی آِملیو بود کننده قید و رشط از دست 
های   اش، همه را برای یک ساعِت دیگر روی صندلی گویی بازگشت آِملیو به صحنه و مزخرف

طور به پایان  یو مراسم را اینگذشت که آِمل آخر، سه ساعت از آغاز می دست. شکنجه نگه داشت
استیو وازنیاک به روی صحنه، دوباره غوغایی به ) در عین غافلگیرِی همه(رساند؛ با دعوِت جابز و 

ی شورانگیز خودداری کرد  از پیوس به این سه نفره ،پا شد ولی جابز که به وضوح دلخور شده بود
                                                 

1  Jim Carlton 
2  Michael Malone 
3  Peter Gabriel 
4  Muhammad Ali Clay 
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ی مراسم  شعورِی او اختتامیه بی«: ن باره گفتدر ای هاآِملیو بعد. م به عقِب صحنه رفتو خیلی آرا
ایش خوب برای اپل ترجیح داد غرور مسخره. را خراب کرد فقط هفت روز به آغاز » .اش را به یک 

 .گیری در حال تغییر است سال مالی جدید باقی مانده و کامالً مشخص بود که مرکز تصمیم
 خواستم مطمنئ شوم که افرادِ  می«: قرار داد امور خود را در رأِس  جابز بالفاصله افراد معتمدِ 

ِ  ی نِکست توسط افراد ناالیقی که پُست خربه ند، از پشت خنجر شغال کرده بودهای اصلِی اپل را ا
عامل سوالریِس سان به جای نِکست  ن َهنکاک که قبالً پیشنهاد داده بود سیستمـِ اِل» .خورند ی

به خصوص که از ارصار برای استفاده از کِرنِل  ر داشت؛ ها قرا برگزیده شود، در صدر فهرست دلقک
ی در سیستم ١سوالریس داشت و در پاسخ به سؤال خربنگاری در مورد  عامل جدید اپل دست بر 

اولین . کرد ولی اشتباه می» .هیچ«: سازی، خیلی خالصه گفته بود نقش جابز در رابطه با این تصمیم
َهنکاک توسط دو نفر از دوستان خود در نِکست  وظایِف  شدنِ  اطمینان از قبضه کاِر جابز، کسِب 

 .بود
افزار، جاناتان  افزار، اَوی تِوانیان را برگزید و برای هدایت بخش سخت برای ریاست بخش نرم

بر عهده  راای مشابه  افزار نِکست، وظیفه رابینشِتین را خرب کرد؛ کسی که قبل از فروش بخش سخت
اپل به کمک «: گذراند که جابز زنگ زد ی اسکای تعطیالتش را می زیرهرابینشِتین در ج. داشت

ُورد رشکت کند و  او هم به موقع برگشت تا در کنفرانس َمک» آیی روی عرشه؟ می. احتیاج دارد
نگاِه رابینشِتین و تِوانیان . اوضاع بدتر از تصورشان بود. افتضاح آِملیو روی صحنه را از دست ندهد

رستانِ  آدمِ  تا ، مثل نگاِه دودر جلسات به هم باشند؛ دیگران   روانی گیر افتاده سالِم بود که در تی
 .ها در انتهای میز نشسته بود فتِر کردند و آِملیو مثل خِ  آمیز نثار هم می مدام تأییدهای اغراق

ی پس از کسب اطمینان از . ولی اغلب روی خط تلفن او بود رفت جابز معموالً به دفرت آِملیو 
رکز را روی خط تولید  حضور تِوانیان، رابینشِتین و دیگران معتمدینش در پست های کلیدی، 

که قابلیت تشخیص  ٢ن بود؛ یک دستیار شخصی دیجیتالیکی از موارد تنفرش نیوتُ . گذاشت
های  اسرتیپ ها و کمیک ن بدی که در ُجکگویا به آ . خِط آن، مورد مباهات رشکت بود دست

ِ  ایده. ولی جابز تحملش نکرد ،شد نبود نشان داده می ٣دونزبری قلم مخصوص برای نوش  ی داش
خداوند به ما ده «: گفت کرد و با چرخاندن انگشتانش در هوا می ی ملسی را مسخره می روی صفحه

ی نیوتن یکی از  پروژہاز این گذشته » .اع نکنیمبیایید یکی دیگر از خودمان اخرت . عالی داده قلمِ 
و در نظر جابز همین به ! فروِش سابق ی محبوب پپسی پروژہابتکارات اصلی جان اسکالی بود؛ 

  .تنهایی گناهی نابخشودنی بود
  

                                                 
1  Kernel of Solaris 
2  PDA: Personal Digital Assistant 
3  Doonesbury 
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 ».ن را حذف کنیباید نیوتُ «: یک روز پشت تلفن به آِملیو گفت
  

ن، پیشنهادی باالتر از سقِف  یعنی چه که حذفش کنم؟ «: گفت. جا خورداز آن آِملیو  که آس
  »دانی چقدر برای اپل آب خورده؟ استیو، تو اصالً می

 
. چقدر هزینه داشتهکه مهم نیست . تعطیلش کن، خطش بزن، از رشش خالص شو«: جابز گفت

  ».زنند مطمنئ باش وقتی خالصش کنی، همه برایت کف می
  

نم محصول پرفروشی خواهد شدا هردن را بررسی کمن نیوتُ «: اما آِملیو گفت از . م و به گ
ی پروژہتعطیلی این  یت  های تعطیلی بخش نیوتن را در  اما باألخره در ماه ِمی برنامه» .کنم ح

  .ی نیوتن پروژہی  دستور کار قرار داد؛ آغازی بر فرآیند دفن یک ساله
  

ی  د و به زودی همه در درهرفتن می ی جابز ی گزارش به خانه ئهتِوانیان و رابینشِتین برای ارا
این رفتار آنقدر که جابزی بود، . فهمیدند که او وارد جنگ قدرت با آِملیو شده سیلیُکن

لوئیس کیهو خربنگار . میل به کنرتِل امور با شخصیت او ممزوج شده بود. نبود ١ماکیاولیستی
تایمز که این را در مصاحبه با جابز و آِملیو در مراسم دسامرب دیده بود، اولین جرقه را در  فایننشال
صحنه بدل شده  آقای جابز به قدرت پشت«: وی در اواخر فوریه گزارش داد .ی مطبوعات زد عرصه
وی به برخی از . های عملیاتی اپل به او منتسب است تصمیم تعطیلی برخی از بخش. است

ای از میل  ی آنها، این نشانه همکاران قدیمی خود در اپل ارصار کرده به رشکت برگردند و طبق گفته
ها از یکی از نزدیکان آقای جابز، ایشان به این  بر طبق شنیده. او برای به دست گرف قدرت است

ه رسیده که نجات اپل از وضع موجود توسط آقای آِملیو و منصوبین او کاری است بس بعید، نتیج
  ».اطمینان حاصل کند ”رشکت خودش“لذا مصمم به جایگزیی آنها است تا از نجات 

ن ماه کرد و به توضیح دالیل  داران اپل رشکت می ی سهام ی سالیانه آِملیو باید در جلسه ،در ه
زماِن مشابِه سال گذشته  نسبت به مدت ١٩٩٦روِش فصل آخِر ساِل درصدی ف ٣٠سقوط 

آِملیو اصًال . ها صف بسته بودند ی خشم خود پشت میکروفون داران برای تخلیه سهام. پرداخت می
این جلسه یکی از بهرتین جلساتی بود «: بعدها نوشت. جلسه نبود ی متوجه ضعف خود در اداره

ی اپل، خیلی  مدیره هیئت وقِت  و رئیِس  ٣، مدیرعامل اسبِق دوپُنت٢ردولی اِد ووال » که برگزار کردم
ووالرد هم » .این فاجعه است«: او گفت ی جلسه در گوِش  همرسش در میانه. زده شد وحشت

                                                 
ایشنامه نظریه: نیکولو برناردو ماکیاولی   ١ نویس و آهنگساز ایتالیایی که بیشرت به خاطر تِز  پرداز سیاسی، شاعر، 

  م.شناخته شده است» کند هدف وسیله را توجیه می«
2  Ed Woolard 
3  Dupont 
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. زد رسید و حرف می ها به نظر می پوشید ولی مثل احمق گیل عالی لباس می«: موافق بود
دِ . گوید دانست دارد چه می ی. ها جواب بدهد توانست به سؤال ی  ».کس را جلب نکرد هیچ اعت

برای  ١بهانه، دعوت او به دالوار. تر هرگز دیداری نداشتند پیش. ووالرد بالفاصله به جابز زنگ زد
انی در جمع مدیران دوپونت بود ن. سخ : طور که ووالرد هم بعدها گفت جابز نپذیرفت، ه

بنابراین صحبت را به این سمت هدایت کرد تا نظر » .اس برای حرف زدن راجع به گیل بود اصلِ «
ِ آِملیو  ووالرد به خاطر می. رصیح جابز راجع به آِملیو را بداند آورد که جابز محتاطانه از قرار گرف

را به خاطر خیلی بهرت ماجرا  جابزخوِد . سخن گفته بود -عامل مدیر–در جایگاِه شغلِی نامناسب 
  :داشت

 
یا اینکه از روی  ،حقیقت را به او بگویم که گیل یک دلقک استباید با خودم فکر کردم که یا «
موظف به بیان دیدگاه  ،مدیره بود و من به عنوان مشاور اِد عضو هیئت .دروغ بگویم کاری ندانم
گذاشت و در  می گفتم، حرفم را کف دست گیل از طرف دیگر اگر به او چیزی می .بودم مخود

ام اینها . داد میکه به اپل آورده بودم به فنا را نبود و افرادی من  نتیجه گوِش گیل دیگر بدهکارِ 
. به این نتیجه رسیدم که به این آدم، حقیقت را بدهکارم آخرش. ثانیه از مغزم عبور کرد ٣٠در 

گفتم آِملیو بدترین مدیرعاملی است . را با اِد تقسیم کردم نگرانیمبنابراین  ،اپل بودمدلواپِس عمیقاً 
ی ام و اینکه اگر مجوزی برای مدیرعامل شدن وجود می که تاکنون دیده  ً توانست  داشت، او قطعا

الً احمقانه ،درست بعد از مکامله. یکی به دست بیاورد ترین کار ممکن را  به خودم گفتم که احت
  ».ام کرده
  

نیسال، لَری اِلیسون آِملیو را آن  بهارِ در  ی  خربنگار حوزه ٢به جینا اِسمیت دید و در یک مه
دانی جینا، اپل مثل  می«: آِملیو پاسخ داد .اپل پرسید او هم از حال و روزِ  .تکنولوژی معرفی کرد

ی من این است که مراقب باشم همه  جای آن سوراخ شده، و وظیفه یک کشتِی گنج است که یک 
» کنی؟ می کار، ولی سوراخ را چآهان«: پرسیداِسمیت مات و مبهوت » .در یک جهت پارو بزنند

جابز به خاطر . ای آِملیو دست بگیرندهمین کافی بود تا از آن شب به بعد، اِلیسون و جابز بر 
ً از فرِط «: آورد که می خنده  وقتی لَری این داستان را در یک رستوران ژاپنی برایم گفت، واقعا

. گرفت دلقک بود و خیلی هم خودش را جدی می یکگیل الحق که . صندلی از زیر پایم در رفت
 ».خطر استاین همیشه یک زنگ . گفتند دکرت آِملیو همه باید بهش می

                                                 
1  Delaware 
2  Gina Smith 
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شناخت و با افکارش آشنا  را می جابزمنابع ممتاز،  و برخوردار از فُرچونخربنگار  ،١برنت شلندر
رشکت اپل «: و نوشت در ماه مارس با داستانی شامل جزئیات قضیه وارد صحنه شد او. بود

ی مدیریت ناکارآمد و رؤیاهای تکنولوژیک اشتباه، دوباره  در زمینه سیلیُکنی  کامپیوتر، رسمشق دره
این . کند تا با فروش افتضاح خود کنار بیاید آور و کُندی تقال می وارد بحران شده و به طور مالل
از «: و نیز نوشت» ی تکنولوژی است تجاری رو به زوال در عرصه یک اسرتاتژی اشتباه و اپل یک نام

: پیکسار مدیرِ -وود، استیو جابز  ربایی فضای هالی رسد که با وجود دل به نظر می ،سممنظر ماکیاولی
ریزی برای تسلط بر اپل  در حال طرح -های انیمیشن و دیگر فیلم ”بازی اسباب داستانِ “ی  سازنده
 ».است

لک اپل و انتخاِب  بار دیگر ایده یکاِلیسون  خود به ِسَمت  ”بهرتین دوست“جابز  ی 
تواند اپل را نجات  فقط استیو می«: به خربنگاران گفت. مطرح کردبه طور علنی املی را مدیرع
پرسک گُرگ را به  مثل سومین باری که» .ی کمک هستم من آماده تَر کَُند لب هر لحظه که. دهد

لک اپل  جدیدترین ،٢گریه انداخت بنابراین در  ،مورد توجه قرار نگرفتنیز اعالم اِلیسون برای 
ن ماه به َدن گیلمور گفت که در حال تشکیل یک گروه  ٤نیوز  مرکوری  خوزه از سن  ٣اواخر ه

یت سهام اپل به مبلغ  رسمایه ارزش رشکت در آن زمان (میلیارد دالر است  ١گذاری برای خرید اک
اِلیسون برای . کرد ٪ جهش١١روزی که گزارش بیرون آمد، سهام اپل .) میلیارد دالر بود ٢.٣نزدیک 

یک نظرخواهی عمومی راه انداخت تا  savapple@us.oracle.comَسبُک کردِن کار، با اعالم ایمیل 
 .اپل داشته باشد آراء مردمی را هم برای خریدِ 

وقت  لَری وقت و بی«: کرد، به خربنگاری گفت ی اِلیسون حال می جابز با این نقش خودخواسته
ی مشاوره  ولی من سعی دارم روشن بگویم که نقشم در اپل فقط ارائهکند  این قضیه را رو می

ولی او  ،آِملیو که دیگر جوش آورده بود به اِلیسون زنگ زد تا بگوید دست از رسش بردارد» .است
العملش دو پهلو ولی تا حدی نزدیک به واقعیت  بنابراین به جابز زنگ زد که عکس. جواب نداد

یخو «: به آِملیو گفت. بود » .بازی باشد اش مسخره کنم همه دانم ماجرا چیست، فکر می دم هم 
ی خوبی  من و تو رابطه«: خاطری داد که البته چندان نزدیک به واقعیت نبود بعد به آِملیو اطمینان

ی اِلیسون را تکذیب  توانست ایده او با انتشار یک اعالمیه می» .طور هم خواهد ماند داریم، همین
جا ناشی شد که جابز این کار را  دلخوری شدید آِملیو هم از همین. تم به خیر کندو ماجرا را خ

 .نکرد و همچنان در سایه باقی ماند؛ چیزی که هم به نفعش بود و هم در طبیعتش
آیا اپل گوشت «: ویک روی جلدش نوشت  بیزینس. در آن روزها مطبوعات علیه آِملیو بودند

رد طرحی و وای» آِملیو، لطفاً استعفا بدهگیل «: اش را این زد رسمقالهرِد ِهرینگ تیرت » قربانی است؟
                                                 

1  Brent Schlender 
  م.و کنایه از یک اعالم اشتباه ”پرسی که گُرگ را به گریه انداخت“ اشاره به داستانِ   ٢

3  Dan Gillmore 
4  San Jose Mercury News 
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مایک » .دعا کنید«: داد روی جلد بُرد که لوگوی اپل را مثل یک قلب مقدس در بند خارها نشان می
های  چطور این آدم«: مدیریت در اپل تاخت و نوشت ها سوء به سال ٢گلوب بوستون  از ١لبارنیکِ 
شان را نقد کنند حال آنکه تنها کامپیوتِر مورد اقبال مردم را  حقوق توانند چکِ  مغز هنوز می خشک

 » !١٩٩٧ساکِس سال   رین تیم رد گرفتند و تبدیل کردند به مرتادف تکنولوژیک منطقه
من «: جابز رشوع کرد به رقصیدن و جار زدسپس  .کردند امضارا قرارداد  جابز و آِملیو ،در فوریه
آِملیو پیشنهاد کرد که از » !برویم و یک بطری مرشوب برای جشن بگیریمبیرون و تو باید 

البته تا ژوئن طول کشید تا دور هم . شان جشن بگیرند زیرزمینش یک بطری بیاورد و با همرسان
غذا و نوشیدنی، درست . ی فی ما ِبین، جشن خوبی شد های فزاینده ولی با وجود تنش ،جمع شوند

ی مثل خوِد آن دو، و یک بطری ُمنرتاکت آورد که  1964بلَنک  آمدند؛ آِملیو یک بطری ِشوال به هم 
برگزید که کل غذای آن شب   وود- ارزید؛ جابز هم یک رستوران گیاهی در رِد دالر می ٣٠٠هر کدام 

، همرسش استربا  استیو خیلی دل«: گفت بعد از آن شبهمرس آِملیو . دالر خرج برداشت ٧٢فقط 
 ».طور همینهم 

. ردبُ  و از این کار لذت می ،کند و هم بفریبد مسحورتوانست افراد را هم  جابز در آِن واحد می
ً دوست ،کند شان را می کردند چون جابز تعریف افرادی مثل آِملیو و اسکالی فکر می شان  پس حت

لقی ریاکارانه جلوی آنهایی که ت ولی به عقیده. هم دارد   چیزها جوری این  شنهی برخی، او گاه 
ن. داد قرار می بودند توانست پیش  می ،دارانش را بشکند دوست قدر که قادر بود دلِ  جابز ه

ولی آِملیو متوجه این موضوع نبود چون مثل اسکالی . کسانی که از آنها متنفر بود چاپلوسی کند
ی  ش به داش یک رابطها در حقیقت جمالتی که او برای توصیف عالقه. نیازمند محبت جابز بود

اگر با مشکلی درگیر «: گفت می. ند، مشابه جمالت سابق اسکالی بودردبُ  به کار میخوب با جابز 
کرد  آِملیو فکر می» .بار با هم موافق بودیم ١٠بار از  ٩. آمدم و از پس آن بر میستیبودم، به کمک ا

الت حیرت زده بودم و این احساس را من از روش رویارویی استیو با مشک«: احرتام جابز را دارد
د هستیم دادن یک رابطه  داشتم که در حال شکل  ».ی متقابل از روی اعت

قبلی ارصار  او در حین مذاکراِت . رسخوردگی آِملیو چند روز بعد از آن شاِم چهارنفره رشوع شد
 ٦آن . ماه و ترجیحاً بیشرت نزد خود نگه دارد ٦اپل را حداقل برای  کرده بود که جابز سهاِم دریافتیِ 

ه یافت و وقتی یک بلوک  اپل در بازار به فروش رسید، آِملیو  میلیونی از سهامِ  ١.٥ماه در ژوئن خا
یادت . گویم که سهام فروخته شده ماِل تو نبوده من دارم به همه می«: به جابز زنگ زد و گفت

: جابز پاسخ داد» .باشد، ما آنقدر درک مشرتک داریم که تو بدون اطالعم هیچ فروشی نکنی
ای بیرون داد و  فروخته، پس بیانیهطور برداشت کرد که او سهامش را ن و آِملیو این» درست است«

ولی به محض انتشاِر گزارش بعدِی کمیسیون بورس و اوراق بهادار، . سهام مال جابز نبوده: گفت
                                                 

1  Mike Barnicle 
2  Boston Globe 
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استیو، من خیلی . لعنت«: آِملیو با خشم گفت. جابز بوده مالِ  ،مشخص شد که سهام فروخته شده
از  ”نا امیدی“آِملیو گفت که به خاطر جابز به » .واضح ازت پرسیدم و تو گفتی که مال تو نبوده

. بوده ”آور کمی خجالت“بابت راهی که اپل در پیش گرفته، این کار را کرده و افشایش نکرده چون 
  ».الزم ندیدم گیل چیزی بداند«: ها بعد که من ماجرا را جویا شدم، خیلی ساده گفت سال

: استدر میان دلیل ساده پای یک داخت؟ سهام به اشتباه ان ی فروِش  چرا جابز آِملیو را در قضیه
ی کیسینجر  ١ِفلد ِهلموت سانِن. رفت استیو گاهی اوقات از واقعیت طفره می یک بار راجع به ِه

این در » .گوید نه به این خاطر که به نفعش است، بلکه چون در ذات او است دروغ می«: گفت
 عکس، گاهی نیز در صداقِت  بفریبد، یا بر مرموز شود و دیگران را ،ذات جابز بود که به وقت لزوم

نه بی ِ  ی خود زیاده رح ای از  کنیم یا با الیه ما مخفی می روی کند و حقایقی را فاش بگوید که اک
ودهای متفاوتی بودند  گویی و آن پنهان هر دوی این حقیقت. دهیم ِشَکر به خورد هم می کاری، 

ی مشمولِ : او مبنی بر اینکه وارِ  از رویکرد نیچه   .شود قوانیِن متداول 
  
 

  يك خرس تعقيبِخروج، تحت 
 

جابز طرح لَری اِلیسون برای تصاحب اپل را تکذیب نکرد و به طور مخفیانه سهام خود را به 
آِملیو بعدها . فروش رسانید، لذا آِملیو رسانجام متقاعد شد که او برای شکارش آماده شده است

. ام تیمی بودن با او متقاعد کرده جهت خودم را به هم خود و بی که بیباألخره معرتف شدم «: گفت 
ه دادن به حضور من، الساعه در حال اجرا بود نقشه  ».هایش برای خا

ی جابز در هر موقعیتی از آِملیو بدگویی می اما دلیل . توانست جلوی خودش را بگیرد کرد و 
رئیس امور مالی به  ٢فرِد اَنِدرُسن. یو وجود داشتمدیره با آِمل ی هیئت تری هم برای مقابله مهم

. مدیره، شاهدی بود بر اوضاع وخیم اپل رسانی به اِد ووالرد و هیئت اش در اطالع خاطر وظیفه
ام است، افراد کلیدی دارند رشکت را «: گفت ووالرد می فرِد بود که به من گفت نقدینگی رو به ا
به وضوح به ما گفت که کشتی به زودی به . فکر رف هستندکنند و تعداد بیشرتی هم به  ترک می

تر  های ووالرد که پیش این، به نگرانی» .گِل خواهد نشست و حتی خودش هم در فکر رف بود
 .ی صاحبان سهام بود، افزود شاهد افتضاح آِملیو در جلسه

های  رد برای مدیران راهآِملیو بیرون از اتاق بود که ووال . مدیره در ژوئن فرا رسید ی هیئت جلسه
نم فقط «: پیش رو را توضیح داد ٪ شانس برای نجات از ١٠با ابقای گیل به عنوان مدیرعامل، به گ

٪ شانِس نجات ٦٠ورشکستگی داریم؛ اگر او را اخراج و استیو را متقاعد به پذیرش مسئولیت کنیم، 
                                                 

1  Helmut Sonnenfeldt 
2  Fred Anderson 
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گردانیم، با یک مدیرعامل جدید فقط خواهیم داشت؛ اگر هم گیل را اخراج کنیم ولی استیو را بر ن
 .جابز به او داد بازگشِت  مدیره مجوزی برای فراهم آوردن مقدماِت  هیئت» .٪ شانِس بقا داریم٤٠

اشای مسابقات تنیس ویمبلدون در طوِل روز . به لندن پرواز کرد ١ووالرد با همرسش برای 
زد  زنگ می - جایی که روز بود- ماند و به امریکا  دید و عرصها در سوئیت خود می مسابقات را می

 .دالر شد ٢.٠٠٠ی تلفنش  در پایان سفر، فقط هزینه. تا با افراد مد نظرش مشورت کند
دارد و مایل به انتخاب او به  مدیره قصد اخراج آِملیو را گفت که هیئت. ابتدا به جابز زنگ زد

های خود مشغول  به تحقیر آِملیو و تحمیل ایده آنجابز که تا قبل از . عنوان مدیرعامل جدید است
 ».من کنارتان هستم«: کردند، ناگهان ناز کرد و جواب داد بود حاال که جام را تقدیمش می

  
 »به عنوان مدیرعامل؟«: ووالرد پرسید

  
او را الاقل به پذیرش مسئولیت کفالت مدیرعاملی وادار که سخت کوشید  ووالرد. جابز گفت نه

مدیره  طور با عضویت در هیئت همین» .مشاور رشکت خواهم بود، بدون حقوق«: گفت جابز. کند
ام «: موافقت کرد ولی از پذیرش ریاست بر آن رس باز زد و گفت -چیزی که مشتاقش بود- اِد، 

نه» .د همین استآی کمکی که از دستم بر می ها، یک یادداشت برای کارمندان  زنی بعد از شیوع گ
اسی از «: شان را ندارد پیکسار فرستاد و به آنها اطمینان داد که قصد ترک سه هفته پیش 

. ی اپل دریافت کردم که تقاضای بازگشت و پذیرش مدیرعاملی را از طرف من داشتند مدیره هیئت
بنابراین نگران . مدیره را بپذیرم که باز هم نپذیرفتم تند ریاست هیئتسپس از من خواس. نپذیرفتم
همیشه با ش . ای برای ترک پیکسار ندارم من هیچ برنامه. ی شایعات مسخره است همه-نباشید 

 » .خواهم بود
ن موقع زماِم امور را  دست نگرفت؟ چرا نسبت به تصاحب پُستی که دو دهه  بهچرا جابز ه

  :میلی نشان داد؟ وقتی از خودش پرسیدم، گفت زد، بی لَه می لَه  بود برای آن
  
هرگز نشنیده بودم . آن خوشحال بودم تازه سهام پیکسار را عرضه کرده بودیم و از مدیرعاملیِ «

تازه از لحاظ قانونی . کسی در آِن واحد مدیرعامل دو رشکت سهامی باشد، حتی نه به طور موقتی
. از بیشرت بودن با خانواده خوشحال بودم. خواهم دانستم چه می ی. شدهم مطمنئ نبودم شدنی با

ً د می: از خودم پرسیدم .چون اپل آشفته بود ،اما در عین حال دو پاره شدم خواهد این  واقعا
داران پیکسار پیش خودشان چه فکری خواهند کرد؟ بعد با  زندگی خوب را خراب کنم؟ سهام

به اَندی گروْو زنگ  -خیلی زود صبحِ -یک روز شنبه . ند صحبت کردمکسانی که برایم محرتم بود
استیو، اپل “: حرفم پرید و گفت بعد او وسِط . های مثبت و منفی را در میان گذاشتیم جنبه. زدم

                                                 
1  Wimbledon 



و ت  س ی ب ل  ص ر ف ا ه   ٣٣١   | چ

 

با خودم فکر کردم که اپل الاقل برای من، از یک . جا خوردم ”.حتی یک ذره هم برایم مهم نیست
ن موقع، . بود یخوب ، چیزِ م تأسیسش کردم و حضورش در دنیاخود. ذره بیشرت مهم است ه

 ».شان کنم که یک مدیرعامل خوب پیدا کنند تصمیم گرفتم به طور موقتی برگردم و کمک
  

ی. گذرانِی بیشرت با خانواده متقاعدکننده نبود ادعای لذت بردن از وقت توانست  او هیچ وقت 
البته در توجه به . ی زیادی داشت که وقت اضافه حتی زمانیی پدر سال شود، نه  ی جایزه شایسته

رکزِ  - به خصوص رید- فرزندانش  اغلب از دو . اصلی، همچنان کارش بود بهرت از قبل شد ولی 
ها رفتارهای  طور از لیسا دور بود و به عنوان یک شوهر هم خیلی وقت دخرتش و همین

 .داد ای بروز می کننده ناراحت
ناپذیرش برای  ردیدش برای پذیرش مدیریت اپل چه بود؟ با وجود شوق سیریپس دلیل اصلی ت

ل. شد محتاط و دو ِدل می ،امور، وقتی در مورد چیزی نامطمنئ بود کنرتلِ  جو که اغلب  یک آدم ک
ایل داشت خودش را به سختی بیاندازد و با . ل کنار بیایددانست چطور با چیزهای ناِز  ی او 

ن منزل. کندمحیط وفق پیدا  و حتی در مورد  ،این در مورد محصوالت، طراحی و انتخاب مبل
دیگر کسی را یارای  ،شد کاری درست است اگر مطمنئ می. کرد اش هم صدق می تعهدات شخصی
نشست و ترجیح  آمد، گاهی عقب می ولی چنانچه شک و تردید به رساغش می. توقف او نبود

درست مثل زمانی که آِملیو از او پرسید چه . فکر نکند ند،نبود داد به چیزهایی که در حد اعلی می
ناخوشایند  ساکت ماند و از تن دادن به آن موقعیِت  جابزولی  ،خواهد نقشی در رشکت می

 .گریخت
ها یا قهرمان بودند  آدم. تا حدی برخواسته از نگرش دو قطبی او به جهان بود ،این طرز برخورد

تر  ولی گاهی اوقات در مواجهه با مسائل پیچیده. یا دلقک، محصوالت یا عالی بودند یا آشغال
ازدواج، خرید یک مبل : داد کرد و مورد ُمداقه قرار می شد، آنها را باال و پایین می متوقف می

ی. ی یک رشکت گیری برای اداره ممناسب، تصمی فرِد اَنِدرُسن . خواست دچار شکست شود او هرگز 
  ».خواست امکان نجات اپل را خیلی خوب ارزیابی کند کنم استیو می فکر می«: گفت می

ی کهبا این حتی ووالرد  ،نقش مشاور را برای اپل ایفا کندخواهد  میدانست چطور  جابز هنوز 
 ی هایش آماده آِملیو داشت با همرس، فرزندان و نوه .م به اخراج آِملیو گرفتندمدیره تصمی و هیئت

اس گرفت نیک می رف به پیک » .باید استعفا کنی«: خیلی ساده گفت. شد که ووالرد از لندن 
: بیشرتی کرد ولی ووالرد ارصارِ  ،آِملیو جواب داد که اآلن زمان خوبی برای بحث در این مورد نیست

یادت نیست اِد، من به «: آِملیو مقاومت کرد و گفت» .ات را داریم د اعالم برکناریما قص«
ی راه هم  این خرابه وقت الزم است، هنوز به نیمه کردنِ  راه-به- روسال برای  ٣مدیره گفتم  هیئت
دیگر مایل به بحث در مورد حضورت مدیره  هیئت ،در این مقطع«: ووالرد جواب داد» .ایم نرسیده
مدیره  هیئت: آِملیو پرسید چه کسانی از این تصمیم اطالع دارند و ووالرد حقیقت را گفت» .نیست
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ً آدم خوبی . یما هبا استیو در این مورد صحبت کرد«: سپس افزود. و جابز نظرش این است که واقعا
ی  ».دانی هستی ولی چیزی از صنعت کامپیوتر 

ام دنیا چرا باید پای استیو را به چنین «: آِملیو گفت محض رضای خدا فقط به من بگو از 
مدیره هم نیست، پس چه غلطی  یئتهاستیو حتی عضو «: و با عصبانیت افزود» تصمیمی باز کنی؟

آِملیو تلفن را قطع کرد . عقب کشیدن ووالرد نشد این لحن نیز باعِث » کند؟ ما می  توی این بحث
  .نیک برود و آن موقع حتی به همرسش هم نگفت که چه اتفاقی در راه است به پیک  با خانواده تا

کننده را به  بارها مخلوط عجیب و غریبی از رفتار عاجزانه ولی ناراحتاش  در طول زندگیجابز 
ی. ایش گذاشت داد؛ به  معموالً حتی یک ذره هم به نظرات مردم راجع به خودش اهمیت 

ی دیگران را حذف می راحتی با این حال گاهی از . داد کرد و بعد دیگر هرگز به صحبت با آنها تن 
اسی از . توضیح رفتارش برای دیگران، اجتنابی نبود ن روز عرص، آِملیو  ل تعجب ه لذا در ک

. زدم گیل، من فقط خواستم بگویم امروز با اِد راجع به این اتفاق حرف... گیـ«: جابز دریافت کرد
ً حس بدی دارم خواهم بدانی که این اتفاقات هیچ ارتباطی با من ندارد، تصمیم  می. واقعا

به آِملیو گفت که به خاطر » .البته از من هم نظر مشورتی خواستند .مدیره است هیئت
شش ماه «: برای او احرتام قائل است و یک پیشنهاد دوستانه داد» مانندش کرداری بی راست«

نم. اسرتاحت کن » .وقتی مرا از اپل اخراج کردند بالفاصله برگشتم ِرس کار و از این تصمیم پشی
  .گفت که از کمک به آِملیو دریغ ندارد

های استیو را برای  کُنان تشکری کرد و سپس حرف  آِملیو که کامالً گیج شده بود، ِمن و ِمن
  ».دیگر قبولش ندارم ولی ،آید جورهایی هنوز ازش خوشم می یک«: همرسش گفت و افزود

  
  ».من را بگو که در بست باورش داشتم، اآلن حس یک احمق را دارم«: همرسش گفت 
  
  ».به جمع ما خوش آمدی«: آِملیو جواب داد 
  

او که . (جابز به هیجان آمد از بازگشِت  هم بود مشاور وقِت اپلکه  ،حتی استیو وازنیاک
ن چیزی بود که بهش نیاز داشتیم«: گفتبه من  )،بخشید میشه دیگران را آسان میه . این ه

داند چطور جادو را به رشکت  ولی معرتفم که او خوب می ،نظراتم راجع به استیو رس جای خود
ی کوتاهی بعد  که به فاصله چنان. جابز بر آِملیو هم واز را غافلگیر نکرده بود چیره شدنِ » .برگرداند

 ».است امه گیل آِملیو جلوی استیو جابز بایستد، بازی همین ک«: گفت به وایرد از این واقعه
آِملیو آرام و ساکت . رده باالی اپل به تاالر کنفرانس احضار شدند کارکنانِ  ،ی آن هفته دوشنبه
فرِد اَنِدرُسن، » .رفتنم رسیده کنم وقِت  ناراحتم که اعالم می«: خطاب به حضار گفت. وارد شد

انِ  مدیرعاملِ  و در آخر، درست . ی بود که آشکارا خود را مطیع اوامر جابز دانستبعد موقت، سخ
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ی کذایِی  سال بعد از شکست در منازعه با اسکالی و از کف دادِن قدرت در آن آخِر هفته ١٢
خواهد به همه  حضار بالفاصله فهمیدند که می. چهارم جوالی، جابز در مقر اپل روی صحنه رفت

به محض ورود . ل هدایت رشکت شده و رصفاً یک مشاور نیستتفهیم کند که مسئو ) حتی خودش(
. جلسه را به سبک پر انرژی خودش رشوع کرد -با شلوار کوتاه، کفش کتانی و یک یقه اسکِی سیاه-

: ها باال گرفت ولی او خیلی زود جمعش کرد پچ پچ» خب، به من بگویید مشکل کجاست؟«: گفت
 چند تالِش » خب، محصوالت چه مشکلی دارند؟« :دوم را پرسید و سپس سؤالِ » !محصوالت«

شکل گرفت تا اینکه باز خودش وسط پرید و پاسخ صحیح  به این پرسش نافرجام برای پاسخ دادن
 »!هیچ جذابیتی ندارند! محصوالت افتضاحند«: را داد، آن هم با فریاد

مشاور آنقدرها  ووالرد به شوخی جابز را وادار به این اعرتاف کرد که نقش جدیدش به عنوان
روز ادامه  ٩٠به مبارشت خود در اپل برای «: ای تأیید کرد که جابز در اعالمیه. ای نیست هم حاشیه

 بندیِ  جمله» .رشکت خواهم بود حالِ  دهم و تا زمان انتخاب یک مدیرعامل جدید کمک می
نوان یک مشاور به به ع«مدیره از این قرار بود که جابز  ی هیئت ی ووالرد در اعالمیه هوشمندانه

 .خواهد پرداخت» گروه ”رهربی“
ی مقر اپل، جابز دفرتی کوچک در کناِر اتاِق  درست بر خالف دفرت بزرگ آِملیو در گوشه

ییِ  ام کارهای تجارِی رشکت دخالت کردا. ی مدیران برگزید مدیره در طبقه هیئت گرده : و در 
. کنندگان و انتخاب آژانس تبلیغاتی با تأمینطراحی محصول، کاهش یا حذف برخی چیزها، مذاکره 

همچنین تشخیص داد که روند گریز کارمندان رده باال باید متوقف شود و از این رو خواستار 
سهام اپل چنان سقوط کرده بود که  ،ها طی آن سال. اختیار آنها شد حقِ  گذاری مجدد سهامِ  قیمت
ً سهام مذکور را ارزشمند  ،توافقی قیمِت عمالً ارزشی نداشت ولی کاهش  اختیار حقِ  سهامِ  مجددا
ی. کرد می ً مجاز بود اما یک عرف حقوقی مناسب تلقی  در اولین . شد در آن زمان این کار قانونا
مدیره، مشکل مذکور را توضیح  ای تلفنی با هیئت بعد از بازگشت به اپل، جابز در جلسه  شنبه پنج

خواستند تا کارهای قانونی و مالی الزم برای  شد که فرصت میرو  هب داد ولی با امتناع مدیرانی رو
ً انجام شود، ما داریم آدم«: جابز گفت. این تغییر را به مرور انجام دهند های  این کار باید رسیعا

ی  رئیس کمیتهکه اِد ووالرد،  ،اش اعرتاض پشتیبان اصلیصدای حتی » .دهیم خوبی را از دست می
  ».ایم ما در دوپونت، هرگز چنین کاری نکرده«: تهم به هوا رفبود پاداش 

نیروی انسانی کلید موفقیت . این مشکالت را حل کنم تاش من را آوردید «: جابز دلیل آورد که
دیوانه «: مدیره پیشنهاد بررسی این مورد طی دو ماه آتی را داد و جابز منفجر شد هیئت» .است
ً طوالنی » ؟!اید؟ شده ی«: گفتبعد از مکثی نسبتا خواهید این کار را بکنید، من دوشنبه  رفقا اگر 

ی تر  چون هزار تا تصمیم کلیدِی دیگر هست که اتخاذشان از این یکی خیلی سخت. گردم بر 
یت کنید تی ح پذیرید یا  یا می. شکست من حتمی است ،است و اگر ش نتوانید از چنین تصمی

 ».”استیو از پس کار بر نیامد“ :ها را رسم بشکنید و بگویید زهکو  کاسه توانید ش هم می. روم من می
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تصمیمت را تصویب «: مدیره، ووالرد به جابز زنگ زد و گفت فردا بعد از مشورت با هیئت
کنیم اسلحه را  همگی احساس می. شان نیامده کنیم ولی چند نفر از اعضا از این کار خوش می

دالر،  ١٣.٢٥: گذاری شد کارمندان ارشد مجدداً قیمت اختیارِ  حقِ  سهامِ » .مان ای روی شقیقه گذاشته
 .)هیچ سهامی نداشتدر این برهه جابز (رشکت در روزی که آِملیو اخراج شد  سهامِ  قیمِت  معادلِ 

ای که هیچ احرتامی برای  مدیره جابز به جای تربیِک این پیروزی و تشکر از اعضا، بر علیه هیئت
یطوری  اینکارها ترمز قطار را بکش، «: به ووالرد گفت. اعضای آن قائل نبود شورید . رود پیش 

ها ندارم تان استعفا  همه. این رشکت در قتلگاه گرفتار آمده و من وقتی برای دایگی کردن ش
فقط ووالرد  ،از نظر او» .دوشنبه باید دنبا بدوید صبحِ روم و از  بدهید و گر نه این منم که می

اند می  .توانست 
 وقت یا ارتقا از مقامِ  ام جابز هنوز از حضورِ . مدیره هاج و واج شدند اک اعضای هیئت

تلخ  حقیقِت . کرد قدرِت اخراج آنها را دارد حس می حالرفت ولی با این  مشورتی در اپل طفره می
آنها نه طاقت قهرش را داشتند و . مدیره این بود که او به راستی چنین قدرتی را داشت برای هیئت

ای باقی ماندن در اپل اغواشان می ام اتفاقاِت آن چند سال، «: گفت ووالرد می. کرد نه دور بعد از 
شان فرصت خالصی از گرداب اپل را به آغوش کشیدند  ».اک

ابقای یکی دیگر از اعضا : اعضا فقط یک خواسته داشتند. مدیره تسلیم شد تدیگر هیئ یک بارِ 
جابز موافقت کرد و . کرد که همچنان اوضاع را زیر نظر داشته باشند این کمک می. عالوه بر ووالرد

انند که  ١موافقت کردم که اِد ووالرد و یک یارویی به نام گَرِت چانگ«: بعدها در این باره گفت
ووالرد یکی از  ،دیگر ولی در طرِف . مطلق افتضاح بود، صفرِ . شخص شد عددی نیستبعدها م

ترین و  ی واقعی، یکی از باهوش زاده یک نجیب. من بود ی دوران کاریِ  مدیره بهرتین اعضای هیئت
  » .ام هایی که دیده ترین آدم همراه

، به عنوان ١٩٧٦که در کوال هم بود؛ کسی  در بین افرادی که عذرشان خواسته شد مایک مارک
دالر  ٢٥٠.٠٠٠ ،نو پای روی میِز کار شد کرد، عاشق آن کامپیوترِ  دیدنجابز  گذار از گاراژِ  رسمایه

. رشکت سومِ  و بدل شد به سومین رشیک اصلی و صاحب یک  ،تدارک دید اپل اعتبار برای تأسیِس 
ی ماند و درب ورود و خروج را مدیره باق ی هیئت ی آغازیِن اپل، عضو پیوسته او در طول دو دهه

یت کرد و البته گاهی نیز با او به مشکل . های مختلف نشان داد به مدیرعامل بارها جابز را ح
دانست که با  کوال می مارک. جابز و اسکالی بودبین  ١٩٨٥ سال آنها درگیریِ  ترینِ  برخورد که مهم

  .دیگر وقت رف فرا رسیده است ،جابز بازگشِت 
ولی در عین . کرد زدند، رسد و حذفی عمل می خصوص در مقابل کسانی که دورش میجابز به 

وازنیاک . احساساتی و عاطفی بود ،حال با آنهایی که از روزهای ابتدایی در کنارش حضور داشتند

                                                 
1  Gareth Chang 
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طور اَندی  همین .شان از هم جدا بود گرفت، حتی با وجود اینکه راه ی دوم جای می در این دسته
واقعاً «: جابز بعدها گفت. کوال و البته مایک مارک ،چند تِن دیگر از گروه َمکینتاش ِهرتزِفلد و
بنابراین » .ولی برایم مثل پدر بود و همیشه عالقمندش بودم ،کردم به من خیانت کرده احساس می

رِت  وقتی نوبت به استعفای مارک های  او در تپه مانندِ  قلعه کوال رسید، جابز با اتومبیِل خود به ع
ً تقاضای استعفایش را مطرح کند مثل همیشه، از خانه بیرون زدند و . وودساید رفت تا شخصا

وود رسیدند که در آن چندین میِز -های رِد ها گذشتند تا به یکی از بیشه زنان از میان زمین قدم
ی جدید  یرهمد گفت یک هیئت میاستیو «: گفتبه من کوال  مارک. نیک وجود داشت پیک
ل می. کار را رشوع کند نفس اهد تا تازهخو  می ولی وقتی آرامشم را  ،داد من قضیه را بد بگیرم احت
 ».خیالش راحت شد ،دید

رکز کند ،در ادامه آرزوی جابز . راجع به محصوالتی صحبت کردند که خوب بود اپل روی آنها 
او پاسخ . موفقیتی چیست کوال پرسید که راز رسیدن به چنین از مارک. ساخ رشکتی ماندگار بود

بارها  HP. دانند چطور خودشان را بازسازی کنند های ماندگار آنهایی هستند که می داد که رشکت
سپس تبدیل به  .به عنوان یک رشکت ابزارسازی کارش را رشوع کردپَکارد - هیولیتچنین کرده بود؛ 

کوال به جابز  مارک. آخر به تولید کامپیوتر روی آورد دست و ،حساب شد یک رشکت ساخت ماشین
تو باید رشکت را طوری  .اپل توسط مایکروسافت به حاشیه رانده شده ،کامپیوتر در تجارِت «: گفت

های  محصوالت و دستگاه چیزهای دیگری روی بیاورد، یعنی ساخِت  بازسازی کنی که به ساخِت 
چون با او  ،چیز زیادی نگفت جابز» .دگردیسی را تجربه کنیباید مثل یک پروانه، . دیگر مرصفیِ 

 .موافق بود
ووالرِد آقامنش که . ی انتقالی را تصویب کرد جوالی مرحله ی قدیمی در اواخرِ  مدیره هیئت

جین وارد اتاق شد،  کتانی و شلوارِ  جابِز زبر و زرنگ بود، وقتی او را دید که با کفِش  ی مقابلِ  نقطه
 به بادِ  ،جمع شدن  مدیره را به خاطر دور هم د که نکند اعضای قدیمِی هیئتترسی. جا خورد

  ی پذیرش استعفای تک آنها به مرحله» .سالم به همه«: ولی جابز با روی باز گفت .رسزنش بگیرد
و اعطای مجوز به ووالرد و جابز برای پیدا  ،مدیره اعضا، انتخاب جابز به عضویت در هیئت تکِ 

 .دید رسیده بودنداعضای ج کردنِ 
گفت او از آمدن به اپل خوشحال  می. عجیب نبود که اولین انتخاِب جابز، لَری اِلیسون باشد
برای همین خیلی خوب خواهد شد اگر  ،خواهد شد ولی از حضور در جلسات کاری متنفر است

رای همین ب. آمد بعد از مدتی اِلیسون فقط به یک سوم از جلسات می( .نیمی از جلسات را بیاید
ی  ویک چاپ شده بود، برداشت و داد که آن را به اندازه  که روی جلد بیزینس او رااز  یجابز عکس

 مدیره، روی صندلیِ  هیئت واقعی بزرگ کنند، سپس روی یک مقوای نازک چسباند و در جلساِت 
 .)داد خالی او قرار می
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که  ١٩٨٠ی  آورد؛ مسئول بازاریابی اپل در اوایل دههمدیره  به هیئتجابز، بیل کَمپِبل را هم 
اسکالی گیر افتاد و با اینکه در اپل باقی ماند، اما بعدها آنقدر از اسکالی - جابزي  منازعهوسط 

و یکی از رفقای  ١کَمپِبل آن موقع مدیرعامل رشکت اینتُویت. متنفر شد که جابز هم او را بخشید
، در این باره به کرد جابز زندگی میمنزل فقط پنج خیابان دورتر از که  او. ها بود ویرَ  جابز در پیاده

گردد و مرا هم  نشسته بودیم که گفت دارد به اپل بر می اش  در فضای باِز پشت خانه«: من گفت
کَمپِبل سابقاً در دانشگاه کلمبیا، » .”آیم خدایا، معلومه که می“: گفتم. خواهد مدیره می برای هیئت
های  از بازیکن یکگرف عملکرد درجه «ای در  ہال بود و بنا به قول جابز، استعداد ویژمربی فوتب
  .کار خواهد کردهای درجه یک  بازیکن با فقطدر اپل به او گفت که  جابز. داشت» درجه یک

از دیگر . اِم.بی.را آورد، رئیس اسبق امور مالی در کرایسلر و بعدها آی ٢ووالرد هم جری یورک
 ٤اِسکول بود؛ مدیر بخش پـلِـی ٣َمن شان را بررسی و سپس رد کرد، ِمگ وایت کسانی که جابز کارنامه

شد  ٦مدیرعامل ایِبی ١٩٩٨در َمن  وایت. (های قبل دیزنی در سال ستو اسرتاتژی ٥در رشکت هاسربو
ها  در طول سالجابز .) کمپینی ناموفق برای انتخابات فرمانداری کالیفرنیا تشکیل دادو بعدها 

ندی را به هیئت از گوگل، آرت  ٨، اریک اشمیت٧ی اپل آورد؛ از جمله اَل گُر مدیره رهربان قدر
ولی . ١٥از آُون ١٤و آندرآ یونگ ،١٣کرو. ِجی و ١٢از گَپ ١١، میکی درکسلِر١٠از جِنْنِتک ٩نلِوینسو 

شان  با وجود مقام. شناس شناس باشند، گاهی به حد افراط وظیفه همیشه مراقب بود که آنها وظیفه
برند و مشتاِق فراهم آوردِن اسباِب خوشحالی او  همگی از جابز حساب میکه رسید  به نظر می

 .هستند
برای حضور  ،ررئیس اسبق کمیسیون بورس و اوراق بهادا ،١٦در مقطعی نیز از آرتور لِویتجابز 
خریده و اعتیاد به َمک  ١٩٨٤لِویت که اولین َمکینتاِش خود را در سال . مدیره دعوت کرد در هیئت

اما بعد، جابز با . کوپرتینو نیز رس ذوق آمد از دیدنِ . ی افتخارش بود، بسیار هیجان زده شد مایه
انی ها،  ی رشکت مدیره هیئتهای او راجع به اهمیت استقالل و قوی بودن  خواندن یکی از سخ

                                                 
1  Intuit 
2  Jerry York 
3  Meg Whitman 
4  Playskool 
5  Hasbro 
6  Ebay 
7  Al Gore 
8  Eric Schmidt 
9  Art Levinson 
10  Genentech 
11  Mickey Drexler 
12  Gap 
13  J. Crew 
14  Andrea Jung 
15  Avon 
16  Arthur Levitt 
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ی«: لِویت بعدها اظهار داشت که جابز گفته. پیشنهاد خود را پس گرفت کنم از  آرتور، من فکر 
ان را پس  ی ما خوشحال شوی، فکر می مدیره بودن در هیئت کنم بهرتین کار این باشد که دعو

های دیگر  ه برای رشکتای، گر چ رصیح بگویم، به نظرم برخی از مواردی که ذکر کرده .بگیریم
ً ولی  است مناسب : وی در جای دیگری هم نوشت» .جاری در اپل جور نیست با فرهنگِ واقعا

ً برای من واضح بود که هیئت... جابز مرا زمین زد« مستقل از  ی اپل برای عملکردِ  مدیره مسل
  »!مدیرعامل طراحی نشده

  
  

  1997بوستون، آگوست  ورد مك
 

رسید و اعالن  ”هیئت رئیسهاستیو و “به امضای  اختیار، حقِ  در قیمِت سهامِ ی بازنگری  نامه
ام جلساِت بررسی محصول است. عمومی شد . خیلی زود بر همگان آشکار گردید که جابز مدیر 

 ١٣های حضور پر رنگ او در اپل، باعث افزایش قیمت سهام در جوالی، از حدود  این و دیگر نشانه
یی عاشقان اپل در کنفران دالر شد و همین ٢٠به  ُورِد  س َمکطور موجی از هیجان برای گرده

یش  نفر، از ساعت ٥.٠٠٠بیش از . به پا کرد ١٩٩٧بوستوِن  انی جابز در تاالر ه ها قبل برای سخ
ً آماده. حارض شدند ١پارک قرص در هتل پالزا  ی  آمدند تا از زبان شخِص جابز بشنوند که آیا واقعا

 .هست یا خیر آنانرهربی 
ایش عکسی از جابز بر ر  ایش، وی پردهفریادهای شادی با  به هوا رفت؛ عکسی مربوط به   ی 

و » !استیو! استیو! استیو«: زدند حضار حتی در حین معرفی او همچنان فریاد می. ١٩٨٤سال 
ی سفید، شلوار جین و آن  یقه ی مشکی، پیراهن بدون با جلیقه-هنگامی که باألخره روی صحنه آمد 

های  ترین ستاره ها چنان فضا را پر کرد که معروف ندوربی ها و نور فالِش  جیغ - آمیز لبخند شیطنت
ن اول با یادآوری شغل رسمی. کردند راک هم باید به آن حسادت می من «: اش همه را پنچر کرد ه

ایش در » استیو جابز هستم، رئیس و مدیرعامل پیکسار ن عنوان پشت رسش به  و اسالیدی با ه
های دیگر دور هم  من و خیلی«: توضیح داد ،رفته بودسپس نقشی را که در اپل بر عهده گ. آمد

 .»ایم تا کمک کنیم اپل دوباره سا شود جمع شده
رفت و اسالیدهای پشت رسش را با کنرتلی که در دست داشت  بر روی صحنه عقب و جلو می

طور  و این امیدواری وجود داشت که همین-اپل است  واضح بود که اکنون او رئیِس . کرد عوض می
درصدی  ٣٠با مهارت زیاد یک معرفی دقیق ارائه کرد، آن هم بدون هیچ توضیحی بابت افت . اند

ها در حال انجام  نظیِر اپل، این سال کارمنداِن بی«: سپس گفت. گذشته فروش اپل در دو سالِ 
ی یک ام که برای اجرا من کسانی را یافته. انداز کلی اشتباه بود کارهای اشتباهی بودند زیرا چشم
                                                 

1  Park Plaza 
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دوباره جمعیت » .ولی تاکنون چنین چیزی به آنها ارائه نشده ،اسرتاتژی خوب کمرتین صربی ندارند
  .با جیغ و سوت و هورا حرفش را قطع کردند

گفت  می ”،آنها“کم به جای  ای شدت گرفت و کم در حین صحبت، اشتیاقش به طور فزاینده
کنم ش باید خاص  هنوز فکر می ”من“«: گفت. اش به رویکردهای آتِی اپل بود اشاره ”.ما“و  ”من“

یز می .باشید تا یک کامپیوتر اپل بخرید ای خالق  آنها روحیه ،اندیشند خریداران محصوالت اپل مت
حین بیان » .سازیم هایی است که محصول می به خاطر وجود چنین آدم ”ما“. برای تغییر دنیا دارند

. ی خود زد هایش را جمع کرد و نوک انگشتانش را روی سینه ، دستی آخر در جمله ”ما“ی  کلمه
: ی اپل حرف زد را با تأکید گفت و راجع به آینده ”ما“سپس در آخرین نطق آن روز، همچنان 

ی خدمت به مردمی که از ابتدا مشرتی محصوالت  یز و ارائههم داریم به سمت تفکر مت”ما“«
پندارند ولی ما در این دیوانگی، نبوغ  زیرا دیگران اغلب اینها را دیوانه می. رویم اند، می اپل بوده

انی، با حیرت به هم نگاه می حین تشویق ایستاده ،مردم» .بینیم می کردند  ی طوالنی در پایان سخ
  .اند جابز، برای همه روشن کرده بود که او و اپل، دوباره یکی شده. ریختند یو برخی حتی اشک م

  
  

  مايكروسافتبا قرارداد 
  

هم تایم و نیوز ویک  انگیز بود، خربی که روی جلدِ  یک خرب حیرت ،١٩٩٧ُورد  َمک ی اوجِ  نقطه
انی برای نوشیدن جرعه. رفت نجیبانه سخن ای آب مکث کرد و سپس با لحنی  جابز در اواخر سخ

ارتباطات . کند و به کمک سایر رشکا نیاز دارد اپل در یک اِکوسیستم زندگی می«: را پی گرفت
امروز «: بعد از مکثی تاکتیکی ادامه داد» .مخرب به هیچ کس در این صنعت کمک نکرده

ایی کنم، یک همکاری مهم خواهم یکی از اولین رشاکت می این رشیک ما در . های جدیدمان را رو
ایش ظاهر  لوگوهای اپل و مایکروسافت در کنار هم روی پرده» .همکاری مایکروسافت است ی 

 .شد ها در سالن شنیده می شدند، صدای نفس
اپل و مایکروسافت برای یک دهه بر رس مشکالت حق نرش و حق اخرتاع با هم درگیر بودند که 

به محض خروج جابز از اپل در . اپل بود ترین آنها، رسقت مایکروسافت از روی رابط کاربری مهم
ی انحصاری  مایکروسافت در ازای ارائه: ، جان اسکالی به یک توافِق واگذاری رضایت داد١٩٨٥

مورد استفاده قرار  ١.٠توانست رابط گرافیکی اپل را برای ویندوز  می ،اِکسل تا دو سال برای َمک
ً شکایت کرد ٢.٠بعد از آنکه مایکروسافت با ویندوز  ،١٩٨٨در . دهد . به عرصه آمد، اپل مجددا

مثل تقلید از (و جزئیات اضافه شده به آن  ٢.٠شامل ویندوز  ١٩٨٥ اسکالی مدعی شد که قراردادِ 
اپل . شود و این نقض آشکار حقوق اپل است ی) ها، اثِر بیل اَتکینُسن همپوشانِی پنجره ”جادوی“

های متعدد بعدی را باخت ولی همچنان پیگیر دعاوی حقوقی و  ، پرونده و استیناف١٩٩٧ تا سال
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سازی  به عالوه، وزارت دادگسرتِی دولت کلینتون نیز در حال آماده. جدید بود های قانونیِ  تهدید
 ١نجابز، دادستاِن ارشِد پرونده، جوئل کلِی. رقابتی بر علیه مایکروسافت بود ی عظیم ضد یک پرونده
ِ بدون نگرانی از بابت که آلتو دعوت کرد و حین رصف قهوه به او گفت  را به پالو  خسارِت  گرف

طبق توضیح جابز، . سنگین از مایکروسافت، فقط بکوشد دست آنها را به دعاوی حقوقی بند کند
ی  اتخاذ و عرضه ”رویکرد تهاجمی“داد تا در قبال مایکروسافت یک  این کار به اپل فرصت می
 .محصوالت رقابتی را آغاز کند

ی ُورد و اِکسل برای  مایکروسافت از توسعه. ی آِملیو، درگیری به حد انفجار رسید در دوره
باید گفت  ،در دفاع از بیل گِیتس. توانست اپل را نابود کند عامل َمکینتاش رس باز زد که می سیستم

های  ی برنامه را میلی به توسعهقابل درک است که چ. جویی نیست که او اصوالً آدم انتقام
ی  عامل اپل نداشت، هیچ سیستم داد به خصوص  رشکت دیگری هم به این کار روی خوش نشان 

درست . رفت ای از ابهام فرو می عامل به هاله ی این سیستم که هر آن، با تغییر رهربی در اپل، آینده
قر مایکروسافت پرواز کردند که همین بعد از خرید نِکست توسط اپل، آِملیو و جابز با هم به م

ی ،گِیتس را دچار مشکل کرد گِیتس چند روز بعد . او است صحبِت  دانست کدام یک طرِف  چون 
کنی؟ نکند از من  ِهی، معلوم هست داری چه غلطی می«: و گفت گرفتجابز  بامحرمانه اسی 

 مالحظاِت «: ر پاسخ داد کهطو  جابز این» هایم را روی نِکست قرار بدهم؟ خواهی برنامه می
ان، ای در موردِ  هوشمندانه   .ی عطفی در راه بود زیرا نقطه» گیل لحاظ کن و منتظر 

های جابز با  اسشد، یکی از اولین  رفعوقتی مشکل رهربی در اپل، با اخراج آِملیو تا حدودی 
  :گفت خودش در این مورد می. گِیتس گرفته شد

  
. بیل همیشه با اپل مهربان بود ”.به راه کنم قصد دارم اوضاع را رو “: به بیل زنگ زدم و گفتم«

 افزارهای کاربردیِ  اولین نرم. افزارهای کاربردی کردیم نرم هر چه باشد ما او را وارد کار و بارِ 
 ”.خواهم کمک می“: بنابراین زنگ زدم و گفتم. مایکروسافت، اِکسل و ُورد، برای َمک ساخته شدند

های حقوقی را  اگر پرونده“: گفتم. گذاشت داشت حقوق اخرتاعات اپل را زیر پا میمایکروسافت 
دانی، من هم  این را تو می. میلیارد دالری بدهی ١ی  ادامه دهم، چند سال دیگر باید یک جریمه

 یکی تعهدِ : خواستم ام آنچه می ”.پس بیا یک راه حل فوری برای این قضیه پیدا کنیم. دانم می
گذاری در اپل؛  های کاربردی برای َمک بود، و دیگری رسمایه ی برنامه افت به توسعهمایکروس

  ».شد ما هم سهیم می طوری او هم در موفقیِت  این
  

: به خاطر داشت که. ها را با بیل گِیتس در میان گذاشتم و او صحتش را تأیید کرد این صحبت
پیش » .آمد مان می ند، همه از َمک خوشبرد یک گروه داشتیم که از کار کردن روی َمک لذت می«

                                                 
1  Joel Klein 
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تر  های پیشنهادِی رفع اختالف، فقط کشدارتر و پیچیده از آن در مذاکراِت شش ماهه با آِملیو، طرح
من یک . ِهی، این قرارها خیلی پیچیده است“ :وقتی استیو وارد میدان شد به من گفت«: شده بود

و بعد از این بود که  ”.گذاری و دومی هم رسمایه ،یکی تعهد به همکاری. خواهم ساده می توافقِ 
 ».هفته با هم به توافق رسیدیم ٤ظرف 

آلتو پرواز کردند و  ، برای تعیین چارچوب قرارداد به پالو١اش گرِگ ماِفی گِیتس و مدیر ارشد مالی
استیو ی جابز که رسید  به خانه. ی بعد هم ماِفی برای نهایی کردن جزئیات دوباره برگشت یکشنبه

هر دو . آلتو برد َروی در حوالی پالو یخ از یخچال بیرون کشید و او را با خود به پیاده دو بطری آِب 
مسائل  اوها نشسته بودند که  جلوی کلیسای باپتیست. لُختی بود شلوارک پوشیده بودند و جابز پا

افزار برای  م اخت نرچیزهای مهم از نظر ما اینها است، یکی تعهد به س«: اصلی را به میان کشید
 ».گذاری َمک و دیگری رسمایه
ُورِد  ولی جزئیاِت نهایی تا ساعاتی قبل از َمک ،رفت جلومذاکرات به رسعت  با وجود اینکه

کرد که موبایلش زنگ  رین می  پارک جابز داشت در تاالر پالزا . نهایی نشده بود) ١٩٩٧(بوستون 
و آرام صحبت  ای رفت سپس به گوشه. و صدایش در تاالر قدیمی پیچید» سالم بیل«: خورد، گفت

اس یک. نشنوندچیزی دیگران  تا کرد ساعت به طول انجامید و رسانجام سایر موارد کلیدی نیز  آن 
یتی که از این رشکت «: ، گفتنشست در حالی که روی صحنه میجابز  .حل شد بیل، بابت ح

 ».دنیا بهرت باشدبرای اپل بودن کنم  فکر می. کردی ممنونم
انیجابز  از نهاد هواداران  در ابتدا آه. اش، به جزئیات همکاری با مایکروسافت پرداخت در سخ
ی  نامه ترین بخِش صحبتش آنجا بود که گفت بر اساس موافقت ناک به خصوص سوز. برخاست
حضار با » ...باشد ٢اکسپلوِرر َمکینتاش از این پس اینرتنت اپل تصمیم گرفته مرورگر اصلیِ «: همکاری
و از آنجا که به حق انتخاب معتقدیم، سایر ... «: بالفاصله افزود. حرفش را قطع کردند ،هو کردن

ی خود قادر به تغییر  بنا به سلیقه انکاربر  و البته کهزمان عرضه خواهند شد  مرورگرها نیز هم
کم  حضار کم. از میان جمعیت به گوش رسیدپراکنده تشویق  خنده و چندصدای » .هستند مرورگر

میلیونِی مایکروسافت در اپل و  ١٥٠گذاری  خوش نشان دادند، به خصوص زمانی که از رسمایهروی 
 .رأی صحبت کرد حقِ  دریافت سهاِم فاقدِ 

های خود در طول دوران  یکی از بدترین گاف جابززمانی به هم ریخت که دوباره  ،آرام این جوِ 
ن ویژ « .اجرای روی صحنه را مرتکب شد این را که » طریق ماهواره با من است،از  ەامروز یک مه

 ایِش بزرِگ باالی رسش نقش بست و بر فراز رسِ  صفحهگفت، یک مرتبه صورت بیل گِیتس روی 
و جا خوردند، ابتدا حضار .) پوزخند بود شبیهِ لبخنِد روی صورت گِیتس، بیشرت . (حضار قرار گرفت

 ها در آگهیِ  بیل گِیتس در این صحنه درست شبیه قَِیم انسان. از راه رسید سپس جیغ و هو و سوت
                                                 

1  Greg Maffei 
2  Internet Explorer 
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یک از انتهای سالن، که !) ؟بودندهم امیدوار و شاید (طوری که حضار انتظار داشتند  ،بود ”١٩٨٤“
دود آسا را  ایِش غول زِن ورزشکار وارد شود و با دویدن در راهروی میانی و پرتاِب پُتک، صفحه

 .ه هوا بفرستدکند و ب
سو، در مقر مایکروسافت صحبتش  خرب از هو شدن در آن  ولی این کامالً واقعی بود و گِیتس بی

هایی که در طول  برخی از بهرتین برنامه«: با صدایی یکنواخت و لحنی مناسب گفت. را آغاز کرد
ی جدید  معرفی نسخهطور که به  همین» .ام، با استیو و برای َمکینتاش بوده ام ساخته دوران کاری

پرداخت، مستمعین آرام گرفتند و  می - ساخت بود که برای َمکینتاش در دسِت - ١آفیس مایکروسافت 
گِیتس حتی تشویق آنها را . جهانی هستند کم به نظر رسید که در حال پذیرِش نظم جدیدِ  بعد کم

ها  از بسیاری جنبه«: نتاشهای جدیِد ُورد و اِکسل برای َمکی نسخهکه هم برانگیخت وقتی خرب داد 
 ».که روی بسرت ویندوز اجرا شده هستندتر از آن چیزی  پیرشفته

 خودش و حضار، یک اشتباهِ  گِیتس بر فراِز رسِ ی  چهرهی تصویِر بزرِگ  دانست که سیطره جابز می
ترین  احمقانهاین بدترین و . از بیل خواستم به بوستون بیاید، نیامد«: گفت به من . اساسی بوده

بیل قرار  باعث شد من و اپل کوچک به نظر برسیم، انگار که همه چیز در دستانِ . اجرای عمرم بود
ی«: گفت می. جا خورده بود مراسمنوار ویدیویِی آن  گِیتس هم از دیدنِ » .گرفته بود دانستم  من 

ایش داده شود   ».که صورتم قرار است در مقیاسی آنقدر بزرگ 
: چنین گفت. برگرداند طرفداراناطمیناِن خاطر را به  ،البداهه ی فی کرد با یک خطابهجابز سعی 

باید . خواهیم پیرشفت کنیم و دوباره اپل را سا ببینیم، باید چند چیز را رها کنیم که برود اگر می«
َمک  اگر آفیس را روی... این تصور که اپل باید به قیمِت باخِت مایکروسافت بربد را رها کنیم

خواهیم، بهرت است طوری با مایکروسافت رفتار کنیم که آنها هم با احرتام آفیس را به ما  می
 ».بدهند

  
 ی جابز در اپل، تکاِن مورد نیاز را به ارکانِ  دوباره همکاری با مایکروسافت همراه با حضورِ  اعالمِ 
ن روز در پایانِ . وارد آورد رشکت  ٢٦٪ افزایش، در ٣٣یعنی  ،نتسِ  ٥٦دالر و  ٦با  اپل سهامِ  ،ه

این جهِش یک . استعفای آِملیو قیمت در زمانِ  برابرِ  ٢ معادلِ  چیزیِسنت بسته شد؛  ٣١دالر و 
ی پرتگاه  رشکت از لبهدیگر حاال . سهام افزود ی اپل در بازارِ  میلیون دالر به جمع رسمایه ٨٣٠ ،روزه

  .فاصله گرفته بود

                                                 
1  Microsoft Office 



  
 

 

 بیست و پنجفصل 
  

  متمايز فكر كن
 

 »مدیر عامِل موقت« جابز  در  مقاِم 
  
 

  
 .طلِب کمک از پیکاسو

  
  

  ها تقديم به ديوانه
 

برای َمکینتاش، در  ”١٩٨٤“نظیر  ی آگهی بی ِدی، سازنده/چیات شاغل در خالقِ  مدیرِ  ،لی کلو
جابز پشت . خوردکرد که تلفن اتومبیل زنگ  داشت برای خودش رانندگی می ١٩٩٧اوایل جوالی 

 »؟توانی بیایی اینجا می. حدس بزن چی شده؟ آِملیو استعفا داد. سالم لی، منم استیو«: خط بود
ونه ،جدید بود یک آژانس تبلیغاتیِ  اپل در حال مذاکره برای انتخاب کارهایی که  ولی جابز از 

که آن موقع به - اش  خواست کلو و آژانس تبلیغاتی رسید اصالً راضی نبود و می به دستش می
: گفت می. ها اضافه شوند هم به جمع انتخاب - تغییر نام داده بود ١ِدی/چیات/اِی.بلیواد.بی.تی
  ».چیزهای خاص تولیدِ  زنده است و دنبالِ باید ثابت کنیم که اپل هنوز «

                                                 
1  TBWA\Chiat\Day 



و ت  س ی ب ل  ص ج ف ن   ٣٤٣   | پ

 

س کرد؛ » ،ما آشنایی تو با کارِ «: کند یکار ارائه  ونهکلو در پاسخ گفت که  ولی جابز الت
ونه ام آنهایی که  ُ .دی.بی.از جمله بی-اند  هکرد ارائه کار توضیح داد که خیلی سخت است  و  ١ا

کلو رسانجام پذیرفت . کار بیاورد را رسِ  ”قدیمی رفیقِ “ند و یک دلیل َدک ک را بی -٢واید  ووردْ   آرنولد
ونه نی اشکجابز ها بعد،  سال. کار به کوپرتینو پرواز کرد و چندی بعد با یک  ی  بار خاطره با چش

 :آن دیدار را اینگونه برای من بازگو کرد
  

ً نفسم بند آمد. مرا متأثر کرد« شک  بیکه او . مثل روز روشن بود که لی عاشِق اپل است. واقعا
ی ونهسال بود که دیگر  ١٠ بود،ی تبلیغات  بهرتین آدِم حوزه ولی حاال که آمده بود، از  .زد کار 

 ی درخشانِ  با گروهش به ایده. ی ما اپل را دوست داشت چون به اندازه ،عمق قلبش طرح زده بود
یز فکر کن“ هنوز هم . مرا که متأثر کرد. های سایرین بود برابر بهرت از ایده ١٠رسیدند که  ”مت

و هم به  ،داد آید، هم از این بابت که لی آنقدر به ما اهمیت می کنم اشکم در می فکرش را که می
یز فکر کن“ی  این خاطر که ایده هر از گاهی خودم را در آن حال و . بسیار درخشان بود ”مت

اندازد و مرا  چنگ می. ریزیم اشک می همیشه هم و ،بینم می -روحانی و عاشقانهو - با صفا هوایِ 
صفایی که داشت هرگز از یادم . زندگی بود های ناِب  این، یکی از آن لحظه. کشد به آغوش می

. ریختم و اشک می ریختم داد، اشک می ی کلی را توضیح می هطور که اید همین ،توی اتاقم. رود ی
  ».کنم هنوز هم به یادش گریه می

  
ی  شاید از نظر جاذبه. دانستند های تجاری دنیا می جابز و کلو هر دو اپل را یکی از بهرتین نام

های  گیولی در آن برهه الزم بود یاد هوادارانش بیاندازد که ویژ  ،احساسی جزو پنج نام برتر بود
یزش چیست های  ی اپل نیاز داشتند، چیزی ورای آگهی بنابراین به جنبشی برای بازسازی وجهه. ندمت

بلکه برای تقدیس آنچه که  ،های کامپیوتر توانایی ”به رخ کشیدنِ “نه برای  ،آن آگهی. رایج
راجع به «: جابز به قولِ . های خالق قادر بودند با کامپیوترها انجام دهند، طراحی شده بود انسان
کار نه فقط برای مشرتیاِن بالقوه بلکه حتی » .پردازنده یا حافظه نبود، راجع به خالقیت بود رسعِت 

. در اپل فراموش شده بود که ما کیستیم«: ی کارمندان رشکت طراحی شده بود برای ترمیم روحیه
های تو چه  وری قهرمانهای اینکه به یاد بیاوری کیستی، این است که به یاد بیا یکی از راه

  ».ها آن موج از آگهی گیریِ  شکل این بود چگونگیِ . اند کسانی
یز فکر “که  ”هایی دیوانه“کلو و همکارانش رویکردهای مختلفی را برای ستایش از  مت

ودند ”کردند می هرگز نجات “( ”دیوانه“به نام  ٣ابتدا ویدیویی ساختند با آهنگی از ْسیل. امتحان 
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2  Arnold Worldwide 
3  Seal 



و ت  س ی ب ل  ص ج ف ن   ٣٤٤   | پ

 

ی ،)”یافت مگر کمی دیوانه شویمنخواهیم  سپس با استفاده از . آورد ولی حِق مطلب را به جا 
 ٢های رابین ویلیامز و دیالوگ ”ای که به آن نرفتی جاده“از روی  ١ی رابرت فراْست صدای ضبط شده

ولی در نهایت نتیجه این شد که باید . های دیگری ساختند نسخه ”انجمن شاعران مرده“در فیلم 
 ِ  ».ها تقدیم به دیوانه«: خودشان را بنویسند؛ متنی با این رسآغاز م

ِ . بود پُر توقعجابز مثل همیشه  خودشان به کوپرتینو آمدند، فریادش بر  وقتی گروِه کلو با م
تبلیغاتِی آشغاله و  آشغال از یک آژانِس آگهِی این یک ! این آشغاله«: بلند شد گروه مؤلِف جوانِ رس 

ولی  ،آن بیچاره خشکش زد. با او بود مؤلف جواناین اولین و آخرین دیدار آن » .من ازش متنفرم
و کریگ  ٣توانستند از پِس جابز بر بیایند، از جمله کلو و همکارانش کِن سیگال آنهایی که می

ی  در نسخه. همه واقع شد خلق کردند که مورد پسندِ را ای  خودش شعرگونه ، با همفکریِ ٤تانیموتو
  :شد می دکلمهای آگهی، چنین  ثانیه ٦٠

  
های  رد در شکافهاِی چوبِی گِ  میخ. سازها مشکل. ها شوریده. ها متفاوت. ها تقدیم به دیوانه«

ای به قوانین ندارند و وضع موجود را بر  بینند، عالقه کسانی که دنیا را متفاوت می. چهارگوش
اما . بهشان ایراد بگیرید، با آنها مخالفت بورزید، ازشان تعریف یا بدگویی کنید توانید می. تابند ی

ً تنها کاری که از عهده ِ  تقریبا چرا که دنیا را دگرگون . آنها است تان خارج است، نادیده گرف
غه خوانند، ما ناب اینکه دیگران آنها را دیوانه می برند و در عینِ  برش را به پیش می کنند، نسلِ  می
بدانند،  ”دنیا تغییرِ “اند تا خود را قادر به  ی کافی دیوانه آنهایی که به اندازهزیرا، . شان دانیم می

ن   ».کنند می ”چنین“اند که  هایی ه
 

ً نوشت، از که هر یک از این عبارات ُمَعرِّ  ،جابز ِف خود او بودند، برخی از جمالت را شخصا
ی نه  آگوست، یک نسخه بوستون در اوایلِ  برای کنفرانِس  ».برند برش را به پیش می نسلِ «: جمله

در ی ارائه نیست، بنابراین جابز  چندان خوب از آگهی حارض شد ولی همه موافق بودند که آماده
انیِ  یز فکر کن“فقط از برخی مفاهیم و شعاِر  خود سخ در بخشی از آن . استفاده کرد ”مت

کسانی است که نگاه وسیعی دارند و  اینجا است، اپل مالِ ی درخشان  اصِل یک ایده«: مراسم گفت
  ».خواهند با استفاده از کامپیوترها، جهان را دگرگون کنند می

در آگهی، کلو و جابز، رابین ویلیامز را برای  ”انجمن شاعران مرده“به منظوِر دمیدِن روِح 
ی های او گفت که ویلیامز آگهی خواستند ولی مدیر برنامه گویندگی می کند، بنابراین جابز  کار 

اس بگیرد ً با او  دانست جابز چقدر  از طریق همرسش اقدام کرد ولی او که می. سعی کرد شخصا
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در عین حال مایا . خط بیاید کند، اجازه نداد رابین پشِت  کننده صحبت می زبان و مجاب چرب
 آوریِ  یک مراسِم شام برای جمع درجابز . نکس را هم برای گویندگی در نظر داشتندو تام هَ  ١آنجلو

ولی  ،نکس در میان بگذاردتلفنی قضیه را با هَ  که اعانه، بیل کلینتون را کنار کشید و از او خواست
 ٣گویندگی به ریچارد دِریفوس ،رسانجام ٢.وتو کردبه طوِر غیررسمی پرزیدنت این درخواستش را 

 .سپرده شد که یکی از عاشقان اپل بود
ِی تاریخ را هم به  ترین جنبش های تلویزیونی، اپل یکی از به یادماندنی عالوه بر آگهی ِ های بَ

و  ،سفید از یک شخصیت معروف تاریخی بود -و-ی سیاه هر ب شامل یک عکِس پرتره. راه انداخت
یز فکر کن“ی آنها لوگوی اپل و  قرار شد فقط در گوشه ترین ویژگی این بود  جالب. درج شود ”مت

ی کدام از آن چهره هیچ که نامِ  مثل اینشتین، گاندی، لِنون، دیالن، -ها  بعضی. شد ها روی ب ذکر 
ولی بقیه، مردم را برای . شدند راحت شناخته می - پیکاسو، ادیسون، چاپلین و مارتین لوتر کینگ

پرسیدند  شان می شاید عابراِن پیاده از دوست یا همراه .خواندند ای به درنگ و تفکر فرا می لحظه
، فرانک لوید ٦، ماریا کاالس٥، آنِسل آدامز، ریچارد ِفینَمن٤مارتا گراهام ؟که نام آن چهره چیست

  .٩، آِملیا اِرهارت٨، ِجیمز واتسون٧رایت 
 ِ شان  جویانی که حرفه افرادی خالق و خطرپذیر، مبارزه. جابز بودند های شخصیِ  آنها قهرمان اک

ر کرده بودند به عنوان یک عاشق عکاسی، شخصاً کار را پس جابز . را بر رس انجام کارهای خاص ق
در مقطعی به . های قهرمانان خود اطمینان حاصل کند بهرتین پرتره زیر نظر گرفت تا از انتخاِب 

کلو توضیح داد که عکِس معروِف گاندی » .مناسبی از گاندی نیست این عکِس «: کلو ایراد گرفت که
تحت مالکیت تایم است و امکان استفاده از آن  - ١٠وایت  اثر مارگارت ِبرک-ریسی  در کنار چرِخ نخ

اسی با نورَمن پرلشتاین. برای مصارف تجاری وجود ندارد تایم، از او  رسدبیرِ  ١١بنابراین جابز طی 
اش را به استفاده از  خواست خانواده ١٢رشایِور )دینِ کِ (س همچنین از یونی. ستثنا قائل شودخواست ا

نیز . قانع کند -که جابز عاشقش بود-  ١٤در حال سیاحت در آپاالچیا ،١٣دینِ بابی کِ  برادرش، عکسی از 
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ً با فرزندِ ١باِز مرحوم، جیم ِهنسون شب برای استفاده از عکسی مناسب از خیمه اس او  ، شخصا
 .گرفت

اسی از یوکو اونو خواست ور ط همین . عکسی از همِرس مرحومش جان لنون به او بدهدکه در 
کمپین پیش از رشوِع «: گفت می. ولی مورد پسنِد جابز واقع نشد ،اونو نیز عکسی برایش فرستاد

ام بروم، قبالً حضورم را به او  خواستم به رستوران ژاپنِی مورد عالقه می. در نیویورک بودم ها آگهی
جابز آمد و یک پاکت به او  رس میزِ . وقتی به رستوران رسید، اونو هم آنجا بود» .اطالع داده بودم

سی آن عکس، عک» .کردم ببینمت، برای همین آوردمش فکر می. این یکی بهرت است«: گفت. داد
ای  ەهایی در دست و خند کالسیک از اونو و لنون بود؛ آن دو روی تخت نشسته بودند، گل

ن عکس استفاده کرد. داشتنی بر لب داشتند دوست ی یوکو اونو  جابز درباره. رسانجام اپل از ه
 » .تازه فهمیدم چرا جان عاشقش شده بود ،بعد از آن مالقات«: گفت می

شد اگر  چه می. ی دیگر هم داشت ولی لی کلو یک ایده ،عالی بود یفوسگویندگِی ریچارد درِ 
» .تو واقعاً به این جمالت اعتقاد داری، پس انجامش بده«: کرد؟ به او گفت خوِد جابز گویندگی می

رین کرد و  ی  ایده. ای گفت که همه پسندیدند زود دکلمه خیلیجابز به استودیو رفت، چند بار 
استفاده از آن، به مردم نگویند چه کسی گوینده است؛ درست مثِل  ورِت اصلی این بود که در ص
داش صدای تو روی تصاویر خیلی تأثیرگذار «: کلو به او گفت. ها ها در ب ذکر نکردِن ناِم چهره

 ».است، راهی خواهد بود برای احیای نام اپل
ی فرا رسانجام شِب مورد نظر یفوس؟ توانست تصمیم نهایی را بگیرد؛ صدای خودش یا درِ  جابز 

ی  زماِن پخش هم مناسب بود، درست قبل از پخِش نسخه. رفت رسید؛ آگهی فردا باید روی آن می
 اجباری  ِگیری های مشابه، به تصمیم موقعیت اما جابز درست مثلِ . بازی اسباب تلویزیونِی داستانِ 

وری تا صبح فرصت داشت که فکر ط به کلو گفت هر دو را برای پخش ارسال کند؛ این. تن نداد
اگر صدای من باشد، بعد «: از صدای دریفوس استفاده کنندکه باألخره صبح زنگ زد و گفت . کند

راجع . کنند کل قضیه راجع به من است، در حالی که نیست از اینکه مردم متوجه شوند تصور می
 ».به اپل است

. کرد های ساختارشکن معرفی می ضدفرهنگ خودش را فرزندِ همواره اپل،  از زماِن تأسیِس جابز 
یز فکر کن“ و ”١٩٨٤“ هایی مثل حتی بعد از اینکه ثروتی به هم زد، در آگهی اپل  ام تجاریِ ن ”مت

ار ـانفج های سالبرای متولدین  ،این. او را در اذهان تداعی کند یِ  گر را طوری جا انداخت که یاغی
ن اولین باری «: گفت کلو می. کرد همزادپنداری را فراهم میامکان  -١٩٦٤تا  ١٩٤٦-جمعیت  از ه

اپل بر  تجاریِ  خواست نام که پرسی جوان بود و به دیدنم آمد، بهرتین درک را از تأثیری که می
 » .ذهن مردم بگذارد داشت
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 ،خود پرواییِ  توان یافت که با بی های حقوقی را می ها یا شخصیت تعداد بسیار اندکی از رشکت
. الما شده باشند شان با نام گاندی، اینشتین، پیکاسو و داالیی تجاری موفق به ایجاد پیوند میاِن نام

جابز از این طریق قادر به تشویِق مردم به خرید کامپیوتری بود که آنها را شوریدگانی خالق، نوگرا 
تجارِی معرِف  و، یگانه ناماستی«: گفت لَری اِلیسون می. کرد بزرگ معرفی می های  رشکت  با و مخالف

که  - مثل پورشه و فراری-هایی هستند  اتومبیل. ی زندگی را در صنایع تکنولوژیک خلق کرد شیوه
. خود تو است ای معرِف  شوی تا اندازه ورزند، چون آنچه سوارش می مردم به داش آنها تفاخر می

 ».اپل هم دارند مردم چنین احساسی را نسبت به محصوالِت 
یز فکر کن«رشوع جنبش با  های حضورش در اپل، جابز هر  ی آن در طول سال و ادامه» مت

ایندگان ارشد، بازاریابان و افراد روابط عمومی  ی سه ساعته چهارشنبه صبح، جلسه ی آزادی را با 
یچ ه«: گفت  به منکلو . رشکت را اجرایی کند رسانیِ  کرد تا از طریق آنها اسرتاتژی پیام برگزار می

ی مدیرعاملی در جهان در مقوله تِک   ها تک چهارشنبه او .کند ی بازاریابی مثل استیو جابز عمل 
  ».کرد های چاپی یا تلویزیونی را شخصاً تصویب می بیلبوردها، آگهی

ِ جابز  و جیمز وینِسنت را به  ١اغلب در پایان هر جلسه، کلو و دو همکارش دانِکن میل
آینده را  بُرد تا محصوالِت  می) و هست(ی بود شده و فوق ِرسّ  که حفاظتاپل،  استودیوی طراحیِ 

داد،  وقتی داشت محصوالِت در حال تکمیل را نشاِن ما می«: گفت وینِسنت می. مشاهده کنند
با نوابغ  ،اش به محصوالِت در حال طراحی با تقسیم عالقه» .شد خیلی احساساتی و پر حرارت می

هاِی آنها رسشار از شور  واست اطمینان حاصل کند که قریب به اتفاِق آگهیخ  رشکت، می ِبازاریابی
  .باشددرونی او  و شوق، و ذوقِ 

  
  

  موقت مديرعاملِ
 

یز فکر کن“آگهِی  نهایی کردنِ در حین جابز  یزی در رس  برای خودش هم نقشه ”،مت های مت
ً اداره. داشت  دهاز او . ی رشکت را بر عهده بگیرد، الاقل به طور موقت تصمیم گرفته بود رس

 ِ فرِد در آن برهه  .مشاور عنوانِ  تحترشکت شده بود، البته  غیررسمیِ  رهربِ  ،آِملیو هفته قبل با رف
 ً به طور  ،با اعالم پذیرش این ِسَمت ،١٩٩٧سپتامرب  ١٦جابز در . بودموقت  مدیرعاملِ  اَنِدرُسن رس

ی: داشت آزمایشی-موقتیحالت تعهد او . شداپل موقِت مدیرعامِل  رسمی گرفت و  هیچ حقوقی 
تش رویکردی موقتی اما. هیچ قراردادی هم با اپل نبسته بود ل و تصمی او . نداشت آزمایشی-اَع

عِ  اب و اپل بود، مستقیِم  مسئولِ    . کرد ی فرمانرواییعمومی بر آن  اج
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ن هفته برای جابز  یی در  ی تقویت روحیهدر ه مدیران و کارکنان ارشد، ترتیب یک گرده
و غذاهای گیاهی را داد؛ جشنی برای  جو آب همراه با رصِف  ینیک تاالر کنفرانس اپل و سپس پیک

زد و ریش پر پشتش  شلوارک به پا و بدون کفش، قدم می. رشکت های جدیدِ  او و آگهی پست جدیدِ 
یز بود ً مت ً مصمم . هم واقعا . ام هفته پیش برگشته ۱۰حدود «: گفتبه حضار خسته ولی عمیقا

 هدفی که به دنبالش هستیم آنقدرها دور از دسرتس نیست؛ باید به اصولِ . ایم سخت کار کرده
اپل خیلی از اجرای . رجعت کنیم ”توزیع مناسب“و  ”ی عالیبازاریاب“ ”نقص، ساخت محصوالت بی“

  ».ابتدایی دور شده صحیح این اصولِ 
ی گشتند برای چند هفته ،مدیره جابز و هیئت های زیادی  اسم. ی دیگر دنبال یک مدیرعامل دا

 - مایکروسیستمز از سان  ٤اِم و اِد زَنِدر.بی.از آی ٣، سم پاملیسانو٢از کُداک ١فیرش. سی .مثل ُجرج ام-
ایل به کار زیر نظر جابز نداشتند . به میان آمد ولی اک کاندیداها به طور قابل درکی، 

خواسته استیو باالی  ی«فرانسیسکو کرونیکل گزارش داد که زَنِدر این پست را نپذیرفته چون  سان
اِلیسون با یکی از مشاوریِن در مقطعی جابز و » .رسش باشد و هر تصمیمی را به خود منتسب کند

خِرب صنعت کامپیوتر، شوخی راه انداختند و برای او ایمیلی با مضموِن انتخابش به  جا بی از همه
او را دست فقط مشخص شد که  ،بعدها با درز خرب به مطبوعات .عنوان مدیرعامل اپل فرستادند

  .اند که هم باعث رسگرمی و هم باعث رشمساری شد انداخته
نامحدود  کامالً مشخص بود که وضعِ جابز از مدیرعامل موقت به مدیرعاملِ  ، دیگرامربدر دس

. رس و صدا جستجوی خود را متوقف کرد  مدیره که این وضع را دید، بی هیئت. تغییر یافته است
ام سعی داشتم با کمک یک آژانِس  ماهِ  ٤برگشتم به اپل و «: کرد جابز از آن دوره چنین یاد می

ی ،استخدامی مدیرعامل پیدا کنم امور برای همین هم باألخره . شد ولی افراد مناسبی پیشنهاد 
  ».آیند های موفق به استخدامش در اپل در رشایطی نبود که آدم. ماندم

در نگاهی به . بسیار سختی بودکار بزرگ،  ی دو رشکِت  مشکل اصلِی جابز این بود که اداره
  :آورْد گونه به خاطر می اش در آن روزها را این یگذشته مشکالت مربوط به سالمت

  
ً سخت بود، بی« ی نو پا داشتم و  یک خانواده. بود ام بدترین دوران زندگی. اندازه سخت واقعا

ها خواب بودند و  بچه. گشتم شب بر می نُهِ و رفتم  میکار  صبح رسِ  هفِت ساعت . پیکسار هم بود
ی ی توانستم حرف بزنم، به معنای واقعیِ  من  ی. شدم خیلی شکسته . توانستم کلمه،  شد  حتی 

تنها کارم این بود که نیم ساعت تلویزیون ببینم و گیاه بخورم و بخزم توی . با لورین حرف بزنم
یرم. تخت و بعد به اپل رفتم  میمتحرک به پیکسار  فی مشکِی سق با یک پورشه. نزدیک بود 
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رستان می موقعِ . کم کم سنگ کلیه هم گرفتم. گشتم برمی رفتم و یک آمپول ِدِمرول  درد، به بی
  ».از بدنم دفع شدسنگ کردم تا اینکه باألخره  تزریق می

  
فهمید که  کرد بیشرت می فرساینده، هر چه بیشرت خود را با اپل درگیر می ی کاریِ  با وجود برنامه

با این ، ١٩٩٧کامپیوتر در اکترب  تجاریِ  ایشگاهِ یک در  ١مایکل ِدلوقتی . آنجا در ذاتش نیست ترکِ 
کردم و  دِر اپل را تخته می«: پاسخ دادکرد،  پرسش مواجه شد که اگر جای استیو جابز بود چه می

ِدل شلیک کرد و در آن  یک ایمیل به آدرِس درنگ  بیجابز » .دادم احبان سهام را پس میص پولِ 
ببینم که ش به این  ها باید با شخصیت باشند، می تصور عمومی این است که مدیرعامل«: نوشت

به کارمندانش روحیه  ،جابز دوست داشت با افروخ آتِش رقابت و منازعه» .تصور پایبندی ندارید
ن- و  بدهد در . با ِدل هم چنین کرد -اِم و مایکروسافت چنین کرده بود.بی.طور که قبالً با آی ه
، بود سفارشدریافِت  اندازی سیستم تولید و توزیع به محِض  راه آن موضوعِ  کهای با مدیران  جلسه

، زمینه، یک عکِس درب و داغان از مایکل ِدل با عالمت سیبل روی صورتش به عنوان تصویر پس
 ».دنبالت هستیم رفیق«: قطاران گفت هم قرار داد و در بین تشویقِ 

سالگی  ١٢در سن . تر ذکر شد که یکی از آرزوهای اصلِی جابز برپایی رشکتی ماندگار بود پیش
پَکارد گرفت، آموخت که یک رشکت سا بیش از هر فرِد -وقتی که شغلی تابستانی در هیولیت

فهمیدم که گاهی بهرتین «: گفت خودش در این باره می. ری کندتواند ابداع و نوآو  خالقی می
انداِز  چشم. کنی دهی می نوآوری و ابداع، خوِد رشکت است؛ یعنی روشی که رشکت را سازمان

وقتی فرصت بازگشت به اپل دست داد، . خود مسحورکننده است  تأسیس یک رشکت به خودیِ 
و به همین علت هم تصمیم به  .فایده خواهد بود دانستم که وجود مِن تنها بدوِن رشکت، بی می

 ».ماندن و بازسازی اپل گرفتم
 
 

سازها مشابه حذف  
 

عاملش را با رویکردی  یکی از مباحث اصلی پیرامون اپل این بود که آیا باید لیسانس سیستم
. یا نه) مایکروسافت مثل ویندوزِ (ها واگذار کند  تهاجمی به قصد تسخیر بازار به دیگر رشکت

ن ابتدا این رویکرد را دوست داشت عامِل دنیا را داشتیم ولی  ما زیباترین سیستم«: وازنیاک از ه
این اشتباه . خریدید افزارمان را هم با قیمتی دو برابر ُعرِف بازار می برای دسرتسی به آن باید سخت

عامل  ی لیسانس سیستمی یک قیمت مناسب برای اعطا شد محاسبه کاری که باید انجام می. بود
به اپل آمد نیز به سختی برای اعطای  ١٩٨٤پارک که در سال  ی زیراکس  آالن کِی ستاره» .بود
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شان از چند بسِرت  های نرم بچه«: گفت خودش می. جنگید ینتاشَمک عاملِ  لیسانس سیستم افزار اک
جنگ بر رس اعطای . دخواهند همه چیز به هم وصل باش کنند، چون می افزاری استفاده می نرم

  ».لیسانس خیلی بزرگ بود، شاید بزرگرتین نربدی که در اپل باختم
به  ١٩٨٥ای به دست آورده بود، در سال  بیل گِیتس که با اعطای لیسانِس ویندوز، ثروتی افسانه

همین کار را داد؛ یعنی درست زمانی که درب خروج داشت پشِت ِرس جابز بسته  اپل پیشنهادِ 
 جذببه خود ویندوز را  کاربرانِ عامِل َمک بخشی از  یتس معتقد بود که حتی اگر سیستمگِ . شد می

برای -افزارهایی نظیر ُورد و اِکسل  ی نرم مایکروسافت قادر خواهد بود با توسعههم کند، باز 
حارض به انجام هر «: گفت گِیتس می. خود را افزایش دهد سودِ  - های آن کاربران َمکینتاش و مشابه
حتی برای اسکالی یک یادداشت رسمی فرستاد و » .ای قوی شوند دهنده کاری بودم تا آنها لیسانس

تواند  میاپل صنعت کامپیوتر به جایی رسیده که اکنون «: انداز این کار را ترشیح کرد چشم
ِر ناشی ابتکاری خود ایجاد کند، بدون نیاز به پشتیبانی یا اعتبا هایِ  استانداردی مبتنی بر تکنولوژی

اپل بایستی تکنولوژی «: و استدالل کرد» کامپیوترهای شخصی از همکاری با سایر تولیدکنندگانِ 
 ”سازگار با َمک“های  ی سیستم ی بزرگ اعطا کند تا به توسعه تولیدکننده ٥تا  ٣َمکینتاش را به 

های مناسب  تگِیتس جوابی نگرفت، بنابراین در دومین یادداشت، ناِم برخی از رشک» .منجر شود
مایلم در مورد اعطای لیسانس به هر «: سازی از روی َمک را آورد و در پایان نوشت برای شبیه

اس بگیرید. تان کنم آید کمک طریقی که از دستم بر می  ».لطفاً با من 
عامل َمکینتاش مقاومت کرد و در آن سال  سیستم در مقابِل اعطای لیسانِس  ١٩٩٤ سال اپل تا

مجوز  -٣کامپیوتینگ  و پاِور ٢رادیوس- به دو رشکِت کوچک  ،١مدیرعامِل وقت، مایکل اسپیندلِر
موتوروال را هم به فهرست  ١٩٩٦گیل آِملیو در سال . سازی از روی َمکینتاش را اعطا کرد مشابه
 اپل به ازای فروش هر کامپیوترِ : ردید مواجه شداما این اسرتاتژی بعدها با شک و ت. افزود

ساز  های مشابه بازار، فروش رشکت ولی در مقابِل این گسرتِش  .آورد دالر به دست می ٨٠لیسانسی، 
 .دالر شده بود ٥٠٠قیمِت اپل با سوِد هر واحد  های گران فروش کامپیوتر اُفِت باعِث 

اقتصادی نداشت، بلکه او ذاتاً از این کار متنفر  سازی فقط دلیل ی مشابه مخالفت جابز با برنامه
عاشق کنرتِل  ”افزار، افزار و نرم یکپارچگِی محض بین سخت“اش به  به خاطر اعتقاد شخصی. بود
ِ  ی جنبه همه ِ های کاِر خود بود و تنها راه برای ا ل این کنرتل را بر عهده گرف ام مسئولیِت  ع
سازها را  این به محض حضور مجدد در اپل، تار و مار کردن مشابهبنابر . دانست ی کاربری می تجربه

  و یک هفته ١٩٩٧عامل َمکینتاش به سال  ی جدیِد سیستم ی نسخه با عرضه. در اولویت قرار داد
. عامل را نداد ی به روز رسانِی سیستم سازها اجازه ی آِملیو، دیگر به مشابه بعد از خروج محرتمانه
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ُورِد بوستون،  ، به محض آفتابی شدِن جابز در َمک١کانگ ”کینگ“ینگ، استیفن کامپیوت رئیس پاور 
عامل َمکینتاش در صورت عدم  تظاهرات ضدانحصاری به راه انداخت و علناً هشدار داد که سیستم

عامل دوباره به  اگر سیستم«: گفت کانگ می. دچاِر زوال خواهد شد ،ی رونِد اعطای لیسانس ادامه
ام است، انهداِم کاملحالت بسته بر  حالِت بسته مساوی است با که همه باید بدانند . گردد کارش 

 » .ی مرگ بوسه
ی اعطای لیسانس را  او به اِد ووالرد زنگ زد تا خرب لغو برنامه. موافق نبودبا این نظر جابز 

میلیون دالر، توافقی با  ١٠٠در سپتامرب با پرداخت . او بود اوامرِ  محِض  مدیره مطیعِ  بدهد؛ هیئت
هاِی  پوشی از لیسانس اعطایی و انتقال پایگاِه داده چشم کامپیوتینگ حاصل شد که شاملِ  پاور 

جابز . های آن دو رشکِت دیگر هم ابطال شد به زودی لیسانس. مشرتیاِن آن رشکت به اپل بود
 َچـرَند، افزارهای ی سخت به چند سازنده عامل سسیستم لیسانِس  اعطای«: بعدها در این باره گفت

ر  مان هم بود، احمقانه ِی کاهِش فروشاناخواه به معن که خواه  ترین کار دنیا در نوع خودش به ش
  ».آمد می

  
 

  بازنگري در خط توليد
  

رکزش بود هاِی بی یکی از توانایی گیری راجع به  تصمیم«: گفت خودش می. بدیل جابز، قدرت 
این در . گیری راجع به کارهایی که باید بکنی مهم است ی تصمیم به اندازه ،اینکه چه کاری نکنی

این  ،به محض بازگشت به اپل» .طور کند، در مورد محصوالت هم همین ها صدق می مورد رشکت
التحصیِل جوان از  زد باالی رس یک فارغ ها قدم می یک روز که در سالن. قانون را پیاده کرد

گفت که دارد  رفت که در گذشته دستیار آِملیو بود و می) دانشگاه پنسیلوانیا(ی وارتُن  دانشکده
به کسی احتیاج دارم . که این طور، چه خوب«: جابز به او گفت. کند گزارشی از کار خود تهیه می

برداری از محتوای  تشغل جدید آن جوان یادداش» .ام را انجام دهد کننده که کارهای خسته
مگوهای کاری در رابطه با -ها گروِه تولیدی در اپل، و ثبت سؤاالت و بگو های جابز با ده مالقات
  .های مختلف شد پروژہپیشُربِد 

افزارهای گرافیکی  در رشکت نرم ،از ترک اپل بعداستخدام بعدی، فیل شیلِر بود؛ کسی که 
مدیره احضار  ها را به اتاق هیئت استیو گروه«: گفت می شیلِر. شده بودبه کار مشغول  ٢ماکرومدیا

لی آمدند تا کُ آنها هم حداقل سی نفر بودند، می. کرد که فقط بیست صندلی داشت می
 یکی از اولین کارهای جابز در بازبینِی فرآیندِ » .نشان دهند که استیو از آن متنفر بود ٣پاِورپوینت

                                                 
1  Stephen "King" Kahng 
2  The Graphics Software Company Macromedia 
3  Powerpoint 



و ت  س ی ب ل  ص ج ف ن   ٣٥٢   | پ

 

ایِش   توسِط خالق  تفکرِ  از جایگزینیِ «: آورْد که به یاد می. ها بود پاورپوینت تولید، قدغن کردِن 
. رفتند ی کار به مواجهه با مشکالت می افراد باید حین ارائه. های پاورپوینت متنفر بودم اسالید

نه اینکه  .و مسائل را به بحث بگذارند ،خواستم متعهد باشند، رس میز بنشینند بنابر این از همه 
زنند، نیازی به پاِورپوینت  دانند از چه حرف می هایی که می آدم. د نشان دهندفقط چند تا اسالی

  ».ندارند
های متعدد از هر محصول  نسخه. رکز شده بازنگرِی محصوالت نشان داد که اپل خیلی بی

مزاج  دمدمی بوروکراتیک و کسب رضایِت فروشندگانِ  مسائلِ  آمد که دلیلش فقط شتاِب  بیرون می
های کارِی  ن محصوِل افتضاح توسط گروهدیوانگی بود، هزاران تُ «: گفت در این باره می رشیلِ . بود

کننده،  ها مدل َمکینتاش داشت؛ هر کدام با کُدی جداگانه و گیج اپل ده» .شد م تولید میرس در گُ 
ام داشتند اینها را  ها سه هفته بعضی«: گفت جابز می. 9600گرفته تا  1400کدهایی از  برایم ی 
ی ترشیح می  رفت از آن وضعیِت  آخر راه حِل برون دسِت » .آوردم کردند و من اصالً رس در 

کدام یک را به دوستانم  خریدِ «های ساده از خودش یافت؛ مثالً  مغشوش را در پرسیدِن سؤال
  »کنم؟ می توصیه

ِ محصوالت و م وقتی نتوانست جواب  های  دلهای ساده بگیرد، رشوع کرد به دور ریخ
های باهوشی  ش بچه«: ها گفت به یکی از گروه. ٪ از آنها را حذف کرد٧٠خیلی زود . مختلف

 از تاکتیکِ  اپل بسیاری از مهندسینِ » .تان را با این چیزهای افتضاح تلف کنید هستید، نباید وقت
. کثیر شد شان منجر به اخراج گروهی او خشمگین شده بودند که اعرتاضات ”بریز دورِ -کن  پاره“

هاشان تار و  پروژہمهندسیِن برجسته، از جمله بعضی از آنهایی که : که ولی جابز بعدها ادعا کرد
راجع به یکی از دیدارهای گروهی با کارکنان در . ندا همار شده بود، قدردان این تاکتیک بود

رون آمدم، آنها یک شان لغو شده بود بی پروژہوقتی از جلسه با کسانی که «: گفت می ١٩٩٧سپتامِرب 
توی هوا معلق بودند، چون باألخره درک کردند که مسیر قبلی چقدر هیجان با  ،مرت باالتر از زمین

 ».گَند بود
 این فریادی بود که در یکی از جلساِت » !بس است« .بعد از چند هفته رضایت دادجابز باألخره 

 .ایستاد سفید تختهیک ماژیک برداشت و جلوی » .این دیوانگی است«: و گفت زد تولید راهربدیِ 
وداری چهاربخشی درست کرد این چیزی «: سپس گفت. با یک خط افقی و یک خط عمودی، 

دو ردیف نوشت  و کنارِ  ”.ای حرفه“و  ”مرصفی“دو ستون نوشت  باالیِ » است که احتیاج داریم،
چهار محصوِل عالی، یکی برای  اصلی این است؛ تولیدِ  سپس گفت که کارِ  ”.حمل قابل“و  ”رومیزی“

ودار   ».کل اتاق در سکوِت محض بود«: گفت شیلِر می. هر بخش از 
مدیره نیز تکرار  ی سپتامرب، با طرح رویکرد فوق در پیشگاه هیئت این سکوِت محض در جلسه

مجوِز ساخت محصوالت بیشرت و بیشرتی  خواست گیل در هر جلسه از ما می«: گفت ووالرد می. شد
اما استیو آمد توی اتاق و به ما گفت . گفت به محصوالت دیگری نیاز داریم مدام می. را بدهیم
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رکزمان روی اینها . خواهیم محصوالت کمرتی می یک جدوِل چهارخانه کشید و گفت بهرت است 
: داد پاسخولی او  ،این ریسک استبه جابز گفته شد که  .مدیره ابتدا عقب کشید هیئت» .باشد

جدید رأی نداد و  مدیره هرگز به این اسرتاتژیِ  هیئت» .کنم که جواب بدهد من کاری می«
 .شخِص جابز قرار گرفت گیری و اجرا بر دوِش  مسئولیِت تصمیم

رکز کردند برای پر کردِن کادِر . به یک باره مهندسین و مدیران اپل روی فقط چهار محصول 
 ایِ  حرفه“کادِر برای . کار کنند G3١ قرار شد روی پاور َمکینتاِش  ”رومیزی ایِ  حرفه“ وترِ کامپی
 ”حمل شخصِی قابل“و برای  ٣بر روی آیـَمک ”شخصِی رومیزی“، برای G3٢ روی پاوربوکِ  ”حمل قابل

تأکیدی بوده بر یکپارچگِی  ”آی“جابز بعدها توضیح داد که . متمرکز شدند ٤نیز بر روی آیـبوک
  .ها با اینرتنت کامل آن دستگاه

در سال . ها مثل فروش چاپگرها و ِرسِورها بود رکِز هدفمنِد اپل، به معنای خروج از سایر حیطه
ای از  پرداخت که در اصل نسخه می ٥رایرت استایل رنگیِ  اپل هنوز داشت به فروش چاپگر ،١٩٩٧
جابز . کرد های رنگی کسب می کارتریج اعظِم درآمدش را از فروِش  بخش HP. بود HP ٦ِجِت  ِدسک

ی«: در یکی از جلساِت بررسی محصول گفت ها می من  خواهید یک میلیون از اینها را  فهمم، ش
سپس از اتاق بیرون زد و با رئیس » .عرضه کنید و هیچ درآمدی هم ندارد؟ این که دیوانگی است

HP ی  مان را پاره کنیم و دور بریزیم، ما از حیطه بیایید توافقات«: پیشنهاد کرد. اس گرفت
سپس به اتاق برگشت و تصمیمش را جار » .چاپگرها خارج خواهیم شد تا خودتان انجامش بدهید

ی رهایی استیو با نگاهی به رشایط، بالفاصله کاِر الزم برا«: گفت ، به منآن روز شیلِر با یادآوریِ . زد
  ».از مخمصه را انجام داد

ن دستیار شخصی ی نیوتُ  پروژہی تعلیِق  دستور قاطعانه ،ترین تصمیِم جابز مهم ن بود؛ ه
ً خوب خط البته دست-خط  دیجیتال که سیستم تشخیص دست جابز از این . را داشت -های نسبتا

ی ،ی عزیِز اسکالی متنفر بود پروژہ ! هم داشت ٧لکه قلم استایلوسکرد ب چون نه تنها خوب کار 
ولی آِملیو تنها به ادغام  ،مجبور کند پروژہسعی کرده بود آِملیو را به لغو این  ١٩٩٧قبالً در اوایل 

ن سالدر اواخِر حیِن بررسی محصوالت  سپس. بخش مربوطه رضایت داد ً نیوتُ  ،ه ن را شخصا
  :توضیح دادبرای من گونه  اینتصمیم را  آن. اعدام کرد
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ن به نتیجه زدم تا نیوتُ  آمیز بود، خودم را به آب و آتش می اگر اپل در وضعیتی کمرت مخاطره«
ً تکنولوژی . اطمینان نداشتم پروژہولی به افراِد مشغول روی  .برسد احساسم این بود که واقعا

زاد ، مهندسین کاربلدی را آ پروژہبا تعلیِق . خوبی است، ولی با سوءمدیریت به گَند کشیده شده
حمل کار کنند و در نهایت، وقتی نوبت به آیـفـُن و آیـپَد رسید کاِر  های قابل کردم تا روی دستگاه

  ».درجه یکی انجام دادیم
  

رکِز خارق نفر از کار  ٣.٠٠٠در سال اوِل بازگشِت جابز، بیش از . اپل را نجات داد ،العاده این 
که  ١٩٩٧برای ساِل مالِی منتهی به سپتامرب . به تعادل رسید رشکت مالیِ  بر کنار شدند و ترازِ 

به . میلیارد دالر از دست داد ١.٠٤مدیرعامِل موقت، اپل  همزمان شد با انتصاِب جابز به ِسَمِت 
در  ١٩٩٨ُورِد  جابز در کنفرانِس َمک» .مان مانده بود روز به ورشکستگی ٩٠کمرت از «: قول خودش

با ریِش  .به بار آورده بود را افتضاحآن قبل آِملیو  سالِ ای رفت که  صحنه بر روی ،فرانسیسکو سان
و برای اولین بار  دادرا توضیح  محصول تولیدِ برای اپل  جدیدِ اسرتاتژِی  ،پر پشت و یک کِت چرمی

انیرا با عبارتی به پایان بُ  مراسم : هایش شد رد که به مرور، تبدیل به امضای شخصی او در سخ
» ُ ت را گفت، . بود» سودآور فکر کن« ،این بار آن چیِز دیگر» .و یک چیِز دیگر ...ەا وقتی این کل

سودآور را تجربه  همراه با زیاِن انباشته، اپل یک فصلِ  بعد از دو سالِ . حضار غرق در شادی شدند
. بالغ شدمیلیون دالر  ٣٠٩به  ١٩٩٨در ادامه، سوِد ساِل مالِی . میلیون دالری ٤٥کرده بود؛ سودی 

  .طور جابز به صحنه برگشته بود، اپل نیز همین



  
 

 

 بیست و ششفصل 
  

  طراحي اصولِ
 

ی جابز  و  آیْو   استودیوی طرا
  
  

  
 .٢٠٠٢آفتابگردان،  آیـَمکِ  جانی آیْو و در کنارِ 

  
  

جاني آيو  
 

، مدیران ارشد را برای یک گفتگوی ۱۹۹۷جابز پس از پذیرِش پُسِت مدیرعامِل موقت در سپتامرب 
ساله و اهل بریتانیا بود که  ۳۰رحرارت، در بین حضار، مردی باهوش و پُ . چاالک دور هم جمع کرد

آن موقع تصمیم به  ”جانی“اپل را بر عهده داشت؛ جاناتان آیْو معروف به  انریاست گروه طراح
رکز رشکت بر حداک سازی سود و نه بهبوِد طراحی محصوالت، ملول و ناخوش  استعفا داشت و از 

خیلی واضح به یاد دارم که استیو «: های جابز باعث شد تصمیمش را عوض کند اما صحبت. بود
ِ  ،ه فقط پول در آوردنمان ن اشاره کرد هدف  آیْو با یادآوریِ » .محصوالت عالی است بلکه ساخ

تی که ش بر مبنای چنین فلسفه«: این، افزود ً از آنچه در اپِل آن دوره  ای می تصمی گیرید اساسا
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ای را شکل  هم شدند و تیم دو نفره آیْو و جابز خیلی زود جذِب » .شد، متفاوت است گرفته می
ر می ما در زمینه ین همکارِی دورانِ دادند که بهرت   .رود ی طراحی صنعتی به ش
لِ  در حاشیه ای منطقه، ١فورد ی چینگ شده آیْو بزرگ  پدرش زرگر و مدرِس . رشِق لندن است  ی ش

ی کریسمسش به من، یک  هدیه. نظیر گری بی صنعت«: کرد آیْو از او چنین یاد می. کالج محلی بود
ی. الج بودروز کار در کارگاِه ک کرد هر  آمد، کمکم می در تعطیالت سال نو که هیچ کسی به آنجا 

تنها رشط این بود که جانی باید آنچه در ذهن داشت را ابتدا با دست » .آنچه در رس داشتم بسازم
ام  به این عقیده رسیده. کردم ساز را خوب درک می من همیشه زیبایی چیزهای دست«: کشید می

ً از آن متنفرم،  ، توجه تو به اثری است که داری خلق میترین چیز که مهم کنی و چیزی که واقعا
 ».محصول است، حتی اگر اندک باشد مباالتی در طراحیِ  بی

ها را در یک رشکت  اوقات فراغت و تابستان. تحصیل کرد ٢نیوکَِسل تکنیکِ  پُلی آیْو در دانشگاهِ 
از کارهایش در آنجا، طراحی خودکاری بود که یک توپ در ته داشت . گذراند ی طراحی می مشاوره

توانست خیلی بامزه باشد و برای صاحبش یک ارتباط حسِی توأم با تفریح را  و بازی کردن با آن می
طراحی کرد که  -با پالستیِک کامالً سفید-میکروفون و گوشی  برای تِزَش، یک. به همراه آَورَد

ونهاش پُ  خانه. شنوایی بود کودکاِن دچاِر مشکالِت  مخصوِص  پالستیک از جنس اولیه کارهای  ر از 
کمی بعد، یک دستگاِه خودپرداز و یک تلفِن خمیده . گرفت طراحی به کار می بود که برای بهبودِ 

های زیبا را برایش به ارمغان آوردندطراحی کرد که جوایِز انج بر خالف برخی  آیْو . مِن سلطنتی ه
ی رکز داشت که چطور مهندسی و  طراحان، فقط چیزهای خوشگل درست  کرد؛ بر روی این هم 

او در کالج، آرزومنِد طراحِی . آن جور در آیند ظاهریِ  اجزای داخلی دستگاه باید با طرحِ 
احساس کردم ارتباطی درونی با  ،َمک با دیدنِ «: گفت خودش می .های َمکینتاش شد دستگاه

ً یک رشکت چیست یا چه باید  .آن دارم سازندگانِ  یک مرتبه این درک به من الهام شد که اساسا
 ».باشد

در لندن کمک کرد که بعدها یک  ٣پایی رشکت طراحی تَنگرین به بر ،التحصیلی آیْو بعد از فارغ
برای کار در بخش طراحی اپل به کوپرتینو نقل  ١٩٩٢سپس در سال . مشاوره با اپل بست قراردادِ 

ولی . به ریاست این بخش رسید، یعنی درست یک سال قبل از بازگشت جابز ١٩٩٦مکان کرد و در 
: گفت آیْو می. آِملیو درک اندکی از طراحی داشت. آن روزها دیگر از حضور در اپل خوشحال نبود

ام . ، کسی به محصوالت توجه نداشت چون همه سعی داشتند سود را حداک کننددر رشکت«
شد آن  ها تا جایی که می انتظارشان از ما طراحان، کشیدن طرح ظاهری محصول بود و بعد مهندس

 ».استعفا بودم من در ُرشُِف . ساختند را ارزان می
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انَدی آن نطق چاالک، آیْو تصمیم گرف جابز و ارائه با آمدنِ  جابز ابتدا به . ت الاقل برای مدتی 
اِم و .بی.آی ١دِ ـپَ  تینک با ریچارد ساپر طراحِ . رشکت اقدام کرد جستجوی یک طراح جهانی از بیرونِ 

اما بعد، در بازدیدی از . مذاکره کرد ٣و مازراتی گیبلی 250فراری  طراحِ  ٢نیز با ُجرِجتو جوگیارو
ماندگاری  ذوق و بسیار جدی، دوستیِ  برخورد، خوش جواِن خوشاستودیوی طراحی اپل، با آیْو، آن 

موج  کامالً روی یک طولِ . رم و جنس بحث کردیمهای فُ  راجع به دیدگاه«: گفت آیْو می. برقرار کرد
  ».هو فهمیدم که چرا سابقاً اپل را دوست داشتم من یک. بودیم

رده بود سخت بخِش  ریاسِت که جابز به رابینشِتین  اتانبه جان ،حداقل در ابتداآیْو   ،افزار گ
خوِد محکم نیز با به طرزی غیرمعمول ی شخصِی مستقیم و  رابطه ،حال در عینِ  اما .داد گزارش می
خوردند و جابز روِز کاری را با گفتگو در استودیوی طراحی آیْو  اغلب با هم ناهار می. جابز داشت
ن ابتدا جایگاهِ جانی «: گفت لورین پاِول می. ردبُ  به پایان می ما  به منزلِ . مخصوصی پیدا کرد از ه

ً . هامان به هم نزدیک شدند کم خانواده آمد و کم می ِ . کند یناراحت  او رااستیو هرگز عمدا اک
 ».، اما جانی نهاند جایگزینیهای زندگِی استیو قابل  آدم

  
  :گونه پیِش من سخن گفت خود به آیْو، این جابز از احرتامِ 

 
ام . نظیر است نه فقط در اپل بلکه در کل دنیا به وجود آورد، بی ،تغییری که جانی« او در 
ً باهوش است زمینه در . بازاریابی را طور مفاهیمِ  فهمد، همین تجاری را خوب می مفاهیمِ . ها عمیقا

ر کند که تخصص ما در قلب اپل نسبت به سای درک می. شود مختلف آشنا می سه سوت با مسائلِ 
ما اک . او جانی است ،اگر فقط یک رشیک احساسی در اپل داشته باشم. ها چیست رشکت

ها “ :پرسیم آوریم و می دهیم و بعد دیگران را می هم شکل می محصوالت را با مشورِت  ِهی، ش
کلِی هر محصول را به خوبِی کوچکرتین جزئیات  جانی تصویرِ  ”کنید؟ راجع به این چی فکر می

ً میک تخیل می او فقط یک طراح نیست و . گرا است داند که اپل یک رشکت محصول ند و عمیقا
ً با من کار می قدرت عملیاتی جانی در اپل از همه بیشرت است، البته . کند برای همین هم مستقی

من  خودِ  این به خواسِت . کس نیست که بتواند بگوید جانی چه بکند یا چه نکند هیچ. به جز از من
  ».بوده

 
ِ طراحان، آیْو از تحلیِل فلسفی و تفکِر مرحله به مرحله روی یک طراحی خاص لذت   مثل اک

ونه استیو با ملس و نگاه به مدل: اما برای جابز این فرآیند بیشرت شهودی بود ،بُرد می ها، آنها  ها و 
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یی. ریخت را که پسندش نبود دور می مورد پسند رئیس را  های او، مفاهیم بعد از این، آیْو با راهن
  .داد روی محصول توسعه می

رامس نصیحتی . براْون بود از رشکِت آملانی  ، دیِرت رامِس مشهور صنعتیِ  آیْو از طرفداراِن طراحِ 
د نگرفتند تا ببین کُشتی میجدیدی  طرحِ با هر جابز و آیْو نیز » .کمرت ولی بهرت«: گونه داشت موعظه

ل «از وقتی که اولین بروشوِر اپل، عبارِت . در کسازی  سادهرا  توان آن می قدرچکه  سادگی، غایِت ک
ها و نه نادیده  را جا انداخت، جابز به دنبال نوعی از سادگی رفت که با تسلط بر پیچیدگی» است
 ِ سازی  را ساده یچیز بسیار سختی است که  کارِ «: به من گفتیک بار . شد آنها، متجلی می گرف
 ».شوی ظریفهای  حل راه موفق به کشِف و  ،درک کنی های پیِش رو چالش خوبیبه  ،یکن

 آنها هر دو مشتاقِ . دید که میزباِن روحی مشرتک با او بود جابز در قامِت آیْو، تِن دومی را می
اش نشسته بودم  یک روز با آیْو در استودیوی طراحی. بودند -و نه سطحی- سادگِی حقیقی  نیل به

  :گونه برایم رشح داد ارِی خود را اینی ک که فلسفه
 

حس را  باید اینکنیم که سادگی خوب است؟ چون در مورد هر محصولی،  چرا ما تصور می«
اما وقتی پای پیچیدگی به میان آید، در حقیقت . توان بر آن مسلط شد که می شته باشیمدا

گیری یا  برصی نیست، فقط آسان سادگی فقط یک سبکِ . ای ها را جلوی محصول باال برده دست
برای رسیدن به سادگِی . شامِل رف به عمِق پیچیدگی هم هست. کاری نیست دوری از شلوغ

ً به عمق بروی ِ  به عنوانِ . حقیقی، باید واقعا هیچ پیچی روی یک محصول،  مثال، برای نداش
 بهرت این است که به عمقِ  اهِ ولی ر . تافته بروی-هم-توانی دنبال یک طراحی کامالً پیچیده و در می

برای رهایی از رش . سادگی بروی و همه چیز راجع به آن محصول و روش ساختش را درک کنی
  ».آن برسی قطعاِت غیررضوری در یک محصول، باید به درکی عمیق از ماهیِت 

 
ن قاعده باید طراحی ن: در کار، با هم به اشرتاک گذاشتند ،ی کلی بود که جابز و آیوْ  این ه

جابز . ی ماهیت آن هم باشد دهنده بلکه باید بازتاب ،شودب فقط ظاهر برصی یک محصول را شامل 
در فرهنگ لغاِت خیلی از «: ی فُرچون گفت اپل، به مجله اندکی بعد از تکیه بر تخت ریاسِت 

یها، طراحی فقط به معنی روکِ  آدم  تواند از طراحیِ  ش کردن است ولی برای من، هیچ چیزی 
های  اصلی محصوالت برش است که خودش را با عبور از الیه طراحی، روحِ . حقیقی پیشی بگیرد

  ».رساند متوالی، در بیرون به ظهور می
هر محصول  مهندسی و ساخِت  در کل وابسته به چگونگیِ  ،در نتیجه، فرآیند طراحی در اپل

به منظور رهایی از رش هر چیز «: گفت های اپل می َمک  رآیْو در رابطه با تولید یکی از پاوِ . شد
دهندگان، مهندسین و گروه تولیِد محصول  غیررضوری، نیازمند همکاری کامل بین طراحان، توسعه
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شد وظایف یکی  بارها و بارها از انتها به ابتدا رفتیم؛ آیا به آن بخش احتیاج داشتیم؟ آیا می. بودیم
 »چهارمی به انجام رساند؟از سه بخش دیگر را از طریق 

 شان برای جابز و آیْو به فرانسه و تولیدش، در سفرِ  ،بین طراحی یک محصول، ماهیت آن ارتباِط 
در یک فروشگاه وسایل آشپزخانه، آیْو چاقویی را که از دور تحسینش کرده بود برداشت . آشکار شد

هر دو متوجه «: گفت ْو میآی. طور جابز هم همین. ولی بعد با نومیدی رس جای قبلی گذاشت
شان پس از این تجربه، ضایع شدن طراحی  موضوع بحث» .دسته و تیغه شدیم بینِ  ،مقداری چسب

مان به  خواستیم چاقوهای آشپزخانه ی«: آیْو خاطر نشان کرد. بد آن بود ساخِت  توسِط چاقو  خوِب 
دادیم، چیزهایی که  ن میاین خیلی دقت نشا استیو و من راجع به چیزهایی شبیهِ . هم بچسبند

محصولی بودیم  دنبال تولیدِ . کرد دار می سادگِی وسایل آشپزخانه را خراب و ماهیت آنها را خدشه
یز و یکپارچه به نظر برسد  ».که 

  
ِ رشکت یعنی ابتدا . کردند طراحی را هدایت می ”مهندسین“های دیگر، در اپل نیز  مثل اک

و روکش را طراحی   گذاشتند و بعد طراحان، بدنه خود را وسط می ها و احتیاجاِت  ویژگی ”آنها“
در . بود جابز، کِل فرآیند باید بر عکس می اما از نظرِ . دادند کردند و با نیازهای اولیه تطبیق می می

داشت اجزاء و  او بود که پس از تأییِد طراحِی َمکینتاش، مهندسین را وا می ،روزهای قدیم
اما بعد از استعفایش، فرآیند کار در اپل واژگونه و . برای آن طراحی کنندرا  مدارهای مناسب صفحه

قبل از بازگشِت «: گفت فیل شیلِر مدیر بازاریابی اپل می. منجر به قدرت گرف مهندسین شد
طراحان  ،و بعد -پردازنده، دیسِک سخت و غیره-  ”و روده  بفرما دل“: گفتند ها می استیو، مهندس

شود  اش هم می وقتی این روِش کار باشد، نتیجه. گذاشتند را داخل یک جعبه میباید اینها 
. با آیْو، ورق به نفع طراحان برگشت او ولی بعد از آمدِن جابز و جور شدن» .محصوالِت افتضاح

بنابراین . دهد گفت طراحی است که رشکت را عالی جلوه می استیو مدام می«: گفت ر میشیلِ 
  ».ر مهندسی چیره شدطراحی باِر دیگر ب
ی جابز و آیْو برای  انهخواسِت ُمّرص : به عنوان مثال. ی عکس داد این َرویه نتیجه ،در مواردی نادر
، به رغم هشدار مهندسین در مورِد 4وِر آیـفـُن دی آلومینیومی دور تا   یکپارچه قرارگیرِی یک نوارِ 

ِل بروِز نقص در آن  طراحیِ  ،اما در کل. ، اجرایی شد)رست بودهکه بعداً معلوم شد د(دهی  احت
یز ) آیـَمک، آیـپاد، آیـفـُن و آیـپَد(خاِص محصوالِت اپل  بود که باعث شد این رشکت از رقبا مت

 .های بعد از بازگشِت جابز، برای اپل به ارمغان آورد گیری را هم در سال های چشم شود و پیروزی
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  استوديو داخلِ
  

 ١لوپ - اینفینیت-تواپل در خیاباِن  کِف مقر ی هم آیْو، در طبقه یقلمروی جان استودیوی طراحی،
در داخل، یک . هایی دودی و یک درب زیبای سنگین که البته همیشه قفل است با پنجره. قرار دارد

حتی کارمنداِن ارشِد اپل . ای هست که دو مأموِر حراست به آن دسرتسی دارند میِز پذیرِش شیشه
آیْو  های من با جانی اک مصاحبه. ی ورود به استودیو را ندارند هم بدون مجوِز مخصوص اجازه

او ترتیبی داد تا در یک بعد  ،٢٠١٠در جای دیگری برگزار شد ولی یک روز در سال  ،برای این کتاب
 .اش با جابز صحبت کنیم از ظهر آفتابی، در استودیو راجع به همکاری

نشینند؛ در سمت  جوان پشت آنها می میز وجود دارد که طراحانِ  چندیندر سمِت چِپ ورودی، 
در  های ونهننِد اصلی با شش میِز فلزِی طویل قرار دارد که برای بررسی و کار با راست، اتاق غارما

سوِی اتاِق اصلی، یک استودیوی طراحِی کامپیوتری پُر از  آن ؛شود دست تکمیل از آن استفاده می
گیرِی پیرشفته آنچه را که روی  های قالب های کاری هست و در اتاِق مجاورش، دستگاه پایانه
ونهایشگ قرار  ُرباتیک رزیِ  در کنار آن، یک اتاق رنگ ؛کنند های پالستیکی بدل می رها هست به 
ونه دارد ظاهِر مکان، شلوغ و صنعتی است با دکوری . آورد ها را به شکل واقعی در می که 

ند انداز  های دودی می سایه و نور را روی پنجره های درختاِن بیرون، الگوهای متحرکِ  برگ. خاکسرتی
  .زمینه جاری است و صدای آراِم موسیقِی تِکنو و َجز در پس

ً هر روز بعد از رصِف ناهار با آیْو به استودیو  جابز وقتی سا و بر ِرس کاِر حارض بود، تقریبا
ونه. رفت می کرد تا میزاِن سازگارِی  های آزمایشی را بررسی می به محِض ورود، از میزها بازدید و 

ً مورد کنکاش  با انگشت. ی اسرتاتژیِک اپل را در یابد آنها با فلسفه هایش طراحی بیرونی را دقیقا
معموالً یا با هم تنها بودند یا سایِر طراحان کمی دورتر ِرس میِز خودشان مشغول . داد قرار می

 طراحیِ  اگر جابز یک مشکِل خاص داشت، رئیِس بخِش . کردند شان را حفظ می بودند و البته فاصله
ی  کرد و جرقه اش می زده اگر چیزی ذوق. کرد یا سایر معاونیِن آیْو را هم به استودیو دعوت می فنی

رئیس (یا فیل شیلِر ) مدیر ارشِد اجرایی(شد، ممکن بود تیم کوک  می نوفکرهای اسرتاتژیِک 
  .را هم فرا بخواند) بازاریابی

  
  :داد گونه توضیح می آیْو فرآینِد معمول را این

  
شود کِل محصوالِت در دسِت  این اتاِق بزرگ تنها جای رشکت است که با نگاهی به اطراف، می«

به عنوان مثال اگر داریم روی آیـفـُِن . جای استیو پشت یکی از این میزها است. ساخت را دید

                                                 
1  Two Infinite Loop 
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 های مختلف، آن را که بیشرت و بعد از بازی با مدل نشیند چهارپایه می رویکنیم،  جدید کار می
ی میزها تا سایر محصوالت را ببیند، فقط من  رویم رساغ بقیه بعد می. کند پسندیده جدا می
: کند انداِز محصوالِت رشکت پیدا می با آمدن به اینجا یک حِس کلی از چشم. همراهش هستم

 فهمد که انرژی و توانِ  طوری می این. ی محصوالِت دیگر ها و همه تاپ آیـفـُن، آیـپَد، آیـَمک، لپ
ممکن . های مختلف با هم چطور است متمرکز شده و ارتباط بخشچیزهایی ل روی چه نِ کارِی پرسُ 

هایی شبیه  یا سؤال ”ایم؟ انجام این کار منطقی است، چون آنجا رشد بهرتی داشته“: است بپرسد
 کارِ  ،خواهد محصوالت را در ارتباط با هم بسنجد که در رشکتی به این بزرگی همیشه می. این

  ».آتی را پیِش رو دارد ی سه سالِ  های روی این میزها، آینده با نگاه کردن به مدل. مشکلی است
  

بستانی همزمان با گردش دور میزها و َور - بخش اعظمی از فرآینِد طراحی، گفتگو است؛ بده«
یاستیو . ها رف با مدل دارد دوست . های کامپیوترِی پیچیده را نشانش دهم آید طراحی خوشش 

شوم وقتی مدلی که در  من خودم غافلگیر می. حق هم دارد. هر مدل را از نزدیک ببیند و ملس کند
  ».آید به نظر عالی بوده، بعد از ساخت، آشغال از کار در می ١هاِی کَد پردازش

 
برصی باشی،  اگر یک آدمِ . استیو عاشق استودیو است، فقط به خاطر سکوت و آرامش اینجا«

هیچ بررسِی محصولی به شکل رسمی نداریم، بنابراین چیزی به . اینجا برای خودش بهشتی است
ت سیّ  در عوض، قادر به اتخاذِ . گیری هم در کار نیست عنوان لحظات کلیدِی تصمیم ال تصمی

ی. هستیم در محصول  ایِش ی  شود و هرگز جلسات مسخره از آنجا که روزی بدون گفتگو شب 
ی کار نیست، پس دچار اختالف   ».شویم های اساسی هم 

  
ن روزدر آیْو  و شارژِر جدیِد اروپایی   های ساخته شده از یک دوشاخه ونه بررسیِ  مشغولِ  ،ه

هایی اندک، برای بررسی و  ها مدل پالستیکی داشت که هر کدام با تفاوت ده. برای َمکینتاش بود
ها ممکن است این را عجیب بپندارند که رئیِس طراحان یک  آدم  ضیبع. بازبینی ساخته شده بودند

حتی جابز هم به این چیزها  ،رشکت روی چنین چیِز کوچکی دقت کند، اما آیْو که جای خود دارد
ی طراحی شد تا آخرین روزها IIبرای اپل  ہی ویژ از زمانی که یک منبع تغذیه. کرد می توجه

چنین قطعاتی هم اهمیت فراوان  مهندسی بلکه به طراحیِ  ، جابز نه فقط بهحضورش در اپل
 صدایبا آن -بوک  کی حِق اخرتاع آداپتوِر برق و نیز تبدیِل مغناطیسِی مَ  نام او در تأییدیه. داد می

 ٢١٢، نام او به عنوان مخرتع در ٢٠١١در امریکا و تا آغاز سال  ،در حقیقت. آمده است -جالبش
 .است اپل درج شدهمتعلق به  مورد از حقوِق ثبت اخرتاعِ 

                                                 
1  CAD [Computer-Aided Design] 
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بندی محصوالِت مختلِف اپل هم ثبت اخرتاع  خود، حتی برای بسته آیْو و جابز با وسواس و دقِت 
ی  ، متعلق به جعبه۲۰۰۸ی  ژانویه ۱ با تاریخ ثبِت  D558572اخرتاع  حقِ  ،مثال به عنوانِ . دارند

مخصوص  چگونگی قرارگیرِی دستگاه در داخل یک غالِف  ،نانو است که فقط با چهار تصویر آیـپاد 
بندی  ، مربوط به بسته۲۰۰۹جوالی سال  ۲۱ با تاریخ ثبِت  D596485 اخرتاعِ . دهد را نشان می

  .در زیر است شفاف پالستیکیِ  محکم و سینیِ  آیـفـُن با یک کالهکِ 
مردم نه از  و بداند که قضاوِت - ”به رخ بکشد“به جابز آموخت که کوال  مایک مارک ،ها قبل سال

امِ  و به همین دلیل باید اطمینان حاصل می - کتاب است روی م که از روی جلدِ   شد که 
چه یک . یک محصول زیبا در درون جعبه هستندوجوِد های اپل، نویدبخِش  بندی ملزومات و بسته

ً تجربه پرو، مشرتیانِ  بوک کچه یک مَ  ،مینی آیـپاد  ِ   گشودِن جعبه خوشایندِ ی  اپل حت و یاف
من و استیو وقِت زیادی روی «: گفت آیْو می. محصول در یک وضعیت پیشکشی را به یاد دارند

بیرون  ما ترشیفاِت . ی محصوالت هستم گشودن جعبه خودم عاشِق فرآیندِ . مریگذا بندی می بسته
بندی  بسته. ه خوبی القا کنددهیم که حس خاص بودِن آن را ب آوردِن محصول را طوری ترتیب می

 ». خلق کند داستان تواند یک میتواند شبیه تئاتر باشد،  می
  

ی ی حساِس  آیْو با آن روحیه مصادره به : دلیل. شد گاه از دست جابز آشفته می اش، گه ه
دی سایر همکاران را هم آزار  ، چیزی که در طول سالها توسط استیو مطلوب کردن ایده های مت

احساساِت شخصی او نسبت به جابز آنقدر قوی بود که گاهی خیلی ساده از دستش . داده بود
لی می به ایده«: گفت می. شد ناراحت می این “: گفت انداخت و می های طراحی من نگاهی اج
و بعد در جلساِت گروهی، طوری راجع به  ”م آمداز آن یکی خوش. زیاد خوب نیست. خوب نیست
هر ایده   واری به مبداء دیوانه به شخصه توجهِ . زد که انگار ایده از خودش بوده آن حرف می

ی  برای همین هم از مصادره. دارم های شخصی نگه می هایی پر از ایده کنم، حتی دفرتچه می
  ».شوم هایم ناراحت می طرح

  
. ند نیز ناراحت بودردک پرداِز اپل معرفی می ها جابز را تنها ایده ینکه غریبهآیْو در عین حال از ا

» کند، پذیر می این ما را به عنواِن یک رشکت آسیب«: گفتخیلی جدی با آن صدای نرمش به من 
ها و  ها، ایده در بسیاری از رشکت«: سپس مکثی کرد تا نقش حقیقی جابز را در قالِب کالم بگنجاند

اگر استیو اینجا نبود تا به ما انگیزه دهد، . شوند ی تولید گم می العاده، در پروسه ی فوقها طراحی
ام مقاومت ،کنارمان کار کند ها به محصوالت، به سالمت  ایده ر راِه تبدیلِ د موجود های و از 

  ».آورد های گروهم رس از ناکجا در می های من و بچه عبورمان دهد، ایده



  
 

 

 بیست و هفتفصل 
  

  آيـمك
 

 )دوباره... (سالم
 
 

  
  
  

  برگرديم سرْوقت آينده
 

بازار آیْو به نام آیـَمک رقم خورد؛ کامپیوتری رومیزی برای -جشِن اولین طراحِی مشرتک جابز
 ؛جابز مشخصات دقیقی برای آن ترسیم کرده بود. معرفی شد ١٩٩٨مرصف خانگی که در ِمی 

بالفاصله -آماده به کار  و کامپیوترِ  ،ایشگر ،کلید کاره با صفحه همه یبایست دستگاه محصول می
یزی می. بود می - جعبه بعد از گشایِش  ایز نام باید طراحی مت این داشت تا  . دگی کندتجاری را 

 ٢.٠٠٠در آن زمان اپل هیچ کامپیوتری زیر . (داشت دالر قیمت می ١.٢٠٠باید کم و بیش حدود 
های َمکینتاِش  به ما گفت برویم رساغ ریشه«: آورد که شیلِر به خاطر می.) دالر برای فروش نداشت

  ».این به معنی تلفیق طراحی و مهندسی بود. کاره ، یک دستگاه همه١٩٨٤سال 
درست کنند، مفهومی که لَری اِلیسون در اُراکِل  ”شبکه کامپیوترِ “ی اولیه این بود که یک  نقشه 

ً برای اتصال به اینرتنت و  دیسکِ  ی ارزان بدونِ  کرد؛ یک پایانه از آن پشتیبانی می سخت که اساسا
ساخت  به سمِت بحث را  بود، رئیس امور مالی که ولی فرِد اَنِدرُسن. ها کاربرد داشت سایر شبکه

جابز هم عاقبت به این . و مناسب برای مصارف خانگی هدایت کرد -رام دی با سی-محصولی کامل 
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 G3 َمکِ  پاور افزار، ریزپردازنده و محتویاِت  بخش سخت مدیرِ  ،جاناتان رابینشِتین. رضایت داد
سخت و یک  کِ یک دیس. را برای استفاده در دستگاه جدید تطبیق داد) ای اپل کامپیوتر حرفه(

ولی در حرکتی متهورانه، جابز و او تصمیم به عدم استفاده از  .هم به آن اضافه شد رام دی سی
به طرفی که گوی دارد «: نقل قول آورد ١ی هاکی، ِوین گرتزکی جابز از ستاره. خوان گرفتند فالپی
ولی در   ،این تصمیم کمی از زماِن خودش جلوتر بود» .رود اسِکیت کن، نه جایی که قبالً بوده می

  .ها به تاریخ پیوستند دیسک آینده فالپی
ن لحن . نگر را رشوع کردند های آینده ، ترسیم طرح٢نی کاسرتآیْو و همکار ارشدش دَ  جابز با ه

جانی در ابتدا . ولی آیْو بلد بود چطور راَمش کند ،آنها را رد کرد پالستیکیِ  ها مدلِ  ام دهتندش 
طرحی با خمیدگی . قول داده بود، وسط گذاشتتر  کرد و سپس مدلی را که پیش را تأیید اونظِر 

قرار های زشتی که به اسم کامپیوتر روی میزها  ای رسزنده که اصالً شبیه قالب در پشت و قیافه
اآلن است  این حس را دارد که انگار تازه آمده روی میزت، یا همین«: به جابز گفت. گرفت نبود می

 ».که بپرد و برود یک جای دیگر
اش اعرتاف  مدل مذکور را بهبود بخشید و این بار جابز با آن دیدگاِه دوقطبی ،ی بعد آیْو تا جلسه
را زیر بغل زد و راه افتاد توی مقر رشکت تا به  ی پالستیکی ونه. طرح شده است کرد که عاشقِ 

د و هیئت یز فکر  اپل در آگهی. مدیره را جویا شود طور محرمانه نظر کارمنداِن مورد اعت ها به مت
یز ازولی تا آن موقع هنوز چیزی  ،بالید کردِن خود می کامپیوترهای موجود در بازار عرضه  مت

 .نو داشت آنـَک رسانجام، جابز یک طرحِ . نکرده بود
شد از  شفاف بود طوری که می و نیمه گوِن ساحلیِی آیْو و کاسرت به رنگ آبِی نیلکِیس پالستیک

 ٣ساحلی در اسرتالیا، به آبِی باندی این رنگ بعدها از روی اسمِ . کامپیوتر را دید بیرون، داخلِ 
های کاربر  سعی در انتقال این حس داشتیم که کامپیوتر بر مبنای نیاز«: گفت آیْو می. معروف شد

از رنگ . مان آمد شفاف بودنش خوش برای همین از نیمه. پرست تغییرپذیر است؛ مثل یک آفتاب
 های کامپیوتر داد و کناره ولی حس عدم ثبات را انتقال می ،شد استفاده کرد هم می غیرشفاف
 ».شد برآمده می

یکپارچگی بین مهندسِی  سبِب شفاف بودن  هم در واقعیت و هم به طور استعاری، این نیمه
در دیدرس  هامدار  های روی صفحه آن زمان که تراشه. بیرونِی آن شد داخلِی کامپیوتر و طراحیِ 

ر بود جلوی نبودند، جابز همیشه ارصار داشت که مرتب به نظر برسند، وای به حاال که دیگر قرا
ام قطعاِت کامپیوتر و یکپارچگی آنها  این کِیس نیمه. چشم ملّت باشند شفاف، دقِت باالِی ساخِت 

                                                 
1  Wayne Gretzky 
2  Danny Coster 
3  Bondi Blue 
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حقیقِی  الزاماِت  ”سادگی،“رسزنده، در عیِن داللت بر  طراحیِ . دآوْر  کننده می را جلوی چشم مرصف
 .داد را نیز نشان می ”آن“

آیْو و . ای در خود داشت العاده یز پیچیدگی فوقکامپیوتر ن ی پالستیکیِ  حتی سادگِی پوسته
های پالستیکی  نقص بودِن فرآیند ساخِت کِیس ای بر رس بی ها با تولیدکنندگان کره گروهش ساعت

سازی  ی پاستیل شفاِف اغواگر، به یک کارخانه های نیمه حتی برای تولید رنگ. صحبت و کار کردند
. برابر یک کِیس معمولی ٣یعنی  ،دالر بالغ شد ٦٠ز در آخر، قیمت هر کِیس به بیش ا. رفتند

الً  از استفاده از  تا دریابند که آیاکردند  های متعددی بر پا می جلسات و کارگاه ،ها سایر رشکتاحت
های اضافه باشد، یا  هزینهی  کننده جربانبَرَد که  ی کافی فروش را باال می چنین کِیسی، به اندازه

 .نشد یهای خواستاِر انجام چنین تحلیلولی جابز . خیر
واقعاً تعداد . ای تعبیه شد که بیشرت جذاب و رمزگونه بود تا کاربردی  آیـَمک دستگیره روی کِیِس 

ی نصب آن را  آیْو فلسفه. افرادی که ممکن بود این کامپیوتِر رومیزی را با خود حمل کنند زیاد نبود
  :توضیح دادبرایم گونه  این

  
ی. آن دوره با تکنولوژی راحت نبودندمردِم « به . کند انسان اگر از چیزی ترسیده باشد ملسش 
برای همین فکر کردم اگر یک دستگیره آن باال باشد،  .دیدم ی مادرم از کامپیوتر را می واهمه ،عینه

 را دسِت ش. ملس است و هم قابل درک شود؛ چون دستگیره، هم قابل  تر می ارتباط راحت برقراریِ 
یز بودن دارد. کند به سمِت خودش دعوت می ی توکار  یک دستگیره ساخِت  ،متأسفانه. حس مت

ً چنین بحثی را می. داشت خیلی هزینه بر می اوضاع  ،استیو ولی با حضورِ  .باختم در اپِل قدیم، حت
که قضیه را  هنوز کامل توضیح نداده بودم ”!عالیه“ :به محض اینکه ایده را دید گفت .کرد فرق می
دوستانه بودن و رسزندگِی  بخشی از حِس  ،برایش کافی بود که بداند دستگیره قدر همین. گرفت

  ».آیـَمک است
 

 ِ در  ،آنها رابینشِتین رئیِس . تولید بود بخِش  مهندسانِ  ایراداِت  جابز مجبور به نادیده گرف
ی و وسواس برجسته کردِن مالحظاِت مربوط به هزینه آیْو، ُغلُو  های طراحیِ  هاِی اجراِی عالیِق ه

! دلیل از خودشان در آوردند که نه ٣٨وقتی ایده را به مهندسان دادیم، «: گفت جابز می. کرد می
 ”ب، چرا؟خُ “ :رسیدندپ ”.باید انجامش دهید. راه ندارد! نه! نه“ :من گفتم. کرد یشود چنین کار  ی
بازی  باألخره با کمی لج ”.پذیر است امکان که گویم به خاطر این که مدیرعامل منم و می“ :گفتم

 ».انجامش دادند
ِدی خواست به /چیات/اِی.بلیواد .بی .های تی آگهی کِن سیگال و سایرین در تیمِ  ،جابز از لی کلو

ن شیوه سپس در استودیوی ِرسّیِ . ندکوپرتینو بیایند و این محصوِل ُدردانه را ببین ی  اپل، با ه
ایی کرد -ی اشک نبود شباهت به قطره که بی-شفاِف آیْو  هیجانِی خودش طرِح نیمه چیزی . را رو
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پخش از تلویزیون و داستانش  که آن موقع در حالِ  ١ها  ِجتسون کامپیوتِر رسیاِل انیمیشنیِ   بود شبیهِ 
ی ،کامالً شوکه شدیم«: گفت سیگال می. همه باز ماند دهانِ . آینده بود راجع به زمانِ  این شد  ولی 

ً به فکر فرو رفتیم که . را رصیح گفت چه دارند دانند  یا حرضت مسیح، اینها هیچ می“واقعا
ً  ”؟کنند می . محصول کمک خواست نامِ  جابز از آنها برای انتخاِب » .نویی داشتند طرحِ  حقیقتا

کدام را  همیشه ابتدا هیچ جابز مثلِ . بود ”آیـَمک“گشت که یکی از آنها از پنج نام نزدش ب سیگال با
 ،ی او ولی بنا به گفته .بنابراین سیگال رفت و یک هفته بعد، با فهرسِت جدید برگشت. نپسندید

ن دیگر اآل «: جابز گفت. دادند ترجیح میها  مبه سایر نارا  ”آیـَمک“تبلیغاتی هنوز  های آژانِس  بچه
کم این نام  زد و کم آناولیه از روی  چند طرحِ » .ولی هنوز دوستش هم ندارم ،ازش متنفر نیستم

  .آیـَمک: محصول شد بنابراین اسمِ . برایش جلوه پیدا کرد
جابز  آیـَمک، آن تُندخویی قدیمی هم به رساغِ  تکمیلِ  األجلِ  همزمان با نزدیک شدن به رضب

محصول  بررسیِ  در یکی از جلساِت . تولید هم مواجه شدند مشکالِت ، به خصوص که با برگشت
های خشِم ترسناکش را دیدیم،  جلوهآن یکی از «: آیوْ  کارها شد، به قولِ  پیرشفِت  ندیِ کُ متوجهِ 

رابینشِتین  ابتدا نوبِت . کرد چرخید و به همه حمله می میز می دورِ » .کلمه واقعیِ  خشم به معنیِ 
ها دارید «: بعد اتاق را روی رسش گذاشت» کَنیم، رشکت جان می ای نجاِت اینجا همه بر «: بود و ش

  »!زنید به کار ند میگَ 
 ،محصول آیـَمک نیز برای به موقع حارض شدنِ گروه َمکینتاِش اول، اعضای   ی پروژہدرست مثل 

ً کار  رینِی  نوبت به جلسه. دیگر از جابز طلب داشتند ولی هنوز یک انفجارِ  .کردند میمتناوبا ی 
ونه تر محصوِل  جابز پیش. هم قرار داد محصول را کنارِ  قبل از مراسم که رسید، رابینشِتین دو 

نجا روی صحنه، دکمه. نهایی را رؤیت نکرده بود ایشگر را فشار داد و یک ه مرتبه سینِی  ی زیِر 
شیلِر به یاد » این کثافت دیگر چیست؟«: چندان مؤدبانه پرسید نهاو . پریدرام بیرون  دی سی
از » .رام چیست دی داند سی هیچ کدام چیزی نگفتیم، معلوم بود که خودش می«: آورد که می

دار روی  راِم شکاف دی سی  جابز ارصار داشت که قرار بوده یک. ها رشوع شد جا رسزنش همین
دی دارند و روی  خروج سی- و- باریک برای ورود اِف محصول باشد، از آنهایی که فقط یک شک

این دقیقاً  ،استیو«: رابینشِتین توضیح داد. شدند آن زمان هم نصب می قیمِت  های گران اتومبیل
ن سی نه، هیچ «: جابز با ارصار گفت» .رامی است که موقع انتخاِب قطعات بهت نشان دادم دی ه

ش جابز هم فروکِ  خشمِ . رابینشِتین عقب نکشید» !بود فقط یک شکاف. سینِی کثافتی در کار نبود
آمد، چون خیلی دیر بود که بخواهیم  تقریباً اشکم در«: خودش بعدها راجع به آن روز گفت. نکرد

  ».عوضش کنیم

                                                 
1  Jetsons 
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رینی به تعلیق در آمد جلسه رسید که جابز کل مراسم را لغو  برای دقایقی به نظر می. ی 
کرد که انگار داشت  رابی طوری به من نگاه می«: گفت ن روز میشیلِر راجع به آ . خواهد کرد

معرفی محصوِل من و اولین باری بود که این  این اولین مراسمِ  ” ام؟ فیل، من دیوانه“: پرسید می
ی اگر محصول عالی نیست، معرفی“: ذهنیت را از استیو دیدم که جابز رسانجام » .”کنیم اش 

ن اشک. استفاده شود دار شکاف رامِ  دی آیـَمک از سی رضایت داد که برای نسل بعدیِ  آلود  با چش
  ».کنم میدهی به محِض امکان مدِل شکافی را جایگزین کنی، مراسم را اجرا  اگر قول می«: گفت

ی  تصویر، جانی آیْو ایده در قاِب . کوچکی وجود داشت ویدیوی مراسم هم مشکلِ  در موردِ 
 ها چه کامپیوتری داشتند؟ درست مثل وقوعِ  جتسون«: پرسید میداد و  خود را توضیح می طراحیِ 

ای از رسیال که در آن جین جتسون  ثانیه دو  یک کلیِپ  ، ابتدادر همین لحظه» .آینده در دیروز بود
ایشگر بود و سپس یک کلیِپ   درخِت  زیرِ در ها  جتسون شادیِ دیگر از  ایِ  ثانیه دو  جلوی 

یکی از دستیاراِن تولید، به جابز گفت که باید آن دو کلیپ را حذف کنند . شد کریسمس، پخش می
ی اجازه ١راباربِ -چون هانا هر چه » .حذفش نکن«: جابز بر رسش فریاد زد. داد ی استفاده از آنها را 

نگهش ! به َدَرک«: دقوانین است، جابز کوتاه نیام بیچاره توضیح داد که این کار نقِض  دستیاِر تولیدِ 
 .ها حذف نشد و کلیپ» دار

با رسیدِن . مجالت بودچاپ در سازی یک رسی آگهِی رنگارنگ برای  آماده لی کلو مشغولِ 
اس تلفنی دریافت کرداو ها به دست جابز،  ونه از آن سوی خط با عصبانیت  جابز. بالفاصله یک 

ی«: گ نیلِی آیـَمک متفاوت استها با رن گفت که رنگ نیلِی به کار رفته در آگهی فهمید  ش 
کلو کم » !چون این آشغاله ،دیگر کار کند دهم یک نفرِ  ها را می من آگهی! کنید دارید چه کار می

ی» .شان کن با هم مقایسه«: گفت. نیاورد کند و به  جابز که در دفرتش نبود ارصار کرد که اشتباه 
باألخره «: های اصلی را ببیند بنشیند و عکس که جبورش کردآخر کلو م  دسِت . داد زدن ادامه داد

ن آبی است سالها بعد، در بخِش مربوط به استیو » .ثابت کردم که این آبی، خوِد خوِد خوِد ه
واقع در چند خیابان ( مواد غذایِی پالو آلتو  ِ، یکی از کارکناِن فروشگاه٢گاوکِر سایِت  جابز در وب
ها را جا  ظهر داشتم کارتن از   یک روز بعد«: مطلبی با این مضمون نوشت )ی جابز، دورتر از خانه

خودروی معلولین توقف کرده بود و استیو جابز  پارکِ  ای در محلِ  نقره یک مرسدِس . کردم به جا می
درست قبل از معرفی اولین آیـَمک بود و تقریباً . زد بلند با تلفنش حرف می-آن بلند داخلِ داشت 

ت را شنیدممطمئنم که    »”!بسه. آبی .کثافت .یستن“: این کل
ی  بعد از تعلیق جلسه. داد مراسم، وسواس نشان می شورِ  رجابز مثل همیشه برای اجرای پُ 

رینیِ  دی رینی به خاطر مشکل سی دیگری ترتیب داد تا مطمنئ شود مراسمی عالی  رام، جلسات 
ِ ی اوجِ مراسم یعنی حر  بارها لحظه. خواهد داشت به آیـَمک سالم «کِت عرضی روی صحنه و گف

                                                 
1  Hanna-Barbera 
2  Gawker 



و ت  س ی ب ل  ص ت ف ف   ٣٦٨   | ه

 

شفاف بودِن محصوِل جدید  خواست تا ویژگِی نیمه نقص می یک نورپردازِی بی. را تکرار کرد» کنید
ن رفتار وسواسی . توی چشم بزند، اما بعد از چند بار تغییر راضی نشد که جان اسکالی - دوباره ه

رینِی معرفی َمکینتاش در تر  دستور داد نورها روشن. ایان شد -دیده بود ١٩٨٤ هم در جلسات 
در بنابراین از صحنه پایین آمد و . اش نکرد ولی این هم راضی ،باشند و زودتر روی صحنه بتابند

آنقدر ادامه «: جلویی انداخت و گفت پاهایش را روی صندلیِ . تاالر روی یک صندلی نشست وسِط 
ی بعد  دفعه» .نه، نه، اصالً جواب نداد«: گفت ،سعی کردنددوباره » باشد؟. بدهید تا درست شود

» .شوم دارم از این تکرارها خسته می«: بندی خیر، ُغرُغر کرد روشنایِی نورها مناسب بود ولی زمان
ن ُ «: داد زد. خواست روی صحنه درخشید طور که او می رسانجام، آیـَمک درست ه ! درست شد! ہا

  »!عالیه! خودشه
مدیره بیرون کرده  کوال را از هیئت اش مایک مارک جابز یک سال قبل، استاد و رشیک قدیمی

ی  کرد و به خاطر شباهت این دوره با دوره افتخار میآیـَمک ی  پروژہاما حاال به کاِر خود در . بود
ور کوال را به کوپرتینو دعوت کرد تا به ط قدر عاطفی شده بود که مارک معرفی َمکینتاش، آن

 تنها ایرادش به ماوِس . تأثیر قرار گرفت کوال تحت مارک. خصوصی محصول جدید را نشانَش دهد
 با وجود مخالفِت . گوی هاکی است و مردم از آن متنفر خواهند شد گفت مثلِ  می. جدیِد آیْو بود
دانست،  لی میعاآیـَمک را ها  ولی از سایر جنبه. کوال را اثبات کرد زمان این نظِر مارک جابز، گذشِت 

  .وار عالی درست مثل جد بزرگش؛ دیوانه
  
  

  1998ي م 6معرفي، 
  

، جابز سبک نوینی از تئاتر روی صحنه را به ١٩٨٤در رویداد معرفی َمکینتاش اصلی به سال 
ی اوج، از باال نوری  ساز که در لحظه معرفی محصول به عنوان یک رویداد تاریخ: جهان معرفی کرد

دادند و گروه کُِر  شد اگر فرشتگان آواز رس می و چه خوب می- تابید  درخشان به روی صحنه می
برداری از محصولی که تنها امیِد نجات اپل و صنعت  برای پرده. خواند می ”لویا هاله“نتخب، م

انی کالِج عمومِی دی ادین، تاالر سخ آنزا در کوپرتینو  کامپیوترهای شخصی بود، جابز در انتخابی 
ن محل معرفی َمکینتاِش  ام خواست با اجرای این رویدا می. ١٩٨٤ سالِ  را انتخاب کرد؛ ه د از 

یت جامعه  دهندگانِ  ی توسعه مشکالت عبور و با کنار زدن تردیدها، نیروهای کار را تقویت، ح
چشمی ی  گوشه ،اما در عین حال. جدید را آغاز کند افزار را جلب و بالفاصله بازاریابی محصولِ  نرم

نقدر شور و نقص  برگزاری یک رویداد بی. هم به لذِت اجرای اُپراِی معرفِی محصول داشت ه
  .ی یک محصول عالی رساند که عرضه شوِق او را به اوج می
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. گزاری از سه نفر که به دعوت او در ردیف اوِل تاالر نشسته بودند رشوع کرد مراسم را با سپاس
: گفت. خواست دوباره آنها را در کنار داشته باشد کسانی که از آنها فاصله گرفته بود ولی اکنون می

او » ا با استیو وازنیاک در گاراژ منزل والدینم تأسیس کردم و امروز استیو اینجا است،من رشکت ر «
کوال  سپس مایک مارک«: را با دست نشان داد و تقاضای تشویقش، حضار را به کف زدن وا داشت

هر دوی این «: طور ادامه داد و این» به ما پیوست و خیلی زود اولین رئیِس رشکت، مایک اسکات
» .کدام از ما بدوِن این سه نفر اآلن اینجا نبودیم قدیمی امروز در تاالر حضور دارند و هیچ دوستانِ 

نش اشک در حالی که تشویقِ  اَندی ِهرتزِفلد و تیِم . آلود شد جمعیت به هوا بلند شده بود، چش
ن داشت که محصوِل ج. هم در تاالر بودند اول َمکینتاِش  دید باعِث جابز به آنها لبخندی زد و ای

 .افتخارشان خواهد شد
ایش جابز  ایِش تصاویِر مربوط به اسرتاتژی جدیِد اپل برای تولید محصول، و نیز  بعد از 

ایی از عشق جدیدش شد اسالیدهایی از سطح کارایِی کامپیوتر جدید، آماده در حالی که . ی رو
ایش در آمده بود،  بزرگِ  ی روی پرده ،مانند تصویری از کامپیوترها و مانیتورهای قوطی سالن به 

گونه است و من دوست دارم یک امتیاز برای خودم قائل شوم  کامپیوترهای امروز این ظاهرِ «: گفت
یل جدیِد کامپیوترها از امروز به بعد است سپس پارچه را از روی میزی که » .و آن، نشان دادن ش

نورهای صحنه روی جابز متمرکز . ایی شدآیـَمک رو بدین صورت،در مرکِز صحنه بود کشید و 
های  ی ماوس را فشار داد و درست مثِل معرفی َمکینتاش، تصاویری از عملکرد دکمه. شدند
با » سالم«ی  و در پایان، کلمه ندایشگر بُر خورد ی کامپیوتر با رسعِت زیاد ُرویِ  العاده فوق
ایشگر آمد؛ ی َمکین بر صفحه ١٩٨٤خطی مشابه با آنچه در سال  دست تاش نقش بسته بود، روی 

رعدآسا  ،حضار با این سالِم دوباره، صدای تشویقِ  ).دوباره(: این بار زیر آن، داخِل پرانتز، نوشته شد
: سپس گفت. خیره شد شجابز عقب رفت و با افتخار به َمکینتاش جدید. در فضای سالن پیچید

ای با  سیاره. ی خوب یک سیاره«: به هوا رفتی جمعیت  خنده» ی دیگری آمده، انگار از سیاره«
  ».طراحان بهرت

ادین عرضه کرد که این یکی می آری، جابز یک ای  داِر هزاره رفت تا طالیه بار دیگر محصولی 
یز فکر کن“ای به  جدید و ابراز وفادارِی صادقانه  ،او به جای کِیسی به رنگ ِبژ. باشد ”مت

یی حجیم،  ،های در هم رفته با سیم ایشگری دستگاه کاربرپسند و با روح، یک و دفرتچه راهن
کافی . های مردم آورد رسخ به خانه اِی مرغاِن سینه فیروزه  لطیف در ملس و زیبا در ظاهر، مثل تخمِ 

ی چنین محصولی بود بیرون  ی سفیدی که برازنده ی زیبای آن را بگیرید، از جعبه بود دستگیره
ترسیدند، این  تر، از کامپیوترها می کسانی که پیش. بیاورید، و یک راست به پریز برق وصل کنید

ن میو شان را بُرد،  یکی دل ها با دیدِن آن لب به تحسین  خواستند در اتاقی قرارش دهند که مه
الً-بگشایند و  افزاری  سخت«: وصفش نوشتاستیون لِوی از نیوز ویک در . اش شوند شیفته - احت
این فقط . رنگارنگ در هم آمیخته است یک چرتِ  تخیلی را با زیباییِ -های علمی داستان که سوسویِ 
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 بلکه صدای تپش قلبی سا است، یعنی که اینک رشکِت  ،های اخیر نیست زیباترین کامپیوتر سال
ی صنعت پیشتاز دگرگون«فوربْس به آن لقِب » .از اوهام رها شده سیلیُکنی  رؤیاپرداِز دره

ن اسرتاتژِی «: حتی جان اسکالی هم از تبعید بر رس ذوق آمد و گفت. را داد» کامپیوتر او ه
محصوالِت قََدر بساز و آنها را : سال پیش مدیون آن بود ١٥های  ای را به کار گرفته که موفقیت ساده

 ».با بازاریابِی عالی به اوج برسان
امی نداشتآشنا و رس  هاِی یک فردِ  جویی البته عیب ها را  آیـَمک ستایشدر حالی که . شناس 

داد که  اطمینان می کردند، بازدید میگران مالی که از مایکروسافت  بیل گِیتس به تحلیلکرد،  درو می
سخر به رنگ . این فقط یک هوس زودگذر است او با اشاره به یک کامپیوتر شخصی که برای 

مدت . ها است که اپل در حال حارض دارد، رهربِی رنگتنها چیزی «: قرمز در آورده بود، گفت
ی . جابز از رفتار او عصبانی شد» .کشد که آن را هم ازش بگیریم، من که نگران نیستم زیادی طول 

ً به خاطر نداش سلیقه مورد استهزا قرارش  به یک خربنگار گفت که گِیتس، مردی که او علنا
: گفت. َمک را آنقدر رستر از سایر کامپیوترها کرده نداردداد، هیچ درکی از آن چیزی که آیـ می

پیش خودشان . کنند قضیه فقط زیبایِی ظاهری است فکر می. این عاجزند رقباِی ما از درکِ «
ن نتیجه را ،  پاشیم مان می قراضه مقدار رنگ روی کامپیوترِ  یک ما هم که گویند می و ه
 ».گیریم می

ی آغازین  در شش هفته. ع شدو دالر رش  ١.٢٩٩با قیمت  ١٩٩٨فروش آیـَمک در آگوست 
واحد گذشت و به این صورت،  ٨٠٠.٠٠٠تا پایان سال، این رقم از مرز . واحد فروش کرد ٢٧٨.٠٠٠

٪ از فروش ٣٢جالب اینجا است که . ترین فروش محصوالِت اپل تا آن موقع را از آن خود کرد رسیع
های  ٪ از افراد هم از دستگاه١٢و  ،خریدند کامپیوتر می مربوط به کسانی بود که برای اولین بار

  .ویندوزی کوچ کرده بودند
ً . آیْو چهار رنِگ شاداِب دیگر هم برای آیـَمک تدارک دید ،به زودی کامپیوتر در  ی عرضهمسل

ها حتی خوِد اپل  در اک رشکت. ی تولید، انبارداری و توزیع بود رنگ، چالشی بزرگ در زمینه پنج
ولی جابز  ،ی چنین کاری را محاسبه کنند فایده-و-شد تا هزینه ر قدیم، جلسات متعددی بر پا مید

با اشتیاق به آنها . های جدید دیوانه شد و سایر مدیران را هم به استودیو احضار کرد با دیدن رنگ
ام رنگ«: گفت . به اعضای تیمش نگاه کرد زده بهتوقتی آنها رفتند، آیْو » !ها را تولید کنیم باید 

اش را  ساعته نسخه ولی استیو نیم ،کشید ها طول می در اک جاها این تصمیم ماه«: گفت خودش می
  ».پیچید

خودش  ”.راِم مسخره دی خالص شدن از ّرش آن سی“سپس نوبت رسید به درخواسِت جابز براِی 
ام اسرتیوهای گران«: گفت می دار دیده بودم، بنابراین رفتم  م شکافرا دی قیمِت سونی یک سی در 

ن را برای نسخه ها و پا گذاشتم بیخ خرخره رساغ تولیدکننده ی بعدِی آیـَمک که با  شان تا عین ه
رابینشِتین سعی کرد او را از این تصمیم منرصف کند » .آمد، درست کنند ماه بیرون می ٩ی  فاصله
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ِش های جدیدی خواهد آمد که عالوه بر قابلیِت خوانِ  رام دی کرد که به زودی سی بینی می چون پیش
ی مرسوِم صنعتی، ابتدا  ها را هم دارد و طبق رویه دی اطالعات، امکان نوش اطالعات بر روی سی

 اگر اآلن بروی رساغِ «: به جابز گفت. دار آمد و بعد نوِع شکاف داِر آنها به بازار می نوع سینی
 ».افتیم می  ولوژی عقبدارها، برای همیشه از تکن شکاف

در یک رستوراِن سوشی در » !شخواهم مهم نیست، من میبرایم «: جواب دادجابز 
. قدم زدن ادامه دهند گفتگو را حینِ  او ارصار کردناهار بودند که  رصِف  فرانسیسکو مشغولِ  سان

» .یخواهم این کار را به عنوان یک لُطِف شخصی در حقم انجام بده من ازت می«: گفتسپس 
ً حقانیتش اثبات شد ،باألخره رابینشِتین کوتاه آمد ی با رام دی مدتی بعد، پاناسونیک سی. ولی بعدا

ِ اطالعات بیرون داد؛ البته ابتدا برای کامپیوترهایی که سی ای  رام کاسه دی توانایِی خواندن و نوش
  !داشتند

گویی به تقاضای کاربرانی  در ابتدا اپل از پاسخ: آتی آشکار شد در چند سالِ  ،تصمیماین  اثراِت 
ماندگی  ولی کمی بعد، همین عقب .بودند باز ماند ها دی که خواهان ریخ موسیقی روی سی

آسا از رقبا  بیشرتی روی بیاورد و به جستجوی راهی برای سبقِت برق باعث شد رشکت به خالقیِت 
  .جابز برای ورود به بازار موسیقی یمِ این همزمان شد با تصم. بر خیزد



  
 

 

 بیست و هشتفصل 
  

  مديرعامل
 

 بعد از این همه سال، هنوز دیوانه
  
  

  
 .٢٠٠٧با تیم کوک، 

  
 

  تيم كوك
 

یز فکر کن“های  جابز در بازگشت به اپل، آگهی ن ساِل  ”مت را به روی آن فرستاد و در ه
پردازِی  لذا برای اک مردم یقین حاصل شد که او رسشار از خالقیت و ایده. اول آیـَمک را عرضه کرد

ی دور، هیچ ها اما در آن سال. ی اول حضورش در اپل نیز نشان داده بود این را در دوره. بکر است
در آن دوره که چنین قابلیتی . معلوم نبود که آیا قادر به رهربی یک رشکت بزرگ نیز هست یا خیر

  .را از خود بروز نداده بود
رکز خود را به آغوِش کار سپرد، که  چنان با واقع به اپل، اما در بازگشِت افتخارآمیزش بینی و 

یدانستند به قوانیِن دنیا  حتی آنهایی که می اِد ووالرد، پشتیبان او . دهد نیز متحیر شدند تن در 
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پرداز  تبدیل به یک مدیر شد که این خیلی فرق داشت با مجری یا ایده«: گفت مدیره، می در هیئت
 ».برای من که غافلگیری خوشایندی بود. بودن

ِ محصوالِت ضعیف از چ. بود ”رکز“کالِم مدیریتِی جابز  تکیه ی تولید،  رخهپس از کنار گذاش
او توانست بر وسواس خود . ی اپل را هم محدود کرد عامِل در حال توسعه کارکردهاِی فرعی سیستم

ام قطعات  مبنی بر تولید محصوالت در کارخانه های اپل فائق آید و پس از واگذارِی تولید 
ود که های همکار، اطمینان  به رشکت - ها مدارها گرفته تا کِیس از صفحه-افزاری  سخت حاصل 
مرغ، کامپیوترها هم  درست مثِل شیر و تخم. کنندگاِن اپل، انضباط سختی را بر کار حاکم کنند تأمین

 جابز، موجودی انبارهای اپل معادل ارزش تولیداِت  ورودِ  دوِ در بَ . ای محدودی دارند عمر قفسه
ی راکِد اپل در آن  ایهحجم رسم. دیگری تکنولوژیکِ  ماه بود، یعنی بیش از هر رشکِت  ٢بیش از 

ً معادلِ  ،زمان توانست این حجم را به  ١٩٩٨اما جابز در اوایل سال . میلیون دالر بود ٥٠٠ تقریبا
  .نصف، یعنی معادل ارزِش تولیداِت یک ماه، کاهش دهد

سیِ  های جابز بی البته موفقیت مخملی به جزئی از راهربدهای  تلفات هم نبود زیرا هنوز دیپل
 ١اکسپرس های اِیربُرن  به عنوان مثال، وقتی متوجه تأخیر یکی از بخش. بود ہ و بدل نشدمدیریتی ا

او به خاطر  اما. یدکی شد، به مدیر مربوطه در اپل دستوِر لغو قرارداد را داد در تأمین قطعاِت 
پس برو بهشان بگو اگر ما را به گَند بکشند، دیگر «: جابز گفت .کار رس باز زد تبعات قانونی از این 

مدیر مذکور استعفا داد و شکایتی که » .ِسنتی هم از اپل به جیب بزنند ١٠امکان ندارد حتی یک 
آن مدیر به من . هشدارش را داده بود، به زودی از راه رسید که حل و فصلش یک سال طول کشید

ارزید ولی دیگر تحملش را  میلیون دالر می ١٠اختیاری که داشتم  قِ ح ماندم سهامِ  اگر می«: گفت
ی جدید دستور داده شد موجودی  کننده به توزیع» .کرد و به هر حال خودش اخراجم می-نداشتم 
تحت نظر استیو جابز، «: گفت مدیرعامل آن رشکت می. ٪ کاهش دهد که او هم داد٧٥کاال را 

در  ٢آی تکنولوژی.اِس.اِل.در مقطعی دیگر، رشکت وی» .ر استخطای مجاز برای ایفای وظیفه صف
آسا، رشوع کرد  ی برق جابز با تشکیل یک جلسه. تراشه دچار مشکل شد تعداد کافیِ به موقعِ تأمین 

آی توانست .اِس.اِل.آخر وی دست. هستند» های کثافِت عوضی آشغال«به داد زدن که آنها همه 
های مخصوصی طراحی کردند که پشت هر  ساند و مدیران آن، ژاکتها را به موقع به اپل بر  تراشه

 ).های کثافِت عوضی آشغال(ع .ک.آ تیمِ  :یک نوشته شده بود
به این نتیجه رسید که دیگر بعد از سه ماه فعالیت زیر نظر جابز، مدیر ارشد عملیاتِی رشکت 

ً عملیات. بس است و استعفا کرد ً یک سال، جابز شخصا ی اپل را مدیریت  ای روزانهه برای تقریبا
ام افرادی که برای مصاحبه می ،کرد های تولیدی نسل قدیم  آدم«: آمدند به قول خودش زیرا 
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ی  ها و زنجیره بندِی عملیات کارخانه خواست که بتواند زمان حال آنکه او کسی را می» .بودند
  .که مایکل ِدل کرده بود ی محصوالت رشکت را کامالً دقیق تنظیم کند؛ درست شبیه کاری عرضه

ی تدارک و  ای که تجربه ساله ۳۷تیم کوک نائل آمد؛ مرد با وقاِر  به مالقاِت  ۱۹۹۸سپس در سال 
 عملیاتیِ  کسی که نه فقط مدیر ارشدِ  .کامَپک را داشت ی عرضه در رشکِت  زنجیره و مدیریِت  ،تأمین

به  جابز. گردیدبدل نیز ی رشکت  ادارهی  پِس پردهجابز در  بدیلِ  بلکه بعدها به رشیک بی اپل شد،
  :خاطر می آورْد که

  
به این نتیجه . ی تدارکات و تأمین داشت، چیزی که درست مناسب نیاز ما بود تیم تجربه«

های تولیدِی زیادی دیده بودم که در  در ژاپن کارخانه. مشابهی داریم نگرشرسیدم که من و او 
سفارشات متبحر بودند، ابتدا برای َمک و بعد در نِکست مشابه آنها را  ”درست رس موعدِ “تحویِل 
ن را می دانستم چه می می. ساختم بنابراین . خواست خواهم و بعد تیم از راه رسید که او هم ه

ً به کارش وارد استاو کار با هم را رشوع کردیم و به زودی به این اطمینان رسیدم که  . دقیقا
با . کردیم های راهربدی به خوبی تعامل می م داشت و در سطح اسرتاتژیدیدگاهی مشابه خود

آمد و نظرم  وجود او، حاال دیگر در ذهنم جا برای خیلی چیزها باز شده بود، مگر اینکه خودش می
  ».خواست را می
 

که  هآالباما بزرگ شد ١او در رابرتزِدیل. سازی است ی کشتی کارخانه یک کارگرِ  تیم کوک، فرزندِ 
به  ٤در ایوبورناو که . استاحل خلیج و ساعتِی س در نیم ٣نساکوالو پِ  ٢شهری کوچک بین موبایل

گرفت و دوازده سال برای  کار و کسبمدرک  ٥در دوکسپس تخصص مهندسی صنعتی رسید، 
لی ٦اِم در پارِک تحقیقاتِی مثلث.بی.آی تازه  ،در زمان مصاحبه با جابز. کار کرد ٧در کارولینای ش

یک مهندس بسیار منطقی و به نظر مناسب برای کار در . در کامپَک مشغول به کار شده بود
پنج دقیقه بعد از «: گفت خودش می. ولی در آن دیدار به داِم کاریزمای جابز افتاد ،کامپَک بود

و به بینی که هست را به باد بسپارم  خواست هر چه منطق و پیش رشوِع مصاحبه با استیو، د می
ن فرصتی باشد که فقط یک  گفت پیوس به اپل می ام می َشم درونی. اپل بیایم بار در  تواند ه

یک بار به . و کوک این فرصت را قاپ زد» دشو  میفراهم ی خالقی  برای کار با چنین نابغهآدم  عمرِ 
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ولی گاه تکیه  ،منطقی تصمیم بگیرند آموزند که بر اساِس تجزیه و تحلیلِ  مهندسین می«: من گفت
 ».ترین چیز است بر َشم و جرأت، رضوری

 بدل به چشم و گوِش با آمدن به اپل،  ،وقف کارش استهمچنان هرگز ازدواج نکرده و که کوک 
شد تا  بیدار می ٤:٣٠اک روزها ساعت . نظیر وظایفش را ایفا کرد جابز شد و با پشتکاری بی

صبح،  شِش  و کمی بعد از ساعِت  فتر  ورزش می سپس یک ساعت به سالنِ . ها را ارسال کند ایمیل
هنگی های تلفنِی عرص یک کنفرانس. شد در محل کار خود حارض می های  شنبه برای انجام ه

های  ها و فریاد خلقی تأثیر مدیرعاملی با کج در رشکتی که تحت. داد رو را او ترتیب می ی پیش هفته
های ساکِت  و نگاه ،بخِش آالبامایی ی آرامش کننده بود، کوک رشایط را با رفتار مالیم، لهجه ناراحت

ه کوک گر چ«: در فُرچون نوشت ١آدام لَشینسکی. کرد معروفش، به سمتی مطلوب هدایت می
های ممتد و  ولی معموالً اخمناک و در جلساْت معروف به سکوت است، رویی خوش مستعدِ 

زایی  های انرژی شنوی، صدای باز کردن شکالت در چنین مواقعی تنها چیزی که می. ناخوشایند است
  »!خورد است که همیشه دارد می

ن ابتدای تصدی پستش کنندگاِن چینی به وجود  مشکلی را که با یکی از تأمین ی،ا هدر جلس ،ه
خیلی بد است، یک نفر باید برای پیگیرِی قضیه در چین «: گفت. آمده بود به اطالعش رساندند

احساس  سی دقیقه بعد، به یکی از مدیران عملیاتی که رس میز بود نگاه کرد و خیلی بی» .باشد
اش به فرودگاه  راست با اتومبیل شخصی آن مدیر برخاست، یک» چرا هنوز اینجایی؟«: گفت
و بعدها تبدیل به یکی از معاونین ارشِد کوک (فرانسیسکو رفت و بلیتی به مقصد چین خرید  سان
 .)شد

رشکت کاهش داد و آنها را تحت فشار  ٢٤به  ١٠٠اپل را از  کنندگاِن کلیدیِ  کوک تعداد تأمین
ی را متقاعد به حضور بسیار . تری ارائه کنند های مناسب شان قیمت گذاشت تا برای حفظ موقعیت

سپس . رشکت را تعطیل کرد انبارِ  ١٩تا از  ١٠های تحت امِر اپل و بدین طریق  در نزدیکی کارخانه
، جابز ارزِش ١٩٩٨در ابتدای . با کاهش اقالِم نیازمند به انبارداری، باز هم از موجودی انبارها کاست

ن سال، کوک آن . ه بودماه به نصف کاهش داد ٢موجودی انبار را از معادل تولید  در سپتامِرب ه
روز رسانید؛ چیزی که تحسین همگان را  ٢روز کاهش داد و در سپتامرب سال بعد به معادل  ٦را به 

ی طراحی به  عالوه بر اینها، کوک توانست فرآیند رسیدن یک کامپیوتِر اپل از مرحله! بر انگیخت
ها کاست، بلکه  ام این موارد نه فقط از هزینه. ماه تقلیل دهد ٢ماه به  ٤ی ساخت را، از  مرحله

  .باعث شد هر محصولی از جدیدترین قطعاِت موجود در صنعت کامپیوتر برخوردار گردد
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  گروهي و كارِ عينِ هم هايِ اسكي يقه
  

، پرسید که چرا همه در ١سونی، آکیو موریتا از رئیِس  ١٩٨٠ی  جابز در سفری به ژاپن در دهه
با رسخوردگی به من گفت که «: کرد که خودش نقل می. پوشند همسان می  سونی لباِس های  کارخانه

هر روز به باالجبار هایی مثل سونی  هیچ کس لباسی برای پوشیدن نداشت و رشکت ،بعد از جنگ
ی  هایی مثل سونی، البسه در رشکتها به خصوص  در طول سال» .دادند می کار خود لباِس  کارکنانِ 

جابز هم . رشکتهر کارگران  برای شناساییِ  ه بودکاری و راهی شد به یک سبکِ مسان تبدیل ه
  ».آید اپل می ی کاریِ  بندی رسیدم که چنین سبکی به فلسفه به این جمع«: ایده را گرفت

ی واحد  البسه خود قائل بود، ایسی میاک را به طراحیِ  سونی به خاطر اهمیتی که برای سبکِ 
شت ای با  تنه دار بود؛ یعنی نیم های زیپ تنه از جنس نایلون با آستین یمنتیجه، یک ن. ه بودگ

بر آن شدم به ایسی میاک زنگ بزنم و تقاضای یک «: گفت جابز می. تبدیل به یک جلیقه قابلیِت 
ونه از ژاپن برگشتم و به بچه. کنمبجلیقه برای اپل  ها گفتم که خیلی عالی خواهد شد  با چند 
ُ . ستفاده کننداگر همه از آنها ا  ».ام بدشان آمد همه از ایده! خدا، روی صحنه هو شدم ہا
 ی یک لباِس  های مرتبی که با او داشت، به ایده در دیدار. با میاک دوست شد جابز ،در این بین

و هم به ) این چیزی بود که خودش گفت(شخصِی مخصوص رسید؛ هم به خاطر راحتِی روزانه 
ادین آن  پسندِ مورِد های سیاهش که  از ایسی خواستم تعدادی از آن یقه اسکی« :خاطر ویژگی 

مرا از شنیدن این  جابز که تعجِب » .او هم کم نگذاشت و صد تا از آنها فرستاد. من بود درست کند
به . های من این هم از لباس«: کمد را نشانم داد و گفتدر های انباشته  مطلب مشاهده کرد، لباس

نم کفاِف باق   ».ی عمرم را بدهدگ
سخت  ،جمعی عبادت نکرد انتخاِب  هرگز در محراِب  اینکه و–اش  َمِنش استبدادی با وجودِ 

معدود  ها به برگزاری جلساِت  بسیاری از رشکت. تا فرهنِگ همکاری را در اپل پرورش دهد کوشید
وقتی  هر دوشنبه یک جلسه با مدیران ارشد و هر وقت و بی بود؛ جابز بر عکس ،کردند افتخار می
های  های پاِورپوینت و معرفی هنوز به اسالید. کرد پایاِن بررسِی محصول را بر پا می جلسات بی

های  مشکالت را دقیق حالجی و گروه  خشک و رسمی، حساسیت و ارصار داشت که افراِد دور میز،
 .کنندکاری نظرات خود را ارائه  مختلِف 

ایز اپل با رقبا، یعنی یکپارچگی کلی  افزار  از طراحی گرفته تا سخت-به خاطر اعتقادش به وجه 
ام گروه می ،افزار و محتوا و نرم . ها به طور موازی و با ارتباطاِت تنگاتنگ همکاری کنند خواست 

ی  یند توسعهبه جای فرآ. بود ”مهندسی همزمان“و  ”مشارکت عمیق“دو عبارِت ِورِد زبانش 
ای که در آن محصول باید به ترتیب از بخش مهندسی به بخش طراحی و سپس به بخش  مرحله
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های کاری را وا داشت تا همزمان به کار  رفت، گروه تولید و آنگاه به بخش بازاریابی و توزیع می
حتی ما تولید محصوالت یکپارچه است، یعنی  سبک کاریِ «: گفت می. روی هر محصول بپردازند

  ».ها هم باید یکپارچه و با ترشیک مساعی باشد گروه  فرآیند کاری
به جای نظرخواهی از مدیِر بخِش . شد های کلیدی هم رعایت می این رویکرد در استخدام

کوک، تِوانیان، شیلِر، رابینشِتین - مربوطه، نامزدهای تصدی هر پست را به مالقات با رهربان رشکت 
نشستیم و میزان  دور هم می ،شخصبعد همگی بدون حضور آن «: گفت می. فرستاد می -و آیوْ 

 انفجارِ “هدفش از این کار، مقابله با » .سنجیدیم های او با نیازهای رشکت را می تناسب توانایی
  :گفت می. شد استعدادهای درجه دو در رشکت می بود که منجر به انباشِت  ”ها مرصف بی

 
بهرتین پرواز، . ٪ یا همین حدود است٣٠بین خوب و عالی، ی  در مورد اک چیزها، فاصله«

کنی  فکر می. آدم باالتر باشند آلِ  ایده متوسِط  ٪ از حدِ ٣٠ممکن است   بهرتین غذا و چیزهای دیگر،
توانست جلسات  می. از یک مهندِس معمولی برتر بود) ٪٥.٠٠٠(برابر  ٥٠من در واز چه دیدم؟ او 
متشکل از  تیمیتشکیل گروه َمک هم تالشی بود برای ساخ . را توی رسش برگزار کند

ی گفتند این دیگران می. هایی مثل او یک درجه از کار کردن با هم متنفر آیند،  ها از پسش بر 
های درجه یک  های درجه یک فقط دوست دارند با بازیکن بازیکن ،ولی به نظر من. خواهند شد

. های درجه یک بوده و هست در پیکسار، کِل رشکت در اِشغال بازیکن. ها کار کنند، نه با درجه سه
اِم مشارکتی، یک نیاز جدی در فرآیند استخد. بعد از بازگشت به اپل هم در همین راستا تالش کردم

حتی اگر قرار باشد در بخش بازاریابی مشغول شوند، مجبورشان  ،افراد موقعِ استخدامِ . این راه بود
رابرت . ِجی ،من در این مورد رس مشقِ . های بخش طراحی و مهندسی حرف بزنند کنم با قدیمی می

ب اتم مطالعه کردم روژہپدر  او مدتی راجع به همکاران من حتی؛ است ١اوپنهایِمر . ی ساخِت 
  ».ولی آرزویم این بوده که باشم ،ام البته اصالً به خوبی او نبوده

  
وقتی . ولی جابز َشم خوبی برای استعدادیابی داشت ،کننده هم بود چنین فرآیندی مرعوب

جوان  گشتند، ایمیلی از یک مرد عامِل جدیِد اپل می دنبال یک طراح برای رابط کاربری سیستم
ود پاچه شد و خراب  آن داوطلب در جلسه دست. دریافت کرد و سپس او را به رشکت دعوت 

ن روز مغموم و مچاله در سالن نشسته بود که جابز آمد، جوانک تقاضا کرد که استیو . کرد ه
ونه. هایش را ببیند فقط یکی از ایده د و ساخته شده بو  ٢دایرکتور کارش با ادوبی او هم پذیرفت؛ 

عامل را نشان  ی اصلِی سیستم های بیشرت در جایگاه پاییِن صفحه آیُکننظیر برای چیدن  روشی بی
 بین ا مثل یک ذره داد، مکان میصفحه حرکت  های پایینِ  آیُکنماوس را روی  وقتی نشانگرِ . داد می
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ن لحظه استخدامش  ”وای خدای من“: گفتم«: گفت جابز می. کرد می بزرگرا  آیُکنهر  و ه
ُ   َمک داشتنیِ  این ویژگی بعدها به یکی از عملکردهای دوست» .کردم ل شد و آن طراحِ دب 10١اِس  . ا

های  ایش دار ِمنوها برای صفحه مستعد، در ادامه به طراحی کارکردهای دیگری مثل حرکت ادامه
ن ویژگی درخشانی که باعث می نوی طویل تا چند لحظه بعد از شود یک مِ  چندملسی پرداخت؛ ه

  .ی ملسی، به حرکت خود ادامه دهد انگشت روی صفحه ُرساندنِ 
هنوز روی او . ی جابز در نِکست او را به بلوغ رساند ولی رفتارش را چندان مالیم نکرد تجربه

ی گذاشت، حتی  زد و آن را در محل پارک اتومبیل معلولین کنار درب جلویی می مرسدسش پالک 
یز پارک «: برای این کارش ُجک ساختند. کرد گاهی اوقات جای پارک دو ماشین را اِشغال می مت

اد ویلچر کشید که روی آن لوگوی مرسدس قرار داشت یکی از بچه» .کن در اپل، . های اپل، یک 
ها و گاهی از این بابت به آن ،شدند که او را به چالش بکشند افراد مجاز بودند و حتی تشویق می

، حتی بودی هایش می ی حمله ها باید همیشه آماده ولی هنگام بررسی ایده. گذاشت احرتام هم می
: گفت می) همکار لی کلو(چِی جوان و خالق  جیمز وینِسنت تبلیغات! تا کله منتظر کنده شدنِ 

ن اولِ « یزی مثالً یک چ. ی نهایی تو بودی بحث از استیو بربی ولی گاهی برنده امکان نداشت ه
 :گفت آمد و می چند وقت بعد می ”ای است، ی احمقانه این ایده“ :گفت کردی و او می پیشنهاد می

من دو هفته پیش بهت  این را که خودِ “ :خواست بگویی دلت می ”.این هم از کاری که باید بکنیم“
ن که گفتی ایده ی ”!؟!ای است ی احمقانه گفتم، ه  :گفتی در عوض می. شد این را گفت ولی 

 ».”یموالعاده است استیو، بزن بر  فوق“
گاه با . کردند های نامعقول و نادرست او عادت می در عین حال افراد باید به کنار آمدن با حرف

کرد که  تحریف می شحقایق علمی یا تاریخی را پیش خانواده یا همکارانچنان راسخ،  اعتقادِ 
شاید «: دانست، به من گفت آیْو که این ویژگی را یک چیِز مرموِز عزیز می. ماند از میها ب دهان

ی حرف می  وار و متقاعدکننده هیچ اطالعی از آن نداشت ولی چنان دیوانه کردی  زد که شک 
اش گاه به درستی نکاتی را که از نگاه  العاده فوق  بینیِ  با باریک جابز» .”گوید داند چه می می“

آورْد که قسمتی از یک آگهی را به او  لی کلو به خاطر می. کرد دیگران دور مانده بود، کشف می
ولی بعد با شدیدترین لحن  ،نشان داده و چند تغییِر جزئِی مورد درخواستش را لحاظ کرده بود

کلو ! به آن خوبی را خراب کرده است آگهیِ  - و چطور-گرفته بود که چرا ممکن مورد حمله قرار 
چیزی آنقدر ریز که . ایم دانم از کجا، ولی فهمید که دو فریِم اضافی را حذف کرده ی«: گفت می

ً غیرممکن  خاص از موسیقی  خواست تصویر درست همزمان با یک تأکیدِ  می. بودفهمیدنش تقریبا
 ».حق داشت پخش شود و کامالً هم
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   موقتمديرعامل 
  

را  ”موقت“مدیره، بیش از دو سال او را تحت فشار گذاشت تا  مرشِد جابز در هیئت ،اِد ووالرد
ِ حقوق  ،ولی او نه تنها از تعهد دادن رس باز زد ،خود بردارد  از جلوی عنوان شغلی بلکه با گرف

خودش به شوخی . زده کرد همه را حیرتاختیار،  حقِ  دالر و عدم دریافت سهامِ  ١ی  انهیسال
» .گیرم ِسنت هم بر اساس کارکردم حقوق می ٥٠ِسنت برای حضور در رشکت و  ٥٠من «: گفت می

اوجِ ( ٢٠٠٠دالر در ابتدای سال  ١٠٢به باالی  ،١٩٩٧دالر در جوالی  ١٤قیمِت هر سهِم اپل از زیر 
س کرد که جا. رسیده بود) حباِب اینرتنت بگیرد ولی  اختیار حقِ  بز حداقل مقداری سهامِ ووالرد الت

آن » .ام به اپل برگشته  خواهم مردم فکر کنند که برای پول ی«: او پیشنهادش را رد کرد و گفت
خودش  دالریِ  ٢.٥ولی جابز به حقوق  ،میلیون دالر داشت ٤٠٠ارزشی در حدود  اختیار حقِ  سهامِ 

 .برای آن دوره رضایت داد
ِ  دلیِل اصلِی بر اما با فرا . ی اپل بود از جلوی ِسَمتش، عدم اطمینان به آینده ”موقت“نداش

امش  همه می ٢٠٠٠رسیدن سال  به خاطر هم دانستند که مأموریِت نجات اپل انجام یافته و 
 ”ترشیفاتی“روی طوالنی با لورین، راجع به چیزی که از نظر همه  او در یک پیاده. بود جابزحضور 

از جلوی ِسَمتش، اپل بدل  ”موقت“با حذف . بود بحث کرد ”جدی“و یک موضوع ولی برای ا
هایی به جز  او به واقعیت؛ از جمله ورود به عرصه های رؤیاییِ  شد به یگانه محل تبدیل ایده می

 . کامپیوتر
 مدیره یک بلوک بزرگ از سهامِ  هیئتکه پیشنهاد کرد  و به هیجان آمد جابزووالرد از تصمیم 

بگذار باهات رو راست باشم اِد، چیزی که «: ولی جابز جواب داد. دبه او اختصاص ده اختیار حقِ 
ما تازه به دنیا آمده و من از پروازهای تجاری خوشم  سومِ  فرزند. دهم یک هواپی است ترجیح می

» .دهم خواهم با خانواده به هاوایی بروم و در سفر به رشق، خلبان آشنا را ترجیح می می. آید ی
لَری اِلیسون که جابز . هرگز تحمل سالن انتظار فرودگاه و شلوغی پروازهای عادی را نداشتاو 

ی شخصی او برای سفر استفاده می دالر  ١٠٢.٠٠٠مبلغ  ١٩٩٩اپل در سال (کرد  گاهی از هواپی
ی اِلیسون پرداخت بابت استفاده چیزی که  هر«: هیچ به دِل خود بد راه نداد ،)ی جابز از هواپی

ی عالی  یک هدیه«: و بعدها گفت» !تا هواپی برایش بخریم خواسته بهش بدهید، ما باید پنج 
 ».مزد و منت اپل را از مهلکه نجات داده بود برای استیوی بود که بی

در ضمن . برآورده کرد ١وی.اسرتیم بنابراین ووالرد با خوشحالی، آرزوی جابز را با خرید یک گلف
: جابز باز هم غیرمنتظره بود العملِ  عکس. پیشنهاد کردبه او احتیار هم  حقِ  میلیون سهمِ  ١٤تعداد 

مدیره  هیئت. ووالرد جا خورد و به هم ریخت. میلیون سهم ٢٠نه،  ١٤خواهد؛  گفت که بیشرت می
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تو گفتی سهام «: گفت ووالرد. میلیون سهم را داشت ١٤اعطای  داران حقِ  از جانب سهام
قبالً روی سهام ارصار «: جابز جواب داد» .خواستی خواهی و ما هواپی را خریدیم که می ی

ارزش رشکت شود دوباره فکر کردم و اآلن از ٪ ٥تواند بالغ بر  ولی ش که گفتید می ،نداشتم
گرفتند و  هم جشن میای بود که همه باید دور  گانه در دوره بچه این یک کدورِت » .خواهمش می

میلیون سهم  ١٠، ٢٠٠٠ی  بدین صورت که در ژانویه .در آخر، اوضاع پیچیده شد. کردند پایکوبی می
ولی اوضاع . یک بلوک دیگر به او داده شد ،٢٠٠١ و سپس در ١٩٩٧ سالِ  مشابِه سهامِ  با رس رسیدِ 

ت سقوط کرد و جابز رشک سهمِ قیمت هر گیری حباب اینرتنت،  بد پیش رفت و در دوران شکل
تقاضای جایگزینی آنها  ،٢٠٠١ در انتهای سالِ سپس . استفاده کنددریافتی  سهامِ هرگز نتوانست از 

ل پایین  .ها ادامه یافت تا مدت ،کُشتی بر رس این سهام. تر را مطرح کرد با سهام جدید با قیمت اِع
یش  عدمِ  با وجودِ او   دخالتش در طراحِی داخلیِ . لذت بردبرخورداری از سهام، الاقل از هواپی

ی اِلیسون  !آن برای یک سال چطور؟ ولی طول کشیدنِ  .آن، هیچ عجیب نبود برای رشوع از هواپی
به عنوان مثال، درب بین . دیوانه شد جابزخیلی زود از دست او ولی  ،آن استفاده کرد و طراحِ 
ی اِلیسون کابین  کردجابز ارصار اما . ی بس داشت ی باز کردن و یک دکمه یک دکمه ،های هواپی

ی خودش یک دکمه ها هم خوشش نیامد که  دکمه استیلِ  ظاهرِ از . ی دوکاره داشته باشد که هواپی
ن شد که خودش می دست. های فلزِی مات جایگزین کنند داد آنها را با دکمه خواست؛ یک  آخر ه
ی دوست ی استیو و مالِ «: گفت اِلیسون می. داشتنی هواپی  کنم، قابلِ  خودم که نگاه می به هواپی

  ».انکار نیست، هر چیزی که تغییر داده بهرت شده
  

ُ  با نامِ جدید َمکینتاش  عاملِ  فرانسیسکو، جابز سیستم در سان ٢٠٠٠ُورِد  در َمک را  10اِس  .ا
. کرد یافته توسط نِکست استفاده می افزارهای توسعه که از برخی نرم عاملی سیستم. معرفی کرد

از جلوی ِسَمتش  ”موقت“خیلی به موقع و نه کامالً تصادفی، خوِد جابز هم مایل به حذف 
 عاملِ  سیستمکِرنِِل ، ١اَوی تِوانیان، ماخ. های نِکست و اپل شده بود عامل همزمان با ادغام سیستم
ُ   ِل َمکی یونیکس بود به کِرنِ  نِکست را که بر پایه از . تبدیل کرده بود ٢اِس یعنی داروین. ا

 ایِ  و عملکرد چندوظیفه ،سازی ی شبکه ی محافظت شده، امکانات پیرشفته های آن، حافظه ویژگی
ُ  یِ اصل اینها نیازهای اصلی َمکینتاش بود و تبدیل به بنیانِ . توان بر شمرد انحصاری را می اِس . َمک ا

 عاملِ  برخی منتقدین از جمله بیل گِیتس، به عدم توانایی اپل در اقتباِس کامل از روی سیستم. شد
خوْد میلی برای خیزش به یک ولی اپل  ،تا حدی واقعیت داشتنظر این . کردند نِکست اشاره می

 افزارهای کاربردیِ  نرم. دموجود بو  عاملِ  سیستم در پی بهبودِ فقط بلکه  ،جدید نداشت عاملِ   سیستم
بودند  سازگاریجدید سازگار یا به راحتی قابل  عاملِ  قدیمِی َمکینتاش کامالً با سیستم عاملِ  سیستم
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ِ  سیستم َمکینتاش با به روز رسانیِ  قبلیِ  و کاربرانِ  کردند،  های جدید را دریافت می ویژگی شان اک
 .جدید را خیر کاربریِ  ولی کل رابِط 
ایِش . کردند ها را با حرارت دنبال می ُورد، تازه اپل در َمکطرفداراِن   نوارِ  به خصوص، با 

، غوغایی در تاالر به )تر ذکرش رفت که پیش(ها  آیُکنبینی  ایی ذره کاربردی جدید و قابلیت بزرگ
از » ...و یک چیز دیگر«ی معروِف  خربی بود که با جملهاما تشویق اصلِی آن روز، متعلق به . پا شد

سپس گفت که به خاطر . جابز ابتدا راجع به وظایفش در پیکسار و اپل صحبت کرد. راه رسید
: آنگاه با لبخندی بزرگ گفت. بازخورِد خوبی که از رشایِط موجود گرفته، بسیار خوشحال است

به حضار » .دارم را از جلوی ِسَمتم بر ”موقت“بنابراین خوشنودم که اعالم کنم قصد دارم عنوان «
جابز . باشند آمده دوباره گرد هم ١هوا پریدند و شور و شعف سالن را پُر کرد، انگار که گروه بیتلز
ایش  لبش را خیس کرد، عینکش را باالتر قرار داد و در ادامه، جلوه ای دلپذیر از فروتنی را به 

روی  ترین افرادِ  بهکار با نخ هر روز فرصِت . اید ای به من داده تان حس بامزه اآلن همه«: گذاشت
های گروهی  ولی باید بدانید این مشاغل، مثل ورزش. زمین را دارم؛ چه در اپل، چه در پیکسار

  ».ش را پذیرا باشم طِف ی افراد در اپل، لُ  بنابراین مفتخرم که به نیابت از همه. هستند

                                                 
1  Beatles 



  
 

 

 بیست و ُنهفصل 
  

  هاي اپل فروشگاه
 

ــــــــنسیـهاِی  ماسه نوابغ و سنگ پاتوِق  ـِ  اــ
  
 

  
 .ای بیرونِی فروشگاه خیابان پنجم، نیویورک

 
 

  ي مشتري تجربه
 

چنین کاری که دانست  به خصوص اگر می ،جابز از واگذاری کنرتل امور به دیگران نفرت داشت
 زیرارسانجام نیز از این بابت به مشکل برخورد . ی مشرتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد تجربه

 .ها اپل از فروشگاه ی خریِد محصوالِت  تجربه: کار، کالً از کنرتلش خارج بود بخشی از فرآیندِ 
های  نعت کامپیوتر داشت از فروشگاهص. رسیده بود رسهایی مثل بایت به  دوران فروشگاه

آورد که در آنها نه دانش و  ای و مراکز خریِد بزرگ روی می های زنجیره محلِی تخصصی به فروشگاه
یز محصوالت اپل وجود نداشت ای برای توضیح فلسفه نه عالقه ام هّم و «: به قول جابز. ی مت

ولی  ،تر بودند سایر کامپیوترها معروف» .شان بود کوفتی العملِ  ها، گرف حق غم فروشنده
ی. های جدید و قیمت باالتری داشتند کامپیوترهای اپل ویژگی خواست آیـَمک در  او دلش 

های  ی شلخته ویژگی ها بین کامپیوترهای ِدل و کامپَک قرار بگیرد و یک فروشنده ی فروشگاه قفسه
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یپیاِم خ اگر راهی برای رساندنِ «: آن را از رو بخواند ام  ودمان به مشرتی پیدا  کردیم، کارمان 
 ».بود

ند برای توسعه١٩٩٩در اواخر  ،جابز در حرکتی ّرسی های  ی فروشگاه ، مصاحبه با مدیران توا
 پرسانه یی وافر به طراحی، و َشما کی از نامزدهای این پُست، عالقهی. ای اپل را آغاز کرد زنجیره
ی  که مسئول عرضه ١تارگت فروش در رشکِت  نائب رئیِس  ،ران جانُسن ؛فروشندگی داشتبرای 

یزی مثل کرتی محصوالِت  حرف زدن با استیو خیلی «. بود -٢با طراحی مایکل گِریوز-های چای  مت
ِ این، جانُسن » ،راحت است ناغافلی با شلوار «: گفتبا جابز  اولین دیدارشی  تجربه راجع بهبا گف
به من گفت . های عالی نیاز به فروشگاه عللِ  به بیانِ  کردو رشوع  آمداسکی سیاهش  جین و یقه 

مان نوآوری باشد و بدون داش راهی برای  برنده اگر قرار است اپل موفق شود، باید برگ
ی ارتباط  ».توان روی نوآوری حساب کرد سازی با مشرتی، 

. َروی بُرد و را به پیادهی دوم برگشت، جابز ا برای مصاحبه ٢٠٠٠ی  وقتی جانُسن در ژانویه
ها هنوز باز نشده  مغازه. فروشگاه رسیدند ١٤٠صبح به مجتمع تجاری استنفورد با  ٨:٣٠ساعت 

بنابراین بارها در مجتمع باال و پایین رفتند و بحث کردند که چطور چنین محلی سازماندهی  ،بود
های  نند و چرا فروشگاهک های بزرگرت چه نقشی نسبت به کوچکرتها بازی می شده و فروشگاه

 .تخصصی موفق هستند
 بعد خزیدند داخلِ . راه رف و فک زدن بودند هنوز مشغولِ  ،ها باز شد که مغازه ١٠ساعت 

جابز . ی پارکینگ داشت که یک ورودی در مجتمع و یکی هم در محوطه ٣باْور اِدی فروشگاهِ 
ی  تجربه د، چون اینطوری کنرتلِ های اپل فقط یک ورودی داشته باشن تصمیم گرفت که فروشگاه

حال . باْور خیلی کشیده و تنگ است هر دو موافق بودند که فروشگاه اِدی. تر بود کاربران آسان
 .فروشگاه را درک کنند ورود، به راحتی چیدمانِ  که خیلی مهم بود که مشرتیان به محِض  آنکه

 گونه جانُسن چرایی آن را این .هیچ فروشگاه تکنولوژیکی در مجتمع تجاری وجود نداشت
کننده وقتی به دنبال خریدی نادر و مهم مثل  تفکر مرسوم این بود که یک مرصف: داد توضیح می

جابز . ها کمرت است برود ی فروشگاه دهد به محلی دورتر که در آن اجاره کامپیوتر است، ترجیح می
های اصلی باشند،  تجاری و خیابانهای  های اپل باید در مجتمع گفت فروشگاه می. موافق نبود

ً -ی محل هم  اجاره .عابرین پیاده در باالترین حد است یعنی جاهایی که ترددِ  مهم  - اصالً و ابدا
کیلومرت رانندگی برای دیدن محصوالت  ١٥ممکن نیست بتوانیم مشرتی را وادار به «: گفت می. نبود
: کردند ویندوز دام پهن می ید برای کاربرانِ به خصوص با» .وی سهل استرَ  قدم پیاده ١٥ولی  ،کنیم

ً از روی کنجکاوی هم که شده توقف می  اگر در حال عبور از آنجا باشند« پس اگر به . کنند حت
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ایش محصوالت کفایت می اندازه رد با ما کند و بُ  ی کافی جذاب درستش کنیم، یک فرصت برای 
  ».خواهد بود

آیا اپل به «: پرسش او این بود. رساند تجاری را می اهمیت نام ،ی فروشگاه گفت اندازه جانُسن می
جانُسن جواب داد که . است» بسیار بزرگرت« که جابز گفت» گَپ هست یا نه؟برَندی مثل  بزرگیِ 

ی  در غیر این«: گَپ باشند هایش هم بزرگرت از مالِ  پس باید فروشگاه » .آید صورت حرفت جور در 
و   باید ارزش( ”خ بکشدبه رُ “خوب باید خودش را  کوال که یک رشکِت  ی کلی مارک جابز قاعده

. توضیح دادرا  )بندی گرفته تا بازاریابی ی کارهایش منعکس کند، از بسته اهمیت خود را در همه
بینی  او پیش. آمد های اپل می فروشگاه عجیب به کارِ  یاین دیدگاه شد که به طرز  جانُسن عاشقِ 

وِد فیزیکیِ «: کرد که و گفت که وقتی » تجاری اپل نام فروشگاه اپل تبدیل خواهد شد به بارزترین 
رت جوان بوده به فروشگاهِ  ی کاری های چوبی و ریزه با آن دیوار- ن رِ و ماننِد رالف ل ع  ،های ه

َ مید ١و َمدیُسن 72 خیابانِ  واقع در تقاطعِ  پولو  هر بار که یک پیراهنِ «: گفت می. رفته ر َمنَه
میکی درکسلِر هم، همین کار . ن بودرِ ای لو ه آل ایده افتم که تجسمِ  خرم به یاد آن فروشگاه می می

ی. را با گپ کرد اش با آن  العاده های فوق ولی فروشگاه ،گپ فکر کنیم توانیم به محصوالِت  ما 
یز و کِف چوبی   ».و دیوارهای سفید و کاالهاِی مرتب و تا شده را تصور نکنیمفضای 

آنها  تعدادِ . کنفرانس با محصوالت َور رفتند اپل بازگشتند و در اتاقِ  گفتگوشان به مقرِ  در پایانِ 
 خودْ  این هم ولی ،معمولی را پُر کرد های یک فروشگاهِ  زیاد نبود، نه حتی به قدری که بشود قفسه

. بنابراین تصمیم به ساخت فروشگاهی گرفتند که از تعداِد کِم محصوالت بهره بربد. یک مزیت بود
. داشت بود و جاهای زیادی برای نشس افراد و کار با محصوالت می بایستی ساده و جادار می

ی«: جانُسن به من گفت  ینِ شناختند و یا اینکه به اپل مثل یک آی اک مردم محصوالت اپل را 
تر کوچ کنیم و فروشگاهی  باحال خواستیم از چنین آیینی به یک چیزِ  ما می. کردند مذهبی نگاه می

ها  ہ فروشگا» .این عالی بود. العاده بسازیم که مردم در آن فرصِت کار با محصوالت را بیابند فوق
رِف تابناِک رسزنده، راحت، خالق، و در ط: کردند منعکس میاپل را  محصوالِت  بایستی شخصیِت 

 .فریبندگیجذابیت و 
  
  

  ي اوليه نمونه
  

روند . مدیره چندان به هیجان نیامد وقتی جابز باألخره ایده را با دیگران در میان گذاشت، هیئت
ی شهر ترسیع شده بود و نظر   های حومه بعد از افتتاِح فروشگاه ٢کامپیوترز  ِوی سقوط رشکت گِیت
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ها در مناطق گران و شلوغ جواب خواهد داد، به ظاهر  جابز مبنی بر اینکه تأسیس فروشگاه
یز فکر کن“های  آگهی. کننده نبود دلگرم خوب جواب داده بود ولی  ”ها تقدیم به دیوانه“و  ”مت
ی هیئت ن و آرت لِوینس. رشکت را تعیین کندآنها، اسرتاتژی کالن  خواست بر مبنای موفقیِت  مدیره 

داشتم رسم را «: گفتبه من ی آن روز  درباره) در اپل بود ٢٠٠٠ که از سالِ (مدیرعامل ِجِنْنِتک 
اگر . یک رشکت کوچک بودیم، یک بازیکن کناری فقط ما. خاراندم و به نظرم این دیوانگی بود می

ِوی این را  یتگِ «: شک بود، گفت  اِد ووالرد دو به» .به من بود، مطمنئ نبودم که از پسش بر بیاییم
فروشد و  اما از طرف دیگر، ِدل دارد بدون فروشگاِه اختصاصی کاال می. امتحان کرد و شکست خورد

ه آخرین باری که چنین وضعی پیش آمد. لی ناراحت شدجابز از این همه دودِ » .موفق هم هست
شخصی و هم به  این بار، هم بنا به دالیل ،ووالرد. مدیره را عوض کرد کل اعضای هیئتاو ، بود

ولی قبل از آنکه . کشی با جابز، تصمیم به استعفا گرفت ی طناب خاطر خسته شدن از مسابقه
 .فروشگاه اپل را صادر کرد ٤ آزمایشیِ  مدیره مجوز بر پاییِ  هیئت ،چنین کند

فروشی،  ، او پادشاِه خرده١٩٩٩تر در سال  پیش. جابز یک حامی هم در هیئت مدیره داشت
را به اپل آورده بود؛ کسی که به عنوان مدیرعامِل  ١ی برانْکس درکسلِر متولد محله ”کیمی“میالرد 

اد فرهنگ خوشگذرانِی آمریکایی ای خواب گَپ یک رشکت زنجیره و از  هکرد آلوده را بدل به 
ی  کننده، تنه به تنه ی طراحی، تصویرسازی و جذب مرصف های جهان بود که در زمینه معدود انسان

ً معتقد به کنرتلِ  می جابز های گَپ، باید فقط  فروشگاه: یکپارچه زد؛ باهوش و موفق و ضمنا
های گَپ فروخته  فروختند و محصوالِت گَپ باید تنها و تنها در فروشگاه محصوالِت گَپ را می

ی کسب و کار فروشگاه«: گفت درکسلر می. شدند می توانستم از خیر  داری را ترک کردم چون 
کنم به همین  طور بود و فکر می استیو هم همین. صوالتم بگذرم، از تولید بگیر تا فروشکنرتل مح

  ».خاطر مرا به اپل آورد
 یک فروشگاهِ اپل  مقرِ  در نزدیکیِ به طور مخفیانه : جالب کرد درکسلِر به جابز یک نصیحِت 
 ،جانُسن و جابز. کنیم بده تا احساس راحتی و بعد آنقدر آنجا لَ  ،آزمایشی بساز، کامل تجهیزش کن

امِ  هر سه ،ماه ٦برای . اجاره کردندیک انباِر بالاستفاده در کوپرتینو درنگ  بی صبح را در  شنبه 
آن انبار، . کردند خود را پاالیش می فروشیِ  ی خرده زنان فلسفه پرداختند و قدم آنجا به همفکری می

ی  جابز با ملس و مشاهده ،آیْو شده بود؛ بهشتی که در آن طراحیِ  استودیویِ  فروشگاهیِ  معادلِ 
عاشق این بودم که «: گفتبه من . کرد خود کار می های حسیِ  های ممکن، روی برداشت انتخاب

  ».تنهایی آنجا پرسه بزنم و فقط نگاه کنم
اِلیسون . برد معتمد را به بازدیِد آنجا می جابز گاهی اوقات درکسلِر، لَری اِلیسون و سایر دوستانِ 

ی خیلی از آخر هفته«: گفت می بازی  اسباب های جدیِد داستانِ  کرد صحنه ها، البته وقتی مجبورم 
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ونه را ببینم، می ام جزئیاِت مربوط به . فروشگاه را نشانم دهد ی آزمایشیِ  رفتیم آنجا تا  بر روی 
سیده بود که هر وقت با هم به جایی ر . داد ی کاربری وسواس نشان می شناسی و تجربه زیبایی

 ».”استیو اگر دوباره مجبورم کنی برویم فروشگاه را ببینم، نه من نه تو“: گفتم بودیم، می
 صندوقِ  دستی بدونِ  پرداخِت  افزاری برای سیستمِ  ی نرم توسعه اِلیسون، در حالِ  رشکِت  ،اُراکِل

ر بود پول کرد تا با رویکرِد حذِف کارهای  ب میدر هر بار بازدید از فروشگاه، جابز او را ترغی. ش
سازی  هایی برای ساده راه) رسید، کارت اعتباری یا چاِپ  مثل دست به دست کردنِ (غیررضوری 

استیو  ها و محصوالت نگاه کنی، وسواِس  اگر به فروشگاه«: گفت اِلیسون می. خرید ابداع کند فرآیندِ 
قشنگ که حتی در  گراییِ  هاوسی و یک ساده با یِ شناس یک زیبایی. بینی برای زیبایی و سادگی را می

ود یافته؛ یعنی حداقل کردنِ  پول هم در فروشگاه  پرداخِت  فرآیندِ  استیو به ما . های الزم گام ها 
  ».وجه داده بود دریافِت  سیستمِ  کارکردِ  رالعملی دقیق و رصیح برای چگونگیِ  دستو

حس کردم که فضای داخلی «: چند انتقاد مطرح کرد ،درکسلِر در بازدید از فروشگاِه آزمایشی
ی. جدا است- خیلی جدا یز به نظر  ری و رنگ طرح. رسید زیاد هم  های مختلفی وجود  های مع

او تأکید کرد که مشرتی باید قادر باشد در فضای فروشگاه قدم » .ن بودکُ-رتپَ -داشت که حواس
عوامِل  جابز موافق بود که سادگی و فقدانِ . ا بفهمدامور ر  بزند و به یک چشم بر هم زدن، جریانِ 

ن یک فروشگاهِ  بر پاییِ  ، کلیدِ نکُ-رتپَ -حواس یک  ساخِت  طور که کلیدِ  عالی است، درست ه
 ی گوشش کرد، چون بینِش  از آن به بعد این را آویزه«: گفت درکسلر می. موفق هم هست محصولِ 
محصوالت بود؛ از چگونگی طراحی و ساخت گرفته تا چگونگی  ی کاربریِ  تجربه کامِل کلِ  او کنرتلِ 

  ».فروش آنها
اواخِر فرآینِد تکمیِل فروشگاه بود و فردا . جانُسن نیمه شبی از خواب پرید ،۲۰۰۰ در اکتربِ 

یک جای کار . کننده در رسش افتاده بود اما فکری ناراحت. ها را داشتند شنبه ی هفتگِی سه جلسه
دادند؛ با  داشتند فروشگاه را حول محوِر هر یک از محصوالِت اصلِی اپل شکل می: لَنگید کامالً می
ن موقع داشت به توسعه. بوک رَمک، آیـَمک، آیـبوک و پاوِ  هایی برای پاور محوطه ی  اما جابز ه

ام کارهای ما قطِب  کامپیوتر به عنوانِ : پرداخت جدید می یک مفهومِ  ، دیگر به بیانِ . دیجیتال برای 
ما را مدیریت کند و های  های گرفته شده توسط دوربین توانست ویدیوها و عکس کامپیوتر می

الً یک روز این نقش را برا ها و مجالت هم ایفا  ، یا کتابها ی موسیقی و آهنگ کننده ی پخشاحت
اپل،  آشفتگِی فکرِی پیش از صبحِ جانُسن او را به این نتیجه رساند که در هر فروشگاهِ . کرد می

مردم و  عالیقِ “ بلکه بر اساِس  ”انواع کامپیوترهای تولیدی،“ ها بایستی نه فقط بر اساِس  ایشگر
برای مثال به این فکر کردم که باید یک «: چیده شوند ”کارهای قابل انجام با انواع کامپیوترها

را اجرا کنیم و  ١ی آیـموْوی برنامهها،  بوک رها و پاوِ  َمک پخش فیلم داشته باشیم و روی انواعِ  کارگاهِ 
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ی مشرتی نشان دهیم که چطور می های گرفته شده با دوربین را روی کامپیوتر  فیلم یتوان به ش
  ».کنیو ویرایش  بریزی

ها را مطرح  ی فروشگاه دوباره ی پیکربندیِ  جابز رسید و ایده جانُسن آن روز صبِح زود به دفرتِ  
آقای رئیس شنیده بود ولی تا آن لحظه  یی راجع به زباِن رسخ و افراطیِ ها داستان آن،پیش از . کرد

 دانی این چه تغییرِ  هیچ می«: جابز منفجر شد. هنوز سوزش تازیانه را به شخصه حس نکرده بود
خواهی همه چیز را عوض  ایم و تو حاال می بزرگی است؟ برای شش ماه روی این لعنتی کار کرده

  ».دیگر طراحی کنم خواهم از صفر یک فروشگاهِ  ی. ام من خسته«: شدهو ساکت  بعد یک» !کنی
ن جانُسن الل شد و جابز باید مطمنئ می انبار که محل  در مسیرِ . طور خواهد ماند شد که ه

ی خود حرف نزند، نه با او و  شنبه بود، به جانُسن گفت که دیگر حتی یک کلمه از ایده جلساِت سه
جابز . ها کنار هم نشستند تا به کارگاه رسیدند دقیقه در اتومبیل مثل گُنگ ٧بنابراین . نه با دیگران

» .گوید فهمیدم که ران صحیح می«: در مسیر، فرآینِد ذهنِی تحلیِل اطالعات را تکمیل کرده بود
کند که کل کارمان  ران فکر می«: او جلسه را با این حرف رشوع کردکه جانُسن غافلگیر شد وقتی 

محصوالت بلکه حول کارهایی که مردم با آنها  به نظرش فروشگاه باید نه حولِ . اشتباه پیش رفته
به » .دانید که حق با او است  هم میو ش«: مکثی در کار انداخت و افزود» .کنند، شکل بگیرد می

حتی با اینکه ممکن بود زماِن گشایش را که برای  .همه گفت که باید چیدمان را دوباره انجام دهند
ما فقط یک فرصت برای «: اندازد، ولیبیریزی شده بود سه یا چهار ماه به تعویق  ژانویه برنامه

 ».انجاِم صحیح این کار داریم
 - و آن روز هم برای گروهش بازگو کرد-داشت این داستان را تعریف کند  جابز همیشه دوست

ی  ی فرشدن دکمه لحظه: ی خاص بوده که هر آنچه تا آن لحظه انجام داده، وابسته به یک لحظه
راجع به . گفت همیشه مجبور بوده محصولی ناقص را دوباره از صفر سامان دهد می. بازبینی
ن وقتی که کاراکرتِ  بازی حرف زد؛ اسباب داستانِ  جا به یک  های بی  وودی به خاطر دخالت ه
سپس . ی ساخت اولین َمکینتاش گفت چند مورد هم از تجربه. عوضی تبدیل شده بود آشغالِ 
ی«: افزود ً درستش خواهیم  اگر چیزی درست نیست،  شود آن را نادیده گرفت و گفت که بعدا

ن کاری است که سایر رش   » .کنند ها می کتکرد، چون این ه
ام شد، جابز به هیئت آرایِی فروشگاهِ  وقتی باز ،٢٠٠١ی  در ژانویه ی  مدیره اجازه آزمایشی 

، اعضا را داخل یک َون ریخت سفید تختهی طراحی روی  پس از توضیح فلسفه. بازدید از آن را داد
ی کاِر او و جانُسن، بدون درنگ  نتیجه آنها با دیدنِ . تر جلوی کارگاه پیاده کرد طرف کیلومرت آن ٣و 

چنین  .موافقین پیوسته بود مدیره هم به صِف  حاال هیئت. فروشگاه را صادر کردند تأسیِس  مجوزِ 
داد و نیز همه  رشکت را به سطحی جدید سوق می برَندِ فروشی و  ی بین خرده فروشگاهی رابطه
ً یک محصولِ  خاطرجمع می قراضه مثل ِدل و کامپَک  شدند که مشرتی، کامپیوترهای اپل را رصفا
  .نخواهد دانست
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ای  ویک در رسمقاله بیزینس. نظراِن خارج از رشکت با این ایده مخالفت ورزیدند بحاصاک 
یز فکر کردِن افراطی را کنار بگذاردشاید وقت آن رسیده که استی«: نوشت ببخشید . و جابز، این مت

 مالیِ  از مدیرِ » .های اپل جواب نخواهند داد استیو، اصالً برای همین است که معتقدیم فروشگاه
کند  هنوز هم مشکِل اپل این است که فکر می«: نقل قول آورده شد که ١رازیانواپل، جوزف گ اسبقِ 

ِ  از پنیر و کلوچهراه رشد در دنیای پُر  و دیوید » مشرتی است خاویار در حلقِ  ی امروز، ریخ
 قبل از اینکه مجبور شوند به خاطر این اشتباهِ «: فروشی گفت ، مشاور امور خرده٢گُلداشتاین

  ».دهم های فروشگاه را خاموش کنند، دو سال به آنها فرصت می هزینه چراغ ردردناک و پُ 
  
 

  چوب، سنگ، شيشه، فوالد
 

افتتاح شد؛ با  در ورجینیا ٣کُرنِر اپل در مرکز خرید تایُسنز  ، اولین فروشگاهِ ٢٠٠١ِمی  ١٩در 
یز فکر کن“و یک پوسرتِ بزرِگ  ،روشن های سفید، کِف چوبیِ  باجه . از جان لنون و یوکو اونو ”مت
 ۲۵۰ ِوی به طور معمول هر هفته های گِیت فروشگاه. ها دوباره اشتباه کرده بودند بدبین

 ۵.۴۰۰ای  به طور معمول هفته ۲۰۰۴های اپل در سال  ولی فروشگاه ،بازدیدکننده داشتند
میلیارد دالر رسید که عبور  ۱.۲ها به  فروشگاه در این سال درآمدِ . بازدیدکننده به خود جذب کردند

هر  میزان فروِش . فروشی کافی بود خرده میلیارد دالر، برای ثبت رکوردی جدید در صنعِت  ۱از مرز 
شد،  بندی می افزاری که رشکِت اِلیسون توسعه داده بود جدول دقیقه توسط نرم ۴فروشگاه در هر 
هنگی میان بخش بنابراین اطالعاِت  های تولید، تدارکات، توزیع و فروش، به  الزم برای ایجاد ه

 .گرفت ای در اختیارشان قرار می طور لحظه
ام جنبه فروشگاه ن با رونقِ همزما در «: گفت لی کلو می. ها ادامه یافت ها، مشارکت جابز در 

ها، استیو باعث شد نیم ساعت وقت برای  فروشگاه یکی از جلساِت بازاریابی همزمان با گشایِش 
ی  فروشگاهی بر عهده طراحی عالئمِ » .اتاق اسرتاحت رصف کنیم  انتخاب رنگ خاکسرتِی لوگوی

ِت  ،بود ٤سیوینسکی جکسون  وهلینرشکت ب ام تصمی  .گرفت اصلی را جابز می ولی 
رکز کرده بود که ایده روی پلکان ہویژ جابز به طورِ  نِکست با او  آنها از دفاترِ  ی ساخِت  ها 

لِ  با رف به هر یک از فروشگاه. مانده بود تغییرات در  های در حال ساخت، بدون استثناء اِع
اصلی درج  ها به عنوان مخرتعِ  پلکان نام او در دو گواهی ثبت اخرتاعِ . شد خواستار می ها را پلکان

تیتانیومی به هم  اِی کامالً شفاف که با قطعاِت  های شیشه گاه ها و تکیه شده است؛ یکی برای پله

                                                 
1  Joseph Graziano 
2  David Goldstein 
3  Tyson’s Corner 
4  Bohlin Cywinski Jackson 
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 شاملِ   یکپارچه ایِ  شیشه خاص که از یک بلوکِ  و دیگری برای یک سیستم مهندسیِ  ،شوند متصل می
  .کند استفاده می برای تحمِل باراِی متصل به هم،  شیشه صفحاِت 

  
ً به یاد دارید که جابز به سال  ی حضورش در اپل، برای اسرتاحت  در پایاِن اولین دوره ١٩٨٥حت

او . رنِگ فلورانس تحت تأثیر قرار گرفت خاکسرتی و روهای سنگی رفت و از دیدن پیاده به ایتالیا
، شبیه ی اپلها فروشگاه به کار رفته در کِف  های روشنِ  به این نتیجه رسید که چوب ٢٠٠٢در سال 
مدیرعامل مایکروسافت  ١دانم آدمی مثل استیو باملر چیزی که بعید می-روح است  روهای بی پیاده

وقتی برخی . فرش کنند های فلورانسی سنگ کف را با سنگ از این رو دستور داد. کند دملشغولرا 
تر در  که ده مرتبه ارزان-سازِی رنگ و بافت با استفاده از بتون را دادند  از همکاران، پیشنهاِد شبیه

ً  می  با رنگِ  ٢ناهای پِیرتا ِرسِ  ماسه  سنگ. عالی استفاده شود باید از جنِس   آمد، ارصار کرد که حت
خانوادگی به نام اِل کاسونه  اِی زیبایی داشتند و از یک معدنِ  دانه به آبی، بافِت دانه مایل خاکسرتیِ 

های  ٪ از سنگ٣فقط «: گفت جانُسن می. شدند در فیرِنزوال واقع در نزدیکی فلورانس استحصال می
مناسبی  تاریک و خلوِص -های روشن کردیم چون باید رگه استحصال شده از کوه را انتخاب می

ً احساس می. داشتند می » .عیبی انتخاب کنیم کرد که باید رنگ و جنِس مناسب و بی استیو شدیدا
های مناسب، باید  ها و بُرِش آنها در اندازه سنگ از انتخاِب  بعدبنابراین متخصصان فلورانسی 

نصب،  گذاری شود تا در هنگامِ  کردند که هر موزائیِک سنگی، صحیح برچسب اطمینان حاصل می
  .آن را داشت قرار گیرد مکملِ  دیگری که طرحِ  سنگِ  کنارِ 
 

ی جانُسن و  دو روزه همفکریِ  ، حاصلِ ٣نوابغ ها، یعنِی پاتوقِ  ی فروشگاه برجسته دیگر ویژگیِ 
. قرار شد همگی به بیان بهرتین رسویسی که در خاطرشان ثبت شده بود بپردازند. گروهش بود

ً همه از تجربه ُ  -ریتز چهار فصل و هتلِ  بخِش حضور در رستورانِ  ی لذت تقریبا صحبت  ٤کارل
ُ فرستاد و رسانجام به ایده-ریتز لذا جانُسن پنج نفر از دستیارانش را برای بررسیِ . کردند ی  کارل

شود اگر  چه می«: به جابز گفت. رسیدفروشی  مرشوب ٥یزی بیِن یک میز بلند و یک بارِ چ ساخِت 
 ».نوابغ شود پاتوقِ  َمک را رس میز بگذاریم، اسمش هم می های ترین بچه باهوش

توانی بهشان بگویی  ی«: گفت. حتی به نامش هم ایراد گرفت. جابز ایده را احمقانه خواند
های شغلی الزم برای کار پشت چیزی به اسم پاتوق نوابغ را که  مهارت. اینها گیک هستند. نابغه

                                                 
1  Steve Ballmer 
2  Pietra Serena 
3  Genius Bar 
4  Ritz-Carlton 
5  Bar 
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از  ،به رساِغ یکی از مشاوراِن رشکت رفتکه را باخته ولی فردا  کرد قافیه جانُسن فکر می» .ندارند
 ».کار کنم ”نوابغ پاتوقِ “ضمناً، استیو به من گفته روی لوگوی «: او شنید

َ تجلی پیدا کرد که به ساِل  در پنجم خیابانِ  جابز در فروشگاهِ شخصِی بسیاری از عالیِق  َمنَه
ای است و ش با قدم گذاش به داخل آن، از طریق  ورودِی آن یک مکعِب شیشه: افتتاح شد ٢٠٠٦

ی   هدایتزمین قرار گرفته  به فروشگاه که در زیرِ ) ای است که آن هم شیشه(یک پلکان ه
ً فروشگاهِ «: جانُسن به قول. هسادو در عیِن حال، العاده  مکانی فوق. شوید می استیو  این دقیقا
ن ساِل اول، اسرتاتژیِ  ٢٤هفته، روزی  روزِ  ٧» .بود های  حضور در مکان ساعت باز بود و در ه

ِوی  یادتان هست آمار گِیت. (بازدیدکننده در هفته، به اثبات رساند ٥٠.٠٠٠رترافیک را با جذب پُ 
به ازای هر مرت «: با افتخار اعالم کرد ٢٠١٠سال  جابز در.) بازدیدکننده در هفته ٢٥٠: چقدر بود

مربع، این فروشگاه بیش از هر فروشگاهی در جهان عایدی داشته و از نظر خالِص دالری نه فقط 
امِ   ».٢ِدیلز و بلومینگ ١حتی بهرت از ساکس. دنیا بهرتین فروشگاه است در نیویورک، بلکه در 

  
ن جادوِی معرفی محصول، قا . ها را نیز به اوج برساند در بود هیجاِن افتتاِح فروشگاهجابز با ه

خریدند و شب را بیرون در خیابان  سفر را به جان می مردم برای افتتاح هر فروشگاه، رنجِ 
 سایتی برای عالقمندان که وب ٣گَری آلِن. وارد شده به آنجا باشند گذراندند تا جزو اولین افرادِ  می
سال داشت پیشنهاد کرد شب را بیرون از  ١٤پرسم که «: های اپل دارد، در جایی نوشته فروشگاه به

عیِ  خانه در پالو آلتو بگذرانیم و این تجربه بدل شد به یک رویدادِ  من و او . جذاب اجت
م های زیادی را ه آدمو . مختلف ایم، از جمله در پنج کشورِ  های زیادی را تجربه کرده بیداری شب
 ».ایم دیده

  
عدد  ٣٢٦های اپل به  اولین فروشگاه، تعداد فروشگاه یک دهه بعد از افتتاحِ  ،٢٠١١در جوالی 

. در توکیو واقع شده است ٥لندن و بلندترین در گینزا ٤بزرگرتین آنها در کوِونت گارِدن. رسید
 ٩.٨ ، معادلِ ٢٠١٠ الیِ م کل در سالِ  میلیون دالر و فروِش  ٣٤ی هر فروشگاه  ساالنه میانگین درآمدِ 

مستقیم از طریق  فروِش . اما نقش آنها فراتر از این اعداد و ارقام است. میلیارد دالر بوده است
زبان  ای فراگیر و رسِ  با ایجاد همهمهآنها ولی  ،شود اپل را شامل می ٪ از درآمدِ ١٥ها فقط  فروشگاه
 ِ ام فعالیتاپل، به طور غیرمستقیم باعث ترقی روز ا نامِ  انداخ   .اند های رشکت شده فزوِن 

                                                 
1  Saks 
2  Bloomingdales 
3  Gary Allen 
4  Covent Garden 
5  Ginza 
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، جابز همچنان به رؤیاپردازی ٢٠١١ رسطان در سالِ  پنجه نرم کردن با آثارِ  و   دست حتی با وجودِ 
ونه از آن، فروشگاهی است که می های فروشگاهیِ  پروژہبرای  خواست  آینده ادامه داد که یک 

  ٢.بر پا کند  نیویورک در شهرِ  ١ِسنرتال گرَند در ترمینالِ 
َ نشانم داد و به  یک روز بعد از ظهر در خانه  ١٨اش، عکسی از فروشگاه خیابان پنجِم َمنَه

جدیدترین تکنولوژی «: گفت. ورودی اشاره کرد ی نصب شده در هر طرِف مکعِب  قطعه شیشه
ی در زمانِ  ساخت شیشه شیشه  های ذوِب  مجبور شدیم برای خودمان کوره. خودش بود های ه
 ٤ی مذکور با  قطعه ١٨دیگر بیرون آورد و نشانم داد که در آن،  بعد یک طرحِ » .درست کنیم

 البته بارِ . ی بعد انجام خواهد داد گفت این کار را در مرحله می. ی بزرگ جایگزین شده بود قطعه
های زیبا بود دیگر، این چالشی برای همگراییِ   اگر بخواهیم با تکنولوژی فعلیِ «: تکنولوژی و ه

برای . تر درست کنیم، ولی من نخواستم مرت کوتاه سانتی ٣٠دهیم، باید مکعب را بخودمان انجامش 
 ».های جدیدی بسازیم همین مجبوریم در چین کوره

: گفت می. بودتا  ٤ای بهرت از  بلوِک شیشه ١٨او  به نظرِ . ران جانُسن هرگز این ایده را نپسندید
نِ  طرِح فعلی به طرزی جادویی با ایواِن ستون«  تناسب دارد و مثلِ  - در پشت- ٣اِم. جی داِر ساخت

» .کاری است ها، افراط بیش از حِد شیشه شفاف کردنِ  نظرمبه . درخشد ی جواهر می یک جعبه
ربخش نبود ثلِ نظرش را با جابز هم به بحث گذاشت که م وقتی «: جانُسن به قولِ . همیشه 
به عالوه اینکه برای او، . خواهد از آن استفاده کند تکنولوژی چیز جدیدی در چنته دارد، استیو می

ی  بنابراین اگر ش بتوانید با اجزاء کمرت یک جعبه. تر همیشه بهرت کمرت همیشه بیشرت است و ساده
این، . دهد ی سپاه تکنولوژی قرار می تر و ش را در طالیه ادهای بسازید، بهرت است و س شیشه

ن  محصول، هم در طراحیِ  خواهد باشد؛ هم در تولیدِ  جایی است که استیو می درست ه
  ».ها فروشگاه

                                                 
1  Grand Central 

 ، بدل به بزرگرتین مرکزِ کارمند ۳۱۵روز پس از فوت جابز افتتاح گردید و با  ۶۴، ۲۰۱۱دسامرب  ۹این فروشگاه در   ٢
  م.ی محصوالت اپل شد عرضه

3  GM 



  
 

 

 یـسفصل 
  

  استراتژيِ قطبِ ديجيتال
 

 پادــــتونز تا آیــــآیـاز  
 

  

 
  .٢٠٠١نخستین آیـپاد، 

  
  

  نقاط نِوصل كرد
 

نام  ”اول نفرِ  ١٠٠“بُرد که  جابز سالی یک بار، ارزشمندترین کارمنداِن اپل را به تفرجی می
نفر را با خودت  ١٠٠اگر مجبور بودی فقط : شد ساده انجام می معیارِ انتخاب بر اساس یک . داشت

کردی؟ او در پایاِن هر  بعدی بربی، چه کسانی را انتخاب می سواِر قایِق نجات کنی و به رشکِت 
ون کنرتل کامل جلسات را میرس ای که عاشقش بود چ وسیله( سفید تختهتفرج، جلوی یک 

رکِز مناسب را ایجاد می می ی بعدی که باید  پروژہ ١٠«: پرسید ایستاد و می می )رد،ک ساخت و 
جابز . جنگیدند افراد برای این که پیشنهادشان در فهرست قرار بگیرد می» انجام دهیم چیست؟

بعد از کلی . زد رضبدر می ،نوشت و بعد آنهایی را که معتقد بود گُنگ هستند پیشنهادات را می
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کشید و  تا از آنها را خط می ٧اینجا بود که او زیر . رسید میتایی  ١٠شوخی، گروه به فهرستی 
 ».آییم کار بر می سه ی انجامِ  فقط از عهده«: گفت می

یز  زمانِ  ،اپل توانست فروش کامپیوترهای شخصی خود را احیا کند و بعد ،٢٠٠١در سال  مت
ن سال در تفرجِ . فکر کردن از راه رسید الت جدیدی در فهرست ، ه   .قرار گرفت ”بعدش چه“احت

ترکیده و شاخِص  ”کام.دات“حباِب . دیجیتال افتاده بود دنیایی افول بر  سایه ،در آن دوره
 ٣، تنها ٢٠٠١ی  ژانویه بول- سوپری  در مسابقه. نیمی از راِه رفته را به پایین برگشته بود ١نزدک

 حِس . سال قبل خیلی کم بود رشکِت  ١٧رشکِت تکنولوژیک آگهی پخش کردند که در مقایسه با 
به بعد،  -توسط جابز و وازنیاک-تأسیس اپل  از زمانِ  ،سال ٢٥برای . تر هم شد رکود، عمیق عمومیِ 

گفتند که این  و حاال متخصصین می ،تکنولوژیک بودند ی انقالِب  دایره پرگارِ  کامپیوترها مرکزِ 
چیزی «کامپیوتر به  نوشتژورنال  رتیتاس از وال ٢والت ماسربگ. مرکزیت در حاِل رنگ باخ است

به وضوح داریم از «: ِوی گفت مدیرعامل گِیت ٣جف ویتزن» .آور تبدیل شده است کسالت
  ».گیریم کامپیوترهای شخصی به عنوان صنعِت مرکزی فاصله می

و کل صنایع -توانست اپل  ای بود که جابز به یک اسرتاتژی جدید رسید که می در چنین برهه
قطب “توانست بدل به  کامپیوتر شخصی به جای رف به حاشیه، می. را دگرگون کند -یکتکنولوژ
های موسیقی گرفته تا  کننده های مختلف از پخش ای مرکزی که دستگاه یعنی وسیله: شود ”دیجیتال
ام این دستگاه دوربین هنگ کند؛ ش  ها را به آن متصل و  های فیلمربداری و عکاسی را با هم ه

ام عکس کامپیوتر می. کردید س همگام میسپ ها و آنچه که  ها، م ها، ویدیو ها، آهنگ شد مدیِر 
ی. خواند ش می ”زندگی دیجیتالی“جابز  ی  ہاپل واژ-بود  اپل دیگر فقط یک رشکت کامپیوتری 

دیریِت و َمکینتاش با بدل شدن به قطب اصلِی م -کامپیوتر را از انتهای نام تجاری خود حذف کرد
  .گرفت ای می از جمله آیـپاد و بعدها آیـفـُن و آیـپَد، جاِن تازه ،ابزارهای دیجیتال

گرامافون استفاده کرد؛ آن موقع متعجب  ای راجع به صفحاِت  از استعاره ،سالگی ٣٠جابز در 
در  کنند و کمرت خالقیتی ای پیدا می سال الگوهای فکری متحجرانه ٣٠باالی  بود از اینکه افرادِ 

افتند و  می ها مثل سوزِن گرامافون درون شیارهای این الگوها گیر  آدم«: شود شان دیده می زندگی
ی ی  بسته بیرون آمدن از شیارِ  سالگی، در ُرشُِف  ٤٥ ولی خود در سنِ » .آیند هرگز از آنها بیرون 

 .اش بود زندگی
  
  
  

                                                 
1  Nasdaq 
2  Walt Mossberg 
3  Jeff Weitzen 
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  1واير فاير
 

ها، از تکنولوژی فایروایر که  آدم دیجیتالیِ  زندگیِ  جابز مبنی بر تبدیل کامپیوتر به قطِب  نگرِش 
اتصال رسیع برای  توسط اپل توسعه یافته بود، نشأت گرفت؛ یک پورِت  ١٩٩٠ی  در اوایل دهه
ی  بعد از استفاده. از دستگاهی به دستگاه دیگر) مثالً ویدیوها(های دیجیتالی  انتقال فایل

ی آیـَمک که در  های به روز شده م گرفت روی نسخهسازهای ژاپنی از آن، جابز هم تصمی دوربین
توانست بخشی از سیستم انتقال  او فایروایر می نظرِ  از. آمدند، قرارش دهد بیرون می ١٩٩٩اکترب 
 .باشد) و تدوین برای پخش(ها به کامپیوترها  گرفته شده با دوربین های ویدیوییِ  فیلم

بنابراین جابز . داشت عالی هم می فیلمِ  ی ویرایِش  هبرای اجرای این ایده، آیـَمک باید یک برنام
یر ی از ادوبی ا اش در رشکِت ادوبی رفت، و از آنها خواست که نسخه به رساغ دوستان قدیمی  ٢پری

ادوبی،  مدیرانِ . بود طرفدار رپُ  خیلی ای که روی کامپیوترهای ویندوزی برای َمک بسازند؛ برنامهرا 
کاربران َمکینتاش آنقدر کم هستند که این  :آنها گفتند .بر آُشفتندبا زمین زدِن روی جابز او را 

بعدها مدعی . خیانت کرد جابز بسیار عصبانی شد و باز هم احساِس . وقت ندارد رصِف  ارزِش  پروژہ
ادوبی کار را بدتر » .ندنقشه کردم و آنها خیلی راحت به فنایم داد من بودم که ادوبی را واردِ «: شد

ُ فوتوشاپ برای مَ   مخاطبی مثل ادوبی رهای پُ  ی برنامه هم کرد و از ارائه اِس رس باز زد؛ این در  .ک ا
کردند،  ادوبی استفاده می های کاربردیِ  حالی بود که َمکینتاش بین طراحان و خالقانی که از برنامه

 .بود محبوببسیار 
روی آیـپَد، عمالً و  ٣شفلَ  اجرای ادوبی با ممنوعیِت  ،ک دهه بعدی. جابز هرگز ادوبی را نبخشید

ً وارد جنگ با این  ِ  این درِس او . افزاری شد نرم رشکِت علنا  ارزشمند را آموخته بود که میل به داش
ام عناِرص کلیدی،  کنرتلِ  ام بعد  دیدگاه اولیه«: شود سیستم می تقویِت  باعِث همیشه یکپارچه روی 

 کاری ورود نکنیم مگر آنکه کنرتلِ  و ، این بود که به هیچ کسب١٩٩٩ادوبی در سال  از خیانِت 
مان  رسمان را زیر بغل ،صورت چون در غیر این .جا داشته باشیم افزار را یک افزار و سخت نرم
 ».گذاشتند می

لوژی ه و تکنو  مشرتکِ  خدمت به افرادی که فصلِ  با هدِف  ،به بعد ١٩٩٩بنابراین اپل از سال 
افزار  نرم: از این جمله است .افزارهای کاربردی برای َمک را رشوع کرد ، تولید نرمهستند
ی قبلی است؛  تر از برنامه ای ساده های دیجیتال؛ آیـموْوی که نسخه فیلم تدوینبرای  ٤پرو کات فاینال
رقابت با برای  ٦های نوری؛ آیـفوتو برای انتقال ویدیو یا موسیقی به دیسک ٥دی وی دی آی

                                                 
1  Firewire 
2  Adobe Premiere 
3  Adobe Flash 
4  FINAL CUT PRO 
5  iDVD 
6  iPHOTO 
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 ها؛ و فروشگاهِ  برای مدیریت آهنگ ٢موسیقی؛ آیـتونز برای خلق و تلفیقِ  ١بَند فوتوشاپ؛ گاراژ ادوبی
  .اقالم سایرِ ها و  آهنگ برای خریدِ  ٣آیـتونز
ا ابتد ،خودم«: گفت جابز می. دیجیتال خیلی زود در مرکز توجه قرار گرفت ی قطِب  ایده

برابر  ١٠استفاده از آیـموْوی، دوربین ش را  .داری فهمیدمرب اهمیتش را در مورد دوربین فیلم
ی» .کند ارزشمندتر می شد  شان کنید، می توانستید تحمل به جای صدها ساعت فیلِم خام که هرگز 

شان قرار دهید، فهرست  مناسب روی های عالی و موسیقیِ  کنید، اِِفکت تدوینآنها را در کامپیوتر 
 ی بروزِ  این به مردم اجازه. کننده را نیز به خودتان بدهید د و عنوان تهیهسازندگان را تدوین کنی

مندانه را می و ساخِت  ،استعدادها خالقیت، پرورِش  همین مرا با «: گفت جابز می. داد چیزهای ه
خودش بُرد، اینکه کامپیوترهای شخصی حاال به سمت پذیرش نقشی کامالً متفاوت از قبل 

 ».رفتند می
های  شد، پس دستگاه دیجیتال می قطِب به اگر کامپیوتر بدل : ش دیگری هم داشتجابز بین

های  خروجِی بسیاری از عملکردهایی که برای دستگاه. یافتند سازی می ساده حمل هم مجالِ  قابلِ 
آمد چرا  ها، ضعیف از کار در می عکسویرایش ویدیوها یا  تدوینحمل تعریف شده بود، مثل  قابلِ 

یآنها ایش  که صفحاِت  های کاربردی را در  های پر از ویژگی شد به سادگی پنجره کوچک بود و 
ایش گذاشت قابی کوچکرت از کِف   تر خیلی راحت از پس این کارها برکامپیو  اما. دست به 

 .آمد می
همه  سازیِ  ی حاصل از چنین رویکردی، با یکپارچه از نظر جابز، بهرتین نتیجه... و یک چیز دیگر

. آمد به دست می -های کاربردی و فایروایر افزارها، برنامه های جانبی، کامپیوترها، نرم دستگاه- چیز 
 ».شدم تر می مؤمن ”ی راهکارهای یکپارچه توسعه“روز به روز به «: گفت خودش می

ی  شخصی، از این رو زیبا بود که فقط یک رشکت در موقعیتی مناسب برای توسعه این دریافِت 
افزار  افزار بود، ِدل و کامپَک سخت کاِر مایکروسافت تولید نرم. ای قرار داشت ین رویکرد یکپارچهچن
افزارهای کاربردی  ساخت، ادوبی هم که نرم ساختند، سونی یک عامله دستگاه دیجیتال می می
ی  ی مجلهجابز برا. داد ی این کارها را با هم انجام می در این بین فقط اپل بود که همه. نوشت می

را  - عامل افزار و سیستم افزار، نرم سخت- اپل تنها رشکتی است که همه چیز «: تایم توضیح داد که
ما قادر به کارهایی . ی کاربری را بر عهده بگیرد تواند مسئولیت کامل تجربه دارد، بنابراین مییکجا 

  ».هستیم که دیگران نیستند
توانستید ویدیوی  ش با فایروایر می. ویدیو بود دیجیتال، اولین پیشتاِز یکپارچگی با قطِب 

چه؟ شاید  شبعد. کنید تدوینیک شاهکار  خودتان را به َمک منتقل کرده، با آیـموْوی در قالِب 

                                                 
1  GARAGEBAND 
2  iTUNES 
3  iTUNES Store 
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اشا کنید.وی.خواستید آن را روی دی می با «: گفت جابز می. دی بریزید تا با دوستان در تلویزیون 
ی این یکی  در عرضه. ارزان درست کنیم ١رایرت دی وی تا یک دیها وقت زیادی گذاشتیم  تولیدکننده

رکز کرد که کلید موفقیت  برنامه سازیِ  او مثل همیشه روی ساده» .هم ما اول بودیم برای کاربران 
ی برنامه  ی اولیه ی بازنگری نسخه اپل، جلسه افزاریِ  طراح گروه نرم ٢مایک اوانجلیست. محصول بود
جابز بعد از نگاهی به چند طرح، از جا پرید، یک ماژیک برداشت و مستطیلی : آورد را به یاد می
با . ی جدید داریم، فقط یک پنجره دارد اینجا یک برنامه«: کشید و گفت سفید تختهساده روی 

ی  همه. همین. کنیم کلیک می ”Burn“ی  بعد روی دکمه. کشیم روی پنجره ماوس یک ویدیو را می
 همین ماجرا، به سادگِی محیِط  .اوانجلیست الل شده بود» .بکنیم همین استخواهیم  کاری که می
 .شان کرد هم کمک ”Burn“ی  جابز حتی در طراحی دکمه. دی منجر شد وی دی ی آی کاربرِی برنامه

اپل  دیجیتال هم در ُرشُف انفجار است، بنابراین گام بعدیِ  دانست که عکاسیِ  او به خوبی می
ن سال اول. دیجیتال برای عکاسی بود قطِب  تبدیل کامپیوتر به  حداقل از یک فرصِت  ،اما در ه
رام برای  دی در حال ساخت یک سی ها و تعدادی دیگر از رشکت HP. پوشی کرد خیلی مهم چشم

رکز اپل روی ویدیو داد دی موسیقی روی سی ٣سوزاندنِ  به عالوه، آن . ها بودند ولی جابز حکم به 
ً باید سی ارصارِ  زیبا روِی آیـَمک بگذارند و نه  دارِ  رام شکاف دی همراه با عصبانیتش که حت
های جدید به کاربران آیـَمک،   رام دی سیی  ای، به این معنا بود که حاال در ارائه کاسه رامِ  دی سی

مد و بعد آ  ها به بازار می رام دی سی ایِ  های کاسه شدند زیرا همیشه ابتدا مدل دچار تأخیر می
ماندگی  انگار که از قایق جامانده بودیم، الزم بود رسیعاً عقب«: گفت جابز می. دار های شکاف مدل

اول  نوهای  یک رشکت این نیست که همیشه در معرفِی ایده ی خالقیِت  نشانه» .را جربان کنیم
 . ش کندباشد، بلکه باید بداند در رشایط عقب ماندن از رقبا، چطور دوباره به جلو خیز 

  
  

  آيـتونز
 

از . تواند باشد بزرگی می با وجود غفلِت اولیه، جابز به زودی فهمید که موسیقی چه فرصِت 
های  ها از رسویس آهنگ ها به کامپیوتر، و دریافِت  دی موسیقی از سی مردم انتقالِ  ،٢٠٠٠سال 

 دیِ  در آن سال تعداد فروش سی. ها را رشوع کردند دی برای انتقال به سی ٤اشرتاِک فایل مثل نَپسِرت 
شد نتیجه  بنابراین می. میلیون نفر بود ٢٨١جمعیت کشور . میلیون رسید ٣٢٠خام در امریکا به 

ً درگیر سی یاند زدن شده  دی گرفت که مردم واقعا . توانست به آنها آذوقه برساند ، اما اپل هنوز 

                                                 
1  DVD Writer 
2  Mike Evangelist 
3  Burn 
4  Napster 
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. کردم کودنم، فکرم این بود که مرغ از قفس پریده حس می«: ن باره به فُرچون گفتهجابز در ای
 ».کردیم باید سخت کار می

ای  برنامه ساخِت  ،بعدی هدِف . دوکاره به آیـَمک اضافه کرد ولی این کافی نبود رامِ  دی یک سی
های دیگری هم  رشکت. دی بود ها روی کامپیوتر و سپس انتقال به سی آهنگ برای فهرست کردنِ 

هاشان مسخره و  های کاربردِی مدیریت محتوای موسیقی بودند، ولی برنامه مشغول طراحی برنامه
درجه  های جابز، شناسایِی بازارهایی بود که انباشته از محصوالِت  یکی از هوشمندی. پیچیده بود
 HPای که  و برنامه ٢پلِِیر مدیا   ، ویندوز١باکس جاک  مثل رِیل-های موجود  او به برنامه. دو بودند

 ،اند خیلی پیچیده«: نگاهی انداخت و به این نتیجه رسید که -کرد رامش عرضه می دی همراه با سی
 ».هاشان را کشف کند تواند نیمی از قابلیت طوری که یک نابغه هم فقط می
ً  او مهندس نرم: صحنه شد واردِ  ٣کِید همین موقع بود که بیل کین در اپل کار   افزار بود و سابقا

یک (رفت، تا با اتومبیل خودش  کالیفرنیا می ٤ی ویلوزِ  مسابقه یک روز داشت به پیسِت . کرد می
کرد که  گوش می ٥پابلیک در راه به رادیوی نشنال . در مسابقه رشکت کند) فورد اسپورت فورموال،

ها را با  که آهنگ ٦ریو موسیقی به نامِ  قابل حمل برای پخِش  گزارشی پخش شد از یک دستگاهِ 
زده نشوید، چون با  کاربراِن َمک، زیاد ذوق« :وقتی گزارشگر گفت. کرد پخش می MP3 ِت رمَ فُ 

ی   »!کنم من درستش می! هاآ «: کِید با خودش گفت کین» ند،ک کامپیوتِر ش کار 
 افزارِ  زنگ زد تا یک نرم -اسبِق اپل هر دو از مهندسینِ -  ٨و ِدیو ِهلِر ٧ف رابینبه دوستانش جِ 

افزاری برای کار با ریو و  نرم ، شامل یک رابِط ٩َجم شان سانْد محصول. رابط برای َمک بنویسند
وقتی جابز گروهش را  ،٢٠٠٠در جوالی . ها بر روی کامپیوتر بود آهنگ ای برای مدیریِت  برنامه
ای کاربردی برای مدیریت محتوای موسیقی بسازند، ناگهان  امهفشار گذاشته بود تا برن تحِت 
هر . (گرداند َجم از راه رسید و اپل هم به رسعت آن را قاپید و سازندگانش را به رشکت بر سانْد
جابز آنقدر . ی آتی اداره کرد افزار را در دهه ی نرم ی آنها با اپل ماندند و رابین بخش توسعه سه

ی مصاحبه با او را داد  دانست که یک بار فقط به رشطی به خربنگار تایم اجازه رابین را ارزشمند می
  .)اش را چاپ نکند که نام خانوادگی

ً با آنها کار کرد َجم به یک محصولِ  سانْد جابز برای تبدیلِ  برنامه مملو از انواع . اپلی، شخصا
به جای آن . تر کنند و بامزه تر جابز مجبورشان کرد آن را ساده. کارکردها و صفحات پیچیده بود

                                                 
1  Real Jukebox 
2  Windows Media Player 
3  Bill Kincaid 
4  Willows 
5  National Public 
6  Rio 
7  Jeff Robbin 
8  Dave Heller 
9  Soundjam 
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مند یا آهنگ یا آلبوم می رابط کاربری که ش را مجبور به مشخص کردنِ   کرد، یک کادرِ  نام ه
 فلزِ  که مثلِ -آن را از آیـموْوی  قالب ظاهریِ . خواست که بشود هر چیزی داخلش نوشت ساده می
 .گرفتند و نامش شد آیـتونز -خورده بود صیقل

دیجیتال معرفی و  آیـتونز را به عنوان بخشی از اسرتاتژی قطِب  ،٢٠٠١ی  ُورِد ژانویه َمکجابز در 
با آیـتونز به انقالب موسیقی «: ی کاربران َمک به رایگان عرضه خواهد شد برای همهکه اعالم کرد 

ره به راه ها دوبا با گف این، تشویق» .برابر کنید ١٠تان را  های موسیقی بپیوندید و ارزش دستگاه
، تلفیق کن، بزن بریز روی کامپیوتر: گونه بود او برای توصیف آیـتونز این کالم بازاریابیِ  تکیه. افتاد

  .دی روی سی
ن روز بعد از  . تایمز مالقات کرد یورک ظهر، به طور اتفاقی با جان مارکوف از نیو جابز ه

در حالی . ـتونز را به او نشان دادولی جابز در آخر جلوی َمک نشست و آی ،مصاحبه بد پیش رفت
دوران » .اندازد ام می مرا یاد جوانی«: که الگوهای زیبای گرافیکی روی صفحه در رقص بودند، گفت

دی .اِس.اِل به مارکوف گفت که مرصِف . اسید چکاندن روی زبان هنوز از خاطرش محو نشده بود
فرادی که هرگز اسید نزده بودند، قادر به اش بوده و اینکه ا ی زندگی ہویژ یکی از دو یا سه کارِ 

 .درک او در این مورد نبودند
  
  

  آيـپاد
 

. حمل برای پخش موسیقی بود دیجیتال، ساخت یک دستگاه قابل گام بعدِی اسرتاتژی قطِب 
طراحی چنین دستگاهی به صورت همگام با آیـتونز را دارد و این،  جابز پی برد که اپل فرصِت 

به این صورت که کارهای پیچیده به کامپیوتر و کارهای  ،کرد ی کاربری را خوشایندتر می تجربه
ی  تولد آیـپاد بود؛ دستگاهی که جرقه این رسآغازِ . شد حمل سپرده می قابلِ  ساده به دستگاهِ 

ترین رشکت جهان بدل  ی محض کامپیوتر، به ارزشمند را از یک سازندهاپل را زد و آن  دگردیسیِ 
  .کرد

به همکارانش گفت . داشت پروژہجابز به خاطر عشقش به موسیقی، هیجان خاصی برای این 
فیل شیلِر، جان رابینشِتین و سایر اعضای » .کامالً آشغالند«های موسیقِی کِف بازار  کننده که پخش

ها ور رفته و  کننده تر در زماِن ساخِت آیـتونز، مدتی با ریو و سایر پخش شپی. گروه موافق بودند
اینها واقعاً “ :گفتیم نشستیم و می دور هم می«: گفت شیلِر می. دست آخر همه را دور ریخته بودند

  ».دادند و کار باهاشان خیلی سخت بود فقط شانزده آهنگ توی خودشان جا می ”.گَندند
را صادر کرد اما  حمل برای پخش موسیقی لساخت یک دستگاه قاب دستورِ  ،۲۰۰۰جابز در پاییِز 

الزم برای ساخِت چنین محصولی هنوز موجود نیست و از او خواست  رابینشِتین گفت، قطعاِت 
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 پُـلیمرِ - مناسب و باتری لیتیوم دیِ .سی.بعد از چند ماه توانست یک اِلرابینشِتین . صرب پیشه کند
 که در عینِ  بیابندخوانی  بزرگرت این بود که دیسک ولی چالِش  ،قابل شارژ برای دستگاه پیدا کند

بود که رابینشِتین برای ) ۲۰۰۱ی  فوریه(در همین هنگام . کوچکی، ظرفیت زیادی داشته باشد
  .کنندگاِن اپل، به ژاپن سفر کرد بازدیدهای معمول و مالقات با تأمین

توشیبا از محصولی جدید نام بردند که هنوز در  ی عادی، مهندسینِ  یک جلسه پایانِ در 
ی یک  ی سکه اندازه هم(اینچی  ١.٨ی  یک حافظه. شد ی عرضه می آزمایشگاه بود ولی تا ژوئن آماده

آنها مطمنئ . بود) آهنگ ١٠٠٠حدود (ی پنج گیگابایت اطالعات  که قادر به ذخیره) نقره دالریِ 
 هزار آهنگ توی جیِب : ستيچ دانست مناسِب  آید ولی رابینشِتین می ینبودند که به چه کار م

انی در کنفرانس . ولی این را به روی خود نیاورد .عالی بود! لباس جابز هم در ژاپن مشغول سخ
ن شب در هتل اُکورا محلِ . توکیو بود ُوردِ  َمک رابینشِتین . جابز، یکدیگر را مالقات کردند اقامِت  ه
جابز » .استمیلیون دالری  ١٠یک چک  اِم چیزی که نیاز دارمدانم چه کنیم،  حاال می«: گفت

ام حافظه سپس رابینشِتین مذاکره با توشیبا برای خریدِ . بالفاصله چک را کشید های  انحصاری 
  .ی محصول گشت دیر توانا برای گروه توسعهزمان به دنبال یک م تولیدی را رشوع کرد و هم

او . بخش ممتازی بود، با ظاهری امروزی و لبخندی انرژی نویس و کارآفرینِ  تونی ِفیِدل برنامه
ی کار  همچنین سابقه. به تنهایی سه رشکت تأسیس کرده بود ١حین تحصیل در دانشگاه میشیگان

ال برای اپل و محل مالقاتش با اَندی ِهرتزِفلد و بیل حمل  های قابلِ  ی دستگاه سازنده( ٢َمجیک در ج
گذراند، جایی که با ِرس تراشیده و  ٣الکرتونیکز  دوران بدی را هم در فیلیپس. را داشت) اَتکینُسن

های جالبی برای  بعدها به ایده. موجود پرداخت کاریِ  وارش به مخالفت با فرهنگِ  ظاهر یاغی
، سونی و ٤نتورکز یقی رسید ولی در فروش آن به رِیلی دیجیتالی موس کننده پخشیک ساخت 

کابین،  یک روز در کُلُرادو با دوستش به اسکی رفته بود که روی تله. فیلیپس ناموفق ماند
دستگاه “رابینشِتین گفت که اپل دنبال یک نفر برای کار روی یک . همراهش زنگ خورد تلفن

. ی این حوزه خواند باال، خود را نابغه د به نفِس ِفیِدل با اعت. گردد می ”حمل الکرتونیکی قابل
 .رابیشِتین هم او را به کوپرتینو دعوت کرد

استخدام ) ننیوتُ  شاید جانشینِ (دیجیتال  شخصیِ  کرد که برای کار روی یک دستیارِ  ِفیِدل فکر می
بحث رسیعاً به آیـتونز تغییر یافت که فقط سه ماه  خواهد شد ولی در دیدار با رابینشِتین موضوعِ 

موجود را به آیـتونز های  کننده ایم پخش سعی کرده«: گفتبه او رابینشِتین . گذشت اش می از عرضه
 ».انگار باید خودمان یکی بسازیم. وصل کنیم ولی افتضاحند، کامالً افتضاح

                                                 
1  Michigan 
2  General Magic 
3  Philips Electronics 
4  Real Networks 
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رکز یک چیزهایی ساختم و مشغول نتو  در رِیل. من عاشق موسیقی بودم«: ِفیِدل جا خورد
او موافقت کرد که حداقل به عنوان مشاور به گروه » .بودم ١مـبرای پال MP3ی  کننده ساخت پخش
بعد از چند هفته، رابینشِتین ارصار کرد که اگر قرار است گروه را هدایت کند باید . اضافه شود

رابینشِتین از . از آزادی خودش راضی بودمت کرد، چون و اپل شود ولی ِفیِدل مقا وقِت  ام کارمندِ 
ن  این یکی از آن تصمیم«: حرفش عصبانی شد و گفت های عمری است تونی، هرگز ازش پشی

آن  کارمندانِ از  -یا بیشرت- نفر  ٢٠. سپس دست ِفیِدل را توی پوست گردو گذاشت» .نخواهی شد
ی پروژہاین تونی، ما «: ِفیِدل گفت ورودِ  را جمع کرد و به محِض  پروژہ دهیم مگر اینکه  را انجام 
نِ  ».هستی یا نه؟ همین اآلن تصمیم بگیر. وقت شوی ام ل زد، بعد رو رابینشِتین ُز  ِفیِدل به چش

دهید، مردم را تحت فشار  پس این کاری است که توی اپل انجام می«: به حضار کرد و گفت
آر با -َدر-و با حالتی لَج» !بله« :گفت سپس مکثی کرد و» گذارید تا قرارداد امضا کنند؟ می

» .من و رابی را خراب کرد ها بینِ  این کار برای سال«: گفت خودش می. رابینشِتین دست داد
ی«: رابینشِتین هم اذعان داشت که  ».کنم هرگز مرا به خاطِر آن روز بخشیده باشد فکر 
ها قبل،  جابز ماه. دانستند آیـپاد می را پدرِ ر بود زیرا هر دو خود دَ قَ درگیری ِفیِدل و رابینشِتین مُ 

ایشگر، باتری و سایر  حافظه این مأموریت را به رابینشِتین سپرده بود که او هم دیسک ی توشیبا، 
رابی و دیگرانی که . قطعات را جور کرده و سپس ِفیِدل را برای رس هم کردن اینها به اپل آورده بود

اما از منظر ِفیِدل، ماجرا طور دیگری  ”.تونی بالونی“گفتند  ه او میاز حضور ِفیِدل ناراحت بودند ب
در رس داشت و حتی  MP3هایی برای ساخت یک دستگاه پخش  بود؛ او قبل از آمدن به اپل طرح

ی  این مسئله ،به هر صورت. های دیگر بود هایش به رشکت قبل از توافق با اپل، دنبال فروخ ایده
ها  لقب بگیرد، برای سال پروژہین اعتبار را به آیـپاد بخشیده و باید پدِر بغرنج که چه کسی بیشرت

مورد بحث قرار  ٢پدیا وارد شده در ویکی ها، صفحاِت وب و حتی مطالِب  ها، مقاله در مصاحبه
 .گرفت

اند ،برای چند ماه جابز آیـپاد را برای . آنقدر رسشان شلوغ شد که جایی برای دعوا باقی 
بنابراین به دنبال . شد خواست و این بدان معنا بود که باید در اکترب معرفی می کریسمس می

کار کرده بودند و دستاوردهاشان  MP3های  کننده هایی گشتند که از قبل روی پخش رشکت
: ِفیِدل به آنها گفت. برگزیده شد ٣پلِِیر رسانجام رشکت پورتال. قرار بگیرد توانست مبنای کار اپل می

از اآلن تا ده سال دیگر، کسب و کارمان موسیقی . قرار است اپل را از نو شکل دهد پروژہاین «
سپس گروه تحت . و متقاعدشان کرد با اپل یک قرارداد انحصاری ببندند» خواهد بود، نه کامپیوتر

                                                 
1  Palm 
2  WIKIPEDIA 
3  Portalplayer 
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پیچیدگی رابط کاربری، کوتاهی عمر باتری و محدودیت ساخت  مثلِ پلِِیر  پورتال نظرش، عیوب
  .های آهنگ را بر طرف کرد فهرست

  
  

  !هخودش
  

: دو. ای تاریخی گیری لحظه شکل: یک .مانَد ها می جلساتی هست که به دو دلیل در خاطره
ای در  چنین جلسه. عملیات سازمانی در نظر گرفته دِ آشکارسازی راهی که یک مدیر برای پیشربُ 

ت اساسی را  در اتاق کنفرانس طبقه ،٢٠٠١آوریل  ی چهارِم مقر اپل شکل گرفت و جابز تصمی
َ اِن مسئولِ ر، آیْو، جف رابین و رابینشِتین، شیلِ . برای آیـپاد اتخاذ کرد هم در  ١جی. بازاریابی اس

را ندیده  او قبالً های پیشنهادی را به جابز ارائه کند،  د آن روز طرح، که قرار بو ِفیِدل. جلسه بودند
وارد که شد، صاف نشستم و با «: گفت خودش می. مرعوب باشد رئیسو این قابل درک بود که از 

رحم  دانستم به وقتش چقدر بی کامالً جبهه گرفته بودم چون می ”!وآو، این هم استیو“ :خودم گفتم
 ».شود می

. ها رشوع شد های جارِی سایر رشکت ی فعلی و فعالیت توضیحاتی راجع به بازار بالقوهجلسه با 
توانست بیش از یک دقیقه به اسالیدها توجه  ی«: به قول ِفیِدل. صرب بود جابز طبق معمول کم

لی بازار را نشان می» .کند  نِ نگرا«: داد، جابز دیگر بُرید وقتی اسالیدی پخش شد که بازیگراِن احت
ی کنیم  دانیم چه می سونی نباش، ما می بعد از این حرف، دیگر » .کنند دانند چه می ولی آنها 

استیو ترجیح «: بزرگ گرفت ِفیِدل یک درِس . اسالیدی پخش نشد، و جابز سؤاالتش را رشوع کرد
اسالید اگر به “  :یک بار به من گفت. داد در زماِن حال باشد و مستقیم برود ِرس اصِل مطلب می

ی ایل به مشاهده، ملس و » .”زنی دانی داری از چی حرف می احتیاج داری، پس  در عوض، 
یی  ِفیِدل سه مدلِ . وارسی کردن چیزها داشت مختلف را به اتاق کنفرانس آورده بود و با راهن

ونه ایش داد تا  یک  اصلی زیرِ ی  ونه. شان، برجسته جلوه کند ی محبوب رابینشِتین آنها را طوری 
 .قرار داشتمیز  ی چوبی در وسِط  جعبه

. به کار رفته در دستگاه و چیدن آنها روی میز رشوع کرد ِفیِدل کار را با بیرون آوردن قطعاِت 
ها، همگی برچسِب وزن و قیمت روی خود  کوچک، مدارها و باتری دیِ .سی.اینچی، اِل ١.٨دیسک 
ایش قطعات، راجع به پیش. داشتند های آتی  ی آنها در سال افت قیمت و افت اندازه  بینی حین 

  .شد به هم وصل کرد برخی از قطعات را مثل جورچین می. صحبت کردند
ایش گذاشت که با ُرس  مدل ،ِفیِدل در ادامه واقعی  ب به وزنِ های مختلف پالستیکی را به 
جابز . شد فظه استفاده میحا دادن کارِت  اولی یک شکاف داشت که برای قرار ؛رسانده شده بودند
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داینامیک داشت که ارزان بود ولی اگر  مِ ی َر  دومی یک حافظه. ردش کرد ،به خاطر پیچیده بودن
ام می ام آهنگ باتری  یک  در آخر،ِفیِدل . جابز اصالً خوشش نیامد. پرید ها از روی آن می کرد 

چه  ،اینچی ١.٨ی  ک حافظهرسی قطعات را کنار هم گذاشت تا نشان دهد که دستگاه با دیس
سپس در اوج کار، ِفیِدل . باشدجابز را گرفته  رسید این یکی چشمِ  به نظر می. شکلی خواهد شد

ایش گذاشت های دیگر هم  امیدوار بودم از مدل«: گفت می. جعبه را برداشت و مدِل کامل را به 
» .اینچی ١.٨سخت ی دارای دیسک  خوشش بیاید ولی استیو درست دست گذاشت روی گزینه

تی، «: زده شد سازی هم شگفت ِفیِدل از فرآیند تصمیم در فیلیپس عادت داشتم برای چنین تصمی
 ».های متعدد پاِورپوینت و بازبینی پشت رس هم به جلسه بروم، آن هم با کلی اسالیدِ 

سپس بیرون » ؟ی خودم را بگویم حاال ایده«: آن روز پس از ِفیِدل، نوبت به شیلِر رسید که پرسید
آن ویژگی . مشرتک داشتند برگشت جلویی یک ویژگیِ  رفت و با یک مشت آیـپاد که همه در بخِش 

خیلی به این فکر کرده بودم که چطور «: گفت شیلِر می. مشهور شد ”١آهنگ چرخ“خیلی زود به 
ی فهرسِت آهنگ پس چه عالی . شد که آدم یک دکمه را صد بار فشار دهد ها را باال و پایین کنیم، 

چرخاندید،  ی جلوی آیـپاد می وقتی انگشتتان را روی دایره» !بود که یک چرخ جلوی آیـپاد بگذاریم
یش می ،چرخاندید هر چه بیشرت می. ردیدوَ نَ  را در می ها به راحتی آهنگ  و کرد فهرست را تندتر پی

فریادی از جابز  ،دیگر یک بارِ . شد رسیع بین صدها آهنگ به سادگی میرس می حرکِت  ،بنابراین
شت بالفاصله ِفیِدل و مهندسیِن دیگر را به کار روی چرخ» !!!خودشه«: اتاق را تکان داد  .آهنگ گ

هنوز تقاضای . گروه در آورد ساعته به خدمِت  ۲۴، جابز خودش را به صورت پروژہوِع با رش 
ام صفحاِت  امر،در بدو . بود ”سازی ساده“اش  اصلی رابط کاربری  یک معیار مهم برای کار با 

بود در سه حرکت به آن  اگر به آهنگ یا کارکردی در دستگاه نیاز داشت، باید قادر می: تعیین کرد
ی. بودند برسد که هر سه باید واضح می توانست کار با یکی از صفحات را درک کند یا رسیدن  اگر 

: گفتبه من ِفیِدل . دش کشید، او عصبی و کاِر گروه مردود می به هدف بیش از سه حرکت طول می
ن شد که هر چه در چنته داشتیم روی مشکل می گاه می« ام جنبه گذاشتیم و به گ ها لحاظ  مان 

یباز هم ولی  ،شده بود به این “: گفت رسید و می همین موقع بود که او از راه می. داد جواب 
تیو مشکل یا رویکرد را از نو اس ”!وای خدایا، نه“: گفتیم و ما همه با هم می ”فکر کرده بودید؟

  ».شد ی کوچِک ما، کالً ناپدید می کرد و مسئله تعریف می
گذاشت، ِفیِدل و دیگران هم تلفنی روی آخرین  ها را تلفنی در میان می هر شب ایدهجابز 

که  ،چیدند دلخواه خودشان دسیسه می او به سمِت  کردند و برای هدایِت  پیشنهاداتش بحث می
همیشه فکرمان در گیر این بود که «: گفت ِفیِدل می. داد ط در نیمی از موارد جواب میاین البته فق

کردیم که جلوتر از او قرار  مان را می ی سعی تواند باشد و بعد همه ی استیو چه می جدیدترین ایده
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ی. بگیریم کرد یک سوئیچ باشد یا رنگ یک  هر روز چنین چیزهایی توی کار وجود داشت، فرقی 
هایی مثل  با این سبِک کاری، مجبور به همکاری با آدم. گذاری مه یا مشکلی در اسرتاتژِی قیمتدک

 ».خودتان و پشتیبانی دائم از همدیگر هستید
ِی کاربردها از در آن برهه های کلیدِی جابز یکی از نگرش آیـتونِز روی به  آیـپاد، انتقال حداک

  :گفتبه من در این باره . شد منجر میآیـپاد  سازیِ  سادهبود که به کامپیوتر 
  
طلبید، الزم بود  که از نظر من بحث زیادی را می-آیـپاد  واقعیِ  سازیِ  به منظور ساده«

کاری   برای مثال،. انگیز بودبر   بحث ،این. دنکارکردهای دستگاه محدود و به آیـتونز منتقل شو 
ها را با آیـتونز مرتب و  باید فهرست. نیدآهنگ درست ک نتوانید با خوِد آیـپاد فهرسِت که کردیم 

کرد،  مغز می قدر خشک ها را این زیرا چیزی که ریو و سایر دستگاه. کردید بعد به آیـپاد منتقل می
. بود) موسیقی مدیریت محتوایي  برنامه(باکس  پیچیدگی آنها و ناشی از عدم یکپارچگی با جاک

ِ آیـتونز و آیـپاد   قادر شد کامپیوتر و دستگاه را با هم یکپارچه و وظایِف بنابراین اپل با داش
  ».پیچیده را به کامپیوتر منتقل کند

  
اینده ترین ویژگیِ  مهم همکارانش  ن در تفکرات جابز و البته باعث حیرِت ذِ  ی مکتِب  آیـپاد که 

های اپل نیز  این به بسیاری دیگر از دستگاه. بوددر آن خاموش -ی روشن ی دکمه بود، عدم تعبیه
های اپل در صورتی که ازشان استفاده  دستگاه. ای نبود هیچ نیازی به چنین دکمه. ترسی یافت

. شدند کردی دوباره بیدار می ها را ملس می رفتند و هر زمان که یکی از دکمه شد به خواب می ی
 بود؟ ”رودبد. خاموش. کلیک“بنابراین چه نیازی به 

؛ رابط شد میجا  آن درآهنگ  ١.٠٠٠ای که  حافظه: به ناگاه همه چیز رس جای خود قرار گرفت
یش آهنگ کاربری و چرخ دادند؛ یک ارتباط  ها را می آهنگی که به ش امکان مدیریت و پی

اتری که کرد؛ و یک ب دقیقه میرس می ١٠ها با دستگاه را در زیر  سازِی آهنگ فایروایری که همگام
باره به جایی رسیدیم که به هم نگاه  یک«: گفت جابز می. دو  آهنگ را پشتیبانی می ١.٠٠٠پخش 

دانستیم چقدر عالی است، چون عین روز  می ”.این خیلی با حال خواهد شد“: کردیم و گفتیم
کار در مفهوِم کلی هم خیلی قشنگ و ساده از . خواستیم اش را می مان یکی روشن بود که هر کدام

جابز با  ”.پاد“ :ها پیشنهاد داد به آن بگویند نویس یکی از خالصه» .تان آهنگ توی جیب ١.٠٠٠: آمد
  .آیـَمک و آیـتونز، آن را آیـپاد نامگذاری کرد الهام گرف از نامِ 
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  به سپيديِ نهنگ
 

رفت تا شکل نهایی محصول را کشف کند که  جانی آیْو داشت با مدل پالستیکِی آیـپاد َور می
ای به  به کوپرتینو، ایده -فرانسیسکو در سان-اش  یک روز صبح در اتومبیل، در مسیِر آمدن از خانه

به  ی دستگاه باید سفیِد خالص باشد و به صورت یکپارچه ُرویه: به همکارش گفت که. ذهنش رسید
اگر محصوالِت تولیدی حس «: آیْو در این باره به من گفت. زنِگ پشِت بدنه متصل شود استیِل ضد

در مورد آیـپاد چیزی که به آن . را القا کنند، هیچ وقاری در آنها نیست ”بودن مرصف  بار   یک“بِد 
 ».کند دور می ”بار مرصف بودن یک “کنم، تشخص محصول است که آن را از حس  افتخار می

نه فقط دستگاه، «: گفت آیْو می. بود محض می سفیِد آیـپاد نباید فقط سفید، بلکه باید سفیدِ 
کردند که  بقیه استدالل می» .بود ها و سیم و حتی آداپتور هم باید سفیِد خالص می بلکه هدفون

د مطلب را ولی استیو خیلی زو «: ها سایر دستگاههای  ها باید سیاه باشد درست مثل هدفون هدفون
ها کمک کرد  سیم حالت موجیِ » .گرفت و مثِل من، سفید را انتخاب کرد، چون صفای خاصی داشت

اد شود   :کرد گونه توصیف می آیْو آن را این. که آیـپاد تبدیل به یک 
  

. یک چیز معنادار و نه زودگذر راجع به آن وجود داشت که خیلی هم آرام و معتدل بود«
شد، ولی دیوانگی   کامًال فکرشده طراحی. تان بجنبد ها روی صورت ی گوشی  دنبالهطور نبود که  این

. خاطر است که سفید را دوست دارم به همین. های زیبا حفظ کرد خودش را هم با آن هدفون
ا و در  قوی و انگشت. ه خیلی خالص و ساکن هم هستکبل. فام نیست سفید فقط یک رنِگ بی
  ».زه نامحسوسعین حال به همین اندا

  
، فقط دنبال ساخت یک آگهی برای معرفی ِدی/چیات/اِی.دابلیو.بی.در تی گروه تبلیغاتِی لی کلو

اد جدیدی به نام آیـپاد را  های محصول نبود، بلکه می ویژگی جیمز . جشن بگیردنیز خواست تولد 
ً دیوینِسنت، جوان بریتانیایی بلند و باریکی که در یک گروه موسیقی کار کرد ِجی بود، ـه و سابقا

اخیراً به آژانس تبلیغاتی کلو پیوسته و طبیعی بود که با حضور او، آگهِی اپل روی عاشقان موسیقی 
با کمک . ی انفجار جمعیت را هدف نگیرد های دوره ی جدید متمرکز شود و فقط یاغی در هزاره

ی، سوزان آلینسانگان بورد و پوسرت برای آیـپاد، آنها را یک رسی بیل ، بعد از طراحیِ ١کارگردان ُه
 .نظر دهد جابزچیدند تا  مقر اپلروی میز اتاق کنفرانس 
ونه و در . ای سفید زمینه آیـپاد در پس هایی از  های مرسوم قرار گرفت؛ عکس در سمت راست 

ای از یک آدم حین گوش  های گرافیکی و مدرن را چیدند که در قاب آنها، سایه ونه ،سمت چپ
. کرد ها با موسیقی ارتعاش می سفید هدفون  رقصید و سیم ردن به موسیقی با آیـپادش، میک
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» .ها را به تصویر کشیدیم ها با آهنگ ی شخصِی آدم با آنها، حِس قوی و رابطه«: گفت وینِسنت می
ونه رکز روی  ِ پیشنهاِد  بز را های سمِت چپ را داد، به این امید که چشِم جا او به دانکن میل

ت، به تصاویر درخشان محصول در به محض ورود، به سمِت راست رف جابزولی . هم بگیرند
وینِسنت، » .عالیه، چطوره راجع به اینها صحبت کنیم مبه نظر «: ی سفید نگریست و گفت زمینه پس

ِ و کلو از جای خودشان در  باألخره جابز آمد و . چپ ُجم نخوردند سمِت  -الیه منتهی-میل
ُ «: گفت. های مدرن را هم از نظر گذارند ونه نم ش از اینہا ی َرس » .آید ها خوشتان می ، به گ

ی می«: وینِسنت گفت. تکان داد و نگاهی کرد گویند که  ی. دهند بینی، محصول را نشان 
ادین به » .چیست  ١.٠٠٠«: ی یک خْط توضیح استفاده کنند عالوهپیشنهاد کرد که از این تصاویِر 

میز رفت و  جابز دوباره به سمت راسِت . رساند این به تنهایی منظور را می» .تان آهنگ توی جیب
اصالً باعث تعجب نبود که بعداً نزد . پا کردن، با پیشنهادشان موافقت کرد- پا و آن-بعد از کمی این

: به من که گفت. ای را به خودش نسبت دهد درِن سایههای م ی استفاده از آگهی دیگران ایده
واقعاً این چطوری قرار است به فروش آیـپاد کمک “ :پرسیدند ها می بچه. تردیدهایی در میان بود«

 ».اینجا بود که پُستم به کار آمد و شخصاً ایده را جلو بردم ”کند؟
 ِ های جانبِی یکپارچه، یک سود  ستگاهافزار و د کامپیوتر، نرم جابز به این نتیجه رسید که داش

در نتیجه، . دیگر هم دارد و آن اینکه فروش آیـپاد منجر به باال رف فروش آیـَمک خواهد شد
. های آیـپاد خرج کرد؛ یک تیر و دو نشان آیـَمک را برداشت و روی آگهی ی تبلیغاِت  شد هزینه می

تجاری اپل به ارمغان  ی را برای نامخاص ها جوانی و طراوِت  در حقیقت سه نشان؛ چون آگهی
 : گفتدر این باره به من جابز . نددآور  می

  
به عالوه، آیـپاد . کلی آیـَمک فروخت ،توان با تبلیغ آیـپاد وار را داشتم که می ی دیوانه این ایده«

کردم  میلیون دالر به تبلیغات آیـپاد منتقل ٧٥پس . آورد اپل را به احیای نوآوری و جوانی نائل می
ولی همین، تضمینی شد . هم توجیه اقتصادی نداشت -میلیون ٧٥- که از نظر دیگران یک صدم آن 

با  ،ما بیش از همه در این زمینه خرج کردیم. های موسیقی کننده پخش برای قبضه کردِن بازارِ 
 ».نسبت یک به صد جلو بودیم

  
ادین همراه  های تلویزیونِی آیـپاد، سایه در آگهی های منتخِب جابز، کلو و  با آهنگهای 
انتخاب موسیقی در جلسات هفتگی بازاریابی، به یکی از «: گفت کلو می. رقصیدند وینِسنت می

ازشان “: گفت کردیم که استیو می ندی پخش میهای تُ  آهنگ. های اصلی ما بدل شده بود رسگرمی
 های موسیقیِ  ها به شناخته شدِن گروه این آگهی» .و بعد دیگر قانع کردنش با جیمز بود ”متنفرم
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از این گروه  ”ِهی ماما“ی  ؛ آن آگهی که با ترانه١بسیاری کمک کرد، از جمله گروه بلک آید پیز
  .ها است سایه های کالسیِک سبِک رقص ساخته شد، یکی از آگهی

زد و  به وینِسنت زنگ می. گرفت دید، وسواِس بازنگری میهای ج جابز همیشه حین تولید آگهی
بیا فعالً دست نگه . گانه است و مبتذل کمی بچه یک«: گفت می. شد انه خواستار لغو آگهی میرصّ مُ 

هی صرب کن، این یکی عالی خواهد «: کرد قانعش کند شد و سعی می عصبانی میوینِسنت » .داریم
  .شد و بعد او عاشِق آن می ،اختهو همیشه، جابْز راضی، آگهی س» شد

ترین رویدادهای معرفی محصول، آیـپاد را به دنیا  ، جابز در یکی از معروف٢٠٠١اکترب  ٢٣در 
اییِ » .این یک َمک نیست: توجه«در کارت دعوت نوشته شد . کرد عرضه  سپس وقتی نوبت به رو

ی مخملی  شگی میز و پارچهی همی های فنی آن، از حقه محصول رسید، بعد از ترشیح توانایی
دستش را » .جا توی جیبم یکی دارم خیلی اتفاقی، درست همین«: در عوض گفت. استفاده نکرد

العاده،  این دستگاِه کوچِک فوق«: داخل جیب شلوار جینش کرد و یک دستگاه سفید بیرون آورد
ل جیبش آن را داخ» .شود دهد و درست توی جیب من جا می هزار آهنگ در خودش جا می

 .برگرداند و با تشویق حضار، روی صحنه خرامید
 ٣٩٩های فناوری وجود داشت، به خصوص راجع به قیمت  کمی بدبینی بین گیک ،در ابتدا
هایی است که  احمق«در فضای اینرتنت، ُجکی ساخته بودند که آیـپاد طرفداِر . دالری آیـپاد

کنندگان خیلی زود باعث  با این حال، استقبال مرصف» .کنند گذاری می های ما را قیمت دستگاه
امِ  آیـپاد بدل شد به جلوه ،اینکهفراتر . پیرشفت آن شد اپل خود را آن چیزهایی که  ی تام و 

مهندسی شاعرانه، تلفیق ه و خالقیت با تکنولوژی، و طراحی برجسته و : دانست شان می منادی
یکپارچگِی کامپیوتر، فایروایر، : داِر یکپارچگِی سیستم خود بود م آسانِی استفاده را نیز وا. ساده

تان  زیبایی در چشم با گشودِن جعبه، آیـپاد از فرِط . محتوای مدیریت  افزار و برنامه مدستگاه، نر 
های موسیقی طوری به نظر برسند که  کننده شد که سایر پخش طراحِی آن باعث می. درخشید می

 .اند انگار در ازبکستان طراحی و تولید شده
آیـپاد، هیچ چیز اینقدر اپل را به  تا) که بینشی خاص پشت طراحی آن بود(از َمکینتاِش اول 

اگر هنوز کسی از «: جابز به استیو لِوی از نیوز ویک گفت. ای درخشان پیش نربده بود سوی آینده
پرسد که چرا اپل روی زمین باقی است، من این محصول را به عنوان یک دلیِل عالی به  خودش می
ی خود  های یکپارچه بدبین بود، در فلسفه ها نسبت به سیستم وازنیاک که مدت» .کنم او ارائه می

. منطقی است که اپل یگانه مخرتع این دستگاه باشد«: ی آیـپاد گفت تجدیدنظر کرد و بعد از عرضه
آن، کارکرد بهِرت  افزار با هم ساخته شده که برآمدِ  افزار و سخت به هر حال در کل تاریخ رشکت، نرم

 ».هر دو است

                                                 
1  Black Eyed Peas 
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ن روزی که مص ی مربوط به آیـپاد را با جابز انجام داد، به طور اتفاقی بیل  احبهلِوی شِب ه
نِی شام دید تعریف » این را دیده بودی؟«: آیـپاد را نشان او داد و پرسید .گِیتس را در یک مه

یک  روبرو شدنِ : اندازد تخیلی می-های علمی گِیتس حالی پیدا کرد که مرا یاد آن فیلم«: کرد که می
برقراری یک تونل اطالعاتی بین او و آن شیء که به و سپس ی با یک شیء جدید، ی فضای بیگانه

ام اطالعاِت مربوط به شیء را به مغِز خودش منتقل کند بیگانه امکان می موجودِ  گِیتس با » .داد 
دی خیره .سی.ام مدت چشمش به اِلدر ر رفت، و ها وَ  دکمه ی همهآهنگ بازی کرد و با  چرخ
سپس مکثی کرد و با حالتی آشفته » ای است، العاده به نظرم محصول فوق«: خر گفتآ  دسِت . بود

  »کند؟ فقط با َمک کار می«: پرسید



  
 

 

 یکی و ـسفصل 
  

آيـتونز فروشگاه  
 

 رنگارنگم زِن  فلوتمن 
  
  
  
  

  1ميوزيك  وارنر 
 

 افزارِ  ارتباِط یکپارچه بین آیـپاد، نرم. مهم روبرو شد اپل با یک چالِش  ،٢٠٠٢ سالِ  در آغازِ 
های  یابی به آهنگ برای دستکاربران کرد ولی  می آسانرا  ها آهنگ ، مدیریِت پیوترو کام ،آیـتونز

ها را از اینرتنت  یا اینکه آهنگ ،دنخرید دی می د و سینرفت میجدید باید از این محیط ِدنج بیرون 
غیرقانونی و نقض  گذاریِ  های اشرتاک دوم معموالً به معنای رسسپردن به رسویس حرکِت . دنگرفت می

ای برای کاربران  بنابراین جابز تصمیم به ایجاد سامانه. قوانین حریم شخصی و حقوق معنوی بود
 .دغدغه از اینرتنت بگیرند؛ راهی ساده، مطمنئ و قانونی ا را بیه آیـپاد گرفت تا آهنگ

های  غیرانسانِی رسویس رفتارِ  طاعونِ  گرفتارِ  ،چالشی بزرگ در مواجهه باصنعت موسیقی نیز 
ها را به  که آهنگهایی  رسویس. شده بود ٤و کازا ٣نوتِال ، جی٢ناقِض حقوق نرش مثل نپسرت، گراکسرت

 ٪ افت کرد٩، ٢٠٠٢های موسیقی در سال  دی فروش سی. کردند رایگان در اینرتنت عرضه می طورِ 
  .بود ها این قبیل فعالیت به خاطرِ  بخشی از آن که

 کردند تا بر رس یک استانداردِ  موسیقایی، با نومیدی تقال می آثارِ  های تولیدِ  متخصصین در رشکت
یت از حقوق نِرش دیجیتال توافق کنند میوزیک و  از وارنر  ٥پاْول ویدیچ. همگانی برای ح

ُ .از اِی ٦همکارش بیل رادوِچل ِ  با سونی روی این قضیه کار می ،٧وارنر اِل تایم .ا اپل  کردند و به پیوس
ات با جابز به برای مالق ٢٠٠٢ی  در ژانویه از همین رو،. به این کنرسسیوم نیز امیدوار بودند

  . کوپرتینو پرواز کردند
                                                 

1  Warner Music 
2  Grokster 
3  Gnutella 
4  Kazaa 
5  Paul Vidich 
6  Bill Raduchel 
7  AOL Time Warner 
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ویدیچ رسما خورده و صدایش خراب بود، بنابراین نائبش . نبود ای ساده این دیدار، اصالً دیدارِ 
قرار شد و به  کنفرانس نشسته بود، کم کم بی میزِ  جابز که در رأِس . جلسه را رشوع کرد ١کِوین گِیج
ایِش . ستوه آمد . ی کار را گرفت چهار اسالید، دستش را در هوا تکان داد و جلوی ادامه بعد از 

ها «: گفت کرد گلویش را صاف  ویدیچ که سعی می همه برگشتند طرِف » .یک ُمشت احمقیدش
ی«: بعد از یک مکث طوالنی گفتاو . کند و چیزی بگوید باید . دانیم چه بکنیم حق با تو است، 

 از این اعرتاف مشوش شدهاندکی آورد که آن موقع  به یاد میجابز  ».کمک کنی مشکل را حل کنیم
 .رضایت دادسونی -وارنردر طرِح اپل  مشارکِت این حال به  باولی  بود،

ِمتُد رمزگذاری برای  های موسیقی قادر به رسیدن به توافقی بر رس استانداردسازیِ  اگر رشکت
. های موسیقِی متعدد دور از دسرتس نبود گاهی فروش های موسیقی بودند، توسعه محافظت از فایل

اندازی فروشگاه آیـتونز که به اپل  کرد چرا که تهدیدی بود برای راه این، کار را برای جابز سخت می
اما سونی این فرصت را دو دستی تقدیم اپل کرد و بعد از . داد امکان کنرتل فروش اینرتنتی را می

، زیرا مایل به حفظ فُرَمِت اختصاصی گرفت از مذاکرات کناره کوپرتینو، در ٢٠٠٢ی  ی ژانویه جلسه
 .آن بود تألیِف  خود و دریافت حقِ 

تو که استیو «: توضیح داد ،ِهرینگ، تونی پرکینز  دِر  دبیرِ برای  ٢یدِ ـنوبویوکی ای ،سونی مدیرعاملِ 
چیز را به اشرتاک  خودش را دارد، نابغه هم که هست، بنابراین هرگز همه او روِش . شناسی را می
رئیس  ٣هاوارد اسرتینگر» .کابوس است... کار با او سخت است ،بزرگی باشی اگر رشکِت . گذارد ی

لی، راجع به جابز این را اضافه کرد گویم، تالش برای  به رصاحت می«: وقت سونی در امریکای ش
  ».وقت است تالِف همکاری با او ا

، ٦لزَمنـِ برترا تأسیس کرد و در همین اثناء  ٥پلِی پرِس اشرتاکیِ  رسویِس  ٤سونی همراه با یونیِورسال
ُ .اِی یک  هیچ. را تأسیس کنند ٨نت نتورکز پیوستند تا میوزیک نیز به رِیل ٧آی .اِم .وارنر، و ای اِل تایم .ا

ی از این دو رسویس آهنگ های  بنابراین هر کدام فقط نیمی از آهنگ ،داد هایش را به دیگری 
ها بودند و  اشرتاکی برای شنیدن آهنگ های وجه هر دو، رسویس. خود داشتند موجود را در آرشیوِ 

 تان دیگر امکانِ  اشرتاک امِ موسیقی برای مشرتیان وجود نداشت، بنابراین با ا مالکیِت  امکانِ 
های  های پیچیده و رابط محدودیت ،هر دو رسویس ،در ضمن. ها را نداشتید دسرتسی به آهنگ

  .ای داشتند کاربری مسخره

                                                 
1  Kevin Gage 
2  Nobuyuki Idei 
3  Howard Stringer 
4  Universal 
5  Pressplay 
6  Bertelsmann 
7  E M I 
8  Music Net 
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 ”تکنولوژی تاریخِ محصوالِت بدترین “تایِی بیست و پنج در فهرسِت  مـهُ ـنُ  -آمیزِ  تردید-جایگاِه 
: بیان داشت ُورد سی پی. بود نت میوزیکو  پلِی پرِسی  ارائه کرد، برازنده ١ُورد سی پیی  مجلهکه 

درست مطلب را هم های موسیقی هنوز  دهد که رشکت بودِن این دو رسویس نشان می بار کسالت«
  ».اند نگرفته

 
ِ  در آن مقطع، جابز به سادگی می ، موسیقایی بگیرد دزدانِ  دسِت  توانست تصمیم به باز گذاش

از آنجایی که عالوه بر عشق به موسیقی،  اما .موسیقِی مجانی برای آیـپادها ارزشمندتر بود زیرا
مندان هم بود، در مقابِل آنچه که رسقِت  . کرد موضع گرفت خالقانه تلقی می محصوالِت  عاشق ه

  :بعدها به من گفت
 

ن روزهای اول در اپل، می« های فکری  داراییمان بستگی به تولید  دانستم که پیرشفت از ه
اگر . کارمان نابود خواهد شد افزار ما تقلید یا دزدی کنند، کسب و  اگر مردم از روی نرم. دارد

اگر . افزار یا محصول جدید باقی نخواهد ماند ای برای تولید نرم حفاظتی در بین نباشد، هیچ انگیزه
های نوآور، دیگر هرگز  رشکتهای فکری رو به زوال برود، عالوه بر محو شدن  حراست از دارایی

 َ دیگران . دزدی کاِر اشتباهی است: اصالً چرا راه دور برویم. مثال آنها پا به عرصه نخواهند گذاشتا
  ».زند آدم هم رضبه می کند، به شخصیت خودِ  را آزرده می

 
ی  دانست که بهرتین و در حقیقت تنها راه برای متوقف کردن رسقت، ارائه او به خوبی می

از  ٢به اَندی لَنِگر. های موسیقی است رشکت روحِ  های خشک و بی زینی جذاب برای رسویسجایگ
کنند، اصالً مایل به این کار  ها را رسقت می ٪ از مردمی که آهنگ٨٠معتقدیم که «: اسکوایر گفت

 گزینِ بیایید یک جای“ که بنابراین گفتیم. نیستند ولی متأسفانه جایگزیِن قانونِی مناسبی وجود ندارد
مندان و اپل، همگی برنده  رشکت. برای همه مفید است ”.قانونی درست کنیم های موسیقی، ه

اصلی با کاربر است، زیرا با دریافت رسویِس بهرت دیگر مجبور به دزدی نخواهد  ردِ خواهند بود و بُ 
 » .بود

را کلید زد و به ترغیب پنج رشکت اصلِی صنعت  ”فروشگاه آیـتونز“ جابز بر پاییِ  ،بنابراین
هرگز «: گفت خودش می. ها پرداخت های دیجیتاِل آهنگ موسیقی برای اعطای مجوِز فروِش نسخه

اینقدر وقت برای متقاعد کردن دیگران به انجام کاری که برای خودشان مفید است، رصف 
ها، جابز  گذاری و فروش غیرمتمرکِز آلبوم متها در مورد مدِل قی برای رفعِ نگرانِی رشکت» .ام نکرده

 ٪ از بازارِ ٥گفت که این رسویِس جدید، فقط برای َمکینتاش خواهد بود، یعنی چیزی نزدیک به 

                                                 
1  PC World 
2  Andy Langer 
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به قول . ، ایده را امتحان کنندریسکی پایینتوانستند ابتدا با  بنابراین آنها می. کامپیوترهای شخصی
شان کنیم که اگر قرار  مان استفاده کردیم تا قانع نفع هدف مان در بازار به کوچک  از سهم«: خودش

  ».است فروشگاه خرابی به بار بیاورد، کل دنیا نابود نخواهد شد
خریدی ساده و . ِسنت ٩٩دیجیتال به قیمت  فروش هر آهنگِ : جابز این بود طرح پیشنهادیِ 

جابز . ریخت موسیقی می دِ های تولی به جیِب رشکت -به ازای هر آهنگ-ِسنت  ٧٠انگیزاننده که 
خواهد  - ها یعنی پیشنهاد خوِد رشکت-  ماهانه اشرتاکِ  حق ارصار داشت که این مدل بهرت از مدلِ 

کنند و برای همین  ی خود ارتباطی عاطفی برقرار می های مورد عالقه گفت مردم با آهنگ می. بود
را بخرند، نه اینکه  ”ای طوفانرسپناهی بر “و  ”همدردی با ابلیس“هایی مثل  دوست دارند ترانه

ن. کنند شان برای مدتی محدود اجاره ُ گفت از رُلینگ ١طور که به جف گوِدل ه  امکانِ «: اس
لِ  ،اشرتاکی هم بود حق مدلِ  اجرایِ   ».خورد زیاد شکست می ولی به احت

ها هم باشد، نه  آهنگ تکیِ  به عالوه، جابز ارصار داشت که فروشگاِه آیـتونز مجاز به فروِش 
او با  این بدل به بزرگرتین درگیریِ . های کامل کند آلبوم اینکه فقط مردم را مجبور به خریدِ 

خوب و ده تا  ها با دو یا سه آهنگِ  آلبوم آنها پُر کردنِ  چون کارِ  ،موسیقی شد های ضبِط  رشکت
ِ  آهنگِ  های بد را هم  بود پوِل آهنگهای خوب، مجبور  آهنگ مزخرف بود؛ یعنی مشرتی برای گرف
ی داشت ها با طرِح جابز، فقط جنبه ها و خواننده البته مخالفِت برخی نوازنده. بدهد ترِنت . ی ه
ها همدیگر  خوب، یک زنجیره است که در آن آهنگ یک آلبومِ «: گفت می ٣نِیلز اینچ از ناین ٢ِرزنور

این اختالفات با بحث » .زی را دوست دارمسا به همین خاطر است که من آهنگ. کنند را تکمیل می
ها را از هم پاشانده بود و  اینرتنت، قبالً آلبوم رسقت و دانلود از راهِ «: جابز به من گفت. حل شد

 ».ها آهنگ  تکیِ  فروِش : تنها یک راه برای مبارزه با این روند وجود داشت
ایی می تکنولوژی و عاشقانِ  مشکل، شکافی عظیم بین عاشقانِ  در قلِب  جابز که . کرد ه خود

این  پُر کردنِ  خود به این هر دو را در پیکسار و اپل اثبات کرده بود، آنـَک در موقعیِت  عشقِ 
  :او بعدها توضیح داد .داشتشکاف قرار 

  
ی ”خالقیت“ ،های تکنولوژیک رشکت. بزرگ شدم یک افرتاقِ  در پیکسار متوجهِ « . کردند را درک 

های  متخصص در رشکتارزش قائل نبودند، مثل این توانایی که یک  همافراد  ذاتیِ  برای شعورِ 
مند، به طور حسی بفهمد فقط با گوش کردن به آهنگ ضبط موسیقی، کدام پنج  که های صد ه

و ذاتاً   ام روز روی مبل افتاده ،های خالق کردند که آدم آنها فکر می. توانند موفق باشند آهنگ می
ندی مثل بچه خود افرادِ  به چشمِ  چون! نظمند بی های پیکسار را ندیده  خالق، منضبط و توا

                                                 
1  Jeff Goodell 
2  Trent Reznor 
3  Nine Inch Nails 
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کردند  فکر می. رت بودندکامالً از تکنولوژی پَ  هم موسیقی ضبِط های  رشکت ،دیگر در طرِف . بودند
ً مثل این بود که اپل . ی تکنولوژی و چند نفر را اجیر کرد شود راه افتاد توی حوزه می ولی دقیقا

های درجه دو  دان که موسیقی بودموسیقی استخدام کند، معلوم  چند نفر را برای تولیدِ  بخواهد
دوی تکنولوژی   های درجه بازیکن موسیقی که گیرِ  های ضبِط  آمد، درست مثل رشکت گیرمان می
تکنولوژی به چه علت  از یک سو تولیدِ : دنفهم من از معدود کسانی هستم که می. افتاده بودند

ی نیازمندِ  چرا تولیدِ  ،و از دیگر سو ،باال است نوآوری و َشمِّ  نیازمندِ  حقیقی  انضباِط  کارهای ه
  ».است
 

ُ .اِی مدیرعاملِ  ١ای طوالنی با بَری شولِر جابز رابطه که چگونگی  ، کسیوارنر داشت اِل تایم .ا
شولِر . ها به همکاری با طرح پیشنهادی فروشگاه آیـتونز را به رسش انداخت  متقاعد کردن رشکت

ام سپرهای حفاظتیِ «: به جابز گفت ی  ما را از بین برده، تو باید از این توجیه استفاده  رسقت ه
ل کنرتلِ داری، پس  ”ای از آیـپاد گرفته تا فروشگاه رسویس یکپارچه“کنی که چون   قادر به اِع

 ».بهرتی روی کاربران خواهی بود
اسی از جابز دریافت کرد و تصمیم گرفت ویدیچ ٢٠٠٢ یک روز در مارِس  پشِت هم را ، شولِر 

 ،میوزیک وارنر  رئیِس  ،امکان به کوپرتینو بیاید و در صورِت که جابز از ویدیچ خواست . خط بیاورد
باهوش  ،بامزهاِیمز یک بریتانیایی . گری داشت افسون قصدِ  ،این بار .را هم بیاورد ٢یعنی راجر اِیمز

ایِش  و جابز این را دوست می) جیمز وینِسنت و جانی آیوْ  مثلِ (بود  اهل کنایهو   داشت، بنابراین 
ن ابتدای جلسه. را روی پرده برد ”رو خوش استیوِ “ ت را  حتی نقِش  ،در ه غیرمعموِل یک دیپلُ

طراوت و رسزنده امریکا با ای بر رس اینکه چرا رادیوها در انگلستان مثلِ  هم بازی کرد و در مشاجره
ما «: و گفت ،را گرفت، وارد بحث شد -که آیـتونز را اجرایی کرده بود-نبودند، بین اِیمز و ادی کیو 

یولی چیز زیادی راجع ب ،های تکنولوژیک هستیم آدم ً پس . دانیم ه موسیقی  ادامه بحث را لطفا
 ».ندهید
ُ  .ی اِی مدیره هیئت به تازگی در جنگِ  ،اِیمز  اِل باخته و نتوانسته بود رسویس دانلود موسیقیِ   .ا

ُ .دیجیتال با استفاده از اِی وقتی یک دانلودِ «: گفت خودش می. نوپایش را بهبود ببخشد ِ  .ا ل انجام ا
ی می ونه» .لعنتی پیدا کنم انستم آهنگ را روی کامپیوترِ تو  دادم، هرگز  ی آزمایشی از  جابز یک 

ً منتظر چنین . آره، آره«: اِیمز تحت تأثیر قرار گرفت و گفت. نشانش دادرا فروشگاه آیـتونز  دقیقا
ِ  او موافقِ » .چیزی بودم  خودش به تکمیلِ  وارنر میوزیک به این فروشگاه بود و به پیشنهادِ  پیوس

  .کمک کردهم های موسیقی  رشکت سایرِ  فهرسِت 

                                                 
1  Barry Schuler 
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ویدیچ به . وارنر هم نشان داد  جابز در سفری به رشق، رسویس را به سایر متخصصین تایم
و بر خالف سایر ا. بازی، جلوی یک َمک نشست هاِی عشِق اسباب مثل بچه«: آورد که خاطر می
کارِی جزئیاِت فروشگاِه آیـتونز را  چکش اِیمز و جابز» .ی محصولش بود ها کامالً شیفته مدیرعامل

های مربوط به تعداد دفعات دانلوِد یک آهنگ روی  رشوع کردند؛ از جمله بازبینِی سیاست
پس از توافِق دوجانبه که به زودی . های مختلف، و چگونگی عملکرد سیستم ضدرسقت دستگاه

  .ها رفتند نوا کردِن سایر رشکت حاصل شد، به رساغ هم
  
  

  هاي متحد گربه
 

ی کاری او شامل  حوزه. یونیِورسال بود، رئیِس  ١داگ موریس ،فرد کلیدی برای حضور در فهرست
مندان فوق های معروفی مثل  طور رشکت و همین ٣، ماریا کَری٢، اِمیِنمU2العاده پرطرفداری مثل  ه

او بیش از هر . خوش نشان داد موریس به مذاکره رویِ . بود ٥اِم.اَند.اِی- گیفن- و اینرتسکوپ ٤موتاون
 ِک شاغل درتکنولوژی افرادِ ی موسیقی، از آن اوضاع ناراحت و با  شخص با نفوِذ دیگری در حوزه

 درست مثل غرِب «: موریس برای من تعریف کرد که. های موسیقی روی هم ریخته بود رشکت
ی هیچ. وحشی، همه جا پر شده بود از دزدی کردیم  هر کاری می. فروخت کس موسیقی دیجیتال 

ی تکنولوژی را  های حوزه های بچه کامًال مشخص بود که مجموعه مهارت. خورد شکست می
  ».نداریم

مهم را خالصه  داشت، مواردِ  می  موریس در برادِوی قدم بر دفرتِ  اِیمز همین که با جابز به سمِت 
چیز را طوری  زده شد از اینکه جابز چطور همه  موریس شگفت. جواب هم داد. به او تفهیم کرد

های ضبط موسیقی امن  کننده راحت و هم برای رشکت کنار هم جمع کرده که هم برای مرصف
ی آیـتونز و  فروشگاه آیـتونز، برنامه: کامل داشت نظیر بود، یک سیستمِ  استیو بی کارِ «: خواهد بود
ی. خوِد آیـپاد  ».ی جامع داشت تهیک بس. رفت مو الی درز نقشه 

. گشود -های موسیقی فاقدش بودند که رشکت-جابز  تکنولوژیکِ  موریس لب به تحسیِن بینِش 
د کنیم، چون «: به معاون امور تکنولوژیک خود گفت البته که باید برای انجام این کار به جابز اعت

ی صصین یونیِورسال را ولی این حرف، متخ» .شود بین ما، هیچ کس چیزی راجع به تکنولوژی رسش 
ً آنها را از اعرتاض منع و مجبور به پذیرش  به همکاری با جابز متقاعد نکرد، لذا موریس شخصا

                                                 
1  Doug Morris 
2  Eminem  
3  Mariah Carey 
4  Motown 
5  Interscope-Geffen-A&M 
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) سیستم اپل برای مدیریت حقوق دیجیتالی( ١دیگر به ِفرپلِی آنها چند محدودیِت . توافقات کرد
ولی در کل، با . ش کردریخت و پخ  اضافه کردند تا هر آهنگ را نتوان روی تعداد زیادی دستگاه

ر طراحی کرده بود، ماهیت اصلی فروشگاه آیـتونز که جابز با کمِک اِیمز و همکارانش در وارنِ 
 .همگام شدند

الکالِم  هم زنگ زد؛ رئیس عجول و رسیع ٢یووینآی جابز شد که به جیمی  موریس آنقدر شیفته
هر ، هم و در طول سی ساِل گذشته انِ آیووین و موریس بهرتین دوست. دی.اَند.اِی-گیفن-اینرتسکوپ
اس بودندیروز با یکد ما  وقتی استیو را دیدم احساس کردم ناجیِ « : گفت موریس می. گر در 

 » .اش را بپرسم بنابراین بالفاصله جیمی را آوردم تا عقیده. است
ونه شد و هنگامی که آیووین به کوپرتینو آمد العاده جذاب می لزوم، فوق جابز در مواقعِ  ی  تا 

بینی  می«: پرسید از آیووین می. ی جذابیت خود را تا ته چالنده بود ی کار را ببیند، استیو دکمه اولیه
ً چنین چیزی نساخته چقدر ساده است؟ بچه کسی   های موسیقی هیچ در رشکت. اند های ش عمرا

ی از عهده ِ این بر    ».آید ی ساده ساخ
کارش حرف . گفتی درست می! این بابا تَکه«: نگ زد و گفتآیووین بالفاصله به موریس ز 

: آیووین به موریس گفت. و هر دو، از بابت آن دو سالی نالیدند که با سونی تلف شده بود» .ندارد
ی« بنابراین بر ِرس انرصاف از کار با سونی و پیوس به » .تواند مشکالت ما را حل کند سونی عمراً 

اینکه چرا سونی این فرصت را از دست داد، واقعاً «: ین به من گفتآیوو. اپل توافق کردند
های مختلف با  در اپل، کافی بود استیو بو بربد که بخش! کننده است، یک افتضاح تاریخی دیوانه

ها با هم در  ی بخش اما در سونی، همه. کرد کنند، هر که را الزم بود اخراج می هم لجبازی می
 ».جنگ بودند

ونهدر حقیقت،  کننده  برای مرصف سونی بخش الکرتونیکِ . ی کامالً متضاِد اپل بود سونی 
مندانِ  خوشگل می محصوالِت   )از جمله باب دیالن(داشتنی  دوست ساخت و بخش موسیقی با ه
سونی هرگز ی  مجموعهولی از آنجایی که هر کدام به دنبال منافع خود بودند، . کرد کار می

 .بندی عملی برسد رسویسی یکپارچه، به جمعی  نتوانست برای ارائه
مذاکره با جابز برای بررسی  دارِ   بخش موسیقی در سونی، عهده جدیدِ  رئیِس  ،٣اَندی لِیک

ی  ی برجسته لِیِک رسکش و باهوش به تازگی از حرفه. سونی در فروشگاه آیـتونز شد مشارکِت 
 و رئیِس  ٤اِس.بی.سی اخبارِ  ی بخِش  کننده تر تهیه او پیش- تلویزیونی آمده بود  خودش در خربرسانیِ 

خود را هم حفظ   ِطبعی افراد، حس شوخ برآورد کردنِ  دانست چطور ضمنِ  و می -بود ٥سی.بی.اِن
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برای سونی هم دیوانگی است و هم  ،گفت، فروش آهنگ در فروشگاه آیـتونز خودش می پیِش . کند
ِ تصمیم که به نظر می- حیاتی  یک راهزن از  اپل مثلِ . ها چنین باشند رسید در صنعت موسیقی اک

. بلکه از باال رف فروش آیـپادها  بُرد، نه فقط از سهمش در فروش موسیقی، این رهگذر استفاده می
آیـپاد، باید از  افزونِ  روز شان در موفقیِت  قشهای موسیقی به خاطر ن لِیک اعتقاد داشت که رشکت

  .فروش هر دستگاه مبلغی را دریافت کنند
 کرد و ادعا داشت که دنبال یک رشاکِت  موافقت می جابز در بسیاری از مکاملات، با لِیک ابرازِ 

َش به او گفت. های موسیقی است واقعی با رشکت َ  استیو، اگر برای فروش هر«: لِیک با آن صدای 
ما است که  های آهنگولی  ،زیبایی است دستگاهِ . دهی، کنارت هستم دستگاه چیزی به سونی می

  ».طوری من هم راضی خواهم بود این. کند به فروشش کمک می
آمیز، پیِش داگ  ولی بعد با حالتی توطئه» من باهاتم«: گفت جابز در بیشرتِ مواقع به او می

ای از بازار موسیقی  لِیک اصالً قضیه را نگرفته و رسرشته: گفت رفت و می موریس و راجر اِیمز می
استیو به سبک مرسوم و متداول، با «: لِیک به من گفت. ی آن دو باهوش نیست ندارد و به اندازه

ی ،کرد یک چیز موافقت می اول ش را آماده و بعد قضیه را . پیوست ولی آن چیز هرگز به وقوع 
در مذاکرات به دردش این شناِس خوبی بود که  در کل، آسیب. کرد مذاکره حذف می از میزِ 
 » .و البته، نابغه هم بود. خورد می

جابز هم بیکار ننشست و با . دید خود را ناچیز می دیگران شانس پیروزیِ  لِیک بدون پشتیبانیِ 
نگه موسیقی را در صف اتحاد با اپل ضبط های  اش، سایر رشکت بازاریابی لق و چاشنِی َشمِّ 

حساب بگیریم، یعنی  شد حق ماند، می اگر صنعت موسیقی متحد می«: گفت لِیک می. داشت
آیـپاد را  های ما بود که فروِش  آهنگ. کشیدیم آنچه که با نومیدی انتظارش را می درآمدی دو برابرِ 

 یکپارچگیِ  اسرتاتژیِ  هایِ  این البته از زیبایی» .داد زد، بنابراین اپل باید انصاف نشان می رقم می
 فروِش  ،ی خود برد و آن هم به نوبه آیـپاد را باال می ها در آیـتونز، فروِش  آهنگ فروِش : جابز بود

چنین کاری را داشت ولی  عصبانیت لِیک این بود که سونی هم پتانسیلِ  دلیل اصلیِ . َمکینتاش را
یافزار و تولید محتوای سونی هرگز دور یک میز  افزار، نرم های سخت بخش  .شدند جمع 

در یکی از سفرهایش به نیویورک، لِیک را به . لِیک را راضی کند که جابز سخت کوشید
 -توت جو و انواعِ  بلغورِ - ی مفصلی  دعوت کرد و صبحانه ”چهار فصل“خود در هتل  ِس هاوْ  نتپِ 

به من یاد  ١ولی َجک ِولش ،چیزی فراتر از اشتیاق از خودش بروز داد«: گفت لِیک می. سفارش داد
دانستم که خواهند  می. شد گول زد موریس و اِیمز را می. کسی نشوم داده بود که در کار عاشقِ 

من در  وری بود کهط ینو ا. همین هم شد ”،ای، عاشقش خواهی شد تو قضیه را نگرفته“: گفت
 ».موسیقی منزوی شدم صنعِت 
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جویانه باقی  سونی با فروش محتوای موسیقی در آیـتونز، این رابطه، ستیزه حتی بعد از موافقِت 
اَندی، تقریباً  در موردِ «: کرد جابز ادعا می. شد ای بر پا می با هر نوسازی و تغییری معرکه. ماند
ً هیچ. اش بود ی مشکْل ِرس خودخواهی همه   ی موسیقی را درک نکرد و از عهده وقت صنعِت  واقعا

وقتی به لِیک گفتم که » .مزاحم است او فقط یک مگِس که کردم  گاهی فکر می. نیامدکارش بر 
جنگیدم، پس  موسیقی می من برای سونی و صنعِت «: جابز چه نظری راجع به او داشته، جواب داد

  ».فهم است که چرا چنین نظری داشته قابلِ 
. با آیـتونز، کافی نبودهای ضبط موسیقی برای همکاری  رشکت نواییِ  با این همه، فقط هم

مندان با ذکِر بند هایی در قراردادهای خود، حق نظارت شخصی بر توزیع دیجیتالی  بسیاری از ه
نعت از فروش تکی آنها را در اختیار داشتند آهنگ از این رو جابز تصمیم گرفت شخصاً . ها و م

بخش که بدل شد به  ذتفروشگاه کند؛ کاری ل های درجه یک را واردِ  چند نفر از موزیسین
  . کرد میش را تر از آنچه که تصور  مأموریتی بسیار سخت

ً با  قبل از افتتاحِ  مندان شاخص دیدار کرد، از جمله ٢٤فروشگاه، جابز تقریبا بونو، : نفر از ه
 ی من، مثالً ساعِت  زد به خانه رحمی کامل زنگ می با بی«: گفت اِیمز می. ١َجِگر و رشیل کلو  میک

کسی  کامالً مصمم بود، هیچ. را هم راضی کند ٣و مدونا ٢لِد ِزپلین الزم است که گفت شب، و می ہِدَ 
ی مند را به مشارکت راضی کند جز او  الً عجیب» .توانست این همه ه ترین مالقات با   احت

ش هم جابز عاشق بیتلز و دیالن بود ولی خود. بود که برای دیدِن او به مقر اپل آمد ٤دری.دکرت
حضور اِمیِنم و سایر َرِپرها در فروشگاه  مندبرهه نیاز  آناما در . از رَپ بیزار است که دانست می

بعد از . ای ّرسی گذاشت آمد، جلسه دری که مرشد اِمیِنم به حساب می.، بنابراین با دکرتبودآیـتونز 
پرس، «: دری بلند جار زد.ی فروشگاه آیـتونز با آیـپاد را نشان داد، دکرت اینکه طرز کار یکپارچه

 »!باألخره یکی قضیه را گرفت
ُ مارسالیِس  او در توِر ساحل . نواز بود ترومپت ٥در سوی دیگِر طیِف سالیق موسیقایی، وین

. لینُکلن، دیداری با لورین پاِول داشت مشغول بود و در مرکِز  ٦آوری اعانه برای َجز غربی به جمع
دلت «: پرسید. اش آیـتونز را به او نشان دهد لتو بیاید تا در خانهپالو آ به جابز ارصار کرد که 

ببین چه کارها که «: و جابز گفت» بتهوون«: مارسالیس جواب داد» خواهد چی جستجو کنی؟ می
 براز تالش دست توجِه مارسالیس از موضوع پرت شد، جابز چند بار حتی با اینکه » !کند ی

من «: مارسالیس بعدها این طور از آن دیدار یاد کرد» .ر استببین رابط کاربری چطو «: نداشت
ی ام ادامه داد ،دهم و به خودش هم این را گفتم زیاد به کامپیوتر اهمیت  . ولی او دو ساعِت 
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ی  چون شیفته. من بعد از یک مدت به جای کامپیوتر، زُل زدم به خودش. انسان بود واقعاً شکارچیِ 
  ».شت شدمای که به کارش دا عالقه
  

فرانسیسکو  در سان ١، فروشگاه اینرتنتی آیـتونز را در مرکز موسکان٢٠٠٣ آوریلِ  ٢٨در جابز 
ایی کرد عمد  بهو صورتی که  ،شده و از روی پیشانی عقب رفته بود  با موهایی که حاال کوتاه. رو

اینرتنت اصًال «: اصالح نشده بود، روی صحنه قدم زد و توضیح داد که چطور نَپسِرت اثبات کرده که
ها را مجانی  سپس گفت که اوالد نَپسِرت مثل سایت کازا، آهنگ» !برای توزیع موسیقی ساخته شده

د به توضیح چطور با این رقابت کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش رشوع کر . گذارند به اشرتاک می
: کیفیت بودند های اشرتاکی اغلب نامطمنئ و بی فایل. های مجانی های منفِی این رسویس جنبه

به عالوه » .خوب نیست  ساله تبدیل شده و کارشان اصالً ١٧های  ها توسط بچه خیلی از این آهنگ«
بدتر از «: ردسپس اضافه ک. هم وجود نداشتها  درآمِد آهنگ هیچ امکانی برای گوش دادن به پیش

 ».های دیگر را خراب نکنیم کار انسان بهرت است حاصلِ . همه رسقت است
های دزدی تکثیر شده بودند؟ جابز گفت، به خاطر اینکه هیچ جایگزینی وجود  چرا این سایت

هکارها با بَ مثل تَ «: نت، به قول خودش پلِی و میوزیک س اشرتاکی مثل پر های حق رسویس. نداشت
بعد . های زندان مجرمی پشت میله: این را که گفت اسالید جالبی نشان داد» کردند، یش رفتار م

های مورد  خواهند صاحب آهنگ مردم می«: جابز گفت. یک اسالید از باب دیالن روی صفحه آمد
 .نه اینکه فقط آنها را اجاره کنند »،شان باشند عالقه

با  که های ضبط موسیقی تصمیم گرفتند رشکت« :سپس مژده داد که بعد از مذاکرات فراوان
 دکر  میی موسیقی کارش را رشوع  قطعه ٢٠٠.٠٠٠فروشگاه آیـتونز با » .کمک ما دنیا را عوض کنند

توانست مالک  با استفاده از آیـتونز میکاربر  ،جابزی  به گفته. شودهر روز بزرگرت قرار بود که و 
بریزد، از کیفیت موسیقی مطمنئ باشد، قبل از دانلود دی  های خودش باشد، آنها را روی سی آهنگ

ی شخصی زندگی خودش را  قطعه«: دی وی دی و با آیـموْوی و آی ،به قسمتی از آهنگ گوش کند
چرا ارزشش را . ی استارباکس الته کمرت از یک سوِم قیمِت کافهیعنی ِسنت،  ٩٩قیمت؟ فقط » .بسازد

 ١کشید و از آیـتونز فقط  دقیقه طول می ١٥ایت کازا دلخواه از س آهنگِ  داشت؟ چون دانلودِ 
عمًال «: دالری ٤جویِی  فقط برای یک رصفه  ساعت وقت ١سپس محاسبه کرد که با رصف . دقیقه

ش  با آیـتونز، کارِ «: دیگر و یک چیزِ » !کنید تان را تلف می دارید برای زیِر حداقِل دستمزد وقت
  ».نیکوی انسانی است بلکه یک کردارِ . دزدی نیستدیگر 

: از جمله ،صنعت موسیقی بود درآن رویداد، متعلق به رئسای شاخص  بلندترین صدای تشویقِ 
ام بچه داگ موریس، در کنارش جیمی آیووین با آن کاله بیس های وارنر میوزیک  بال معروف، و 
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 یـتونز در شش ماهِ بینی کرد که آ پیش ،فروشگاه اِدی کیو مسئولِ . که در ردیف اول نشسته بودند
میلیون آهنگ  ١ اول  ولی فروشگاه آیـتونز فقط در شش روزِ . میلیون آهنگ خواهد فروخت ١ اول

موسیقی یاد  صنعِت  ی عطِف  نقطه به عنوانِ  ”این“در تاریخ، از «: جابز اعالم داشت. فروخت
 ».خواهند کرد

  
 

 مايكروسافت
  

  ».به فنا رفتیم«
  

صبِح  ٥ساعت در ی ویندوز،  بخش توسعه رئیِس  ،١که جیم آلچین ایمیل رصیحی بود تیرتِ این، 
دیگر  غیر از آن، فقط یک خِط . روزی که فروشگاه آیـتونز را دید، برای چهار همکارش فرستاد

 »به همکاری کنند؟راضی های ضبط موسیقی را  چطوری توانستند رشکت«: نوشته بود
ن روز عرصِ  وقتی «: جواب رسید ،جارِت اینرتنتِی مایکروسافتمدیر گروِه ت ٢از دیوید کُْول ،ه

، آن وقت دیگر )ی ویندوزی را هم ارائه کنند زنم نسخه حدس می(این را به ویندوز هم بیاورند 
ً به فنا رفته بازار عرضه  دراین نوع خدمات را هم «: ویندوز نیاز دارد و نوشت که گروهِ » ایم واقعا

ای است که کاربر را  گذاری روی رسویس یکپارچه رکز و هدف نیازمندِ «: و افزود که این» کند
 ی رسویِس  ، برای ارائه)MSN(اینرتنتی مایکروسافت  رسویِس » .نداریم اکنوننشانه برود، چیزی که 

  .ای مشابِه ماِل اپل، کاربرد نداشت یکپارچه
ن شب واکنش نشان داد ١٠:٤٦ساعت  ، درخوِد بیل گِیتس دوباره «: طور رشوع کرد این. ه

ایزِ » جابز و اپل رکز بر«: آن دو را بر شمرد و وجوه  موارد اندکی که در بازار : توانایی جابز برای 
فهمند، و محصوالتی که راسِت کار تحول و  کاربری را درست می دهند، افرادی که رابِط  جواب می
موسیقی را متقاعد  های ضبِط  چطور توانسته رشکتجابز زده شده بود که  او هم شگفت» .انقالبند

 اصلی صنعت صاحبانِ  کههای موسیقی  رشکت خدماِت . خیلی جالب است«: به همکاری کند
 جورهایی خودشان توانایی انجام چنین کارِ  بنابراین یک. ، برای کاربر کامًال نچسب استهستند

  ».اند جالبی را به اپل داده
برای  -نه اشرتاک ماهانه- موقع کسی رسویس فروش  گِیتس خیلی متعجب بود که چطور تا آن

که اگر باشد -ما است  کاملِ   گویم این تعجب به معنای شکسِت  ی«: مردم تدارک ندیده است
ً همه پلِی و میوزیک نتورکز و پرِس حداقل رِیل  »اند ی آنهای دیگر هم شکست خورده نت و تقریبا
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ً حاال که جابز انجامش داده ما هم باید رسیع« : ولی مان  به جایی برسیم که رابط و حقوق کاربری ا
ن خوبی شود محابا ما را جا  هر چند جابز بی. ریزی مجدد نیاز داریم کنم به برنامه فکر می... به ه

اعرتاِف خصوصِی این یک » .توان به اپل رسید و حتی ازش جلو زد رسیع می گذاشته، ولی با حرکِت 
مایکروسافت دوباره از قافله جا مانده بود و باز هم با تقلید، سعی داشت از اپل : العاده بود خارق

ی کار بر نیامد، نه حتی بعد از اینکه جابز راه را به همه  ولی عین سونی، هرگز از عهده .جلو بزند
 .نشان داد

افزار و فروشگاه آیـتونز  یعنی نرم: را به فنا دادبینِی کُْول، اپل مایکروسافت  در ادامه، طبِق پیش
اول اینکه، جابز و گروهش باید  ؛هایی چند روبرو بود البته این با دشواری .را با ویندوز سازگار کرد

جابز ابتدا جبهه . های ویندوزی کار کند یا خیر خواهند آیـپاد با سیستم گرفتند که آیا می تصمیم می
ها حتی داشت از سطح انتظار  با انحصاری کردن آیـپاد برای َمک، فروش َمک«: گفت می. گرفت

شیلِر، رابینشِتین، : وی او موضع گرفتندولی هر چهار مدیر ارشدش جل» .رفت خودمان هم فراتر می
احساس «: گفت شیلِر می. وجودی اپل در آینده بود این بحثی بر رس ماهیِت . رابین و ِفیِدل

های موسیقی حضور داشته باشیم ولی نه فقط برای  کننده پخش کردیم که باید در تجارِت  می
 ».َمک کاربرانِ 

محصور که در آن  یک باغ رؤیاییِ : ی اپل بود رچهیکپا شهرِ  جابز همیشه به دنبال خلق آرمان
 ی کاربریِ  های قابل حمل، به خوبی با هم کار کنند تا تجربه افزار و دستگاه کامپیوتر و نرم

اما حاال . دَربَ ای خلق شود؛ جایی که موفقیت یک محصول، فروش آنهای دیگر را باال بِ  العاده خارق
ترین محصولش با ویندوز، تحت فشار قرار داشت و این  تنیخواس سازگار کردنِ  مجوزِ  برای صدورِ 

ها، بحثی جدی در جریان بود و من در  برای ماه«: برای من تعریف کرد که. بر خالف طبیعتش بود
ً گفت» .همه قرار داشتم ی مقابلِ  جبهه از روی «ویندوز باید  کاربرانِ  که در مقطعی حتی علنا
: گفت ِفیِدل می.  بودندولی اطرافیان هنوز ُمرصِّ  ،آیـپاد برسد تا دستشان به» ی من رد شوند جنازه

ً باید برود روی کامپیوتر«   ».های شخصی آیـتونز حت
  :تا زمانی که منطق تجاری این کار را به من اثبات نکنید، حرفم یکی است«: جابز باألخره گفت

حساسات و تعصب، عین روز روشن زیرا با کنار گذاش ا. نشینی بود که این، روشی برای عقب» !نه
متخصصین وارد گود شدند و . از هر نظر منطقی است ،بود که سازگار کردن آیـپاد با ویندوز

القول گفتند که این کار منجر به سود بیشرت خواهد  های فروش را بررسی کردند، همه متفق سناریو
ام سناریوه یک صفحه«: گفت شیلِر می. شد هیچ میزانی  .ا در آن لحاظ شدی بزرگ درست کردیم، 

گاهی  ،اش آوازه با وجودِ جابز » .آیـپاد پیشی بگیرد َمک نبود که بتواند از فروِش  از فروِش 
رسانجام در یکی از . ردـُ زیبا و مؤدبانه نب ای برای بیانِ  ولی هرگز هیچ جایزه ،ود پذیر می تسلیم

. خسته شدم ها عوضیگوش کردن به ش به َدَرک، دیگر از «: ها گفت جلسات، با دیدن تحلیل
 ».خواهد بکنید تان می دلکه بروید هر غلطی 
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باید  اپلآیـپاد با ویندوز،  سازگار کردنِ  آیا بعد از: دیگر شد یک سؤالِ  پیش آمدنِ  باعِث  ،این
د؟ طبق کر  ریت موسیقی برای ویندوز عرضه میافزار مدی هم به عنوان نرمرا یک نسخه از آیـتونز 

ی کاربری آیـپاد به این  افزار بود؛ تجربه افزار و نرم سخت معمول، جابز معتقد به یکپارچگی کاملِ 
فکر «: شیلِر مخالف بود. افزار آیـتونز عمل کند که در یکپارچگِی کامل با نرم داشتبستگی 

قت است، چون ما نرم می ی کردم ح اگر “: ولی استیو قاطعانه گفت ،ساختیم افزارهای ویندوزی 
 ».”نقص باشد انجامش را داریم، باید بی قصدِ 

اپل تصمیم گرفت امکان مدیریت آیـپاد در ویندوز را از طریق . نظر شیلِر در ابتدا چربید
، جابز نظرِ  افزار افتضاح از کار در آمد و با اثباِت  ولی نرم. فراهم کند ١َمچ افزار رشکِت میوزیک نرم

جابز در این . آتش زد تا به رسعت آیـتونز را برای ویندوز ارائه کند و   بالفاصله اپل خود را به آب
 :گفتبه من باره 

  
باکس  جاکیک ی  سازندهی که ابتدا با رشکت ویندوزی،آیـپاد با کامپیوترهای  برای سازگار کردنِ «
هنگ کنندافزارِی  ی نرم به آنها یک نسخه. همکاری کردیمبود   ،محرمانه دادیم تا آن را با آیـپاد ه

چون که بخش اعظمی از  ،تاریخ شد یکی از بدترین محصوالِت . ی کارشان افتضاح بود ولی نتیجه
 برای شش ماه مجبور به رس کردن با آن رابِط . ی کاربری را به دست دیگران داده بودیم تجربه

در آخر، یاد گرفتیم که هرگز بخش . ویندوز آماده شد افتضاح شدیم تا اینکه باألخره آیـتونز برای
 ،ها با این مخالف باشند شاید بعضی. ی کاربری را به دست رشکت دیگری ندهیم بزرگی از تجربه

  ».قدمم ولی من کامالً در این راه ثابت
  

ام رشکت آیـتونز با ویندوز به معنای مذاکره سازگار کردنِ   ،ودموسیقی ب ضبِط های  ی مجدد با 
پیوسته بودند، و حاال  پروژہآیـتونز به این  چرا که آنها به خاطر اطمینان از محدود بودن فروشگاهِ 

اَندی لِیک . این طرح مقاومت کرد سونی به شدت در مقابلِ . گرفت دوباره باید مذاکراتی صورت می
ونه می در . رسمی است ِت ابازی بعد از رسیدن به توافق از عوض کردنِ بارز ای  پنداشت که این 

ها از مشارکت در فروشگاه آیـتونز راضی و مایل به  ولی سایر رشکت ،طور هم بود واقع همین
 .ها نداشت دست ای جز باال بردنِ  ی همکاری بودند، لذا سونی هم چاره ادامه

 شِت پُ  ی بزرگِ  با اشاره به صفحه. معرفی کرد ٢٠٠٣ ی ویندوزِی آیـتونز را در اکتربِ  جابز نسخه
ی«: رسش گفت در اسالید » .کردید، باألخره درستش کردیم این هم چیزی که هرگز فکرش را 

ام شد«: نوشته شده بود ر، گِ از میک جَ  آن رویداد، شامل چت کردن و ویدیوهایی» .رسمای جهنم 
ها با  خیلی برای موسیقی و موزیسین«: و اینکه ،بونو از آیـپاد و آیـتونز گفت. دری و بونو بود.دکرت
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این کار را هر کسی ها را ماچ کنم، برای  کِف کفش بچهبه همین خاطر هم اینجایم که  .ندحال
 ».کنم ی

: اش به هوا رفت تشویِق جمعیت از پی جمالِت بعدی. افکارش نبود جابز هرگز قادر به سانسورِ 
الً بهرتین«   ».ی کاربردی است که تا اآلن برای ویندوز ساخته شده برنامه آیـتونِز ویندوزی احت

ن «: ویک گفت بیل گِیتس به بیزینس. همیشه قدردان نبود مایکروسافت هم مثلِ   این ه
از . افزار افزار و نرم سخت شان در بازار کامپیوترهای شخصی است، کنرتِل همزمانِ  اسرتاتژی کهنه

یز از اپل بوده انتخاب به مردم، اعطای حقِ  منظرِ    ».ایم ما همیشه مت
اسمش را . ی عرضه کند کشید تا مایکروسافت بتواند رقیب آیـپاد را آماده طول ٢٠٠٦ تا نوامربِ  
٪ ٥بود   دو سال بعد تنها توانسته! تر ریخت گذاشتند که شبیه یک آیـپاد بود و البته از آن بی ١زون

 روِح زون و ضعفش در بازار را دالیل طراحِی بی، ی رصیحجابز خیل. از سهم بازار را از آِن خود کند
  :بیان کرد برایم

  
های  زون آشغال است چون بچه. ها شدم انگیزه اهمیِت  هر چه سنم باالتر رفت، بیشرت متوجهِ «

ها نیستند مایکروسافت مثلِ  موسیقی بودیم و  ما بُردیم چون عاشقِ . ما عاشِق موسیقی و سایر ه
وقتی ش کاری را برای خودتان یا بهرتین دوست یا . آیـپاد را برای خودمان درست کردیم

در مقابل، اگر عاشق نباشید، فراتر از . کردد یفروشی نخواه دهید، در آن کم تان انجام می خانواده
ی هفته رسِ  کنید، آخرِ  ی عملتان  وظیفه را هم به چالش نخواهید  موجود و رشایِط  ،ایستید کار 
 ».کشید

  
  

  زنگي جناب آقاي دايره
 

بود، یعنی  ٢٠٠٣ی اَندی لِیک در مقر سونی در توکیو، مصادف با آوریل  ی ساالنه اولین جلسه
ن هفته ایی کرد ه  او چهار ماه قبل به ریاست بخش موسیقیِ . ای که اپل از فروشگاه آیـتونز رو

ً از  ،در حقیقت. رسیده و بیشرتِ این مدت را به مذاکره با جابز گذرانده بود سونی او مستقی
در مقابِل . آیـپاد و توضیحات مربوط به فروشگاه آیـتونز کوپرتینو به توکیو رفت، با آخرین مدلِ 

نوبویوکی  ،سونی مدیرعاملِ » .ایناهاش«: مدیِر سونی، آیـپاد را از جیبش در آورد و گفت ٢٠٠
لییدِ ـای این «: او ادامه داد .کردند اشایش می ،وارد اسرتینگراه ،، و رئیس سونی در امریکای ش
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توجیه خرید یک رشکت موسیقایی، این است که . هیچ رازی در بین نیست. ١واکـَمن هم از قاتلِ 
 ».توان بهرتش را هم ساخت مطمئنم می. قادر به ساخت چنین چیزی شوید

قبالً با واکـَمن دنیای موسیقی را تکان داده بود، رشکت ضبِط موسیقِی . ی نتوانستولی سون
در واقع، سونی . های زیبا طور تاریخی طوالنی در ساخِت دستگاه و همین ،ای هم داشت العاده فوق

افزار، دستگاه و محتوای قابل  افزار، نرم ام ملزومات برای رقابت با اسرتاتژِی یکپارچگِی سخت
ُ .روش را داشت، پس چرا شکست خورد؟ به خاطر اینکه رشکتی بود مثل اِیف وارنر، با  اِل تایم .ا

که هر یک خطوط قرمز خود را داشتند؛  ،مجزا  سازماندهِی غیرمتمرکز در قالب چند بخِش 
هایی معموًال  در چنین رشکت ،های مختلف به کار در کنار هم افزایی از طریق ترغیب بخش هم

  .یابی نیستقابل دست
های کاری را  مختار تقسیم نکرده بود؛ او از نزدیک گروه خود  های نیمه جابز اپل را به بخش

 کرد تا همه در قالب یک رشکِت منعطف و متحد عمل کنند، با یک خط قرمزِ  کنرتل و هدایت می
زیان مجزا داشته -و-که سود ”هایی بخش“ما «: گفت تیم کوک می. رشکت زیان کلِ -و-سود: واحد

  ».کلی وجود دارد زیانِ -و-باشند نداریم، فقط یک سود
ها، سونی نگران خودخوری بود؛ به این معنا که اگر سونی یک  به عالوه، مثل بسیاری از رشکت

ِ آهنگ وساخت  کننده می پخش داد، ممکن  های دیجیتال را می به مردم امکاِن به اشرتاک گذاش
ُ  موسیقیِ  ش ضبِط بود فروش بخ بر عکِس سونی، یکی از قوانین کاری جابز این . فت کندرشکت ا

. وقت نگران کاهش سهم یک محصول توسط محصول دیگری از خودتان نباشید هیچ :بود که
حتی با اینکه ممکن بود » .اگر رشکِت ش خودخوری نکند، یکی دیگر خواهد کرد«: گفت می

ها را، او هرگز نگرانی به دل راه  تاپ ، یا آیـپَد بخشی از فروش لپآیـپاد را ببلعد آیـفـُن فروِش 
 .داد ی

مأموریت داد  ،٢کارهای صنعت موسیقی، ِجی َسمیت سونی به یکی از کهنه ،آن سال در جوالیِ 
ها و پخش  شد و امکان دانلود آهنگ ٣کانِکت رسویسی شبیه آیـتونز درست کند که نامش سونی

این حرکت «: نیویورک تایمز گزارش داد. فراهم آوردقابل حمل سونی را  های آنها روی دستگاه
که گاه با -الکرتونیک و تولید محتوای سونی   بیشرت دو بخش بالفاصله به عنوان راهی برای اتحادِ 

این جنگ داخلی به نظِر بسیاری افراد باعث شد که سونی، . شناخته شد - شدند یکدیگر درگیر می
» .های همراه، توسط اپل به زیر کشیده شود کننده بازار پخش اصلیِ  ی واکـَمن و بازیگرِ  سازنده
و فقط کمی بیش از سه سال دوام آورد و سپس تعطیل  ،فی شدمعر  ٢٠٠٤کت در ِمی کانِ  سونی
  . گردید
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ایل داشت برنامه های  مدیا و حقوق دیجیتالی فرمت ی ویندوز  در این میان، مایکروسافت 
نطور که سیستم ها رشکتپخش موسیقی را به سایر  ی  عامل ویندوز را در دهه  بفروشد، درست ه

. شد ها واگذار نکرد؛ فقط روی آیـپاد اجرا می رپلِی را به سایر سازندهولی جابز، فِ . فراگیر کرد ١٩٨٠
بسیاری از . ی فروش آهنگ برای آیـپاد را هم نداد های اینرتنتی اجازه او حتی به سایر فروشگاه

گیر سهم اپل در بازار موسیقی خواهد  گفتند که این در نهایت منجر به کاهش چشم کارشناسان می
ُ کریسِتنسن. برای َمک رخ داد ١٩٨٠ی  اجراهایی که در دههشد، درست مثل م از  ١پروفسور کلِی

اگر اپل به روش اختصاصی خودش تکیه «: ی وایرد گفت هاروارد به نرشیه کارِ  و کسبی  دانشکده
الً بدل به محصولی خواهد شد که جایش توی طاقچه است به جز در این مورد، (» .کند، آیـپاد احت

های صحیحی  بینی معموالً پیش -ی تجارت بود در زمینه  که یکی از تحلیلگران برجسته- کریسِتنسن 
ی نوآوران“جابز تحت تأثیر کتاب . کرد ارائه می بیل گِیتس هم نظر مشابهی .) او قرار داشت ”مع

شخصی رخ داد، موسیقی هم با آن تفاوتی  این داستان در مورد کامپیوترهای «: ارائه کرد، گفت
  ».دندار 

ل شده توسط اپل با حیله عبور  سعی کرد از محدودیت ،نتورکز لریِ  مؤسِس  ٢راب گلَِرس  های اِع
او که در قانع کردن جابز برای . اندازی کرد راهرا  ٣رسویسی به نام هارمونی ٢٠٠٤کند و در جوالی 

ساخت و در  ل اعطای لیسانس فُرَمِت ِفرپلِی ناکام مانده بود، با مهندسی معکوس از روی آن بد
های فروخته شده توسط  اسرتاتژی گلَِرس این بود که آهنگ. هارمونی مورد استفاده قرار داد

او حتی یک کمپین . زون و ریو ،د، از جمله آیـپادنباش پخشها قابل  ی دستگاه هارمونی روی همه
بر رس خشم آمد و با جابز از این کارش به شدت . انداخت  به راه ”آزادی انتخاب“بازاریابی با شعار 

ها و اصول هکرها را  نتورکز تاکتیک لحیرت کرده از اینکه ریِ «: ای ابراز داشت که اپل انتشار اعالمیه
ی اینرتنتی منترش و در آن  نتورکز یک اعالمیه لریِ » .ی آیـپاد در پیش گرفته است برای ورود به عرصه

ی چند ماه سکوت پیشه کرد و سپس در اکترب با جابز برا» .آیـپاِد مرا نشکن! ِهی اپل«: تقاضا کرد
های خریداری شده از هارمونی دیگر روی  افزار آیـپاد، باعث شد آهنگ ی جدید نرم انتشار نسخه

ن زمان گفت. محصوالت اپل قابل پخش نباشند ی منقرض  استیو آخرین فرد از یک گونه«: گلَِرس ه
 ».او باشید خواهید فهمیدوقتی که در حاِل تجارت با را این . شده است

های جدیدی از  توانستند نسخه - رابینشِتین، ِفیِدل، رابین و آیوْ -جابز و گروهش  ،در همین حین
اولین تجدیدساختار اساسی در . تازی اپل را تداوم بخشید آیـپاد را به بازار عرضه کنند که یکه

ی یک  درست اندازه-کرت از آیـپاد اولیه که بسیار کوچ ٤مینی بود، یعنی معرفی آیـپاد  ٢٠٠٤ی  ژانویه
در مقطعی تصمیم گرفت مینی جابز . کمرت ولی قیمت یکسان با آن بود و با ظرفیِت  -کارت ویزیت
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ی ن قیمت، ظرفیت پایینکه کرد  را از چرخه حذف کند چون درک  تر را  چرا باید کسی با ه
ی«: گفت ِفیِدل می. انتخاب کند ای همین متوجه راحتی آن حین دویدن و کرد، بر  استیو ورزش 
ن آیـپادی بود که سلطه» .تحرک نبود ی اپل بر بازار را فراگیر کرد، آن هم با  در حقیقت مینی ه

اش،  ماِه پس از معرفی ١٨در . ی رقابت ش از گردونهی فلَ  های دارای حافظه کننده حذف سایر پخش
  .٪ ترقی یافت٧٤٪ به ٣١ از ،های قابل حمل کننده سهم اپل در بازار پخش

جابز آموخته بود که . تر بود ها انقالبی عرضه شد و از قبلی ٢٠٠٥ی  در ژانویه ١آیـپاد شافل
در آیـپاد، خیلی بین مشرتیان جا ) ها بدون ترتیب و به طور تصادفی پخش آهنگ(شافل  ویژگیِ 

ی جستجو بین  بلی، حوصلهتن مردم غافلگیری را دوست داشتند و در عین حال از رسِ . افتاده است
حتی بعضی از کاربران دچار این مسئله شده بودند که واقعاً . های مختلف را نداشتند فهرست

گردد ِرس یک  ها تصادفی است؟ و اگر این طور است چرا پس آیـپادشان مدام بر می انتخاب آهنگ
رابینشِتین و ِفیِدل روی . این مسائل باعث شد که آیـپاد شافل پا به عرصه بگذارد ؟خاص آهنگِ 

تر و  کردند که کوچک و ارزان باشد، و مدام آن را کوچک ش کار میی فلَ  کننده ساخت یک پخش
اصالً بیایید  :که وار روی رسشان آوار شد بعد یک روز جابز با این پیشنهاِد دیوانه. کردند تر می ساده

خیالش  همین، فقط بی«: جابز ارصار کرد» ؟!چی؟«: ِفیِدل گفت! ایشگر خالص شویم از َرشِّ 
جابز این بود  پیشنهادِ » ها را انتخاب کنند؟ پس چطوری کاربران باید آهنگ«: ِفیِدل پرسید» .شوید

ها تصادفی پخش شوند؟ گذشته از این  آهنگ که که نیازی به انتخاب نیست؛ چه ایرادی داشت
های منتخِب خود کاربر نبودند؟ پس تنها چیِز الزم، یک دکمه برای رد کردن  مگر اینها همه آهنگ

. ای خاص، حِس شنیدن یک آهنگ را نداشتی، به رساغ بعدی بروی ها بود تا چنانچه در لحظه آهنگ
 ».ابهام را پذیرا شو«: ی آیـپاد شاِفل هم شد ها ی آگهی تک جمله

  
کم موسیقی بدل به بزرگرتین  زدند، اپل به نوآوری ادامه داد و کم ا میدر حالی که رقبا در ج

ضمن اینکه . بودنیمی از درآمد اپل معادل فروش آیـپادها  ٢٠٠٧ی  در ژانویه. تجارت رشکت شد
اما موفقیت بزرگرت، از آِن . تجاری اپل معطوف کرد ی توجهات را به نام این محصوِل شگرف، همه

، تا پایان ٢٠٠٣میلیون آهنگ در شش روز ابتدایی در آوریل  ١بعد از فروش . دفروشگاه آیـتونز بو 
وقتی اَلکس  ٢٠٠٦ی  میلیون آهنگ دست یافت و در فوریه ٧٠ساِل نخست به رکورد فروش 

رسعت “به نام  ٤پلِی در میشیگان، آهنگی از کُلد ٣فیلد غربی شانزده ساله از بلوم ٢اُسرتوْوسکیِ 
اِس را خرید، یک م ”صوت یلیاردمین فروش آیـتونز رقم خورد و او از شخص استیو جابز یک 

                                                 
1  iPOD Shuffle 
2  Alex Ostrovsky 
3  West Bloomfield 
4  Coldplay 
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و گواهی خرید موسیقی  ،آیـپاد، یک آیـَمک ١٠آمیز دریافت کرد که به او خرب از دریافت  تربیک
 .داد دالر می ١٠.٠٠٠معادل 

  
ی مهم و  یک حوزه ٢٠١١موفقیت فروشگاه آیـتونز یک منفعت جالب هم داشت و در سال 

آیـتونز بدل شدن به رسویسی که مردم از وارد کردن اطالعات هویتی و : جدیِد دیگر را پوشش داد
اکسپرس  ، امریکن٣پال ، پی٢، ویستا١همراه با آمازون. کردند احساس امنیت می ،خود در آن پرداختیِ 

د داشتند و  رشکتهای افرادی شد، که به  داده پایگاهِ  دیگر، اپل نیز صاحِب  و چند رسویِس  اعت
های اعتباری خود را برای سهولت در خریِد راحت و امن، در  کارت های ایمیل و اطالعاِت  آدرس
اشرتاک مجالت را در  داد که به عنوان مثال، حق این به اپل امکان می. کردند اش وارد می سامانه

 ، در ارتباِط )جله یا روزنامهم(فروشگاه اینرتنتی خود به فروش برساند؛ به این طریق اپل و نه نارش 
های کاربردی و  ها، برنامه ویدیو آیـتونز همزمان با فروِش . گرفت اشرتاک قرار می مستقیم با صاحِب 

میلیون کاربِر فعال را  ٢٢٥های  داده پایگاهی مشتمل بر  ٢٠١١های مختلف، تا ژوئن  اشرتاک حق
 الکرتونیک تجارِت  ی جدیدِ  تازی در دوره یکه اپل را در موقعیتی ممتاز برایاین، آوری کرد که  جمع

  .قرار داد

                                                 
1  Amazon 
2  Visa 
3  Paypal 



  
 

 

 ی و دوـسفصل 
  

  مرد موسيقي
 

 او زندگِی  ی موسیقِی  قطعه
  
  

  
 .بونو و جیمی آیووین، جابز، ١اِج دی : از راست

  
 

خودش بر روي آيـپاد  
 

جمهوری،  ریاستانتخاباِت ای هکاندیدا پرسشی در بین مردم رایج شد؛ ،آیـپاد همزمان با رشدِ 
، ملکه های جوانِ  ستاره ً همه عالَِم ه : های سفید دارید ی کسانی که هدفون ی انگلیس، و تقریبا

در  ٢این بازی زمانی به اوج رسید که الیزابت بومیلِر» هایی هست؟ ش چه آهنگی روی آیـپادِ «
 آیـپادِ «: به این پرسش را منترش کرد ٣بوش. تایمز، پاسِخ ُجرج دابلیو  در نیویورک ٢٠٠٥ابتدای سال 

دخرتی با “دارد که  ٤موریُسن  های َون چینی از آهنگ او دست. های کانرتی است بوش پر از آهنگ
ن قهوه هم  ٥اثر جان فوگِرتی ”ی میدان میانه“در صدر این فهرست است و از آهنِگ  ”ای چش

ُ را هم آورده بود تا فهرست بوش را  بومیلِر، جو لِوی از نویسندگان رُلینگ» .توان نام برد می اس

                                                 
1  The Edge 
2  Elisabeth Bumiller 
3  George W. Bush 
4  Van Morrison 
5  John Fogerty 
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م یک چیزِ «: طور نظر داد تحلیل کند، که او این ندانی خیلی جالب این است که پرزیدنت بوش ه
ی را دوست دارد که اصالً از او خوش   ».آید شان 

 معشوقِ یک دوست، یا خیلی ساده است؛ آیـپادتان را به دست «: نوشت ١تینگ لِوی در ِپرِفکت 
ام کاری که باید . ش را بخواند ای که در هواپی کنارتان نشسته بدهید تا درونِ  یا غریبه تان، تازه

 ی ما ی موسیقایی همه توان گفت امروزه از جنبه می. آهنگ است بکند جستجوی آیـپاد با چرخ
  ».هر چند عین واقعیت است- ایم و این چیزی نیست که دوستش داشته باشیم  برهنه
  

ن. نشانم دهداش بودیم، از جابز خواستم آیـپادش را  خانه  یک روز که در اتاق نشیمن جا  ه
های  اصالً عجیب نبود که هر شش آلبوم دیالن از رسی آلبوم. های مورد پسندش را رو کرد آهنگ

با وازنیاک آنها را روی  - قبل از انتشار رسمی- هایی که  ترانه ،قاچاقی را داشته باشد؛ از جمله
داشت، از اولی که مال سال از دیالن هم آلبوم دیگر  ١٥. اِی قدیمی ضبط کرده بود نوارهای حلقه

ُ “بود تا آلبوم  ١٩٦٣ ها با اندی ِهرتزِفلد و سایرین بر رس این  جابز ساعت. ١٩٨٩به سال  ”مرسی ہا
ام آلبوم های متأخرِ  بحث کرده بود که آلبوم خون بر روی “هایش بعد از  دیالن، یعنی در واقع 

تنها استثنایی که قائل شد، آهنگ . ار نیستندهای قبلی تأثیرگذ ی آلبوم ، به اندازه)١٩٧٥( ”ها شیار
جالب اینکه در آیـپادش، حتی . بود) ٢٠٠٠( ”پرسهای اعجوبه“از فیلم  ”همه چیز عوض شده“

ن آلبومی که ِهرتزِفلد در آخر هفتههم ) ١٩٨٥( ”امپراطوری مضحک“اثری از آلبوم  ای  نبود؛ ه
 .که جابز از اپل اخراج شد، برایش آورد

  
شِب یک “: بیتلز را داشت هایی از هفت آلبومِ  آهنگ. ی روی آیـپادش بیتلز بود گنجینهدیگر 

و  ”!مالقات با بیتلز“ ”جادویی، رازِ  تورِ “ ”بگذار باشد،“ ”!کمک“ ”ی اَبی، جاده“ ”روز سخت،
بعد از بیتلز، نوبِت . های تکی در این زمره نبودند آلبوم ”.های تنهای گروهبان پپر باشگاه قلب“

بعضی “ ”پرش به عقب،“ ”،٣پوینت فلَش “ ”نجات عاطفی،“: بود با شش آلبوم ٢استُنز رُلینگ 
شد  های دیالن و بیتلز می در مورد آلبوم ”.تو کردنِ  خالکوبی“و  ”انگشتان چسبناک،“ ”ها، دخرت

شان کامل بودند ً باید- توان  به خاطر اعتقادش به اینکه می ولی ،گفت که اک ها را  آهنگ - و بعضا
منداِن دیگر محدود به سه یا چهار آهنِگ گلچین بود تفکیک کرد، آلبوم در . های استُنز و اک ه

ی متفاوت از  داشت، از جمله دو نسخه باِیزاش جوآن  آیـپادش، چهار آلبوم هم از معشوق قدیمی
 ”.حرفی است چهاری  فقط یک کلمه محبت“

                                                 
1  Perfect Thing 
2  Rolling Stones 

٣   Flashpoint :م.فَرّار  خاِر مایعاِت بُ  ی احرتاقِ  درجه  
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 ٦٠ی  ساله بود که قلبش هنوز در دهه ١٧های آیـپادش متعلق به پرسی  توان گفت، آهنگ می
، ٦، داناوان٥لین ، دان َمک٤فیلد پرینگـ، بافالو اس٣یـ، بادی هال٢گـکین .یـب .یـ، ب١آرِتا. جا مانده بود

- اَند-، سایُمن٩، جان ِملِنَکمپ٨ی کَشندریکس، جان، َجنیس جاپلین، جفرُسن اِرپلِین، جیمی هِ ٧رزِد دُ 
مندان امروزی بود،  آهنگ فقط یک چهارمِ . ١٢و َسم ِد ِشیم ١١و حتی ِد مانکیز ١٠گارفونکل ها از ه

 ١٧، جان ِمِیر١٦، گرین ِدی١٥وایدپلِی، د ، بلک آید پیز، کُلد ١٤، آلیشیا کیز١٣مانیاکز 10,000مثل 
روی  قطعات کالسیک. ٢٠دزهِ   و تاکینگ ١٩ْسیْل، U2، )به همچنین( ١٨، موبی)دوست او و اپل(

سه آلبوم از نیز و  ،٢٢نِدنِربگ، از جمله کنرستوهای بَر ٢١های باخ شامل تعدادی از سمفونی آیپادش
  .بود ٢٣یو ما-یو

کند و  های اِمیِنم را دانلود می گفت که دارد برخی از آهنگ ٢٤به رشیل کرو ٢٠٠٣جابز در ِمِی 
ً او را به یکی از کنرست» .گیرد ا میدارد توی وجودم پ«: اینکه های اِمیِنم  جیمز وینِسنت متعاقبا
بعد از کنرست به . ی َرِپر نتوانست وارد فهرست آیـپاِد جابز شود با این حال، این خواننده. برد

من به اِمیِنم به عنوان یک خواننده احرتام «: و بعدها به من گفت» ...دانم ی«: وینِسنت گفت
یلی خُ گذارم و  می های دیالن  طوری که ارزش های او آن اش گوش کنم، ارزش خواهم به موسیقی ب 

 ».پسندم نیست را می
، ٢٠١١در مارس  2ی آیـپَد  با عرضه. ها تغییری نکرد پسندش در طول سال های موردِ  آهنگ
اش  خانه ظهر که در اتاق نشیمن یک روز بعد از . اش را به آن منتقل کرد عالقه های مورد  آهنگ

ها چرخی زد و بعد با یک نوستالژی دلپذیر، روی یکی  بودیم روی آیـپَد جدیدش بین آهنگ
                                                 

1  Aretha 
2  B. B. King 
3  Buddy Holly 
4  Buffalo Springfield 
5  Don Mclean 
6  Donovan 
7  The Doors 
8  Johnny Cash 
9  John Mellencamp 
10  Simon And Garfunkel 
11  The Monkees 
12  Sam The Shame 
13  10,000 Maniacs 
14  Alicia Keys 
15  Dido 
16  Green Day 
17  John Mayer 
18  Moby 
19  Seal 
20  Talking Heads 
21  Bach 
22  Brandenberg 
23  Yo-Yo Ma 
24  Sheryl Crow 
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بعد استیو . های دلپذیری از دیالن و بیتلز گوش کردیم در ادامه، آهنگ. انگشْت ِچالند تا گوش کنیم
گروه  ازاثری  ”١اسپیریتوس دومینی“به فکر فرو رفت و روی یک رسود کلیسایی انگشت فرشد؛ 

سپس . ور شد برای یک دقیقه یا بیشرت از پیِش من رفت و در خلسه غوطه. ٢ن مانکسـَ بندیکتی
  ».واقعاً زیبا است«: گفت

اذعان . را گذاشت ”٣کوک هاِی خوش کالویه“ای از  طور قطعه آنگاه کنرستوِی دوِم باخ و همین
وش کردِن دو نسخه از به خصوص به گ. داِن کالسیِک محبوبش است کرد که باخ، موسیقی

زمانی که گولد  ١٩٥٥، اُنس گرفته بود؛ اولی اجرای ٤با اجرای گلِن گولد ”های گُلدِبرگ واریاسیون“
 ، یعنی درست یک سال قبل از فوِت ١٩٨١ای بود، و دومی اجرای سال  ی ناشناخته ساله ٢٢پیانیسِت 

ای جوان،  اولی قطعه. اَند مثل روز و شب«: آن روز عرص پس از پخش آن دو قطعه گفت. گولد
ن لحظه به او وحی می ؛ آنقدر رسیع نواخته میاست درخشان و پربرکت و . شود شود که انگار ه
کنی که خسته از جهان،  یک روح خیلی عمیق را حس می است؛ تر تر و حساس دومی خیلی ظریف

آن روز جابز در » .استتر  تر و خردمندانه اجرای دوم، عمیق. روزهای زیادی را پشت رس گذاشته
ی دوم  خوِد گولد نسخه«: گفت. پسندد پرسیدم کدام را بیشرت می. اش بود سومین مرخصِی درمانی

ن که پربرکت البته حاال، او را . تر است را بیشرت دوست داشت، اما پسنِد من همیشه اولی بوده، ه
 ».کنم بهرت درک می

 نگاهِ . از داناوان را گذاشت ”باد را بگیر“و رفت ها  شصتی رساغ دههبه مرتبه  یک ،سپس
ً خوب«: چپم را که دید، دفاع کرد و گفت چپ زرِد “» .داناوان هم چند تا کار خوب دارد، واقعا
  ».ها بهرت بود آن قدیم«: را هم گذاشت ولی زود گفت که انتخاب خوبی نیست ”مالیم

ً جذاب است پرسیدم چه آهنگی از دوران کودکی فهرست روی . مان این روزها هنوز هم واقعا
 ”.گروه عمو جان“: را آورد ١٩٦٩ ماِل سالِ  ،ِدد فول گریتگروه از آهنگ یک آیـپَدش را پایین برد و 

وقتی زندگی مثل یک خیابان خلوت است، «: خواند داد و می همراه با ترانه رسش را تکان می
َهِم - َهم و بر- برای دقایقی برگشت به دوران شلوغ و در» .در کمین است) ب(طری پشت درخ

ُ «: آرام ١٩٦٠ی  اواخر دهه  »هنوز هم مهربانی؟تو خواهم بدانم،  ، میہووآ، ا
جانی یک دخرت کوچولو داشت که به «: گفت می. رفت ٥بعد رس وقِت جانی میچل

انگشت فرشد و به  ”سبِز کوچولو“سپس روی آهنِگ » .فرزندخواندگی سپرد، این راجع به او است
ی  همه«: ی خواننده بود، گوش کردیم ای احساسی که بیانگِر عواطف مادرانه ملودی غمناک و ترانه

                                                 
1  Spiritus Domini 

٢  Benedictine Monks: م.راهبان کلیسای َسنت بندیکت  
  www.narenji.ir/steve: کتاب Donate لینکِ  .است» Tempered Clavier-The Well«این عبارت، برگرداِن   ٣

4  Glenn Gould 
5  Joni Mitchel 
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پرسیدم آیا  جابزاز » .کنی، غمگینی و متأسف ولی نه رشمنده کاغذها را با اسم فامیلت امضا می
 ».نه به کرات. نه زیاد. نه«: گفت. کند هنوز هم به قدیم و دوران فرزندخواندگی فکر می

همین باعث شد بهرتین . کند تا به تولد خود روزها بیشرت به پیر شدن فکر می آنگفت  می
ک به این«: ای راجع به پیر و دانا شدن با ترانه ”اینک هر دو سو،“آهنگ جانی میچل را پخش کند 
ی اما هنوز، اوهام را به خاطر می. ام، از برد تا باخت هر دو سوی زندگی نگاه کرده دانم  آرَم، هیچ 

اینک هر “باخ، میچل هم  ”های گُلدبرگِ  واریاسیون“درست مثل گلِن گولد و » .که زندگی چیست
عاده آرامی در سال ال ی فوق و بعد نسخه ١٩٦٩ها فاصله ضبط کرده بود؛ اولی در  را با سال ”سودو 

 ».شوند ها چطور پیر می جالب است که آدم«: جابز دومی را هم پخش کرد و بعد گفت. ٢٠٠٠
ی پرسیدم چه کسی را . کنند، نه حتی در جوانی بعد اضافه کرد که بعضی افراد درست زندگی 

نیا آمده، فقط هایی است که تاکنون به د جان ِمِیر یکی از بهرتین گیتاریست«: گفت. در ذهن دارد
جابز، ِمِیر را دوست داشت و چند » .دهد اش را به باد می ترسم که دارد بدجوری زندگی از این می

ی  ژانویه ُوردِ  سال داشت در َمک ٢٧ِمِیر وقتی . آلتو دعوت کرده بود بار او را برای شام به پالو 
ایی کرد و  ،در آن رویدادجابز . ظاهر شد ٢٠٠٤ از آن پس، ِمِیر یک پای ثابت اک گاراژبَند را رو

  . رویدادهای اپل شد
راجع به آدمی آکنده از عشق است که به طرز   را آورد؛ ترانه ”گرانِش“جابز، آلبوم ِمِیر به نام 

گرانش بر ضد من است و به «: بیند های فرار از عشق خود را می غیرقابل توضیحی، در رؤیا، راه
کنم در عمِق دلش پرس خوبی  فکر می«: را تکان داد و گفت جابز رسش» .کشاند مرا سقوط می

 ».است ولی اساساً از کنرتل خارج شده
اگر مغازه آتش «: ای از جابز پرسیدم؛ بیتلز یا استُنز؟ جوابش این بود در آخر یک سؤال کلیشه

یتلز و انتخاب اصلی بین ب. دارم، بدون شک بیتلز گرفته باشد و فقط بتوانم یک جعبه نوار را بر
ولی دیالن و بیتلز . شد اش پیدا می استُنز هم که نبود، باألخره یک گروهی شبیه. دیالن است

 گفت چقدر خوشبختیم که اینها معارصمان هستند، پرسِ  همین که داشت می» .بدیل هستند بی
ی«: با تأسف گفت. اش وارد شد هجده ساله  فهمید، چون یک شاید هم می» .فهمد رید اینها را 

  » .برای همیشه جوان«: ی روی سینه، به تن داشت با این نوشته باِیزرشِت جوآن  تی
  
 

  باب ديالن
  

آورد؛ دیدار با  شده بود به یاد می زبان کنِت لُ  جابز، آن تنها باری را که در حضوِر کسی دچارِ 
در نزدیکی پالو آلتو اجرا داشت و جابز دوران نقاهِت بعد از  دیالن ،۲۰۰۴ در اکتربِ . باب دیالن
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هرگز از او . گرایی بود ، دیالن آدِم درون١بونو و بووی خالِف  بر. گذراند جراحی پانکراسش را می
با این همه آن سال جابز را دعوت کرد که . نبود که باشدهم دوستاِن جابز نشد و حتی برایش مهم 

  :گفت استیو در مورِد آن دیدار می. ش با هم مالقات کنندقبل از کنرست، در هتل
  
واقعاً دستپاچه بودم، چون او . اتاقش نشستیم و برای دو ساعت صحبت کردیم در ایواِن بیرونِ «

این بودم که نکند دیگر به زرنگی قبل نباشد و با  در ضمن نگرانِ . های من بود یکی از قهرمان
. با دیدنش د شاد شد. افتد ها اتفاق می کاریکاتوری از باب دیالن مواجه شوم، آخر این برای خیلی
ن چیزی که آرزو داشتم باشد راجع به . اندازه راحت و صادق بود بی. به تیزِی یک میخ بود، ه

جوشیدند، این  ها فقط از د می قدیم“: گفت می. ف زدنوشت حر  هایی که می زندگی و آهنگ
ی اما دیگر آن. شان نبوده که بخواهم بسازم بعد مکثی  ”.توانم بنویسم طور نیست، دیگر مثل قبل 
ی  لبخند کوچکی گوشه ”.توانم ازشان استفاده کنم ولی هنوز می“: دارش گفت کرد و با صدای خش

  ».لبش نشست
  

حتی . در آن نزدیکی اجرا داشت، جابز را به اتوبوِس گروه دعوت کرد ی بعد که دیالن دفعه
ر های بی یکی از صبح“اش چیست، جابز گفت  پرسید که آهنگ مورد عالقه ن شب  ”.ش دیالن ه

رفت که اتوبوِس گروه آمد  بعد از کنرست، جابز داشت از پشِت سالن پیاده بیرون می. اجرایش کرد
ب، آهنگی را که برایت خواندم خُ «: در باز شد و دیالن پرسید. ردو با صدای ترمز، ایست ک

. کرد جابز در تعریِف این ماجرا، خیلی خوب تُِن صدای دیالن را تقلید می. و بعد رفت» شنیدی؟
های زیادی شکل  ام به باب در طول سال های همیشگی من است، عالقه یکی از قهرمان«: گفت می

 ».ساخت چطور در عین جوانی آن کارها را میکه فهمم  یم هگرفت و بالغ شد، ولی هنوز 
ی  ی یک بسته ی عالی به ِرس جابز زد؛ عرضه چند ماه بعد از دیدِن او در کنرست، یک نقشه

ام آهنگ توانست  جابز می. دالر ١٩٩آهنگ با قیمت  ٧٠٠چیزی بیش از . های دیالن موسیقایی از 
هیچ  ،)رشکِت ضبِط آثار دیالن(ولی اَندی لِیک در سونی . باشد نگاهبان آثار دیالن در عرص دیجیتال

کرد که  به عالوه، لِیک حس می. ہای به این کار نداشت مگر در ازای امتیازهاِی انحصارِی ویژ عالقه
ی ملی است  باب یک گنجینه«: به من گفت. قیمت پیشنهادی جابز پایین و دون شأن دیالن است

» .سازی تجاری: را با قیمتی به آیـتونز بیاورد که یک معنا بیشرت نداشتخواست او  ولی استیو می
خواست، آن هم  گذاری را می مشکل اصلی لِیک و سایر مدیران با جابز این بود که او اختیاِر قیمت

باشد، پس من به خوِد دیالن زنگ «: گفت زجاب» .نه«: بنابراین لِیک گفت. بی هیچ مزاحمی
ی نبود که دیالن قبالً با آن روبرو شده باشد، بنابراین کار را به مدیر ولی این چیز » زنم می

 .سپرد ٢اش، جف ُرِزن برنامه

                                                 
1  Bowie 
2  Jeff Rosen 
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ً قیمت بدی داده«: لِیک به ُرِزن گفت استیو  دیالن قهرمانِ «: و با نشان دادِن ارقام افزود» واقعا
ی آزار دادِن او، هم لِیک برای عقب راندِن جابز یا حت» .کند است، همین هم معامله را شیرین می

 ١فردا یک چک  همین «: بنابراین به ُرِزن پیشنهاد کرد. ای داشت و هم دالیل شخصی دالیل حرفه
ً دست نگه داری میلیون دالری برایت می بعدها توضیح داد که این » .نویسم به رشط اینکه عجالتا

های  ای که رشکت حسابگرانهیکی از آن کارهای «: وی به سمت حقوِق معنوِی آینده بودهرَ  یک پیش
: گفت می. دقیقه بعد زنگ زد و پیشنهادش را پذیرفت ٤٥ن، ُرزِ » .دهند ضبط موسیقی انجام می

کنم اَندی  فکر می. ما را رفع و پیشنهاد کرد دست نگه داریم، ما هم صرب کردیم اَندی مشکالِت «
 ».یک جورهایی کاری کرد که عجله نکنیم

برای . ، جابز دوباره مذاکرات را از رس گرفت٢٠٠٦سونی در سال  یرعاملیِ با کنار رف لِیک از مد
ام آهنگ های خودش فرستاد و برای ُرِزن تواِن تبلیغاتِی کمپیِن بازاریابی اپل را  دیالن یک آیـپاد با 

ی  توانست بسته ی بزرگ انجام شد که بر طبق آن اپل می رسانجام در آگوست، معامله. توضیح داد
ام آهنگدیجیت دالر بفروشد، ضمن اینکه حقوِق پخش و  ١٩٩های دیالن را به قیمت  الی 
جابز در مراسِم . را هم کسب کرد ”دوران جدید“فروِش انحصاری آلبوم جدید دیالن به نام  پیش

طور  های دوران ما است و همین ترین شاعران و موزیسین باب دیالن از محرتم«: مربوطه گفت
ماِل  ”بر آب راه برو“، مثل نواِر کمیابی  قطعه ٤٢آهنگ از جمله  ٧٧٣» .قهرماِن شخصی من

از کنرست کافه  ”قیافه مرد خوش“ ١٩٦٢ی سال  ی زنده ، نسخه١در هتل میِنسوتا ١٩٦١اجراِی 
اجرا شده در  ”زنگی جناب آقای دایره“نظیر از  ی گرینویچ، یک بازگردانی بی در دهکده ٢الیت گَس 

ی آکوستیکی از  ، و نسخه)ی جابز ی مورد عالقه نسخه( ١٩٦٤به سال  ٣نیوپُرت فستیوال فولکلورِ 
 .١٩٦٥به سال  ”بلوز غیرقانونی“

های توافق این بود که دیالن برای تبلیغ آیـپاد، در آگهِی تلویزیونی رشکت کند و  یکی از بخش
اید ”جدید دورانِ “آلبوم جدیدش  های روزگار،  شدن انگیزترین وارونه این یکی از حیرت. را معرفی 
ر می دوستانش را متقاعد به سفیدکارِی نرده ٤ساِیر  از زمانی که تام در گذشته، ! رود ها کرد، به ش
ورق  ٢٠٠٦نیازمنِد پرداخِت پوِل زیادی به آنها بود ولی از سال  ،ها برای ضبط آگهی آوردِن ستاره

مندان مشهور، . برگشت شدند، چون باعث تضمین  های آیـپاد می حضور در آگهی خواهانِ خود ه
بینِی چند سال قبِل جیمز وینِسنت بود؛ در روزی که جابز پیشنهاد  پیش ،این. شد شان می موفقیت

مندان استفاده و در ازای پرداخت مبالغی پای آنها را به آگهی های  داد که از روابط خود با ه
تجاری  اپل یک نام. شود نه، به زودی همه چیز عوض می«: ـپاد باز کند، وینِسنت جواب دادآی

مندان هم بزرگرت یز است، از نام بسیاری از ه های موسیقی  ما باید فرصتی را که به گروه. مت
 ».دهیم تا معروف شوند به رخ بکشیم، نه اینکه بهشان پول بدهیم می

                                                 
1  Minnesota 
2  Gaslight Café 
3  NewPort 

٤  Tom Sawyer :م.است ”مارک تواین“ی معروف  شخصیتی داستانی که خالق آن نویسنده  
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، نسبت به و نیز آژانس تبلیغاتی تِر اپل که در بین کارمندان جوانآورْد  لی کلو به خاطر می
آنها باور نداشتند که او هنوز «: وجود داشت هایی مقاومت ،استفاده از دیالن برای ضبط آگهی

ها بدهکار نبود، چون از حضور دیالن در آیـتونز  اما گوِش جابز اصالً به این حرف» .جذاب باشد
  .کِیفور بود خیلی
ام جزئیات آگهِی دیالن وسواس به خرج دادناو  های  ُرِزن پیشنهاد کرد یکی از آهنگ. سبت به 

بعد از تأیید . برگزیده شد ”یک روْز عزیزم“خوِد آلبوم را برای آگهی انتخاب کنند که دست آخر 
ضبط با ی آزمایشِی ویدیو توسط جابز که کلو آن را با استفاده از بدِل دیالن تهیه کرده بود،  نسخه

به که گفت و  با دیدن آن ابراز انزجار کرد جابزولی . انجام شد ١در نَشویل ،حضور خوِد دیالن
یز نیست اندازه بنابراین کلو یک کارگردان دیگر آورد و . خواست یک سبک جدید می. ی کافی مت

گاوچرانی بر رس، روی این بار، دیالن با یک کالِه . ی آگهی کرد ُرِزن، دیالن را متقاعد به ضبط دوباره
های  ی یک زن رقصان، با یکی از آن کاله در تدوین، سایه. چهارپایه نشست، گیتار زد و آواز خواند

 .جابز از این یکی خوشش آمد. دیالن جای گرفت فروشی به رس، در بین تصاویرِ  روزنامه
منِد نسل جوان : آیـپاد را دوباره به رخ کشید این آگهی، اثر تبلیغاتیِ  دیالن توانست بر یک ه

این بار البته پای کامپیوترهای اپل در میان - ها را گرفت  غلبه کند و آیـپاد دوباره دست قدیمی
ی اول، جایگاه نخست را به خود اختصاص  با آن آگهی، آلبوِم دیالن در تابلوی فروش هفته. نبود

در سال  ”شوق“از زمان انتشار آلبوِم . چیره شد ٣کَست و اُْوت ٢های کریستینا آگویلِرا داد و بر آلبوم
، نقش اپل ٤اِیج سایت اَد . رسید بود که دیالن به اوج می ی، یعنی سی سال قبل، این اولین بار ١٩٧٦

رسیدن به صدر جدوِل فروِش آیـتونز، ماحصِل حضور «: را در این موفقیت دیالن برجسته کرد
این یکی، به کلی قاعده را عوض . تجارِی بزرگ نبود ی موسیقی در آگهِی یک نام پولکِی یک ستاره

نِد اپل به آقای دیالن امکان حضور بین جوان نام. کرد ها را داد و کمک کرد فروش  تجارِی قدر
 ».فورد تا کنون سابقه نداشت -جمهوریِ  ریاست- آلبومش به جایی برسد که از زمان سوگنِد 

  
 

  بيتلز
 

جلسه از تجدید  ١٢از نوارهای قاچاقی، شامل   های ممتاِز جابز، یک مجموعه دی در بیِن سی
جلسه، معیاری  ١٢این . وجود داشت ”فرنگی برای همیشه های توت دشت“نظِر بیتلز در آهنِگ 

اَندی  ،١٩٨٦سال در . بود ”کامل بودن یک محصول“ی جابز، راجع به  موسیقایی برای رشِح فلسفه
البته جابز گاهی به رفقایش . دی زد ِهرتزِفلد یک نسخه از آن را پیدا کرد و برای جابز روی یک سی

                                                 
1  Nashville 
2  Christina Aguilera 
3  Outkast 
4  Ad Age 
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اش بودیم، داخل  یک روز که در اتاق نشیمن خانه. گفت که آن را از یوکو اونو گرفته است می
ح داد که اِی خود دنبالش گشت، بعد آن را برای پخش گذاشت و همزمان توضی کتاِب شیشه قفسه

  :چه درسی از آن آموخته
 
خلق آن را بشنوی، که چطور جلو  ای است، خیلی جالب است که بتوانی فرآیندِ  پیچیده آهنگِ «
 لنون همیشه عضوِ . سازند گردند و باألخره در طول چند ماه آهنگ را می روند و به عقب بر می می

ای که لنون آهنگ را قطع و گروه را  آن لحظه[. بوده - اعضای بیتلز در بینِ - ی من  مورد عالقه
 خندید، یادِ  غش می گردند تا فقط یک آکورد را عوض کند، جابز غش کند که به عقب بر مجبور می

شان را شنیدی؟ آکورد جواب نداد، برای همین از اول  کوچک آن اشتباهِ  ].خودش افتاده بود رفتارِ 
توانی سایرین را  حتی می. دهد این نسخه خیلی آماتوری است و آنها را فانی جلوه می. رشوع کردند

ً در حال نواختنش چرا . در حال اجرای آن تصور کنی؛ شاید نه در حال نوش و تنظیم، ولی قطعا
ل. متوقف نشدند عنوان مهم این است که به هیچ گراهایی بودند که به کار ادامه دادند و  آنها ک

خودت فکر کن که چقدر روی . این در سیزده سالگی تأثیر شگرفی روی من گذاشت. ادامه دادند
  ».اند همین یک قطعه کار کرده

  
رین داشته  هر یک از این ضبط کردن بینِ  ،در ضمن« ا کردند ت مدام تکرار می. اند ها، کلی 

لِ  آهنگ به نقطه ی سوم،  شده ی ضبط در حین پخش قطعه[. تر شود نظرشان نزدیک مد ی ک
روشی که ما در اپل محصوالت را  ].تری رفته توضیح داد که چطور نوازندگی به سطح پیچیده

بوک یا آیـپاد هم  های پیش از ساخِت یک نوت حتی تعداد مدل. طور است اغلب همین ،سازیم می
بخشیم و  کنیم و بعد مدام آن را بهبود می با یک نسخه کار را رشوع می. ود استدر همین حد

ها و عملکردهای  دکمه طراحی یا بهبودِ  سازیِ  جزئیات، برای بهینه-هایی پُر مدل. کنیم بهینه می
دهد و خیلی زود رقبا  ی بهرتی می بَرَد ولی در آخر نتیجه زیادی می کارِ . سازیم دستگاه می

 »”به فنا رفتیم؟هم چطوری این کار را کردند؟ یعنی باز  ،وآو“ :پرسند می
  

حضوِر بیتلز در آیـتونز دیوانه شده  نوستالژیک، قابل درک است که چرا او از عدمِ  با این حِس 
  . بود

  
بیتلز بود بیش از سه دهه ادامه یافت و گروِه  تجاریِ  که بنگاهِ  ”١گروه اپل“جابز با  درگیریِ 

مربوط به  در مقاالِت  ”ی طوالنی و پیچ در پیچ جاده“ نگاران از عبارِت  از روزنامه باعث شد بسیاری
بالفاصله بعد از  ”اپل کامپیوترز“ رشوع شد، زمانی که رشکِت  ١٩٧٨ماجرا از سال . آن استفاده کنند

                                                 
1  Apple Corps 
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 تحت تعقیب قرار گرفت، زیرا رشکِت  ”تجاری برَند “ حقِ  به خاطر نقِض  ”گروه اپل“تأسیس، توسط 
دالر  ٨٠.٠٠٠ پرونده سه سال بعد با پرداخِت . اپل را برگزیده بود تر نامِ  بیتلز پیش ی آثارِ  کننده ضبط

بیتلز هرگز نباید : آمدند رضر می توافق، شامل رشوطی بود که آن موقع به نظر بی. غرامت بسته شد
سیقی به بازار ارائه ی مو  کرد؛ اپل هم نباید هیچ محصولی در حوزه کامپیوتری تولید می تجهیزاِت 

 .کرد می
ی اپل باألخره  ولی رس و کله ،توافق ماند و هیچ کامپیوتری درست نکرد بیتلز برای همیشه بر رسِ 
کِشی آغاز گردید، زیرا قابلیت  شکایت و شکایت ١٩٩١دوباره در سال . در صنعت موسیقی پیدا شد

 ،اما رسانجام. اه آیـتونز راه افتادهای صوتی به َمک اضافه شد و بعدها هم که فروشگ پخش فایل
گروه “میلیون دالر به  ٥٠٠حل و فصل شد، رشکت اپل مبلغ ناقابل  ٢٠٠٧مشکالت قانونی در سال 

ام حقوق جهانیِ  ”اپل سپس طبق توافق، حق استفاده از . برَند اپل را خرید پرداخت کرد و 
 . آثارشان از آن استفاده کنند فروِش ضبط و  را به بیتلز واگذار کرد تا برای ”گروه اپل“تجاری  عالمت

برای وقوع آن، ابتدا باید . افسوس که این هم مشکِل عدم حضور بیتلز در آیـتونز را حل نکرد
فات خود بر رس اختال ) های بیتلز صاحب حقوق معنوی اک آهنگ(آی میوزیک  .اِم .بیتلز و ای

خواستند در  ی اعضای بیتلز می همه«: فتجابز بعدها گ. کردند را حل می دیجیتال نرشحقوق 
از هم متنفرند ولی . پاتال هستند آی مثل یک زن و شوهِر پیر .اِم . آیـتونز باشند ولی آنها و ای

ی من آخرین جامانده از آیـتونز بود،  این حقیقت که گروه موردعالقه. توانند طالق بگیرند ی
چیزی که در گذر زمان، تحقق » .ل کردنش قد بدهدای بود که خیلی امید داشتم عمرم به ح مسئله
 .یافت

  
 

 بونو
  

ً قدردانِ U2 گروهِ  ی اصلیِ  بونو خواننده  بازاریابی اپل و خوشحال بود که گروهِ  قدرِت  ، عمیقا
در  U2مشرتک، اعضای  سال کارِ  ٣٠بعد از  ،٢٠٠٤در سال . استاش هنوز در دنیا بهرتین  دوبلینی

آلبومی مهیج عرضه کرده بود که گیتاریست اصلی گروه،  U2. ی خود بودند جال دادن به وجهه پیِ 
ام آواهای راک“کرد که  های آن ادعا می اِج، راجع به یکی از آهنگ دی  بونو خوب . است ”مادر 
اس گرفت. آلبوم قرار دهد دانست که باید مقداری انرژی پشِت  می  .بنابراین با جابز 

 آهنگی بود به نامِ  ،در آلبوم. از اپل یک خواسته داشتم«: گفتبه من خودش در این باره 
تواند اعتیادآور باشد، ولی به  میکه دانستم  بسیار رسعتی داشت و می که یک گیتارنوازیِ  ”رسگیجه“

ها از  آهنگ ی پخِش  دانست که دوره میاو » .کردند رشطی که مردم بارها و بارها به آن گوش می
ی جابز در پالو آلتو رفت، در باغ قدمی زدند و بونو یک  طریق رادیو به رس آمده بنابراین به خانه
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حتی با وجود پیشنهادهای مالی  ،ها ی آن سال همه در طولِ  U2. غیرعادی مطرح کرد پیشنهادِ 
ً به (انگیز  وسوسه حاال بونو . کرده بوددر تبلیغات رشکت ن ،)رسید میلیون دالر هم می ٢٣که بعضا

 درخواسِت  استفاده کند، آن هم بدونِ  U2های آیـپاد از  در یکی از آگهیکه خواست  از جابز می
هرگز «: جابز بعدها گفت. ی سودآور برای دو طرف یا حداقل به عنوان بخشی از یک بسته- مالی 

از . داد ا هم به فنا میپیش از آن آگهی کار نکرده بودند ولی دانلودهای غیرقانونی داشت آنها ر 
شان بین قرش  ی ترویج موسیقی از عهده که کردند شان آمده بود و فکر می روش ما در آیـتونز خوش

 ».آییم جوان بر می
ولی  ،کرد ها باز می را به آگهی U2پرید و پای  میوسط با کله  که بود دیگری هر مدیرعاملِ 

های آیـپاد پخش  ها را در آگهی تشخیِص آدم اپل تصاویر قابل. منفی گرفت جابز ابتدا موضعِ 
پس بونو جور دیگری .) دیالن ساخته نشده بود آن موقع هنوز آگهیِ . (ها کرد، فقط سایه ی

ی ب، به نظرت فازِ های هوادارها را داشتید، خُ  تا حاال سایه«: تقاضایش را مطرح کرد تواند  بعدی 
مندها باشد؟ سایه در صف -بونو یک نسخه از آلبوِم . جابز این ایده را قابل بررسی دانست» ی ه

ب اتم “، U2 -انتشارِ  : گفت خودش می. را برای جابز گذاشت و رفت ”کنیماوراق  را چطور یک 
 ».غیر از خودمان فقط او آلبوم را داشت«

جابز با هواپی به دیدار جیمی آیووین، مؤسس . آغاز شدمتعدد از پی این دیدار  جلساِت 
. آنجلس رفت لوس ٢یلزِ ـمبای هـاش در هول در خانه - U2صاحب آثار - ١رکوردز رشکت اینرتسکوپ 

ی جابز  دیدار بعدی در آشپزخانه. آنجا بود ٣گینس ، پاْول مکU2ی  اِج هم همراه با مدیربرنامه دی 
در تبلیغات  U2قرار شد . گینس نکات مهم را پشِت دفرتچه یادداشتش نوشت انجام گرفت، مک

ی خانگِی سایت  حضور یابد و اپل آلبوم را در چندین حوزه تبلیغ کند؛ از بیلبوردها گرفته تا صفحه
ی U2. آیـتونز  U2ی آیـپَِد  های ویژه ی د ولی از فروش نسخهکر  هیچ درآمد مستقیمی دریافت 

مندان بایستی از فروش هر آیـپاد . گرفت سهم می بونو درست مثل لِیک، اعتقاد داشت که ه
. بود برای دفاع از این حق) و محدود به گروه خودش(سهمی دریافت کنند و این تالشی کوچک 

مان درست کند چون فقط یک  د مشکی برایمن و بونو به استیو گفتیم یک آیـپا«: گفت آیووین می
ی   ».دادیم، این مشارکتی بود بین دو نام تجاری بزرگ کار تبلیغاتی انجام 

خواستیم، چیزی مجزا از آیـپادهای سفیِد  آیـپاِد خودمان را می«: بونو به خاطر داشت که
د را امتحان هایی به جز سفی رنگ“: گفت خواستیم، ولی استیو می اش را می مشکی. معمولی

ی ه کرد ن شد و این ایده را پذیرفت، البته به » .”دهد ایم، جواب  چند روز بعد خود جابز پشی
  .طور آزمایشی

                                                 
1  Interscope Records 
2  Holmby Hills 
3  Paul Mcguinness 
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یل سایه U2قرار شد در آگهی، تصاویر اعضای  ی  سایه“ ای، همراه با کاراکرت همیشگیِ  با ش
از هم پاشیدن  ِف توافق با اپل در ُرشُ  اما حین تصویربرداری در لندن،. قرار بگیرد ”رقصان با آیـپاد،

توافقی از فروش هم به   شکی مردد شده بود، سهممِ  ی آیـپادِ  جابز نسبت به ایده. قرار گرفت
بنابراین به جیمز وینِسنت زنگ زد و از او خواست به لندن تلفن بزند و . مذاقش خوش نیامده بود

ی«: گفت. همه چیز را لغو کند یکنم این کار  فکر  فهمند چه ارزشی داریم  جواب بدهد، اینها 
» .های دیگر کار کنیم بزن برویم روی آگهی. دهد دهیم، کل ماجرا بوی شکست می بهشان می

کرد، با  بود و اهمیت این آگهی برای طرفین را درک می U2 وینِسنت که از طرفداران قدیمیِ 
س یک فرصت دیگر برای صحبت با بونو و سامان دادنِ  ره . اوضاع، به دست آورد الت از جابز ش

  .ی منزلش در دوبلین بود وقتی زنگ زد او در آشپزخانه. موبایِل بونو را گرفت
من هم «: به وینِسنت گفت. کرد همزمان با جابز، بونو نیز داشت در همکاری تجدیدنظر می

ی نوجوان که «: وینِسنت پرسید مشکل کجاست؟ او گفت» .میلند ها بی کنم جواب بدهد، بچه فکر 
وینِسنت از بونو » .جا در دوبلین عهد کردیم هرگز کارهای مزخرف انجام ندهیم بودیم، همین

تن دادن به کارهای َچرَند «: چیست؟ او گفت ”مزخرف“یشرت توضیح دهد که منظورش از خواست ب
نم اگر وارد آگهی بشویم مایه. کنیم ما فقط به هوادارها فکر می .فقط برای پول ی ننِگ آنها  به گ

  ».متأسفم، وقت ش را هم تلف کردیم. حس درستی ندارد. است
ما «: بونو گفت. بیشرتی از اپل ساخته است وضاع چه کارِ ا برای درست شدنِ  که وینِسنت پرسید

و ش در عوض چه به ما . مان را دهیم، موسیقی ترین چیزی را که داریم به ش می داریم مهم
را  کار شود طرفداران ما فکر کنند گروه برای ش این همین است که باعث می. دهید؟ آگهی را می

و کسب  U2 مخصوِص وینِسنت رشح داد که آیـپاِد » .حتیاج داریمبیشرتی ا ما به چیزِ . انجام داده
این ارزشمندترین چیزی است که «: به بونو گفت. ی خیلی بزرگی است از فروش، معامله  سهم

  ».دهیم داریم به ش می
پاچه به جانی  وینِسنت دست. دوباره است ی رشوعِ  بونو بعد از کمی فکر جواب داد که آماده

) را در نیوکَِسل دیده بود U2کنرسِت  ١٩٨٣که اولین بار در سال  ادار قدیمی دیگریک هو (آیْو، 
اسی، به جابز پیشنهاد کرد که آیْو را با آیـپاِد مشکِی . زنگ زد و وضعیت را توضیح داد بعد در 

U2 شناسد  او را گرفت، به بونو زنگ زد و پرسید که آیا آیْو را می وقتی موافقِت . به دوبلین بفرستد
بونو . کنندگاِن یکدیگر هستند اند و از تحسین یا خیر؟ بیچاره خرب نداشت که آنها قبالً مالقات داشته

: وینِسنت جواب داد» (!)حارضم از کاسه توالتش آب بخورم. جانی؟ من عاشقشم«: با خنده گفت
بونو » را نشانت بدهد؟ U2بفرستمش دوبلین تا آیـپاد  که ی نظرت چیستاین کمی خطریه، ول«

ً با مازراتی«: جواب داد ی خودم خواهد ماند و با هم  روم فرودگاه دنبالش، توی خونه ام می شخصا
 »!کنیم رویم بیرون، کلی حال می می
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رس و کله  ،هنوز مردد بزِ آیْو بود و وینِسنت باید در کوپرتینو با جا آمدنِ  فرداروز، دوبلین منتظرِ 
کنیم یا نه، تا به حال نخواسته بودیم  دانم داریم کار درستی می ی«: این بود که حرِف جابز. زد می

مندان، از آن پس، یکی » .کس دیگری بکنیم این کار را برای هیچ نگرانی او از بابِت این بود که ه
یک  ،U2وینِسنت اطمینان داد که قرارداد با ولی . حساب بگیرند پس از دیگری بخواهند از اپل حق

  .خاص خواهد بود موردِ 
ن رَدمش به خانهو من بُ  آمدجانی به دوبلین «: تعریف کرد کهبرایم بونو  هایم،  ی مخصوص مه

 آهنگِ  آیـپاِد خوشگِل مشکی با چرخ. ی ساحل و دریا آهن با منظره مسیر راه یک جای آرام پشِت 
سپس دو نفری رفتند به یک باِر » .”دهیم باشد، قبول، انجامش می“ :گفتممن قرمز را نشانم داد و 

اسی با جابز بعد از . نظرش را جویا شدند ،عمومی، راجع به برخی جزئیات حرف زدند و بعد در 
تأثیر قرار داده  این بونو را تحت. مالی و طراحی، باألخره قرارداد نهایی شد زنی روی جزئیاِت  چانه
وقتی مشکالت » .قدر به جزئیات توجه نشان دهد لی جالب است که یک مدیرعامل، اینخی«: بود

او خانه . بعد به وینِسنت در کالیفرنیا زنگ زدند. مرشوب خوردند چند ِپیکحل شد، بونو و آیْو 
اینجا در دوبلیِن «: نبود، بنابراین بونو پیغامی برایش گذاشت که وینِسنت هرگز آن را پاک نکرد

. ستیم و از داش این آیـپاِد خوشگل، خوشحالیمکمی مام، هر دو  ود، با دوستت جانی نشستهآل مه
ی  »!ازت ممنونم. شود ساخته شده و اآلن توی دستم است باورم 

ایی از آگ بونو و . خوزه اجاره کرد ندر سَ  اتریـتئ، ہهِی تلویزیونی و آیـپاِد ویژـجابز برای رو
نسخه بود و به این  ٨٤٠.٠٠٠فروِش آلبوم در اولین هفته، . او پیوستند روی صحنه بههم اِج  دی 

ره یِک  ترتیب بونو به مطبوعات گفت که آگهی . لقب گرفت ١ی سایِت بیلبوردها پرفروش ودارِ ش
ن U2«را بدون هزینه انجام داده زیرا  جیمی » .دَر بَ  رد که اپل میقدر از آن استفاده خواهد بُ  ه

 .خواهد شد »U2آشنایی مخاطبین جوان با «وین نیز اضافه کرد که این همکاری، باعث  آیو
بسیار جالب توجه این بود که همکاری با یک رشکت الکرتونیکی، بهرتین راه برای این  موردِ 

ً توضیح داد که همه. شود  ها شناخته گروِه راک بود تا دوباره گُل کند و بین جوان ی  بونو بعدا
،  های حامیِ  رشکت : منتقد موسیقایِی شیکاگو تریبیون گفت ٢او به گرِگ کوت. نیستند ”شیطان“ه

های خالق است،  یک گروه عالی متشکل از ذهن ”شیطان“طور بگویم؛ در این مورد  بگذار این«
: ی اصلی هم کسی نیست جز خواننده. های راک هستند تر از بسیاری از افرادی که در گروه خالق

ِی عالَم موسیقی بعد از گیتار  او و همکارانش به طراحی و خلق زیباترین وسیله. استیو جابز ی ه
  ».ه این است که زشتی را منهدم کند کارِ . اند الکرتیک، یعنی آیـپاد نائل آمده

                                                 
1  www.billboard.com 
2  Gerg Kot 
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که به  ١خُرس  بار برای کمپینِ  هم جابز را به یک همکارِی دیگر راضی کرد، این ٢٠٠٦بونو در سال 
جابز به کارهای . پرداخت بخشی برای مبارزه با ایدز در آفریقا می پول و آگاهی آوریِ  جمع

ی برشدوستانه عالقه داد ولی موافقت کرد که آیـپاِد رسخ را به عنوان بخشی از  ی زیادی نشان 
 برای مثال. در نیامد کارای از  همدالنه آخر، همکاریِ  البته دسِت . ی بونو بسازد فعالیت برشدوستانه

 ”خُرس “ی  ادیِن کمپین که نام رشکت را داخل پرانتزی در کنار کلمه نشانِ جابز زیر باِر استفاده از 
بونو » .پرانتز باشد اپل داخلِ  خواهم اسمِ  ی«: ارصار داشت که. نرفت ]خُرس )اپل([داد  قرار می

ن است«: جواب داد اِد اتحاد ما در راه هدف شان تا فحش و فضیحت  مکامله» .ولی استیو، این 
رسانجام جابز به روش خاِص خودش رضایت . هم باال رفت ولی در نهایت به آغوش هم بازگشتند

بز هرگز اسِم اپل را خواست انجام دهد ولی جا ها هر کاری که می توانست در آگهی بونو می. داد
، روی آیـپاد ] خُرس )اپل([پرانتز نگذاشت و به جای  هایش داخلِ  یک از محصوالت یا فروشگاه در هیچ
  !]خُرس )محصول([: حک شد

شود، همین لحظات هم ما را تبدیل به  استیو گاهی خیلی بازیگوش می«: گفت بونو می
های  دگِی تو نیستند که بتوانی چنین بحثهای زیادی در زن تری کرده، چون آدم های نزدیک دوست

 هاشباهر بار که بعد از اجرای روی صحنه . خیلی خود رأی استاو . سختی باهاشان داشته باشی
به دیدار بونو، ) البته به ندرت(اش گاهی  جابز و خانواده» .زدم، یک نظری در آستین داشتحرف 

در یکی از تعطیالِت سال . رفتند در سواحل فرانسه می ٢نیس همرس و چهار فرزندش در نزدیکیِ 
خوردند و بونو  با هم غذا می. ی بونو لنگر انداخت اجاره کرد و نزدیک خانهرا ، جابز قایقی ۲۰۰۸

برایش  -شود ”هیچ خطی در افق“رفت تا تبدیل به آلبوم  که می-قطعاِت در حال ضبِط گروه را 
دیگر  روی قرارداِد یک آگهیِ . کرد ابز هنوز ُرک اظهار نظر میشان، ج با وجود دوستی. کرد پخش می
دند ولی سازهاشان با هم کوک بحث کر  ”هایت را بپوش چکمه“ی آهنِگ  طور انتشار ویژه و همین

  .نشد
شد، لورین پاِول برایش  U2 مجبور به لغو تورِ او دید و  آسیببونو  ، وقتی کمرِ ۲۰۱۰ سالِ  در

مغز “کتاِب  ”پرواز کنکوردها،“ی  دِی کمدِی دونفره.وی.دی: یک سبد هدیه فرستاد، همراه با
. طور عسلی که خود از کندوهای باِغ پشِت خانه تهیه کرده بود و همین ”موزارت و خلبان جنگنده،

کِرِِم ضددرد، من «: از جابزاینها گذاشته بود، همراه با یادداشتی  یک کِرِِم ضددرد هم کنارِ 
  ».عاشقشم

  
  

                                                 
1  Red Campaign 
2  Nice 



و ی  ـ س ل  ص و ف   ٤٤٠   | د

 

 يو ما- يو
  

ی  ی و هم به لحاِظ یتشخص معارص که جابز هم از لحاِظ  تنها موسیقیداِن کالسیک در زمانِ  ه
منِد خوش .است یو ما-یو ،برایش احرتام قائل بود قریحه و با اِستعدادی که شخصیتش نیز به  ه

 سالِ  اولین دیدار این دو به. کند لُن ِسِل خود خلق میشیرینی و ژرفای آواهایی است که روی ویا
اَسِپن  یو ما در فستیواِل موسیقیِ -اَسِپن و یو جابز در کنفرانِس طراحیِ که گردد، وقتی  بر می ۱۹۸۱
مندانی قرار می. بود گرفت که خلوص و صفا در آثارشان وجود داشت و  جابز عمیقاً تحت تأثیر ه

ن-اش از یو حتی برای جشن عروسی. از همین رو طرفدار وی شد ها  یو ما دعوت کرد تا برای مه
در اتاق نشیمن ی جابز آمد،  اما چند سال بعد به خانه. بنوازد ولی او در توِر خارج از کشور بود

را بیرون ) بود ١ی اسرتادیواریوس توسط خانواده ۱۷۳۳که ساخِت ساِل (نشست، ویالُن ِسِل خود 
این چیزی است که اگر بودم، در «: به جابز و پاِول گفت. نواخترا ای از باخ  آورد و قطعه

ین استداللی نوازندگِی تو بهرت«: گفت ،ریخت جابز در حالی که اشک می» .نواختم تان می عروسی
ً معتقد نیستم  وجود خدا شنیده است که در اثباِت  برش به تنهایی بتواند چنین که ام، چون واقعا

لش را به ویالُن سِ که یو ما به اِرین اجازه داد -در یکی از دیدارهای بعدی، یو» .بنوازدرا چیزی 
نتشخیص دا جابزدر آشپزخانه نشسته بودند و آن موقع رسطاِن . دست گیرد جا  ده شده بود، ه

  .ترحیمش، ویالُن بنوازد یک دوست در مراسمِ  یو ما قول گرفت که به عنوانِ - از یو

                                                 
1  Stradivarius 



  
 

 

 ی و سهـسفصل 
  

 دوستانِ پيكسار
 

 دشمنانو ... 
  
  
  
  

  حشره كي زندگيِ
 

کرد  احساس می. ردپیکسار بُ  ، جابز همراه با جانی آیْو آن را به مقرِ ی آیـَمک پس از توسعه
ذوق بیاورد و البته عاشق این  ِیر و وودی را رسِ  تواند خالقین باْز الیت شخصیِت جذاِب دستگاه می

حقیقت بود که آیْو و لَِسِرت هر دو این استعداِد مشرتک را دارند که با روشی لطیف، ه را با 
 .تکنولوژی پیوند بزنند

ِ مدیران خسته و  ،در اپل. بُرد کوپرتینو به آن پناه می پیکسار بهشتی بود که جابز از شدایدِ  اک
یک-پذیر و کارمندان  تحریک همیشه  - مزاج قرار دارند با جابِز دمدمی  دانستند کجای رابطه ه 

تر بودند، هم با یکدیگر و  تر و نجیب گرها متین گوها و تصویر اما در پیکسار، داستان. عصبی بودند
ی رئیِس آنجا بود؛ در اپل از جابز و  دیگر، فضای هر رشکت بر گرفته از روحیه به بیانِ . هم با جابز
 . ار از لَِسِرت در پیکس

چنان  گریِ هایی بود که تصویر  ی الگوریتم رد و شیفتهبُ  جابز از نشاِط کاِر فیلمسازی لذت می
های باران یا موج  قطره به عنوان مثال، خلِق شکست نور توسِط  ؛ساخت تخیالتی را میرس می
ِ باد در چمن و فرآینِد خالقیِت  البته در این یک حوزه، توانست جلوی خودش را بگیرد. زار انداخ

در واقع با حضور در پیکسار آموخت که چگونه به سایر افراِد . اعضای پیکسار را تحت کنرتل نگیرد
لَِسِرت بود؛  اش به شخِص  خالق، امکان شکوفایی و رهربِی گروه را بدهد، که این نیز به خاطر عالقه

مندِ    .کرد رده میآو  ها را برای جابز بر آیْو، بهرتین نجیبی که مثلِ  ه
ِ  نقِش اصلیِ  قراردادها بود و در واقع تواِن ذاتی او در این زمینه  جابز در پیکسار، بس

بازی با جفری کاتزنربگ در  اسباب داستانِ  خیلی زود بعد از اکرانِ . آمد ای بزرگ به حساب می رسمایه
دیزنی را رها کرد تا با استیون اسپیلربگ و دیوید گیِفن، استودیوی  ١٩٩٤گیر شد، کسی که تابستان 

های پیکسار، در زماِن حضوِر کاتزنربگ در دیزنی،  جابز معتقد بود که بچه. ُورکز را تأسیس کند دریم
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لِی بعدی ُورکز،  اند و در نتیجه دریم به او گفته ”دگی یک حرشهزن“یعنی  ،چیزهایی از فیلِم احت
. را بسازد ”١آنتز“ای را از پیکسار رسقت کرده بود و تصمیم داشت فیلِم  ی یک فیلم حرشه ایده

را  ”زندگی یک حرشه“ی  دیزنی بود که ایده انیمیشنِ  جفری هنوز رئیِس بخِش «: گفتبه من جابز 
فیلمی راجع به حرشات فکر  کس به ساخِت  ی انیمیشن هیچ شصت ساله در تاریخِ . دادیم او به

بعد زد و جفری . نظیرش بود بی های فکریِ  از آن جرقه. نکرده بود تا اینکه لَِسِرت به این ایده رسید
آه -یک فیلم انیمیشن راجع به : او هم خطور کرد مرتبه این ایده به ذهنِ  ُورکز رفت و یک به دریم

ود میطوری . حرشات -!خدای من دروغ . گفت دروغ می. اصالً ایده را کِش نرفتهانگار کرد که  وا
 ».زد هایش بیرون می ی دندان الی همه هاز الب

کاتزنربگ هرگز در زمان . تر از این است خیلی جالبواقعی  داستانِ . طور نبود اما در واقع این
بعد از جدایی به مقصد ولی . را نشنید ”زندگی یک حرشه“ی  ی اولیه حضور در دیزنی ایده

اس بود و وُ  دریم اس گاه رکز، با لَِسِرت در  ن  سالم رفیق، چه خرب؟ فقط «های کوتاِه  به گاه با ه
ِسِرت لَ  ،چند وقت بعد. کشید اش می رسکی به کار و زندگِی همکار قدیمی» خواستم احوالت را بپرسم

ن تِ  ُورکز هم در آن نزدیکی  دریم. وز حضور یافتدر امالک یونیورسال استودی ٢رکال کنیدر ساخت
کاتزنربگ پرسید روی چه . بنابراین زنگی به کاتزنربگ زد و با چند تا از همکاران به دیدنش رفت ،بود

: کرد طور نقل می خودش وقایع آن روز را این! کنند و لَِسِرت خیلی راحت به او گفت ای کار می پروژہ
دادیم و اینکه شخصیت اصلی که یک مورچه بود چطور سایر  را رشح ”زندگی یک حرشه“برایش «

. کرد ها رهربی می ی شاغل در سیرک را در جنگ با ملخ کرد و یک گروه حرشه ها را متحد می مورچه
  ».پرسید بودم، جفری مدام از اینکه چه موقع اکران خواهد شد می تر می باید خیلی محتاط

ُورکز که با  دریمکامپیوترِی -امانیمیشِن  پیرامونِ  یایعاتبا شنیدِن ش ،١٩٩٦لَِسِرت در اوایِل 
اس گرفت ولی او . ها در حال ساخت بود، دچار نگرانی شد داستانی راجع به مورچه با کاتزنربگ 

با تکراِر سؤال، . و پرسید که لَِسِرت این را از کجا شنیده استزد حاشیه رفت، خودش را به آن راه 
کرد،  لَِسِرت که به ندرت حتی صدایش را بلند می. اعرتاف کرد که واقعیت داردکاتزنربگ به ناچار 

  »توانی؟ چطور می«: فریاد زد
  

های  و توضیح داد که یکی از کارگردان» مان ماِل خیلی وقت پیش است ایده«: کاتزنربگ گفت
 .ُورکز موضوِع فیلم را پیش کشیده دریم

  
ی«: لَِسِرت گفت  ».کنم باورت 
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اش در  ی آنتز را َعلَم کرده تا در مقابل همکاران قدیمی پروژہام کاتزنربگ اعرتاف کرد که رسانج
قرار است در روز  ”مرص عزیزِ “ُورکز یعنی  توضیح داد که اولین فیلم بزرِگ دریم. دیزنی بایستد

ن روز، شد ”زندگی یک حرشه“اکران شود و او با شنیدِن اخبار اکراِن  ١٩٩٨شکرگزاری  یداً به در ه
تا دیزنی را مجبور به تغییر تاریخ  بود ی آنتز را به جریان انداخته پروژہتشویش افتاده و از این رو 

 .کند ”زندگی یک حرشه“اکران 
  

حرفی که تا به امروز به ندرت از زبانش شنیده شده و از آن روز، » خیلی کثافتی،« :لَِسِرت گفت
  .سال بعد با کاتزنربگ حرف نزد ١٣تا 
 

نسبت به لَِسِرت  ،ی احساساتش این خرب دیوانه شد و از آنجایی که در تخلیه جابز هم از شنیدنِ 
اسی با کاتزنربگ، فریاد ،ی بیشرتی داشت تجربه اگر دیزنی و : کردکاتزنربگ پیشنهاد . رس داد هادر 

دمه نبیند، او ص ”مرص عزیزِ “ شوند تا فروِش  ”زندگی یک حرشه“ جابز حارض به تغییر تاریخ اکرانِ 
ای بود برای  تالش مزبوحانه«: جابز به من گفت. ی آنتز را به تأخیر خواهد انداخت پروژہهم 
قادر به راضی کردِن دیزنی برای تغییر  که به کاتزنربگ گفت» .گیری، ولی به دامش نیافتادم باج

  .تاریخ اکران نیست
ی«: کاتزنربگ گفت خودت به من یاد . ا جا به جا کنیها ر  توانی کوه شود، تو می نگو که 

ً ورشکسته بود، به کمک» !دادی  شان آمده و قرارداد ساخِت داستانِ  گفت زمانی که پیکسار تقریبا
من تنها کسی بودم که آن روز پشتت ایستادم، حاال داری به دیزنی «: بازی را با آنها بسته بود اسباب

در  تواند بدونِ  گفت که اگر جابز بخواهد، می» .دهی با استفاده از تو مرا به فنا بدهد اجازه می
صورت، کاتزنربگ هم  در این. را کُنْد کَُند ”زندگی یک حرشه“ ساخِت  ی  جریان گذاش دیزنی پروسه

  ».حتی فکرش را هم نکن«: جابز جواب داد. آورْد آنتز را به تعلیق در می
کنند تا  پیکسار استفاده می واضح بود که ایس و دیزنی دارند از فیلمِ . گفت کاتزنربگ راست می

مرص  عزیزِ «: گفت می. یک استودیوی انیمیشن، حسابی بکوبند او را به خاطر ترک دیزنی و تأسیِس 
ن تاریخ، فیلم ما بود و آنها فقط از روی دشمنی می اولین فیلمِ  . شان را اکران کنند خواستند در ه

اینکه اگر دست کردی توی قفس و مزاحمم شدی، مراقِب : بود ”شاه شیر“ من درست شبیهِ  دیدگاهِ 
 »!خودت باش

دیزنی کوشید جابز را  .ها به هیجاِن مطبوعات دامن زد هیچ کس عقب ننشست و رقابِت مورچه
شد  ، اما مگر میافزاید میآنتز  ساکت نگه دارد، چون اعتقاد داشت درگیری مطبوعاتی به شهرِت 

در » .شوند بدها به ندرت برنده می آدم«: تایمز گفت آنجلس به لوساو . را بست جابز دهانِ 
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جابز بایستی قرصش را رس استیو «: ورکرز گفت بازاریاِب تیزهوِش دریم ،١واکنشی جالب، تِری پرِس
 ».وقت بخورد

ی عصبی  در آن، وودی آلن نقش یک مورچه. بدی نبود فیلمِ . اکران شد ١٩٩٨ اکتربِ  آنتز در اوایلِ 
این «: تایم نوشت. خود بود فردگراییِ  بروزِ  به دنبالِ کرد که  ای را بازی می ی مورچه در یک جامعه

ی میلیون  ٩١فروش داخلِی » .کند یک کمدِی وودی آلنی است، از آنهایی که دیگر خودش درست 
 .ای برای فیلم بود میلیون دالر، رس جمع درآمِد آبرومندانه ١٧٢و فروش جهانِی 

. رفت ی از پیش تعیین شده، روی پرده زندگِی یک حرشه، شش هفته بعد درست طبق برنامه
سیِ  فیلمنامه . ٢منتسب به ایسوپ ”مورچه و ملخ“ ایِ  آن اقتباسی بود از داستان افسانه ی ح
ِی بی تکنیک شگرف، مثل دیدن چمنزار از  نظیِر پیکسار، امکاِن به تصویر کشیدِن جزئیاِت  های ه
ارد کُرلیس ریچ. ام گذاشت ی تایم برای آن سنگِ  مجله. کرد یک مورچه را میرس می نظرِ   نقطه
های پُر پیچ و  ها و دخمه بهشتی وسیع پر از برگ: فیلم بسیار درخشان است کاِر طراحیِ «: نوشت

 شود فیلمِ  که باعث می اند ی موذِی زشت، سواره و پیاده، طوری تصویر شده خم و هزاران حرشه
ی دو برابِر آنتز فیلم به فروش» .نقاشی به نظر برسد ُورکز، در مقایسه میان این دو، شبیهِ  دریم
ً میلیون دالر در خارج؛ ضمن ٣٦٣میلیون در داخل و  ١٦٣: رسید  .را هم به زیر کشید ”مرص عزیزِ “ ا

ی  ارصار کرد که هرگز ایده. ها را از دِل جابز پاک کند چند سال بعد سعی کرد کدورتکاتزنربگ 
را در دیزنی نشنیده است؛ اگر شنیده بود، طبق توافقات، دیزنی باید سهمی از  ”زندگی یک حرشه“

جابز خندید و . داد، پس این چیزی نبود که بخواهد راجع به آن دروغ بگوید سود آن را به او می
جا کنی ولی تو قبول  به من ازت خواستم تاریخِ اکران را جا«: کاتزنربگ گفت. حرفش را قبول کرد

آورد  خودش به خاطر می» .از من عصبانی نباش -فیلم- ابراین به خاطر دفاع از فرزندم نکردی، بن
اما خوِد . کند و بعد گفت که درکش می» های ذن گرفت خیلی آرام و شبیه خلسه«که جابز حالتی 

  :جابز بعدها اذعان کرد که هرگز از صمیِم قلب کاتزنربگ را نبخشیده است
  
این حِس خوبی داشت؟ نه، هنوز هم . را بلعید) مرص عزیزِ (او  ی فیلم فیلِم ما سهم گیشه«

وود دارند  چطور شده همه در هالی“: کننده است، چون ِورِد زباِن مردم شده بود که ناراحت
ی جان گرفت، چیزی  جفری حس اصالت و نوآوری را از ایده ”کنند؟ ای درست می های حرشه فیلم

حتی بعد از اینکه ، جدان بود، برای همین دیگر هرگزکارش خالف و . که غیرقابل برگشت است

                                                 
1  Terry Press 

 ٦٢٠از  یسوپا ی زندگی دوره(دمنه دارد  هایی با موضوعاتی شبیه به کلیله و  نویس یونان باستان که داستان افسانه   ٢
  م.)است )درود خدا بر او(پیش از میالد مسیح ٥٦٠تا 
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د نکردم ،مافات کند خواست جربانِ  آدم “: ، پیش من آمد و گفت١پس از موفقیت ِرشِک. به او اعت
 ».ولی دیگر باورش نکردم. و از این جور مزخرفات ”ام ام، باألخره به آرامش رسیده دیگری شده

  
 ”نوابغ واقعی جهان“او جابز را یکی از . ی خود لطف بیشرتی داشت اما کاتزنربگ به نوبه

  .برایش قائل بود حقیقیشان، احرتامی  ی شکننده دانست و بر خالف رابطه می
 

بار مرصف  ای یک  تر از پیروزی بر آنتز در گیشه، اثباِت این نکته بود که پیکسار اعجوبه مهم
گیشه داشت و اثبات کرد که آن  ”بازی داستان اسباب“ی  به اندازه ”هزندگی یک حرش “. نیست

: پای یک چیز اصیل در میان است«: جابز بعدها گفت. موفقیِت نخست، از ِرس اتفاق نبوده است
من «: خود را در نیافته باشی اولِ  به این معنا که عامل موفقیِت محصولِ » .سندروِم محصوِل دوم

دم و در پیکسار احساسم این بود که اگر از پس فیلم دوم به خوبی بر آییم، این را در اپل کشف کر 
  ».آینده از آِن ما است

  
  

  فيلم شخصيِ استيو
  

میلیون  ٤٨٥ معادلِ  ،و با فروش ناخالص جهانی اکران شد ١٩٩٩، در نوامرب ٢بازِی  داستان اسباب
بر  پیکسار مطمنئ بودند و زمانِ  حاال دیگر همه از موفقیِت . قبلی پیشی گرفت دالر، از دو فیلمِ 

را برای  ٢مونته لی دِ  ی مرتوکه های پیکسار کارخانه جابز و بچه. جدید فرا رسیده بود یک مقرِ  پاییِ 
ای صنعتی بین برکلی و اُکلَند، درست در  منطقه: واقع بود ٣ویل این امر مناسب یافتند که در امری

ری یک . فرانسیسکو از سمت سان ٤سوی پُِل ِبی این  بعد از تخریِب کامل، جابز طراحی و مع
ن جدید در آن زمیِن  ِر فروشگاه ٥هکتاری را به پیرت بُهلین ١٦ساخت  .های اپل واگذار کرد مع

ام جوانب نظارت میاو  ً بر  تا کوچکرتین جزئیاِت گرفته کرد؛ از طرح مفهومِی اولیه  شخصا
نی و فرآیند ساخت مربوط به موادِ  استیو اعتقاد «: گفت پیکسار، می رئیِس اِد کَتمول  .ساخت
ن جابز هر » .کنند هایی با طراحی درست، خدمات بزرگی به یک فرهنگ ارائه می داشت ساخت

ِ هر سکانس از فیلمش عرق  مرحله از ساخِت مقِر جدید را درست مثل کارگردانی که برای گرف
نِ سا«: گفتبه من لَِسِرت . کرد ریخت، هدایت  می   ».استیو است شخصیِ  پیکسار، فیلمِ  خت

                                                 
1  Shrek 
2  Del Monte 
3  Emeryville 
4  Bay 
5  Peter Bohlin 
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ن وودی می هالی نتیِ لَِسِرت از ابتدا یک استودیوی سُ  های  پروژہهای جدا برای  خواست، با ساخت
گفتند که مقر جدیِد  های دیزنی می اما قدیمی. فیلم های ساخِت  هایی برای گروه مختلف و پاتوق

از این رو . جابز با این موافق بود. کرد های کاری را منزوی می خود را دوست ندارند چون گروه
نِ  تصمیم گرفت که از جنبه بزرگ در پیرامون، سالنی مرکزی  ای دیگر به کار نگاه کند؛ یک ساخت

ری که مالق ،در وسط  .های تصادفی بین افراد را ایجاب کُنَد اتو نوعی از مع
دیگری با  اقامتش در دنیای دیجیتال و یا شاید به خاطر اینکه بهرت از هر کِس  با وجودِ او 

ِ  پتانسیلِ  : گفت می. داد ها آشنا بود، دیدارهای رو در رو را ترجیح می انسان آن در منزوی ساخ
ام کارها از طریق ایمیل و آیـَچت فراگیر شده، و ی انج در دوران اینرتنت یعنی عرص ما، وسوسه«

های اتفاقی  کند، و از دل بحث خالقیت در دیدارهای حضورِی چالشی بروز می. این مسخره است
مختلفی های  به زودی ایده !وآوپرسی و بعد  روی رساغ افراد و از کار و بارشان می می. جوشد می

  ».دشو  در تنوِر مغزت پخته می
ریِ بنابراین طر  نِ  احی و مع های تصادفی  برخوردها و همکاری جِ وِّ رَ پیکسار بایستی مُ  ساخت

ن این حالت را در خود نداشته باشد کلی خالقیت و تخیل را «: گفت جابز می. بود می اگر ساخت
ن را طوری طراحی . گیرند، از دست خواهی داد که معموالً به طور اتفاقی پا می بنابراین ساخت

های دیگر که  ها با خروج از دفاترشان، بتوانند در پاتوق مرکزی با همکاران بخش ه بچهکردیم ک
های اصلی و راهروها همگی  درهای روبرویی و پله» .هرگز نبینندشان، دور هم بنشینند بودممکن 

های  اتاق. های پستی نیز همه آنجا بودند تریا و صندوق کافه. شد به سالن اصلی منتهی می
ایش  ٢صندلی و  ٦٠٠ای با  اشاخانه. اصلی داشتند هایی رو به سالنِ  کنفرانس هم پنجره اتاق 

ن روزِ «: گفت لَِسِرت می. همه و همه در کنار سالن اصلی جای گرفتندکوچکرت،   تئوری استیو از ه
هرگز . ها دلتنِگ دیدارشان بودم هایی که ماه رفتم رساغ بچه اول جواب داد، خیلی راحت می

نی ندیده  ».خالقیت شودبروِز همکاری و  ام که مثل این یکی بتواند باعِث ترویجِ  ساخت
ن قرار داد؛ یکی  توالِت -دستشویی جلو رفت که فقط دو رسویِس  جابز آنقدر بزرگ در ساخت

پیکسار،  ارشدِ  مدیرِ  ،پَم کِروین. اصلی ولی هر دو متصل به سالنِ  ،یکی برای آقایانو ها،  برای خانم
های  یکی از خانم. وی کردهرَ  خودش هم مثل بعضی از ما خیلی خوب فهمید که زیاده«: گفت می

دقیقه پیاده برود، و  ١٠گفت نباید مجبور باشد برای دسرتسی به رسویس بهداشتی  رشکت می باردارِ 
لَِسِرت با جابز  این یکی از معدود دفعاِت مخالفِت » .همین موضوع یک دعوای اساسی در گرفت رسِ 
 ولی باألخره راه حلی پیدا و قرار شد در هر طبقه دو رسویس تعبیه شود، یکی در این سو و ،بود

  .یکی در آن سوی سالن
ن در معرض دید باقی می از آنجایی که ستون  مانْد، جابز به بررسی محصوالت  های فلزِی ساخت

رسانجام به . کشور پرداخت تا بهرتین رنگ و بافت را برگزیند تولیدکنندگان مختلِف رستارسِ 
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ام استیل را داد و ستون سفارِش ساخِت  ١ای در آرکانزاس کارخانه اطمینان حاصل کرد که  های 
امِ . الزم را در حمل و نقل به کار بگیرند دارها احتیاِط  کامیون ها به  تیرآهن سپس ارصار ورزید که 

اش  فوالد را پولیش کردیم، نتیجه«: برایم تعریف کردخودش . هم پیچ شوند، نه اینکه جوش بخورند
آنقدر زیبا شده بود که کارگرهای . ا دیدشان ر  شد بافت روکش که می های کامالً بدوِن  شد تیرآهن
  ».آوردند آنجا می شان را به دیدنِ ها خانواده ،ها، هر آخر هفته ی ستون برپاکننده

است؛ ماجرای آن از اینجا  ”٢ی دنِج عاشقانه گوشه“ ،پیکسار جدیدِ  های مقرِ  ترین بخش از عجیب
تورها بعد از نقل مکان از مقر قدیمی به دفرت جدیدش، َدربی کوچک در  رشوع شد که یکی از انی

توانستی به شکل  می. شد کوتاه باز می-پیدا کرد که رو به یک راهروی سقفدیوار پشت اتاقش 
بروی، و از آنجا دسرتسی به  فلزی- دست ی با دیوارها و کف و سقِف یکخمیده از داخِل آن به اتاق

ی، آن را با ی این اتاِق ِرسّ  او و همکارانش پس از مصادره. شد ی هوا میرس می های تهویه دریچه
های  شان عکس هایی که ُرویه های رنگی آزین بستند و با نیمکت های کریسمس و المپ چراغ

 های مرشوب، ملزوماِت  ریای، یک میِز تاشو، بط های منگوله بالش. حیوانات بود مبله کردند
ل و چیزهای دیگر هم به مرور  ”،ی دنِج عاشقانه گوشه“ی  هایی با نوشته سفره خوشگذرانی، دست
های  نمه شد حضورِ  با نصب دوربیِن ویدیویی در راهروی ورودی، می. به اتاق اضافه شدند

  .ناخوانده را از قبل فهمید
ن امضاهایی از . کنند  ها را امضا یادگاری آوردند تا دیوارِ  ا میهای مهم را به آنج لَِسِرت و جابز مه

، ُری دیزنی، تیم آلِن آن گوشه بود و  جابز عاشقِ . ن در آنجا موجود استو رَندی نیومَ  ٣مایکل ایس
گفت  خودش می. کرد از آنجایی که اهِل الکل نبود، گاهی به عنوان اتاِق مراقبه از آن استفاده می

در کالج رید ساخته بود، البته در  کاتکیای است که با دانِیل  مراقبه ی اتاقِ  ر خاطرهکه آنجا یادآو 
  .این یکی خربی از قطره چکاندن نبود

  
  

 طالق
  

های  ، مایکل ایس از آگهی٢٠٠٢ی  ی ِسنا در فوریه ی شهادت، قبل از تشکیل کمیته در جلسه
هستند   های کامپیوتری بعضی رشکت«: جابز برای فروشگاه آیـتونِز اپل، ابراز تنفر کرد و بیان داشت

ام صفحه و بیلبوردهایی دارند با عنوان که آگهی بزن روی  ،، تلفیق کنبریز روی کامپیوتر: های 
ِ  اشرتاکبه به بیان دیگر دسِت افراد برای دزدی و . دی سی محتوای دزدیده شده با  گذاش

 ».خاص داشته باشند شان باز است، فقط باید یک کامپیوترِ  دوستان
                                                 

1  Arkansas 
  www.narenji.ir/steve :کتاب Donate لینکِ . »The Love Lounge«برگرداِن عبارِت    ٢

3  Tim Allen 
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سوءاستفاده کرده و فرض  ”بریز“ی  چون گوینده از کلمه. اصالً هوشمندانه نبود ،نظر این اظهارِ 
دزدی از دیگران هم هست، در صورتی که فقط به معنی انتقال  را بر این قرار داده بود که شاملِ 

ی جابز خراب شد و ایس باید این را از  ین، وجههدر این بِ . دی به کامپیوتر بود  ها از روی سی فایل
ر به تازگی چهارمین فیلم خود را طبق پیکسا. کارش به هیچ وجه هوشمندانه نبود. دانست قبل می

میلیون دالر  ۵۲۵املللی معادل  که با فروش بین ”رشکت هیوالها،“: توافِق قبلی با دیزنی ساخته بود
دیزنی و پیکسار فرا رسید و  توافقِ  موعد بازنگریِ . دیزنی هم شد- ترین فیلم پیکسار بدل به موفق

بود، هیچ کمکی به  اش رشیک کاری ب توی چشمِ چو  های ایس که علناً مثل فرو کردنِ  صحبت
اسی با  آن صحبت در حقیقت، باورِ . مذاکرِت بعدی نکرد ها چنان برای جابز سخت بود که در 

  »دانی مایکل با من چه کرد؟ هیچ می«: ی دلش را گشود یکی از مدیران دیزنی، سفره
ی قوی و  ولی از نظر اراده های متضادی داشتند کاری متفاوت و ارزش ایس و جابز سوابقِ 

عالی بودند که در عمل،  محصوالِت  ساخِت  هر دو عاشقِ . هم بودند رسسختی حین مذاکره، عینِ 
اشای ایس که بارها و بارها سوار بر . وحشیانه بود گونه و انتقادِ  اغلب مستلزِم مدیریِت وسواس

های شگرفی  زنی عبور و مدام راهوحش از وسط قلمروی حیوانات در دنیای دی قطار تندروی حیات
اشای جابز بود که مثل دیوانه ی گردشگران ارائه می برای بهبود تجربه ها روی  کرد، درست مثل 

اشای آنها حین هدایِت کارمندان که دیگر اصًال . گذاشت سازِی رابِط کاربرِی آیـپاد وقت می ساده
 .ی خوشایندی نبود تجربه

 َجوِّ  شان با هم، ههتر بودند تا در ترغیب شدن، و همین در مواج افراد موفق در ترغیِب  آن دو
ضمن . کردند عدم تفاهم، هر دو دیگری را دروغگو خطاب می در صورِت . زد متشنجی را رقم می

ای  شان ذره کدام حارض به یادگیری از طرف مقابل نبودند؛ هرگز اتفاق نیاُفتاد که یکی اینکه هیچ
ود کند ک   :گذاشت ی ایس می جابز مسئولیت را بر عهده. ه از دیگری چیزی به او اضافه شدهوا

 
من این بود که پیکسار موفق به نوسازی تجارِت دیزنی شده بود و پشت  بدترین چیز از نظرِ «

داد، در حالی که دیزنی، شکست بود که از پشت  هایی یکی بهرت از دیگری بیرون می رس هم فیلم
ً مدیرعامل دیزنی کنجکاو شده بود که رازِ . خورد شکست می موفقیت پیکسار  شاید فکر کنی حت

ی بیست ساله، رس جمع دو ساعت و نیم از پیکسار بازدید  ولی باور کن در طول این رابطه. چیست
ی. کرد و واج مانده بودم، آخْر اشتیاق و کنجکاوی بخش مهمی از   من هاج. داد اصالً توجه نشان 

  ».استشغل ما 
 

گفت به پیکسار رس زده بود، از  ایس کمی بیش از آنچه او می. انصافی بود البته این دیگر بی
اندکش نسبت به ه و  ولی کنجکاوی و توجهِ . جمله بازدیدهایی که جابز در آنها حضور نداشت
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چندانی  وقِت جابز هم در مقابل، . موجود در استودیوِی لَِسِرت و کَتمول، واقعیت داشت تکنولوژیِ 
ی برای یادگیرِی رموزِ    .کرد مدیریتِی دیزنی رصف 

به خصوص -جابز . عام، بین جابز و ایس رشوع شد  شلیِک مستقیم در مالء ،٢٠٠٢ در تابستانِ 
ی  کرد و برادرزاده کبیر را ستایش می ”والت دیزنیِ “روحِ خالِق  - به خاطر بر پایی رشکتی ماندگار

ُرْی دیزنی با وجود دورِی در . نگریست ان تجسِم واقعِی میراث و روح او میوالت، ُرْی را به عنو 
، هنوز در هیئت لذا جابز شخصاً به او خرب داد که تا وقتی . ی دیزنی بود مدیره حال تزایدش از ایس

دید نخواهد کرد- پاِی ایس در میان باشد، قرارداد پیکسار  .دیزنی را 
پیکسار  ، هشدار در مورد مشکلِ ١مدیره، استنلی گُلد کارش در هیئتترین هم ُرْی دیزنی و نزدیک

ی معمول برای  ویهایمیلی خارج از رَ  ،٢٠٠٢ سالِ  در اواخرِ ایس که این باعث شد . را رشوع کردند
دید قرارداد خواهد نشست، به . مدیره بفرستد هیئت او عجیب مطمنئ بود که پیکسار پشِت میِز 

ً می. ها و کاراکرتهای پیکسار را هم داشت خصوص که دیزنی حقوق معنوی فیلم گفت بهرت  ضمنا
و“است دیزنی مذاکرات را به سال بعد از اکراِن  ِ : در ایمیلش نوشت. موکول کند ”در جستجوی 

و“پیکسار را دیدیم؛  دیروز برای دومین بار فیلِم جدیدِ « که ِمی آینده اکران  ”در جستجوی 
هر چند فیلِم خوبی است ولی به گَرِد پای . این برای آنها هشدار خوبی خواهد بود. خواهد شد

ی های قبلی فیلم  ین ایمیل دو مشکلِ ا» .البته به نظِر خودشان فیلمی عالی است. رسد شان هم 
 تایمز در آورد و جابز را از شّدت خشم به باالی َجوِّ  آنجلس  یکی اینکه رس از لوس: بزرگ داشت

زمین پرتاب کرد؛ دوم اینکه نظِر ایس در رابطه با ضعِف فیلم اشتباه بود، آن هم خیلی خیلی 
 !اشتباه

و“ به راحتی . شد) و دیزنی(کسار ترین فیلم پی اکران بدل به پرفروش پس از ”در جستجوی 
میلیون، یعنی  ٥٢٨جهانِی  فروش میلیون و ٣٤٠را شکست داد و با فروِش داخلِی  ”شیر شاه“

 ً با فروش  ٢٠١٠ترین فیلم انیمیشِن تاریخ و تا سال  ها موفق میلیون دالر، برای مدت ٨٦٨مجموعا
ام دوران بود و در.وی.دی نتری میلیون نسخه، پرفروش ٥٠ های دیزنی، بدل به یکی از  پارک دِی 

ی و موضوع و  هاِی بی به عالوه، توانایی. های مردم شد ترین پاتوق محبوب نظیر و عمیِق ه
جابز . ی منسجِم قصه نیز باعث شد، اسکاِر بهرتین فیلم انیمیشن را از آِن خود کند شالوده

ِ این بود که به عزیزانت هم از فیلم خوشم آمد چون در رابطه با خطر کردن و یاد «: گفت می گرف
 به درآمِد پیکسار اضافه کرد و رقمِ دالر میلیون  ١٨٣این موفقیت، » .فرصِت خطر کردن بدهی

 .را برای آخرین نربد با دیزنی در اختیارشان قرار داد دالر میلیون ٥٢١سنگیِن 
ه و“ی اکراِن  اندکی بعد از خا ِ  ،جابز قرارداِد پیشنهادی را برای ایس فرستاد ”،در جستجوی 
از  ٥٠-٥٠به جای سهم . طرفه که معلوم بود فقط برای رد شدن ارائه شده قراردادی آنقدر یک
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جابز ترتیباِت جدیدی را مد نظر داشت که شامِل حِق مالکیِت  ،)قبلی یعنی قراردادِ (ها  درآمد
ها،  فیلم العمِل توزیعِ  ٪ از فروش، به عنواِن حق٧.٥فقط  ها و کاراکرتها برای پیکسار و پرداخت فیلم

و  ”ها باورنکردنی“خواست دو فیلِم در حال ساخت، یعنی  ضمن اینکه می. به دیزنی بود
  .جدید شوند قراردادِ  نیز مشمولِ  ”ها ماشین“

ی. تری داشت ی قوی برنده اما ایس برگِ  دید  نی حِق کرد، دیز  حتی اگر پیکسار قرارداد را 
ضمن . داشتدر اختیار های پیکسار را  بازی و سایر فیلم اسباب داستانِ  های بعدیِ  ساخِت قسمت

و را هم در چنگِ  ِ درست مثل : دید خود می اینکه مالکیت معنوِی کاراکرتها، از وودی گرفته تا 
 ”٣بازی  داستان اسباب“ ریزی برای ساخِت  همزمان، ایس در حاِل برنامه. ٢داک  و دانِلد ١ماوس میکی

ود می اینفقط یا شاید -خوِد دیزنی بود  در استودیوی انیمیشنیِ  زیرا پیکسار از انجام  -کرد طور وا
ی  آورده بود، از نتیجه ”٢سیندرال “ بالیی که رسِ  با دیدنِ «: گفت جابز می. آن رس باز زده بود

لیِ   ».این کار مشمئز شدم احت
جنجال  مدیره کرد ولی این پایانِ  گیری از هیئت ُرْی دیزنی را وادار به کناره، ٢٠٠٣ در نوامربِ ایس 

رکزش را، «: ای رسگشاده زد و مدعی شد نامه ُرْی دیزنی دست به نگارش و انتشارِ . نبود رشکت 
امِ  ،اش را انرژی خالقه ،   دعای او برای شکسِت » .با ارزشش را از دست داده است میراِث  و  ایس

ی رابطه برقراریِ  که بود شاملِ  هر چه اما در آن مقطع، این دیگر جابز بود . شد ای قوی با پیکسار 
علناً مذاکره با دیزنی را  ،٢٠٠٤ی  بنابراین در ژانویه. همکاری با ایس گرفته بود که تصمیم به قطعِ 

  .لغو کرد
کرد، به خود  نظراتی که دوِر میز آشپزخانه با دوستانش مطرح می جابز معموالً در علنی نکردنِ 

در حالی که : در کنفرانسی تلفنی به خربنگاران گفت. بار عقب ننشست گرفت، ولی این سخت می
ی  کهنه“های  های مطرح است، بخش انیمیشن دیزنی هنوز دارد فیلم فیلم ساخِت  پیکسار مشغولِ 

ِی دیزنی در ساخِت فیلمدر ضمن، ادع. سازد می ”آور رشم های پیکسار  ای ایس مبنی بر رشاکِت ه
سخر گرفت ها  ی بسیار اندکی در طول این سال حقیقت این است که مشارکت خالقانه«: را به 

 ».وجود داشته
لیِ  راجع به . شد لرزه می تن پیکسار و دیزنی هم دچارِ  لَِسِرت حتی از فکر کردن به جدایِی احت

بودم، چه بالیی رس کاراکرتهای عزیزمان  -ها فیلم-نگران فرزندانم «: آن روزها به من گفت
 همکارانِ  او در اتاق کنفرانِس پیکسار نزدِ » .مثل این بود که خنجری در قلبم فرو کنند. آوردند می

 ٨٠٠تودیو هنگام توضیح رشایط برای اس اصلیِ  ای که در سالنِ  اختیار زیر گریه زد، گریه ارشدش بی
های عزیزی داری و بعد مجبور  درست مثل این است که بچه«: تن از کارکنان پیکسار نیز تکرار شد

جابز بعد » .آزاِر جانی هم به دست یک مشت کودک شوی آنها را به فرزندخواندگی بسپاری، آن می
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ار از دیزنی را توضیح داد و یِی پیکسدالیل جدا. از او روی صحنه آمد تا اوضاع را آرام کند
شان کرد که پیکسار برای موفقیت به عنوان یک رشکِت مستقل، باید به آینده نظر داشته ـِ نخاطر 
استیو این توانایی شگرف را داشت «: گفت کاِر پیکسار می های کهنه از تکنسین ١اوِرن جاکوب. باشد

رو،  پیِش  ی ما قانع شدیم که فارغ از اتفاقاِت  مرتبه، همه یک. که ش را به هر چیزی معتقد کند
 ».پیکسار شکوفاتر از قبل خواهد شد
ن. صحنه شد واردِ  ،دیزنی، برای کنرتل خساراتها در  باب ایگر، مدیر ارشِد عملیات قدر  او ه

د بود که افراد پیرامونش دمدمی قابِل پیش اش به   سابقه. نوسان بودند رو پُ   بینی و قابِل اعت
. توسط دیزنی خریداری شد ١٩٩٦سی که به سال .بی.ی اِی شبکه گشت و ریاسِت  می تلویزیون بر 

ی امور از دیگران بهرت و در عین  ی ماهرانه اش بود؛ او در اداره ی کاری شهرِت ایگر به خاطر وجهه
نی تیزبین برای کشف نخبه  و جلِب رویی،  ها، توانایی درک دیگران همراه با خوش حال دارای چش

د افراد به خاطر خصیصه ایس و جابز، آرام و  خالِف  بر ،در کاراو . داری بود ی نیکوی امانت اعت
: ایگر بعدها گفت. بین کنار بیاید-بزرگ-های خود با آدمکه کرد  منضبط بود و این کمکش می

ه« چند  من با طرحِ  وارد بحران شده بودیم که. گری کرد ی مذاکرات، کمی هوچی استیو با اعالم خا
  ».نکته، سعی کردم مشکالت را از طریق مذاکره حل و فصل کنم

 ٢فرانک ولز همزمان با ریاسِت ای که  دوره، جربه کردتدیزنی  حضوِر موفق را درایس ده سال 
های مدیریتی باز گذاشت تا بتواند در  دسِت ایس را در بسیاری از حوزهولز . بودمدیره  بر هیئت
نظیر که به پیرشفت  خودش را نیز ارائه کند؛ پیشنهاداتی ارزشمند و اغلب بی پیشنهاداِت این بین، 

ی  هایی مثل گردش در پارِک مشاهیِر دیزنی، تأسیِس شبکه شد؛ ایده های فیلمسازی منجر می پروژہ
کوپرت در سال  ی سقوِط هلی ولی بعد از مرِگ ولز در حادثه. دیگر رِ شُ پُر تلویزیونی، و موارد 

کاتزنربگ ِسَمِت ولز را تقاضا کرد و همین . ، ایس دیگر هرگز مدیر مناسبی در کنار خود ندید١٩٩٤
ولی  ،مدیره شد رئیس هیئت ١٩٩٥به سال  ٣مایکل اوویتز. هم باعث اخراجش توسط ایس شد

گونه بیان  جابز بعدها ارزیابی خودش را این. مرت از دو سال کنار رفتانتخاب خوبی نبود و در ک
  :کرد

  
ً خوب عمل کرد« مشکالت بعد از . دوم افتضاح بود اما در ده سالِ . ایس در ده ساِل اول واقعا

. نظرات خیلی خوبی برای بهبود کار دارد ایس آدم خالقی است، نقطه. فرانک ولز رو آمد درگذشِت 
توانست مثل زنبور از این  ی امور اجرایی با او بود در نتیجه ایس می حضوِر فرانک، ادارهدر دوران 

اما بعد از مرِگ فرانک، ایس . افشانی کند تا کارها بهرت پیش برود برود و گرده پروژہبه آن  پروژہ
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 احساِس افراد . دیگر کسی همکاری با او را دوست نداشت. همه چیز را به دست گرفت و گَند زد
بود، حتی یک  ١شتاپوریزی اسرتاتژیک درست کرد که عین گِ   او یک گروه برنامه. کردند کفایتی می بی
ی سکه با وجوِد مشکالِت فی ما ِبین، من به دستاورهایش در ده . شد ی سیاه بدون تأیید آنها خرج 
خیلی مواقع . شتمحتی آن موقع، بخشی از شخصیتش را هم دوست دا. گذارم اول احرتام می سالِ 
. منیّتش بر او غلبه کرده بود. ولی یک روِی تاریک هم داشت. گو ای بود، باهوش و بذله بامزه آدمِ 

  ».اوائل منطقی و منصف بود ولی رسانجام بعد از یک دهه همکاری، آن روی تاریکش را هم دیدم
 

درِک نادرستش از وضعیِت بحرانِی گروِه انیمیشِن دیزنی  ،٢٠٠٤ایس در سال  بزرگرتین مشکلِ 
نه افتخاری برای میراِث دیزنی به ارمغان  ”برادر خرسه،“و  ”ی گنج سیاره“آنها  دو فیلِم اخیرِ . بود

های  مثل خوِن داخِل رگ  های پرفروش، انیمیشن. اش های بانکی آوردند و نه پولی برای حساب
های تلویزیونی را  و برنامه ،ها بازی اسباب های دیزنی، فروِش  ارکها در پ رشکت هستند و گردش

ایش روی  بازی به محصولی دنباله به عنوان مثال، داستان اسباب. بخشند رونق می دار تبدیل شد؛ 
یر،  ِی باْز الیتیفیلم ویدیوهای تفریحِی دیزنی،  در کشتی بازی داستاِن اسباب موزیکالِ ایش یخ، 
متحرک از روی کاراکرتها، خِط  بازیِ  ها مدل اسباب کامپیوتری و دو بازِی ویدیویی، ده داستانِ  کتاب

. های دیزنی، همه و همه حوِل همین یک فیلم شکل گرفت محِل تفریحی در پارک ٩تولیِد لباس و 
 .رخ نداد ”ی گنج سیاره“، در مورد افزا فرآینِد هم اینولی 

ی«: گفت ایگر می مشکالِت دیزنی در بخش انیمیشن تا چه اندازه حاد  کرد که مایکل درک 
هیچ وقت نفهمید که به . ی تعامل با پیکسار نشان داد شده و این درِک نادرست، خود را در نحوه

به عالوه ایس عاشِق مجادله و گریزان از مصالحه بود، که این در » .چه اندازه محتاِج پیکسار است
ی ای باید با  هر مذاکره«: گفت ایگر می. طور بود ون استیو هم همینداد، چ مذاکره با جابز جواب 
  ».ولی این دو نفر استاد مصالحه نبودند ،مصالحه ختم به خیر شود

ه یافت ٢٠٠٥ در یک شِب شنبه در مارِس  این وضعِ بغرنج، اسی از سناتوِر سابق . خا ایگر 
دیگر به  به او گفتند که تا چند ماهِ . ی دیزنی دریافت کرد مدیره و سایر اعضای هیئت ٢ُجرج میِچل

ایگر فردا صبح که بیدار شد، ابتدا به دخرتانش و سپس به . دیزنی خواهد شد ایس مدیرعاملِ  جایِ 
خواهد  خیلی ساده و واضح گفت که برای پیکسار ارزش قائل است و می. جابز و لَِسِرت زنگ زد

آمد و حتی از ارتباط کوچکی  از ایگر خوشش می. زده شد جابز هیجان. کندارداِد جدیدی منعقد قر 
ها قبل  سال ،٣دخرتِ سابقش جنیفر ایگان و همرس ایگر، ویلو ِبی شان بود جا خورد؛ دوست که بین

 .اتاقی بودند در دانشگاه پنسیلوانیا هم

                                                 
1  Gestapo 
2  George Mitchell 
3  Willow Bay 
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. مذاکرات را رشوع کردند آزمایشیِ  و جابز دورِ  آن سال تابستان، قبل از انتصاِب رسمِی ایگر، او
های  لذا الزم بود رسیال. کرد اپل داشت یک آیـپاد جدید با قابلیِت پخش ویدیو درست می

ی ،آیـتونز اضافه کنند تلویزیونی را هم به فروشگاهِ  خواست در آن مرحله این قضیه  ولی جابز 
معرفی بر روی صحنه، یک راز باقی  مانِ علنی شود، چون طبق معمول هر محصول باید تا ز 

داد، از ورزش  ایِگر چندین آیـپاد داشت و آنها را در طول روز مورد استفاده قرار می. ماند می
ن موقع داشت به این فکر . پیش از خواب شْب  صبح گرفته تا آخرِ  ٥صبحگاهِی ساعت  او ه

از این رو . های تلویزیونی بکند رسیالتواند به  کرد که این دستگاه کوچک چه کمِک بزرگی می می
و  ”١کدبانوهای بیچاره“: سی را به جابز پیشنهاد کرد.بی.های اِی ترین رسیال درنگ محبوب بی

خیلی مهم بود، . یک هفته روی این توافِق پیچیده بحث کردیم«: گفتبه من ایگر  ”.٢گمشدگان“
شد به همه نشان داد که دیزنی  می خواست روِش کار مرا ببیند و هم اینکه چون هم استیو می

  ».هنوز هم قادر به همکاری با او هست
ایی از آیـپاِد ویدیویی، تئاتری در سَ  و ایگر را هم به عنواِن کرد خوزه اجاره  نجابز برای رو

ن ویژه به روی صحنه  ی«: گفت ایگر می. خواندمه دانستم  هرگز در مراسِم استیو نبودم و هیچ 
ً جهِش خوبی در رابطه دانست من نوگرا و  استیو حاال دیگر می. مان بود چقدر بزرگ است، واقعا

ام ویژگی» .خطرپذیرم مندانه روی صحنه بُرد و  ایشی ه های آیـپاِد جدید را  جابز بار دیگر 
توانست  میآیـتونز و اینکه حاال فروشگاه » ایم ین چیزهایی است که ساختهیکی از بهرت«: رشح داد

جلسه را » بله، یک چیز دیگر«سپس طبق عادت با . های ویدیویی بفروشد های کوتاه و کلیپ فیلم
ه داد این مورد،  با اعالنِ . های تلویزیونی را هم به فروش بگذارد رسیالآیـتونز قرار بود : خا
سی را نام برد و با .بی.اِی طرفدارِ  های پر دو تا از رسیال. سالن را سوراخ کرد ها سقِف  تشویق

   ».از رفقای خودم هستند! سی کیست؟ دیزنی.بی.و صاحب اِی«: هیجان گفت
یکی از چیزهایی که من و استیو «: گفت. جابز آرام و راحت بود روی صحنه آمد، مثلِ به ایِگر 

حضور من در اینجا برای اعالِم . و تکنولوژی عالی است عاشقش هستیم تلفیِق محتوای عالی
 ».نه با پیکسار، بلکه با اپل«: بعد از یک مکِث به موقع، گفت» .نظیر است همکاری با اپل، بی

ایِگر در . ممکن خواهد بود هبار دو دیزنی -پیکسار ی آن دو مشخص بود که توافقِ  رابطه از گرمیِ 
بود نه  ”َورزی عشق“داد، که  این رابطه روِش مدیریت مرا نشان می«: گفتبه من این باره 

ی این  من باید همه. و پیکسار در جنگ بودیم ، اپل ٣کَست ما با ُرْی دیزنی، کام ”.افروزی جنگ“
  ».تر از همه رابطه با پیکسار را کردم و مهم ها را درست می رابطه

                                                 
1  Desperate Housewives 
2  Lost 
3  Comcast 
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برگشته بود که آخرین مراسِم ایس به  ١کُنگ ند در ُهنگلَ  ایِگر به تازگی از افتتاح پارک دیزنی
ن رژ. آمد عنوان مدیرعامل به حساب می های معموِل کاراکرتها در خیابان  ہآن مراسم، شامل ه

های جدیِد این ده  ، شخصیتہرژایگر به عینه دید که از بین کاراکرتهای حارض در . بود پارک اصلیِ 
مایکل  کنارِ . یک مرتبه توی مغزم چراغی روشن شد«: گفتبه من . پیکسار هستند سال همه مالِ 
  ده ولی چیزی بروز ندادم، چون گفتنش درست مثل تنظیِم کیفرخواست برای عملکردِ   ایستاده بودم

و بعد  ”عالءالدین“و  ”دیو و دلرب“ ”شاه، شیر“ده ساِل عالی با . ی انیمیشن بود ی او در حوزه ساله
  ».موفق ک موردِ ده سال، بدون حتی ی

ی قبل روی  پی برد که رشکت در دهه. مالی پرداخت ایِگر به بوربانک برگشت و به آنالیزِ 
اش در مقام  در اولین جلسه. ی حقیر ساخته فایده و تنها محصوالِت بی ،ها رضر هم داده انیمیشن

طالب به سمع و مدیره ارائه کرد و اعضا از اینکه هرگز این م ها را به هیئت مدیرعامل، تحلیل
رشکت  ،دنها خوب باش اگر انیمیشن«: ایگر به آنها گفت. نظرشان نرسیده بود بسیار عصبانی شدند

کند و امواجِ حاصل از هر فیلمی به  ای یک موج ایجاد می هر فیلم برجسته. هم سا خواهد بود
های  تا موسیقی، بازیها گرفته  های رشکت گسرتش خواهد یافت، از کاراکرتهای توی پارک اِم بخش

ساز نداشته باشم، این رشکت  های موج اگر من آدم. ویدیویی، تلویزیون، اینرتنت و محصوالت دیگر
توانستند با مدیریِت فعلِی  می. آنها گذاشت رویِ  چند انتخاب پیِش » .به موفقیت نخواهد رسید

ی  ریت را عوض کنند و کِس کرد جواب بدهد؛ یا اینکه مدی بخش انیمیشن بسازند که ایگر فکر 
: او گفت. دیگری را بیاورند، ولی ایگر چنین فردی را رساغ نداشت؛ یا اینکه پیکسار را بخرند

یمشکل این ا« العاده گران  ولی اگر باشد فوق. ست یا نهادانم پیکسار فروشی  ست که من 
 .این مورد را داد بررسیِ  مدیره به او مجوزِ  هیئت ،با این حال» .است
ن . یِگر به روشی غیرمعمول کار را رشوع کردا ای که در  ابتدا در صحبت با جابز، به مکاشفهه
جابز . پیکسار است، اشاره کرد کُنگ برایش حاصل شده بود و اینکه دیزنی چقدر محتاجِ  ُهنگ
این روزها اگر . به همین خاطر از اول باب را دوست داشتم، قضیه را کامل بروز داد«: گفت می
ولی او . مذاکره نیست معنی است، حداقل عرِف  طوری وارد یک مذاکره بشوی خیلی بی این

ازش خوشم آمد، چون خودم  بالفاصله ”.ایم ما به فنا رفته“: هایش را روی میز گذاشت و گفت کارت
در (» .آید تا ببینیم چه پیش میبریزیم ها را روی میز  درنگ کارت کنم؛ بیا بی طور کار می هم همین

 او اغلب مذاکرات را با تاخ به محصوالت و خدماِت . حقیقت این روش همیشگی جابز نبود
  .)کرد های دیگر رشوع می رشکت

ی سان  در دهکده ٢بانک آلِن و رشکا آلتو و نزدیکِ  اپل در پالو  جابز و ایِگر بارها در اطراف مقرِ 
توانست  پیکسار می: توزیعِ جدید منعقد کنندپخش و ابتدا قرار شد یک قرارداِد . روی کردند پیاده

                                                 
1  Hong Kong 
2  Allen and Co. 
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توانست  ها و کاراکرتهایی را که قبالً ساخته بود دریافت کند و در عوض دیزنی می فیلم ام حقوقِ 
های جدیدش مبلغی را  البته پیکسار باید برای توزیع و پخش فیلم. پیکسار را بگیرد بخشی از سهامِ 
 اما ایِگر نگران بود که چنین توافقی به سادگی پیکسار را بدل به رقیِب . پرداخت به دیزنی می

بنابراین خیلی . بود پیکسار می دارِ  حتی اگر دیزنی سهام ،توانست کُشنده باشد دیزنی کند که می
خواهم بدانی که من واقعاً  می«: گفت. هایی کرد که شاید باید کار بزرگرتی بکنند ته اشارهرسبس

 رسید جابز هم مشتاِق پیرشفِت  به نظر می» .کنم ها به قضیه فکر می دارم فراتر از این حرف
د که این مذاکرات ممکن است و چندان طول نکشید تا برای هر دوی ما مشخص ش«: مذاکرات باشد

 » .فراگیر منتج شود توافقِ به یک 
. اش دعوت کرد جابز ابتدا نیازمنِد دعای خیِر جان لَِسِرت و اِد کَتمول بود، بنابراین آنها را به خانه

کاسه  شاید با او یک. باید باب ایِگر را بهرت بشناسیم«: خیلی رسیع رفت رس اصل مطلب و گفت
شد گفت ما  می«: لَِسِرت به یاد داشت که» .ی استا العاده فوق مردِ . شدیم تا دیزنی را بازسازی کند

 ».دو تا کامالً روی هوا بودیم
ولی اول ایِگر را   ،ای نیست اگر ش دو تا نخواستید این کار را بکنیم مسئله«: جابز ادامه داد

» .من هم اول حسی شبیِه ش داشتم ولی واقعاً از این مرد خوشم آمده. بعد تصمیم بگیرید ،ببینید
: سی برای آیـپاد گفت و اضافه کرد.بی.های اِی ی رسیال شان از سادگِی توافق بر رس ارائه برای

» .کلک است باب یک آدم روراست و بی. شب و روز است درست مثل فرقِ  ،فرقش با دیزنِی ایس«
 .های باز آنجا نشسته بودند گفت که خودش و کَتمول فقط با دهانبه من ِسِرت لَ 

ی لَِسِرت رساند تا شام را با هم  آنجلس با پرواز خودش را به خانه از لوس. ایِگر دست به کار شد
یک شب هم شام را با کَتمول خورد . زدند شب بیدار بودند و حرف می تا پاسی بعد از نیمه. باشند
رفتم آنجا و «: گفت خودش می. از پیکسار بازدید کرد ،نه حتی جابز ،بدون هیچ همراهی و بعد

لَِسِرت خیلی مفتخر » .ها را یکی یکی دیدم و هر کدام فیلم خودش را برایم رشح داد ام کارگردان
: گفت می. او بود اند، این باعث دلگرمیِ  انگیخته ایگر را بر های گروهش اینقدر تحسینِ  بود که بچه

ام گروه  یادم نیست هیچ روزی به آن اندازه« ها و کارها عالی بودند  به پیکسار افتخار کرده باشم، 
 ».کرد و باب توی ابرها سیر می

ها،  ماشین(ساخت بود  هایی که آن روزها در دسِت  ی فیلم بعد از مشاهده ،در حقیقت
وای خدای من، اینها عجب «: دیزنی گفت ایگر به مدیِر ارشِد امور مالیِ ) ٢ای- وال و ١راتاتویی

ی رشکت در گروی این کار  آینده. باید هر جور هست این قرارداد را ببندیم. شاهکارهایی دارند
های در دست ساخِت گروه  خود نسبت به فیلم پشتیبانیِ  و بدین صورت آشکارا عدمِ » است

 .دیزنی را ابراز کرد انیمیشنِ 
                                                 

1  Ratatouille 
2  Wall-E 
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میلیارد دالر  ٧.٤که دیزنی، پیکسار را در قالِب تلفیِق سهام با مبلغ قرارداِد پیشنهادی چنین بود 
٪ سهام که باالتر از ٧داِر دیزنی با تقریباً  شد به بزرگرتین سهام بنابراین جابز بدل می. خریداری کند

بخِش انیمیشِن دیزنی زیِر نظِر   گرفت؛ طبق قرارداد، ٪ قرار می١٪ و ُرْی دیزنی با ١.٧ایس با 
پیکسار شخصیت مستقلش را . کردند گرفت و لَِسِرت و کَتمول آن را مدیریت می کسار قرار میپی

ِ  کرد و همین حفظ می  های ایمیلِ  ماند، حتی آدرس ویل باقی می مریطور مقر و استودیوی آن در ا
ی   !کرد افراد هم تغییر 

ی دیزنی در ِسنچوری  مدیره هیئتی ی ِرسّ  لَِسِرت و کَتمول را به جلسه که ایِگر از جابز خواست
خواستند طوری پیش بروند که این قرارداِد گران و  شنبه صبح بود و می نیویورک بیاورد، یک ١سیتیِ 

همین که با آسانسور از پارکینگ به باال . مدیره ندهد اساسی، احساس ناخوشایندی به هیئت
شدم یا خیلی طولش دادم، فقط یک اگر من زیادی احساساتی «: رفتند، لَِسِرت به جابز گفت می

 بار مجبور به رضبه زدن به پای او شد و لَِسِرت یک معرفیِ  در آخر جابز فقط یک» .رضبه کافی است
از . مان حرف زدم ی کاری ها و فلسفه فیلم راجع به روش ساخِت «: گفت خودش می. عالی ارائه کرد

مدیره  هیئت» .پروریم ی افراد را می قهی خال  مان بود گفتم و اینکه چطور قوه صداقتی که میان
ِ  که سؤاالِت فراوانی داشت و جابز گذاشت سپس خودش، در این باره . آنها پاسخ دهد لَِسِرت به اک

ی فرهنِگ کارِی  این عصاره«: صحبت کرد که چقدر تلفیِق ه و تکنولوژی زیبا است و گفت
 ».پیکسار است، درست مثل اپل

این ادغام را بیابد، مایکل ایس از  تأییدِ  ی دیزنی فرصِت  مدیره نکه هیئتآ با این حال پیش از 
به ایگر زنگ زد و مدعی شد که . ها برگشت و سعی کرد قطار را از مسیر منحرف کند ردهدنیای مُ 

ایگر » انیمیشن را درست کنی، توانی بخِش  تو خودت می«: گفت. توافق خیلی خیلی گران استاین 
ایگر با کمی دلخوری دوباره » .توانی دانم که می می«: جواب ایس این بود» چطوری؟«: پرسید
  »توانم درستش کنم، وقتی حتی خودت هم نتوانستی؟ گویی که من می مایکل، چطور می«: پرسید

مدیره بیاید و بر ضد ادغام صحبت کند، حتی با اینکه دیگر  ی هیئت خواست به جلسه ایس می
زنگ زد  ٢ولی ایس به واِرن باِفت ،ایگر مقاومت کرد. رشکت نبود ز مدیرانِ مدیره یا ا عضو هیئت
سابق، ایِگر را  سناتورِ . مدیره هیئت رئیِس  ،طور به ُجرج میچل همین. بزرگ بود دارانِ  که از سهام

مدیره گفتم  به هیئت«: تعریف کرد کهبرایم ایس . متقاعد کرد که بگذارد ایس حرفش را بزند
ن موقع هم نیازی  ی پیکسار را  شده های ساخته ٪ از فیلم٨٥نیست پیکسار را بخرند چون ه

های ساخته شده تا آن مقطع،  کرد که از بابت فیلم داشت به این حقیقت اشاره می» .صاحب بودند
: سازی و استفاده از کاراکرتها را دارد ی حقوِق مالکیِت دنباله دیزنی درصدی از فروش به عالوه

همین را به  ، فقطبنابراین. دیزنی نیست ٪ از پیکسار در اختیارِ ١٥ح دادم که عمالً فقط توضی«
                                                 

1  Century City 
2  Warren Buffett 
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ری بزرگ روی فیلم آوردند و باقی همه دست می ایس تصدیق » .ی پیکسار بود های آینده اش ق
طور  ولی مدعی شد که اوضاع همیشه آن ،ی بسیار طالیی را گذرانده کرد که پیکسار یک دوره

مورد کاِر خوب سقوط کرده  nکنندگان و کارگردانانی که بعد از  ی تهیه تاریخچه«: ماندنخواهد 
» .دیگر هایِ  دیزنی و خیلی طور برای خودِ  برای اسپیلربگ رخ داده بود، همین. بودند را نشان دادم

. کرد میلیارد دالر فروش می ١.٣هر فیلِم پیکسار  ارزید که در صورتی میتوافق  ،محاسباِت او طبقِ 
 ».دانم دیوانه شده بود دید من این را می استیو از اینکه می«: گفت به منایس 

: کالمش این بود آغازِ . بعد از اینکه او اتاق را ترک کرد، ایِگر خط به خِط نظراتش را رد کرد
عِ » .استبگذارید بهتان بگویم چه چیِز این نظرات غلط « مدیره  هر دو، هیئت سخنانِ  پس از است

 .ایِگر تصویب کرد نظرِ  قرارداد را طبقِ 
قبل از . ویل پرواز کرد ی اعالِم این ادغام به کارمندان پیکسار، به اِمری ایِگر برای حضور در جلسه

یزنی تان شکی دارید، به د اگر هر کدام«: رشوع، جابز با لَِسِرت و کَتمول نشستی گذاشت و گفت
در آن مقطع انجام چنین کاری . اغراقی بیش نبود» .کنم و لغوش می ”!ممنون، نه“: خواهم گفت

ً محال بود ی ،تقریبا » .من ردیفم«: لَِسِرت گفت. خورْد ولی به هر حال یک تعارف که به جایی بر 
امش کنم«: کَتمول گفت تیار اخ سپس همدیگر را در آغوش گرفتند و جابز بی» .بزن برویم 

  .گریست
دیزنی دارد پیکسار را «: جابز اعالم کرد. پیکسار جمع بودند زیبایِ  همه در سالِن میانِی مقرِ 

طور که او پیش رفت و قرارداد را توضیح داد،  ولی همین ،ها در آمد بعضی اشکِ » .خرد می
قرار بود کَتمول رئیس بخش . ها اوضاع بر عکس است کم فهمیدند که از بعضی جنبه کارمندان کم

. کشیدند زدند و سوت می در پایان، همه داشتند کف می. تولید شود انیمیشن و لَِسِرت مدیر ارشدِ 
در حالی که از فرهنگ ستودنِی . صحنه آمد با دعوِت جابز به وسِط   ،ایِگر که در کناری ایستاده بود

کرد، حضار بارها حرفش را  آن صحبت می جاری در پیکسار و نیاز شدیِد دیزنی به یادگیری و پرورِش 
 .با تشویق قطع کردند

  
ِ «: گفت به منجابز   همیشه هدفم این نبوده که فقط محصوالِت عالی درست کنم، بلکه ساخ

آن طوری که ادغام را انجام دادیم، . درست مثل والت دیزنی. های عالی هم جزو آن بوده ترشک
ن خوبی شودکه پیکسار یک رشکت عالی باقی ماند و به دیزنی هم کمک کرد    ».به ه



  
 

 

 ی و چهارـسفصل 
  

  هاي قرن بيست و يك مك
 

ِن متمایز   اپل ساخ
  
  

 
  .١٩٩٩ با آیـبوک، سالِ 

  
  

 ها و آفتابگردان ،هاي يخ ها، مكعب صدف
  

ی اصلِی  ، جابز و آیْو طراحِی دلربا را به مشخصه١٩٩٨به ساِل از زماِن معرفی آیـَمک 
شبیه به صدف تاپی  لپ: از جمله محصوالِت حاصل از این رویکرد. کامپیوترهای اپل بدل کردند

مثل شلوارهاِی . رومیزی شبیِه مکعب یخ بود عادی، و یک کامپیوترِ  ی ہ کنند برای مرصف ١تَنگرین
یگشاد که امروزه دیگر در پستو  پاچه ها نیز در زماِن  شوند، برخی از این مدل ها هم پیدا 

اِد عشق به طراحی بودند، و البته بیش از حد با شکوه آنها در عین . خودشان بهرت از گذشته و 
ایِز اپل با رقبا، و به ارمغان ی محبوبیِت مورد نیاز برای بقاء رشکت در  آَورَنده حال، دالیِل عینِی 

  .ز بودندعرص استیالی ویندو 

                                                 
)  نارنگی( دارد و به همین دلیل به آن صدف تَنگرینرا  نارنجیتَنگرین نوعی صدف است که دو رنِگ سفید و   ١

ینوشتم ( م.شود گفته می   )www.narenji.ir/steve :کتاب را هم اینجا بگذارم Donate، شاید بد نباشد لینک نارن
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عرضه شد و آنقدر ملیح و ِدلفریب بود که رسانجام یک  ۲۰۰۰در سال  G4َمک  پاور مکعِب 
های مُ  ونه از آن در موزه اینچِی دقیق که تجلِی  ۸درِن نیویورک جای گرفت؛ یک مکعب ی ه
ِل آن در سادگی خالِص طبعِ زیبایی روی ای  هیچ دکمه. اش نهفته بود شناِس استیو جابز و ک

اِی زشتی هم در میان نبود، فقط یک شکاِف ظریف  راِم کاسه دی هیچ سی. سطحش قرار نداشت
ای در آن تعبیه  کننده ِن خنکدرست مثل َمکینتاِش اصلی، هیچ فَ . ها خروج دیسک-یا- برای ورود

با دیدن چیزی که ظاهرش خاص «: جابز به نیوز ویک گفت. نشد تا منادی سکوت محض باشد
و چیزهای  ما با حذف زوائد ”.طور باشد اُه، وآو، باید داخلش هم همین“: گویید است، می
  ».آییم میبه پیرشفت نائل  غیررضوری
ایی می G4مکعب  ً با فقداِن تجمالْت خود ند هم بود، ولی موفق نه تقریبا یک . کرد، قدر

 تولیداِت اپل سعی کرده بود های بسیار باال که جابز مثل اک ای با قابلیت کامپیوتِر رومیزِی حرفه
در هیچ کدام از دو  G4اما دسِت آخر مکعب . آن را به محصولی برای مشرتیاِن عادی بدل کند

طوالنی، دنبال یک  هایی با ساعاِت کارِ  ای حرفه. موفقیتی کسب نکرد) ای مرصفی و حرفه(بازار 
ی هم مایل به پرداخت مبلغی دو ی عاد کننده مرصف. خورده برای میز کارشان نبودند املاِس تراش

 ٢٠٠.٠٠٠فروِش  ،بینِی جابز پیش. لعاب نبود و  رنگ  خوش  برابِر یکی از آن کامپیوترهای رومیزیِ 
مکعب در هر فصل از سال بود ولی در فصِل اول، معادِل نیمی از این عدد و در فصل بعد چیزی 

رتاف کرد که مکعب را بیش از اندازه جابز بعدها اع. عدد از آن به فروش رسید ٣٠.٠٠٠کمرت از 
اما . داده بود انجامدر مورد کامپیوتر نِکست تر  پیشکه  اشتباهیدرست مثل  خاص و گران ساخته، 

ها را کنرتل کرد و  هایی مثل آیـپاد، هزینه در ساخت دستگاه. خودش را گرفت به تدریج درِس او 
 ی تعیین شده راهیِ  قع و در چارچوِب بودجههای الزم را انجام داد تا محصول، به مو  پوشی چشم

 .بازار شود
ُ  ٢٠٠٠تا حدی به خاطر فروِش ضعیِف مکعب، ارقام مالِی اپل در سپتامرب  . مید کننده بودنا ا

شد و بازاِر محصوالت آموزشِی اپل با افت  یعنی درست زمانی که حباب تکنولوژی داشت خالی می
٪ افت ٥٠دالر هم رسیده بود، در یک روز  ٦٠تر به باالی  پیشقیمِت هر سهم اپل که . مواجه بود

  .دالر رسید ١٥کرد و در ابتدای دسامرب به زیر 
. های نوگرا نکاست ایز و از عشقش به طرح کدام از این اتفاقات، از میِل جابز به ایجادِ  هیچ

ایگزینی آیـَمک با ایشگرهاِی تخت تا حد مناسبی کاهش یافت، تصمیم به ج وقتی قیمِت تجاریِ 
ها بیرون آمده بود،  شفافی که انگار از کارتوِن جتسون مدل جدید گرفت؛ کامپیوتِر رومیزِی نیمه

ایشگِر تخت  روده و  در اولین طراحِی آیْو، دل . رفت تا متحول شود حاال می ی کامپیوتر در پشت 
سار و چه در اپل، جفْت پا روی مثل موارد مشابه، چه در پیک. جابز خوشش نیامد. جای گرفته بود

نقصی در طراحی بود که خلوص و صفای آن را با ایراد . ترمز زد تا مسائل را مورد بازبینی قرار دهد
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چیز را آن پشت قایم کنیم، دیگر چه نیازی به   وقتی قرار است همه«: از آیْو پرسید. کرد مواجه می
 ».دش قرار بگیردباید هر عنرصی رس جای خو  !ایشگِر تخت هست؟ نه

آن روز برای بررسِی مشکل، زودتر از معمول به خانه رفت و بعد هم تلفنی، آیْو را به جابز 
لورین . های آفتابگردان رفتند داخِل باِغ پشتی که بانوِی خانه پُرَش کرده بود از گل. حضور طلبید

ی  هیک خان. کردم و آن روزها همه جا پر بود از آفتابگردان هر سال توی باغ انقالب می«: گفت می
شان بودند که  زنان مشغوِل بررسِی مشکل جانی و استیو قدم. ها ساخته بودیم کوچک هم برای بچه

ایشگر از پایه جدا باشد چطور“: مرتبه جانی گفت یک  خیلی رسِ  ”!درست مثل آفتابگردان ؟اگر 
کرد که با  هاِی داستانی عالقه داشت و فکر می آیْو به طراحی» .ذوق آمد و بالفاصله چند طرح زد

ایشگِر تخت، چنان سیّال و چابک است که : طرحش موفق به انتقاِل این ایده خواهد شد که
 .تواند به سوی خورشید پَر بکشد می

ایشگِر َمک به یک میله ماننِد قابِل تنظیم از جنس کروم متصل   ی گردن در طراحِی جدیِد آیْو، 
در حقیقت . هم بود  ی لوکزُ  ن، بلکه شبیه چراغ مطالعهبود، بنابراین نه تنها شبیِه گِل آفتابگردا

. قابل انکار نبود - اولین فیلم کوتاهی که لَِسِرت در پیکسار ساخت- جونیور  شباهتش با کاراکرت لوکُز 
شان  در یکیجابز ولی  ،اپل تعداد زیادی گواهِی حق اخرتاع به نام آیْو برای این طراحی ثبت کرد

دارای بخِش الحاقِی  ،کامپیوتری یک سیستمِ « :رساندثبت به اصلی  مخرتعِ  خودش را به عنوانِ  اسمِ 
ایشگرِ  متحرک،    ».تخت متصل به یک 

متأسفانه سایر . رسند های َمکینتاش خیلی جذاب به نظر می از منظِر برصی، برخی از طراحی
صنعتی بود  ،امپیوترصنعِت ک. بام افتاده بودند پشت دیگرِ  سازندگاِن کامپیوترهای شخصی، از طرِف 

های نازِل و  هایی با طراحی ولی در عوض پُر شده بود از جعبه ،رفت که از آن انتظاِر خالقیت می
آبی، و نیز امتحان  ی کامپیوترهایی با استفاده از رنگِ  بعد از چند تالِش نافرجام برای ارائه. ارزان

سازِی  وی آوردند به افراط در ارزان، ر HPهایی مثل ِدل، کامپَک و  های جدید، رشکت کردِن طرح
ِب رقابت بر رس تَ  بود که خارجی، و به این صورت کنندگانِ  وابستگی به تأمین کامپیوترها از طریقِ 

  . ها باال گرفت کاهِش قیمت
  
  

  ي اينتل تپنده با قلبِ
 

های  از ریزپردازنده ١٩٩٤از سال  رشکت. محصوالت محدود نشد به تغییِر ظاهرِ  ی اپلها نوآوری
 برای چند سالی رسعِت . کرد اِم استفاده می.بی.موتوروال و آی ، محصوِل مشرتکِ ١سی پی  پاِور

. کشید هایش به رخ می هایی بود که اپل در آگهی هاِی اینتل کمرت از آن و این از برتری ریزپردازنده
                                                 

1  Power PC 
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های جدید به قهقرا رفت که همین  در تولید تراشهزمان با بازگشِت جابز به اپل، موتوروال  ولی هم
وقتی جابز تصمیم به لغو لیسانِس . شد ١جابز و مدیرعامِل موتوروال، کریس گَلْوین درگیریِ  باعِث 

های فرعی گرفت، یعنی درست بعد از  عامل َمکینتاش توسط تولیدکننده استفاده از سیستم
) َمکس استار (ه ممکن است برای کامپیوتِر موتوروال ، به گَلْوین وعده داد ک١٩٩٧بازگشتش در سال 

ها را ادامه  تاپ لپ سیِ  های پاِور پی ی تراشه استثناء قائل شود، البته به رشط اینکه موتوروال توسعه
ای دیگر شد؛ جابز مثل همیشه نظِر خودش را ُرک  اما این همکاری نیز بدل به مخمصه. داد می

. گَلْوین هم که کالً آدم بدخلقی بود، جوابش را داد. ال آشغال بودندموتورو  های جدیدِ  تراشه: گفت
دانی رفت، و اپل مخفیانه  ی استار َمکس به زباله پروژہدر نتیجه جابز تلفن را روی او قطع کرد، 

البته این کاِر آسانی نبود و وابستگِی تام و . اِم به اینتل آماده شد.بی.آی-برای مهاجرت از موتوروال
 .عامِل جدید ی یک سیستم داشت به توسعه امی

ی مدیره جابز هرگز قدرتش را با هیئت کرد بلکه فقط با استفاده از جلسات به  ی اپل تقسیم 
 سفید تختهپرداخت؛ جلوی  ها می ی اسرتاتژی ها و بررسی محرمانه َسبُک و سنگین کردن ایده

ً بحث می ماه  ١٨مدیره و مدیراِن ارشد برای  ئتهی. کرد های آزاد را هدایت می ایستاد و شخصا
رِی پردازنده داشتند بحث می از - آرت لِوینسون . هاِی اینتل کوچ بکنند یا نکنند کردند که آیا به مع
موضوع را به بحث گذاشتیم، سؤاالِت زیادی پرسیدیم و باألخره «: گفت می -مدیره اعضای هیئت

 ».متوجه شدیم که گریزی از کوچ نیست
. با جابز روی هم ریخت در خفااینتل شد،  وتِلینی که در ابتدا رئیس و بعد مدیرعاملِ پاْول ا

، به شناختی از هم دست یافته بودند و را زنده نگه دارد نِکستداشت تر وقتی که جابز سعی  پیش
ً کم شده بود بینیِ -بزرگ-خود«: به قول اوتِلینی یه با اوتِلینی رفتاری آرام و اغلب پر کنا» .او موقتا
دوباره « ی سوم، هزارهتوافق با جابز در اپل، یعنی در آغاز  وقتی فهمید که به مجردِ . دیگران داشت

ی خلقی کج عقب به جای اینکه » شود، هایش برگشته و حتی دیگر نزدیِک رفتار توأم با فروتنی هم 
ولی جابز قیمتی  ،داشت همکاری قراردادِ هم کامپیوتر  اینتل با سایر سازندگانِ . خوشحال شد ،بکشد

های خالقانه برای  باید به دنبال راه«: گفت اوتِلینی می. خواست توافقی با آنها می بهرت از قیمِت 
در قرارهای  ،بیشرتِ مذاکرات، طبق معمول به خواسِت جابز» .ها به هم گشتیم نزدیک کردِن قیمت

ادامه  ،هاِی پشِت دانشگاِه استنفورد تلسکوپ، واقع در باالی تپه َروی انجام شد که گاه تا رادیو پیاده
ِ یک داستان و ترشیِح نظرات خودش راجع به تاریخچه جابز پیاده. یافت می ی  َروی را با گف

 .زد کرد و در آخر، بر رس قیمت چانه می کامپیوترهای شخصی رشوع می
خوبی داشت که ناشی از  های با دوامش اعتبارِ  اینتل به خاطر رشاکت«: به من گفتاوتِلینی 

دادم که اینتل  من هم باید نشان می. بود ٢تِر اَندی گروْو و کریگ بَ  مدیریِت  رشکت تحِت  عملکردِ 
                                                 

1  Chris Galvin 
2  Craig Barrett 
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شته شد و آنها توانستند » .عالی است یک رشیکِ  بنابراین یک گروِه رضبت به کار با اپل گ
مدیِر برتِر اپل دعوت کرد، و  ١٠٠جابز، اوتِلینی را به مراسِم . األجِل شش ماهه را محقق کنند رضب

در . های آزمایشگاهِی معروِف اینتل روی صحنه حارض شد و جابز را بغل کرد او با یکی از آن لباس
روی  .ن لباس روی صحنه آمدبا ه اوتِلینی بازهم  ٢٠٠٥عمومی به سال  رویداد معرفیِ 

 ».اپل و اینتل، رسانجام در کنار هم«: سالن نوشته شده بود ایِش بزرگِ  صفحه
ی بیل گِیتس حیرت کرده بود؛ طراحی کیس داد ولی یک  های رنگی او را تحت تأثیر قرار 

ی کامپیوتر، آن هم به صورت کامالً یکپارچه و بدوِن تأخیر در  ی ِرسّی برای تغییر ریزپردازنده برنامه
های جابز از او  ها بعد وقتی راجع به توانایی سال. ی تحسین بود ی محصول، شاهکاری شایسته ائهار 

ای هم  کنیم و حتی ذره باشد، ما داریم ریزپردازنده را عوض می“: اگر کسی بگوید«: پرسیدم، گفت
  »!ولی آنها انجامش دادند ”.غیرممکن است“: گویم می ”عقب نخواهیم افتاد،

  
  

  اختيار حقِ سهامِ
  

یِز جابز، برخوردش با مقوله در بین ویژگی او در بازگشت به اپل . گنجد ی پول نیز می های مت
که  سوِد شخصیدالر در سال، آن هم نه برای  ١، خود را کسی تصویر کرد که به ازای ١٩٩٧در سال 

 اختیار ی دریافِت بلوِک عظیِم سهاِم حقِ  با این حال ایده. کند رشکت، تالش می برای منفعِت 
را با ) ، به منظور خریِد سهاِم اپل در قیمِت از پیش تعیین شدهاختیارتضمین خرید سهاِم حِق (

مدیره و بر اساس معیارهاِی  های کاری در جلساِت هیئت آغوِش باز پذیرا شد که عرِف اعطای پاداش
 .ردی نبودعملک

ً مدیرعامل شد، پیشنهادِ  ”موقت“که  ٢٠٠٠در ابتدای سال   را از جلوی عنوانش برداشت و رس
ی شخصی(دریافت یک بلوِک عظیِم سهام  را جلوی خود دید؛ اما وقتی اِد ووالرد ) عالوه بر هواپی

ایل خود مدیره روبرو کرد، تصویری که  را با تقاضای سهامی بیش از رقِم پیشنهادِی هیئت از عدم 
خیلی زود پس از دریافت آنها، . به پول در اذهان عمومی شکل داده بود، دچار خدشه گردید

در  -و نیز ترکیدِن حباب اینرتنت  به خاطِر فروِش ضعیِف مکعب- سهام اپل . ارزش شد اش بی همه
 .پوچ شد و   هیچ به سقوط کرد و سهاِم اعطایی به جابز، بدل ٢٠٠٠سپتامِرب 

های پولدوست  ای راجع به مدیرعامل ، فُرچون مقاله٢٠٠١وضاع زمانی بدتر شد که در ژوئِن ا
عکسی از جابز با لبخندی ملیح روی جلد » .دهد نظیر تاوان می مدیرعامِل بی«: منترش کرد با عنوانِ 

اری گذاری آنها در زمان واگذ ولی َسبِک قیمت ،خورْد هر چند سهامش در قعِر دریا خیس می. بود
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 ٨٧٢شد در صورت نقد شدن، ارزشی معادل  باعث می) ١شولز-گذارِی بلَک ارزش مدلمعروف به (
ی پاداشی است  این بزرگرتین بسته ”ای نجومی با فاصله“فُرچون ادعا کرد که . میلیون دالر پیدا کنند

ار ساِل جابز در چه: بدترین وضعِ ممکن رقم خورده بود. که تاکنون به یک مدیرعامل اعطا شده
ً هیچ پولی در جیب نداشت، با این حال بدل شده بود به  ابتدایِی پس از بازگشتش به اپل، تقریبا

ع، و این سبب شد ریاکار و حقیرتر از تصویر حقیقی اِد مدیرعامل . اش به نظر برسد های ط
به «ر واقع ی سوزدار برای دبیر فُرچون نوشت و توضیح داد که ارزش سهامش د بنابراین یک نامه

و پیشنهاد کرد که آنها را به مبلغی معادل نصِف ارزش ادعایِی » صفر هم یک چیزی بدهکار است
 .فُرچون، به مجله بفروشد

 اختیار مدیره تقاضا کرد که یک بلوک بزرگ دیگر از سهاِم حقِ  جابز در همین اثناء از هیئت
الً آنها و  به. برایش صادر کنند چون اولی دیگر از ارزش افتاده بود کرد که  به خودش ارصار میاحت

بعدها در یکی . ای که برای پوِل رشکت دوخته باشد این پاداشی درخوِر عملکردش است و نه کیسه
طرح دعوِی مربوط به سهاِم  کمیسیون بورس و اوراق بهادار، در رابطه بااز جلساِت شهادت در 

از طرف همکارانش که خواهد  چندان ربطی به پول نداشت، هر کسی دلش می«: گفت ،اختیار حقِ 
» .مدیره چندان خوب با من رفتار نکرده کردم هیئت احساس می... به رسمیت شناخته شود

ً یک بلوِک جدید به او پیشنهاد کند، نه اینکه خودش با کاسه خواست که هیئت می ی  مدیره رأسا
پس اگر چنین . دهم کردم دارم کارم را خوب انجام می فکر می«: ل آن بدودگدایی در دست، به دنبا

 ».کردم بهرتی پیدا می کردند حِس  می
 ،٢٠٠١بنابراین در آگوسِت . او و در واقع عاشقش بودند مدیره، منتخِب شخِص  اعضای هیئت

. مت داشتدالر قی ١٨تصمیم به اعطای یک بلوک دیگر گرفتند؛ در آن زمان، هر سهِم اپل زیر 
ایلی  شی خود ی فُرچون، نگراِن وجهه مشکل این بود که او، به خصوص بعد از مقاله شده بود و 

. کرد ابطال مینیز مدیره، همزمان سهام قبلی را  جدید نداشت مگر اینکه هیئت به پذیرِش پیشنهادِ 
ً  زیرا، دش می طی جانبیحسابدارِی فرآیند باید  ابتدا انجامشبرای کاری که  منجر به مشخصا

ی خود مستلزم تقبل جریمه در قبال  به نوبه آن نیز که دگردی یم ”٢سهاِم قبلی ی معاوضه“
بود که سهاِم قدیمی را  آنحسابدارِی متغیر  این فرآیندِ تنها راه برای فرار از . جاری بوددرآمدهای 

                                                 
1  Black-Scholes 

رود،  است که برای توصیف یک موقعیت خاص به کار می ”reprice“ی  برگردان واژه ”ی سهام قبلی معاوضه“ ٢
به  ”ی سهام قبلی معاوضه“. کند ها صدق می وضعیتی که بیشرت در مورد مدیران ارشد و کارمندان رده باالی رشکت

حِق اختیاِر جدید که به   اند، با سهامِ  ارزش شده فرِد دارنده، سهاِم حِق اختیاِر قبلی را که اینک بی: این معنا است که
اید ی قیمت واسطه ولی طی شدِن چنین فرآیندی مستلزم آن است که . گذارِی مجدد ارزشمند هستند، معاوضه 

صالح گزارش کند و در نتیجه، درآمد خالِص کسی که سهام را دریافت  وضه را به مراجع ذیرشکت مورد نظر، این معا
  م .کاهش خواهد یافت -های قانونی ی جریمه به واسطه-کند  می
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بر رس زماِن او به عالوه، . دنُملغی کن ”تضمیِن خریِد سهاِم جدید“حداقل شش ماه بعد از صدوِر 
 .مدیره دچار اختالف بود اعطای سهاِم جدید نیز با هیئت

بینی به  سهاِم جدید را پذیرفت و سپس با عینِک خوش ،٢٠٠١ ی دسامربِ  باألخره در نیمهجابز 
تعدیل (در آن هنگام، قیمت هر سهم . اشای گذِر شش ماِه آتی و ُملغی شدن سهاِم قبلی نشست

ً  ٣) شده برای اعطا لِ  پس اگر قیمِت . دالر بود ٢١دالر باال رفته و حدودا  اختیارِ  سهاِم حقِ  اِع
اپل،  بنابراین مشاوِر حقوقیِ . ارزیدند دالر کمرت می ٣ر کدام شد، ه جدید در آن سطح تنظیم می

یعنی زمانی که (به قیمِت جارِی سهام نگاهی انداخت و کمک کرد تاریخی در اکترب  ،١نانسی هینن
 ً ل قرار دهند) دالر بود ١٨.٣٠قیمِت سهام حدودا هینن در ادامه، . را معیاِر تعییِن قیمِت اِع

ِ تاریِخ جدید،  داد اعضای هیئت کرد که نشان می هایی تنظیم جلسه صورت مدیره از مالک قرار گرف
میلیون دالر به ارزِش سهاِم  ٢٠این عقب بردِن قیمت بر مبنای زمان، به طوِر بالقوه . اند مطلع بوده
  .جابز افزود

ده، دار ش ، و با شهرتی خدشهی سیاه سکهرفت تا بدوِن کسِب حتی یک  جابز می ،یک باِر دیگر
 ، سهاِم حقِ ٢٠٠٣از این رهگذر بیرون آید؛ قیمِت هر سهِم اپل به سقوط ادامه داد و در مارِس 

میلیون  ٧٥به ارزش  ”سهامی“جا، با  ارزش شدند که آنها را به طوِر یک اختیاِر جدیدش آنقدر کم
ه به اپل برگشت تا ک ١٩٩٧میلیون دالر، از  ٨.٣ی  این معادل بود با درآمِد ساالنه: دالر، مبادله کرد

  .بود ”سهاِم خریداری شده“آن ی دریافت  که آخرین مرحله ٢٠٠٦
ی مستدل  ژورنال یک رسی مقاله اسرتیت که وال ٢٠٠٦کدام از اینها اهمیتی نداشت تا سال  هیچ

مدیره  در آنها نامی از اپل نبود ولی هیئت. نظر شده منترش کرد تجدید اختیارِ راجع به سهاِم حق 
اِم و .بی.اَل گُر، اِریک اِشمیت از گوگل و ِجری یورک عضو سابق آی(ای از اعضا  نفره ی سه کمیته

شت تا رَ ) کرایسلر ن ابتدا «: گفت گُر می. ی جاری در اپل را مورد تحقیق قرار دهند ویهرا گ ه
ی  کمیته» .تیم که در صورت مقرص شناخته شدِن استیو، بگذاریم فرآیند قانونی طی شودتصمیم گرف

نظمی در ماجرای سهاِم جابز و سایر مدیراِن ارشد پیدا کرد و بالفاصله  تحقیق، چندین مورد بی
ود طبق گزارش کمیسیون، جابز از تغییِر تاریخِ . نتایج را تقدیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار 

ی  کمیته. (گذارِی سهام مطلع بود ولی در آخر، از این تغییر سوِد نقدی نصیبش نشده بود یمتق
 .)تحقیِق دیزنی هم به موردی مشابه، مربوط به زماِن مسئولیِت جابز در پیکسار بر خورد

کس سودی از این  قوانیِن حکومتی در مورد چنین تخلفاتی، به خصوص وقتی که هیچ
ماه بعد، تحقیقاتش  ٨کمیسیوِن بورس و اوراق بهادار تا . ، خیلی مبهم و تار استها نََربَد دستکاری

ی رشکت با  العاده به خاطر همکارِی رسیع، گسرتده و فوق«: اعالم کرد ٢٠٠٧را کامل و در آوریِل 
برای اپل تنبیهی در نظر » مسائِل به وجود آمده، اِظهاری در موردِ -تحقیقاِت کمیسیون و خود

                                                 
1  Nancy Heinen 
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گذارِی سهام مطلع  دانست که جابز از دستکارِی تاریِخ قیمت اگر چه کمیسیون می. گرفتنخواهد 
 .او را از هر گونه تخلفی مربا دانست» حسابداری اطالع وی از الزاماِت  عدمِ «ولی به خاطِر  ،بوده
  

رُسن که اسبِق اپل، فرِد اَندِ  مالیِ  کمیسیون بورس و اوراق بهادار، دو شکایت، یکی بر علیِه مدیرِ 
مدیره نیز بود، و دیگری بر علیِه وکیل و مشاوِر حقوقِی رشکت، نانسی هیِنن، انجام  عضو هیئت

داری بود که تأثیری  ی نیروی هوایی و فردی معروف به امانت اَنِدرُسن یک کاپیتاِن بازنشسته. داد
های جابز، به نیکی  خلقی کج اش در کنرتلِ  بخش و عقالنی در اپل داشت و به خاطر توانایی آرامش

در انجام   ”مباالتی بی“نام او توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تنها به خاطر . شد از او یاد می
ی  ی ادامه ذکر شد و کمیسیون به او اجازه) نه سهام جابز(ترشیفات ادارِی مربوط به اعطای سهام 

  .ی اپل استعفا کرد مدیره دامه از هیئتبا این حال، او در ا. ها را داد ی رشکت مدیره حضور در هیئت
ی کمیسیون بورس  وکیلش با حضور در جلسه. دیگران شده است قربانیِ که کرد  اَنِدرُسن فکر می

در م آمده بود . ای را ارائه کرد که در آن به مذمِت جابز پرداخته بود و اوراق بهادار، اظهارنامه
د، که قیمت سهام اعطایی باید بر اساس تاریِخ مندرج در به آقای جابز هشدار داده بو «که اَنِدرُسن 

» های حسابرسی شود، مدیره تعیین گردد، و گر نه امکان دارد مشمول جریمه ی هیئت جلسه صورت
 ».ی چنین کاری را داده است مدیره پیشاپیش اجازه هیئت«و جابز در پاسخ گفته بود که 

  
ارده ایستادگی کرد، در آخر به انفصال از خدمت و نانسی هینن که در ابتدا مقابِل اتهاماِت و 

میلیون دالر جریمه محکوم شد، البته بدون محکومیت قضایی یا تربئه از هر گونه  ٢.٢پرداخِت 
 ١٤دارانش، به پرداخِت  به عالوه، خوِد رشکت اپل نیز در مقابِل شکایِت سهام. ای عمل خالفکارانه

 .ضایت دادهای وارده ر  میلیون دالر بابت خسارت
  

به ندرت چنین مشکالِت عمیقی، به خاطر وسواِس یک «: جو نوِرسا در نیویورک تایمز نوشت
بله، دوباره استیو جابز موضوع بحث ما . ی تصویری خاص از خودش، به وجود آمده نفر در ارائه

ِ قوانین و مقررات، باعِث به وجود آمدِن رشایطی شد که در آن کسی  جابز» .شده با نادیده انگاش
بارها پیش آمد که ضمن . های او باز دارد مثِل هینن، نتوانست خود را از برآورده کردِن خواسته

 به خصوص. های بزرگی را متحمل شدند های عظیم در اپل، افراِد پیراموِن جابز هزینه بروز خالقیت
های او باعث شد که برخی افراِد خوب، مرتکب  هوا و هوس در این مورد، تالْش برای بر آوردنِ 

  .اشتباهات بدی شوند
 

او از . رد جابز در پارک کردِن اتومبیل است ها، به نوعی یادآورِ  داخِت پاداشموضوِع پر 
کرد ولی حِق اشغال کردِن جای پارِک  دوری می ”مخصوِص مدیر عامل“ی پارِک  تجمالتی مثل منطقه
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 ١آدمی شناخته شود که در ازای  ،نزد همه که خواست دلش می. معلولین را برای خود قائل بود
های عظیم سهام را پیشکِش او  کند، ولی در عین حال طلبکار بود که چرا بلوک دالر در سال کار می

بدل شدِن یک متمرِد ضدفرهنگی، به یک کارآفریِن  غوغای درونش تناقضی بود ناشی از. کنند ی
خواست اعتقاد داشته باشد که به پا خواسته و خودش را دریافته،  تجاری؛ کسی که همچنان می

  .آنکه روحش را فروخته یا جیبش را پر از پول کرده باشد بی



  
 

 

 ی و پنجـسفصل 
  

  راند اول
 

 یاِد مرگ
 
  

  
  ،)پشت کیک(، ایْو و لورین )وسط(جابز در پنجاه سالگی 

 ).ریشو(، لی کلو )دوربین به دست(، جان لَِسِرت )کنار پنجره(ادی کیو 
  
  

 سرطان
  

ی همزماِن  فرسایی دارد، که اداره ریشه در آن ساِل طاقتخوِد جابز اعتقاد داشت که رسطانش 
ِ . ١٩٩٧اپل و پیکسار را آغاز کرد، یعنی سال  رانْد و بر  ویل می مریدر آن برهه، از کوپرتینو به ا

ری مزمِن دیگر رساغش آمد و گاهی آنقدر خسته به خانه . عکس به زودی سنگ کلیه و چند بی
ن وقت رسطانم رشوع شد، «: گفت می. بزند توانست حرف رسید که مشکل می می الً از ه احت

 ».چون سیستم ایمنی بدنم آن روزها خیلی ضعیف بود
تواند منجر به رسطان شود وجود  ای دال بر اینکه خستگی یا ضعِف سیستم ایمنی می هیچ بیّنه

در اکترب  .ی او به طور غیرمستقیم منجر به تشخیص رسطانش شد به هر حال، سنگ کلیه. ندارد
 تی. سیش کرده بود، او به جابز گفت یک تر هم درمان پیِش اورولوژیستی رفت که پیش ٢٠٠٣
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اسکِن جدید هیچ . گذشت پنج سال از آخرین اسکن می. هایش بگیرد ها و میزنای از کلیه ١اسکن
خواست که بنابراین دکرت از او . ها نشان نداد ولی یک تیرگی روی پانکراسش بود مشکلی را در کلیه

ِ مواردی که . نوبِت آزمایِش پانکراس بگیرد، ولی جابز نگرفت طبق معمول در نادیده گرف
با این حال، دکرت دست از رسش بر نداشت و . کرد خواست به آنها تن بدهد خودرسانه عمل می ی

ً باید انجامش بده. استیو، این خیلی مهم است«: گفت. چند روز بعد به او تلفن زد  » .یحت
یک روز صبحِ خیلی . لحِن صدای او آنقدر مضطر بود که جابز با انجاِم آزمایش موافقت کرد

. وجوِد یک تومور: زود، بعد از انجام آزمایش، دکرتها با او جلسه گذاشتند تا خرب بدی را بدهند
ای بیان حتی یکی از آنها گفت که بهرت است عالیقش را در اولویت قرار دهد؛ یک راِه مؤدبانه بر 

ن روز بعد از ظهر، آندوسکوپ را از . اینکه شاید فقط چند ماِه دیگر فرصِت زندگی داشته باشد ه
راه دهانش پایین فرستادند تا با عبور از مسیر دستگاه گوارش، یک سوزن به داخل پانکراسش فرو 

ونه   ی بافِت  مرست از معاینه آورد که دکرتها با پاِول به خاطر می. بر دارد کند و از بافِت رسطانی 
 خیم هستند؛ یک توموِر پانکراس از نوعِ  ها خوش کاشف به عمل آمد که سلول. رسطانی فارغ شدند

ِل درمان باال ونه: ٢نُورواِندوکِرین شانس بود   خیلی خوش جابز. ای نادر با نرِخ تکثیر پایین و احت
شد با جراحی، آن را قبل  ایی شده بود و میتومورش شناس -ی ساده با یک معاینه- که به این زودی 

 . از رسایت به سایر اعضای بدن خارج کرد
اس ها را با لَری بریلیانت گرفت که اولین بار وی را در یک آرشام در هند دیده  یکی از اولین 

دا های رسیدن به خ بریلیانت گفت که دارد و راه» تو هنوز به خدا اعتقاد داری؟«: از او پرسید. بود
بعد بریلیانت پرسید که . را به بحث گذاشتند - لیو از دروس مرشِد هندی بابا نیم کار بر گرفته -

 ».رسطان دارم«: مشکل چیست؟ جابز جواب داد
 داشت که تلفنِ ) ِجِنْنتک(ای در رشکِت خودش  ی اپل، جلسه مدیره آرت لِوینسون عضو هیئت

ایشگر آمد زنگ زد و خرب  جابزبه محِض اعالم تنفس، به . همراهش زنگ خورد و اسم جابز روی 
ی  پروفسور بیوشیمی بود و رشکتش داروهای معالجهلِوینسون . ی تومور را دریافت کرد مشاهده

گیده و پروستات جن تر با رسطانِ  کرد، از این رو، او و اَندی گروْو از اینتل که پیش رسطان درست می
اس گرفت و اَندی یک . پیروز شده بود، مشاوران شخصی جابز شدند ن روز با گروْو  جابز ه

 .اش آمد و دو ساعت با هم حرف زدند راست به خانه
عمل جراحی برای خارج کردن تومور را انجام ندهد، همرس و دوستانش که وقتی تصمیم گرفت 

ری بودوحشت کردند، چرا که این تنها راِه درماِن  نی به من گفت خودش سال. بی : ها بعد، با پشی
ی« ً د  » .های دیگر جواب بگیرم خواست بدنم را باز کنند، برای همین سعی کردم از روش واقعا

اش روی آورد، مقادیِر زیادی هویِج تازه و آب میوه در طوِل روز  گیرانه دوباره به رژیم گیاهِی سخت
                                                 

1  CAT [Computerized Axial Tomography] or CT Scan 
2  Neuroendocrine 
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 اش، به طّب سوزنی، انواع داروهای گیاهی و چند روِش درمانیِ  یم غذاییخورْد و برای تکمیل رژ می
برای مدتی نیز زیِر . کشور گرفته بود، روی آورد دیگر که از اینرتنت و نیز از مشاورانی از رستارسِ 

جابز به . کرد نظر دکرتی قرار گرفت که یک کلینیِک درماِن طبیعی در کالیفرنیای جنوبی را اداره می
طور  درمانی و همین میوه، شستشوی مکرِر روده، آب خواری، استفاده از آب به گیاه ،از اوتأسی 

  .ریزِی احساساِت منفی پرداخت روِش برون
ی«: گفت پاِول می ً دلش  خواست بدنش را باز کنند، خیلی سخت است  مهم این بود که واقعا

بدن وجود «: دلیل آورد که. ود را کردخ با این حال لورین سعیِ » .کسی را مجبور به این کار بکنی
درمانی  دوستاِن جابز هم بارها سعی کردند او را به جراحی و شیمی» .روح باشد دارد تا در خدمِت 

های گیاهی درمان  وقتی سعی داشت خودش را با ِپهـِِن اسب و ریشه«: گفت گروْو می. راضی کنند
هر «گفت که  لِوینسون می» .هایش مسخره استکار که گفتم  مدام می. زد کند، زیاد با من حرف می

العاده نا امید کننده بود که  فوق«خواسته، تن به جراحی بدهد و  از جابز می» روز با عجز و البه
ی ً دوستی» .بردم کاری از پیش  های  وقتی جابز از رژیم. شان را هم ویران کرد این دعواها تقریبا

ی رسطان این«: فتگ کرد، لِوینسون می اش صحبت می غذایی تو بدون جراحی . شود جوری درمان 
ی و شیمی ، که ١درمانی به نام دین اُرنیش حتی یکی از دکرتهای رژیم» .آیی درمانی از پسش بر 
ری نابغه انه رصّ وِی طوالنی، مُ رَ  ای بود، در یک پیاده ها با متدهای جایگزین و تغذیه ای در درمان بی

ً به جراحی نیاز «: صحیحی نیستند و اینکه متدهای سنتی انتخاِب به جابز گفت که گاهی  تو واقعا
 ».داری

، در مقابِل عمِل جراحی مقاومت ٢٠٠٣ماه بعد از تشخیِص رسطان در اکترب  ٩جابز لجوجانه تا 
لِوینسون در . گشت ی تحریِف واقعیت بر می ی تاریک دایره بخشی از مقاومتش، به جنبه. کرد

نم استیو میِل شدیدی برای تغییر دنیا بر طبِق «: فرو رفته بود، به من گفت حالی که به فکر به گ
ی خواست و اراده ی. دهد ی خودش داشت، ولی این گاهی جواب  شود نادیده  واقعیت را 

رکز، این تواِن دهشتناک را به او می شگفت تواناییِ » .گرفت داد که موارد ناخوشایند  انگیزش برای 
های عظیمش شده بود ولی در عین حال  منجر به بسیاری از پیرشفت ،این. لی نادیده بگیردرا به ک
این توانایی را داشت که چیزهایی را که «: گفت پاِول می. توانست به او آسیب هم بزند می

خواه موضوعاِت » .طوری بود کشی مغزش این خوشایندش نبود، به کلی نادیده بگیرد، انگار سیم
های مهندسی و  ای و مرتبط با چالش بوط به خانواده و ازدواجش، خواه موارِد حرفهخصوصی و مر 

خیاِل این  تجارِی رشکتش، خواه مسائِل درمانی یا اصالً خوِد رسطان، جابز گاهی اوقات به سادگی بی
 .شد چیزها می

                                                 
1  Dean Ornish 
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پیرامونی  یعنی شکل دادِن وقایعِ - ”تفکِر جادویی“چیزی که همرسش آن را  در گذشته به خاطرِ 
ی نامید، از زندگی پاداش هم گرفته بود، ولی رسطان این می -ی محض از طریِق اراده . شد گونه رام 

ام نزدیکاِن جابز از جمله خواهرش ُمنا سیمپسون را به صحبت با او راضی کرد، تا بلکه  پاِول 
ری ، کَت اسکِن بعدی ٢٠٠٤الی تا اینکه در جو . اش کنار بیاید، ولی چنین نشد استیو با واقعیِت بی

ِل رسایِت  ری به سایرِ  رشِد تومور و احت ن یا تحریِف بدن را نشان داد؛ حاال دیگر کِ  نقاِط  بی ت
  . غیرممکن بود ،واقعیت
 عملِ . ، جابز رسانجام در مرکِز پزشکِی دانشگاه استنفورد زیر تیغِ جراحی رفت٢٠٠٤جوالی  ٣١

ِ ( ١جراحی او از نوع ویپل . نَبود) بزرگی از محتویاِت شکمی از جمله پانکراس بخِش  یعنی برداش
درمان را با برداش بخشی از پانکراس آغاز  تری را اتخاذ کردند و فرآیندِ  زیرا دکرتها رویکرد متعادل

 .ودند
رستان، با ارسال ای با استفاده از یک پاِوربوِک متصل به شبکهجابز  ،آن روز فردایِ  میلی ی بی

: برای کارمندان، خرب از جراحی خود داد و به آنها اطمینان بخشید که رسطانش از نوعی است که
توان در صورِت  شود و می به رسطان را شامل می  ٪ از موارِد ابتالی ساالنه١چیزی در حدود «

ازی به در ایمیل نوشته بود که نی» .با جراحی آن را درمان کرد) مثل مورد من(به موقع  تشخیِص 
از تیم کوک «: حارض خواهد شدخود  درمانی ندارد و در سپتامرب بر رس کارِ   درمانی و اشعه شیمی
ام که تا آن موقع، مسئوِل عملیات اجرایی روزانه باشد، پس حتی یک ثانیه را هم از دست  خواسته
اس خواهم داشت و برای. ندهید ً در آگوست بارها تلفنی با برخی از ش  دیدارتان در  مطمئنا

ری می سپتامرب لحظه  ».کنم ش
سازِی بدن که از دوران  های عجیِب روزه گرف و پاک های وسواسی و روش به خاطر رژیم

ساز شود؛ از آنجایی  پرداخت، ممکن بود یکی از عوارض جراحی برایش مشکل نوجوانی به آنها می
ِ های گوارشی برای هضم غذا  که پانکراس محل تولید آنزیم و جذب مواد به بدن است، برداش

رانِ . شود بخشی از آن باعث بروِز مشکل در تولیِد پروتئیِن کافی برای بدن می مذکور توصیه  به بی
ً بعد از جراحی می ذی، تغذیه های ُمغَ  های غذایِی متعدد، گرف رژیم با خوردِن وعده ،شود که حت

لیِ  چرِب -رطور مشتقات پُ  ینپروتئینی و هم های میوهاز غذاهای گوشتی و   شیر، از عوارض احت
ری دوری بجویند ی. بی رستان . داد جابز هرگز، اینها را انجام نداده بود و  او برای دو هفته در بی

 راحتیِ  یک بار که با او در منزلش بودم، به صندلیِ . ماند و بعد کوشید قوایش را بازیابی کند
یادم هست که برگشتم و نشستم روی آن، حتی نیروی راه رف «: نشیمن اشاره کرد و گفت اتاقِ 

بعد خودم را . مان را پیاده طی کنم محله یک هفته طول کشید تا دوباره توانستم دورِ . هم نداشتم

                                                 
1  Whipple 
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شش ماه طول . تر رفتم، و بعد فراتر از آنجا طرف های چند خیابان آن تحت فشار گذاشتم و تا باغ
  ».را باز یافتمکشید تا دوباره توانم 

را دکرتها در حین جراحی، سه بافِت مهاجِر رسطانی . متأسفانه رسطان در بدنش پخش شده بود
ری به سایر اعضای حیاتی  ٩شاید . در کبدش پیدا کردند ماه قبل از آن، جلوگیری از رسایِت بی

ی درمانی را رشوع  یمیجابز در ادامه، ش. قطعی داد توان در این باره حکمِ  ممکن بود، ولی هرگز 
  .اش افزود های غذایی کرد که باز هم بر چالش

 
 

  التحصيلي در استنفورد فارغ جشنِ
 

مبارزه با رسطان را به طوِر مخفیانه ادامه داد، درست  -به همه گفت که معالجه شده و-جابز 
ن ری در اکترب  ه او هیچ عجیب  رازداریِ . را از همه مخفی کرده بود ٢٠٠٣طور که تشخیص بی

انِی علنی راجع به تشخیص . نبود، زیرا جزوی از ذاتش بود مورد عجیب را باید تصمیم او برای سخ
انی می. رسطانش دانست  کرد، ولی دعوِت  با اینکه به ندرت غیر از رویدادهای اپل در جایی سخ

انی در مراسم فارغ بعد از شوِک . را پذیرفت ٢٠٠٥سال  التحصیلیِ  دانشگاه استنفورد برای سخ
ری و همین  .بُرد سالگی، در حالتی اندیشناک به رس می ٥٠طور ورود به  ناشی از بی

انی جابز به منظورِ  ِ سخ آئرون  ،نویِس معروف ، به فیلمنامهکمک گرف برای نگارِش م
ی  چند ایده. زنگ زد) ”یغرب بالِ “ و ”های خوب اندک آدم“هایی همچون  خالق فیلمنامه( ١سورکین

دوباره در آوریل . فوریه بود و خربی از او نشد«: اما طبق بیاِن خودش. فرستادمتنی هم برایش 
بعد دوباره آوردمش روی خط و باز . ی دیگر فرستادم و من چندتا ایده ”اُه آره“: زنگ زدم، گفت

 ».نفرستادبرایم چیزی گز هر و او  از راه رسید،ژوئن آخر  دسِت ولی  ”.آره، آره“: گفت هم 
ِ جلساِت معرفی محصول را خودش می. جابز دچار اضطراب شد نوشت ولی هرگز  همیشه م

انِی فارغ . رسانجام یک شب تا صبح بیدار ماند و م را نوشت. التحصیلی کار نکرده بود سخ
انی، صمیمی و برای همین بود که آن . های نابش کس کمکش نکرد جز لورین با آن ایده هیچ سخ
ن حِس بی بی   .زد پیرایگِی همیشگی که در کارهای جابز موج می تکلف از کار در آمد؛ با ه

انی، این است که بگویی ٢اَلِکس ِهیلی اجازه «: یک بار گفت که بهرتین راه برای رشوع یک سخ
را دوست  دنشنی عاشق خطابه نیست ولی همه قصهکس  هیچ» .تان بگویم دهید یک داستان برای

خواهم سه  امروز، می«: طور سخنانش را آغاز کرد جابز نیز همین رویکرد را انتخاب و این. دارند
  ».فقط سه قصه. خِرب بزرگی نیست. فقط همین. قصه از زندگِی خودم بگویم
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های اجباری که برایم جذاب نبود  از رف به کالس«: بود از کالِج رید اولی راجع به ترِک تحصیل
دومی راجع به این بود که » .جذاب بودند خیلی هایی رفتم که خیلی ت کشیدم و ِرس کالسدس

و کار بودن  سبکِی تازه”با  ”سنگینِی باِر موفقیت”«: چگونه، اخراج از اپل بدل به اتفاِق خوبی شد
یی با وجود اینکه » .جایگزین شد ”اطمیناِن کمرت نسبت به همه چیز نهواپی چرخید  می در آس

به  به طرز غریبیدانشجوها  ،به اهتزاز در آورده بودرا  ”های الکرتونیکی زباله ام بازیافت“ رِ ـِ نو بَ 
داستاِن . سومین داستانی که گفت، همه را مفتوِن خود کرد. دادند توجه نشان می جابز های حرف

 :رسطان و آگاهِی ناشی از آن تشخیِص 
  

های مهِم زندگی به  ترین ابزاری است که در تصمیم هم ُمرد، مهمیادآورِی اینکه به زودی خوا«
ً همه. کمکم آمده های ناشی از  ها، ترس ام توقعات بیرونی، رسبلندی- چیزها  ی این  زیرا تقریبا

بازند و فقط چیزهایی باقی  همه و همه، هنگاِم روبرو شدن با مرگ، رنگ می -رشمساری یا شکست
ً مه می روم، بهرتین راهی است که بلدم تا  اینکه به سوی مرگ می یادآوریِ . مندمانند که حقیقتا

هیچ . ش از ابتدا عریانید. رهایی بخشم ”که چیزی برای باخ دارم“خود را از این داِم فکری 
 ».خود نباشید  قلِب  ُرویِ  دلیلی وجود ندارد که دنباله

  
مندانه ساد انی، آن را بی گِی ه هر جا را که . باصفا و مسحورکننده کردهآالیش،  ی این سخ

انی از گلچینِ (تان خواست بگردید  دل ن دارم که هرگز )ها تا یوتوب سخ انِی یک ، ای سخ
انیکه ممکن است . نخواهید یافت ،از این بهرت التحصیلی فارغ  ،تر بوده باشند ها مهم برخی از سخ

ولی  ،طرح بازسازی اروپا را اعالم کرد که ١٩٤٧در هاروارد به سال  ١مثل سخنان ُجرج مارشال
  .این یکی را ندارند کدام جذابیِت  هیچ

  
  

  پنجاه ساله شيرِ
 

معروفش جشن  و دیگر دوستانِ  سیلیُکنی  سالگی، با ستارگاِن دره ٤٠و  ٣٠برای تولِد جابز 
ای  ساله شد، همرسش جشن غافلگیرکننده ٥٠که  ٢٠٠٥به سال ) بعد از عمِل جراحی(ولی . گرفت

ی یکی از دوستان  جشن در خانه. او بود ترین دوستان و همکارانِ  ترتیب داد که فقط شامِل نزدیک
کاتلندی را با آالی اس رسآشپِز درجه یک، آلیس واترز، ماهی قزل. فرانسیسکو برگزار شد در سان

نیِ «: گفت واترز می. متنوع آراست سبزیجاِت  ن صمیمی و گرم بود، همه یک مه ها و  ی مه
رسگرمِی اصلِی آن شب، یک » .ای بنشینند و گپ بزنند توانستند برای خودشان گوشه می ها بچه

                                                 
1  George Marshall 
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دوسِت نزدیک جابز، مایک . بود ”این خِط کیه؟آخرش “البداهه، کاِر بازیگراِن  ایِش کُِمدِی فی
طور دوستانی از اپل و پیکسار، از جمله لَِسِرت، کوک، شیلِر، کلو،  همین. هم آنجا بود ١اسلِید

 .رابینشِتین و تِوانیان
او به  اصلی اپل زیر نظرِ  بازیگرانِ . جابز، به خوبی رشکت را اداره کرده بود غیاِب در کوک 
جابز از . کرد ی اصلی حذر می دادند و کوک از ورود به صحنه شان ادامه می العاده فوق عملکردِ 
هرگز برای خودش جانشینی تعیین نکرد . آمد، ولی تا حدی مشخص های قوی خوشش می شخصیت

درخشیدی،  اگر می. خیلی سخت بود که بدِل او بشوی. یا کسی را کنار خودش روی صحنه نیاورد
. کوک توانست در مسیِر درست حرکت کند. و اگر نه، باز هم نفرین شده بودی نفرین شده بودی،

در زماِن ایفای مسئولیِت اصلی، آرام و قاطع بود ولی هرگز دنباِل به رخ کشیدِن حضوِر خود یا 
ی دستاوردها را  ها از این که استیو اعتباِر همه بعضی«: گفتبه من  در این باره. جلِب تشویق نبود

َ حتی کرد خشمگین بودند، ولی برای من  جلب میبه خود  ُرک . ن هم اهمیت نداشترزَ یک ا
 ».ها نباشد دهم هرگز اسمم در روزنامه بگویم، ترجیح می

هنگ  وقتی جابز از مرخصِی پزشکی ی  کننده برگشت، کوک دوباره نقِش خود به عنوان ه
ی قیخل اپل را بر عهده گرفت و طبق معمول از کج های مختلِف  بخش . شد های جابز متأثر 
چیزی که من راجع به استیو یاد گرفتم این است که بعضی «: گفتبه من کار در اپل  ی درباره

ً این تنها راِه نشان دادِن  بافی اشتباه می گویی و منفی افراد، نظراِت او را با یاوه گیرند، ولی واقعا
ا در پیش گرفتم و هرگز مسائل را ر  بنابراین من هم همین َرویه . شوقش به محصوالت است

قدم، عبوس و نه  رسد، ثابت خون: از بسیاری جهات، او بر عکِس جابز بود» .شخصی نکردم
الً بهرت از من  کننده من مذاکره«: جابز بعدها گفت. مزاج دمدمی ی خوبی هستم ولی تیم احت
جید و ستایِش دیگر از » .رسد اِی خون یک حرفه: است هم قائل شد،   کوک، یک استثناءبعد از چند 

  ».گرایی نیست محصول نفسه آدمِ  ولی تیم، فی «: کرد موردی جدی که کمرت از آن صحبت می
 ی، پس از بازگشت از مرخصِی درمانی، کوک را به عنوان مدیر ارشد عملیات٢٠٠٥جابز در پاییِز 

خیلی ساده  و هم نخواستحتی نظر خوِد او را  کهدر پرواز به سوی ژاپن بودند . انتخاب کرد
  ».باشی یتیم، تصمیم گرفتم مدیر ارشد عملیات«: گفت

ن دوره، دوستاِن قدیمِی جابز، جان رابینشِتین و اَوی تِوانیان، رئسای بخش های  در ه
به اپل اضافه شده بودند، تصمیم به ترک رشکت  ١٩٩٧افزار، که در بازسازی سال  افزار و نرم سخت
. ی بازنشستگی بود در مورد تِوانیان علت این بود که درآمِد زیادی کسب کرده و آماده. گرفتند

 عاری ازتر از رابی و  داشتنی است، خیلی کارکشته نظیر و دوست اَوی آدمی بی«: گفت جابز می
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ی تَک است، آخرین فرد از نوِع  او یک نابغه. ی بزرگی بود فقدانش برای ما ضایعه. بینی- زرگب-خود
 ».خودش

ِر نظِر کوک ناراحت و سال کار با جابز، از کار زی ٩او بعد از . تر بود مورِد رابینشِتین کمی پیچیده
رابینشِتین مدام : یک مشکِل دیگر هم وجود داشت. شان رو به تزاید گذاشت فرسوده شد و درگیری
ً به جابز گزارش می به جانی آیْو گیر می . داد داد، چون جانی قبالً زیر نظر او بود و حاال مستقی
فرستاد و بعد از  افزار می سخت بخِش های بسیار پیچیده را به  های حاوِی طرح آیْو همیشه پاکت

ها جور کند، ولی  افزاِر مناسب را به روشی بهینه برای آن طرح ی رابینشِتین بود که سخت آن، وظیفه
ً آدمی محافظه. رفت اغلب از این کار طفره می هر چه باشد، رابی «: گفت جابز می. کار بود او ذاتا

 ».د، پشتکار زیادی نداشتو هرگز یک جستجوگِر واقعی نبو  ه بودآمد HPاز 
مشاجراِت بدی رخ داد؛ آیْو تصمیم داشت که محصول،  G4مِک  پاور به عنواِن مثال، در ساخِت 

ی این کار نجومی است  کرد که هزینه شکل و جنِس درجه یکی داشته باشد، ولی رابینشِتین فکر می
ی او تحویِل به  وظیفه. وتو کرد و تأخیر ناشی از آن به چندین هفته خواهد رسید، بنابراین ایده را
ولی این رویکرد از منظِر آیْو . کرد موقعِ تولیدات بود، یعنی گاه باید کیفیت را فداِی کمیّت می

رفت  راست به نزِد جابز می دشمنِی محض با نوآوری بود، بنابراین در چنین رشایطی از پیِش او یک
آیْو به خاطر داشت . کرد ِن میانی ارتباط برقرار میزد و شخصاً با مهندسی و گاه حتی رابی را دور می

ی“: گفت رابی می«: که فکر “: گفتم من می ”.شود می پروژہتوانی این کار را بکنی، باعث تأخیر  تو 
ی ”کنم بتوانیم، می های تولید، ارتباِط  گفتم، چون پشِت رسش با گروه و این را از روی هوا 

  .جابز همیشه طرِف آیْو را گرفت ،مواردسایر در این مورد و » .مستقیم داشتم
: به دعوا انجامید تا اینکه رسانجام، آیْو به جابز گفت -تقریباً - آیْو و رابینشِتین  بارها مشاجراِت 

همرسش یک  بااو . ی رف بود حاال دیگر رابینشِتین آماده. ابز آیْو را برگزیدج» .یا رابی ،یا من«
بعد از آن هم کارش را در پا . خواست آنجا یک خانه بسازد زمین در مکزیک خریده بود و می

جابز از اینکه پا یکی از کارمندان سابق . ادامه داد، رشکتی که سعی داشت با آیـفـُن رقابت کند
بونو مؤسِس یک  زیرارد؛ بُ بونو شکایت  به نزدآنقدر عصبانی شد که  ه بود،استخدام کرداپل را 

شد و سهم  اداره می ،د اَنِدرُسنگذارِی خصوصی بود که توسط مدیر مالِی اسبِق اپل، فِر  گروِه رسمایه
این مورد خیاِل  تو باید بی«: بونو در یادداشتی که برای جابز فرستاد، نوشت. زیادی در پا داشت

 ١ِهرمیتزِد - اَند- کارَت درست مثِل این است که بیتلز زنگ بزند و شکایت کند که چرا ِهرمان. بشوی
اش در  سختگیرانه به واکنشعرتف منیز خود جابز » .هایش را به خدمت گرفته یکی از تدارکاتچی

 ».تسکینم شد در حقیقت، شکسِت کامل آنها باعِث «: فتبه من گ. بود این مورد
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ر ـجو و بیشت ر ستیزهـکمتاعضای آن مدیریتِی جدید شد که  جابز قادر به تشکیل یک گروهِ 
اِسکات فُرستال مدیِر بخِش : بازیگراِن اصلی عالوه بر کوک و آیْو، اینها بودند. کن بودند- گوش- حرف
َمک، اِدی کیو  افزارهای مدیِر سخت ١افزارهاِی آیـفـُن، فیل شیلِر مدیِر بازاریابی، باب َمنسفیلد نرم

با اینکه شباهتی سطحی بین اعضای . مدیر ارشد مالی ٢و پیرت اُپنهایِمر ،های اینرتنتی مسئوِل رسویس
آیْو . ها در این بین وجود داشت ای از سلیقه ولی گسرته -سال همه سفیدپوست و میان-گروه بود 

جابز انتظاِر احرتام دارد ولی دانستند که  همگی می. فوالد عاطفی و حساس بود؛ اما کوک به رسدیِ 
در نتیجه . هایش عقب بنشیند و آنها را به بحث بگذارد از ایدهکه در عین حال اغلب ممکن است 

من خیلی «: گفت کوک می. آمدند اش بر می ای نیاز بود که همگی به خوبی از عهده تعادِل ماهرانه
او . استیو تو را کنار خواهد گذاشت  ی،ات را بیان نکن زود پی بردم که اگر با صداِی بلند عقیده

گرفت تا فقط چالِش بیشرتی ایجاد کرده باشد، چون این  ی مخالف به خود می خیلی مواقع جبهه
دادی، کارت  بنابراین اگر در ابراز مخالفت ضعف نشان می. شد می یبهرت  باعِث رسیدن به نتایجِ 

  » .ام بود
شد و برای سه یا  صبح رشوع می ٩دوشنبه، رأِس ساعِت بحِث آزاد، اغلب در جلساِت مدیریتِی 

هر محصول در گام بعدی باید : های آینده بود رکز، همیشه روی افق. یافت چهار ساعت ادامه می
جابز از این . چگونه باشد؟ چه چیزهای جدیدی باید توسعه یابد؟ و از این دست سؤاالِت کلیدی

ها استفاده  کِت جمعی برای به انجام رساندِن مأموریتجلسات، به منظوِر تأکید روی حِس مشار 
شد اپل مثِل هر یک از  چیزی که در خدمِت کنرتِل مرکزِی امور بود؛ کنرتلی که باعث می. کرد می

هایی با  های بیِن بخشی، که طاعون رشکت محصوالتش، یکپارچه به نظر برسد؛ کنرتلی که از درگیری
نعت به عمل  .آورد می مدیریت ضعیف است، م

رکز گروهی هم استفاده می ی رابرت  در مزرعه. کرد جابز از این جلسات برای باال بردِن 
انندَر های سیب را هَ  فریدلند، کارش این بود که درخت ای از  این بدل به استعاره ،س کند تا قوی 

 بنای مالحظاِت مختلف بر م ی محصوالِت  به جای تشویِق هر گروه به توسعه. نقش او در اپل گردید
لی، جابز ارصار داشت که اپل در هر زمان  هزاران ایده بازاریابی، یا اجازه دادن به شکوفاییِ  ی احت
رکز کند هیچ کس بهرت از استیو قادر به خاموش کردِن «: گفت کوک می. روی دو یا سه اولویت 

رکز کند و از کارهای کرد که روی چند چیِز محد های پیرامونی نبود، این کمک می قیل و قال ود 
رند کسانی که از پِس این مهم بر می انگشت. متعدد اجتناب بورزد  ».آیند ش

آموختند، جابز یک مرکز  هایی که خود و افرادش در جریاِن کار می به منظوِر تثبیِت درس
ِت ی مدیری رئیِس دانشکده ٣اندازی کرد و جوئل پودولْنی راه ”دانشگاه اپل“خصوصی به نام 
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ِت مهِم اتخاذشده در  ١دانشگاِه ِییل ود تا یک رسی پژوهِش موردی برای تحلیِل تصمی را استخدام 
ت،ی  رشکت انجام دهد، که از جمله های اینتل و افتتاِح  مهاجرت به ریزپردازنده این تصمی

ها به  هشهاِی حاصل از این پژو  درس زِش آمو فرآینِد در  ،مدیراِن ارشد. های اپل بود فروشگاه
کم در فرهنگ کاری  اپل، کم سازیِ  کردند و به این طریق سبِک تصمیم کارمنداِن جدید مشارکت می

  . این رشکت تنیده شد
 

گاه کرد،  ها حرکت می ها آمده که در روِم باستان، وقتی یک رسداِر پیروز در خیابان در افسانه
به یاد داشته باش که خواهی : برای او بود ”یاِد مرگ“اش تکراِر  پیشکاری در رکاب داشت که وظیفه

برای  ”یاِد مرگ“. کرد که دوراندیشی و تواضع پیشه کند یادآورِی مرگ به قهرمان کمک می. ُمرد
در عوض بعد . شد ولی هرگز باعث نشد که او تواضع پیشه کند جابز توسط دکرتهایش گوشزد می

کرد که  رسطان به او یادآوری می. پل برگشتی نقاهت، با حرارتی حتی فزون از قبل به ا از دوره
اِم رسعت به پیش می با یک مأموریِت «: گفت کوک می. رفت چیزی برای باخ ندارد، پس باید با 

های بسیار  بزرگی بود ولی حرکت رشکِت  داِر مسئولیِت  اگر چه عهده. به اپل برگشت ہویژ
ی انجام میرا ای  جسورانه ن   ».آمد ی آنها بر می یگری از عهدهکنم کِس د داد که گ

تر در پیش بگیرد  برای مدتی شواهد یا الاقل امیدهایی به وجود آمد که شاید جابز روشی معتدل
و مواجهه با رسطان و ورود به پنجاه سالگی، باعث شود که در هنگام آشفتگی کمرت خشونت 

ی دیگر چندان کج ی نقاهت، درست بعد از جراحی و دوره«: گفت تِوانیان می. بورزد . کرد خلقی 
در صورِت عدِم رضایت ممکن بود داد بزند و عصبانی بشود و چیزی هم بگوید، ولی با رفتارش آدم 

ی ِ افراد به انجاِم بهرتِ وظایف. کرد را کامالً نابود  بعد از » .شان این فقط روشی بود برای واداش
 ِ کرد طرف  مگر اینکه فکر می«: ِض احتیاط افزودای به فکر فرو رفت و مح این، برای لحظه گف

 ».آمد واقعاً بد است و باید برود، که هر از گاهی چنین موردی هم پیش می
دانستند  همکاران نزدیکش به آن عادت داشتند و می. رسانجام رفتاِر تندش برگشت ،با این همه

 کم دامنِ  که پرخاِش جابز کمولی چیزی که آنها را آشفته کرد این بود  ،آیند چطور از عهده بر
ی  میوه ای آب یک بار رفته بودیم بازار تا از خانِم سالخورده«: گفت آیْو می. ها را هم گرفت غریبه

کمی بعد با . به او پرید - میوه به خاطر روش درست کردن آب-مرتبه  مخلوط بگیریم، استیو یک
ی او زنِ “: همدردی به من گفت حِس  ولی  ”ست این شغل را داشته باشدخوا مسنی بود و دلش 

 ».رفتارش نامتعادل بود ،در هر دو مورد. این حرف و آن پرخاش را نگفت اصالً ربِط 
را برگزید؛  ٢مِپلهتل هِ  و هتل را بر عهده گرفت ی انتخاِب  در سفری به لندن با جابز، آیْو وظیفه

اما به محِض اینکه مستقر . کرد مورِد پسنِد جابز باشد هتلی پنج ستاره، آرام و ساده، که فکر می
                                                 

1  Yale 
2  Hempel 



و ی  ـ س ل  ص ج ف ن   ٤٧٧   | پ

 

. ی دیگر، تلفِن اتاقش زنگ خواهد خورد شدند، آماده کناری نشست و مطمنئ بود که تا یک دقیقه
» .، بزن برویماز اتاقم متنفرم، مثل طویله است«: جابز از آن طرِف خط گفتچنین نیز شد، 

، جایی که جابز داشت نظری را رفت و به سمِت میِز پذیرش برداشتبنابراین آیْو بار و بندیلش را 
آیْو دریافت . گفت هم می ی هتل شده شوکهبه متصدی تعارف  بیکه پشت تلفن به او گفته بود، 

ِ افراد  چیزی بُنُجل است، مستقیم برخورد که کنند  وقتی احساس می) از جمله خودش(که اک
» .در حقیقت یک ویژگِی عبث استاین که «: شان حفظ شود خواهند وجهه کنند، چون می ی

از هیچ منظری این ویژگِی جابز اما به هر حال، . بودالبته این توضیحی بیش از اندازه مهربانانه 
  .عبث را نداشت

ز ـرا جابـاز نظِر خودش باألخره توانست بفهمد که چ که آیْو ذاتاً انسان نازنینی است، ییاز آنجا
ً دوستش داشتاو کسی که - ای در  یک روز عرص در کافه. کرد طور رفتار می این -عمیقا

  :طور تحلیل کرد فرانسیسکو، به جلو خم شد و با حرارِت زیاد، براِی من این سان
  
عی و  ت که رفتارِ این یکی از چیزهایی اس. العاده حساسی است فوق استیو آدمِ « ضد اجت
  عاطفه کلفت و بی های پوست فهمم چرا آدم من می. قدر غیرعقالنی کرده اش را این رحمی بی
ی ولی همین را در مورد آدم ،رحم هم باشند توانند بی می یک بار از خودش . فهمم های حساس 

لی عصبانی که و “: گفت. شود قدر رس مسائل مختلف عصبانی می این هبرای چ که پرسیدم
ً آن  او این خلوِص کودکانه را دارد که از مسئله ”.مانم ی ای، بسیار  بر انگیخته شود، ولی ابدا

انَد ُ . عصبانیت همراهش   شود و روِش  میدکننده میالبته صادقانه بگویم، برخی مواقع هم خیلی ناا
نم احساس می. زند اش به دیگران آسیب می ی هیجانی تخلیه این آزادی و مجوز را که کند  به گ

ی عادیِ  دارد، و قوانینِ  ع هم شامل حالش  که خودش خیلی حساس است،  ییاز آنجا. شود اجت
 ».داند دقیقاً راِه آزاِر مؤثر و کارآمِد دیگران را می

  
لی . کشید تا به آرامش دعوت کند می یکنار به ند، جابز را هر از گاهی یکی از همکاراِن خردم

ً یک نفر را تحقیر می. این کار بود کلو استادِ  استیو، «: گفت کرد، کلو به آرامی می وقتی جابز علنا
: داد و پیرشفِت کاِر افراد را توضیح میرفت  میبعد به دفرت او » توانم باهات صحبت کنم؟ می

بعد از چنین جلساتی جابز عذرخواهی » .ترغیبباعِث تضعیف است، نه اهانت کردِن تو، بیشرت «
: گفت خودش می. کرد پا می رب ای ست، ولی به زودی دوباره غائلهاگفت که متوجه  کرد و می می

 ».من اینم، به همین سادگی«
قراردادی  مایکروسافت بر رسِ . اش با بیل گِیتس بود یک چیز که برای مدتی مهربانش کرد، رابطه

های عالی برای َمکینتاش را  ی برنامه با اپل بسته بود باقی ماند و سپس، ارائه ١٩٩٧که در سال 
شان نیز به حاشیه رفت، زیرا مایکروسافت در مقابله با اسرتاتژِی  در عیِن حال، رقابت. ادامه داد
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ویکردهای متفاوتی گِیتس و جابز در قباِل محصوالت و ابداعات، ر . دیجیتال شکست خورد قطِب 
  .آوری را برای هر دو به ارمغان آورده بود شان خودآگاهِی حیرت داشتند ولی رقابت

ژورنال، والت ماسربگ و  اسرتیت وال ، نویسندگانِ ٢٠٠٧سال  ١دیجیتالِ  -تینگز- برای کنفرانِس آل
را دعوت کرد که  ماسربگ ابتدا جابز. ی دو نفری با آن دو کار کردند روی یک مصاحبه ،٢کارا سویرش

ی زیاد به چنین کنفرانس تنها در صورتی : غافلگیری زمانی رخ داد که جابز گفت. رفت هایی 
 .گِیتس با شنیدِن این حرف، در جا پذیرفت. آید که بیل گِیتس هم باشد می

. ی دو رقیب ی دو نفرِی عرص، بحثی صمیمی باشد نه مناظره خواست مصاحبه ماسربگ می
ن روز، یک کنایه رنگ شد که جابز در مصاحبهـمامیدش وقتی ک ی بد به  ی تکِی صبِح ه
 افزاِر آیـتونز برای ویندوز خیلی مورد استقبالِ  از او در مورِد این حقیقت که نرم. مایکروسافت زد

 این بود که یک لیوان آِب  اش درست مثلِ  عرضه«: به شوخی گفت جابزمردم قرار گرفته سؤال شد، 
 ».یک نفر توی جهنم دسِت به  بدهیرا یخ 

ی دو نفرِی عرص رسید، جابز و گِیتس قبل از رشوِع جلسه، در اتاِق سبِز  وقتی نوبت به مصاحبه
گِیتس زودتر رسید؛ همراه با دستیارش . ماسربگ خیلی نگران بود. انتظار یکدیگر را مالقات کردند

چند دقیقه بعد جابز هم رسید، یک . بودی جابز، به او گزارش داده  که راجع به کنایه ٣لَری کوِهن
نم من «: پس از چند لحظه، گِیتس گفت. بطری آب از داخِل جا یَخی برداشت و نشست پس به گ

اینده جابز مکثی کرد، یکی از آن . هیچ اثری از لبخند روی صورتش نبود» !ی جهنمـَم؟ اینجا 
گِیتس ُشل شد و تَِنش . یخ را به او دادآمیز روی صورتش آمد و بعد، بطرِی آِب  های شیطنت خنده

 .از میان رفت
نظیر بود که در آن، هر کدام از نوابغِ عرص دیجیتال،  ی بی ی دونفره کار یک مصاحبه ی نتیجه

پاسخ به سؤاالِت حضار نیز به . ابتدا محتاطانه و سپس خیلی گرم راجع به هم صحبت کردند
، از هر کدام پرسید که ٤ی تکنولوژی، لیز بایر یسِت حوزهیادماندنی بود، از جمله وقتی که اسرتاتژ

ی استیو را داشته  حارضم کُلی بدهم تا سلیقه«: گِیتس جواب داد. چه چیزی از دیگری آموخته
ها بلند شد؛ چرا که جابز حدوِد ده سال قبل از آن، یک  هیجانی از بعضی صندلی  ای خنده» .باشم

. تنها مشکلش با مایکروسافت این است که آنها اصالً سلیقه ندارند: نظِر خیلی معروف داده بود که
از نظِر او، . ی حضار، ترصیح کرد که این را جدی گفته است های پراکنده گِیتس در واکنش به خنده

ً سلیقه«جابز  گِیتس تعریف کرد که چطور همراه با جابز به . داشت» ای العاده ی برصِی فوق ذاتا
دیدم که  می«: کرد، پرداخته بود که مایکروسافت داشت برای َمکینتاش طراحی میافزاری  بررسِی نرم

ً بر اساِس حِس مشرتی و محصول می حتی توضیحش هم  ،دانید گیرد، که می استیو تصمیم را رصفا
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نم جادویی است روِش . برای من سخت است یز و به گ و در این مورد فقط باید . کارش واقعاً مت
  »!وآو :گفت
بعدها به من گفت که از مهربانی و . بز در طوِل صحبِت گِیتس به زمین خیره شده بودجا

ن خودشوقتی نوبِت . هترکید می هصداقِت گِیتس در آن لحظه داشت در قدر صداقت  رسید، ه
مصاحبه، توضیحی راجع به تفاوِت زیاِد  قبل از آن، در اوایلِ . چندانولی مهربانی، نه  کالمش بود

افزارهایش  ی لیسانِس نرم اپل در ساخِت محصوالِت یکپارچه و رویکرِد مایکروسافت در ارائهرویکرِد 
افزارِی موجود در بازار ارائه کرده و گفته بود که در بازاِر موسیقی، رویکرِد یکپارچه  به رقبای سخت
ود پیدا کرده موفق-ی آیـتونز که در بسته رهاِی شخصی، تر است، ولی در بازاِر کامپیوت آیـپاد 

گرای مایکروسافت خیلی بهرت جواب داده این  ناخواسته به اذهان متبادر کردسؤالی که . رویکرِد تک
 ؟هاِی همراه بهرت جواب خواهد داد کدام رویکرد در بازاِر تلفن: بود که

رس انداِز کلی از بینِش خود راجع به تجربیاتی که از  ی یک چشم ، رفت به رساِغ ارائهبعد از آن
ایز در فلسفه ها منجر  اپل با سایر رشکت ی ضعیِف  ی طراحی، به مراوده گذرانده بود؛ گفت که 

گذاری کردیم،  را بر اساس طراحی کل محصول پایه اپلاز آنجایی که من و واز «: شده و ادامه داد
از این توانست کمی بیشرت  کنم، اگر اپل می چندان در رشاکت با سایرین خوب نبودیم و فکر می

نم اپل این را  .شد اِِی خود داشته باشد، خیلی برای رشکت خوب می .اِن .ویژگی را در دی و به گ
  ».دانید، تا چند دهه بعد می... یاد نگرفت تا



  
 

 

 ی و ششـسفصل 
  

  آيـفـُن
 

 سه محصوِل انقالبی در  یک محصول 
  
  
  
  

 زدشود با آن تلفن  يك آيـپاد كه مي
 
ن را شکافت٢٠٠٥ سالِ  در سال فروخته  آنمیلیون آیـپادی که در  ٢٠. ، فروِش آیـپاد سقِف آس
ی آیـپاد داشت  ، خانوادهدر سال مذکوراپل ٪ از درآمِد ٤٥با رقم زدِن . برابِر ساِل قبل بود ٤شد، 

ی اپل را طوری صیقل  شد و در عین حال، تصویِر تیره رشکت میپیرشفِت  ُرکنِ ترین  بدل به مهم
  .ها هم فزونی گرفته بود داد که حتی فروِش َمک می

همیشه «: گفت می -مدیره عضو هیئت-آرت لِوینسون . جابز از این بابت بسیار نگران بوداما 
ای که به آن رسید، این  و نتیجه» تواند ما را به فنا بدهد این وسواس بود که چه چیزی می دچار
مدیره توضیح  براِی هیئت» .همراه است مان را ببلعد تلفنِ  تواند فروش تنها دستگاهی که می«: بود

فات شده و دار دچار تل هاِی همراِه دوربین هاِی عکاسی به خاطِر وروِد تلفن داد که بازاِر دوربین
های  تلفن بود، البته منوت به اینکه تولیدکنندگانِ خواهد همین رسنوشت در انتظار آیـپاد هم 

هر «: جابز به آنها گفت. کردند ها می موسیقی در موبایل قابلیِت پخِش  همراه رشوع به گنجاندنِ 
 ».ررضوری کندآیـپاد را غی تواند وجودِ  کسی یک تلفِن همراه دارد، بنابراین، چنین کاری می

اثری از آن در  که اش چیزی بود که دو سال بعد در حضوِر بیل گِیتس اعرتاف کرد اولین اسرتاتژی
ی .اِن .دی با اِد زَندر مدیرعامِل موتوروال، . بیند؛ یعنی همکاری با یک رشکِت دیگر اِِی خود و اپل 

را رشوع کرد؛ مدلی که یک  RAZRمذاکره برای ساخت مدلی مشابه با گوشِی پرفروش موتوروال 
پا به  ROKRبنابراین . شد یک آیـپاد هم داخلش تعبیه کرد دار بود و می تلفن همراه دوربین

زشت، کُند و با محدودیت . را RAZR آیـپاد را داشت و نه باریکیِ  عرصه گذاشت، ولی نه سادگیِ 
اِم ویژگی ١٠٠ی  مسخره های  ی مقابله با رویکرد کمیته“های محصولی بود که یک  آهنگ، دارای 
 افزار و محتوا توسِط  افزار، نرم سخت  ی به جای کنرتل یکپارچه. توانست در آن بگنجاند می ”جابز
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در . پینه شده بود-به هم وصله ١موتوروال، اپل و رشکت مخابراتی سینگوالر یک رشکت، اینها توسِط 
منظورتان از تلفنی برای آینده این «: یرت کار شدی وایرد، این ت مجله ٢٠٠٥نتیجه، روی جلِد نوامِرب 

 »بود؟
در یکی از جلساِت بررسی آیـپادهای نسِل بعد، به تونی ِفیِدل و چند نفر . جابز عصبانی بود

بیایید . ام شده  های مسخره مثل موتوروال خسته از رس و کله زدن با این رشکت«: دیگر گفت
شان گَند  همه: های همراِه موجود در بازار زد به تلفن حرف جالبی راجع» .خودمان انجامش بدهیم
ن : آورد که به یاد می. های موسیقی، قبل از آیـپاد بودند کننده طور که پخش هستند، درست ه

خیلی پیچیده . هامان نفرت داریم گفتیم که چقدر از گوشی نشستیم و از این می دور هم می«
ی هیچ. بودند باهاشان رس در بیاورد، به خصوص از طرز کاِر فهرسِت توانست از طرز کار  کس 

آورد که  ُجرج رایلی یکی از وکالی مستقِل اپل به خاطر می» .اس، که انگار مال دوران بیزانس بود
داشت و داِد  شد و تلفن همراه او را بر می در جلسات بررسی مسائل حقوقی، جابز خسته می

ی اینها، جابز و گروهش به ساخت تلفن  بنابر همه. است ”روح بی“داد که چقدر  سخن در می
شتند که بتواند کارهای مورد عالقه این «: جابز بعدها گفت. شان را انجام دهد همراهی همت گ

 ».ما بود بهرتین محرکِ 
 های همراِه به فروش رفته در سالِ  تلفنتعداد . ی این محصول بود دیگر، بازار بالقوه یک محرکِ 

ضمن . ها ها تا مادربزرگ ای ی خریداران از بچه مدرسه میلیون بود، و دامنه ٨٢٥بیش از  ٢٠٠٥
های آشغاِل موجود در بازار، فضا برای حضوِر یک محصوِل برتر باز بود؛ درست  اینکه با آن گوشی

سیم  ، با این استدالل که این محصول یک دستگاِه بیجابز ابتدا. ی آیـپاد مثل فضای ماقبِل عرضه
سیِم  ی بی های کارِی اپل سپرد که مشغول ساخِت یک پایانه را به یکی از گروه پروژہ بود،خواهد 

ی عام  کننده ولی خیلی زود پی برد که این نیز مثِل آیـپاد، محصولی برای مرصف .فرودگاهی بود
 .محول کرداست، بنابراین با تجدید نظر، کار را به ِفیِدل و گروهش 

ای  وسیله آهنگ به عنوانِ  بنابراین سعی شد از چرخ. های آیـپاد بود ابلیترویکرِد اولیه، بهبوِد ق
ره ولی . ها و حروف بدون نیاز به صفحه کلید استفاده شود برای حرکت بین منوها و وارد کردِن ش

مان بود،  آهنگ کلی مشکل رس راه برای استفاده از چرخ«: گفت ِفیِدل می. این کار از ابتدا غلط بود
ره ص برای وارد کردنِ به خصو  آهنگ برای کار با دفرتچه تلفن  چرخ» .بود  ی زحمت فقط مایه. ها ش
ام کارهای دیگر بود خوب هر کس فقط با کسانی که “در ابتدا با این ایده که . افتضاح ،ولی برای 

اس خواهد گرفت، زود عبث بودِن  خیلیولی  .خودشان را گول زدند ”داخل دفرتچه تلفنش باشند 
  .این تالش عیان شد
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 یک تبلِت  تالشی ِرسّی برای ساخِت : ی دیگر هم در جریان بود پروژہهمزمان، در اپل یک 
های ساخِت تبلت، در مسیِر  این دو ماجرا به هم وصل شد و ایده ٢٠٠٥در سال ! کامپیوتری

به  ”آیـفـُن“پَد در واقع قبل از آیـ ی ساخِت  دیگر، ایده به بیانِ . همراه به کار آمد تلفنِ  طراحیِ 
 .کمِک شایانی کرد ”آن“جریان افتاده بود و به تولِد 

  
  

  1چندگانه لمسِ
  

ی تبلت در مایکروسافت که با یکی از دوستاِن لورین و استیو  های بخِش توسعه یکی از مهندس
، نیز آن دو که خواست می و را داد یترتیب جشن شخود پنجاه سالگیِ  ازدواج کرده بود، برای تولدِ 

گِیتس . جابز با کراهت دعوتش را پذیرفت. ندیابحضور  تولدشدر  ٢همراه با بیل و ملیندا گِیتس
 .رفتار نکرد  »دوستانه زیاد«ولی با میزبان » آن شب استیو کامالً با من دوستانه رفتار کرد«: گفت می

اطالعاِت تبلتی را که مایکروسافت در راست - گِیتس از این دلخور شد که میزبان داشت راست
رشکت را فاش  های معنویِ  ما بود و داشت دارایی او کارمندِ «: داد حاِل ساختش بود درز می

ن اتفاقی افتاد که گِیتس نگرانش بود» .کرد می به جابز در مورِد آن شب . جابز هم دلخور شد و ه
  :گفتمن 

 
افزاِر تبلِت  مایکروسافت قرار است دنیا را با نرم گذاشت که مثالً طرف داشت رس به ِرس من می«

اِم نوت ی روزگار محو کند، و اینکه از آن پس اپل باید دنباِل  ها را از صفحه بوک خودش متحول و 
شان قلِم  تبلت. روند واضح بود که دارند اشتباه پیش می. دوید افزار مایکروسافت می لیسانِس نرم

آن شام شاید دهمین باری بود که راجع به . مساوی است با مرگاستایلوس ! استایلوس داشت
زد و دیگر از دستش خسته شده بودم، طوری که به محِض رسیدن به  شان با من حرف می تبلت

  ».”گور پدرش، بگذار نشانش دهم تبلت باید چطوری باشد“: خانه گفتم
 

خواهم یک تبلت درست کنیم، بدوِن  می«: جمع کرد و گفت شفرداروز، گروه را دور خود
دلخواه را وارد کند و  توانست با ملِس صفحه، اطالعاِت  کاربر باید می» .صفحه کلید و استایلوس

چندگانه بود؛ یعنی قابلیِت انجام چندین کار در آِن واحد با استفاده از  ملِس  چنین چیزی مستلزمِ 
توانید یک صفحه با قابلیت ملس چندگانه برایم جور  ها می بچه«: جابز پرسید. ی ملسی صفحه
ونه» کنید؟   .ی خام ولی قابل استفاده درست کنند شش ماه زمان رصف شد تا یک 
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های استودیوِی  گفت بچه می. ی ملِس چندگانه داشت جانی آیْو چندین خاطره از فرآینِد توسعه
پروهای اپل کار  بوک مک  ١پَدِ  ود اطالعات از طریق تَِرکاش از قبل روِی ملِس چندگانه برای ور  طراحی

ایش . این قابلیت به صفحات ملسی بودند کرده و مشغوِل انتقالِ  آن موقع از یک پروژکتور برای 
این همه چیز را عوض خواهد «: گفت آیْو به گروهش می .کردند ها روی دیوار استفاده می قابلیت
ها در وقت آزادشان روی آن کار  یزی نفهمد، به خصوص که بچهولی مراقب بود تا جابز چ» کرد
از آنجایی که استیو «: گفت آیْو می. شد کور می جابزشان با رفتارهای  کردند و نباید شوق و ذوق می

ی دهم، چون ممکن است  در اظهار نظر خیلی عجول است، من کارها را جلوی جمع نشانش 
ها خیلی شکننده هستند،  از نظِر من ایده. را زیر سؤال بربد و کل ایده ”این که آشغاله“: بگوید

آن موقع تشخیصم این بود که اگر . شان باشم دهم در مسیِر توسعه، مراقب بنابراین ترجیح می
 ».دانستم که چه پیرشفت مهمی است شود، چون می ی ملِس چندگانه را رد کند، خیلی بد می ایده

ایش در آورد، ی خصوصی با جابز گ آیْو یک جلسه ذاشت و دستاوردها را در اتاِق کنفرانس به 
 ”وار دیوانه“ اوخوشبختانه . دانست که اگر کسی آنجا نباشد، جابز عجوالنه قضاوت نخواهد کرد می

 ».این ماِل آینده است« : و گفت به وجد آمد
ساخِت رابِط کاربرِی  ی خوبی بود تا مشکالِت پیش رو در راهِ  در حقیقت او منتظِر چنین ایده

ً توسعه پروژہاز آنجایی که این یک . همراه را حل کند تلفنِ  ی تبلت را به  ی اسرتاتژیک بود، موقتا
: گفت خودش می. سازی شود تلفن بهینه ایشگرِ ملسی، برای  حال تعلیق در آورد تا ابتدا رابِط چند

 ».اجرایش روی تبلت هم هست اگر روی تلفن جواب بدهد، بعداً وقت برایکه دانستم  می«
ای محرمانه در استودیوی طراحِی آیْو داشته  جابز به ِفیِدل، رابینشِتین و شیلِر زنگ زد تا جلسه

ایش داد چندگانه را برای آیْو قابلیِت ملِس . باشند شان  همه از آن خوش» !وآو«: ِفیِدل گفت. شان 
بنابراین تصمیم بر آن شد که همزمان دو . اشدهمراه ب آمد ولی کسی مطمنئ نبود که مناسِب تلفنِ 

 P2آهنِگ آیـپاد بود، و  ی تلفن از طریِق چرخ ی توسعه پروژہاسِم رمِز  P1: مسیر را در پیش بگیرند
  .ی چندملسی ی صفحه پروژہاسِم رمِز 

سی را های چندمل پَد ، خِط تولیِد تَرک ٢ُورکز در آن زمان، رشکتی کوچک در ِدالوار به نام فینِگر 
رکز چند فینِگر وُ .  ٤و ِوین ِوسِرتَمن  ٣جان الیاس: مؤسسیِن آن، دو عضِو دانشگاه ِدالوار بودند. داشت

هاِی تشخیِص ملِس چندگانه ساخته بود و حقوِق ثبِت اخرتاع برای تبدیِل تعدادی  تبلت با قابلیت
و  ، ٥جمله زوِم دو انگشتیاز : ای را هم در اختیار داشت ویژگِی چندملسی به عملکردهای وظیفه

یِش صفحات  ٦حرکِت جارویی ، اپل بی رس و صدا این رشکت را خرید و ٢٠٠٥ در اوایلِ . برای پی
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ام اخرتاعات و رسویس در ادامه نیز فینِگر ُورکز از فروِش محصوالتش به سایر . های آن شد مالِک 
  .نده ثبت رسیدها انرصاف داد و اخرتاعاِت جدید، همگی با نام اپل ب رشکت

ی همکاراِن نزدیک را به اتاق  ، جابز حلقهP2و  P1ی  پروژہدو  بعد از شش ماه کار رویِ 
آهنگی را  ِفیِدل سخت کوشیده بود تا مدِل چرخ. کنفرانس دعوت کرد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود

ره در سوِی دیگر رویکرِد . ی چرخ، هنوز پر از ایراد بود ها به وسیله توسعه دهد ولی وارد کردِن ش
نقِص آن شک داشتند،  تواِن مهندسِی خود برای اجرای بی چندملسی هم پُر ریسک بود زیرا آنها در 

دانیم  همه می«: جابز با اشاره به آن گفت. ولی در عیِن پُر ریسک بودن، مهیج و امیدبخش هم بود
این درست یکی از آن لحظاتی بود » .مان است، پس بجنبید، راهش بیاندازید که این یکی طبق میل

ر  لحظه“  آن را جابزکه  نامید؛ ریسِک زیاد و در صورِت موفقیت، پاداِش  می ”کردِن کِل رشکتی ق
  .زیاد

ِ صفحه های  تواند محبوبیِت تلفن کلیِد فیزیکی می چند نفر از اعضا استدالل کردند که داش
 کلیدِ  صفحه. تو کردرا برای محصوِل جدید به ارمغان بیاورد، ولی جابز این ایده را وِ   ١ِبری بلَک

کلیِد ملسی را  پذیرِی صفحه شد و در عیِن حال، انعطاف و وفق می ایشگر ِث کوچکیِ فیزیکی باع
به . حلی آسان ولی در اصل تحمیلی است  کلیِد فیزیکی به نظر راه صفحه«: گفتاو . هم نداشت
ر. کلیِد ملسی ارائه کرد توان با استفاده از صفحه هایی فکر کنید که می اِم نوآوری و  بیایید اول ق

عاملی شد که موقعِ  ی این ریسک، سیستم نتیجه» .بعد یک راهی برای انجامش پیدا کنیم
ره ِ  های تلفن را نشان می گیری، دکمه ش ، دکمه داد و موقعِ نوش طور  های حروف را و همین م

. دهای خاص به آن نیاز داشته باشی که ممکن بود برای فعالیترا ی دیگری  به وقِت نیاز، هر دکمه
افزار  سخت در حقیقت، جایگزین کردنِ . شدند ها ناپدید می موقعِ دیدِن ویدیو نیز همگِی دکمه

  .کرد افزار، رابِط کاربری را شناور و منعطف می توسِط نرم
ایشگر وقت گذاشت به مدِت شش ماه، جابز هر روز برای بهبوِد صفحه خودش . ی ملسِی 

ام ع پیچیده«: گفت می اِم نسخهترین رسگرمِی  های آلبوِم  مرم بود، انگار کسی بودم که در ضبِط 
رسند،  هایی که امروزه ساده به نظر می بسیاری از ویژگی» .بیتلز نقش داشت ”گروهبان پپرِ “

برای مثال، یک . آمد کار می ماحصِل فکرهای بکری هستند که به اذهاِن خالِق این گروِه مخفی
اِس اتفاقی هنگامی که تلفن داخلِ  نگرانی این بود که چطور از پخِش   اتفاقِی موسیقی یا برقراری 

ً جابز . شلوار بود، جلوگیری کنند جیِب   بود، زیرا به نظرشخاموش -ی روشن وجوِد دکمه مخالِف  ذاتا
بود، یک قفِل ملسِی لغزنده که وقتی دستگاه به خواب » بکش تا باز بشه« ،حل راه. آمد ناهنجار می

دیگر، استفاده از  پیرشفِت بزرگِ . کرد آن از چپ به راست، آن را بیدار می رفت با کشیدنِ  می
اس- تان نسوری بود که با نزدیک شدِن تلفن به گوشسِ  صفحه را قفل  - هنگام پاسخگویی به 
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اِس لُِپ ش با صفحه می ی کرد و بدین صورت،  . شد ی ملسی باعث اجراِی دستوراِت اتفاقی 
های  شدند، چیزی که در طراحی پنجره می  طراحی جابزی  باید طبق سلیقه ها هم آیُکنشک  بی

مرحله به مرحله با . های گِرد هایی با گوشه مربع: اولین َمکینتاش هم از بیل اَتکینُسن خواسته بود
اِم جزئیات توسِط جابز، اعضای گروه راه ی سایر  سازی کارکردهای پیچیده هایی را برای ساده تأییِد 

: ابزاِر بزرگ اضافه کردند تا ش را در این موارد راهربی کند-یک نوار. های همراه، ابداع کردند نتلف
اس  ِ ها در  آیُکنها، برگزارِی کنفرانِس تلفنی، رس زدن به ایمیل، چیدمان دلخواه  پشت خط گذاش

ی تشخیِص  ه واسطهی کاربر منتهی شد، چون ب سازی تجربه ی اینها به ساده همه. یک نوار، و غیره
  .فیزیکی نبود کلیدِ  برصِی کارکردها، دیگر لزومی به استفاده از صفحه

  
  

 1ي گوريال شيشه

  
، برای ساخت آیـَمِک ١٩٩٧سال  در ش به اپلبازگشت پس از. ها بود ی انواع مرتیال جابز شیفته

را که  G3او و آیْو، پاوربوِک . فاز بعدی وروِد فلز بود. و رنگی را برگزید شفاف د، پالستیِک نیمهجدی
شد، جایگزین  که با تیتانیوِم صیقلی ساخته می G4از پالستیکی با قالِب منحنی بود، با پاوربوک 

بدنه را به آلومینیوم تغییر دادند تا عشِق خود به فلزاِت گوناگون را  جنِس  ،کردند و دو ساِل بعد
 آلومینیوِم آنودیزه ساختند؛ در روِش  ی آیـَمک و آیـپاد نانو را از آلیاژِ  سپس بدنه. هم نشان دهند

مِ  آن اُکسیده  سطحِ  ،گیرد و سپس با عبوِر جریان برق اسید قرار می آنودیزاسیون، فلز داخِل یک ح
خواهد قابل انجام نیست،  وقتی به جابز گفته شد که این کار در حجمی که او می. شود می

درست در زمان فراگیرِی . در چین ساخت -فقط برای همین کار- ها را باال زد و یک کارخانه  آستین
ری برای ارشاِف کامل بر ساخت «: گفت می. ، به چین رفتپروژہ، آیْو برای رسکشی به ٢سسار  بی
دانستند ولی  ی ما را غیرممکن می رابی و دیگران ایده. نه، سه ماه در خوابگاه زندگی کردمکارخا

  » .زیادی دارد م بودم، چون با استیو به این باور رسیده بودیم که آلومینیوِم آنودیزه ارزِش من مصمّ 
سیدم ی فلز، به جانی نگاه کردم و پر  بعد از تهیه«: گفت جابز می. سپس نوبت به شیشه رسید

طور  های بزرگ و همین  های اپل، شیشه برای فروشگاه» ی عالی چه کنیم؟ ی شیشه برای تهیه
ام شیشه پلکان ی اصلی این بود که از پالستیک استفاده  برای آیـفـُن، نقشه. ای ساخته بودند های 

و داراِی  تر ظریفگفت با استفاده از شیشه، محصول خیلی  ولی جابز می. کنند، درست مثل آیـپاد
  .ی مقاوم در برابِر خراش، آغاز شد بنابراین جستجو به دنباِل شیشه. هویت خواهد شد
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ِ  در ابتدا منطقه های اپل  های فروشگاه ای کاویدند، زیرا شیشه چنین شیشه ی آسیا را برای یاف
رشکِت ی  مدیره از هیئت ١جابز، جان سیلی براْون ولی یکی از دوستانِ . شد هم در آنجا ساخته می

ل نیویورک، او را تشویق به صحبت با مدیرعامِل جوان و فعاِل آنجا،  ٢کُرنینگ گلَس مستقر در ش
ره تلفِن مقِر کُرنینگ را گرفت و تقاضای صحبت با ویکز . کرد ٣ل ویکزندِ یعنی وِ  بنابراین جابز ش
ود خواست برای ویکز پیغام  از جابز میولی در عوض به یکی از دستیاران او وصل شد که  ،را 
. ولی دستیار امتناع کرد» نه من استیو جابز هستم، لطفاً همین اآلن وصلم کنید«: گفت. بگذارد

اس با براْون، کلی داد و بی با او » های ساحل رشقی آشغال«داد کرد که چرا مثل  بنابراین جابز در 
اسی با مقِر اپل خواستاِر گفتگو با جابز شد، ولی  ماجرا،این ویکز با اطالع از . اند رفتار کرده طی 

سپس جابز با اطالع از این موضوع به ویکز ! منشی به او گفت که تقاضایش را با فکس ارسال کند
 .موش و گربه پایان داد عالقمند شد و با دعوت از او برای حضور در کوپرتینو، به این بازیِ 

ی مورد نیاز برای آیـفـُن پرداخت، ویکز پرده از یک  یشههای ش ویژگی تا که جابز به ترشیحِ 
کُرنینگ را قادر به ساخت محصولی به نام  ١٩٦٠ی  برداشت که در دهه ”شیمیایی تبادلِ “ فرآیندِ 

العاده محکم که به خاطِر عدم تقاضای انبوه، ُکرنینگ از  ای فوق کرده بود؛ شیشه ”ی گوریال شیشه“
های مد نظر خود را رشوع  ز در کیفیِت آن تشکیک و توضیِح ویژگیجاب. تولیدش منرصف شده بود

: حرفش پرید و گفت دانست، بنابراین میانِ  ویکز پایین افتاد، البته که او بیش از جابز می کِ فَ . کرد
. جابز پا پس کشید و الل شد» اَت اضافه کنم؟ شود لطفاً ساکت باشی و بگذاری کمی به دانش می«

ی بسیار  ی فرشده چگونگِی ایجاِد یک الیه: ، و درِس شیمی را آغاز کردسفید تختهویکز رفت جلوِی 
این توضیحات . محکم بر روی سطِح شیشه، از طریق فرآینِد تبادِل یونی را با دقت توضیح داد

ام شیشه های جابز و ارائه باعث برق زدِن چشم های گوریالی قابل تولید توسط  ی پیشنهاِد خریِد 
ظرفیت تولیدش را نداریم، هیچ یک از «: ویکز جواب داد. آینده شد ماهِ  ٦در  کُرنینگ
ی کارخانه   ».کنند هامان اآلن گوریال درست 

پروا ولی  مرشب و بی این ویکز را گیج کرد، چه آنکه او خوش» .نگرانش نباش«: جابز جواب داد
ناشی -وضیح داد که اطمیناِن غیر واقعی او برای جابز ت. ی تحریِف واقعیِت جابز بود نا آشنا با دایره

تر هزاران بار این توجیه  های مهندسی غلبه نخواهد کرد، ولی جابز پیش بر چالش -اندیشی از مثبت
. رکز کن. آیی بله که از پسش بر می«: پس بدون پلک زدن، خیره به ویکز گفت. را رد کرده بود

  ».توانی انجامش بدهی می
ماه  ٦در کمرت از «: ویکز بعد از تعریِف این ماجرا برای من، با حیرت رس تکان داد و گفت

ی کُرنینگ  تأسیساِت کارخانه» .تر هرگز تولید نشده بود ای ساختیم که پیش انجامش دادیم، شیشه
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وز تغییِر دی، تقریباً در طول یک شبانه ر .سی.ایالت کِنتاکی با خط تولید صفحاِت اِل ١ِربگِ ـدر َهریس
ام بهرتین محققان و مهندسین را «: ی گوریال بپردازد وقت به تولید شیشه کاربری داد تا به صورِت 

: ویکز در دفرتِ زیبایش، فقط یک قاِب یادگاری داشت» .گذاشتیم و کاری کردیم کارستان پروژہروی 
یبد«: ی آیـفـُن برای او فرستاده بود حاوی پیامی که جابز در روز عرضه  ، توانستیم  ون ش

 » .انجامش دهیم
  
  

  طراحي
 

های اپل، جابز  بازی و تأسیِس فروشگاه های کلیدی، مثِل اولین داستاِن اسباب پروژہدر بسیاری از 
های اساسی شده  آن هم کمی قبل از تکمیِل محصول، خواستار بازنگری ”توقف“ی  با فرشدن دکمه

ای  یِش شیشهـن  مبنای طراحی اولیه، تلفیِق صفحه. این در مورد طراحی آیـفـُن نیز تکرار شد. بود
دیشب نخوابیدم، «: گفت. آیْو رفت یک روز دوشنبه صبح، جابز به دیدارِ . ی آلومینیومی بود با بدنه

ترین محصوِل اپل از زمان تولید َمکینتاش  این مهم» .کردم که اصالً دوستش ندارم ر میبا خودم فک
بُرد، بالفاصله پی برد که  آیْو که اغلب از جابز حساب می. لنگید بود و از نظر او یک جای کار می

 ».استیو رشمسار شدم مجددِ  یادم هست که کُلی از ارزیابیِ «: حق با رئیس است
رکزِ مشکل این بود ک ایشگر قرار می ه  گرفت ولی در طراحی اولیه، به جای  آیـفـُن باید روی 

اییِ  اینکه بدنه ایشگر باز کند، صاف ایستاده بود  ی دستگاه از رس راه کنار رود و جا را برای خود
مد آ محور و کار  حد مردانه، وظیفه دستگاه بیش از. کرد وسِط صحنه و داشت با آن رقابت می

ً با طراحاِن زیردسِت . ود می  ٩دانم  ها می بچه«: آیْو صحبت کرد در این مورِد خاص، جابز شخصا
روز و حتی  مجبوریم شبانه. اید، ولی باید عوضش کنیم ماه خودتان را رس این طراحی هالک کرده

ل زنم چند تا ِششلو  کاری کنیم، بنابراین اگر بخواهید، همین اآلن زنگ می ها دوباره آخر هفته
جابز آن . به جای امتناع ورزیدن، گروه با بازنگری موافقت کرد» .بیاورند تا از رش ما خالص شوید

  .دانست می» در اپلخود  آمیزترین لحظاِت حضورِ  از افتخار«لحظه را 
ایشگر را گرفت و به این صورت، شیشه ی  در طراحِی جدید، یک نواِر فلزِی باریک دور تا دوِر 

اِم دستگاه در حاِل ادای احرتام به  حاال به نظر می. وسعت یافت کناریهای  گوریال تا لبه رسید که 
ن را خواست آ  ظاهِر جدید، تیره ولی همچنان دوستانه بود طوری که دلت می. ایشگر است
مدارها، آن و   بازنگری در مهندسی و طراحِی صفحه این تغییراِت ظاهری، مستلزمِ . نوازش کنی

ل نیز بود، اما حتی سختِی این تغییرات هم باعِث   محل قرارگیرِی پردازنده شان  انرصاِف جابز از اِع
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ولی ما خیلی   هر رشکت دیگری، تا آن موقع محصول را عرضه کرده بود«: گفت ِفیِدل می. نشد
 » .را فرشدیم ”کار از نو“ی  دکمه راحت

اینده یکی از ویژگی ل هاِی طراحِی جدید، نه فقط  گرایِی جابز، بلکه نشانگِر میِل او به  ی ک
ی دستگاه؛ طوری که حتی برای تعویِض باتری هم نشود آن را  یکپارچگِی کامِل بدنه: کنرتل هم بود

در حقیقت . یم مایل نبود که مردم با محتویاِت دستگاه َور بروندجابز هنوز هم مثِل قد. گشود
های کوچِک  کنند، پیچ را باز می 4های غیرمجاز، آیـفـُن  فهمید که تعمیرگاه ٢٠١١وقتی اپل در ساِل 

های  گوشتی هایی که با پیچ ِی مقاوم در برابر نفوذ عوض کرد، پیچ پَره های پنج پاییِن دستگاه را با پیچ
یمعمول شد  ها در این بود که می تعویض نبودِن باتری ، مزیِت قابلها گذشته از این. شدند ی باز 

: گفت کوک می. تر یعنی بهرت بینِی جابز، باریک تر از قبل ساخت؛ و در جهان آیـفـُن را خیلی باریک
اِم محصوالت می. استیو همیشه معتقد بود که باریک بودن زیبا است« ما . دبینی این را در 

 تر و باریک تر  هوشمند را داریم و هر بار، آیـپَد را باریک ِترین تلفن بوک، و باریک ترین نوت باریک
  ».ایم از قبل ساخته

  
 

  آيـفـُن يِـمعرف
  

به یکی از مجالِت معترب، که آیـفـُن که فرا رسید جابز طبِق معمول تصمیم گرفت  موعِد معرفیِ 
اسی با جان هیویی. خصوصی ارائه دهد یایش ن ُمبالغه رسدبیرِ  ١در  های همیشگی را  تایم، ه

خواسته این فرصت را  مدعی شد که می» .ایم این بهرتین چیزی است که تاکنون ساخته«: به کار بُرد
دهمش  هیچ آدمی توی تایم نیست که صالحیت نوشتنش را داشته باشد، می«: به تایم بدهد ولی

ِ فرصت، یکی از نویسندگاِن زرنگِ » .یک نفر دیگربه  ی  تایم در حوزه هیویی برای از دست نرف
ی خود به درستی اشاره کرد که در  گراسَمن در مقاله. ٢تکنولوژی را پیشنهاد کرد؛ لِو گراسَمن

 یبه طرز  ی موجودها د، بلکه ویژگیهای اخرتاعِی چندانی در آیـفـُن وجود ندار  حقیقت، ویژگی
َ -بر -تحسین ی وقتی وسایل. و این بسیار مهم است«: اند نگیز کاربردی شدها از ِرس   کنند، مان کار 

ی محصول را  احمقیمکنیم، که چقدر  عادت خودمان را رسزنش می یا چرا اول دفرتچه راهن
برای . انگار خودمان ناقصیم  وقتی ابزارهای ما ناقصند، ...های تُپُل نخواندیم یا لعنت به این انگشت

 ».میاز قبلتر  ساکه کنیم  کند، ما هم احساس می ی خوبی درست می وقتی کسی وسیله، همین
ایی از آیـفـُن در َمک فرانسیسکو، اَندی ِهرتزِفلد، بیل  در سان ٢٠٠٧ی  ُورِد ژانویه جابز برای رو

ام گروه َمکینتاِش اَتکینُسن، استیو وازنیاک  را دعوت کرد، درست مثِل رویداد معرفی  ١٩٨٤ و 
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. اِی معرفِی محصولش شد این اجرا، بدل به یکی از بهرتین اجراهای او در طول دوران حرفه. آیـَمک
رسد که همه چیز را عوض  هر از گاهی یک محصول انقالبی از راه می«: طور رشوع کرد این
و اولین » کل صنعت کامپیوتر را دگرگون کرد«که  ١٩٨٤سال  َمکینتاِش : رددو مثال ارائه ک» .کند می

امروز قصد داریم «: چینی کرد سپس با زیرکی زمینه» .کل صنعت موسیقی را متحول کرد«آیـپاد که 
ی بزرگ است که با  اولی یک آیـپاد با صفحه. انقالبی از همین رده را معرفی کنیم سه محصولِ 

ای است نوین در  و سومی وسیله .دومی یک تلفن همراه انقالبی است. کند می ملسی کار دستوراِت 
ایشگِر بزرِگ پشِت رسش،  ها آیُکن تصاویرِ  سپس همراه با تغییرِ » .ی ارتباطات اینرتنتی  عرصه در 

نینه تکرار کرد فهرسِت سه  یک آیـپاد، .و یک مرورگر اینرتنتی ،یک تلفن  یک آیـپاد،«: تایی را با ط
مطلب را گرفتید؟ اینها سه تا دستگاِه جدا «: سپس پرسید. و این بار تشویِق حضار» ...یک تلفن 

  ».ایم، آیـفـُن و ما اسمش را گذاشته .است یک دستگاهاین  نیستند، 
آیـفـُن آغاز شد، جابز و همرسش به فروشگاِه  فروِش  ٢٠٠٧ جوالیِ  اواخرِ وقتی پنج ماه بعد در 

از آنجایی که او اغلب در روِز اوِل . آن روز سهیم باشند رفتند تا در شور و هیجانِ آلتو  اپل در پالو
کرد، تعداد زیادی از هواداران در بیرون از فروشگاه گرد آمده بودند و او را  فروش چنین می

در . شود تا یک انجیل بخرد کردند، تو گویی که حرضت موسی دارد وارد فروشگاه می تشویق می
. شان دست تکان داد و لبخند زد جابز برای. ن، اَندی ِهرتزِفلد و بیل اَتکینُسن هم بودندبین مشتاقا

ام شب توی صف ایستاده بود«: ِهرتزِفلد گفت » .ام برایش یکی فرستاده«: جابز گفت» .بیل 
 »!خواهد شش تا میاو ولی «: ِهرتزِفلد جواب داد

ها دریافت کرد، اما رقبای اپل تأکید  نویس الگرا از وب ”ها خدای گوشی“آیـفـُن به زودی لقِب 
استیو باملر از . بازار نخواهد شد دالر خیلی گران است و موفق به تسخیرِ  ٥٠٠داشتند که با قیمِت 

دنیا است و به نظر  ترین تلفنِ  این گران«: گفت ١سی.بی.اِن.مایکروسافت در مصاحبه با سی
یک باِر دیگر مایکروسافت » .کلید ندارد رد چون صفحهای بخو  حرفه کاربرانِ  به دردِ که رسد  ی

میلیون آیـفـُن فروخت و بیش از  ٩٠، اپل ٢٠١٠تا پایاِن سال . محصوالِت جابز را دست کم گرفت
 .های همراه را درو کرد تلفن بازاِر جهانیِ  نصِف سودِ 

یاپردازی کرده بود، تر رؤ سال پیش ٤٠را  ”داینابوک“پارک که تبلِت  ی زیراکس آالن کِی، نابغه
زِد خاص  گویی داشتند، زبان ی پیش های کِی، که اغلب جنبه ارزیابی» .فهمد استیو رؤیا را می«: گفت

ی  اندازه«: کِی جواب داد. جابز از او پرسید که راجع به آیـفـُن چه نظری دارد. و عام بودند
آالن آن زمان » .آن وقت بر دنیا حکومت خواهی کرد ”پنج اینچ در هشت اینچ،“ایشگر را بکن 

رود  ی یک تبلِت کامپیوتری نشأت گرفته، و اپل می طراحِی آیـفـُن در اصل از ایده: دانست که ی
  .و حتی از آن فراتر رود- ی عمل بپوشاند جامه ”داینابوک،“تا ظرف چند سال، به رؤیاِی او 
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 در جراحیِ . ، رسایِت رسطان به سایِر نقاِط بدِن جابز برای دکرتها محرز شد٢٠٠٨در اوایل 
ونه٢٠٠٤پانکراس به سال  رسطاِن او را پیدا کردند و این منجر به شناسایی  برداری، توالی ژنومِ  ، با 
ری و ارائه .اِن .ساختارهای دی ل موفقیت باالتر شد ی درمان اِِی بی  .های هدفمند با احت

نی، داروهایی از خانوادهاو  در . کرد ف میها را مرص  ی ُمرفین همزمان برای کاهش دردهای جس
آلتو آمد، و یک روز همراه با جابز به  پاِول، کاترین اِسمیت به پالو نزدیکِ  دوسِت  ٢٠٠٧ی  فوریه
رکز می«: َروی رفت پیاده کند  استیو به من گفت که وقتی واقعاً حالش خراب باشد، فقط روی درد 

ها  اما واقعیت ورای این حرف» .دهد گفت این کار دردش را تسکین می می. رود آن می و به عمقِ 
 .فهمید درد هر که نزدیکش بود این را می بود و حینِ 

 شد؛ چیزی که متخصصیِن درمانی به خاطرِ  مشکِل دیگری هم  به رسعت داشت دردرسساز می
داشت و وزنش رو به   تغذیه ابز مشکلِ ج. رکِز زیاد روی رسطان و درد، از آن غافل شده بودند

ِ قسمت بزرگی از پانکراسش بود؛ عضوی که . کاهش بود بخشی از این، مربوط به برداش
در عین حال، هم رسطان . کند ها و سایر مواِد ُمَغذی را تولید می پروتئین های الزم برای هضمِ  آنزیم

ی روانی هم به این دو اضافه شد که  هیک مؤلف. و هم ُمرفین باعِث کاهِش اشتهای او شده بود
ِ  او از عنفوانِ : توانند آن را توضیح دهند دکرتها مشکل می جوانی دچاِر وسواِس افراطی در گرف

 . های طوالنی بود های غذایِی سخت و روزه رژیم
های  برای هفته. اش را ادامه داد غذایی جابز حتی بعد از ازدواج و آمدِن فرزندان هم عاداِت 

دی فقط یک چیز میم و بعد یک دفعه به تغذیه  -ساالِد هویج و لیمو یا فقط سیب- خورد  ت
ی پشِت پا می ایی،  درست مثِل دوراِن نوجوانی و با مقدس. گرفت خورد و روزه می زد، دیگر غذا 

قرار  کرد که در فُالن رژیِم غذایِی خود های آنچنانی می برای کسانی که ِرس میز نشسته بودند نطق
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خوار بود، اما بعد از عمِل جراحِی همرسش، ُسفره را  پاِول هم در ابتدای ازدواج گیاه. ها دارد و چه
خوار بود، بدل به یک  پرسشان که او هم یک گیاه. کرد رنگین می ،غذاهای پروتئینی با ماهی و سایرِ 

تر  ِی استیو، چیزی مهمدانستند که برای سالمت حاال همگی می. از نوع خوبش شد ”خوار چیز همه“
  .از جذِب منابعِ پروتئینی وجود ندارد

تر برای آلیس  استخدام کردند که پیش ١حریف به نام برایر براْون- فن- یک آشپِز نجیب و همه
آمد و با استفاده از سبزیجاِت پرورشِی  او عرصها می. پانیس کار کرده بود چز واتِرز در رستورانِ 

تقاضای جابز  هـربراْون صبورانه و مدبرانه . آراست َغذی برای شام میـو مُ ارنگ ـای رنگ پاِول، سفره
، این مشرتِی کامالً خود جابز. کرد را برآورده می -ساالد هویج، پاستا با ریحان، یا سوپ علف لیمو-

دانست یا افتضاح، قادر  رأی، با گرایشی مهارنشدنی برای قضاوِت آنی، که هر غذایی را یا عالی می
کادوی روییده شده بر سطح زمین و دیگری را آشغال کادو را بچشد و یکی را بهرتین آُو دو آُو  بود

 .قلمداد کند
شد و به هیچ  ها به زمین خیره می بعضی شب. او بدتر شد غذاییِ  ، اختالالِت ٢٠٠٨در اوایِل سال 
ی هاِی غذاِی چیده شده روی میِز طویلِ  یک از بشقاب ه دیگران نیمی از گا. زد آشپزخانه، دست 

ِ حتی یک کلمه، از پشت میز بلند مییغذا . رفت شد و می شان را خورده بودند که او بدون گف
ِن نگراِن آنها، ، ٢٠٠٨ در سالِ . زا بود تنش  این نوع رفتار، برای خانواده کیلو از  ١٨جابز جلوی چش

  .خود را از دست داد وزنِ 
ریِ  توسط مجله ٢٠٠٨در مارس » بزمشکِل استیو جا«ی  با انتشاِر مقاله او دوباره  ی فُرچون، بی

های درمانی اشاره  برای درماِن رسطان از طریق رژیم  ماهه ٩در آن مطلب، به تالِش . علنی شد
مقاله . اپل آمد اختیارِ و در حاشیه، ُجستاری راجع به نقش او در دستکارِی تاریخ سهاِم حِق  گردید

کرد تا  )احضار(اَندی ِرسور را به کوپرتینو دعوت  ،فُرچوناجرایِی ز، دبیِر در دسِت تهیه بود که جاب
پس تو کشف «: ِرسور زُل زد و گفت ی چهرهبه . کند آن او را تحت فشار، وادار به انرصاف از انتشارِ 

ای، بحث  سپس از طریِق تلفِن ماهواره» کجای این تازه است؟. ای که من یک عوضی هستم کرده
ی کُنای هاوایی بود، به راه  مشابهی را با جان هیویی رئیِس ِرسور در تایم، که آن موقع در دهکده

کامپیوتر، با موضوِع موارِد قابل  عامِل صنعِت  با جمعی از مدیرانِ   ی پیشنهاِد مصاحبه ارائه. انداخت
ی کذایی بود، ولی  ی آخر او برای جلوگیری از انتشار آن مقاله سالمتی، حربه افشا در مورِد مشکالِت 

 .فُرچون تسلیم نشد
 الشعاعِ  جابز معرفِی محصول را تحت ، الغریِ ٢٠٠٨ ژوئنِ به تاریِخ  3Gدر رویداِد معرفِی آیـفـُن 

نحیف مثل یک دزد «روی صحنه را  ”ی چروکیده“ مردِ  ،از اسکوایر ٢تام جونود. داد قرار خود
ادِ  ای  اپل اعالمیه. ود توصیف» اش بود ناپذیری آسیب رسمیِ  دریایی، در لباسی که پیش از این 
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در . دانست ”ی معمولی یک عارضه“ی  او را نتیجه وزنِ  و در آن کاهِش کرد عاری از حقیقت منترش 
جابز را  سالمتیِ  ،ی دیگر یک اعالمیه با انتشارِ ی مطبوعات، اپل  انههای مرصِّ  ماِه بعد، به خاطر سؤال

  . عنوان کرد ”ای خصوصی مسئله“
را تقبیح جابز  سالمتیِ  شفافیت راجع به مشکالِت  ای، عدمِ  تایمز، در مقاله جو نوِرسا از نیویورک

ی«: سپس در جوالی نوشت. کرد اطمینان  مدیرعاملش موردِ  در بیان حقیقِت مشکالِت تواند  اپل 
آقای جابز، اپل فرهنگ رازدارِی مخصوصی را بسط داده که در بسیاری  مدیریِت  تحِت . باشد
 ،ُورد معرفی خواهند شد کاری در باِب اینکه چه محصوالتی در َمک مخفی-ها مفید واقع شده  جنبه

» .ی رشکت، سم مهلکی است ولی چنین فرهنگی برای اداره. استاز بهرتین ابزارهای بازاریابِی آنها 
ی اپل بود که  از بیانیه ”ای خصوصی مسئله“در حاِل نگارِش این ستون و برجسته کردن عبارِت 

کلفت طرفی  کنی با یک عوضِی گردن من استیو جابزم، تو فکر می«: اسی غیرمنتظره دریافت کرد
مالی که اک اطالعاتت  نجَ کنم تو یک سطِل لَ  و من فکر می ،داند که خودش را باالتر از قانون می

ی اطالعاتی راجع به وضعیِت سالمِت خود  جابز بعد از این رشوِع جالب، پیشنهاِد ارائه» .غلط است
نوِرسا ضمن محرتم شمردِن . را داد، تنها رشطش این بود که نوِرسا آن اطالعات را محرمانه نگه دارد

آن را گزارش کند، به خصوص زمانی که مشخص شد مشکالِت سالمتِی جابز توانست  تقاضایش می
اش نبود و عوِد مجدِد رسطان هم  مشکالْت مخِل زندگی«ی معمولی است  چیزی بیش از یک عارضه

ی مدیره  خواست به هیئت به نورسا داد بیش از آن چیزی بود که می او اطالعاتی که» ؛رفت انتظار 
  .دهد، ولی عین حقیقت نبوداپل ب دارانِ  و سهام

دالر در  ١٨٨های ناشی از کاهِش وزِن جابز، قیمِت هر سهِم اپل از  تا حدودی به خاطر نگرانی
در اواخِر آگوست، اوضاع بدتر شد . دالر در انتهاِی جوالی کاهش یافت ١٥٦به  ٢٠٠٨آغاِز ژوئِن 

. ، همه چیز زیر رس سایت گاوکِر بودجابز را منترش کرد ی فوِت  چرا که بلومربگ به اشتباه اعالمیه
ی معروف مارک تواین را در این باره روی  ی موسیقی، طعنه جابز چند روز بعد در رویداد ساالنه

آیـپادهای جدید در راه بودند ولی حضور او با » .آمیزند من بسیار اغراق مرگِ  گزارشاِت «: پرده بُرد
  .دالر رسید ٩٧ر اوایل اکترب قیمت هر سهم اپل به د. جسمی ویران، برای طرفداران، قوت قلب نبود

با جابز  -واقع در کوپرتینو-در مقر اپل  ،داگ موریس از رشکِت یونیورسال میوزیک ،در این ماه
موریس از . آلتو دعوت کرد ی خود در پالو ولی جابز در عوض، او را به خانه. قراِر مالقات داشت

ری و درِد او غافلگیر شد اعانه برای مبارزه با رسطان  آوریِ  قرار بود در یک مراسِم جمع .دیدِن بی
مورد تجلیل  ”شهر امید،“آنجلس رشکت کند و به خاطِر مشارکت در تأسیس مرکز درمانِی  در لوس

بار به خاطِر موریس و خوِد مراسم،  کرد ولی این جابز معموالً از مراسِم خیریه حذر می. قرار بگیرد
شد،  برگزار می ١مانیکا سانتا ی بزرگ در ساحلِ  در مراسم، که زیِر یک خیمه. تصمیم به رف گرفت

                                                 
1  Santa Monica 



و ی  ـ س ل  ص ت ف ف   ٤٩٣   | ه

 

موسیقی دمیده  ای در صنعِت  نفر از حضار، گفت که چطور جابز روِح تازه ٢.٠٠٠موریس نزِد 
شب ادامه یافت و  تا نیمه - ٣و آکُن ٢، لیونِل ریچی، اریکا بادو١توسط استیوی نیکز-اجراها . است

امِ  جیمی آیووین یک کاپشِن کاله. ردجابز رسما خو  عرص کالهش را روی رس  دار به او داد که 
 ».خیلی مریض بود، رسد و شکننده و نحیف«: گفت موریس می. کشیده بود
ن سال داشت مجله  ی قدیمِی مقاالِت تکنولوژیک در فُرچون، برنت شلِندر، دسامربِ   هنویسند ه
ی چندنفری با جابز، بیل گِیتس، اَندی گروْو  ارش در آنجا مصاحبهکرد و قرار بود آخرین ک را ترک می

سازماندهی جلسه کار سختی بود ولی درست چند روز قبل از آن، جابز در . و مایکل ِدل باشد
گِیتس ابتدا رنجید » .اگر پرسیدند چرا، فقط بگو چون من یک عوضی هستم«: اسی انرصاف داد

البته که حق با او بود، دلیل «: جابز چطور بوده، گفت نیِ جس اما بعدها که فهمید وضعیِت 
دلیل عدم حضورش، زمانی » .خیلی درستی هم داشت، فقط آن موقع نخواست به ما بگوید  خیلی

 ُوردِ  دسامرب اعالم کرد که جابز در حال لغو حضورش در َمک ١٦از پرده بیرون افتاد که اپل در 
 .بودتوسِط او بزرگ  محصوالِت  معرفیِ  گذشته، همواره محلِ  سالِ  ١١ژانویه است، رویدادی که در 

نه ها راجعِ به وضع سالمت او، این بار طعِم تلِخ حقیقت نیز در  زنی فضای اینرتنت پر شد از گ
طور از اینکه اپل  همین. اش بود زندگِی خصوصی  جابز، عصبانی و معتقد به تجاوز به حریم. راه بود

ی  ژانویه ٥بنابراین در . کرد ، احساس ناراحتی میبود چندان فعال عمل نکردهدر پشتیبانی از او 
ُورد کناره گرفته  ادعا کرد که از کنفرانس َمک. کننده منترش کرد ی گمراه ی رسگشاده ، یک نامه٢٠٠٩

ن«: باشد و در ادامه آورد اش خانواده را باتا زمان بیشرتی  دانید، در  طور که خیلی از ش می ه
ن می. ام ، وزن کم کرده٢٠٠٨طوِل ساِل  اند، یک عدِم  کنند دلیلی برای آن پیدا کرده دکرتهای من گ

های خونِی  آزمایش. دزدد های مورِد نیاز برای سالمِت بدنم را می تعادِل هورمونی که پروتئین
  ».عالِج این مشکل، نسبتاً ساده است. اند پیچیده، این تشخیص را تأیید کرده

های تولیدی توسط  ی این ادعا صحیح، ولی ِپی رنگ آن محو بود؛ یکی از هورمون هشالود
شود کبِد انسان، قند  است که عملکردی بر عکِس انسولین دارد و باعث می ٤پانکراس، گلوکاگون

در نتیجه بدن به . کرد رسطان به کبِد جابز رسایت کرده بود و داشت آن را فاسد می. ترشح کند
از این رو دکرتها داروهایی برای کاهش سطح گلوکاگوِن خونش تجویز . ده بودخودسوزی افتا

بله، جابز عدم تعادِل هورمونی داشت ولی مشکل اصلی رسطانی بود که از پانکراس به . کردند
. خواست که برای عموم نیز چنین کند کرد و می نزد خودش این را انکار می. کبدش رسایت کرده بود

. عام بود شد زیرا او مدیرعامِل یک رشکِت سهامیِ  لحاظ قانونی منشاء مشکل میمتأسفانه این از 
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خواست  های خربی بود، و از همین رو می ها و سایت نویس عصبانیتش از بابت رفتاِر وبالگ اصلِ 
 .ی متقابل کند حمله

. آورد ب میای را تا اش، بسیار بدحال بود و درِد کُشنده ی خوشبینانه در این مقطع با وجود نامه
پوستش خشک و . ای از معالجاِت دارویی با عوارِض جانبِی فرساینده شده بود دور تازه واردِ 

ِ درمان. چروکیده شد درمانِی -های جایگزین، به باسِل سوئیس پرواز کرد تا پرتو در تالشی برای یاف
نوعی از درماِن تجربی شد که همچنین در روتِرداِم هلند، وارِد . همراه با تزریِق هورمون را بیازماید

 .معروف است ٢های ِپپتید توسط گیرنده ١به درماِن رادیونوکلئیدی
 ١٤. های حقوقی، رسانجام رف به مرخصِی درمانی را پذیرفت بعد از یک هفته پر از مشاجره

ت های مطبوعا اپل، که با رسزنش کنجکاوی کارمندانای رسگشاده خطاب به  در نامه ،٢٠٠٩ی  ژانویه
 ،متأسفانه، حِس کنجکاوی نسبت به سالمتِی من«: طور نوشت شد، این ها رشوع می نویس و وبالگ

و در » کننده است ام، بلکه برای هر کس دیگری در اپل نیز ناراحت نه تنها برای خود و خانواده
در « :ها هم که ادعا کرده بود، نیست اش به این سادگی تعادل هورمونی ادامه آورد که عالج عدم

تر از چیزی است که  ام پیچیده ای که گذشت پی بردم که مشکالِت مرتبط با سالمتی طوِل هفته
ی رشکت را بر عهده گرفت ولی جابز  های روزانه تیم کوک دوباره مسئولیِت عملیات» .پنداشتم می

ت مهم مشارکت می به مجدداً   و در ژانویه ،کند اعالم کرد که همچنان مدیرعامل است، در تصمی
  .باز خواهد گشتاپل 
  

اس بود، بیل کَمپِبل و آرت لِوینسون که هر یک  ً  با دو نفر در  ا ام این مدت دا جابز در 
فردی، و حضور به عنوان  ی سالمِت  ی خصوصی در زمینه مشاوره: نقشی دوگانه بر عهده داشتند

داران هم که اصالً در جریان  مدیره تا حدی، و سهام باقِی اعضای هیئت. مدیره عضِو ارشِد هیئت
حقوقی شد؛ کمیسیوِن بورس و اوراق بهادار  بروز مشکالِت  که این مورد نیز باعِث  ،امور نبودند

. داران مخفی کرده یا خیر از سهام را ”اطالعات حیاتی“ای گشود تا تحقیق کند که آیا رشکت  پرونده
اطالعاِت  در صورت اقداِم یک رشکِت سهامِی عام به انتشاِر اطالعاِت غیر واقعی، یا مخفی کردنِ 

ی کالهربداری دور از  آن رشکت اثر بگذارد، تشکیل پرونده های مالیِ  بینی تواند بر پیش واقعی که می
جابز و جادوِی ی  اسطورهاز آنجایی که . گیرد قرار می ذهن نیست چرا که در شموِل جرائِم تبهکارانه

او  رسید مشکِل سالمِت فردیِ  خود اجین شده بود، به نظر می اپل به دوراِن اوجِ  رسیدنِ حضورش، با 
این نیز بخشی تاریک از قوانیِن جارِی مملکت است زیرا . ی قانونی قرار بگیرد در شموِل این ضابطه
آزمایی  قانونی، صحِت توجیِه حفِظ حریِم شخصِی جابز، باید مورد راستیی  با توجه به این ضابطه

اش، و هم  کاری که در مورد او بسیار سخت بود، زیرا هم در مورِد حریم خصوصی. گرفت قرار می
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اِم مدیرعامل جابز در . داد های دیگر حساسیت به خرج می در مورد تضمیِن منافع رشکت، بیش از 
بسیار احساساتی شد و بارها در مقابِل پیشنهاِد دیگران . کوتاه آمدن نداشت صدِ این مورد، اصالً ق

  .رسایی کرد گریه و یاوه کارِی کمرت،  برای پنهان
داِر وظایفی باشد که  کَمپِبل که برای دوستِی خود با جابز حرمت قائل بود، هرگز نخواست عهده 

. گیری کرد مدیره کناره شنهاِد خودش از هیئتکردند، بنابراین به پی حریِم خصوصِی او را نقض می
برای من، حفِظ حریِم شخصی بسیار مهم و استیو یک دوسِت یک «: بعدها در این باره گفت

مدیره نیست ولی او  وکال رسانجام گفتند که نیازی به استعفای کَمپِبل از هیئت» .میلیون ساله است
  .آندرآ یونگ از آُون گرفتتیجه جای او را در ن. بود مدیره می دیگر نباید عضو ارشِد هیئت

ها را دور  مدیره ارابه تحقیقاِت کمیسیوِن بورس و اوراق بهادار به جایی نرسید، اعضای هیئت
اند تا او از فراخوانی برای ارائه جابز دایره کردند اَل گُر از آن روزها . ی اطالعات بیشرت مصون 

کنیم ولی منتشـر خواستند جزئیاِت خصوصی بیشرتی  مطبوعات از ما می«: کرد طور یاد می این
خواست حریم  انه میرصّ ی خوِد استیو بود که مُ  ی اطالعاتی فراتر از الزامات قانونی، به عهده ارائه
وقتی از گُر پرسیدم » .ی ما بود اش مورد تجاوز قرار نگیرد، و این خواسته مورد احرتام همه صیخصو 

چون آن -شد  ی اطالعاِت بیشرت می ی ارائه مدیره نبایستی آماده هیئت ٢٠٠٩که آیا در آغاِز سال 
نی جابز خیلی بدتر از چیزی بود که به عموِم سهام  ،بودداران گفته شده  زمان مشکالِت جس

هاِی کافی روِی  ما یک مشاوِر حقوقی از بیروِن رشکت آوردیم تا بررسی«: طور جواب داد این
شاید فکر کنی . آور را انجام دهد، و بعد همه چیز را از روی کتاِب قانون پیش بردیم ضوابِط الزام

  ».زد ها واقعاً حا را به هم می جویی ام، ولی آن عیب حالت تدافعی گرفته
رئیِس اسبق امور جری یورک . ها بود مدیره، مخالف این گفته ی دیگر از اعضای هیئتاما یک

ً چیزی نگفت ولی به طور غیررسمی و محرمانه پیِش یکی  ،اِم.بی.مالی در کرایسلر و آی گرچه علنا
مشکالِت سالمتِی جابز  ٢٠٠٨مدیره در اواخر سال  از اینکه هیئت ،ژورنال اسرتیت از خربنگاراِن وال

ن موقع استعفا   کنم ای رصیح بگویم، آرزو می«: را الپوشانی کرده بود، ابراز انزجار کرد کاش ه
. رسیدچاپ به ژورنال  اسرتیت های او در وال قول ، نقل٢٠١٠با فوِت یورک در سال » .داده بودم

ین اطالعاتی را به فُرچون داده بود که این مجله در سوم - باز هم به طور غیر رسمی-یورک 
 .، از آنها استفاده کرد٢٠١١مرخصِی درمانِی جابز در سال 

های نقل شده از یورک حقیقت داشته باشد زیرا در آن  ها در اپل باور نداشتند که صحبت بعضی
ً اعرتاضی به امور نکرده بود ها درست است؛  دانست که گزارش ولی بیل کَمپِبل می. زمان هرگز رس

جری یک شب «: گفت کَمپِبل در این مورد می. او اعرتاض کرده بود به ٢٠٠٩یورک در اوایل سال 
شب زنگ زده بود و  ی بعد از نیمه بیش از ظرفیت خودش مرشوب خورده بود، ساعِت دو یا سه

ی ها را راجع به سالمتی چه مزخرفاتی، من این دروغ“: گفت می   کنم، ما باید خودمان ته اش باور 
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اس گرفتم، گفت ”.تویش را در بیاوریم و  بنابراین  ”.اُه، نه بابا، مشکلی نیست“: اما صبح که با او 
 ».هایی زده بود کذایی، زهرماری خورده و پیش خربنگارها حرف مطمئنم در یکی از آن عرصهایِ 

  
  

1مفيسم  
 

های  ی رسطان رئیِس گروِه تومورشناسِی جابز، دکرت ُجرج فیرش، پژوهشگری پیرشو در زمینه
ها پیش به او هشدار داده بود که شاید ناگزیر از  گوارشی از دانشگاه استنفورد، از ماهدستگاه 

لورین . کرد کبد باشد، ولی این هم از مواردی بود که جابز در برابر پذیرش آن مقاومت می پیوندِ 
اید دانست که بارها ب چون می ،دهد خود ادامه می پاِول خوشحال بود که فیرش به ارصار و یادآوریِ 

  . هایی را بپذیرد جابز را ترغیب کرد تا چنین ایده
اش به سادگی  تعادل هورمونی ، یعنی درست بعد از ادعای اینکه عدم٢٠٠٩ی  رسانجام در ژانویه

اما باز هم مشکلی در میان بود؛ نام جابز وارد فهرسِت انتظار . شود، به پیوند راضی شد درمان می
یفرنیا شد ولی عیِن روز روشن بود که هرگز به موقع نوبتش نخواهد برای پیونِد کبد در ایالِت کال

ضمن اینکه معیارهای مورد . مشابه او بسیار کم بود  تعداد اهداکنندگان با گروه خونی. شد
های کِل کشور را تعیین  اُرِگان که سیاست - ایالت- ی متحِد اهدای عضِو  استفاده توسط شبکه

ران رسطانی ارد که از هپاتیت و سیُرز رنج میکند، به سمت کسانی گرایش د می  .برند، نه بی
ر ندیِ  ،هیچ راه قانونی برای یک بی . وجود ندارد که صف را جا بگذارد ،جابز حتی به ثرو

رِی کبدِی پیرشفته(ها بر اساس معیار ِملد  کننده دریافت شوند که در آن با  انتخاب می) مدل بی
ر به  زمان حضور در فهرسِت  ای بدن و مدت ه گیری سطح هورمون  اندازه انتظار، فوریِت نیاِز بی

ام موارِد اهدای عضو به دقت زیر نظِر . گردد بندی می پیونِد عضو تشخیص داده شده و اولویت
است تا هر فرِد متقاضی، قادر  در دسرتس هاِی عمومی سایت ها روی وب بازرسان قرار دارد و داده

 . خود در فهرسِت انتظار باشد ی وضعیت به مشاهده
زد و هر شب  های اهدای عضو چرخ می سایت لورین پاِول مثِل اجنه در وب. روزهای بدی بود
خودش . کرد انتظارشان را بررسی می زمانِ  آنها و مدت ، امتیاِز ِملدِ انتظار تعداِد افراِد فهرسِت 

ماندیم ولی  عضو می دریافِت  وئن منتظرِ شد حساب کرد، در کالیفرنیا باید تا بعد از ژ  می«: گفت می
ی دکرتها حس می وجو کرد و  بنابراین رشوع به پرس» .رَدآوَ  کردند کبدش تا آوریل بیشرت دوام 
٪ از ٣دو ایالت ثبت نام کرد؛ چیزی که فقط  توان همزمان در فهرسِت انتظارِ  روشن شد که می

قانونی منعی ندارد، حتی با اینکه  ی به لحاِظ چنین کار . دهند های بالقوه انجام می کننده دریافت
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ندان است های درمانی می منتقدیِن سیاست سختی  با این حال کارِ . گویند که فقط به نفعِ ثرو
ساعت خود را به  ٨باید قادر باشد ظرف   کننده دریافت: طلبد الزامی را می است، چون دو رشِط 

رستاِن مورد نظر برساند  ی شخصی ِف که جابز به لط-بی توانست، و دکرتهای  اش می هواپی
رستان بایستی قبل از اضافه شدِن فرد به فهرسِت  ً معاینه بی   .ی حضوری انجام دهند انتظار، حت

فرانسیسکو، که بارها به رشکِت اپل مشاوره داده بود، مردی موقر  ُجرج رایلی حقوقداِن اهِل سان
رستاِن دانشگاِه متودیسِت . بودنگران و از دوستاِن نزدیِک جابز  و دل  ١والدینش هر دو دکرتهای بی

، مدیر انستیتوی پیونِد ٢ممفیس بودند، خودش نیز متولِد ممفیس و از دوستان نزدیِک جیمز ایُسن
ها در کل کشور است؛ در سال  ترین واحِد جراحی ایُسن یکی از بهرتین و پرمشغله. عضِو آنجا بود

ران در دو فهرسِت  ١٢١، گروِه جراحِی ایُسن ٢٠٠٨ ِ بی پیونِد کبد انجام داده بود و او با قرار گرف
مردم حِق . سیستم نیست این کار دور زدنِ «: گفت در این باره می. انتظار هیچ مشکلی نداشت

ران برای برخورداری از . شان را دارند انتخاِب محِل دریافِت خدماِت درمانی ممکن است برخی بی
کند،  بر عکسش هم صدق می. را به مقصد کالیفرنیا یا جای دیگری ترک کنند ٣سیخدمات، تِنِ 

 آلتو و انجامِ  پرواِز ایُسن به پالو ،رایلی» .طبیعی است که مردم از کالیفرنیا به تِِنسی بیایند
 .دیدتدارِک های الزم را  آزمایش

در . انتظاری زجرآور رشوع شددر اواخر فوریه، جابز در فهرست انتظار تِِنسی هم قرار گرفت و 
. روز دیگر بود ٢١اش تحلیل رفت، زمان تخمینِی انتظار  ی اوِل مارس به رسعت قواِی بدنی هفته

هر روز از » .زد که امیدی به ماندنش ندارم وحشتناک بود، ظاهرم داد می«: گفت لورین پاِول می
رسِت انتظار رسید، سپس دوم و ی سوِم فه ی مارس به رتبه در میانه. گذشت تر می دیروز سخت
جایی در دوردست . هیچ امیدی آمدند و رفتند اما بعد، روزها پشِت رس هم، بی. باألخره اول

تیِم ممفیس ( ٥و جنوِن مارس ٤عید َسنت پاتریک ای تلخ در ُرشُِف وقوع بود؛ با نزدیک شدنِ  حادثه
ِ آمارِ ) حضور و در ورزشگاِه محلی بازی داشت ٢٠٠٩هم در مسابقاِت   تصادفاِت  و با باال رف

ِ عضوِ  ای به خاطرِ  جاده  .شد اهدایی، بیشرت می ُرشِب َخمر، بخِت یاف
ی سوم عمِر خود بود، در تصادِف  ی دهه مردی جوان که در میانه ،٢٠٠٩مارس  ٢١ی  آخر هفته

درنگ به  جابز و همرسش بی. ی اهدا شدند اتومبیل جان باخت و اعضای حیاتی بدنش آماده
هواپی درست قبل از ساعِت چهاِر صبح در فرودگاه نشست و ایُسن به . ممفیس پرواز کردند

مدارک و . ی عمِل جراحی بود چیز آماده ود، منتظر و همهاتومبیلی روی بانِد فر . پیشوازشان آمد
رستان تکمیل و امضا شدند فرم  .های الزم در راه بی

                                                 
1  Methodist 
2  James Eason 
3  Tennessee 

ام ایاالت متحده آن را جشن  ١٧یکی از اعیادی که توسط مهاجرین ایرلندی به امریکا آمد و در   ٤   م.گیرند میمارس، 
  م.NCAAاشاره به برگزاری مسابقات بسکتبال   ٥
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زیرا وقتی دکرتها کبدش را . بخش نبود آمیز بود ولی اطمینان عمل جراحِی پیونِد عضو، موفقیت
ن غشایی که (ی ِصفاقی  هایی روی پرده کردند، لکه خارج می ) کند را احاطه میشکمی  اعضایِ ه

به عالوه تومورهایی در کبد او یافتند، پس هیچ بعید نبود که رسطان به جاهای دیگر . مشاهده شد
ری خیلی رسیع رشد کرده و در بدن پخش شده بود. هم رسایت کرده باشد دکرتها فقط قادر . بی

ونه  .های ژنتیکی بودند ی و انجام آزمایشر بردا به 
ی  نیاز به عمل جراحی بود، ولی جابز در مقابِل تالِش دکرتها برای تخلیه چند روز بعد دوباره

بخش تزریق کردند و کار را از رس گرفتند، بخشی از محتویات  وقتی به او آرام  .شکمی مقاومت کرد
اینجا بود که خود را به عینه در پیشگاه مرگ . الریه گرفت هایش کشیده شد و ذات به داخِل ریه
  :عدها در رابطه با آن روز گفتب. حارض دید

 
ً به خاطِر خراب« ها را هم با خودش  لورین آنجا بود و بچه. ُمردم آنها داشتم می کاریِ  تقریبا

ی رید همراه با یکی از برادرهای لورین . کرد شب را به صبح برسانم آورده بود، چون کسی فکر 
ِی خصوصی به دارتاو را . گشت ی تحصیلش دنباِل کالج می داشت برای ادامه  ١موث با یک هواپی

کردند این آخرین  هر سه فکر می. یک هواپی هم دخرتها را آورد. آوردند و ماجرا را برایش گفتند
  ».هشیاری است، ولی دوام آوردم من در حینِ  فرصت برای دیدنِ 

 
رستان. های بعدی را بر عهده گرفت پاِول مسئولیِت مراقبت مانْد و  می ام روز در اتاق بی

ایشگرها نگاه می جانی آیْو که به محِض امکان خودش را به دیداِر جابز . کرد گوش به زنگ، به 
مادر و برادرهای لورین » .کرد لورین مثل یک برب زیبا ازش محافظت می«: گفت رسانده بود، می

او و ُجرج رایلی . خواهر جابز، ُمنا سیمپسون هم به مراقب از او شتافت. بارها به کمکش آمدند
  : گفت می جابز خودِ . کنار تختش پر کننددر داد جاِی لورین را  تنها کسانی بودند که جابز اجازه می

. العاده بودند مادر و برادرهایش فوق- ها مراقبت کنیم  مان کردند از بچه ی لورین کمک خانواده«
ً به هم نزدیک ه ای مثل این، آدم ولی تجربه. من خیلی ضعیف و حساس شده بودم ا را عمیقا

 ».کند می
رستانی وارد می ها را در فُرمِ  آمد و داده صبح می ٧پاِول هر روز ساعت  خیلی پیچیده «: کرد بی

که جیمز ایُسن و همکارانش از راه  ٩سپس ساعِت » .بود چون چیزهای زیادی آنجا در جریان بود
هنگی می شب، قبل از اینکه  ٩گذاشت و ساعِت  می هاِی درمانی با آنها جلسه رسیدند، برای ه

هایی که برایش پیش آمده بود را  طور سؤال ها و همین برود، گزارِش عالئم حیاتی و سایر سنجه
انم این به من کمک می«: کرد آماده می   ».کرد مغزم را درگیر کنم و متمرکز 

                                                 
1  Darthmouth 
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پذیرِش : ه آن نپرداخته بودایُسن در ِممفیس کاری را انجام داد که هیچ کس در استنفورد کامل ب
اِم مراقبت توانست دوران  از آنجا که مدیِر انستیتو بود، به خوبی می. های درمانِی جابز مسئولیِت 

بخشی و  ی دردها، تغذیه، توان های رسطان، معالجه نقاهت و بازپرورِی بعد از جراحی، آزمایش
هنگ کند زای مورد  های انرژی نستیتو، نوشیدنیحتی ِرس راِه آمدن به ا. پرستاری را با هم ه

 .خرید ی جابز را هم می عالقه
بودند؛ زناِن  ١پی سی سی جابز، دو خانم از اهالی شهرهاِی کوچِک می محبوِب پرستارهای 

ی قابل دی که مرعوِب کاریزمای او  ایُسن ترتیبی داد که فقط آنها از جابز مراقبت . شدند اعت
کرد  ایُسن او را به خوبی اداره می. بودی ی استیو باید ِسِمج می رای ادارهب«: گفت تیم کوک می. کنند

ی توانست، چیزهایی اگر چه  و حتی قادر بود به چیزهایی وادارش کند که هیچ کَِس دیگری 
 » .ولی برای سالمتش رضوری ،ناخوشایند

ام مراقبت کنرتِل امور از دستش خارج از آنجا که . شد ها، جابز گاهی تقریباً دیوانه می با وجود 
اش کامل  حتی وقتی هوشیاری. شد افتاد یا عصبانی می گویی می کرد، به هذیان تلخی می-اوقات ،بود

بخش، متخصِص ریه سعی داشت  یک بار بعد از تزریِق آرام. آورْد اش رس بر می نبود، کاراکرتِ یاغی
اش  از طراحی: که کنان گفت ِمن کرد و ِمنروی صورتش بگذارد که جابز ناگهان آن را پاره را ماسکی 

ی توانست صحبت کند،  با اینکه به سختی می .خواهد آن را روی صورتش بگذارند متنفر است و 
دکرتها فقط  !خواِه خود را انتخاب کند دستور داد پنج ماسِک متفاوت بیاورند تا از بیِن آنها طرِح دل

نجام او بود که توانست استیو را آرام کند و ماسک را روی رسا. با دهاِن باز، لورین را نگاه کردند
گفت  می. بیزار بود هم جابز از نشانگر اکسیژن که روی انگشتش گذاشته بودند. صورتش بگذارد

پاِول به خاطر . کرد آن پیشنهاد می ترِ  هایی برای طراحی ساده خیلی زشت و پیچیده است و روش
شد  کرد، و همین بود که باعث می پیرامونش دقت می سایلِ همیشه به جزئیات و و «: آورد که می

  ».عبوث جلوه کند
رفت، دوسِت نزدیِک پاِول،  آمد و باز از هوش می یکی از آن روزهایی که مدام به هوش می

ی او با جابز همیشه عالی نبود ولی پاِول ارصار کرد تا باالی  رابطه. آمد شکاترین اِسمیت به مالقات
» .آیـفـُنم را بده«: نوشتوقتی آوردند، . ابز با دست اشاره کرد، قلم و کاغذ خواستج. تختش بیاید

 ”بکش تا باز بشه“او را گرفت و طرز کاِر  استیو دسِت . اِسمیت آن را از داخِل کمد برداشت و آورد
  .و چگونگِی کار با صفحات را نشانش داد

التحصیلی از هاروارد،  او بعد از فارغ. رنگ شده بود ی جابز با دخرتش لیسا هم بسیار کم رابطه
اس بود در نیویورک زندگی می دو بار به ممفیس   ولی با این حال. کرد و به ندرت با پدرش در 

متأسفانه این را به خوِد » .آمدنش برایم خیلی معنی داشت«: آمد که جابز قدرداِن این کارش بود

                                                 
1  Mississippi 
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 امادانستند،  ی پدرش غیرقابل تحمل می ا هم به اندازهبسیاری از اطرافیاِن جابز، لیسا ر . لیسا نگفت
خواست  ای بود که می به لیسا خوشامد گفت و سعی کرد او را وارد جمع کند، زیرا این رابطه لورین

 .ترمیمش کند
های صفراوی در  هنوز لوله. همزمان با بهبود، شخصیِت حساس و عصبِی جابز نیز برگشت

وقتی بهبودش رسعت گرفت، خیلی رسیع از فاِز قدردانی عبور « :گفت کت اِسمیت می. بدنش بود
ما همه منتظر بودیم که ببینیم آیا از . اش، بدخلق و طلبکار کرد و درست برگشت رس جای قبلی

 ».آید یا نه، که نیامد این دوره با رفتاری مهربانانه بیرون می
دستور . سازتر بود ز همیشه مشکلاو همچنان عاداِت غذایِی آنتیکش را حفظ کرد که این، خود ا

را کنار هم ردیف ) تنها چیزی که حارض به خوردنش بود(ی مخلوط  میوه داد هفت یا هشت آب می
چشید  بعد با یک قاشق، مقداری از هر کدام را می. بخش داشته باشد کنند تا بتواند انتخابی رضایت

و  خره یک بار ایُسن جلویش ایستادباأل » .آن یکی هم خوب نیست... این خوب نیست« : گفت و می
فکر کن . غذا نگاه نکن دانی استیو، ماجرا ربطی به مزه ندارد، دیگر به اینها به چشمِ  می«: گفت

 ».دارو هستند
تیم کوک . آمد توانست با همکارانش در اپل مالقات کند، اخالقش حسابی ِرس جا می وقتی می

ی آن  کوک درباره. داد یاِن پیرشفِت امور قرار میشتافت و رئیس را در جر مرتب به دیدارش می
دیدم، انگار  اش می چرخید به سمِت اپل، برِق امید را در چهره هر بار که بحث می«: گفت روزها می

ً رشکتش را دوست داشت» .شد ها همه روشن می داخل قلبش چراغ رسید  به نظر می. جابز عمیقا
جزئیات به او انرژی . همه سختی، جان به در بردهفقط برای بازگشت به اپل است که از این 

ام، نه تنها به بحث . داد می ام شد، جابز یک ساعِت  وقتی توضیحاِت کوک راجع به آیـفـُِن جدید 
 ”GS“بلکه حتی روی اندازه و فونِت  ،)توافق کردند 3GSروی آیـفـُن (روی انتخاب نام پرداخت 

  )خیر( ؟شدند و یا کج نوشته می) بله( ؟بودند ید درشت میهم نظر داد؛ از جمله اینکه حروف با
ترتیب داد؛  ”استودیو سان “ی نقاهت، ُجرج رایلی بازدیدی رؤیایی از  در یکی از روزهای دوره

رول، -اَند-های راک کینگ و بسیاری دیگر از ستاره. بی. جایگاِه مقدسی که اِلْویس، جانی کَش، بی
بازدیدی خصوصی، همراه با توضیحاِت تاریخی که توسِط یکی از . نددر آن آثاری را ضبط کرده بود
شد؛ جوانی که با جابز روی نیمکتی پر از جای خاموش کردن سیگار  کارمنداِن جواِن آنجا ارائه می
جابز به یقین از تأثیرگذارترین . عادت داشت روی آن خستگی در کند ١نشست، که جری لی لوئیس
در  جابز. ان بود، ولی آن پرسک او را به خاطِر ظاهر جدیدش نشناختافراِد صنعت موسیقِی دور 

» .باید برای آیـتونز استخدامش کنیم. این پرس خیلی باهوش است«: مسیر بازگشت به رایلی گفت
و سپس  ،جوانک به کالیفرنیا، برای مصاحبه بنابراین رایلی به اِدی کیو زنگ زد و او نیز ترتیِب پروازِ 

                                                 
1  Jerry Lee Lewis 
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بعدها که رایلی برای . روِل آیـتونز را داد-اَند-و راک بی- اَند-های آر بخش اندازیِ  راهاستخدام برای 
 شعارِ ) جوانک استخدامِ (دیدِن دوستانش به آن استودیو برگشت، به او گفتند که این اتفاق 

ت استودیو به حقیق توانند در سان  رؤیاهایت هنوز هم می«: ها انداخته زبان استودیو را دوباره رسِ 
  ».بپیوندند

  
  

  بازگشت
 

در . جابز، خواهرش و همرسش، با جِت شخصی از ممفیس برگشتند ،۲۰۰۹ در اواخِر ِمیِ 
: به قول تیم کوک. دندشخوزه، تیم کوک و جانی آیْو به محِض فرود، داخِل هواپی  نفرودگاِه سَ 

برای رشوِع دوباره . اش دید، در درونش جنگی به پا بود شد هیجاِن بازگشت را در چهره می«
ری می ثانیه پاِول به سالمتِی شوهرش، یک بطری رشاِب سیب باز کرد و سپس همه » .کرد ش

 .یکدیگر را در آغوش کشیدند
ی جابز رفت و برایش رشح داد  از فرودگاه به خانه. آیْو به لحاِظ احساسی برانگیخته شده بود

هایی که  همچنین راجع به داستان. برودکه به سختی کوشیده تا همه چیز مثِل سابق پیش 
: گفت. گفتند ابداعاِت اپل وابسته به جابز است و با نبوِد او محو خواهد شد، غرولند کرد می

  .کرد احساِس ویرانی و قدرنشناسی می» .خاطرم واقعاً آزرده«
چار به این خوره د . ای داشت آلتو همچنان وضعیِت فکرِی تیره جابز پس از بازگشت به پالو

سهاِم اپل در زماِن غیبتش به خوبی رشد . نباشدحضورش برای رشکت مفید دیگر شده بود که شاید 
یعنی اواخر - دالر در زماِن بازگشتش  ١٤٠به  -٢٠٠٩ی  ژانویه-دالر در زمان رفتنش  ٨٠از : کرده بود

ِ  پسدرست . ِمی تصادی، از آن گراِن اق به مرخصی، کوک در کنفرانسی تلفنی با تحلیل او از رف
گرانه توضیح داد که چرا  سبِک غیراحساسی و آهنیِن خود کمی فاصله گرفت، و با اظهاراتی روشن

  :رو به رشِد خود خواهد بود ی روندِ  اپل حتی در غیبِت جابز هم قادر به ادامه
  

ِل تغییر ایم، و این غیرقاب پا به دنیا گذاشته قدیم که برای خلِق محصوالِت عالیمعت) در اپل(ما «
رکز داریم. است . سازی معتقدیم و نه به پیچیدگی همگی به ساده. در اپل همواره بر نوآوری 

هاِی بنیادِی مورد نیاز برای ساخِت محصوالت، و حضور  همیشه در پِی تصاحب و کنرتِل تکنولوژی
به اجرای  اعتقادی. در بازارهایی هستیم که قادر به تصاحِب سهِم قابل توجهی از آنها باشیم

رکز کنیم ،نداریم پروژہهزاران  به همکارِی . زیرا مایلیم روی محصوالِت اندک ولی مهم و اثرگذار 
دهد، که رقبا از درک آنها  هایی را می ها معتقدیم که به ما امکاِن ابداِع راه عمیق و فراگیر بین گروه

اِم بخش. عاجزند ی های رشکت به چیزی کمرت از رصیح بگویم، در  دهیم و این  عالی رضایت 
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کنم رصف نظر از  فکر می. صداقت را داریم، که به اشتباِه خود اعرتاف و تغییر را تشویق کنیم
اند که عملکرِد اپل  ها آنقدر در رشکت ریشه دوانده اینکه چه کسی در چه ِسَمتی است، این ارزش

  ».همیشه عالی خواهد بود
  

ولی ) تر گفته بود، و البته پیش(گفت  گر جابز بود میها شبیِه چیزی بود که ا این صحبت
ً افرسده، به خصوص از بابِت . نام نهادند ”دکرتین کوک“ها آن را  رسانه جابز در عذاب بود و عمیقا

هایی راجع به  صحبت. دانست باید از چنین حقیقتی خوشحال باشد، یا ناراحت ی. خِط آخر
ای  ی اینها به او انگیزه شد، ولی همه مدیره شنیده می هیئتگیری او و انتصابش به ریاسِت  کناره

 .اش را از رس بگیرد های طوالنی ویرَ  دوباره داد تا از تخت پایین بیاید، بر درد غلبه کند، و پیاده
او تنظیم شده بود و جابز با آمدن به آن،  مدیره برای چند روز بعد از بازگشِت  ی هیئت جلسه

از  ،سپس. در اتاِق کنفرانس حارض شد و توانست بیشرتِ جلسه را طاقت بیاورد. همه را غافلگیر کرد
ن ماه بر رس کار حارض شد ای در خانه جلسات روزانه ،اوائِل ژوئن   .اش بر پا کرد و در پایاِن ه

در . تر از قبل شده بود؟ دوستانش به زودی پاسخ را یافتند آیا اکنون بعد از مواجهه با مرگ، آرام
 ٦بعد از . هایش غافلگیر کرد تلخی ارشد را حسابی با اوقات اولین روِز حضوِر مجدد، گروِه مدیرانِ 

ای را تحقیر و چند نفری را که کارشان بد بود، حسابی ضایع کرد، و بعضی از  ماه غیبت، عده
هایی  اما حقیقِت محض را باید در صحبت. م داخل سطل آشغال ریختهای بازاریابی را ه برنامه

ن روز عرص، با چند نفر از دوستان نزدیکش در میان گذاشت امروز بهرتین روزم از «: ُجست که ه
ی » .کنم و چقدر کِل گروه عالی است شود که چقدر احساِس خالقیت می زمان بازگشت بود، باورم 

هرگز ندیده بودم استیو آنقدر رصیح، «: بازگشِت رئیس را خوشامد گفتتیم کوک با رویی گشاده، 
 ».دیدگاه یا اشتیاقش را بیان کند، چیزی که عالی بود

ی  به عنواِن مثال، در دوره. از دست ندادهرا  عصبیتشدوستانش خیلی زود فهمیدند که او هنوز 
کَست درخواست  تلویزیوِن کابلِی کامها از داخِل بدنش، برای  نقاهت، و پس از خارج کردن لوله

فکر «: گفت رابرتز می. ، مدیر اجرایِی آن زنگ زد١اشرتاک داد و درست چند روز بعد به برایان رابرتز
گفت  اما اَندی ِهرتزِفلد می» .”افتضاحه“: در عوض گفت. کردم زنگ زده تا از رسویس تعریف کند

تر اگر از استیو  پیش«: نسبت به قبل پیدا کرده بودگویی، صداقِت بیشرتی  که جابز، در عیِن درشت
اما بعد . اش بود این جزِو انحرافاِت ذاتی. خواستی، ممکن بود درست بر عکس عمل کند چیزی می

 ».حاِل دیگران باشد  کرد کمک از بازگشت، واقعاً سعی می
. ی موسیقی در پاییز سپتامرب بود؛ یعنی رویداِد ساالنه ٩اش بر رس کار،  رسمی تاریِخ بازگشِت 

بعد یک یادداشِت شخصی روی . وقتی روی صحنه رفت برای یک دقیقه رس پا تشویقش کردند

                                                 
1  Brian Roberts 
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بدوِن چنان سخاوتی «: گفت. سالن فرستاد، که در آن به پیوند کبدش اشاره کرده بود بزرگِ  ایشگرِ 
یده باشیم که اهدای عضو ما آنقدر بخشنده و برگز  ی من امروز اینجا نبودم، بنابراین امیدوارم همه

ام و هر روزش را  من رس پا هستم، دوباره به اپل برگشته«: بعد از تشویقی کوتاه افزود» .کنیم
در آن رویداد، آیـپاد نانوهای جدید را معرفی کرد که با دوربیِن ویدیویی و » .دوست دارم

  .شدند مختلف عرضه می رنگِ  ٩آلومینیوِم آنودیزه، در  هایی از جنِس   بدنه
نی٢٠١٠در آغاِز ساِل  اش را بازیافت و طوری روی کار متمرکز شد  ، بخِش اعظمی از قوای جس

بعد از اتخاذ اسرتاتژی قطب . های او و اپل بدل گردید ترین سال به یکی از پرمحصول الکه آن س
وقِت حاال دیگر . کننده برای بازار تدارک دیده بود؛ آیـپاد و آیـفـُن دیجیتال، اپل دو محصوِل خیره

  .رسیده بودفرا سوم ی محصوِل  عرضه



  
 

 

 ی و هشتـسفصل 
  

  آيـپد
 

 پیش به سوی دنیاِی ماوراِء کامپیوتر
  
 

  
  .٢٠١٠در حاِل معرفی آیپـَد، 

  
  

  خواهي گويي كه يك انقالب مي باز هم مي
 

مهندِس مایکروسافت ناراحت  ، چقدر از دسِت آن٢٠٠٢تر ذکرش رفت که جابز در سال  پیش
مایکروسافت برای  مخصوِص  افزارِ  ها، راجع به نرم رسیده دوران   به شده بود؛ همو که مثِل تازه 

با افزاری که به کاربر امکان اجرای دستوراِت ملسی  کرد، نرم رسایی می های کامپیوتری یاوه تبلت
 افزار های اندکی با استفاده از نرم در آن سال رشکت. داد قلم استایلوس را می استفاده از
، تبلت به بازار عرضه کردند ولی هیچ کدام اثر قابل ذکری در دنیای کامپیوتر به جا مایکروسافت

 - !بدون استایلوس-مناسب  آن موقع جابز مشتاق بود به آنها نشان دهد که محصولِ . نگذاشت
ی تکنولوژِی چندملسِی در حال توسعه  ولی به محض مشاهده ،چیست و چگونه باید آن را ساخت

اید  .در اپل، تصمیم گرفت ابتدا از آن برای ساخِت آیـفـُن استفاده 
ای برای ساخِت  ما برنامه«: ، اظهار داشت٢٠٠٣ای با والت ماسربگ، در ِمی  جابز در مصاحبه

خورَد  پولدارهایی می تبلت به درد بچه. خواهند کلید می تبلت نداریم، واضح است که مردم صفحه
تعادل  عدم“اش راجع به  درست مثل نامه» .و دستگاه دیگر هم دارند  که چندین کامپیوتر
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مدیِر برتِر اپل، تبلت بین  ١٠٠ی  ی ساالنه کننده بود؛ در جلسه این صحبت هم گمراه ”نیهورمو 
ها را در بسیاری از جلسات نشان  ایده«: به من گفتفیل شیلِر . د بحث جای داشتهای مور  گزینه
 ».چشمی به تبلت داشت دادیم، چون هنوز استیو گوشه می

افزارِی َمکینتاش نیز گذشت و  تلِف گروه سختهای مخ ی تبلت از صافی طی این مدت، ایده
های مربوط به ساخت  در آن زمان، جابز در حال بازبینی ایده. ، دوباره رو آمد٢٠٠٧در سال  پروژہ

فکرِی روِز دوشنبه، آیْو  اندیشی و طوفان اما در یکی از جلساِت هم. قیمت بود بوِک ارزان یک نِت
ایشگر آویزان باشد؟ گفتکلید از  پرسید که چرا باید یک صفحه بعد . گران است و حجیم: پاییِن 

ایشگر منتقل کنند کلید را با استفاده از تکنولوژِی ملِس  صفحهکه پیشنهاد کرد  . چندگانه به روی 
  .ی تبلت منتقل شد پروژہبوک به  ی نِت پروژہجابز موافقت کرد و بدین شکل منابعِ کاری از 

مدِل  ٢٠. ایشگر، توسِط جابز و آیْو آغاز شد ”عرِض - به-طول“بِت و نس  کار با تعییِن اندازه
. های مختلف درست کردند ها و با نسبت در اندازه -های گرد البته همگی با گوشه- مستطیلی شکل 

سپس، فرآیند ملِس . آیْو آنها را روی یکی از میزهای استودیوِی طراحی گذاشت و با پارچه پوشانید
زدیم چه سایزی را در دست  طوری بود که حدس می این«: گفت آیْو می .غیِر برصی آغاز شد

 ».ایم گرفته
از این رو، ابتدا باید . ترین طرح ممکن را تدارک ببیند خواست ساده جابز مثل همیشه می

بنابراین سبِک طراحی نیز . ایشگِر ملسی: پاسخ روشن بود. شد ترین بخِش دستگاه تعیین می مهم
ایشگر می ای می یدههر ا: مشخص شد ایِی  ن «: پرسید  آیوْ . شد بایست وقِف خود چطور از ه

ایشگر را به حاشیه   ای و ویژگیِ  اول کار را درست پیش بربیم، وقتی دکمه چندانی وجود ندارد که 
 .ی زوائد، و هدایِت طراحی به سمت سادگی حذف مرحله به مرحله: کاِر جابز همین بود» ِبرانَد؟

حِس سادگی و خودمانی . رسید طعی، جابز در بررسِی مدِل اولیه کامالً ناراضی به نظر میدر مق
ی آیْو روِی یک مشکل دیگر انگشت . کرد، پس بدیهی بود که دور انداخته شود بودن را القا 

ً باید به کاربر می: گذاشت تا راجع به آن بحث کنند ندند که با یک حرکِت دست  اینکه حت فه
ی کاربر خیلی  های تبلت باید گِرد می پس بخش زیریِن لبه. ود تبلت را برداشتش می شد تا ُش

این بدان معنا بود که مهندسین باید . راحت دستت را زیرش بزنی و بدون وسواس آن را برداری
دادند که به سادگی بشود  ی بسیار باریک طوری جای می ها را در یک لبه هاِی اتصال و دکمه پورت

 .آنها کار کرد با
ره  متعلق به اپل، در  D504889اگر به فهرسِت حق اخرتاعاِت ثبت شده نگاه کنید، اخرتاِع ش

آن، نام جابز و آیْو به چشم  در بیِن مخرتعینِ . ماه بعد ثبت شده است ۱۴ارسال و  ۲۰۰۴مارِس 
که مردی آن را در  ،های گِرد درخواسِت ثبت یک تبلت الکرتونیکِی مستطیلی شکل با لبه: خورَد می

کند؛ آیـپَد درست  کار می اش ملسی ی  دیگر، با صفحه ی دسِت  دسِت چپ گرفته و با انگشِت اشاره
  . شبیه به آن طرح ساخته شد
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کردند، جابز در ابتدا  های اینتل استفاده می َمکینتاش از تراشهاز آنجایی که کامپیوترهای 
پاْول اوتِلینی مدیرعامِل اینتل، به . را در آیـپَد قرار دهد ١پاییِن اَتُم  ی ولتاژ تراشه تاریزی کرد  برنامه

د کند، زیرا رشکتش رسیع تراشه کار می سختی روی طراحیِ  ترین  کرد و جابز مایل بود به او اعت
های رومیزی  های دستگاه ولی اینتل روی ساخِت پردازنده. کرد های جهان را درست می دازندهپر 

به همین خاطر، تونی ِفیِدل . کردند های قابل شارژ کار می هایی که با باتری رکز داشت، نه تراشه
رِی  ل به تازگی اپ. تر مرصف کم  تر بود و هم ارصار کرد که هم ساده ARMشدیداً به استفاده از مع

ِفیِدل با جلِب . های آن در ساخِت اولین آیـفـُن استفاده کرده بود رشاکت و از تراشه ARMبا 
یِت مهندسیِن اپل، اثبات کرد که می در . شود جلوی جابز در آمد و حتی نظرش را عوض کرد ح

د کند، ی تبلت به ا انه از او خواست که در ساخِت تراشهرصّ یکی از جلسات، وقتی جابز مُ  ینتل اعت
اش را روی میز کوبید و تهدید به  سینه و نشانِ » !اشتباهه! اشتباهه! اشتباهه«: ِفیِدل فریاد زد

  .استعفا کرد
نی گفت » .حرفت را شنیدم، قصد ندارم جلوی بهرتین افرادم بایستم«: رسانجام جابز با پشی

استفاده از  اپل به زودی، هم لیسانِس ! بام بیاُفتد رفت که از طرف دیگِر پشت چرا؟ چون داشت می
رِی  رف، به نام ـمص های کم ی ریزپردازنده سازنده را خرید و هم یک رشکت تخصصیِ  ARMمع

ندیِ . کارمند داشت ١٥٩را که  ٢ِسمی. اِی. پی ری  سپس با استفاده از توا این رشکت، بر مبنای مع
ARM،  به نام  -ی گرافیکی شامل ریزپردازنده و تراشه-یک مجتمع پردازشِی اختصاصیA4  طراحی
  :گفت به من جابز در این باره. ی جنوبی به تولیِد انبوه رسید در کره ٣سامسونگ که توسِط  کرد

  
اگر هزینه و قدرت برای ش مهم نباشد، . ای، اینتل بهرتین است های حرفه در بازار تراشه«
 ،دادند اما آنها فقط پردازنده را در تراشه قرار می. کنید ها را در ُدکان اینتل پیدا می ترین تراشه رسیع

ی گرافیکی،  پردازنده، تراشه ،A4در حالی که . دیدیم یعنی باید قطعاِت دیگر را خودمان تدارک می
نتل کمک کنیم، ولی سعی کردیم به ای. جا داشت ی حافظه را یک کننده موبایل و کنرتل عاملِ  سیستم

هر سه ماه یک بار من و . شان افتضاح است گفتیم گرافیک ها قبل بهشان می از سال. شنوا کو گوِش 
ی ساخِت تراشه برای  پروژہخواست  اینتل می. سه معاون ارشدم با پاْول اوتِلینی جلسه داشتیم

ً کُند و درست  ؛ولی به دو دلیل باهاشان کار نکردیم ،دارد های بعدی را بر آیـفـُن یکی اینکه واقعا
دوم اینکه نخواستیم همه چیز را . در حالی که ما چابکیم ،غیرقابل انعطافند مثل یک کشتِی بخارْ 

  ».فروختند رفتند و به رقبا می یادشان بدهیم، چون می
  

                                                 
1  Atom 
2  P.A. Semi 
3  Samsung 
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اما . توانست منطقی باشد های اینتل در آیـپَد می استفاده از تراشه ،اوتِلینیبر طبق ادعای 
مشکل دوم نیز، عدِم توافق بر رس کنرتِل . دانست مشکل را عدم توافِق اپل و اینتل، بر رس قیمت می

رِی تراشه توسط یکی از طرفین بود ونه. مع ایل یا در حقیقت تعصِب  این هم  ای دیگر از 
ام جنبه   .گرفته تا بدنه سیلیُکن از ،های یک محصول جابز، برای کنرتل 

  
  

  2010ي  آيـپد، ژانويه معرفيِ
  

هیجاِن معمول ناشی از حضوِر مجدِد جابز در رویداِد معرفی محصول، و نیز هیجانی که برای 
ایی از محصول جدید  به پا شده بود، دست به دست هم دادند تا  ٢٠١٠ژانویه  ٢٧در  -آیـپَد- رو

ایش محصول، مجله. فرانسیسکو شلوغ شود سان روی جلد  جابزعکسی از  ١ی اکونومیست بعد از 
ژورنال  اسرتیت وال. در دست ”تبلتی مسیحایی“ای دوِر رس، و  انداخت؛ با ردایی آبی بر دوش، هاله

جید استفاده کرد یک کتیبه شکل گرفت،  آخرین باری که اینقدر هیجان حولِ «: هم از این 
 ».های الهی روی آن نوشته شده بود فرمان

. رسبازهای اپل را دعوت کرد این رویداد، جابز بسیاری از کهنه برای تأکید بر تاریخی بودنِ 
جراِح عمِل پانکراسش در  ٢طور جفری نورتون تر اینکه جیمز ایُسن جراحِ پیوند کبدش، و همین مهم
 .حضور داشتند) ُمنا(نیز، در بین حضار و کناِر همرس، پرس و خواهِر جابز  ٢٠٠٤سال 

ایی از آیـفـُن در سه سال قبل، ی معرفِی محصوِل  کاِر استادانه جدید را، درست مثِل رویداِد رو
ایشگِر بزرگِ . آغاز کرد تاپ ظاهر شد، با یک عالمِت  سالن، یک آیـفـُن و یک لپ این بار روِی 

محصولی در این  سؤال این است که آیا فضا برای حضورِ «: جابز پرسید ”.وسط“سؤاِل بزرگ در 
اشاِی عکس و ویدیو، » وجود دارد یا خیر؟ ”وسط“ چیزی که باید در مروِر اینرتنت، ارساِل ایمیل، 

ِ یک جمله، خنجر را فرو کرد در . بود خوانی عالی می کتاب  بازی کردن، پخِش موسیقی و با گف
نان و کارمن» !کدام از این موارد بهرت نیستند ها در هیچ بوک نِت«: ها بوک قلب نِت دان، با میه

  ».آیـپَد: گوییم ولی ما چیِز بهرتی داریم و به آن می«: جمالِت بعدی تشویق را رشوع کردند
) ٣کاربوسِیر ساخِت ال(واِر آیـپَد، رفت و روی یک مبِل چرمی  برای نشان دادِن روِح تفریح

ا از روی آن آیـپَد ر قرار داشت که ) ٤ساخت ایرو ساریِنن(کنار دستش، یک میِز گرِد کوتاه . نشست
تایمز را آورد،  نیویورک سایِت  با آن، وب» .تاپ است تر از لپ این خیلی صمیمی«: برداشت، گفت

ً آیـپَد را معرفی “: م(یک ایمیل برای اسکات فُرستال و فیل شیلِر فرستاد  وآو، داریم واقعا
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های  از رسویس نقشه تصویری چرخ زد، به تقویم رسک کشید، با استفاده ، توی یک آلبومِ )”کنیم می
) از پیکسار را ”باال“و فیلِم “ پیشتازاِن فضا“(های ویدیویی  ل زوم کرد، کلیپایفِ  برجِ  گوگل رویِ 

ایِش قفسه ی  ترانه(نظیرش کرد  بی ایِش  ای هم چاشنیِ  کتاِب آیـبوک، ترانه اشا کرد، و پس از 
این «: در آخر پرسید). که در معرفِی آیـفـُن هم پخش کرده بود ”غلتان، مثل یک سنگِ “باب دیالن 

  »العاده نیست؟ فوق
ایِش آخرین اسالید، تأکیدی کرد بر یکی از  اش، که اینک با آیـپَد  زندگی مهمِ های  رنگ ِپیبا 

های آزا“و خیاباِن  ”تکنولوژی“یک تابلوِی عالئم شهری، که تقاطعِ خیاباِن : تجسم یافته بود  ”ده
ه بخشید. داد را نشان می چیزی که اپل را قادر به خلِق «: جابز با این جمالت جلسه را خا

های  محصوالتی مثل آیـپَد کرده، سعی ما برای این است که همیشه نقطه ی تالقِی تکنولوژی و ه
ن مجله ”کاتالوِگ کل زمین“آیـپَد، تجسِم دیجیتالِی » .آزاد باشیم خالقیت به  ای که در آن بود، ه

 .رفت بهرت می ابزارهایی براِی زندگیِ  دیدارِ 
در (ی آیـپَد  تا عرضه. خدایگان نداشت ها هیچ شباهتی به رسوِد تقدیِس  العمل در ابتدا، عکس

ایِش جابز ) آوریل ، کامالً مطمنئ نبودند که این )بر روی مبل(زمان باقی بود و بعضی از شاهداِن 
که (از نیوز ویک  ١های اسرتوئیدی تزریق کرده؟ دانِیل لیونز وسیله چیست؛ یک آیـفـُن که هورمون

از «: نوشت) درخشیده بودخوش از تقلیدهای اینرتنتی  در یکی ”استیو جابز تقلبی“با ایفای نقش 
 ٣سایت گیزمودو» .توی آن رشایط گیر کرد، تا به حال اینقدر مأیوس نشده بودم ٢زمانی که اسنوکی

ی  عدم ارائه( ”هشت چیز در مورد آیـپَد که افتضاح است“: ی مشارکتی کار کرد با عنوان یک مقاله
آن هم در فضای مجازی به  حتی اسمِ ...) شتیبانی از فلش و چندوظیفگی، فقدان دوربین، عدم پ

شد که آیـپَد را با  درج مینظراتی  ،ها در سایت یزیر مطالِب ارسالدر . ریشخند گرفته شد
ی سه  ای مدتی در زمرههم بر  ”iTampon#“های  ارسال. کرد محصوالت آرایشِی زنانه مقایسه می

  .تقرار گرف ٤ی توییرت بینندهموضوِع پُر 
هم من هنوز «: ه بودبا برنت شلِندر گفت مصاحبهبیل گِیتس هم تیرت شد که در  حتی نظر منفیِ 

 خِط اصلیِ  - بوک به بیان دیگر یک نِت-فیزیکی  کلیدِ  کنم که مخلوطی از صدا، قلم و صفحه فکر می
ای من، اُه خد“: طور نیست که بنشینم و حسی مثل آیـفـُن که گفتم یعنی این. بازار خواهد بود

خوانی عالی است  بله برای کتاب. داشته باشم ”پروازی نکرده ی کافی بلند مایکروسافت به اندازه
اِی کاش مایکروسافت انجامش داده “: ولی هیچ چیزی در آیـپَد وجود ندارد که مرا وادار کند بگویم

گِیتس ارصار داشت که رویکرِد مایکروسافت برای استفاده از استایلوس باألخره فراگیر » .”بود
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کنم، باألخره یا  گویِی تبلتی با استایلوس را می ها است پیش سال«: بعدها به من گفت. خواهد شد
ی عمرِ اینکه آید یا  درست از آب در می  ».دهد من کفاف 

  
اش بودیم و او  برای شام دوِر میز آشپزخانه. لخور و افرسده بودشِب بعد از معرفِی آیـپَد، جابز د

  :کرد بلند برای ما مرور می-وب را بلند  ها و صفحاِت  زد و با آیـفـُنش ایمیل قدم می
 

شان شکایت. ساعت گذشته به دستم رسیده ٢٤ایمیل در  ٨٠٠حدود « چرا پورِت : آمیزند اک
USB کثافت، چطور توانستی “: شان کم مانده بگویند بعضی. چرا این نیست، چرا آن هست! ندارد

ی ”این کار را بکنی؟ تان به  والدین“: دهم ولی جواب اینها را دادم من معموالً جواب مردم را 
ی ها از اسم آیـپَد خوش بعضی ”!کنند چیزی که هستید افتخار می آید و داستان همچنان  شان 

  ».به خوردمخیلی رض. امروز بد بود. ادامه دارد
 

اِس  ن روز یک  ی  دریافت کرده بود که مایه ٢، رام امانوئل١باراک اُباما دفرتِ  تلفنی از رئیس ه
اسی با  ،سفید به کاخِ  شاز زمان ورود اُباماولی رس میز شام غرولند کرد که چرا . اش بود خرسندی
 .او نگرفته

  
جویان به  آن را در دست گرفتند، عیب زمانی که آیـپَد در آوریل به بازار عرضه شد و مردم

: لِْو گراسَمن در تایم نوشت. تایم و نیوز ویک آن را روی جلد کار کردند. هاشان خزیدند دخمه
کند، این است که تعداِد زیادی از معتادان به  چیزی که نوش راجع به محصوالِت اپل را سخت می«

محصوالت اپل، این است که گاهی این اعتیاد سختِی دیگر برای نقِد . گیرند اپل دورشان را می
آیـپَد اگر چه محصولی : ترین نقد که حقیقت هم داشت این بود که مهم» .صحیح هم هست

ی  داشتنی برای محتواهای مرصفی بود دوست کامپیوترها . کرد ولی چندان کمکی به تولید محتوا 
توا توسط مردم؛ موسیقی، ویدیو، طراحی به خصوص َمکینتاش، ابزارهایی شده بودند برای تولیِد مح

این انتقادی بود که . شد به جهانیان عرضه کرد الگ و هر آنچه از این دست که می سایت و وب وب
جذب “برداشته شود و رصفاً به  ”خلِق محتوا“آیـپَد باعث شد توجه از «: جابز با جان و دل پذیرفت

ً اطمینان حاصل کرد که نسخهبنابراین شخص» .معطوف گردد ”محتوا و دستکاریِ  آیـپَد با  ی بعدیِ  ا
ِی خالقانه“تأکید بر تسهیِل    .بازار شود راهیِ  ”کاربران تولیِد محتوا توسِط “و  ”کاربردهای ه

دانِیل لیونز که با » !چه چیِز آیـپَد جالب است؟ همه چیزش«: روی جلد نیوز ویک این بود تیرتِ 
وقتی «: پرست رنگ عوض کرد داِر خودش آن را کوبیده بود، مثل آفتاب ی معروِف اسنوکی کنایه
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ی  دیدم جابز روی صحنه با آن کار کرد، اولین فکرم این بود که چیِز مهمی نیست، فقط یک نسخه
: مرا کُشت. بزرگرت از آیـپاد تاچ است، درست؟ بعد فرصِت این دست داد که یکی را ملس کنم

جابز  ی شخصیِ  پروژہلیونز مثل سایرین ِپی برد که آیـپَد، » .خواستم میخودم را  بالفاصله آیـپَدِ 
ام چیزهایی که ا  است؛ جابز «: وی نوشت. شان ایستادگی کرده بود و این همه سال برایتجسِم 

ی ساخ دستگاه  :یک توانایی غریب دارد دانستیم به آنها نیاز داریم و بعد، دیگر  هایی که ما 
این  شاید تنها راه برای فراهم آوردنِ  ،یک رویکرِد بسته. مان ممکن نیست ها برایزندگی بدون آن

 » .ی تکنولوژیِک ِشبِه ذن باشد، چیزی که اپل در آن تخصص دارد تجربه
ترین منازعه پیرامون آیـپَد، روی این مسئله متمرکز بود که آیا بسته بودن و یکپارچگِی آن  مهم

ی  مزمان گوگل هم رشوع کرده بود به ایفای نقشی که در دههخوب است یا محکوم به فنا؟ ه
ْ  ی یک سیستم مایکروسافت ایفا کرده بود، یعنی ارائه ١٩٨٠ ام  ١باز به نام اَندروید عامِل م که 

فُرچون مطلبی راجع به این . توانستند از آن استفاده کنند افزارهای موبایل می سازندگاِن سخت
ْ  بهانه  هیچ«: نوشت ٢ایکل کوپلندم. وارد منترش کرد تازه » .باز نبودن وجود ندارد ای برای م

بسته شدیداً رضبه خواهند خورد ولی به  های م سیستم«: متقابالً جواب داد ٣تیهمکارش جان فُر
کس در دنیاِی فناوری، این  هیچ. مشرتی از این رقابت سود خواهد برد. کنند هر حال زیبا کار می

ها، و  افزار و رسویس افزار، نرم از جابز اثبات نکرده؛ اپل با یکپارچه کردن سخت موضوع را بهرت
آن دو در » .ی محصوالت بهرتی شده ی آنها، موفق به غلبه بر حریفان و ارائه گیرانه کنرتل سخت

ونه  .موافق بودندبا هم است  -اول تاکنون از زمان َمکینتاِش -از این مورد   اینکه آیـپَد بهرتین 
ی جدیدی سوق  وسواِس کنرتلِی خودش را به مرحله ،A4ی  پردازنده با تولیدِ اپل «: ت نوشتیفُر

عامل،  گرفته تا سیستم سیلیُکنهای فراوانی برای گف دارد، از  کوپرتینو اکنون حرف. داده است
 ».های کاربردی، و سیستِم پرداخت فروشگاِه برنامه

آوریل، یعنی روِز اوِل فروش آیـپَد، جابز کمی قبل از ظهر، به فروشگاِه اپل در پالو آلتو  ٥در 
دوران کالج و کارمنِد روزهای نخستین در اپل، که حاال دیگر به   دوست قدیمیِ - کاتکیدانِیل . رفت

 ِ خودش . دتصمیم گرفت به آنجا برو  -ای به دل نداشت کینه اختیار، سهاِم حقِ  خاطِر نگرف
ای پیدا کردم و گفتم که  او را گوشه. خواستم ببینمش پانزده سال گذشته بود و می«: گفت می
حالش خیلی خوب بود و بعد از آن همه سال، . ها را روی آیـپَد بریزم ی ترانه خواهم م همه می

 اشاگاه آنها را ی فروش پاِول و کوچکرتین فرزندشان ایْو، از گوشه» .ای داشتیم العاده گفتگوی فوق
 .کردند می
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افزار با رویکرِد باز بود، همچنان به  افزار و نرم وازنیاک که زمانی طرفداِر ساخِت سخت
ام شب را تا صبح در صِف  چنان. داد تجدیدنظر در این ایده ادامه می که بارها رخ داده بود، 
 خریدِ  خوزه منتظرِ  ندر سَ  ١ِفر ژ َولیاین بار در فروشگاه پاسا. انتظار ایستاد، تا فروشگاه باز شود

. ی اکوسیستِم اپل چیست محصول بود که خربنگاری از او پرسید نظرش راجع به ماهیت بسته
ن اپل ش را می«: جواب داد من به . جا نگه دارد، ولی این منافعی هم دارد برد داخل حصار و ه

ْ  شخصه سیستم  اک افراد چیزهایی با کاربری ساده. باز را دوست دارم ولی خب من هکرم های م
سازی کند، و  داند چطور چیزها را ساده نبوِغ استیو در این است که می. دهند را ترجیح می

  ».رویکردش گاهی مستلزم کنرتل کردن همه چیز است
کارمنداِن دفرتِ . شد» چی روی آیـپادت داری؟«جایگزین » چی روی آیـپَدت داری؟«به زودی 
 ٢کردند؛ لَری سامرز اِد تکنولوژی، این بازی را می با انتخاِب آیـپَد به عنوانِ  نیز پرزیدنت اُباما

مجموعه مقاالِت و  ،٣مالِی بلومربگ، اسکرابل های کاربردِی اطالعاِت  اقتصادِی اُباما، برنامه مشاورِ 
ها را  دفِرت اُباما، تعداد زیادی از روزنامه رام امانوئل رئیس. آیـپَدش داشت را روی ٤ستفدرالی
 از رسیالِ  کامل و یک فصلِ  ”٦منصفانه پوچیِ “اُباما،  یِ مشاوِر ارتباطات ٥بیل بارتُن. داشت

را  NPRبال و  ی بیس اُباما، لیگ اتحادیه مدیر سیاسِی دفرتِ  ٧را داشت، و دیوید اَکِسلرُد ”گمشدگان“
  .داشت

از سایت  ٨ماجرایی مربوط به آیـپَد بسیار متأثر شده بود، به مایکل نویر جابز که از شنیدنِ 
 یا ماجرا از این قرار بود که نویر یک روز در منطقه. آن را برای من بفرستدرشحِ گفت که فوربْس 

لِ  ی گاوداری بود که یک پِرس  کشوِر کلمبیا، در یک مزرعه در ٩بوگوتا  شهرِ  روستایی واقع در ش
نویر با کنجکاوی آیـپَد را به . ها بود، آمد و کنارش نشست اصطبل فقیِر شش ساله که کارش نظافِت 

ها را اجرا کرد،  را باال و پایین برد، برنامه  صفحه: دست پرسبچه داد، و او خیلی راحت با آن کار کرد
ی  استیو جابز کامپیوتری قوی ساخته که یک پرس بچه«: نویر نوشت. هم بازی کرد ١٠بال حتی پین

اگر این جادویی نیست، دیگر . تواند بدون آموزش از آن استفاده کند می الهسواِد شش س بی
  »!دانم چیست ی

تر از  فروش این محصول دو برابر رسیع. اپل در کمرت از یک ماه، یک میلیون آیـپَد فروخت
بر . میلیون رسید ١٥فروش به تعداِد ، ٢٠١١اش یعنی در مارس  ماه بعد از عرضه ٩. آیـفـُن بود

                                                 
1  Valley Fair 
2  Larry Summers 
3  Scrabble 
4  The Federalist Papers 
5  Bill Burton 
6  Vanity Fair 
7  David Axelrod 
8  Michael Noer 
9  Bogota 
10  Pinball 
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ترین محصوِل مرصفِی عرضه شده در کل تاریخ  ی اوِل آیـپَد، موفق اس برخی معیارها، نسخهاس
 .است

  
  

  تبليغات
 

از این رو طبِق معمول، به وسِط گروه بازاریابی . ی آیـپَد راضی نبود های اولیه جابز از آگهی
ِ در آژانس تبلیغاتی که حاال   ١لَب  آرتز  مدیا/اِی.دابلیو.بی.تیپرید و با جیمز وینِسنت و دانِکن میل

ً بازنشسته هم به آنها مشاوره می. همکاری کردنام داشت،  در نخستین آگهِی . داد لی کلوِی تقریبا
روی صندلی  داده، آیـپَد را روی پا  ٢ِرشت رنگ و سوئیت ساخته شده، مردی با شلواِر جیِن کم

هیچ دیالوگی . ها و ویدیوها بود یورک تایمز، کتابگرفته، و در حال کار با ایمیل، آلبوم عکس، نیو
: کرد که روی آن نوشته شده بود زمینه حرکت می آبی در پس در کار نبود، تنها یک ماشیِن َونِ 

استیو بعد از تأیید اولیه، خیلی ساده نظرش را عوض «: گفت  وینِسنت می ”.عشِق من اینجا است“
جابز بعدها به » .شده ٣مثل تبلیغ دکوراسیون پاتری بارنکرد  فکر می. کرد و گفت ازش متنفر است

  :من گفت
  

های  داد رسیع آگهی و این به ما اجازه می ،تان هزار آهنگ توی جیب-آیـپاد آسان بود  توصیِف «
یک کامپیوتر است،  که ما ادعا نداشتیم. آیـپَد سخت بود ولی توصیِف ماهیِت . ای درست کنیم سایه

ها  اولین رسِی آگهی. یک تلویزیوِن خوشگل به نظر برسد م شبیهِ ینداشتهم اما در عین حال دوست 
ی های  کشمیری و کفش شالِ  هایِ  آگهی حِس  ،چه هستیم دانیم دنبالِ  نشان داد که خودمان هم 

  ».داشترا  ٤پاپیز هاش
 

های  آگهی و پخِش  بنابراین با رشوِع فروش. درده بو ها قبل اسرتاحت نک جیمز وینِسنت از ماه
های مورد  رفت که چند تا از گروه ٥اش به فستیواِل موسیقِی کوآِچال ، با خانوادهآیـپَد تلویزیونیِ 

که جابز  در گیر و داِر استقرار بود. ودندنیز در آن ب ٨و ِدوو ٧مور - نو-  ، ِفیت٦اش مثل میوز عالقه

                                                 
1  TBWA/Media Arts Lab 
2  Sweatshirt 
3  Pottery Barn 
4  Hush Puppies 
5  Coachella 
6  Muse 
7  Faith No More 
8  Devo 
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 کند، ما به یک چیزِ  آیـپَد دارد دنیا را متحول می. آشغالندهایت  آگهی«: و گفت زنگ زد
  »!ای جلوی من وقت تو یک آگهِی آشغال گذاشته حسابی نیاز داریم، آن و درست

 
خواهی؟ قبالً که نتوانستی به من  ُخب، تو چه می«: ت توپ را به زمیِن جابز انداختنوینسِ 

 »بگویی، حاال چطور؟
  

این یکی که حتی از نزدیِک دروازه هم رد . یک چیِز جدید بیاور دانم، خودت ی«: جابز گفت
  »!نشد

 
جوابِی او، جابز یک مرتبه -با حارض. مزاج باشد، و هم آرام توانست دمدمی وینِسنت، هم می

 » .روی رسم آوار شد هو استیو یک«: گفت خودش می. شدمنفجر 
  

: جابز از آن طرف شلیک کرد» ،یخواه باید به من بگویی چه می«: وقتی وینِسنت فریاد زد
 »!دانم کدام یکی خودش است تا وقتی نبینم، چه می. باید به من یک رسی کار نشان بدهی«

  
» ُ دانم کدام  تا وقتی نبینم، چه می: های گروه یادداشت کنم عالی شد، بگذار این را برای بچه ہا

 »!یکی خودش است
  

ای کوبید، که جایش هم فرو  ی اجاره دیواِر خانهوینِسنت آنقدر عصبانی شد که با مشت به 
همرسش باألخره . پاچه نگاهش کردند اش رفت، دست خانواده پیِش  استخرْ  وقتی به کنارِ . رفت

  »تو خوبی؟«: جرأت کرد که بپرسد
 

ونه برای رئیس ردیف کنند، و قرار شد  دو هفته برای وینِسنت و گروهش طول کشید تا چند 
وینِسنت و . تری برقرار باشد آرام ی جابز بربند، فقط با این امید که َجوِّ  آنها را به خانهبه جای دفرت، 

، دوازده طرِح مختلف را روی میِز قهوه ِ خوری گذاشتند تا جابز آنها را از نظر بگذراند؛ یکی  میل
یگِر طنز، که ، باز١دیگری خِط سیری کمدی داشت با بازی مایکل ِرسا. دهنده بخش بود و تکان الهام

. کرد ای از چگونگِی کار کردِن مردم با آیـپَد ارائه می ی تخیلی داشت تعبیراِت بامزه داخل یک خانه
ای سپید، یا در  زمینه ها یا آیـپَد در کنار ستارگاِن دنیاِی ه قرار گرفته بود، یا در پس در سایر طرح

  .های محصول رسراسِت ویژگی قاِب طنِز موقعیت، یا همراه با توضیحِ 

                                                 
1  Michael Cera 
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مند،  ها باألخره فهمید که نه کُمدین می جابز بعد از بررسی انتخاب نه آنهای و خواهد، نه ه
تر گفته  پیش» .چون خیلی بزرگ است. باید شبیه یک اعالمیه باشد، مثل یک بیانیه«: گفت. دیگر را

غاتی راه بیاندازد تا این خواست یک جنبِش تبلی بود که آیـپَد دنیا را دگرگون خواهد کرد و حاال می
های مقلِد خودشان رس  ها تا یک سال دیگر با تبلت گفت سایر رشکت می. گویی را محقق کند پیش

داِر اصلی این موِج جدید  د طالیهخواست مردم یادشان باشد که آیـپَ  آورند و از این رو می بر می
  ».ایم ند که چه کردههایی احتیاج داریم که ِبایستند و جار بزن ما به آگهی«: است

 
 من اآلن باید بروم، نوبِت «: گفت. کمی ضعیف ولی خندان بود. اش باال پرید از روی صندلی

  ».کار ماساژ دارم، ش هم برگردید رسِ 
 

ِ همراه با اریک گران رشوع به طراحِی یک آگهی کردند که خودشان به آن  ١مباوْ  وینِسنت و میل
آهنگی  ای از تصاویِر پرطراوت و رضب داشت، مجموعه باید ریتم تندی می ”.مانیِفست“گفتند  می

شان، یک برگرداِن ریتمیک از آهنِگ  موسیقِی انتخابی. زد بودِن آیـپَد را جار می قوی که باید انقالبی
ِی داد و همزمان یک صدا آیـپَد در آگهی، کارهای جادویی انجام می. بود ٣ن اُوْ اثِر کارِ  ”٢گُلد الیِن“

با ... جادویی است. وحشتناک قوی... آیـپَد زیبا است... آیـپَد باریک است«: کرد قوی دکلمه می
ی با کتاب. ها ویدیوها و عکس اِم عمرتان هم  به راستی، انقالبی . توانید بخوانید هایی که در 

  ».است که تازه رشوع شده
 

تری ساخت؛  ند، گروْه چیز مالیمی خود را پشِت رس گذاشت های مانیفستی دوره وقتی آگهی
جابر ابتدا آنها . ٤تصاویری تحِت عنواِن مستنِد یک روز از زندگی، کار فیلمساِز جوان جسیکا ساندرز

ن دلیلی که از اولین آگهی بدش آمده بود، بر ضدشان موضع  را دوست داشت ولی بعد به ه
ونه های ویزا لعنت به اینها، مثل آگهی«: با فریاد گفت. گرفت  هایِ  چیـکاِر تبلیغات هستند، 
  ».سخیف

ی جابز دنباِل آگهی یز بود، ولی رسانجام تشخیص داد که  خواهد از سبک  های جدید و مت
ایی، : ها بود ای از کیفیت برای او، این سبک، مجموعه. کارِی اپل فاصله بگیرد ساده، همراه با خود

یز رسید استیو سبِک مشخِص ما را پذیرفته، اما یک  نظر میابتدا به «: گفت لی کلو می. واضح، و 
و به ما دستور داد به سبِک اپل  ”من از این کارها متنفرم، اصالً اپلی نیستند“: روز ناگهان گفت

                                                 
1  Eric Grunbaum 
2  Gold Lion 
3  Karen O 
4  Jessica Sanders 
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ی سفید و  زمینه هایی با پس بنابراین برگشتند به رساغ آگهی» .سبکی ساده و صادقانه. رجعت کنیم
  ” .انجام دهدرا تواند فُالن کارها  آیـپَد فُالن است و می“: های دستگاه اهایی نزدیک از قابلیت

  
  

  )1اَپز(هاي كاربردي  برنامه
 

در . هستندهای آیـپَد، نه راجع به خود دستگاه که راجع به کارهای قابل انجام با آن  آگهی
های  فیزیکی، بلکه به خاطِر برنامه  حقیقت، موفقیِت این محصول، نه فقط به خاطِر زیباییِ 

تان انجام  پذیر را با دستگاهـهای دل دهند انواع فعالیت کاربردِی آن است که به ش امکان می
ور پولی، در اَپز به طور مجانی و تعداد کمرتی هم به ط - و به زودی صدها هزار- هزاران . دهید

ن به  ”٢پرندگان خشمگین“توانستید  با انگشِت خود می. دسرتس مردم قرار گرفت را با تیر و ک
های کثیف پرتاب کنید، قیمِت سهام را دنبال کنید، فیلم ببینید، کتاب و مجله بخوانید،  سمِت خوک

باِر ! نازنیِن خود را تلف کنید ها از وقِت  به مروِر اخبار یا بازی کردن بپردازید، و با این کارها ساعت
در عیِن حال گسرتِش . کارها را آسان کرد ”افزار و فروشگاه افزار، نرم سخت“دیگر، یکپارچگِی 

در  ”باز“شده ولی  عامل به شکلی کامالً کنرتل های کاربردی، مستلزِم این بود که سیستم برنامه
ُ .عامل آی برای سیستم(افزار و محتوا  مدهندگاِن مستقل و عالقمند به ساخِت نر  اختیاِر توسعه . ا

های تحت کنرتل  ها و بخش  مثِل یک بوستان عمومی، ولی با دروازه ”باز“منظور از -قرار گیرد ) ٣اِس
 .است

با از راه رسیدن تلفن هوشمند  ٢٠٠٧ سالِ  در اوایلِ . ی اَپز در واقع با آیـفـُن رشوع شد پدیده
جابز نیز . دهندگان مستقل وجود نداشت م برای خرید از توسعهی کاربردی ه اپل، حتی یک برنامه

ی هایی برای  ی برنامه ها مجاز به تهیه خواست غریبه در ابتدا مایل نبود آنها را وارد بازی کند چون 
ل می داد که خرابی به بار بیاورند، یا آیـفـُن را ویروسی کنند، یا یکپارچگی  آیـفـُن باشند، زیرا احت

  .اینددار  را لکه سیستمش
  شش«: مدیره، در بین گروِه خواستار آزادسازی اَپز برای آیـفـُن بود آرت لِوینسون، عضو هیئت

اگر اپل این امکان را فراهم » .ی اپز مذاکره کنیم هفت بار به استیو زنگ زدم تا راجع به ارائه
به رقابت و کسب این های هوشمند را تشویق  ساخت، در حقیقت دیگر سازندگاِن تلفن ی

شد  ی«: گفت می. بازاریابی اپل با این نظر موافق بودبخش فیل شیلِر رئیس . کرد منفعِت مالی می
ندی آیـفـُن ساخته باشیم، ولی توسعه ی  مستقل مجاز به ارائه دهندگانِ  تصور کرد که چیزی به قدر

از بیروِن رشکت » .اَپز خواهند شد به شخصه مطمنئ بودم که مشرتیان عاشق. اَپز برای آن نباشند
                                                 

1  Apps: Applications 
2  Angry Birds 
3  iOS 
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ِ کارآفریناِن بسیاری  گذاِر نوآور، استدالل کرد که ارائه نیز، جان دوئِر رسمایه ی اپز باعِث پا گرف
  .های جدیدی را ارائه خواهند کرد ی خود رسویس خواهد شد که به نوبه

ها  تواِن رفع پیچیدگیجابز ابتدا موضوع را به کلی نادیده گرفت چون مطمنئ نبود که گروهش 
به قول . رکز، خواست اصلی او بود. دندهندگان مستقل را داشته باش و تسهیِل مشارکِت توسعه

ی آیـفـُن، گوش جابز برای  اما به محض عرضه» .بنابراین نخواست در موردش حرف بزنیم«: شیلِر
ی  چهار جلسه» .شد ر میبا هر بار بحث، عالقمندت«: گفت لِوینسون می. ها باز شد شنیدن صحبت

 .مدیره به بحِث آزاد پیرامون این مسئله اختصاص یافت هیئت
ِ منافعِ هر دو گروه وجود دارد؛ حارض  جابز به زودی دریافت که راهی واحد برای در نظر گرف

ُ . ها مجوِز ساخِت اَپز برای آی شد به غریبه نظِر معیارهای مد : اِس را بدهد به رشط اینکه آنها هم. ا
شد، و تنها از  هاشان توسط متخصصیِن اپل تست و تأیید می گذاشتند، برنامه اپل را پشت رس می

این، تنها راه براِی بهرمندی از مزایاِی کار با هزاران . رسید طریِق آیـتونز به فروش می
یت از یکپارچگِی آیـ دهنده توسعه فـُن و ی مستقل، و در عین حال حفظ کنرتل الزم به منظوِر ح
داد  یک راه حِل جادویی، که سوِد اپل را ترقی می«: به قول لِوینسون. ی کاربری مشرتیان بود تجربه

 ».شدیم و در عیِن حفِظ کنرتِل رستارسی، از منافعِ باز بودن هم بهرمند می
از آن اندازی شد؛ یک میلیاردمین دانلود  روی آیـتونز راه ٢٠٠٨برای آیـفـُن، در جوالی  ١استور اَپ

اَپز برای آیـفـُن موجود بود که  ١٨٥.٠٠٠، ٢٠١٠ی آیـپَد در آوریل  با عرضه. ماه بعد رقم خورد ٩
ایشگِر بزرگرتِ آن بهره شان قابلیِت اجرا روی آیـپَد را هم داشتند، ولی از  ی اک با این . بردند ای 

در جوالی . برای آیـپَد نوشتند اختصاصی اَپِز  ٢٥.٠٠٠ها  دهنده حال در کمرت از پنج ماه، توسعه
 ١٥محبوِب اپل موجود بود، تعداِد دانلودها هم به  ٢اَپز برای هر دو گجِت  ٥٠٠.٠٠٠، تعداِد ٢٠١١

  .میلیارد بالغ شده بود
های ِمدیایِی بزرگ،  ها و رشکت ها و گاراژ در خوابگاه. َشبه صنعتی جدید بر پا کرد استور یک اَپ
بنیادی با نام  جان دوئِر، ریسکیِ گذاری  رشکِت رسمایه. شد دی ساخته میهای کاربردِی جدی برنامه
های برگزیده را تأمین  میلیون دالر تأسیس کرد، تا منابعِ مالِی ساخِت ایده ۲۰۰ی  با رسمایه ٣آیـفاند
کردند،  هایی که محتوای تولیدی خود را به رایگان ارائه می مجالت و روزنامهاز دیگر سو، . کند

فرصت برای برگرداندِن غول این مدل اقتصادِی مشکوک به داخل بطری را پیش روی خود  آخرین
ها و محتواهای آموزشِی اختصاصی برای آیـپَد روی  نارشاِن نوظهور به تولیِد مجالت، کتاب. یافتند
گرفته تا  ”جنسیت مدونا“های متنوعی از  که کتاب ٤برای مثال، انتشاراِت معظم کاالِوی. آوردند
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نِی چاِی میس “ ام  ”ها را آتش بزند قایق“را در کارنامه داشت، تصمیم گرفت  ”١اسپایدر مه و 
اید، تا بتواند فقط بر روی انتشاِر کتاب هاِی دیجیتالی در  انتشارات کاغذی را از دستوِر کار خارج 

رکز کند هاِی کاربردِی محاوره قالِب برنامه میلیارد دالر به  ۲.۵، اپل ۲۰۱۱تا ژوئن . ای 
  .های کاربردی پرداخت کرده بود دهندگاِن برنامه توسعه

. پدید آوردند یمحور، تغییری شگرف در زندگِی دیجیتال-های دیجیتالِی اَپز تگاهآیـپَد و سایر دس
ُ .بودن معموالً به معنی استفاده از خدماتی مثل اِی ٢، بر خط١٩٨٠ی  تر در دهه پیش ، اِل. ا

های متصل به فضای  بود که با پرداخِت مبالغی، امکاِن اتصال به درگاه ٤یا پرودیجی ٣کامپوِرسو
دادند و یا اگر کاربر کمی ماجراجو بود، از  محتواهای مختلف را می  ی شده فاظتو ح  بسته
آغاز  ۱۹۹۰ی  فاِز دوم در اوایِل دهه. گذاشت های خروجی به فضای بزرِگ اینرتنت پا می درگاه

هاِی  گردید، یعنی زمانی که پیرشفِت مرورگرها سبب شد هر کسی بتواند با استفاده از پروتکل
در ادامه، پیرشفِت . جست و جو کند ٥ی جهانی ِوب تنِی اطالعات، آزادانه در شبکهانتقال فرام

ِ بی   . کرد اینرتنتی  دردِرس هر چیزی در شبکه موتورهای جستجو مردم را قادر به یاف
را ) اَپز(های کاربردی  برنامه. بودی آیـپَد که حاکی از ظهوِر مدل جدیدی  اما برسیم به عرضه

خالقیِن هر برنامه با دریافِت مبالغی، به کاربران . های قدیمی تشبیه کرد ن درگاهتوان به ه می
اما آیا رشِد اَپز به این معنی است که آزادی و . دهند هاِی بیشرتی را می امکان استفاده از قابلیت

های کاربردی، قابلیِت  ی اینرتنت قربانی خواهند شد؟ خیر، در حقیقت برنامه محیِط پیوسته
سازِی پیوسته را ندارند و از آنجایی که آیـپَد، استفاده از هر دوِی اَپز و مرورگرها  تجو یا ارتباطجس

ً یک گزینه را میرس می ر  کند، پس اَپز با محیِط ِوب ِرس جنگ ندارد، بلکه رصفا ی دوم به ش
  .دهندگان و هم برای توسعه کاربرانرود، هم برای  می

  
  

نگاري نشر و روزنامه صنعت 
  

سپس با معرفِی آیـپَد و فروشگاِه . ساختی آیـپاد، صنعت موسیقی را دگرگون  جابز با عرضه
 نگاری و تلویزیون و فیلمسازی را دستخوِش  ها، از نرش گرفته تا روزنامه هایش، کِل رسانه برنامه

  .تحول کرد
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از آمازون  ١خواِن کیندل چرا که کتابهم یک هدِف واضح بودند  های دیجیتال در این بین، کتاب
اندازی کرد که  را هم راه ٢زبنابراین اپل فروشگاه آیـبوک. نشان داد که اقبال مردم به آنها زیاد است

ر می نسخه  تجاریِ  اندکی در مدلِ  با این حال تفاوِت . رود ی کتابِی فروشگاه موسیقی آیـتونز به ش
ها با قیمت ارزان  ام آهنگکه این دو وجود دارد؛ برای فروشگاه آیـتونز جابز ارصار داشت 

مؤسس، رئیس و مدیرعامل آمازون  ٣جف بزوس. ِسنت برای هر آهنگ ٩٩فروخته شوند، یعنی 
. کرددالر ارصار  ٩.٩٩سعی کرد رویکرد مشابهی را در پیش گیرد و روی فروش هر کتاب به قیمت 

های ضبط موسیقی  اش به رشکت بزنگاه جابز آمد و پیشنهادی به نارشان داد که از ارائهدر این 
خواست روی کاالهای فروشگاِه  شان می توانستند هر قیمتی که دل آنها می: اجتناب کرده بود

ها از فروشگاه  در ابتدا این بدان معنا بود که قیمت. داشت ٪ سهم بر می٣٠بگذارند، و اپل  زآیـبوک
چرا مردم باید بخواهند به اپل پول بیشرتی بدهند؟ وقتی والت ماسربگ . ازون باالتر خواهد رفتآم

ها  قیمت. ای نیست این مسئله«: آیـپَد از جابز پرسید، او جواب داد ی عرضههمین را در رویداِد 
های  بی کتا ی آیـپَد، نوع نگاهش به مقوله فردای روز عرضه. حق با او بود» .همسان خواهد شد

  :گونه برای من توضیح داد دیجیتال را این
  
پرداخت ولی  ها را می فروشِی برخی کتاب عمده  با اینکه قیمِت . آمازون خودش را خراب کرد«

کردند این حرکت امکاِن  فکر می-نارشان از این کار متنفر بودند . فروخت دالر می ٩.٩٩آنها را 
بنابراین قبل از اینکه حتی اپل . گیرد دالر را از آنها می ٢٨به قیمِت جلدی  ی چاپیها فروش کتاب

ما به نارشان . ها از آمازون شده بودند شان مشغوِل بیرون کشیدِن کتاب به صحنه بیاید، برخی
درصِد خودمان را بر  ٣٠ش قیمت بدهید، ما هم فقط . کنیم با مدل داللی کار می“: گفتیم
در عین  ”.کند، ولی این خواست خود ش است مشرتی کمی بیشرت از جیب خرج میبله، . داریم می

ن کتاب را با قیمِت پایین تری عرضه کرد، ما  حال این تضمین را هم گرفتیم که اگر کِس دیگری ه
ن قیمت فروش کنیم یا قرارداِد داللی “: بنابراین آنها رفتند رساِغ آمازون و گفتند. هم بتوانیم در ه

  ».”کنی یا دیگر خربی از کتاب نیست ا امضا میر 
 

گذارِی محتوای موسیقی  جابز تصدیق کرد که آن موقع، مشغوِل امتحاِن هر دو مدل برای قیمت
اما . گذاری نداد؟ برای اینکه مجبور نبود های موسیقی امکان قیمت اما چرا به رشکت. و کتاب بوده
فروشی شد  رشکت اولی نبودیم که وارِد کار و بار کتاب«: گفت می. ای نداشت ها چاره در مورد کتاب
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3  Jeff Bezos 
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و با توجه به رشایطی که از قبل وجود داشت، انجام این حرکِت آکیدو و تن دادن به مدل داللی 
  ».پس در این مورد به خودمان کمی تکان دادیم. مان بهرت بود برای

نیویورک پرواز کرد تا با رساِن  ، جابز به٢٠١٠ی  آیـپَد در فوریه ی عرضهدرست بعد از رویداِد 
و پرسش  ١روِپرت ُمرداک: اش، با این افراد مذاکره کرد دو روزه در اقامِت . مطبوعات دیدار کند

و تایمز؛  دبیراِن ارشِد نیویورکو  ٢ژورنال؛ آرتور سالزبرگر جونیور اسرتیت وال مدیرانِ جیمز، و 
عاشق اینم که «: خودش بعداً گفت. ی تایم مدیران تایم، فُرچون و سایر مجالِت تحت نظر مؤسسه

ی ما به ژورنالیسِم   همه. ها دل ببندیم نویس نباید به وبالگ. به پیرشفِت ژورنالیسم کمک کنم
ً مشتاقم که راهی برای کمک به تو بنابراین . شده نیازمندیم واقعی و مقاالِت نظارت لیِد واقعا

از آنجا که توانسته بود مردم را به پرداخت پول در ازای » .محصوالِت دیجیتالِی پولساز پیدا کنم
 .دریافت موسیقی راضی کند، امیدوار بود چنین مدلی برای ژورنالیسم هم جواب دهد

شاید مجبور . باشندی مطبوعات، دستش را خوانده  رسید که نارشاِن حوزه در این بین، به نظر می
ی٣٠بودند  آنها از این . آمد ٪ از عایدی خود را به اپل بدهند ولی این مشکلی به حساب 

ی مستقیم خود با مخاطبین  ترسیدند که با ورود به سیستم اپل، دیگر قادر به حفِظ رابطه می
ره نباشند زیرا دیگر آدرس را در ) برای پرداخت حق عضویت(های اعتباری  ی کارت های ایمیل و ش

یاخ داشتند و امکاِن دریافت بازخورِد خوانندگان و نیز معرفِی محصوالت جدید به آنها، از  تیار 
ی مبالغ، و پایگاه  کننده اما در سوِی دیگر اپل صاحِب مخاطبین، دریافت. شد ایشان سلب می

یزش، این اطالعات هرگز به هایش پربارتر از قبل می داده دسِت  شد و به خاطر سیاست رازداری مت
ی   .دادند ی چنین کاری را می رسید، مگر اینکه هر یک از مخاطبین خود به شخصه اجازه نارشین 

کرد این  جابز بیش از همه، مشتاق به انعقاِد قرارداد با نیویورک تایمز بود چون حس می
. داردتوانایی در نرش محتوای دیجیتال، در معرض سقوط قرار  العاده به خاطر عدم ی فوق روزنامه
ام در این سال، کمک به تایمز  های شخصی پروژہخواهم یکی از  می«: به من گفت ٢٠١٠اوایِل 
کنم برای کل کشور مهم است که تایمز  فکر می. چه خودشان بخواهند چه نخواهند-باشد 

 ».مشکالتش را حل کند
نِی در سفرش به نیویورک، یک  تایمز در  ارشدِ  خصوصی با حضور پنجاه نفر از مدیرانِ  شامِ مه

ساده سفارش داد که هیچ کدام  ی انبه و پاستای گیاهیِ  میوه آب(برگزار کرد  ٣پرانا آسیاییِ  رستورانِ 
ِل بهرتین   ِرس میز،.) در منوی غذای رستوران نبود یک آیـپَد بیرون آورد تا توضیح دهد که اِع

لی را  ها و ظرفیت چارِت قیمت. چقدر مهم است ”،قابل قبول برای مشرتی“قیمِت  های احت
پرسید اگر تایمز مجانی باشد چقدر خواننده خواهد داشت؟ آنها الساعه جواب را سپس کشید؛ 
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میلیون  ٢٠فرستادند و به طور میانگین  دانستند، زیرا آن زمان روزنامه را مجانی روی سایت می می
های این سؤال را هم داشتند؛  خیلی گران باشد چطور؟ دادهبعد پرسید اگر . بازدیدکننده داشت

جابز به آنها . میلیون نفر بود ١دالر، و تعداد مشرتکین حدوِد  ٣٠٠ی چاپی  ی نسخه اشرتاِک ساالنه
ی  و این یعنی، نسخه. میلیون مشرتک ١٠ش باید دنبال یک حد وسط بگردید، مثالً «: گفت

 ».دالر برای همه ٥ه و ارزان باشد، مثالً ماهی دیجیتاِل روزنامه باید خیلی ساد
های اعتبارِی  کاِر تایمز ارصار کرد که روزنامه باید ایمیل و اطالعاِت کارت یکی از مدیراِن کهنه

جابز . اِم مشرتکین را دریافت کند، حتی اگر آنها از طریِق فروشگاِه اپل مشرتِی روزنامه شوند
رد، و جواب شنید که اگر اطالعاتی در کار نباشد، تایمز حتی به گفت که اپل چنین کاری نخواهد ک
توانید از خوِد مشرتکین این را بخواهید،  ُخب ش می«: او گفت. پیشنهاد اپل فکر هم نخواهد کرد

تت نکنید اگر این را هم . ولی اگر تصمیم گرفتند که اطالعات در اختیار ش قرار نگیرد، مرا ش
ی. کار نکنیدخوش ندارید، با ما  تایمز از پنج سال . خواهم ش را توی این مشکل بیاندازم من 

  »!هاِی اعتباری یک نفر را هم ندارید ولی حتی اطالعاِت کارت  ی اینرتنتی دارد پیش نسخه
آدم «: بعدها به من گفت. جابز یک مالقات خصوصی هم با آرتور سالزبرگر جونیور داشت

ً به س ن جدیِد تایمز افتخار مینازنینی است و واقعا با هم خیلی حرف . کند، باید هم بکند اخت
ی  ، تایمز نسخه٢٠١١یک سال بعد در آوریل » .من نظرم را گفتم ولی اتفاق خاصی رخ نداد. زدیم

دیجیتالی روزنامه را تغییر داد و اشرتاک آن را از طریق اپل به فروش گذاشت، البته تحت 
دالری شد که جابز پیشنهاد  ٥ل حق اشرتاک ماهانه، چهار برابِر آن با این حا. های جابز سیاست
 .کرده بود

ِن تایم آمد  جابز از اسِتنِگل خوشش می. دبیِر تایم میزبانش بود ٢، ریک اسِتنِگل١الیف-در ساخت
نامه برای  ی اختصاصِی هفته ی نسخه را به تهیه ٣چرا که یک گروه خربه به ریاست جاش کویت

اعصابش به هم . در آنجا ناراحت شد - از فُرچون-ولی از دیدن اَندی ِرسِور . شته بودآیـپَد گ
ی دو سال پیِش او راجع به وضع سالمتش، و  ریخت و به ِرسِور گفت که هنوز هم از مقاله

 ».بهم لگد زدی تووقتی من روی زمین افتاده بودم، «: دلخور است اختیار، حقِ  مشکالت سهامِ 
ی تایم  مؤسسه: تایمز بود نیویورکمورِد تایم، مشابه ی  مؤسسهدر مذاکره با  مشکِل بزرگرت

بلکه . خواست اپل صاحب مشرتکینش بشود و مراوداِت مالِی مستقیم با آنها را مال خود کند ی
ً به سایت  خواست برنامه می ای کاربردی درست کند تا مخاطبین را برای خریِد حق اشرتاک، مستقی

ی  ی برنامه تایم و سایر مجالتش هم پس از تهیه. اپل از این رشاکت اجتناب کرد. ل کندخودش منتق
 .مذکور، از قرار دادِن آن در فروشگاِه اپل رس باز زدند
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ً با جف بیوکز ی تالش جابز در ادامه وارنر صحبت کند،  مدیرعامل تایم ١هایش سعی کرد مستقی
چند سال قبل، بر رس حقوِق محصوالِت ویدیویی . گرای زرنگ که اصالً جذاب نبود یک آدِم عمل

برای آیـپاد تاچ با هم توافق کرده بودند، ولی حتی این هم به جابز کمک نکرد که او را به امضای 
ایِش فیلم . کندمتقاعد بالفاصله بعد از اکران،  HBOهای  قراردادی شامل دریافِت حِق انحصارِی 

ی خود، جابز را به  به نوبهبیوکز هم . کرد با این حال سبک کاری رصیح و قاطع بیوکز را تحسین می
استیو «: گفت می. ستود اش در تفکِر اسرتاتژیک و توجه به ریزترین جزئیات می خاطر توانایی

رکزش را از مضامیِن اصلی می   ».جزئیات معطوف کند ریزترینِ به  تواند به آسانی 
با بیوکز  ،ی تایم برای آیـپَد ی مجالِت مؤسسه وقتی جابز برای رسیدن به توافق پیراموِن ارائه

های  کس واقعاً مجله هیچ«و » افتضاح است«اس گرفت، با این هشدار رشوع کرد که اوضاع چاپ 
ی های دیجیتالی ارائه  ی برای فروِش اشرتاکو اینکه اپل دارد یک پیشنهاِد عال» خواهد ش را 

ی بچه«کند، ولی  می گفت . بیوکز با هیچ یک از این نظرات موافق نبود» .گیرند های ش قضیه را 
ی تایم به اپل مشکلی ندارد، در واقع  های دیجیتاِل مؤسسه ٪ از فروِش اشرتاک٣٠که با اعطای سهم 
درصدت را  ٣٠ویم، تو یک دانه مجله هم که بفروشی، گ همین اآلن دارم می«: شد خوشحال هم می

  ».گیری می
  

  ».ام ها داشته ب، این بهرتین پیرشفتی است که تا حاال با ش مطبوعاتیخُ «: جابز جواب داد
 

٪ ٣٠ی من بفروشی و من  فقط یک سؤال دارم، اگر تو یک اشرتاک برای مجله«: بیوکز ادامه داد
  »تو یا من؟- مجله ماِل کیست برایت کنار بگذارم، مشرتِک 

 
ی«: جابز جواب داد   ».توانم اطالعات مشرتکین را درز بدهم به خاطر سیاست رازداری اپل 

 
ی«: بیوکز گفت ی مشرتکینم مال  خواهم همه پس باید یک راه دیگر پیدا کنی، من یکی اصالً 

که  یات نتیجه داد، کار  حصارطلبیچون وقتی که ان. تو باشند که بعد آنها را توی فروشگاه اپل ببینم
 ١دالر بفروشم، بلکه باید  ٤گویی مجله را نباید  آیی رساِغ من و می کنی این است که می می شبعد

ی ما بشوند، باید صاحِب پایگاه  پس متوجه باش که اگر قرار است مردم مشرتِک مجله. دالر بفروشم
 ».وِن به روز رسانِی مطالب باشیمرسانِی مستقیم، پیرام اطالعاِت آنها و حِق اطالع

  

                                                 
1  Jeff Bewkes 
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ژورنال،  اسرتیت اِی او صاحِب وال تشکیالِت رسانه. تر بود مذاکره با روِپرت ُمرداک ساده
در . است ١نیوز ی فاکس هایی در رستارس جهان، استودیوهای فاکس و شبکه پُست، روزنامه نیویورک

های  دند که بایستی در مالکیِت اشرتاکدیدار با ُمرداک و گروهش، آنها هم این مورد را مطرح کر 
ُمرداک . وقتی جابز به این تن نداد، اتفاق جالبی افتاد. فروشی از طریِق فروشگاِه اپل سهیم باشند

دانست در این مورد  ولی از آنجا که می ،اصوًال آدمی نیست که راحت باخت را قبول کند
ها  دادیم صاحب اشرتاک ترجیح می«: گفت خودش می. ای ندارد، رشایط جابز را پذیرفت برنده برگ

باشد، همین را “: بنابراین گفتم. باشیم و ارصار زیادی هم کردیم، ولی استیو موافق نبود که نبود
ی. بازی ندیدم دلیلی برای مسخره ”.کنیم قبول می من هم اگر بودم رضایت -داد  او رضایت 

  ».پس گفتم باشد، قبول - دادم ی
نام دارد و طبِق  ٢ی انحصاری برای آیـپَد روی آورد که ِدیلی انتشار یک روزنامهُمرداک حتی به 

ً با یک . شود استوِر اپل فروخته می  ِسنت در هفته در اَپ ٩٩نظر جابز، با قیمت  ُمرداک شخصا
. عجیب نبود که جابز از آن متنفر باشد. گروه به کوپرتینو رفت تا طراحی اولیه را نشان دهد

طراحاِن اپل از «: گفت می. ُمرداک پذیرفت» تان کنند؟ دهید کمک ه طراحاِن ما اجازه میب«: پرسید
ده روز بعد برگشتیم و هر دو را . های ما یک طرح دیگر روِی آن یک طرِح جدید زدند، و بعد بچه

 ».ی ما را بیشرت پسندید که این برای خودمان هم عجیب بود نشان دادیم، استیو نسخه
که زیاد هم  ٣اِی توِدی.اِس.میانی مثل یو صور است و نه جدی؛ یک محصوِل ردهِدیلی، نه م

وقتی ُمرداک از او . گیری رفاقتی دو نفره بین جابز و ُمرداک شد موفق نشد، ولی باعث شکل
انی کند، جابز که هرگز در  -٢٠١٠ژوئن - ی نیوز  ی مدیراِن مؤسسه ی ساالنه خواست در جلسه سخ

یچنین جاهایی حارض ً پذیرفت   ی بعد از شام ترتیب  جیمز ُمرداک هم یک مصاحبه. شد، استثنائا
ً دو ساعت طول کشید خیلی رصیح و منتقدانه راجع به نقش «: گفت ُمرداک می. داد که تقریبا

به ما گفت که سخت است از پِس سامان دادِن کار و . ها در دنیای تکنولوژی صحبت کرد روزنامه
ام ِخربه“چون  .بارمان بر بیاییم  ً ی  های تکنولوژی در دره ش در نیویورک هستید ولی تقریبا

زیاد  ٤لئود ژورنال، گوردون مک اسرتیت ی دیجیتالی وال این به مذاِق رئیِس شبکه» .”هستند سیلیُکن
مرسی، عرص زیبایی «: ، تا جایی که در آخر، پیِش جابز رفت و گفتکردناراحت را خوش نیامد و او 

ام شد بود، ِ شغِل من  ً به قیمِت از دست رف ُمرداک وقتی آن صحنه را برای من » .حرفت تقریبا
لئود سه ماه بعد، از کار  مک» .تقریباً درست از آب در آمد«: ای کرد و گفت کرد، خنده توصیف می
 .بر کنار شد
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یوز گوش کند، ن جابز در ازای حضور در آن جلسه، از ُمرداک خواست به نظراتش راجع به فاکس
. ی ُمرداک است ی ننگی بر وجهه و لکه ،گر، مرض به حاِل مردم چون معتقد بود که این شبکه، ویران

- یا-کار نیست، بلکه سازنده محافظه-یا-خواه امروز، محوِر جامعه آزادی«: بعد از شام به او گفت
ً بدل به نیروی  فاکس. ای کار را آنجا جمع کرده های خراب مخرب است و تو گروهی از آدم واقعا

باید بهرت باشید و اگر مراقبت نکنید، این وضعیت بدل به میراِث ش . ی ما شده مخربی در جامعه
روِپرت بلد «: کرد که ُمرداک هم از رویکرِد فاکس چندان راضی نیست جابز فکر می» .خواهد شد

کنم او با من موافق  کر میمن جلساتی با جیمز داشتم و ف. است بسازد، اما بلد نیست خراب کند
  ».شود گفت فقط همین را می. بود

جورهایی دیدگاهش در  یک«: ُمرداک بعدها گفت که به انتقاداِت افرادی مثل جابز عادت دارد
ای از  هفته جابز از او خواست که اجازه دهد یک نوار تلفیقِی یک» .ها نزدیک بود این باره به چپ

 - هستند ٣ی بیل اُریلی تر از برنامه کرد مخرب که احساس می-  ٢ن ِبکو گل ١های شاون َهنیتی برنامه
به من گفت که بعدها  جابز. ُمرداک موافقت کرد. برایش بفرستد تا خودش به قضاوت بنشیند

: فتگ میمرداک . بخواهد چنین نواری را درست کنند ٤خواسته از گروه جان استیوارت می
 » .خوشحال خواهم شد ولی هنوز که چیزی نفرستاده« 

جابز . ی او در پالو آلتو رفت آنها آنقدر عیاق شدند که ُمرداک ساِل بعد دو بار برای شام به خانه
خواهش  گفت که آن دو شب کاردهای آشپزخانه را قایم کرده، چون همرس آزادی به شوخی می

گویا ُمرداک هم به . ی ُمرداک را کِف خانه بریزد روده قصد داشته به محض ورود، دل و ،لورین
ی  شام خوردن در خانه«: ی جابز زده بود ی خودش حرف جالبی راجع به غذاهاِی گیاهِی خانه نوبه

های آن اطراف،  ای است، البته به رشط اینکه قبل از بسته شدِن رستوران العاده ی فوق استیو تجربه
ی افسوس که وقتی» !بزنی بیرون  .آید چنین چیزی گفته باشد از خودش پرسیدم، گفت یادش 

کرد و  فوریه، ُمرداک داشت از پالو آلتو عبور می ٢٤. بود ٢٠١١ سالِ  یکی از آن دیدارها در اوایلِ 
هم در پیاِم دعوِت او  جابز. است اوسالگِی  ٥٦دانست که تولد  ی. برای جابز پیام کوتاهی فرستاد

شد جلوِی وتوِی لورین را  طوری می فقط این«: گفت خودش به شوخی می. نکردبه شام، چیزی ذکر 
اِرین و ایْو هم بودند، رید هم » .جشِن تولِد من بود، پس مجبور شد بگذارد روِپرت را بیاورم. گرفت

خواست بسازد نشان داد، نظِر  های قایقی را که می جابز طرح. در اواخِر شام از استنفورد رسید
ُمرداک بعدها به من . است ”کمی بدقیافه“ین بود که در داخل بسیار زیبا اما از بیرون ُمرداک ا
ً امیدوارِی زیادی را نسبت به وضعیِت  اینکه راجع به ساختنش صحبت می«: گفت کرد، مطمئنا

 ».آورد سالمتش به وجود می
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به . ت کردندِرس شام، راجع به اهمیِت القای فرهنِگ چابکی و کارآفرینی در یک رشکت صحب
قبالً این عقیده را «: گفت جابز موافق بود، می. نظِر ُمرداک، سونی در این کار شکست خورده بود

ی ً بزرگ  تواند یک فرهنِگ متحد داشته باشد، ولی اآلن معتقدم که  داشتم که یک رشکِت واقعا
 ».کنم من هم در اپل از پسش بر آمدم فکر می. ُمرداک انجامش داد. شدنی است

ُمرداک به تازگی جوئل کلِین، رئیِس اسبِق . هاِی ِرس شام، راجع به آموزش بود بخِش اعظِم صحبت
نیویورک را برای تأسیِس یک بخِش آموزشِی دیجیتال استخدام کرده بود، و به شهر آموزِش ی  اداره

کند،  تواند آموزش را متحول خاطر داشت که اگر چه جابز نسبت به این ایده که تکنولوژی می
های درسِی کاغذی، توسِط  فروِش کتابسهِم اعتنا بود، ولی در این مورد با او توافق داشت که  بی

 .محتواهای آموزشِی دیجیتال، بلعیده خواهد شد
ی  حوزهداشت، ایجاِد تحولی اساسی در آن را که جابز قصِد  دیگری کار و کسبدر حقیقت، 

میلیارد دالری برای صنعِت دیجیتال  ٨اعتقاد داشت که این، یک تجارِت او . های درسی بود کتاب
های  در عیِن حال، نگراِن این بود که چون بسیاری از مدارس به دالیِل امنیتی، قفسه. خواهد بود

ی نگهدارِی وسایل در اختیاِر دانش های  ها مجبور به حمِل کوله دهند، خیلی از بچه آموزان قرار 
اش این  ایده» .آیـپَد این مشکل را هم حل خواهد کرد«: گفت می. هستندخود وش سنگین روی د

ها استخدام  هاِی دیجیتالِی کتاب اِی کُتُِب درسی را براِی نگارِش نسخه های حرفه بود که نویسنده
اید ها را به یکی از ویژگی ی این کتاب کند، و ارائه ی را عالوه بر این، جلسات. های اصلی آیـپَد بدل 

برای مشارکت با اپل ترتیب ) ١اِجوکِیشن  نمثل پِیرسُ (هم به منظور ترغیِب مدیراِن مؤسساِت نرش 
ها را تأیید  ها کتاب فرآینِد کار به دلیِل اینکه معلوم نیست کدام یک از ایالت«: گفت می. داده بود

آیـپَد عرضه  و بامجانی  درسی را به صورِت   ولی اگر بتوانیم کُتُِب  .، دچار مشکل شدهخواهند کرد
ی دیگر ادامه  ها برای یک دهه وضع اقتصادِی مفتضِح ایالت. کنیم، دیگر نیازی به تأییدیه نیست

نم با این کار می های محلی، فرصِت فائق آمدن بر مشکالت  توانیم به دولت خواهد یافت و به گ
  ».جویِی مالی را بدهیم و رصفه
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 ی و ُنهـفصل س
  

  هايِ جديد جنگ
 

 ها یـپژواک قدیمو 
  
  
  
  

  بسته باز در مقابل متنْ متنْ: گوگل
  

ایی از آیـپَد در ژانویه بعدچند روز  ، جابز یک تاالر شهری را اجاره کرد تا با ٢٠١٠ی  از رو
به جاِی خوشحالی از بابِت محصوِل انقالبِی جدید، رشوع . کارمنداِن مقِر اصلِی اپل جلسه بگذارد

ه های هوشمند ارائه کرد عامِل اَندروید را برای تلفن کرد به بدگویی از گوگل که به تازگی سیستم
به . نهایت عصبانی بود های همراه، بی جابز از خیزِش گوگل برای رقابت با اپل در صنعِت تلفن. بود

. اند توِی تجارِت ما ی موتورهای جستجو نشدیم ولی آنها پا گذاشته ما وارد حیطه«: فتحضار گ
ِ آیـفـُن است. اشتباه نکنید ی. قصدشان کش با اینکه چند دقیقه بعد، » .گذریم ولی ما ازشان 

: اللحنی در حمله به شعاِر معروِف گوگل بیان کرد ، او سخنان شدیده بودموضوِع جلسه عوض شد
 ”نباش، خبیث“این عبارِت . خواهم برگردم رس موضوِع قبلی و یک چیِز دیگر بگویم ن میم«

  ».مزخرِف محض است
اریک اِشمیت، مدیرعامِل وقِت . اند احساِس شخصِی جابز این بود که دوباره به او خیانت کرده 

گوگل، لَری ِپیج و  ینِ و مؤسس . ی اپل بود مدیره ی آیـفـُن و آیـپَد عضو هیئت گوگل، در زماِن توسعه
کاربرِی ملسِی   رابِط . کرد جابز احساِس لِه شدن می. دانستند را ُمرشِد خود می جابز ١ی برینـِ رسگ

یل  مثل ملِس -های بیشرت و بیشرتی  اَندروید داشت ویژگی چندگانه، حرکت لغزشی، و شکل و ش
  .داد قالِب خود جای میرا که همه دستاوردهای اپل بودند، در  - های کاربردی آیُکن

در مقر اصلی  ۲۰۰۸سال . ی اَندروید منرصف کند تر کوشیده بود گوگل را از توسعه جابز پیش
ی اَندروید، یعنی  گوگل در نزدیکی پالو آلتو، یک دعوای اساسی با ِپیج، برین و رئیِس گروه توسعه

ی اپل بود، برای همین  مدیره در هیئتهنوز اِشمیت آن موقع . (، راه انداخته بود٢اَندی رابین
بهشان گفتم اگر روابِط «: گفت جابز می.) های مربوط به آیـفـُن کنار کشید خودش را از بحث
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دهم یک  طور قول می کنم و همین خوبی با ما داشته باشند، دسرتسِی گوگل به آیـفـُن را تضمین می
ُ .خانگِی آی ی  در صفحه آیُکنیا دو  اما همزمان تهدید کرد که اگر » .بدهماِس به گوگل اختصاص . ا

شک  چندگانه ادامه دهد، بی های آیـفـُن نظیِر ملس ی اَندروید و استفاده از ویژگی گوگل به توسعه
های ُمَسلَِم آیـفـُن را از دستوِر کار خارج کرد، ولی  گوگل تقلید از ویژگی. از آنها شکایت خواهد کرد

شِی اَندرویدی معرفی کرد که از دستوراِت چندملسی و یک گو  HTC، رشکِت ۲۰۱۰ی  در ژانویه
به همین دلیل هم جابز در آن . های ظاهری و حسِی آیـفـُن برخوردار بود بسیاری دیگر از ویژگی

انی    .است ”مزخرف“گوگل  ”نباِش  خبیث“گفت که  شعاِر  ،)شهری تاالردر (سخ
ی خود  شده اخرتاِع ثبت ٢٠به خاطر نقِض حقوِق ) اَندروید به تَبَعِ آنو ( HTCاپل از  ،از این رو

بکش “چندین دستوِر چندملسی، : خورد شکایت کرد که در بین آنها، این حِق اخرتاعات به چشم می
، و نیز نصِب ) بر عکِس آن(دو ملِس متوالی برای زوم، زوِم دو انگشتی و  ”تا باز بشه، نیشگون گرف

ن هفته. افقی یا عمودِی تلفن سنسورهای تشخیِص وضعیِت  ی شکایت تنظیم  وندهای که پر  در ه
ام مدِت آشنایی. پالو آلتو نشسته بودیماش در  شد، در خانه را آنقدر بر  جابزمان، هرگز  در 
  : گفت می. افروخته ندیدم

  
پاره کردی و فروش اپِل را  آیـفـُن را تکه خبیثگوگل، توِی “: گوید شکایِت ما به زبان ساده می«

اگر الزم باشد تا آخرین نفس و تا آخرین ِسنت از حساب . این یک رسقِت بزرگ است ”.به فنا دادی
قصدم نابودِی اَندروید است، چون . میلیارد دالرِی اپل را رصِف دفعِ این ستم خواهم کرد ٤٠بانکی 

ِب هی. یک محصوِل دزدی است آنها تا رس حِد . دروژنی ِرس این قضیه جنگ به پا کنمحارضم با 
اَندروید، -به غیر از موتوِر جستجو، محصوالِت گوگل . دانند که مجرمند اند چون می مرگ ترسیده

  ».همه آشغالند -١رسویِس اسناِد گوگل
  

اسی از اریک اِشمیت که تابستانِ  ی اپل  مدیره قبل از هیئت چند روز بعد از این رسزنش، جابز 
. ای در مرکز خرید پالو آلتو قرار گذاشتند به پیشنهاِد او در کافه. استعفا داده بود، دریافت کرد

زدیم، و نصِف دیگر به  نصِف وقت را داشتیم راجع به مسائِل شخصی حرف می«: گفت اِشمیت می
وِع دوم بحث که به موض» .های محیط کاربری را از اپل دزدیده این بحث گذشت که گوگل طراحی

ً ناراحتش کرده بود و او این را با آب و تاب بیان می. رسید، بیشرت جابز فک زد : کرد گوگل واقعا
تان را هم  پول. ای به مصالحه ندارم تان را حین ارتکاب جنایت گرفتیم، من اصالً عالقه مچ«

ی ٥. خواهم ی فقط ازتان . مخودم کُلی پول دار . گیرم میلیارد دالر هم که پیشنهاد کنید، 
ام خواسته خواهم دست از رس ایده می اما این دیدار هم هیچ » .ی من است های ما بردارید، این 

  .مشکلی را حل نکرد
                                                 

1  Google DOCs 
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ی تاریخی هم آن را تشدید  تر وجود داشت که جنبه در بطِن این مجادله، یک مشکِل بنیادی
ْ  ”باز“عامِل  گوگل، اَندروید را به عنوان یک سیستم. کرد می باِز آن،  معرفی کرده بود؛ کدهای م

ساختند، نصب  هایی که می لتبها و ت شد تا بر روی تلفن ارائه می  افزار های سخت آزادانه به سازنده
عاملش را کامالً با  ی متعصبانه را داشت که اپل باید سیستم جابز همیشه این عقیده. شود

عامِل َمکینتاش را به سایِر  ل لیسانِس سیستم، اپ١٩٨٠ی  در دهه. افزاِر خود یکپارچه کند سخت
افزار واگذار نکرد و رسانجام مایکروسافت با سیاستی بر عکس، بخِش عظیمی از  های سخت سازنده

آن موقع هم در ذهِن جابز، اعطای لیسانِس ویندوز به . ی خود در آورد بازار را تحِت سلطه
 .کردِن رابِط کاربرِی َمکپاره  افزاری، مرتادف بود با تکه های سخت رشکت

، دقیق ٢٠١٠گوگل در سال  و اسرتاتژیِ  ١٩٨٠ی  مایکروسافت در دهه شباهت میاِن اسرتاتژیِ 
این منازعه، یادآوِر . ی آتِش خشِم جابز باشد کننده و برانگیزنده نبود ولی آنقدر بود که ناراحت

یکپارچه در مقابل “: جابزاز منظِر یا  ”بسته در مقابِل باز،“: ی بزرِگ عِرص دیجیتال بود مناقشه
ل  آیا بهرت بود ”.گسسته افزار،  سخت“گرایی،  که طبِق اعتقاِد اپل به کنرتل و وسواِس جابز برای ک

ی کاربری ساده  طوری در قالِب یک سیستِم منضبط تلفیق شوند که یک تجربه ”افزار و محتوا نرم
کنندگان حِق انتخاِب بیشرتی داده شود تا بتوانند با  ارائه شود؟ یا اینکه بهرت بود به کاربران و تولید

خود  های بیشرتی برای بروِز خالقیِت  های مختلف، راه افزارِی سازگار با دستگاه هاِی نرم ایجاِد سیستم
ن  استیو روش خاصی برای اداره«: اِشمیت به من گفت ؟بیابند ی اپل دارد که امروز، درست مثِل ه
ی. های بسته ی سیستم سال قبل است؛ یعنی اپل در مقام نوآور و نابغه ٢٠ خواهند مردم  آنها 

. شود میخالصه  ”کنرتل“بسته در  مِ محاسن سیست. عامل دستکاری کنند بدون اجازه توی سیستم
ْ “ولی گوگل این اعتقاد را دارد که  شود به خالقیت و  رویکرِد بهرتی است، چون منجر می ”باز م

  » .کننده و البته انتخاِب آزادانه برای مرصف  رقابِت بیشرت،
  

 ْ ی خودش به جنگ با گوگِل  بسته بیل گِیتس چه فکری کرد وقتی جابز را دید که با اسرتاتژِی م
ساِل پیش، چنین کاری را در مقابل خوِد او هم انجام داده  ٢٥رفته، به خصوص که جابز باز  ْم

بسته بودن هم محاسن خودش را دارد و واضح است که خیلی مواقع کاربر از «: به من گفت !؟بود
 ولی اضافه» ی کاربری را کنرتل کنید بَرَد، البته بسته به اینکه ش چقدر بتوانید تجربه آن سود می

ُ .آی کرد که عدم اعطای لیسانِس  اِس، به رقبایی مثل اَندروید فرصت تسخیر سهم بیشرتی از بازار . ا
های مختلف، منجر به گسرتِش  ها و تولیدکننده به عالوه اینکه رقابت بین دستگاه. دهد را می
ه ها ک این رشکت«: گفتلحنی شوخی  اهمچنین ب. ها و خالقیِت بیشرت نیز خواهد شد انتخاب
ِم اش به فروشگاه مکعبِی اپل در خیابان پنج کنایه» اند، پارک ِهرَم نساخته نرتالشان نزدیِک سِ  همه

 َ گِیتس » .زنند بلکه دارند بر اساِس اصل رقابت برای جذِب مشرتی، دست به خالقیت می«: بود منَه
ها  کننده مرصف ها در بخِش کامپیوتر به این دلیل رخ داده که اشاره کرد که بیشرتِ پیرشفت
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: هاِی همراه هم نیست اند، و اینکه اجتنابی از وقوِع آن در بازاِر تلفن های زیادی داشته انتخاب
ْ  فکر می« ام و  باز پیروز شود، البته من خودم متعلق به همین جبهه کنم رسانجام رویکرِد م

  ».د دادمعتقدم که در بلند مدت، این چیزهاِی به هم پیوسته به ما جواب نخواه
 

ِن او به یک محیِط کنرتل. داشت راسخ  اعتقادِ  ”چیزهاِی به هم پیوستهاین “جابز به  شده و  ای
. بلعید تزلزل باقی ماند حتی با اینکه اَندروید روز به روز سهِم بیشرتی از بازار را می یکپارچه، بی
گوید که ما کنرتلی بیش از آنها  گوگل می«: های اِشمیت را با او در میان گذاشتم گفت وقتی صحبت
ل می . اش نگاه کن، اَندروید آشغال است ب به نتیجهخُ . ایم و آنها باز کنیم، و اینکه ما بسته اِع

حتی با اینکه رویکرِد گوگل » .ی گوناگون ایشگرهایی با سایزهای مختلف و بیش از صد نسخه
من دوست دارم «: توانست رسانجام پیروِز رقابت در بازار باشد، ولی جابز از آن بیزار بود می

 خواهیم محصوالِت  دهیم چون می انجامش می. این برای پول نیست. اشمی کاربران ب مسئوِل تجربه
  » .اَندروید عالی بسازیم، نه آشغالی مثلِ 

  
  

  استور، و كنترل فلَش، اَپ
  

شهری، گوگل را  تاالرِ در . های دیگر هم بروز یافت یکپارچه، در جنگ ارصاِر جابز برای کنرتلِ 
فلَش را : ها کرد سایت ای رشکِت ادوبی برای وب درسانهسابقه به پلتفرِم چن آویز و هجومی بی حلق

درست شده و در آخر گفت که آیـفـُن  ”تنبل“های  مرصف خواند که توسط آدم یک خوِک خپِل بی
ن هفته هم به خوِد من گفت. و آیـپَد هرگز از آن پشتیبانی نخواهند کرد فلَش یک «: در اواخِر ه

 ».العاده بدی دارد ه کارآیِی افتضاح و مشکالِت امنیتی فوقی تکنولوژیک است ک تکه چهل لحاِف 
ی  برای ترجمه -محصوِل خوِد ادوبی-ی کاربردی که از یک ابزاِر ُمَفِرس  اپل حتی تعدادی برنامه
کردند را هم در لیسِت تحریِم خود قرار داد تا دیگر، اصالً امکاِن سازگارِی  کدهای فلَش استفاده می

ُ .آن با آی دهندگان امکاِن  به توسعه های ُمَفِرس، که جابز استفاده از برنامه. اِس وجود نداشته باشد. ا
داد، تحقیر  عامل را می چندین سیستم باهای مختلف و سپس سازگار کردِن آنها  ساخت برنامه

های مختلف، یعنی تقسیم کردِن همه  عامل امکاِن اجرای فلَش روی سیستم«: گفت کرد و می می
بهرت کنیم، پس اگر قرار عامل را  کنیم تا سیستم ما کلی تالش می. چیز بر کوچکرتین مخرج مشرتک

ام سیستم ها مشرتک است به خوبی کار کند، دیگر  عامل باشد ادوبی فقط با توابعی که بین 
های برتِر  برای همین هم به آنها گفتیم که از ویژگی. ها نفعی نخواهند برد دهنده توسعه
ِل استفاده را بربند تا برنامه سیستم ُ .هاشان روی آی عامِل ما ک عامِل دیگری  بهرت از هر سیستم اِس. ا



و ی  ـ س ل  ص ه ف ُ   ٥٢٩   | ن

 

ِ ویژگِی متم: بود جابزحق با  ،وردـدر این م» .کار کند های اپل  لـعام ستمـایز بودِن سیـاز دست رف
  .به معناِی مرِگ رشکت بود ،و ِدل HPهای  دستگاهیعنی تجاری شدن آنها مثل -

گذاری کرد و هر  بی رسمایهدر ادو  ١٩٨٥تر هم در میان بود؛ اپل به سال  البته یک دلیل شخصی
با کمک من بود که ادوبی جایی «: کرد جابز ادعا می. دو با هم انقالب نِرش رومیزی را رقم زدند

، یعنی بعد از بازگشت به اپل، از ادوبی تقاضا کرد که روِی ١٩٩٩او در سال » .روی نقشه پیدا کرد
عامل آن کار کند، ولی با امتناِع  و سیستمافزاِر تدویِن ویدیو و چند محصول دیگر برای آیـَمک  نرم

رکز کرده بودند  ١اندکی بعد، جان وارناک. ادوبی مواجه شد زیرا آنها روِی محصوالِت ویندوزی 
انگار روح از کالبِد ادوبی خارج  ،وقتی وارناک رفت«: گفت جابز می. مؤسِس ادوبی بازنشسته شد

بعد از او یک ُمشت کت و شلواری رس کار . باط بودیماو یک مخرتِع واقعی بود و با هم در ارت .شد
  ».دان آمدند و رشکت بدل شد به زباله

ای سایربی بر علیِه جابز ترتیب و  وقتی فدائیاِن ادوبی و حامیاِن فلَش در فضای اینرتنت، حمله
ل بی. ی رسگشاده منترش کند دادند، تصمیم گرفت یک نامهرا ی افراطی  کننده به او لقِب کنرتل

جابز از او . ی پالو آلتو آمد تا آن را مروری کند ی اپل، به خانه مدیره کَمپِبل، دوسِت او و عضِو هیئت
ً این طور به نظر می«: پرسید : کَمپِبل گفت» کشم؟ رسد که من دارم ادوبی را به چهارمیخ می واقعا

نِی فلَش متمرکز بود، ولی با بخِش اعظِم نامه، بر اشکاالِت ف» !نه، اینها حقایقند، بفرستش بَرَود«
، تاریخچه گریِ  وجوِد مربی ی پر از مشکِل دو  کَمپِبل، جابز نتوانست مقاومت کند و در انتهای م

ُ  دهنده ادوبی آخرین توسعه«: رشکت را نیز وسط کشید را  10. اِس. ی بخِش خصوصی بود که َمک ا
 ».تحت پوشش قرار داد

ن سال، اپل برخی از  پلتفرمی را ارتقا داد و ادوبی  های مرتبط با ُمَفِرسهای بین محدودیته
ُ .های کلیدِی آی توانست از قابلیت ی یک ابزار ُمَفِرسِ دیگر به میدان آمد که می نیز با عرضه اِس . ا
های بهرتی داشت که در  جنِگ شدیدی در گرفته بود ولی در این میان جابز استدالل. بهره بربد

ی بهرتی از رابِط کاربری آیـفـُن و آیـپَد، و  ها، استفاده دهنده شد ادوبی و سایر توسعه انتها، موجب
 .های کلیدی آنها بکنند ویژگی

  
های کاربردِی موجود در  اش بر روی برنامه جابز در ماجراِی ُمباحثاِت مربوط به کنرتِل سختگیرانه

هایی که  محافظت در برابِر برنامه تری را پشت رس گذاشت؛ به مراتب سخت استور، دورانِ  اَپ
نعت از ارائه. کردند، منطقی بود حاوِی ویروس بودند یا حریِم خصوصِی کاربران را تهدید می ی  م

بردند هم  های تبلیغاتی می سایت هایی که برای دور زدن فروشگاِه آیـتونز کاربران را به وب برنامه
ا را از این هم فراتر گذاشتند و تصمیم به تحریم ولی جابز و گروهش پ. الاقل منطق تجاری داشت

                                                 
1  John Warnock 
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هایی گرفتند که از نظِر بازرساِن اپل، اهدافی مثل بدنامِی مردم، ایجاد اغتشاشاِت  اِم برنامه
  .کردند نگاری را دنبال می سیاسی، یا ترویجِ هرزه

با  ١رک فیورههای انیمیشنِی ما ایفای این نقش زمانی به مشکل بدل شد که اپل یکی از برنامه
ی دولِت بوش در قباِل شکنجه که ناقِض  دوگانه  مضموِن سیاسی را رد کرد، چرا که به سیاسِت 

، یعنی وقتی که فیوره ٢٠١٠تصمیِم اپل، در ماِه آوریل ساِل . تاخت املللی بود، می قوانیِن بین
اسم مذکور به آن اشاره را به خاطِر مقاالِت کارتونی دریافت کرد، علنی و در مر  ٢ی پولیتزر جایزه
ما «: علنی شد خود، و جابز ناچار از عذرخواهیِ  لذا رشکت مجبور به نقِض سیاسِت همیشگیِ . شد

ایم و در  ی بهرتین عملکرِد خود کوشیده مان مقرص هستیم، همواره برای ارائه به خاطر اشتباهات
ها  م که این محدودیتولی همچنان معتقدی-ترین شکِل ممکن هستیم  حاِل یادگیری به رسیع

  ».منطقی هستند
آن عذرخواهِی علنی، فراتر از یک اشتباِه محض بود و به این تََوُهِم شوم دامن زد که این اپل 

هایی را ببینند و چه مطالبی را بخوانند، چیزی که  کند کاربران چه برنامه است که انتخاب می
بدین صورت بود که جابز در معرِض خطری . ردک حداقل در مورد کاربراِن آیـپَد و آیـفـُن صدق می

اِد قَِیمِ ب: غیرقابل انکار قرار گرفت ی  وعده ”١٩٨٤“مطلقی، که خود در آگهی  دل شدن به 
نویِس نیویورک  ستون ٣پس قضیه را جدی گرفت و یک روز به تام فریدمن. اش را داده بود نابودی

ها را طوری طراحی کند  ر در اپل محدودیتتایمز زنگ زد و بر رس این موضوع بحث کرد که چطو 
ی مشاوره شود و به  رئیس یک کمیتهکه از فریدمن خواست . تا شبیِه سانسور به نظر نرسند

طراحی رویکردهای نظارتی کمک کند، ولی رئیِس او گفت که این قضیه به تضاِد منافع خواهد 
  .ای شکل نگرفت انجامید، از این رو هرگز چنین کمیته

 
ما «: نوشتجابز در پاسخ به ایمیِل یکی از مشرتیان . نگاری هم به مشکِل دیگری بدل شد هرزه

نگاری را از آیـفـُن دور نگه داریم، کسانی که  ی اخالقی را برای خود قائلیم که هرزه این وظیفه
  ».توانند به رساغ اَندروید بروند دنباِل انحراِف اخالقی هستند، می

، رسدبیِر یک سایِت تکنولوژیک به نام ٤رد و بدل شدِن ایمیل با رایان تِیتاین نظر، منتج به 
َ -او یک روز عرص که داشت رشابی مرد. شد ٥وَگ َولی ایمیلی برای جابز،  خورد، با ارسالِ  فکن میا

ساله بود، تو  ٢٠اگر دیالن امروز «: نوشت. های اَپ استور را تقبیح کرد ی برنامه گیرانه کنرتِل سخت
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افتاد که آیـپَد کوچکرتین ربطی  احساسی نسبت به رشکتت داشتی؟ آیا اصالً باب به این فکر میچه 
 ».ها برای آزادی هستند َمرد دارد؟ انقالب ”گری انقالبی“به 

آره، «: شب از نیمه گذشته بود. جابز برای غافگیر کردن تِیت، چند ساعت بعد جوابش را داد
هایی که باتری  دزدند، آزادی از دست برنامه العات شخصی تو را میهایی که اط آزادی از ّرش برنامه

زمانه عوض شده، بعضی از . آره، اینها آزادی است. نگاری کنند، آزادی از هرزه موبایلت را خالی می
ً هم همین. شود کنند دنیای آنها دارد محو می های قدیمِی کامپیوتر، احساس می بچه طور  واقعا
  ».است

ِل بعدی، مطالبی راجع به فلَش و مسائِل دیگر مطرح کرد، بعد دوباره برگشت ِرس تِیت در ایمی
ی ”نگاری آزادی از هرزه“دانی چیست؟ من  و می«: سانسور موضوعِ  نگاری خوب  هرزه. خواهم را 
 ».کنم زنم هم باهاش مشکلی نداشته باشد و فکر می! است

موضوع فقط آزادی نیست، اپل سعی . شاید وقتی پدر شدی، برایت مهم شود«: جابز پاسخ داد
از «: نظری غافلگیرکننده نوشت ،و در آخر» ست را انجام دهدادارد کاری که به صالح کاربرانش 

ای؟ یا فقط بلدی  نازی؟ چیزی درست کرده ای که بهش می چه کار کردهخودت اینها که بگذریم، تو 
  »ارزش جلوه دهی؟ هاشان را کم دیگران نِق بزنی و انگیزهکاِر به 

که رو در  شود پیدا میبه ندرت مدیرعاملی «: در سایِت خود نوشت. تِیت تحت تأثیر قرار گرفت
جابز الیِق یک اعتباِر بزرگ است، نه فقط به خاطر . ها بحث کند نویس الگ رو با مشرتیان و وب

ِ قالِب جا افتاده موفقی تولید میاینکه رشکتش چنین محصوالِت  ی  کند، بلکه به خاطر شکس
وی نه فقط رشکت خود را بر اساِس اعتقاداِت قوی تأسیس و سپس بازسازی کرد، . مدیراِن امریکایی

ً از آنها دفاع هم می » .تعارف و حتی ساعت دو صبِح یک روِز آخر هفته کند؛ با قوت، بی بلکه علنا
آمیِز فراوانی به جانب  های ستایش ها با این موضوع موافق بودند و ایمیل نویس بسیاری از وبالگ

جیدها  کرد؛ او مشاجره هم احساِس افتخار می ”جابز“. روانه شد ”او“ اش با تِیت و تعدادی از آن 
 .را براِی من فرستاد

ه محصوالِت با این همه، هنوز چیزی دلرسدکننده راجع به قوانیِن اپل وجود داشت زیرا آنهایی ک
نگاری دسرتسی داشته  هاِی سیاسی یا موارِد شامِل هرزه خریدند، قادر نبودند به کارتون اپل را می

را » خواهم نگاری می آره استیو، من هرزه«جنبِش اینرتنتِی  eSarcasm.comسایِت فُکاهِی . باشند
باید تصاویِر  ساعت ٢٤ کثافِت منحرفی هستیم که دینِ  هاِی بی ما آدم«: به راه انداخت و نوشت

ی باِز بدوِن سانسور، تا یک  ی جامعه رویم دنباِل ایده یا این، یا اینکه ما هم می. مستهجن ببینیم
 ».مان تصمیم بگیرد که چه ببینیم و چه نبینیم دیکتاتوِر تکنولوژیک نتواند برای
درگیری شدند، به خصوص سایِت گیزمودو وارد  وَگ، یعنی وب ی َولی جابز و اپل بارها با همسایه

ای جا  را که یکی از مهندسیِن اپل در کافه 4زمانی که این سایت تصاویِر یک نسخه از آیـفـُن 
وقتی پلیس، بر اساِس شکایِت اپل . گذاشته بود، قبل از معرفِی رسمِی محصول، روی اینرتنت فرستاد
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شد که آیا جنوِن کنرتل، با  ی خربنگاِر مذکور هجوم بُرد، این سؤال در اذهان مطرح به خانه
  آمیخته؟  کشی در هم گردن

در فوریه به نیویورک رفت تا با  جابزوقتی . جان استیوارت از دوستاِن جابز و طرفداراِن اپل بود
ها مالقات کند، با او هم یک دیداِر خصوصی داشت ولی این باعث نشد استیوارت از  رساِن رسانه

: نظیِر خود گفت هایش، با آن لحِن طنِز بی او در یکی از برنامه. رددست بر دا ١شو تعقیبش در ِدیلی
ها یاغی بودید نه  ِهی بچه! قرار بود مایکروسافت شیطان باشد! اصالً قرارمان این نبود« ها ش

های غلبه  را یادتان رفته، آن آگهی ١٩٨٤شوید؟ سال  می  ولی حاال چی؟ مثالً دارید آدم. خور توَرسی
 »!گ را؟ بد نیست توی آینه یک نگاهی به خودتان بکنیدبر قیِم بزر 

آرت لِوینسون درست بعد از . گذاشتندبحث  به مسئله رااین مدیره  اعضای هیئتبهار،  اواخرِ در 
او . معلوم است که استیو تکرب دارد، با شخصیتش گره خورده«: جلسه، هنگاِم رصِف ناهار، گفت

این » .دهد و عقایدش را با شدِت عمل به کرسی بنشاند العمل نشان فکری عکس تواند با بی می
ی هاِی  ولی آنَک اپل غوِل بازاِر تلفن. آورد تکرب، وقتی اپل در موضع ضعف بود مشکلی پدید 

شدیم و  باید با گذر از این مرحله، به یک رشکت بزرگ بدل می«: همراه بود و به قول لِوینسون
ی اپل  سابقه«: اَل گُر هم در آن جلسه این موضوع را مطرح کرد» .کردیم تکرب را از خودمان دور می

 حاال اپل. ِم بزرگ مطرح نیستبه رسعت در حال تغییر است، اآلن دیگر پرتاِب پُتک به سمِت قَیِ 
خور بودن بهرت ظاهر  یاستیو در موضعِ توَرس . دانند بزرگ است و مردم این رفتارها را تکربآمیز می

  ».ک غوِل فروتنشود تا در موضع ی می
: بعداً به من گفت، علِت رسزنِش اپل این است که. ها صِرب کمی داشت جابز در مقابِل این حرف

» .مان کنند پاره گویند و سعی دارند تکه رسمان دروغ می هایی مثل گوگل و ادوبی پشت رشکت«
ن نیستم، چون ما من نگراِن ای«: کرد چه بود؟ گفت شی میکِ  نظرش راجع به اینکه گاهی اپل گردن

  ».ش نیستیمکِ  گردن
 
  

  طراحي بر ضد مهندسي: گيت آنتن
 

ی  های تولیدکننده در بسیاری از رشکت ی محصوالِت مرصفی، بیِن طراحان و مهندسین، تنشی دا
ی خود باید  وجود دارد؛ گروِه اول عالقمند به زیباسازِی محصول است و گروه دوم به حسِب وظیفه

. آید خود بر می محصوِل تولیدی، به خوبی از پِس ایفای وظایِف اصلی و رضوریِ مطمنئ شود که 
های  خواست، این تَِنْش بیشرت از رشکت در اپل که جابز هم طراحی و هم مهندسی را در اوج می

 . دیگر بود
                                                 

١  Daily Show : م.تلویزیونِی طنز در امریکا های برنامهیکی از مشهورترین  
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بدل به دو رشیِک خالق شدند، همواره ) مدیر ارشد طراحی(که او و جانی آیْو  ١٩٩٧از سال 
. ندآمد میپنداشتند که باألخره باید روزی بر آنها فائق  هایی می ای مهندسین را بهانهتردیده

های فرا اِنسانِی مهندسی را تقویت کند، با  تواند قابلیت نظیر می اعتقادشان به اینکه طراحِی بی
ن بدل شد نی گفتند فُالن کار ناشد دیگر هر گاه مهندسین می. موفقیِت آیـَمک و آیـپاد به ای

. داد ها نتیجه می داشتند و معموالً هم این تالش است، آیْو و جابز آنها را به تالِش مضاعف وا می
برای مثال در مورِد آیـپاد نانو، باید گفت که مستعِد خراش . البته از اشکاالِت کوچک گریزی نبود

وِص طراحی خواهد برداش بود، زیرا آیْو استفاده از روکِش شفاف را نپذیرفت و گفت که از خل
ی طراحِی آیْو به جنِگ قوانیِن  ، سلیقه4ی آیـفـُن  پروژہولی در . زا نبود این مورد بحران. کاست

ی ثابِت فیزیک رفت که حتی با دایره فلزات، مرتیاِل ! شود آنها را تغییر داد ی تحریِف واقعیت هم 
ی ر  نیز جریاِن امواِج  ١کل فاراِدیمای. روند مناسبی برای قرارگیری در کنار آن به ش

بنابراین وجوِد قاِب فلزی ُدوِر . الکرتومغناطیس را به ُدوِر سطحِ یک فلز نشان داد، نه از میاِن آن
های  منجر شود که سیگنال ”قفس فاراِدی“گیرِی چیزی معروف به  تواند به شکل یک تلفن، می

ریِن نخستین آیـفـُن، یک بخِش پالستیکی در قسمِت زی. کند ورودی یا خروجی را دچاِر نقصان می
دانست و از این رو پیشنهاد کرد یک  طراحی شده بود ولی آیْو آن را مخرِب یکپارچگِی طرح می

نه یک نوار باریک، -با جواب دادِن این طرح، آیْو . تلفن قرار گیرد ورِ نواِر باریک آلومینیومی دُ 
ی ساختاِر تلفن و بسیار براق  کننده این قطعه، تقویت. گذاشت 4یک قاِب استیل ُدوِر آیـفـُن  -بلکه

  .کرد بود، و در ضمن به عنواِن بخشی از آن هم ایفای نقش می
، قاِب فلزی باید داراِی یک شکاِف - بر-چالش ،این طراحی انگیز بود؛ به منظوِر ایفاِی نقِش آن
ا کِف دست، منجر به کاهش بود، شکافی که پر شدِن اتفاقِی آن با نرمِی انگشت ی کوچک می
گروِه مهندسی، پیشنهاِد پوشاندن سطح فلز را ارائه کرد تا از بروِز این مشکل . شد سیگنال می

نعت به عمل آید، ولی آیْو گفت که روکش، از براقِی ظاهِر فلز خواهد کاست مشکل در . م
غلط  آدرِس  دارند ها ندسجلساتی متعدد به سمع و نظِر جابز رسید، ولی او باز هم پنداشت که مه

  .و آنها هم به حرفش گوش کردند ،آیید ش از پس مشکل بر می :بنابراین گفت که. دهند می
ً “آن طراحی،  عرضه شد، در  ۲۰۱۰در ژوئن  4وقتی آیـفـُن . اشکال از کار در آمد بی ”تقریبا

اگر تلفن را به شکلی مطمنئ در دست : ظاهر عالی بود ولی مشکل به زودی کشف و برجسته شد
اس از دست  گرفتید، به خصوص اگر نرمِی دسِت چِپ ش آن شکاِف کوچک را پُر می می کرد، 
ِل بروزش یک به صد بود می در مورِد محصوالِت در از آنجایی که رازداری . رفت؛ مشکلی که احت

ی تلفنی که روی سایِت  شاید بد نباشد بدانید بدنه(دسِت ساخت، یکی از قوانیِن جابز بود 
ِ دستگاه-هاِی عملکردِی معمول  حتی تست ،)گیزمودو رفت هم الکی بود هاِی الکرتونیکی  که اک
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سؤاِل اصلی این «: ها گفتتونی ِفیِدل بعد. مل نیامدبه ع 4هم برای آیـفـُن  -گذارند پشت رس می
ل “و  ”اولویت دادن به طراحی در مقابل مهندسی“است که آیا این دو سیاست، یعنی  اِع

د یا خیر؟ از نکن به اپل کمک می ”محدودیت در مورِد افشای اطالعاِت محصوِل در دسِت ساخت
ن اتفاقی بو  د که در مورد آیـفـُن منظِر کلی بله، ولی قدرِت بدون نظارت، چیِز بدی است و این ه

  ».رخ داد 4
ن محصولی که ما با دیدنش در جا  4اگر این محصول، آیـفـُن  ساخِت اپل نبود، یعنی ه

ً مشکِل  خشک اس“مان زد، قطعا ی تیرتِ  ”قطعِ یکی از هر صد  ولی در مورِد اپل، . شد خربها 
زمانی باال گرفت که در اوایِل معروف شد، و التهاب  ”گِیت آن“مشکل تا آنجا پیش رفت که به 

، گفت که به خاطِر مشکِل 4های سخت روی آیـفـُن  جوالی، یکی از مشرتیان پس از انجاِم تست
، خریدِ  ی آن  .کند آن را توصیه 

در ابتدا حالِت . ی کُناِی هاوایی بود که رس و صداها رشوع شد جابز برای تعطیالت در دهکده
اِس تلفنی داشت و جابز ارصار میآرت . تدافعی به خود گرفت ورزید که این  لِوینسون دائم با او 

» .خواهند اپل را از پا در بیاورند می«: گفت می. گرِی گوگل و موتوروال نیست چیزی جز موزی
و قُلدرِی اپل را گوشزد کرد » بیا اگر مشکلی وجود دارد حلش کنیم«: لِوینسون با فروتنی ارصار کرد

غلِط او در نگاه به دنیا - درست/سفید- نظِر سیاه از آن خوشش نیامد، زیرا با نقطه که جابز چندان
ی کرد که اپل رشکتی اخالق حس می. تعارض داشت توانستند این را  مند است و اگر دیگران 

 .بفهمند، خطای خودشان بود نه دلیلی برای اپل تا فروتنی پیشه کند
ره انتقادات را به خود گرفت و به لحاِظ احساسی دوبا. او آزردگی بود العملِ  دومین عکس

گراهاِی محض در صنعِت ما، استیو  درست بر عکِس بعضی از عمل«: گفت لِوینسون می. غمگین شد
ی تن به انجاِم کارهایی که قلباً حس می برای همین هم وقتی خود را حق . دهد کند غلط هستند، 

لِوینسون گفت که » .کند باِر مسئولیت شانه خالی می داند به جای پاسخگویی، از زیر به جانب می
ی رسانجام این » .گَندش بزند، ارزشش را ندارد«: کند ولی جابز جواب داد افرسدگی مشکلی را حل 

از یک نفر نقل کرد که اپل دارد یک مایکروسافت . تیم کوک بود که او را از رخوت بیرون آورد
بیایید «: گفت  ی راست بلند شد و فرداروز، جابز از دنده. اضیرمآب و از خود ر لدُ شود، قُ  جدید می

 ».ته و تویش را در بیاوریم
اس با رسیدِن داده ، جابز پی برد که واقعاً AT&Tهای ناموفق از رشکت  های مربوط به 

گشت از از ی ب بنابراین آماده. مردم نیاید مشکلی در میان است، حتی اگر آنقدر کوچک که به نظر
اِس هاوای های معتمد را فرا  زمانش بود که قدیمی. تلفنی گرفت ی شد ولی پیش از پرواز، چند 

حتی برای ) از آن سی سال قبلیعنی (اول  بخواند؛ مردان خردمندی که در روزگاِر ساخِت َمکینتاِش 
  .ای ترکش نکرده بودند لحظه
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اس را رِجیس َمک دارم از «: گفتبه او جابز . ی روابط عمومی دریافت کرد کِنا، نابغه اولین 
فردا  ١٣:٣٠برای ساعِت » .ی آن را حل کنم، به مشورتت نیاز دارم گردم تا قضیه هاوایی بر می

نفر دوم لی کلو بود که هنوز سعی . ی اپل در کوپرتینو قرار گذاشتند مدیره عرص در اتاِق هیئت
ود، ولی آنَک جابز او را به حضور های تبلیغاتِی اپل بازنشسته ش پروژہداشت به طور کامل از 

 .همکاِر کلو، جیمز وینِسنت نیز دعوت شد. طلبید می
. رید، آن موقع سال آخِر دبیرستان بود. به جلسات بربدجابز تصمیم گرفت پرسش را هم با خود 

در خواهم  ساعت در جلسه باشم و می ٢٤قرار است برای دو روز، روزی «: به او گفت جابز
ی  ی بیش از دو سال تحصیل در دانشکده کنارم باشی چون توِی این دو روز، به اندازهشان  تک تک

ِت  قرار است با بهرتین .چیز یاد خواهی گرفت کار و کسب ً سختی  های دنیا که تصمی واقعا
گفت، اشک در  وقتی از این تجربه برای من می» .گیرند توی یک اتاق باشی و کارشان را ببینی می

نش جمع اِم آن دوره«: شده بود چش ی سخت را از رس بگذرانم، فقط برای اینکه  حارضم دوباره 
 ».دید که پدرش چه کاره است باید می. که رید فرصت کند مرا حیِن کار ببیند

جلسه . مدیِر الیِق روابط عمومی و نیز هفت مدیِر ارشِد اپل، به جمع آنها پیوستند ١کتی کاتُن
ام عمرم بود«: ابز بعدها گفتج. اِم عرص طول کشید های  داده» .یکی از بهرتین جلساِت 

 »ب، حاال باید چه کار کنیم؟خُ . این هم از حقایِق موجود«: آوری شده را از نظر گذراند جمع
ها  داده: فقط حقیقت را بیان کن«: گفت. جلسه بودحارض در ترین فرِد  ترین و ُرک کِنا آرام َمک

دیگران از جمله وینِسنت، از جابز خواستند » .پروا و زُمخت هم نباش نرو، بی با تکرب روی صحنه. را
نه، الزم نیست ُدمت را بزنی زیر بغلت و «: کِنا گفت حالِت عذرخواهی به خود بگیرد، ولی َمک

. ها کامل نیستند، ما هم کامل نیستیم تلفن“: فقط باید بگویی. ی مطبوعاتی بروی توی جلسه
 کار و این، اسرتاتژِی کلیِ » ”...گویند که  ها می کنیم، داده ها تالش می برای بهرتین انسانیم و همیشه

بعدها . کِنا گفت الزم نیست زیاد نگرانش باشد وقتی بحِث جلسه چرخید روی حِس تکرب، َمک. شد
ی«: گفتبه من در این باره  کنم سعی برای متواضع نشان دادِن استیو جواب بدهد، او  فکر 

ن است که عایدتان می چیزی که می“: گوید ی خودش می هدربار    ».”شود بینید، ه
ن هفته در تاالِر اپل برگزار شد ی خربی، جمعه جلسه العین  کِنا را نصب ی َمک جابز توصیه. ی ه
نه عذرخواهی کرد و نه تعظیم، ولی در عین حال با بیاِن اینکه اپل منشاء مشکل را . قرار داد

سپس چارچوِب بحث را عوض . در رفع آن دارد، توانست از اهمیِت موضوع بکاهدفهمیده و سعی 
اِم تلفن خودش بعدها به من گفت که چنین حرفی در . های همراه مشکل دارند کرد و گفت که 

بود، ولی در حقیقت او توانست آن را با لحنی غیر احساسی و » خیلی آزاردهنده«آن رویداد 

                                                 
1  Katie Cotton 
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ها هم کامل نیستند و  تلفن. ما کامل نیستیم«: ی کوتاِه خربی گفت جمله در چهار. رصیح بیان کند
 ».مان را خوشحال نگه داریم خواهیم کاربران ولی ما می. دانیم همه این را می

٪، یعنی کمرت ١.٧ با نرِخ بازگشِت (تواند تلفنش را برگرداند  گفت هر کسی که ناراحت است می
ی  رضبه یا اینکه یک قاب ضد  ،)های دیگر و اک تلفن 3GSاز یک سوِم نرِخ بازگشت برای آیـفـُن 

ایش گذاشت که نشانگِر بروِز مشکلی مشابه در سایر  سپس داده. مجانی از اپل بگیرد هایی را به 
آن را کمی بدتر از  4ِ آیـفـُن آن البته عیِن حقیقت نبود زیرا طراحیِ این . های همراه بود تلفن

شک حقیقت داشت که  ولی بی. کرده بود) آیـفـُنخوِد های پیشیِن  حتی نسخه(ها  سایر تلفن
اس شورِش رسانه . ها بیش از حد بزرگ شده بود توسط بعضی ،4هاِی ناموفِق آیـفـُن  ای پیراموِن 

ً افراطی به قضیه دامن زده«: گفتجابز  با وجوِد نگرانی از » .د، باورنکردنی استان به طرزی واقعا
ِ مشرتیان با او موافق بودند   .عدِم عذرخواهِی رصیح و عدِم اعالِم فراخواِن محصول، اک

فروش شده، از دو هفته به سه هفته افزایش  هاِی پیش طوِل زماِن انتظار برای دریافِت آیـفـُن
ای  ی رسانه کم مناقشه کم. ریِخ رشکت باقی ماندترین محصوِل تا الفروش یافت ولی با این حال، رسیع

 ها هم مشکالِت  گفت سایِر تلفن آیا حق با جابز بود که می: به موضوِع دیگری معطوف شد
تر از مواجهه با ادعاِی معیوب و  مشابهی دارند؟ حتی اگر جواب منفی بود، مواجهه به آن راحت

  .بود 4استفاده بودِن آیـفـُن  غیرقابل 
: نوشت newser.comاز سایت  ١مایکل وولف. ای دیر باور بودند تفسیرگراِن رسانه بعضی از

ایِش مدبرانه، غیرتدافعی و عادالنه، البته با چاشنِی خدشه« دار کردِن صداقت،  روز قبل، در یک 
استیو جابز با موفقیت روِی صحنه حارض شد تا مشکل را انکار، انتقادات را رفع، و نکوهش را با 

ایش، سطحی تازه در . های هوشمند تقسیم کند ِر سازندگان تلفنسای بازاریابِی مدرن، “این 
ر می ”برگرداندِن پیکاِن انتقادات به سمِت رقبا، و مدیریِت بحران رود که راجع به آن تنها  به ش

، او اند؟ یا با دقت بیشرت آنها چطور به آن رسیده: توان با دیر باوری و بُهت و حیرت پرسید می
آخرین انساِن “ی جابز به عنوان  کننده وولف آن را با رفتار هیپنوتیزم» چطور به آن رسیده است؟

ها ممکن بود به انتشاِر عذرخواهِی رسمی و اعالِم  سایِر مدیرعامل. مرتبط دانست ”کاریزماتیک
، ظاهر اسکلتی، ی عبوث چهره«: فراخواِن محصول مبادرت بورزند، ولی جابز مجبور به این کار نبود

ً کار کرد و به او در این  خودکامگی و سلوِک کلیسایی، و حِس رابطه ی او با ارواح مقدسه، واقعا
  ».برتری محسوسی داد ”چه چیزی ارزشمند است و چه چیزی مبتذل،“سازِی آمرانه که  تصمیم

او . گر نیز دیر باور بود، ولی صد برابِر آن ستایش ٣اسرتیِپ دیلربت -، خالِق کُمیک٢اسکات آدامز
) آن را با افتخار برای همه ایمیل کرد جابزکه (چند روز بعد، با انتشاِر یک مطلب در اینرتنت 
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جابز، رسنوشتی جز تدریِس دانشگاهی به عنواِن یکی  ”مانور ارتفاع باالی“شک  اظهار داشت که بی
واکنِش اپل به مشکِل آیـفـُن «: آدامز نوشت. مومی نخواهد یافتاِی جدیِد روابِط عهاز استاندارد

ی قوانین را از نو  کتابچهکه ، بر طبِق قواعِد مرسوِم روابِط عمومی نبود، زیرا جابز تصمیم گرفت 4
جابز با » .یک نابغه چگونه است، جمالِت جابز را یاد بگیریدکه خواهید بفهمید  اگر می. بنویسد

چون  یک کامل نیستند، موضوِع بحث را به یک ادعاِی بی  ها هیچ طلب که تلفنپیش کشیدِن این م
ام تلفن4اگر جابز، بحث را از آیـفـُن «: و چرا تغییر داد های هوشمند بسط نداده بود، من  ، به 

دار درست کنم، راجع به محصولی که آنقدر بد ساخته شده  اسرتیِپ خنده -توانستم یک کُمیک می
ی که در صورِت  اِم “ولی به محِض اینکه او موضوِع بحث را به . کند اس با دسِت آدم، دیگر کار 

هیچ چیز به . خوشمزگِی من هم از دست رفت فرصتتغییر داد،  ”های هوشمند مشکل دارند تلفن
ی اندازه   ».شود ی حقیقتی جامع و عیان، باعِث به هم خوردِن عیش و طرِب آدم 
 
 

  دمد مياينك آفتاب 
 

ی با گروِه موسیقی  ای جابز تکمیل می ی حرفه با حِل چند مشکِل دیگر، کارنامه شد، و جنِگ دا
، رشکِت اپل باألخره توانست ٢٠٠٧در سال . ی این مشکالت بود اش بیتلز نیز در زمره مورد عالقه

ان باشد گروِه اپل اگر یادت .را حل و فصل کند ”اپل“تجارِی   بر رس نام ”گروه اپل“نزاع خود با 
بدین سو،  ١٩٧٨رشکِت اپل کامپیوتر را به دلیِل استفاده از ناِم اپل از سال  ”،آثاِر بیتلز بنگاه تجاریِ “

ولی به رغم اینکه آن پرونده ختم به خیر شد، هنوز بیتلز آخرین گروه  ،تحت پیگرد قرار داده بود
علِت اصلِی عدِم توافِق بیتلز با . شد ای بود که فقدانش در آیـتونز حس می موسیقایِی برجسته

ِ (آی میوزیک .اِم.ای   . آثار بود ، چگونگِی برخورداری از حقوِق دیجیتالیِ )آنها آثارِ  صاحب اک
یک در پی آن، آی میوزیک به توافق رسیدند و .اِم.، بیتلز و ای٢٠١٠ستاِن رسانجام در تاب

جابز و معاون ارشدش در فروشگاِه . ی اپل برگزار شد مدیره ی چهار نفره در اتاِق هیئت جلسه
آی .اِم.رئیِس ای ٢های بیتلز، و راِجر فاکُسن مدیِر برنامه ١میزباِن ِجف جونز  آیـتونز، اِدی کیو،

ی ورود به دنیای دیجیتال بود، اپل چه پیشنهادی در آستین  که بیتلز آماده حال. ندشدمیوزیک 
در حقیقت سه . کشید ها قبل، انتظاِر این روز را می این رؤیا را عملی کند؟ جابز از مدت داشت تا 

جیمز  لی کلو و ریزی برای وروِد بیتلز به آیـتونز، همراه با گروِه تبلیغاتیِ  سال قبل، حیِن برنامه
  .ها و تبلیغاِت مربوطه هم کار کرده بود وینِسنت، روِی آگهی
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امِ «: که آورد کیو به خاطر می الِت ممکن فکر کرده بودیم من و استیو راجع به  از » .احت
ایِش بهرتین  درِج ناِم بیتلز در صفحه: جمله ی اصلِی فروشگاِه آیـتونز، خریِد بیلبوردهایی برای 
بهرتین پیشنهادها عبارت . پخش یک ِرسی آگهِی تلویزیونی به سبِک کالسیِک اپل های گروه، و عکس

دالر، انتشاِر  ١٤٩آلبوِم استودیویِی بیتلز به قیمت  ١٣ی کامل از  انتشاِر یک مجموعه: بودند از
انگیز، شامِل کنرسِت  ی تصویرِی خاطره و انتشاِر یک بسته ”اساتیِد گذشته،“ی دو بخشِی  مجموعه

ُ کالیزیوم به سال یواش  . ١٩٦٤نگ
ً به انتخاِب عکس هر آگهِی . ها کمک کرد برای آگهی  پس از حصوِل توافقاِت کلی، جابز شخصا

شد که جوان و  و جان لنون ختم می ١کارتنی سفید از پاْول مک- و- تصویری به یک عکِس سیاه
های  تصویری که یادآوِر عکس؛ نگریستند میی نُت  خندان، در یک استودیوِی موسیقی، به یک برگه

آوردِن «: گفت اِدی کیو می. مدارهای اپل بود قدیمِی جابز و وازنیاک، در حاِل نگاه کردن به صفحه
  ».ی چرایِی وروِد ما به تجارِت موسیقی بود بیتلز به آیـتونز، قله

                                                 
1  Paul MCcartney 



  
 

 

 فصل چهل
  

  كران بي به سويِ
 

 پرنده و فراتر َابر، بشقاب
  
  
  
  

 2آيـپد 
  

فکر  2های الزم برای آیـپَد  عرضه شود، جابز داشت به ویژگی) 1(حتی قبل از اینکه آیـپَد 
که خواست  و قطعاً می -دانستند همه هم می-بود  حتمیاضافه شدن دوربیِن جلو و عقب . کرد می

اما جدای از اینها، جایی دور از تیررِس فکر دیگران، یک مشکِل ثانوی ذهِن . تر شود دستگاه باریک
ایشگِر آن را  های مورد استفاده جلد: او را مشغول کرده بود ی عموِم مردم، خطوِط زیبای آیـپَد و 

هایی مبتذل بر تِن  دادند؛ لباس را که باریک بود، چاق جلوه میکردند و چیزی  از نظر محو می
 .بود دستگاهی که باید از هر نظر جادویی می

هر . دستش آمد، آن را بُرید و به جانی آیْو داد رباها زیرِ  ای راجع به آهن در همین حین مقاله
الً می ربا یک حوزه آهن ً متمرکز دارد، پس احت ها برای ساخِت یک جلِد شد از آن ی جذِب تقریبا

. دار نکند قابل جداسازی استفاده کرد که به جلوی آیـپَد بچسبد ولی شکِل کلی دستگاه را خدشه
های گروِه آیْو روی ساخِت جلدی جداشدنی و داراِی لوالِی مغناطیسی کار  زمان یکی از بچه هم
ایش به طور خودکار به زندگی بر  می درست مثل صورِت (گشت  میکرد که با گشودِن آن، صفحه 

ن جلد می ،)خندان یک کودک که غلغلکش داده باشی ی دستگاه  توانست به عنوان پایه و بعد ه
 .هم مورد استفاده قرار گیرد

و البته مثالی دیگر از میِل  ،دلربا و بلکه یک ابزاِر فنِی ساده  این، نه یک تکنولوژِی پیرشفته،
برای هم طراحی شده بودند، طوری  2 جلد و آیـپَد: والتش بودجابز به یکپارچگِی رستارسِی محص
باها و لوال با یکدیگر هم ، این 2های فراواِن آیـپَد  با وجوِد پیرشفت. خوانِی کامل داشتند که آه

ی  های دیگر هرگز زحمِت  یک از مدیرعامل جلِد کوچِک بامزه که هیچ دادند،  طراحی آن را به خود 
 .ها نشاند وی صورتلبخندهای زیادی ر 
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ی ، در رویداِد ٢٠١١ دوِم مارِس  که رفت از آنجایی که جابز در مرخصِی درمانی بود، انتظار 
ها به من گفت که  نامه اما بعد از ارساِل دعوت. فرانسیسکو حضور یابد در سان 2معرفِی آیـپَد 

ً آنجا باشد می ن صحنه. خواهد حت رشد در ردیِف اول، تیم مدیراِن ا: ی همیشگی تکرار شد ه
: هایی از بیتلز سیستِم صوتی در حاِل پخِش آهنگو زا،  ی انرژی کوک در حاِل نوشیدِن نوشابه

پِرس جابز هم در آخرین دقایق به  ”.دمد اینک آفتاب می“و  ”خواهی گویی که یک انقالب می می“
شان از حدقه بیرون زده  ناش که چش مراسم رسید، البته همراه با دو نفر از دوستاِن دانشگاهی

 .بود
حضار برایش فریاد زدند و از . ای بر لب، روی صحنه آمد جابز با بدنی وحشتناک الغر و خنده

مدتی هست که روی این محصول «: سپس گفت. فرط خوشحالی، دقایقی ایستاده تشویقش کردند
ی کار می  .ی حضار همراه شد بانانهی مهر  که با خنده» خواستم امروز را از دست بدهم کنیم و 

ایِش جلِد جدید آغاز کرد و گفت 2معرفِی آیـپَد  این بار، محصول و جلد با هم طراحی «: را با 
آیـپَِد اول : زیرا حقیقت داشت-آور بود  سپس به ذکِر انتقادی پرداخت که برایش عذاب» .اند شده

های تولیِد محتواِی  تا از بهرتین برنامهبنابراین اپل دو . در مرصِف محتوا بهرت از تولیِد آن بود
ندی برای آن ساخت بند و آیـموْوی را با آیـپَد سازگار کرد و نسخه َمکینتاش، یعنی گاراژ . های قدر

 ہهای ویژ جابز روی صحنه نشان داد که چقدر ساخت و تنظیِم آهنگ، یا قرار دادِن آهنگ و جلوه
گذارِی چنین مواردی با  طور ارسال و اشرتاک است، همین بر روی ویدیو، با استفاده از آنها ساده

 .2استفاده از آیـپَد 
های آزاد“محصول، اسالیِد تقاطعِ خیاباِن  یک باِر دیگر در پایاِن معرفیِ  و خیاباِن  ”ه

ایش داد و این بار یکی از واضح ”تکنولوژی“ ترین ابراِز نظرهای خود را ارائه کرد و گفت که  را 
افزار، و در مورِد آیـپَد، محتوا و  افزار، نرم سخت-خالقیت و سادگی، ماحصِل یکپارچگِی کِل فرآیند 

که  است و نه ماحصِل آزاد گذاش و از هم گسیختگِی امور، یعنی چیزی -جلد و حتی فروشندگان
  :دنک های اَندرویدی صدق می در مورِد کامپیوترهای ویندوزی و دستگاه

  
از ازدواِج تنها ما معتقدیم که . اِِی اپل حک شده که تکنولوژی به تنهایی کافی نیست.اِن.در دی«

این . دارد آید که قلِب ما را به رسودخوانی وا می ای حاصل می نتیجهآن تکنولوژی با انسانیت، 
ها  هجوِم قدیمی. کند صدق میی دیگری  بیش از هر حوزه ١محصوالِت ماوراء کامپیوتر واقعیت در

کنند، یعنی  به بازاِر تبلت رشوع شده و درست دارند مثِل کامپیوترهاِی شخصی به آن نگاه می
هاِی  تک استخوان ی ما و تک اما تجربه. های مختلف افزار توسِط رشکت افزار و نرم ساخِت سخت

های ماوراء کامپیوتر هستند که  اینها دستگاه. گویند که این رویکرِد صحیحی نیست می مان، بدن
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افزار و  افزار و سخت تر از کامپیوترها باشد، و باید نرم تر و حسی الزم است کاربردشان ساده
ما . های شخصی در هم تنیده شوند تر از کامپیوتر های کاربردِی آنها به روشی حتی یکپارچه برنامه

ریِ که کنیم  فکر می که  سیلیُکننه فقط در . صحیحی داریم برای ساخِت این نوع محصوالت، مع
  » .حتی در سازماِن خودمان

  
ری نه تنها در سازماِن او، که حتی در روحِ    .هم پرورش یافته بود جابزاین مع

  
یت می خواهم از خانواده می«: دیگر و اما یک چیزِ  کنند تا  های همه تشکر کنم، چون از ما ح

ها متشکرم که به ما این امکان را دادند تا روِی  از خانواده. کاری را که عاشقش هستیم انجام دهیم
  ».رؤیاهامان کار کنیم و این محصوالِت عالی را برای ش بسازیم

  
با لورین، رید و دو دوسِت او به هتِل . محصول، حسابی انرژی گرفته بود بعد از رویداِد معرفیِ 

ی تازه سفارش  میوه برای تنوع، اندک غذایی هم خورد؛ آب. چهار فصل آمد تا ناهار را با من باشد
یک پاستای . اند برایش آوردهی پاکتی  میوه آبکه داد که سه مرتبه پس فرستاد، چون معتقد بود 

ورا هم خ واست که بعد از چشیدن، به کلی کنارش گذاشت و بعد، نصِف ساالد لویِی مرا خورد پری
نِد هتل هم باألخره یک . و یکی هم برای خودش سفارش داد، البته همراه با بستنی مدیریِت سخاو

 .ی سازگار با استانداردهای او آورد میوه لیوان آب
ی کُنا  بعد به دهکده خواست روزِ  می. بوداش مالقات کردیم همچنان در اوج  فردا که در خانه

: سه فیلم را نام برد. جدیدش ریخته برای سفر چه روی آیـپَدِ که پرسیدم . برود، آن هم تنهای تنها
توِم بورن، و داستانِ  ی چینی محله جدای از اینها فقط یک کتاب دانلود . ٣بازی  اسباب ها، اولتی

ی مراقبه؛ هاتوبیوگرافِی یک مرتاض: کرده بود ی معنوی که اولین بار در نوجوانی خواند  ن راهن
ی خودش از آن موقع، سالی یک بار آن را مطالعه  خوانی کرد، و به گفته و بعدها در هند دوباره

 . کرد می
ای در  برای رانندگی ضعیف بود، پس با هم به کافه. روز بود که تصمیم گرفت چیزی بخورد نیم

های تعطیل، جابز  دار عادت داشت که در ساعت ولی کافه  رفتیم که بسته بود، مرکِز خرید پالو آلتو
» .مأموریت دارد که مرا پروار کند«: جابز به شوخی گفت. پس با روِی گشاده ما را راه داد. در بزند

. مرغ بخورد که منبع غنی پروتئین است، پس یک اُملِت سفارش داد دکرتها گفته بودند تخم
ً تو را یاد فناپذیریزند «: گفت می ا ام این دردها، دا اندازد و اگر  ات می گی با چنین مرضی و 

ها برای بیش از یک ساِل آینده  اک آدم. تواند بالهای عجیبی رس مغزت بیاورد مراقب نباشی، می
ر ریزی کنی، طوری که انگا باید خودت را مجبور به برنامه. ای ندارند که این خیلی بد است برنامه
  ».هاِی سال زنده خواهی ماند سال
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قبل از پیونِد کبد، گاه . ی ساخِت قایِق تفریحِی مجللش بود ای از این تفکِر رؤیایی، ایده ونه
کرد و با خانواده به مکزیک، اقیانوِس آراِم جنوبی یا مدیرتانه  برای تعطیالت قایقی اجاره می

شد، برای همین از  طراحِی قایْق خسته یا متنفر میدر بسیاری از این سفرهاِی دریایی، از . رفت می
. بخش نبود اما گاه هیچ چیزی بیش از دریانوردی لذت. رفتند زدند و با پرواز به کُنا می تِه سفر می

که افتضاح - عمرم وقتی بود که رفتیم به سواحِل ایتالیا و بعد به آتن  بهرتین سفِر دریاییِ «: گفت می
هاِی مرمِر باستانی  در ترکیه که دستشویی ٢سـُ و بعد به اِِفس -ام کرد دیوانه ١نو بود ولی معبِد پارتن

دان را به  در استانبول یک پروفسوِر تاریخ» .ها داشت دان برای ساز و آواِز موسیقی جایی نیز و
م خدمت گرفت تا توِر گردشِی خصوصی برای خانواده های  اش برگزار کند، و در پایان به ح

  :های پروفسور، بینشی راجع به جوانان رستارس دنیا به جابز داد ای رفتند که در آنجا صحبت ترکیه
  
ی ترکی  همه با رداهای بلند نشسته بودیم و آنها برای ما قهوه. هان به من الهامی شدناگ«

های سایِر  پروفسور داشت راجع به طرِز ساخِت آن قهوه، و تفاوتش با قهوه. کردند درست می
در  حتی ای را کدام بچه ”خب مثالً که چی؟“: هو من از خودم پرسیدم داد، یک کشورها توضیح می

اِم روز جوان کنی که اهمیتی برای قهوه یه پیدا میترک خودِ  های استانبول  ی ترکی قائل باشد؟ من 
ن چیزهایی را می. را دیده بودم هایی به  نوشند، لباس ها در دنیا می نوشیدند که سایِر بچه همه ه

 رست مثلِ کردند، د ده بودند، و همه از تلفِن همراه استفاده مییشان بود که انگار از گَپ خر تن
در . بینند، مرا تکان داد ها همه دنیا را شبیه به هم می دیدِن اینکه جوان. عالَم های رستارسِ  جوان

ای  های ترکیه آیـپادی که جوان. سازیم، چیزی به نام تلفِن ترکی نداریم اپل وقتی داریم محصولی می
  »!واحدی داریم اآلن هم دنیایِ  ما همین . خواهند، متفاوت از سایر کشورها نیست می

 
بازطراحِی مکرر قایقی  بخش بود که جابز مشغوِل طراحی و بعد  بعد از آن سفِر دریایِی لذت

را تقریباً  پروژہدوباره حالش بد شد و  ٢٠٠٩اما در سال . بُرد شد که در رؤیاِی ساخ آن به رس می
ی«: گفت خودش می. تعطیل کرد انم و این خیلی غمگینم کرده  فکر  کردم برای ساختنش زنده 

دهم و امیدوار باشم که تا   بود، بنابراین تصمیم گرفتم طراحی را فقط به عنواِن یک رسگرمی ادامه
انم اِم کار، زنده  ن موقع دست از کار می. ا ا تا دو سال بعد زنده کشیدم و از قض اما اگر ه

  ».پس ادامه دادم. شد ماندم، واقعاً ضایع می می
اِم مدل . های قایق را نشانم داد ها و طرح بعد از خوردِن اُملت در کافه، به خانه برگشتیم و او 

آن کامالً تخت و  های چوبیِ  عرشه. گرایی داشت مطابِق انتظار، طرحی صاف و به دور از تجمل
اتاِق . ای تقریباً از سقف به کف و یکپارچه شیشه  های کابین پنجره و تجهیزاتی بودندفاقِد هر گونه 

                                                 
1  Parthenon 
2  Ephesus 



ل ه چ ل  ص   ٥٤٣   | ف

 

جابز یکی از مهندسیِن . مرت ارتفاع داشتند ٣مرت طول و  ١٢ای داشت که  اصلی نیز دیوارهایی شیشه
شته  ہهای ویژ های اپل را به طراحی شیشه ارشِد فروشگاه . بودای که قادر به تحمِل بار باشند، گ

ولی خودش هنوز . ای در آملان، مشغوِل ساخِت قایق است سازِی حرفه گفت که یک رشکِت قایق می
یرم و یک نصفه قایق برای لورین به  می«: رفت هم داشت با طراحی َور می دانم که ممکن است 

 ».کنم یاگر نه، انگار که دارم به مرِگ خودم اعرتاف م. ارث بگذارم، ولی مجبور به ادامه دادنم
شان را جشن بگیرند و استیو،  چند روز بعد، قرار بود جابز و پاِول بیستمین سالگرِد ازدواج

طور که شایسته بوده از لورین قدردانی نکرده  های زندگِی مشرتک، آن معرتف بود که در طوِل سال
ی من خیلی خوشبختم، چون وقتی داری ازدواج می«: گفت می. است نتظارت دانی چه در ا کنی 

انتخاِب بهرتی از من ساخته نبود، چون . است، فقط یک حِس برصی نسبت به همه چیز داری
برای » .بلکه معلوم شد، انساِن خوبی هم هست -و هست-لورین نه تنها باهوش و زیبا بود 

تر با آنها بود حرف زد، به خصوص راجع به  بعد راجع به دیگرانی که پیش. لحظاتی اشک ریخت
ودی از خودخواهی . ولی گفت که در آخر، اتفاقی بهرت از ازدواج با لورین ممکن نبوده. دستینا ِر 

. ام طور با مریضی آمد، همین لورین باید با رشایط کنار می«: گفت. هایش بروز یافت هم در حرف
  ».ی گیالس نیست دانم که زندگی با من به زیبایِی یک کاسه خودم خوب می

ایل به فراموش کردِن تاریخ های خودخواهانه گر چه در میان ویژگی های تولد و  اش، 
سالگردهای مهم هم بود، ولی تصمیم داشت برای بیستمین سالگرِد ازدواج، همرسش را غافلگیر 

جابز . نی واقع در پارِک ملی یوِسمیتی ازدواج کرده بودند-  واهْ -  آهْ  لُژِ به یاد دارید که آنها در . کند
اما وقتی زنگ زد، سوئیت . رای بیستمین سالگرد، پاِول را دوباره به آنجا بربدبکه تصمیم گرفت 
بنابراین مسئوِل هتل را مجبور کرد با کسانی که سوئیِت عروس و دامادِی آنها در . رزرو شده بود

اس بگیرد و جویا شود که آیا حارضند از حِق خودشان  بیست سال قبل را رزور کرده بودند، 
ی دیگر پوِل  پیشنهاد کردم برای یک آخر هفته«: برایم تعریف کرد که. ند یا خیرپوشی کن چشم

کنم َمرد، سوئیت مال  خواهش می ،بیست سال“: مرد نازنینی بود، گفت. شان را حساب کنم سوئیت
 ».”ش است
های عروسی را که یکی از دوستان گرفته بود، پیدا کرده و سپرده بود که روی کاغذهای  عکس

روی آیـفـُنش . ی زیبا بگذارد و به لورین تقدیم کند کلفت، بزرگ چاپ کنند تا داخِل یک جعبه
  :گشت و متنی را که نوشته بود تا داخِل جعبه بگذارد، چنین برایم خواند

 
ی« مرا شیدای  .دانستیم، ولی با بینِش خود راه را یافتیم بیست سال قبل چیِز زیادی از هم 

. ها آمدند ها بچه در گذِر این سال. بارید نی برف می- واهْ -  آهْ مان، در  ِه ازدواجبه گا. خودت کردی
مان تاب  عشق و احرتام. هم روزهای خوش داشتیم و هم روزهای سخت، ولی روزهای بد هرگز

هایی بر چهره و  با چین و چروک - پیرتر، داناتر- ها در کنار هم ماندیم و اینک  سال. آورد و بالید
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های  ها، رازها و شگفتی ها، رنج اینک لذت. اینجاییم؛ جایی که بیست سال قبل، آغاِز ما شد مان قلب
 ».ام دانیم، و هنوز اینجا در کنار هم هستیم و من، همیشه شیدای تو بوده زیادی از زندگی می

  
ه براِی وقتی به خود مسلط شد، اشاره کرد ک. کنرتل بود اش غیر قابل  در پایاِن این روخوانی، گریه

فکر کردم شاید «: گفت می. هر یک از فرزندانش نیز یک مجموعه عکِس اختصاصی درست کرده
  ».شان بخواهد جوانِی پدرشان را ببینند دل

  
  

1آيـكالود
 

  
 ”قطب دیجیتال“کامپیوتِر شخصی به عنواِن : انداِز مشخص داشت ، یک چشم٢٠٠١جابز در ساِل 
ها،  ی موسیقی، دوربیِن ویدیویی و عکاسی، موبایل کننده های مختلفی مثِل پخش برای دستگاه

این رویکرد بر اساِس توانایِی ساخِت محصوالِت یکپارچه با کاربرِی آسان شکل . ها، و غیره تبلت
به قیمت، بدل  اِی گران کامپیوترهای نیچه ی  گرفت و در ادامه، اپل را از یک رشکِت سازنده
 . ارزشمندترین رشکِت تکنولوژیک در جهاِن معارص کرد

. دهِی موجِ بعدِی عِرص دیجیتال ترسیم کرد انداِز دیگری را برای شکل چشم ٢٠٠٨جابز در سال 
معتقد بود که در آینده، کامپیوتِر شخصِی ما دیگر به عنواِن قطِب پردازِش محتواهاِی دیجیتال، کار 

قرار بود  ،به بیان دیگر. منتقل خواهد شد ”فضای ابری“ارکرد به نخواهد کرد و در عوض این ک
د داشتیم ذخیره شوند،  محتواهای مورِد نظر ما در ِرسِورهای دوردست توسِط رشکتی که به آن اعت

های ما در دسرتس قرار  تا هر زمان و در هر مکانی که مایل بودیم، بر روی هر یک از دستگاه
  .گیرند

ام زما در تابستاِن . اولین گام به بیراهه رفتولی  ن برد تا این ایده را اجرایی کند،سه ساِل 
) دالر در سال ٩٩(اشرتاکِی گران  معرفی کرد، یک رسویِس حق ٢می اپل محصولی به نام موبایل ٢٠٠٨

اس که به ش امکاِن ذخیره در همه (ها، ویدیوها، ایمیل و تقویم  ها، اسناد، عکس ی فهرسِت 
ام دستگاه)فضای ابری به لحاِظ نظری ش . داد ها را می ، و همگامسازی این اطالعات با 

اِم جوانِب زندگِی دیجیتاِل خود دسرتسی  می توانستید به رساِغ آیـفـُن یا کامپیوترتان بروید، و به 
الحاِت جابز، با استفاده از مجموعه اصط: با این حال یک مشکل اساسی در بین بود. داشته باشید

ی پیچیده بود، دستگاه! شود گفت که این رسویس گَند زد می ها  شدند، ایمیل ها به خوبی همگام 

                                                 
١  iCLOUD :م.رسویس خدماِت ابرِی اپل  

2  MobileMe 
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آنقدر بد بود که والت ماسربگ در . شدند الِی هم گُم می ها به طوِر تصادفی ال به  و سایر داده
 ».بل اتکا استمِی اپل، آنقدر کاستی دارد که غیرقا موبایل«: ژورنال نوشت اسرتیت وال

می را داخِل سالِن کنفرانِس اپل جمع کرد، روی صحنه  گروِه کارِی موبایل. جابز خشمگین بود
وقتی اعضا » می چکار کند؟ کسی قادر هست به من بگوید قرار بود موبایل«: رفت و پرسید

ی«: هایی چند دادند، جابز با فریاد گفت جواب » کند؟ پس به خاطِر چی این کثافت درست کار 
ها خوشنامِی اپل را لکه«: نیم ساعِت دیگر هم رسزنش را ادامه داد، گفت ید، باید از ا هدار کرد ش

دیگر مطالِب   دوسِت ما ماسربگ،. اید این همه اشتباه رخ بدهد همدیگر متنفر باشید که گذاشته
ی اِدی کیو را  می را اخراج و جلوِی همه، مدیر بخِش موبایل» .نویسد خوبی راجع به اپل 

اِم محتواهاِی اینرتنکسی -جایگزینش کرد  ن. تِی اپل بودکه مسئوِل بازبینِی  طور که آدام  ه
پاسخگو بودن در اپل اجباری «: شینسکی از فُرچون در باِب ترشیِح فرهنِگ همکاری در اپل نوشتهلَ 

 ».است
ی  قصد دارند در ذخیره ، روشن بود که گوگل، آمازون، مایکروسافت و سایرین٢٠١٠در ساِل 

سازی آنها با  در فضای ابری، و همگام) های جهانی و نیز داده(محتواهای مورِد نظِر کاربران 
ره یکِ  های مورد استفاده دستگاه هایش  بنابراین جابز، دو چندان به تالش. دنیا بشوند ی مردم، ش
ن پاییز برای من این. افزود   :گونه رشح داد ه
  
ی کاربران با فضای ابری باشیم؛ از پخِش موسیقی و فیلم گرفته تا  ی رابطه کننده رهما باید ادا«
اپل اولین رشکتی بود که بینِش تبدیِل . های پزشکی ها و اطالعات و حتی داده ی عکس ذخیره

اِم این برنامه. کامپیوتر به قطِب دیجیتال را ارائه کرد آیـفوتو، آیـموْوی، -های کاربردی  سپس 
های مردم از جمله آیـپاد، آیـفـُن و آیـپَد جا دادیم، که بازخوردش  را نوشتیم و در دستگاه - تونزآیـ

اما بعد از چند سال، قطب دیجیتال دارد از روی کامپیوتر به فضای ابری منتقل . العاده بود فوق
ن اسرتاتژی قطب دیجیتال را دنبال می. شود می طِب اصلی جای کنیم، ولی حاال ق بنابراین هنوز ه

سازِی مداوِم  دیگری است و کاربر همیشه به محتواهای مد نظرش دسرتسی دارد و مجبور به همگام
  » .محتوا با چند دستگاِه مختلف نیست

  
» ُ ً به خاطِر چیزی که کلِی برای ما خیلی مهم است که این دگرگونی را انجام دهیم، دقیقا

ی نوآوران“کریسِتنسن آن را  حالتی که مخرتِع یک چیز، معموالً آخرین کسی  ؛ه استخواند ”مع
ی است که ماوراِی آن چیز را می انیم بیند و ما قطعاً  می را  من قصد دارم، موبایل. خواهیم عقب 

لی  مشغوِل احداث یک مزرعه. محتوا را ساده کنم سازیِ  مجانی و همگام ی ِرسِور در کارولینای ش
اِم محت   ».شان را تضمین خواهیم کرد واِی مورِد نیاز مردم را ارائه و امنیِت کاملهستیم که با آن، 
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کرد و به تدریج این گفتگوها  انداِز مد نظر خود را در جلساِت دوشنبه صبح بیان می جابز چشم
بعد از نیمه شب برای اعضای  ٢ساعت «: گفت می. گیرِی اسرتاتژِی جدیِد رشکت شد باعِث شکل

خیلی روی قضیه فکر کردیم، چون یک کاِر . کردم زدم و همه چیز را عوض می میگروه ایمیل 
ِت رشکت در میان بود ها از  مدیره، بعضی با اینکه در هیئت» .مقطعی نبود بلکه پاِی حیات و م

می را زیر سؤال بردند، ولی رسانجام به تصویب رسید، زیرا  ی مجانی کردِن موبایل جمله اَل گُر ایده
 .ی آتی بود تژِی اصلِی رشکت برای آوردِن مشرتیاِن جدید به قلمروی اپل در دههاسرتا

دهندگاِن جهانِی  ی کنفرانِس توسعه رسویِس جدید، آیـکالْود نام گرفت و جابز در نطق افتتاحیه
ایی کرد٢٠١١اپل در ژوئن  برد و یک ماه قبل به  هنوز در مرخصِی پزشکی به رس می. ، از آن رو

رستان بسرتی شده بود ،عفونت و دردخاطِر  برخی از دوستاِن نزدیکش توصیه . چند روزی را در بی
کردند که معرفِی آیـکالْود را به زماِن دیگری موکول کند، چرا که اجراِی روی صحنه به تدارک و  می

ی یک تحوِل  انداِز حضور در طلیعه رسید که چشم ولی به نظر می. ریِن زیادی نیاز داشت
  .دیجیتال، به او انرژِی زیادی داده است دنیایِ زیرساختِی دیگر در 

روی  ١نُرِزنوُ روی صحنه آمد، یک پُلیوِر سیاِه فرانسیسکو  وقتی در سالِن کنوانسیوِن سان
اش به تن داشت، ولی از همیشه  کن در زیر شلواِر جیِن آبی اش، و یک گرم اسکِی همیشگی  یقه

حا است و قدرش را  این همیشه کمک«: گفت. یستاده تشویقش کردندحضار، ا. ود تر می نحیف
 جابز. دالر رسید ٣٤٠دالر کاهش، به  ٤ظرِف چند دقیقه، قیمِت هر سهِم اپل با بیش از » .دانم می

 .داد، ولی پژمرده بود تالشی قهرمانانه از خود نشان می
های جدید را  عامل داد تا سیستم جایش را روی صحنه به فیل شیلِر و اسکات فُرستال خیلی زود

سپس، برای معرفِی آیـکالْود به . معرفی کنند -آیـفـُن و آیـپَد-های موبایل  برای َمک و دستگاه
اندازهامان را ارائه کردیم؛  ترین چشم یکی از مهم ،ما در حدوِد ده سال قبل«: گفت. صحنه بازگشت

ها و  جیتال برای کار با ویدیوها، عکسکامپیوترهای شخصی داشتند به مرور بدل به قطب دی
رشح داد که چقدر سخت است که » چرا؟. ولی ظرِف چند سال، این از بین رفت. شدند ها می آهنگ

اِم محتواهای دیجیتال را با تک تِک دستگاه ها همگام کنند؛ اگر روی آیـپَد آهنگی داشتید یا  افراد 
ه روی کامپیوتر ذخیره شده بود، آخرش این حس به عکسی که با آیـفـُن گرفته شده یا ویدیویی ک

را به  USBهای  های دور، باید مدام کابل داد که مثِل اپراتورهای تلفن در زمان ش دست می
ِ این «: گفت. ها وصل کنید، و محتوای مِد نظر را به آنها انتقال دهید دستگاه همگام نگه داش
حل نزِد  اما راه«: ادامه داد. حضار بلند بلند خندیدند» ،ها به دیوانگِی ما منجر خواهد شد دستگاه
و َمک را تنزِل رتبه بدهیم، تا فقط  ٢سی خواهیم پی می. انداِز بزرِگ دیگری از اپل چشم. ما است

 ».و زین پس قصد داریم، قطِب دیجیتال را به فضاِی ابری منتقل کنیم. یک ابزار باشند
                                                 

1  Vonrosen 
2  P C: Personal Computer 
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حتی راجع . ای نیست در حقیقت چیز تازه ”انداِز بزرگ، مچش“دانست که این  جابز به خوبی می
ن“شاید فکر کنید، «: به تالِش قبلی اپل ُجک گفت د کنم؟ اینها ه هایی  چرا باید به اپل اعت

فقط بگذارید بگویم «: گفت. وار خندیدند حضار دیوانه» ”.می را درست کردند هستند که موبایل
روشن شد که این یکی،  گانبا ترشیِح آیـکالْود، بر هم» .ان نبودکه آن روزها، بهرتین روزهای عمرم

اس. رسویِس بهرتی خواهد بود های تقویم بالفاصله همگام  ها و یادداشت ایمیل، فهرست 
هاِی  مؤثرتر اینکه، جابز و ادی کیو با رشکت. ها و اسناد ها، کتاب طور اَپز، عکس همین. شدند می

میلیون  ١٨توانست  اپل می). بر خالِف گوگل و آمازون(رسیده بودند موسیقی هم به توافق ضبِط 
 - چه قانونی، چه قاچاقی-آهنگ روی ِرسورهای ابرِی خود ذخیره کند و اگر ش هر کدام از آنها را 

های باکیفیِت  داد به نسخه داشتید، اپل به ش امکان می های خود می روی هر یک از دستگاه
اِم د آهنگ جابز . دسرتسی پیدا کنید، بدون رصِف وقت یا تقالِی اضافه تان های ستگاهها روِی 
 ».کند اش اینجا است، و عالی کار می همه«: گفت

از یک . کند، مثِل همیشه مزیِت رقابتِی اپل بود این مفهوِم ساده، که همه چیز یکپارچه کار می
افزارهای  ل قبل از آن، مهندس ارشد نرمکرد و سه سا را تبلیغ می ١پاور سال قبل، مایکروسافت کالْود

یت از  افسانه ٢مایکروسافت، ِری اُزیِ  : گفته بود پروژہای، در یک نطِق حسابی برای جلِب ح
هاِی  ای را بخرند و از دستگاه آرزوی ما این است که افراد، فقط یک بار مجوِز محتواهاِی رسانه«

استعفا داد و خدماِت  ٢٠١٠ اواخِر سالِ لی اُزی در و » .خود براِی لذت بردن از آنها استفاده کنند
آمازون و گوگل . کنندگان پیدا کند های مرصف ابری مایکروسافت، هرگز نتوانست راهی به دستگاه

سازِی  یک از آنها توانایِی یکپارچه خود را عرضه کردند ولی هیچ خدماِت ابریِ  ٢٠١١هر دو در ساِل 
ام حلقه. ها را نداشتند ای کامل از دستگاه رای گسرتهافزار و محتوا ب افزار، سخت نرم های  اما اپل، 

: زنجیر را در اختیار داشت و آنها را طوری طراحی کرده بود، که همه با هم عالی کار کنند
ی فروش و  افزارهای کاربردی، و در کناِر اینها، شبکه ها، نرم عامل ها، کامپیوترها، سیستم دستگاه
 .واسازِی محت ذخیره
یکی از محصوالِت اپل باشید ی  ش دارندهکنند که  نقص کار می ی اینها در صورتی بی همه ،البته

انید، که این نیز به نوبه و دروِن باغ بسته ی خود یک منفعِت دیگر را برای اپل به  ی اپل باقی 
دل کندن و رف به رساِغ بار که از آیـکالْود استفاده کنید، دیگر  یک. مشرتی وفاداریِ : ارمغان آورده

های اَندرویدی سخت است، زیرا موسیقی و سایر محتواهاِی ش با آنها همگام  کیندل و دستگاه
ی ی این، دستاورِد سه دهه اجتناب از سیستِم باز . ندنک شوند؛ در حقیقت حتی با آنها کار هم 
ی خدماِت  روی ارائه«: نه به من گفتصبحا میزِ  آیـکالْود، رسِ  جابز صبح روِز بعد از معرفیِ . است

آیـتونز را روی ویندوز قرار دادیم چون به رشِد فروِش آیـپاد . موسیقی برای اَندروید هم فکر کردیم
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خودمان  ١ی میوزیک اَِپ  کرد، ولی به جز خوشحال کردِن کاربران اَندروید، نفعی در ارائه کمک می
ی  ».خواهد کاربراِن اَندروید را خوشحال کنم ی و راستش را بخواهی، د. بینم به آنها 

  
  

  اپل جديد مقرِ
  

ً به یاد دارید که جابز در  ی تلفن یافت و به او  سالگی، ناِم بیل هیولیت را داخِل کتابچه ١٣حت
ِر خود را تهیه کند  ی الزم برای ساخِت دستگاِه فرکانس زنگ زد تا یک قطعه حتی یک شغل -ش

ن سال بود که . و جور کرد جفت  HPتابستانی هم در بخش ابزارآالِت دقیِق  در  HPدر ه
را گسرتش دهد؛ جایی که بعدها   خود حساِب  کوپرتینو یک زمین بزرگ خرید تا بخش ماشین

ن و  Iجا روی طراحی اپل  وازنیاک در آن مشغول به کار شد و در ساعاِت بعد از تعطیلی نیز ه
 .کار کرد IIاپل 

HP  کیلومرت از مقِر اپل در   ٢الذکر گرفت، که حدوداً  تصمیم به فروِش مقِر فوق ٢٠١٠در ساِل
جابز به طور مخفیانه، اقدام به خریِد آن قطعه زمین و امالِک . لوپ فاصله داشت- اینفینیت

ی هیولیت و پَکارد  هکنند او که به خاطر بر پایِی یک رشکِت ماندگار، همیشه تحسین. مجاورش کرد
ِ یک مقِر استثنایی  بود و به خود نیز افتخار می کرد که راه یکسانی را در اپل پیموده، در فکِر ساخ

 ۱۵۰رسانجام . چیزی که هیچ رشکِت تکنولوژیک دیگری در ساحِل غربی نداشته باشد  برای اپل بود؛
های زردآلوِی کوپرتینو بود،  اش باغ کودکیاعظِم آنچه که در دوراِن  بخش-هکتار زمین تدارک دید 

اِد عالقه ،توانست میراثی ماندگار و خود را وقِف چیزی کرد که می اش به طراحی و  و توأمان، 
ادین از خودم باقی  می«: گفتبه من . شوقش به بر پایِی یک رشکِت مانا باشد خواهم مقری 

اینده  » .ای آتی باشده هاِی رشکت برای نسل ی ارزش بگذارم که 
رِی دنیا رفت که متعلق به ِرس نُرَمن و  ٢فاسِرت   از منظِر خودش، به رساِغ بهرتین رشکِت مع

ری و مهندسی هوشمندانه بود در  ٣ماننِد بنای رایش اِستَگ: مشهور به ساخِت بناهایی با مع
ن تخم ً درگیِر . در لندن ٤ِمری اَکس َسنت 30مرغِی  برلین و ساخت عجیب نبود که جابز شدیدا

ن شود کار به جایی رسید که انتخاِب یک طرِح نهایی تقریباً . طراحِی کلیات و جزئیاِت ساخت
رِت ماندگارِ  غیرممکن می نقص  خواست کار بی او باشد، پس می ود؛ از آنجا که قرار بود این، ع
شت و آنها رستاِرس ساِل  پروژہر روی مهندِس مع ٥٠رشکت فاسِرت، . انجام شود ، هر سه ٢٠١٠گ

او بارها و بارها، . های ممکن را به جابز نشان دادند های اصالح شده و انتخاب هفته یک بار، طرح
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ی جاری را روی میز گذاشت و  پروژہهایی یک رسه متفاوت نسبت به  تازه و گاه طرح  مفاهیمی
  .داشت های بیشرت وا  ی جایگزین ، و ارائهمهندسین را به رشوِع دوباره از صفر

ن شبیه به یک  نشیمنِ  ها را در اتاق ها و نقشه اولین باری که مدل ای ساخت منزلش دیدم، 
. ی محصوِر بزرگ بود دایره پیراموِن یک محوطه پیسِت عظیِم مسابقه، پیچاپیچ و متشکل از سه نیم

ن، ردیفای بود یکپارچه شیشه - کف تا سقفاز - دیوارها  های متعددی از  ند و در داخِل ساخت
جابز . دوید راهروهای میاِن آنها می شد که نوِر آفتاب از هر سو به داخلِ  دفاتِر کاری مشاهده می

ن، شامِل فضاهایی برای مالقات«: گفت می های تصادفی و سیّال است، و همه در نوِر  ساخت
 ».خورشید سهیمند

ن را حدوداً یک ماه بعد، در اتاق کنفرانِس مقِر اپل دیدم آنچه روی میز بود . طرِح جدیِد ساخت
 بودند تا راهروهای طویلِ های کار همگی عقب رفته  اتاق. هایی اساسی داشت با طرِح قبلی تفاوت

ن نیز بودند که البته محل( پیرامونی هایی با  بحث. رندآفتاب قرار گی زیِر نورِ  ،)های اشرتاکِی ساخت
ران در گرفته بود، آنها می ها هم در نظر گرفته شود،  خواستند امکاِن باز کردِن پنجره برخی از مع

این فقط باعث «: گفت می. مردم موافق نبود چیزها توسِط  ی باز کردنِ  ولی جابز هرگز با ایده
 ».ملّت چیزها را داغان کنندکه شود  می

ن روز، ِرس میِز شام ط ای هواییِ . اش نشان داد ها را به خانواده رحه  رید، به شوخی گفت که 
ن شبیِه آلِت تناسلی مردان است جابز ابتدا این حرف را به عنوان نظِر یک پِرس نوجوان و ! ساخت

راِن فاسِرت گفت و افزود. در حال بلوغ، نادیده گرفت ن را به مع ً ه : ولی فرداروز، دقیقا
  ».تصویرش از ذهنتان نیستید این نظر را بشنوید، دیگر قادر به بیرون کردنِ که متأسفانه وقتی «

ن به یک دایره دفعه با این . ی ساده تغییر یافته بود ی بعد که او را مالقات کردم، شکِل ساخت
ی اِی بیرونی تعبیه کرد، بلکه همه باید خمیده  شد هیچ شیشه طرِح جدید، دیگر  ی صافی در 

ها قبل مجذوِب شیشه بود و  جابز از سال. شدند نقص در کنار هم نصب می و بی بودند می
های اپل، او را مطمنئ کرده بود که  های بزرِگ اختصاصی برای فروشگاه اش در ساخِت شیشه تجربه

  .ی عظیم وجود دارد ی خمیده امکاِن تولیِد تعداِد زیادی شیشه
نزدیک به طوِل سه زمیِن فوتباِل -خواهد داشت  مرت قطر ٨٠٠مقِر جدیِد اپل،  حیاِط مرکزیِ 

تواند میداِن َسنت  ها نشانم داد که چطور این حیاِط وسیع می جابز با همپوشانِی نقشه. امریکایی
 آلوییهای زرد  یکی از خاطراِت قدیمی و ماندگارش، آن درخت. در رُم را به طور کامل بپوشاند ١پیِرت 

بنابراین با استخداِم یک . خود داشتند ی بزرگ را در تسخیرِ  بودند که زمانی رس تا ِرس این محوطه
٪ از مساحِت زمین، صاف و ٨٠کار از دانشگاِه استنفورد، به او توضیح داد که  شناِس کهنه درخت
باره در این . درخت ٦.٠٠٠برای پرورِش  کافیی  نخورده باقی خواهد ماند؛ یعنی محوطه دست
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. های زردآلو آنجا باشد ای جدید از درخت از او خواستم اطمینان حاصل کند که مجموعه« : گفت می
این دره بوده و  آنها بخشی از میراِث . چون عادت داشتیم که آنها را در هر گوشه و کناری ببینیم

 ».هستند
  

ِن  ، نقشه٢٠١١در ژوئِن  هزار مرت مربع، و  ٥٣٠میلیون و  ٣ای به مساحِت  طبقه ٤های ساخت
ایی شد کارمند، آماده ١٢.٠٠٠با ظرفیِت  جابز تصمیم گرفت یک روز بعد از معرفِی آیـکالْود . ی رو

ی آرام و غیرعمومی برای  دهندگاِن اپل، طرِح مقِر جدید را در یک جلسه جهانِی توسعه در کنفرانِس 
ایش بگذارد  .شورای شهر کوپرتینو به 

ی  ران جانُسن مدیِر توسعه و اداره. اش پر بود می داشت، آن روز برنامهبا اینکه انرژِی ک
. سی. یشنهاِد مدیرعاملِی ِجیتصمیم به پذیرِش پ) از یک دهه قبل تا آن موقع(های اپل  فروشگاه

ن صبح آمده بود تا راجع به رفتنش صحبت کند ١یِپن ی  بعد، من و جابز به کافه. گرفته و ه
لِی محصوالت اپل حرف می خیلی رسزنده راجع به آینده. تو رفتیمدر پالو آل ٢فرایش زد و  ی احت

ن روز عازم سانتا کالرا بود تا در جلسه ی فصلِی مدیراِن اپل و اینتل، راجع به امکاِن استفاده از  ه
ن شب . حمِل اپل در آینده، بحث کنند هاِی قابل های اینتل در دستگاه تراشه در سالِن  U2ه
ُ ِی ورزش در بیِن این همه شلوغی بود که . کلند اجرا داشت و جابز هم تصمیم داشت به آنجا برودا

ِن جدید را به شورای شهر نشان داد هنگاِم عرص، نقشه   .های ساخت
ن لباس دهندگاِن اپل بر  هایی که در کنفرانِس توسعه آرام و بدون هیچ همراه و هیاهویی، با ه

دقیقه  ۲۰سپس در جایگاه ایستاد، کنرتل را برداشت و طی . تن کرده بود، وارِد جلسه شد
ایش داد ی  شده در آخر که تصویِر پردازش. اسالیدهاِی مقِر جدیِد اپل را برای اعضای شورای شهر 

ِن شیشه ایش در آورد، مکثی  دایره - نقصی البته به شکِل بی- نگر و  ای، آینده این ساخت وار را به 
نم تصویِر برترین . پرنده فرود آمده انگار که یک بشقاب«: کرد، لبخندی زد، و سپس گفت به گ

ِن ادارِی جهان را اینجا داریم   ».ساخت
  

 نُیْسی باب  های دور فرستاد؛ آْن باورز، بیوه ز سالی بعد، ایمیلی برای یک همکار ا جمعه
، مدیِر منابع انسانی و سنِگ ١٩٨٠ی  در اوایِل دههباورز شاید به یاد داشته باشید که . مؤسِس اینتل

. های او بود خلقی صبوِر کارکناِن اپل، و نیز مسئوِل مجازاِت جابز و دلجویی از کارمندان بعد از کج
شنبه  اما او که در نیویورک بود، یک. ز باورز خواست که فردا به دیدارش بیایدجابز در آن ایمیل ا

دوباره شدت گرفته،  جابزمریضِی . شتافت جابز ز بازگشت به پالو آلتو، به عیادِت صبح پس ا
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های مقِر جدید را به باورز نشان  خواست طرح انرژی بود، اما با اشتیاِق بسیار می دردمند و بی
  » .باید به چیزی که ساختیم افتخار کنی. باید به اپل افتخار کنی«: فتبه او گ. دهد

  
ً باورز را زمین برایم بگو در «: گیر کرد بعد مشتاقانه به او نگاه کرد و سؤالی پرسید، که تقریبا

 »جوانی چطور بودم؟
  

به ما . ، با بینشی نافذگیر پروا و سخت بی«: گفت. ه بدهدباورز سعی کرد جوابی صادقان
 ».گفتی و آینده نشان داد که درست می ”سفر، خوِد پاداش است“گفتی  می

  
چند دقیقه بعد، انگار که بخواهد به » .بله، در این سفر چیزهای زیادی یاد گرفتم«: جابز گفت

  ».واقعاً چیزهای زیادی یاد گرفتم«: خودش و باورز اطمیناِن خاطر بدهد، تکرار کرد



  
 

 

 چهل و یکفصل 
  

  راند سوم
 

 گ جداِل 
ُ
 یشـرگ و مـ

  
  
  
  

خانوادگي روابط  
  

ً در ژوئن  . التحصیل شود از دبیرستان فارغ ٢٠١٠جابز با اشتیاقی دردمندانه کوشید تا پرسش حت
خواهد  وقتی دکرتها رسطانم را تشخیص دادند با خدای خودم گفتم که واقعاً د می«: گفتبه من 
عنوان یک  رید به» .عبور داد ٢٠٠٩التحصیل شدِن رید را ببینم، همین هم بود که مرا از سال  فارغ
ل کُ آخری، به طرِز عجیبی شبیِه هجده سالگِی جابز بود؛ با لبخندی حاکی از یاغی و عقلِ   سالِ 

نی مشتاق، و موهایی تیره از مادرش شیرینی و ابراِز همدلی را به ارث برده بود، . بودن، چش
که پدرش  هر وقت. گرم و مشتاِق محبت به نزدیکانش بود کامالً خون. چیزی که پدرش نداشت

ی ناخوشِی جابز بارها پیش  که در دوره- عبوسانه پشت میِز آشپزخانه نشسته و به زمین خیره بود 
نش بر می - آمد  .پرسش بود گرداند، آمدنِ  تنها چیزی که نور را به چش

آمد  به محِل اقامتم می یبعد از اینکه کاِر کتاب را به دست گرفتم، گاه. ستود رید پدرش را می
گفت که  با نگاهی جدی و مشتاق به من می. وی برویمرَ  کرد که به پیاده پیشنهاد می -جابز مثل- و 

پرست نیست، بلکه عشق به کار و افتخار به محصوالتش، مشوق او برای  پدرش یک تاجِر پول
 .ی کار بوده است ادامه

ناسِی استنفورد ها را در آزمایشگاِه تومورش پس از تشخیِص رسطان در بدِن جابز، رید تابستان
بخشی از (ی رسطاِن کولون  کننده های تعیین اِی به منظوِر تشخیِص ژن.اِن.برای شناسایِی تسلسِل دی

های ژنتیکی از نسلی به  در یکی از تجربیاتش، چگونگِی انتقاِل جهش. گذراند می) ی بزرگ روده
یکی از اندک مزایای مریضِی من، این است که رید وقِت «: گفت جابز می. دیگر را آموخت نسلِ 

شور و شوقش در این مورد، درست . گذارنَد زیادی را در کسوِت شاگردِی دکرتهای درجه یک می
ن سن و سال-ی من به کامپیوتر  مثِل عالقه های قرِن  کنم بزرگرتین نوآوری فکر می. است -در ه
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جدیدی در ُرشُِف رشوع  عرصِ . نولوژی و بیولوژی شکل بگیردو یکم، در محِل تقاطعِ تکبیست 
 ».است، درست مثِل عِرص دیجیتال در نوجوانِی من

رید از تحقیقاتش پیراموِن رسطان، به عنوان مأخِذ گزارِش ساِل آخِر دبیرستان استفاده کرد و آن 
ودبر  ١آپلندز اسپرینگز  ی کریستال  را در مدرسه داد چطور  در حالی که توضیح می. ای کالس ارائه 
اِی در تومورها .اِن.ها برای تشخیص و جداسازِی توالِی دی هینکننده و رنگ های تفکیک از دستگاه

اشا می جابز بعداً . کرد استفاده کرده، پدرش با لبی خندان در کنار سایِر اعضای خانواده، او را 
ای دارد و به عنواِن  آلتو خریده و خانواده ه رید یک خانه در پالو کردم ک داشتم تصور می«: گفت

  » .رود یک دکرت، با دوچرخه به محِل کارش در استنفورد می
وقتی . میرد رسید که پدرش دارد می زمان به نظر میمخیلی رسیع بود، ه ٢٠٠٩ید در سال رشِد ر

ی مراقبت از خواهرهایش را بر عهده گرفت و خیلی  جابز در ممفیس بسرتی بود، رید وظیفه
نِی  ٢٠١٠سپس در بهاِر . پدرانه از آنها حراست کرد او نیز به ثبات رسید،  جابزکه وضع جس
کرد  ک بار ِرس شام داشت با خانواده بحث میی. را بازیافت شی خود شخصیِت بازیگوش و رسزنده

درجه یک و  یرستورانرا پیشنهاد کرد،  ٢وپدرش اِل فورنایُ . دخرتش را برای شام به کجا بربد که دوست
رید مقاومت کرد؛ » خواهی من امتحان کنم؟ می«: جابز پرسید. اما رید موفق به رزرِو جا نشد. زیبا
اِرین، فرزند وسطی و خجالتِی خانواده، پیشنهاد کرد . خواست خودش قضیه را رس و سامان دهد می

ِرسو برای آن دو نتیک مایک غذای ُر  ،او و ایوْ  تا خودشان بسازند  ی رسخپوستی در باغِ  یک خیمه
 .رید بلند شد، او را بغل کرد و قول داد که بعداً این پیشنهاد را عملی کند. کنند

شان در تلویزیوِن  های مدرسه بود که رقابت ی بچه یک روز شنبه، رید عضوی از تیم چهار نفره
ایشگاه اسب بود-همه . شد محلی پخش می در حالی که . برای تشویقش رفتند -به جز ایْو که در 

شدند، جابز سعی کرد ناشکیبایی خودش را کنرتل  ی تصویربرداری می تلویزیون آماده عوامِل فنیِ 
اند کند و در بین سایر والدینی که روی نیمکت ولی با آن شلواِر . ها نشسته بودند، ناشناخته باقی 

کناری رشوع کرد به عکس  های اسکِی مشکی، کامالً تابلو بود، طوری که یکی از خانم جین و یقه
ن ردیف رفت. گرف رید به  هنگامی که. جابز بدون اینکه نگاهش کند، بلند شد و به انتهای ه

ها پرسید که  میزباِن جلسه از بچهوقتی » .رید پاِول«: اش این بود سینه صحنه آمد، ناِم روی پالک
 ».پژوهشگِر رسطان«: خواهند چه کاره شوند، او جواب داد می
در پشت  .راه افتادخانه سمت به  اش همراه با رید دونفره SL55جابز با مرسدس عد از برنامه، ب
کند  از دخرتش پرسید که فکر می در راهاو . برگشت منزلبه  با اِرینخودش در ماشیِن هم پاِول رس، 

خواهد  می«: جواب او جالب بود. نیست خود برای چه پدرش مایل به نصِب پالک روی مرسدِس 
ً همین سؤال را از جابز پرسیدم، جواب داد» .باشدیاغی  چون مردم گاهی تعقیبم «: من بعدا
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البته امروزه دیگر با وجوِد . رود ام لو می کنند و اگر پالکی روی ماشین باشد، محل زندگی می
نم فقط. این کار هم منسوخ شده ،های گوگل نقشه به این خاطر است که د  پس به گ
  ».خواهد ی

خیلی ساده . فرستاد برایمیک ایمیل آیـفـُنش با التحصیلِی رید، جابز  در مراسِم جشِن فارغ
التحصیل  از دبیرستان فارغدارد رید . ترین روزهای عمرم است امروز یکی از قشنگ«: نوشته بود

با در خانه  ،آن شب» .ی مشکالت اینجا هستم و من با وجود همه. درست همین اآلن ،شود می
نی گرفتند شان  دوستان جابز بعداً . تِک اعضای خانواده رقصید، از جمله با پدرش رید با تک و مه

 یههد را به او اش  بُرد تا یکی از دو دوچرخه -بود که شبیِه آُغل-شان  رید را به انبارِی رسپوشیده
ی ایتالیایی  رید به شوخی گفت که دوچرخه. سواری نداشت بدهد، زیرا خودش دیگر تواِن دوچرخه

وقتی گفت که از بابِت این . دنده بود برداشت را که هشت دیگریپس  ،انداز است خیلی غلط
اِِی مرا .اِن.باشی، تو دی مدیونالزم نکرده «: شود، جابز جواب داد می مدیونلطف به پدرش 

ن ابتدا این سه. اکران شد ٣بازی  چند روز بعد، داستان اسباب» .یدار  یی را  گانه جابز از ه ی سین
ِ اَندی به کالج شکل . پرورش داده بود داستاِن قسمت جدید، راجع به عواطفی بود که حوِل رف

جواب  اَندی در» .خواست همیشه در کنارت باشم د می«: مادِر اَندی دیالوگی دارد. گرفت می
 ».همیشه هستی«: گوید می

داد؛ دخرتی آرام و  توجه اندکی به اِرین نشان می. ی جابز با دو دخرتش کمی رسدتر بود رابطه
ی درون رسید راِه کنار آمدن با پدر را بلد باشد، به خصوص در مواقعی که رفتاِر  گرا که به نظر 

تر به  ، با شخصیتی حساس که از پدرش بالغاِرین دخرتِ جوان و جذابی است. شد جابز آزاردهنده می
الً به خاطِر عالقه آن موقع فکر می. رسد نظر می ی پدرش به  کرد که شاید بخواهد طراح شود، احت
های مقِر جدیِد اپل را به رید  داشت طراحیجابز اما وقتی . استعداِد خوبی هم داشت. این حوزه
امیِد . کردها دعوت ن نشسته بود، او را برای دیدِن طرحداد و اِرین طرِف دیگِر آشپزخانه  نشان می

. ها بود پدرش او را هم به مراسِم اُسکار بربد، چون عاشق فیلم ٢٠١٠این بود که در بهار  اِرین بزرگ
ی شخصیِ  حتی دلش می پاِول کامالً . جابز برود و روی فرش قرمز هم حارض شود خواست با هواپی

. نظر کند و خیلی سعی کرد شوهرش را به بردِن اِرین قانع کند آماده بود که از رف به مراسم رصف
  .ولی جابز راضی نشد که نشد

خواهد با  های انتهایی کتاب بودم، پاِول گفت که اِرین می در مقطعی که مشغوِل تکمیِل بخش
این تقاضای من نبود چون او فقط شانزده سال داشت، با این حال . ای داشته باشم مصاحبهاو 

فهمد و این  در جایی از صحبت، اِرین تأکید کرد که دالیِل عدِم توجِه پدرش را می. موافقت کردم
از کند همزمان به عنواِن پدر و مدیرعامِل اپل بهرتین باشد و  سعی میاو «: گفت. وضع را پذیرفته

کنم که ای کاش توجِه بیشرتی به من  گاهی آرزو می. آید ی هر دو هم به خوبی بر می عهده



و ل  ه چ ل  ص ک ف   ٥٥٥   | ی

 

ً با حال است، بنابراین راضی داشت، ولی می می نم واقعا به . ام دانم که شغلش خیلی مهم و به گ
  ».توجه بیشرتی نیاز ندارم

سیدند، هر یک را به انتخاِب جابز به هر سه فرزندش قول داده بود که وقتی به سِن نوجوانی ر 
ی آرامِش  شیفتهچقدر دانست که پدرش  ، چون میبرگزیدرید کیوتو را . خودشان به یک سفر بربد

کیوتو را انتخاب ) ٢٠٠٨سال (عجیب نبود که اِرین هم در سیزده سالگی . واِر آن شهِر زیبا است ذن
ری پدرش منجر به لغِو آن سفر شد. کند را به اِرین داد، اما در ماِه  ٢٠١٠ساِل  جابز قولِ . اما بی

در عوض مادرش او را . دخرتک رسافکنده شد ولی اعرتاضی نکرد. ژوئن تصمیم گرفت که نرود
 .همراه با دوستاِن خانوادگی به فرانسه برد و سفِر کیوتو به ماه جوالی موکول شد

ی  ، بنابراین وقتی اولین مرحلهکیوتو را لغو کند ل نگران بود که شوهرش برای باِر سوم سفرِ پاوِ 
درِد  از قضا در آنجا دندان. ی کُنا در هاوایی کلید خورد، خیلی خوشحال شد سفر با رف به دهکده

. شد بدی به رساغ جابز آمد که ابتدا آن را نادیده گرفت، ولی دنداْن خراب شده بود و باید پُر می
ِ آیـفـُن  ز تصمیم گرفت برای حل و فصِل آن عازِم کوپرتینو رخ داد و جاب 4بعد هم که مشکِل آن

ی سفر به کیوتو را عملی کند، در هاوایی  پاِول و اِرین با این امید که جابز برگردد و نقشه. شود
 .ماندند

شان شد که او بعد از کنفرانِس مطبوعاتی به کُنا برگشت و  باعِث خوشحالی و البته غافلگیری
رید هم که با » .معجزه شده«: پاِول به یکی از دوستانش گفت. ژاپن برد آنها را سوار بر هواپی به

ن اِرین با والدینش . جا ماند تا مراقِب خواهر کوچکش ایْو باشد پدرش به پالو آلتو برگشته بود، ه
ن ١در تاوارایا ریوکان ی جابز  رسایی که مظهِر سادگِی عرشی و بسیار مورد عالقه اقامت کرد؛ مه

ِ . بود   ».آنجا رؤیایی بود«: گفت رین میا
ه به ژاپن برد وسال مشابهی در سنرا  جابز-ین، لیسا برنانخواهِر ناتنِی اِر ،سال قبل ٢٠جابز 

اشاِی غذا خوردِن   هاِی خوشمزه در بین بهرتین خاطراِت لیسا، تقسیم کردِن خوراکی. بود با پدر و 
در . های لذیِذ دیگر همراه بود گی و خوراکاو بود که معموالً با ناخنک زدن به سوشِی اونا

اشاِی پدر در حاِل لذت بردن از غذاهای مطبوع بود که برای اولین بار باعث شد، لیسا  حقیقت، 
دانست  بابا هر روز می«: آورد ی مشابهی را به خاطر می اِرین هم تجربه. با او احساِس نزدیکی کند

آنقدر  .برد عالی بلد است و مرا به آنجا می ٢افروشیِ گفت یک سوب می. خواهد غذا بخورد کجا می
شد بخواهی جای دیگری سوبا بخوری، بقیه به گرِد پایش هم  خوب بود که دیگر سخت می یشغذا
ن نزدیکی پیدا شد و جابز با آیـفـُنش، در نقشه» .رسیدند ی هاِی  یک رستوراِن سوشی نیز در ه

ام عمرم«: گوگل روِی آن برچسب زد   .اِرین کامالً موافق بود» .بهرتین سوشِی 

                                                 
1  Tawaraya Ryokan 

  م.شود سیاه درست می ی ژاپنی که از گندمِ  نوعی رشته  ٢
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 ١جی-ابِد معروِف کیوتو نیز بازدید کردند؛ معبدی که اِرین عاشقش شد، سایهودر آن سفر، از مع
زه فرا هایی با بیش از صد نوع خَ  ی طالیِی آن را باغ چرا که برکه: ؛ معروف به معبِد َخزهنام داشت
ً شاِد شاد بود و همین باعِث خوشنودی او از « : آورد که پاِول به خاطر می. گرفته بود اِرین واقعا

 ».شان شد، چیزی که اِرین سزاوارش بود و بهبوِد ارتباطداشت با پدرش ای که  رابطه
مطمنئ،  بود و از خود جوش و جنبر پُ . تانی کامالً متفاوت داشتکوچکرتین فرزنِد جابز، ایْو، داس

ی سواری و مصمم بود که در آینده به املپیک  عشقش اسب. شد و به هیچ عنوان از پدرش مرعوب 
فقط «: طلبد، ایْو جواب داد نهایتی می اش گفت که این هدف، پشتکاِر بی وقتی مربی. یدا کندراه پ

ی مربی پیروی  و با تالشی شگرف از برنامه» بگو الزم است چه کار کنم، من انجامش خواهم داد،
 .کرد

ً به د ی خواسته ایْو استاِد مأموریِت غیرممکِن مطالبه ستیاِر او زنگ ها از جابز بود؛ اغلب مستقی
در مذاکره هم عالی عمل . شود زد تا مطمنئ شود آن چیزی که خواسته در تقویِم پدرش وارد می می
خواست رف را  ی گردِش جمعی داشتند، اِرین می که برنامه ٢٠١٠ی سال  در یک آخر هفته. کرد می

ایْو که آن موقع دوازده . بخواهدپدرش که این را از ترسید  یک نصفه روز به عقب بیاندازد ولی می
این کار شد و ِرس میِز شام، طوری پرونده را جلوی پدرش باز کرد که انگار  ساله بود، داوطلِب 

ی«-جابز پرید وسِط حرفش .  وکیلی است در مقابِل جایگاِه قاضی ولی  - »کنم بخواهم نه، فکر 
ن شب، ایْو ب. معلوم بود که دلخور نیست، بلکه رسگرم شده است های  ا مادرش نشست و راهه
  .کمِک لورین به برگزارِی گردشی بهرت را بررسی کرد

یک بار به من . دید کرد و خیلی از خصائِص خود را در او می ی ایْو را تحسین می جابز روحیه
او درِک » .ام ای که من در یک بچه دیده ترین اراده پانچه است و صاحِب قوییک تَ  ایْو مثلِ «: گفت

. هایی با شخصیِت خودش داشت شباهتکه شخصیِت ایْو داشت، شاید به این خاطر عمیقی از 
آنقدر باهوش . کنند ها فکر می چیزی است که خیلیآن تر از  ایْو حساس«: که برای من توضیح داد

در نتیجه گاهی خودش را . پا کند، یعنی مسیرشان را تغییر دهد تواند دیگران را کله است که می
دوستانی را که  تاگیرد که هم خودش باشد، و هم طوری رفتار کند  فعالً دارد یاد می. بیند تنها می

  ».به دست بیاوردنیاز دارد 
به شخصه لورین پاِول را . ی جابز با همرسش، همیشه وفادارانه ولی گاه پیچیده بود رابطه

ی جابز را  خودخواهانهبانویی فهیم و دلسوز یافتم و تأثیر او در ثباِت شخصیت و تصحیِح رفتاِر 
ِی استیو با افراِد با ار  زیاد می اِس دا گرا، همیشه در معرِض  ده و عقلادانم، رفتاری که به خاطِر 

هاِی خانوادگی، و  پاِول به ظرافت روی موارِد اقتصادی، به دقت روی دلواپسی .تشدید قرار داشت
 ؛را تأسیس کرد ٢تَِرک شان، بنیاِد کالج دواجدر اوائِل از . به شدت روِی مسائِل درمانی نظارت داشت
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از دبیرستان تا کرد  های محروم کمک می ی که به بچهمجری یک طرِح تحصیلی در سطحِ ملّ 
ن موقع بدل به یکی از بانیاِن . ی تحصیل در کالج شوند التحصیل، و موفق به ادامه فارغ او از ه

تأثیِر کاری که لورین با «: کرد ا تحسین میجابز تالِش همرسش ر . جنبِش اصالحاِت تحصیلی شد
های برشدوستانه  به طور کلی با تالش شولی خود» تَِرک انجام داده از ذهنم زدودنی نیست، کالج

 .بیگانه بود و هرگز از مراکِز پشتیباِن تحصیلی دیدن نکرد
. ی خود جشن گرفت ، جابز پنجاه و پنجمین سالگرِد تولدش را تنها با خانواده٢٠١٠ی  در فوریه

مخملی به رنِگ ها یک رداِی پادشاهِی  آشپزخانه را با بادکنک و نوارهاِی رنگی تزئین کردند، و بچه
ر از مشکالِت آنَک که از یک ساِل فرساینده پ. تا بر دوش بیاندازد، که انداخت قرمز برایش آوردند

نی جانِ  اش توجه کند ولی جابز  سا به در برده بود، پاِول امیدوار بود که بیشرت به خانواده جس
رکز می کنم برای خانواده سخت است، به  حس می«: لورین به من گفت. کرد اغلب بر روی کار 

ری، باألخره کمی بهرت شده و بچه. خصوص برای دخرتها ا انتظار دارند که ه بعد از دو سال بی
خواهد اطمینان  پاِول به من گفت که می» .طور نشده توجِه بیشرتی به آنها نشان دهد، ولی این

مثِل خیلی از مرداِن «: ی شخصیِت جابز در کتاب منعکس و درج شود حاصل کند که هر دو جنبه
. العاده نیست ها فوق ی جنبه ای دارند، او هم در همه العاده بزرگی که استعدادهای خارق

ی دغدغه عی ندارد و خودش را به جاِی دیگران  ِ نوع برش،  های اجت ند ساخ گذارد، ولی به توا
  ».دهد بهرت اهمیت می ی ابزارهای مناسب برای زندگیِ  و ارائه ،ها کمک به پیرشفِت انسان

  
  

 پرزيدنت اُباما

  
ُ در اوایِل پاییِز یدر سفری به واش چند تن از دوستانش در کاِخ سفید، مالقات  ، پاِول با٢٠١٠نگ

وقتی پیشنهاِد مالقاِت . خواهد آمد سیلیُکنی  کرد و از آنها شنید که پرزیدنت اُباما در اکترب به دره
ِن مشاورینِ  اُباما برق زد، زیرا این دیدار با تأکیداِت اُباما بر  اُباما با شوهرش را مطرح کرد، چش

 پذیر ریسکگذاِر  رسمایه ،عالوه بر این، جان دوئِر. آمیز همخوانی داشت املتایجاِد فضاِی رقابتِی مس
که در یکی از جلساِت شورای مشورتِی بازیابِی اقتصادی،  ،و یکی از دوستاِن نزدیِک جابز

متحده را بیان کرده بود نیز  هاِی ایاالت رنگ شدِن برتری نظراِت جابز در توضیِح چرایِی کم نقطه
ً با جابز دیدار کند  ی کاریِ  بنابراین یک وقِت نیم ساعته در برنامه. توصیه کرد که اُباما حت

 .فرانسیسکو گنجانده شد سان ١ر فرودگاه وستینِ ای د پرزیدنت برای جلسه
وقتی پاِول قضیه را به شوهرش منتقل کرد، جابز گفت که میلی به . ولی مشکلی در میان بود

ی«: دلخور بود که این قرار، بدون اطالعش گذاشته شده. دیدِن اُباما ندارد . افتم من توی این دام 
                                                 

1  Westin 
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» !با یک مدیرعامل مالقات داشته؟که بتواند پُز بدهد  به یک دیداِر یادگاری پا بگذارم که بعد
ً عاشقِ «لورین ارصار کرد که اُباما  جابز جواب داد اگر موضوع این است، » .تو است دیدنِ  واقعا

ً زنگ بزند و درخواسِت مالقات کند لورین رسانجام از . این بازی برای پنج روز ادامه یافت. شخصا
دسِت آخر . ود، خواست که برای شام بیاید و پدرش را راضی کندرید که آن موقع در استنفورد ب

 .جابز رضایت داد
ن ابتدا به اُباما گفت. دقیقه به طول انجامید و جابز در هیچ موردی کوتاه نیامد ٤٥جلسه،  : ه

ی طور که پیش می این« و اضافه کرد که برای جلوگیری از این، » آوری روی برای دوِر دوم رأی 
یِت ید دولت با ِ یک . خیلی بیشرت کندرا از فضای کسب و کار  خود ح توضیح داد که ساخ

کارخانه در چین بسیار ساده و همین کار در امریکای امروز، تقریباً غیرممکن و بخِش اعظم مشکل 
 .های غیررضوری است ناشی از قوانین و هزینه

ُ ب :جابز به سیستِم آموزشِی امریکا هم حمله کرد و گفت که ای منسوخ و  میدکنندهه طور ناا
یاندگونه  ی معلمین این ی کار شده است و تا زمانی که اتحادیه گیِر قوانیِن اتحادیه زمین د و ش ، 

ها رفتار شود  ای اضافه کرد که باید با معلمین مثل حرفه. به اصالحات در نظام آموزشی امید بست
توانستند معلمین را بر اساِس نتایِج  دیراِن مدارس باید میاز نظر او م. نه مثل کارگراِن صنایعِ مونتاژ

ماه در سال باز  ١١عرص، و براِی  شِش شان استخدام یا اخراج کنند و مدارس باید تا ساعِت  کاری
ها هنوز هم به طور سنتی توسِط معلمی پای تخته، و با  معنی است که کالس گفت بی. بودند می

ام کتب، وسایل آموزشی و آزمون ره میهای چاپی ادا استفاده از کتاب ها، دیجیتال و  شود؛ باید 
  .کرد ای دریافت می اش، پشتیبانِی لحظه ای متناسب با سطحِ تحصیلی شدند و هر بچه می ای محاوره

ند در مقابله با چالش های  جابز در آخر، پیشنهاد داد که گروهی از شش یا هفت مدیرعامِل توا
ی  فهرستی برای جلسهجابز . پرزیدنت اُباما این را پذیرفت. یکا، تشکیل شودجدیِد پیِش روِی امر
ُ ارائه کرد، ولی متأسفانه بعد از دستکارییماِه دسامرب در واش و سایر  ١های والِری َجرِت نگ

ال الکرتیک ٢نفر بالغ شد که ناِم جفری ایِملت ٢٠مشاوریِن اُباما، آن فهرست به بیش از  در  از ج
َجرِت ارسال و بیان کرد که با این فهرسِت بادکرده، میلی به حضور جابز ایمیلی برای ! صدِر آن بود

نی. در جلسه ندارد ن روزها دوباره اوج گرفته بود و در کل،  در حقیقت مشکالِت جس اش در ه
ً برای اُباما توضیح (قادر به حضور در آن جلسه هم نبود  داد تا این مطلب را دوئر شخصا

  .)سوءتفاهمی پیش نیاید
نی کوچک  ۲۰۱۱ی  دوئر در فوریه . برای پرزیدنت اُباما دادرا  سیلیُکنی  در درهترتیِب یک مه

در پالو آلتو رفتند، تا یک فهرسِت جمع و  ٣شان به رستوران یونانِی اِویا او و جابز همراه با همرسان

                                                 
1  Valerie Jarrett 
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نان تدارک ببینند اِریک  :، از جملههای تکنولوژی دعوت شدند غولیک دوجین از . جور از مه
از سیسکو، لَری  ٢بوک، جان َچمربز از یاهو، مارک زاکربرگ از ِفیس ١ل بارتزو اشمیت از گوگل، کار 

نظارِت جابز بر جزئیات . فلیکس از نِت ٣و رید هاستینگز ،اِلیسون از اُراکِل، آرت لِوینسون از ِجِنْنِتک
نِی شام، حتی روی غذا هم ل شد مه نوی پیشنهادی را برایش فرستاد و او گفت که دوئِر مِ . اِع

خیلی تجملی و  - میگو، ماهی کاد و ساالِد عدس-بعضی از غذاهای پیشنهادِی مسئوِل پذیرایی 
های شکالت بود،  دار با دانه به خصوص با دِرس پیشنهادی که کیِک کرم» .ربط با ما هستند، جان بی«

دار  سفید به مسئوِل ترشیفات گفتند که پرزیدنت اُباما کیک کرم داِن کاخاما کارمن. مخالفت کرد
  .تو شدجابز وِ  دوست دارد، و در نتیجه رأیِ 

خورد، بنابراین دوئِر خانه را  بود به آسانی رسما می  جایی که جابز وزِن زیادی از دست داده از آن
نشست و شام را با این سخن آغاز  اُباماجابز در کناِر . چنان گرم کرد که زاکربرگ خیِس عرق شد

خواهم بدانید اینجا هستیم که هر کمکی از ما خواستید  مان، می نظر از عقایِد سیاسی رصف«: کرد
ن ابتدا بدل شد به محل ارائه» .به کشورمان بکنیم نِی شام از ه ی پیشنهادات در باب آنچه  مه

 - کنگره و سنا-برای مثال، مجالس دوگانه . نجام دهدو کار ا توانست برای فضای کسب  که اُباما می
های معظم  طرحی برای بازگرداندِن مالیاِت فروش در اعیاِد مذهبی ارائه کرده بودند، که به رشکت

ی زمانی  داد که به رشِط عودِت درآمدهای خود به داخل کشور در یک دوره این امکان را می
اُباما به ستوه آمده بود، زاکربرگ . هانِی خود معاف شوندمشخص، از پرداخِت مالیاِت سوِد فروِش ج

ما بایست راجع به «: چرخید به سمِت والری َجرِت که سمت راستش بود و دِر گوشی گفت. نیز
فقط دارد از منافع خودش دفاع ) جابز(چرا او . چیزی که برای کشور مهم است حرف بزنیم

 »کند؟ می
 وقتی نوبِت . همه خواست که چند مورِد عملی مطرح کنند از. دوئر دوباره بحث را سامان داد

ها به مهندسیِن بادانش و کارآزموده، تأکید و پیشنهاد کرد که دولت به هر  جابز شد، بر نیاِز رشکت
دانشجوی خارجی که مدرِک مهندسِی خود را در ایاالِت متحده دریافت کرده، ویزای اقامت اعطا 

غیرقابل اجرا است زیرا به مهاجریِن غیرقانونی که در سن  ”رؤیایی طرحِ “اُباما گفت که این . کند
ام رسانده  پایین وارد کشور شده دهد که شهرونِد قانونِی  اند، این امکان را می و دبیرستان را به ا

جابز این را مثالی . خواهان قانوِن منعِ آن را تصویب کرده بودند چیزی که جمهوری-امریکا شوند 
جمهور خیلی  رئیس«: به من گفت. آن هستند هایی دانست که سیاسیون باعِث  ز وقفهآور ا تأسف

ً آتشی شده ! باهوش است، برای ما علِل عدِم امکاِن اجرای خیلی چیزها را توضیح داد من که واقعا
  ».بودم
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خطاب به جمع . گشت جابز با ارصار به دنباِل راهی برای آموزِش تعداد زیادی مهندِس امریکایی 
مهندس  ٣٠.٠٠٠های چین دارد و به همین دلیل، نیازمنِد  کارگر در کارخانه ٧٠٠.٠٠٠گفت که اپل 

الزم نبود این مهندسین، پروفسور یا نابغه باشند؛ بلکه فقط . برای پشتیبانی از آن کارگران است
ین رو، از ا. اِی مهندسی را براِی پیشربِد فرآینِد تولید کسب کنند های پایه کافی بود مهارت

خطاب . های تجاری نیز قادر به آموزِش آنان بودند های عمومی یا دانشکده های فنی، کالج دانشکده
های تولیدِی  توانیم کارخانه ها را آموزش دهید، ما می اگر ش بتوانید این مهندس«: به اُباما گفت

دو یا سه بار . اُباما گذاشت این استدالل، اثِر عمیقی روی پرزیدنت» .بیشرتی را به اینجا منتقل کنیم
گفت  مهندسی که جابز می ٣٠.٠٠٠باید راهی برای آموزِش آن «در ماِه آتی به دستیارانش گفت که 

 ».پیدا کنیم
حتی . جابز قدرداِن پیگیرِی اُباما بود و چند بار بعد از آن جلسه با هم تلفنی صحبت کردند

در . (را هم ارائه کرد ٢٠١٢سیاسِی اُباما در انتخابات هاِی کمپیِن  پیشنهاِد کمک براِی ساخِت آگهی
هم پیشنهاِد مشابهی داده بود ولی از آنجایی که دیوید اَکِسلرود اسرتاتژیسِت اُباما،  ٢٠٠٨سال 

کنم  فکر می«: چند هفته بعد از آن شام، به من گفت.) چندان محرتمانه برخورد نکرد، منرصف شد
های محرشی برای  خواهم لی کلوی بازنشسته را بیاورم و آگهی می د. های سیاسی افتضاحند آگهی

اش را دو  های سیاسی انرژی درد ساخته بود ولی صحبت اِم آن هفته با بدن» .اُباما درست کنیم
اینک “که با  ١آید، مثل هال رینی ای ِرس کار می هر از گاهی یک تبلیغاتچِی حرفه«: کرد چندان می

دوست دارم . مشارکت داشت) ۱۹۸۴به سال (یگان در انتخاِب مجدِد رِ  ”در امریکا صبح آمده
  ».همین کار را برای اُباما بکنم

 
  

  2011درماني،  سومين مرخصيِ
 

اشتهایش از . دانست داد و جابز این را خوب می رسطان همیشه قبل از عوِد دوباره هشدار می
اِم بدنش زبانه می دست می انجام آزمایش، چیزی  با وجودِ دکرتها . کشید رفت و آتِش درد در 

ی دست ولی او حاِل خود را  ،دادند که بدنش هنوز پاک است شد، پس به او اطمینان می گیرشان 
رسطان هشدارهای خاصی داشت و تازه چند ماه بعد از بروِز آنها بود که . دانست هرت از آنها میب

  .بردند او دیگر سالمت نیست دکرتها پی می
ی درد می. آغاز شد ٢٠١٠در نوامرب دوباره ، ییقوا فرآینِد کاهِش  چنین توانست غذا  کشید، 

دکرتها به علِت عدم . کرد ریدی او را تغذیه میهای وَ  اش از طریِق ِرسُم بخورد و پرستاِر خانگی
ها و  اِی مبارزه با عفونت طور پنداشتند که اینها عالئِم دوره ی عالئِم وجوِد تومور، این مشاهده

                                                 
1  Hal Riney 
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ری جابز هرگز نتوانسته بود درد را صبورانه تحمل کند، از این رو . های گوارشی است بی
 .اش عادی شده بود ههایش تا حدی برای دکرتها و خانواد شکایت

غذاخورِی . ی کُنا رفت ولی اشتهایش برنگشت در روِز شکرگزاری، همراه با خانواده به دهکده
ن ود می آنجا یک مکاِن عمومی بود و مه کردند که انگار متوجِه جابز که  های دیگر طوری وا
ً تعهِد میزبان. اند نشده  الغر و لرزان و شاکی از غذاها بود، ناِن آنجا بود که  این رصفا و سایِر میه

ً . او هرگز به بیرون درز نکرد وضعیِت  . خلق شد و کج احساساتیدر بازگشت به پالو آلتو، شدیدا
تصوِر اینکه دیگر هرگز در جشِن تولِد آنها . میرد، این را به فرزندانش هم گفت کرد دارد می فکر می

 . کرد اش می نخواهد بود، داشت خفه
در تعطیالِت ساِل نو، . واحد زیِر وزن طبیعی ٢٢یعنی  ،کیلوگرم رسید ٥٢نش به در کریسمس وز 

. فضا اندکی تغییر کرد. شان به پالو آلتو آمدند ُمنا سیمپسون با شوهر سابقش ریچارد اپل و فرزندان
ند دادند؛ در این بازی افراد باید سعی کن را انجام می ١می مثل نوِولهَ - های دورِ  دو خانواده، بازی

ِ متقاعدکننده . برای یک کتاب همدیگر را دست بیاندازند ”جعلی“ی آغازیِن  ترین جمله با نوش
حتی چند روز بعد از کریسمس، جابز و پاِول . رسید همه چیز خوب است برای مدتی به نظر می

در خانه ها همراه با لورین به اسکی رفتند و ُمنا  در تعطیالت، بچه. شام را در رستوران رصف کردند
 .پیِش استیو ماند

شواهدی از . ، دیگر واضح بود که این فقط یک بدحالِی گذرا نیست٢٠١١اما در اوایِل سال 
دکرتها . اشتهایِی او را دامن زد هاِی مرتبط با رسطان، کم وجود تومورهای جدید پیدا شد و سیگنال

درمانی را -، چه میزانی از داروزارکردند که بدنش با این حاِل نَ  بر رس این موضوع جر و بحث می
پیچید، به دوستانش  کرد و گاه از درد به خود می جابز در حالی که ناله می. تاب خواهد آورد

  .استمنگنه  زیرِ مرت از بدنش  گفت که انگار هر سانتی می
ری، باعِث بروِز درِد شدید شد  ی نخستین عالئِم عوِد دوباره های تزریِق ُمرفین و دیگر دارو . بی

تر بخشی از پانکراسش با جراحی برداشته و  پیش. کرد ُمَسِکن، طبِق معمول اشتهای او را کور می
کبدش نیز جایگزین شده بود، لذا این دستگاِه گوارشِی معیوب تواِن جذِب پروتئین را نداشت و 

نحیفش نیز او را  بدنِ . بُرد درمانِی تهاجمی را باال می-کاهِش وزِن ناشی از این اختالل، ریسِک دارو
هاِی سیستِم ایمنی به بدنش  کننده کرد زیرا هر از گاهی باید رسکوب های بیشرت می مستعِد عفونت

هاِی درد را  های چربِی پیراموِن گیرنده کاهِش وزن، الیه. شد تا پیونِد کبد را پس نزند تزریق می
 ی اینها به کنار، مستعدِ  ههم. در نتیجه باعث شده بود که زجِر بیشرتی بکشد  کاهش داده و

یافت و اثری مضاعف  و افرسدگی بروز می خشمنوساناِت رفتارِی شدید هم شده بود که به شکِل 
 .گذاشت میبر کاهش اشتهایش 

                                                 
1  Novel 
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های طوالنی با رویکردهای روانِی او در مرصِف غذا تشدید  اِی جابز در طی سال مشکالِت تغذیه
لذا با . تواند رضایت و وجد زیادی را تجربه کند گرف می در جوانی آموخت که با روزه. شده بود
سش می-دانست باید غذا بخورد  اینکه می  - کردند که غذاهای پروتئینی مرصف کند دکرتها الت

های  ی روزه گرف و تن دادن به عادت ناخودآگاهش، غریزه خود نیز معرتف بود که در ضمیرِ 
اً . دارد تر می را همچو دوران نوجوانی خوش غذایی مثل رژیم گیاهی آرنولد اِهرِت پاِول دا

سالگی بر زمین افتاد و  ٥٦کرد که خوِد اِهرِت، در  گفت که این دیوانگی است و حتی اشاره می می
  .مغرش ترکید و ُمرد

. شد، عصبانیِت پاِول را حدی نبود آمد و فقط به زمین خیره می وقتی جابز بر رس میز می
برایر » .فرما بود ستم خودش را وادار به خوردن کند، تنِش شدیدی در خانه حکمخوا می«: گفت می

آمد و یک ردیف بشقاب پر از غذای سا تدارک  شان، هنوز هم عرصها می وقت براْون آشپِز پاره
یک روز . کرد چشید و بعد همه را آشغال قلمداد می دید ولی جابز فقط یک یا دو ظرف را می می

و حتی از اینکه براْون، یک ساعته با خالِل کدو » خورم الً یک کمی پای کدو میاحت«: عرص گفت
ی  که البته همین هم مایه-ولی فقط یک گاز خورد . آمد َوجدیک کیِک عالی درست کرد، به 

  .براْون بود خوشحالیِ 
ا گریزان کرد ولی شوهرش از آنه ای صحبت می پزشکاِن اختالالِت تغذیه پاِول با متخصصین و روان

: گفت می. رفت اش، طفره می جابز از دریافِت هر گونه دارو یا تجویزی برای درماِن افرسدگی. بود
دارید، پنهان کردن  هاتان گرفتاریوقتی احساساتی مثِل ناراحتی یا خشم راجع به رسطان یا دیگر «

عبوس، گریان و . فتو در عمل به سمِت دیگِر افراط ر ا» .شود آنها منجر به یک زندگِی تصنعی می
ای فاسد بدل شد  افرسدگی به چرخه. میرد ی اطرافیانش گفت که دارد می به همه. احساساتی شد

 .کرد می و دورتر که مدام او را از تغذیه دور
ها و ویدیوهای جابِز رنجور و الغراندام، روی اینرتنت رفت و شایعاتی پیراموِن  به زودی عکس

پاِول تشخیص داد که مشکِل اصلی، صحِت این شایعات است و لذا . وضعِ وخیِم او همه جا پیچید
وی تنها از ر “رفت،  جابز دو سال قبل که کبدش داشت رو به زوال می. پایانی بر آنها متصور نبود

چون  ،لذا دوباره در مقابل این ایده مقاومت نشان داد. پذیرفت که به مرخصِی درمانی برود ”اکراه
ی  اما باألخره در ژانویه. بدوِن امید به بازگشتجالیی این بار،  ؛برایش درست مثِل جالی وطن بود

او در یک . را داشتمدیره آمادگی آن  هیئت. ناپذیر تسلیم شد در مقابِل این اتفاِق اجتناب ٢٠١١
. خواهد یک مرخصِی دیگر بگیرد ی تلفنی که فقط سه دقیقه طول کشید به آنها گفت که می جلسه

مدیره، در این مورد صحبت کرده بود که اگر اتفاقی برایش  هاِی خصوصِی هیئت اغلب در نشست
 .ر نظر داشتمدت و بلندمدت هم د بیافتد چه کسی باید جانشینش شود، و چند جایگزیِن کوتاه

های روزانه را بر عهده خواهد  تیم کوک دوباره مسئولیِت عملیات  ولی شکی نبود که در آن رشایط،
  .گرفت
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ای با دکرتها ترتیب دهد زیرا به  ی آتی، جلسه جابز به همرسش اجازه داد که برای عِرص شنبه
درماِن او به جای آنکه : ی رویارویی با آن را نداشت مشکلی پی برده بود که هرگز در اپل سابقه

ل ـصیِن مستقـتوسِط متخص اش انیـهر یک از مشکالِت جسم. یخته بودـه باشد از هم گسـارچـیکپ
درمان  -شناسان و متخصصیِن خون تغذیه، آسیب درد، متخصصینِ  ها، متخصصینِ  شناس رسطان-

پاِول . کردند ی کار) مثل روش جیمز ایُسن در ممفیس(شد ولی آنها با رویکردی یکپارچه  می
های درمانی، فقدان کارمنداِن رسمی یا  یکی از مشکالِت بزرگ در بخِش مراقبت«: گفت می

این در استنفورد صدق » .های درمانی باشند ایندگانی است که باید پشتیبان هر یک از تیم
ی می  ”رسطان“و  ”درد“بر درماِن  ”تغذیه“رسید هیچ کس مسئوِل بررسِی تأثیِر  کرد، چون به نظر 
طور از چند دکرتِ مستقل، از جمله  بنابراین پاِول از چند متخصِص دانشگاِه استنفورد و همین. باشد

گرا و جامع  رویکردی عملهمگی که ) دانشگاِه کالیفرنیای جنوبی(سی .اِس.از یو ١دیوید اَگوس
ِم تغذیه برای رفعِ درد که آنها روی یک رژی. شان بیایند داشتند، خواست که برای مشاوره به منزل

  .ها نیز همخوانی داشت، توافق کردند با سایر درمان
. به لطِف علوم پیرشو، گروهی از دکرتها توانستند جابز را یک قدم از رسطان جلوتر نگه دارند

اِم ژن نفِر اول در جهان است که نقشه ٢٠او یکی از  های توموِر رسطانی را درست به مانند  ی 
 .تخرج برداشبرایش دالر  ١٠٠.٠٠٠فرآینِد استخراِج آن بیش از . اِی داشت.اِن.ادِی دیتوالِی ع

هایی از استنفورد، جانز  های مربوطه، با همکاری تیم تحلیلانجام توالِی ژنتیکی و  استخراجِ 
 های دادهبا اطالع از . تی، و نیز هاروارد صورت گرفت.آی.دانشگاِه اِم ٣، انستیتو براْودِ ٢هاپکینز

ای را انتخاب  ژنتیکی و مولکولِی منحرص به فرِد تومورهای جابز، دکرتها قادر بودند داروهای ویژه
ً عوامِل مولکولِی فاسدی که باعث رشِد غیرعادِی سلول شد را  های رسطانِی او می کنند که مستقی

شناخته شده و  ”دفمنددرماِن سلولِی ه“این رویکرد با عنواِن . بردند هدف گرفته و از بین می
چه -های بدن  درمانِی رایج است، چرا که دومی، فرآینِد کلِی رشِد سلول بسیار اثرگذارتر از شیمی

درماِن قطعی نبود ولی در بسیاری از  این درماِن هدفمند، . گیرد را هدف می -رسطانی، چه سا
مرسوم یا غیرمرسوم، -سیع از داروها ای و  داد به گسرته به دکرتها امکان می: موارد به آن نزدیک بود

 ۳نظر بیاندازند تا در یابند که کدام ترکیِب  -ی آزمایش و توسعه موجود در بازار یا فقط در مرحله
ها  هر وقت که رسطانش حوِل یکی از این ترکیب. تایی از داروها، بهرتین تأثیِر درمانی را دارد ۴یا 

دیگر در آستین داشتند تا کاِر درمان را بدون  ک ترکیِب کرد، دکرتها ی جهش یا تجدیِد ساختار می
 . وقفه ادامه دهند

                                                 
1  David Agus 
2  Johns Hopkins 
3  Broad Institute 
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نهایی برای  نظرِ پاِول در مراقبت از همرسش، این خوِد جابز بود که  ی برجسته با وجوِد نقِش 
رخ داد، وقتی که با ُجرج  ٢٠١١یکی از این موارد در ِمی . داد درمانِی جدید را می انتخاِب رژیمِ 

دیگر از استنفورد، تحلیلگراِن توالی ژنتیکی از انستیتو براْود، و مشاوِر مستقِل  فیرش و چند دکرتِ 
های رستوراِن چهار فصِل  میزی در یکی از سوئیت ورِ همگی دُ . خود، دیوید اَگوس، جلسه داشت

برای سه ساعت، محققاِن استنفورد . پاِول به آنجا نرفت ولی رید حضور داشت. پالو آلتو گرد آمدند
ن حالِت . و براْود در حال توضیِح اطالعاِت جدید راجع به توالِی ژنتیکِی رسطاِن جابز بودند او ه

که در کار با انستیتو براْود را  محققینِ یکی از  از جلسه، در مقطعی. عصبِی معمولش را داشت
افزاِر جلساِت  ر توضیح داد که چرا نرمرغُ پاِورپوینت دچار اِشکال شده بود، متوقف کرد و با غُ 

در پایاِن . معرفِی محصوِل اپل بهرت از آن است؛ حتی پیشنهاد کرد که کار با آن را به او یاد بدهد
اِم داده کردند، به ارزیابِی اصوِل بنیادِی های کِشِت مولکولی را مرور  جلسه، جابز و تیمش دوباره 

بندِی آنها را ردیف  های الزم برای اولویت و فهرستی از آزمایش ،های درمانِی مختلف پرداختند روش
 .کردند

رِی مزمن و  :یکی از دکرتها به جابز گفت امیِد آن هست که رسطانش به زودی بدل به یک بی
رِی دیگری جان بسپاردشد آن را به حاشیه ر  قابِل کنرتل شود، که می . اند تا زمانی که فرد از بی

جابز درست بعد از یکی از جلساتش با دکرتها، به من . شان آمد سایِر دکرتها هم از این حرف خوش
آید، یا آخرین کسی  یا من بدل به اولین کسی خواهم شد که بر رسطانی مثِل این فائق می«: گفت

ها  مانده گذارم، یا در میاِن باقی ها پا به ساحل می میاِن اولین میرد؛ یا در خواهم بود که از آن می
 ».شوم غرق می

  
  

  ها مالقاتي
 

رسید که لیسا  ، وضعیت آنقدر مهلک به نظر می٢٠١١ جابز در سال با اعالِم مرخصِی درمانیِ 
اس گرفت و قرار شد -برنان از نیویورک به  ،بعد ی هفتهکه جابز پس از یک سال دوباره با پدرش 

کامالً قابل درک . هایی از خشم و رنج بنا شده بود ی او با پدرش بر روی الیه رابطه. پالو آلتو بیاید
ِق وجوِد خود  بود که به خاطِر ده ساِل اول از عمرش، که جابز او را رها کرده بود، ترسی در اع

و به نظِر جابز، حِس  ،ریشد که او بخشی از پرخاشگ کار از آن رو بدتر می. داشته باشد
به  ،درست قبل از رسیدِن لیسا جابز. را هم به ارث برده بود -کریسان برنان- خواهِی مادرش  تظلم

حاال . بودم بهرتی می ام که آرزو دارم ای کاش وقتی پنج ساله بود، پدرِ  بارها بهش گفته« : من گفت
اِم عمر  اند عصبانیش دیگر باید گذشته را رها کند، نه اینکه برای    ».باقی 
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شد و در حالتی بود که موانع را کنار  بهرت میداشت کم  جابز کم. آن مالقات، عالی پیش رفت
اش  سالگی، برای اولین بار در زندگی ٣٢لیسا در سن . بزند و عواطفش را برای اطرافیان بروز دهد

جابز آنقدر در . فرنیا بودکوش از کالی نامزدش، فیلمسازی سخت. ی جدی شده بود وارد یک رابطه
به لیسا . رؤیاپردازی پیش رفت که پیشنهاد داد اگر ازدواج کردند برای زندگی به پالو آلتو بیایند

ی«: گفت انم، دکرتها واقعاً قادر به تعی ببین، من  اگر . نش نیستندیدانم چقدِر دیگر در این دنیا 
ی. ه بیایی اینجاخواهی بیشرت با من باشی، راهی نداری جز اینک می با اینکه » کنی؟ چرا بهش فکر 

مطمنئ «: شان آشتی برقرار شد، خوشحال بود غربی نیامد، ولی جابز از اینکه بین لیسا به ساحلِ 
ی ولی خیلی . خواستم نبودم که بخواهم او را ببینم، چون خیلی مریض بودم و مشکِل جدیدی 

 ».باعث شد خیلی از چیزها در درونم آرام بگیرد. خوشحا که آمد
  

ن ماه با جابز   ،لَری ِپیج؛ بود ها رفع کدورتخواستاِر وی نیز دیدار داشت که  دیگری فرددر ه
ی پس  ِپیج داشت زمینه. کرد تر از جابز زندگی می طرف یکی از دو مؤسِس گوگل، که سه خیابان آن
ِ قدرت از اِریک اشمیت را فراهم می : خوب بلد بود که چطور چاپلوسِی جابز را بکند. آورد گرف

و را به یک مدیرعامِل خوب، نصایحِ اکن است، بیاید و برای بدل شدن درخواست کرد که اگر مم
برو “اولین فکرم این بود که «: گفت خودش می. گوگل عصبانی بود جابز هنوز از دسِت . بشنود
کردند، از بیل هیولیت گرفته تا آن  ولی بعد یادم آمد که در جوانی همه به من کمک می ”گمشو،

ِپیج آمد، در » .چرا که نه :پس زنگش زدم و گفتم. مان بود که پاییِن خیابان HPآقاِی شاغل در 
ِ محصوالِت عالی و رشکت و به ایده ،جابز نشست ی خانهنشیمِن  اتاق های  های او برای ساخ

  :آورْد جابز آن روز را خوب به خاطر می. ماندگار، گوش کرد
 

رکز صحبت کردیم، و همین«  اینکه چطور افراِد قابلِ . اجع به انتخاِب افرادطور ر  خیلی راجع به 
د را شناسایی کند و تیمی از معاونیِن قابلِ  نعت راجع به حذف. اتکا بسازد اعت هایی گفتم  ها و م

های درجه دو،  شان بود تا رشکتش را از واداِدگی یا انباشته شدن از بازیکن که ناچار از انجام
رک. حفاظت کند خود چگونه  خواهد در دوراِن بلوغِ  تعییِن این که گوگل می. ز بودبحِث اصلِی من 

خواهی روی  کدام پنج محصول هستند که می“: گفتمبعد . همه چیز را پیِش چشمش آوردم. باشد
کنند و  آنها متمرکز شوی؟ باقی را دور بریز، چون گوگل را غرق و بدل به مایکروسافتی دیگر می

. سعی کردم تا جای ممکن مفید باشم ”.نیستندمؤثرند، ولی عالی دهید که  محصوالتی بیرون می
خواهم بخشی از وقت  می. این کار را با افراد دیگری مثل مارک زاکربرگ ادامه خواهم داد

توانم به نسِل بعدی کمک کنم تا دودماِن  می. گونه رصف کنم ام را این ی زندگی مانده باقی
این دره، . یِر آنها را ادامه دهندهای معظِم اینجا را به یاد آورند و بیاموزند که چطور مس رشکت

  ».باید به بهرتین نحو جربان کنم. خیلی مرا پشتیبانی کرده



و ل  ه چ ل  ص ک ف   ٥٦٦   | ی

 

در پالو آلتو  اورا هم وا داشت که به زیارِت ، دیگران ٢٠١١در سال  جابز اعالِم مرخصِی درمانیِ 
های  سیاست برای مثال، بیل کلینتون آمد و راجع به همه چیز از وضعِ خاورمیانه گرفته تا. بروند

ی دیگِر دنیاِی تکنولوژی، آن متولِد دیگِر ساِل  ترین دیدار، با اعجوبه ولی تلخ. امریکا صحبت کرد
دهِی عِرص  شکل گرفت؛ مردی که براِی بیش از سه دهه، رقیب و همکاِر جابز در شکل ١٩٥٥

 .کامپیوترهای شخصی بود
، ی، در واش٢٠١١در بهار . نداد بیل گِیتس، هرگز شیفتگِی خود نسبت به جابز را از دست ُ نگ
ها در  که برای پیشربِد تالش ، بنیادیشام را با هم بودیم که بحث را به سمِت بنیاِد خود سوق داد

ن. ی بهبوِد وضعِ سالمِت جهانی بر پا کرده بود زمینه جا حیرِت خود را از موفقیِت آیـپَد و اینکه  ه
رکز کرده، بیان داشتچگونه جابز با وجوِد مریضی بر روی ب من «: مشتاقانه گفت. هبوِد آن 

کنم که دنیا را از رشِّ ماالریا و چیزهایی از این دست نجات دهم، ولی استیو  اینجایم، رصفاً تالش می
» .کردم شاید من هم نباید مسابقه را رها می. کند کننده معرفی می هنوز دارد محصوالِت دیوانه

 .شوخی گفته است شوم که این آخری را به شوخی، یا الاقل نیمهای کرد تا من مطمنئ  خنده
اما . را دادی ماِه مِ  ی با جابز درترتیِب مالقات ،١شان مایک اسلِید گِیتس از طریِق دوسِت مشرتک

اس گرفت و گفت که حاِل او زیاد خوب نیست لذا . روِز قبل از دیدار، دستیاِر شخصِی جابز 
ی جابز رفت، از درب پشتی  یک روز عرص با اتومبیِل خودش به خانهیتس گِ . قراری دیگر تنظیم شد

ایْو » استیو هست؟«: پرسید. بود شوارِد آشپزخانه شد و ایْو را دید که ِرس میز مشغوِل درس و مشق
یی کرد او را به اتاق  .نشیمن راهن

آورد  به خاطر میجابز . نفری تنها، به ذکِر خاطرات مشغول شدند- برای بیش از سه ساعت، دو
 ر از هر زمانِ ت خوشحال. کردیم ی این صنعت داشتیم گذشته را مرور می مثل دو پاسوخته«: که

گِیتس هم به طریقی مشابه، » .دیدمش، مدام فکرم این بود که چقدر سالمت است دیگری می
راجع  جابز. ردانرژی دا او ، بیش از حِد انتظارشگیِر وزن متعجب بود که جابز با وجوِد کاهِش چشم

به گِیتس . ای داشت حس امیدوارانهاش خیلی راحت صحبت کرد، الاقل آن روز  به مشکالِت فیزیکی
پریدن از یک برِگ شناوِر «اِی مربوط به درماِن دارویِی هدفمند، مثل  زنجیره هایِ  رژیمگفت که 

  .تا بدین صورت از رسطان جلوتر باشد» آبی، به روی برگ دیگر است نیلوفرِ 
اش، مدارِس آینده  سؤاالتی راجع به بخِش آموزش کرد و گِیتس توضیح داد که در اندیشهسپس 
بینند و وقِت کالس به  محصلین برای خودشان اسالیدها و ویدیوهای درسی را می: گفت. اند چگونه

در مقایسه با -هر دو موافق بودند که کامپیوترها تاکنون . یابد بحث و حِل مسئله اختصاص می
عی مثِل رسانه سایِر بخشتأثیری که بر  اندکی بر  بسیار تأثیرِ  -اند داشته ها و بخِش درمان های اجت

                                                 
1  Mike Slade 
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هاِی  برای پدید آوردِن این تغییر، کامپیوترها و دستگاه که گِیتس گفت. اند فضاِی آموزشی گذاشته
 .زشی کار کنندقابل حمل باید روی انتقاِل محتواهای درسی و فراهم آوردِن بازخوردهای انگی

ندنداینکه چقدر . راجع به خانواده هم صحبت کردند که فرزنداِن خوبی دارند و زِن  سعاد
چقدر خوشبخت بوده که کلی خندیدیم که «: گفت گِیتس می. اند شان را درست انتخاب کرده زندگی

 کردم و او هم مرامن هم ملیندا را مالقات و اینکه  .عاقلش کرده و او نیمهلورین را مالقات کرده 
بودیم،  مان می شد اگر جاِی فرزندان می یهمچنین بحث کردیم که چقدر چالش. کرده عاقل نیمه

در مقطعی، ایْو که » .های شخصی اش بربیاییم؟ و از این ِقسم حرف خواستیم از عهده چطور می
ایش ز آشپزخانه به نزِد آنها های اسب حضور یافته بود، ا قبالً با دخرتِ گِیتس، ِجنیفر، در یکی از 

 .گِیتس از او پرسید که پرش از روی کدام موانع را بیشرت دوست دارد. آمد
که جابز ساخته  ”ای العاده محصوالت خارق“، گِیتس از بودبه پایان رو  دیدارشاندر حالی که 
دند، بسیار کر  داشتند آن را ویران می ١٩٩٠ی  هایی که در دهه از دسِت ابله اپلبود، و از نجاِت 

جید کرد به  هر دودر طوِل دوراِن کاری، . برایش قائل شدهم  ہحتی یک امتیاز ویژ. تعریف و 
که آیا این: ترین مسائِل دنیای دیجیتال پایبند مانده بودند های خود پیراموِن یکی از بنیادی فلسفه
امی یکپارچه باشند، یا باز و آزاد افزار و نرم سخت به  قدیماز «: گِیتس به جابز گفت ؟افزار باید به 

ی  یکپارچه“چیره خواهد شد، ولی تو اثبات کردی که مدِل  ”باِز افقی“ام که مدِل  این معتقد بوده
  ».ش هم جواب داده مدلِ «: جابز هم اعرتافی کرد» .هم عالی است ”عمودی

داده است؛  هر مدلی در قلمروی کامپیوترهای شخصی جواِب خودش را پس. حق با هر دو بود
و این، در قلمروی  دِد موجود در بازار همزیستی داردهای ویندوزِی متع َمکینتاش با دستگاه

ولی بعد از یادآورِی دیدارش با جابز، گِیتس با احتیاط به من . کند های همراه هم صدق می تلفن
به این معنی ولی . این رویکرِد یکپارچه، وقتی که استیو روی عرشه بود عالی جواب داد«: گفت

جابز هم بعد از ذکِر خیِر آن دیدار، وادار شد یک نظِر » .نیست که در آینده هم پیروز خواهد بود
ی او جواب داده، ولی ماحصلش  البته که مدل گسسته«: بخش راجع به گِیتس بدهد آگاهی

ً افتضاحند محصوالِت خوب که نبوده هیچ، بعضی . استاین هم در نوع خودش مشکلی . ها واقعا
 ».یک مشکِل بزرگ، الاقل در بلند مدت

  
  

  »باألخره، آن روز فرا رسيد«
 

های درسی را  خواست کتاب می. های بسیاری را در رس داشت پروژہها و  ی ایده جابز توسعه
درسی برای آیـپَد، باِر سنگیِن حمِل  های کمک ِب الکرتونیکی و برنامهتُ متحول کند و با ساخت کُ

در عیِن حال، داشت با بیل اَتکینُسن دوسِت . دارد از روی دوِش محصلین بر ها را پشتی کوله
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های دیجیتالِی جدیدی در مقیاِس پیکسلی کار  اش از گروه َمکینتاش، روی اخرتاِع تکنولوژی قدیمی
ِ عکس می های عالی با استفاده از  کرد که حتی در رشایِط کم نور هم به مردم امکاِن گرف

ن کاری را که برای کامپیوترها، . داد را میهاشان  آیـفـُن نیز به شدت مشتاق بود ه
: ها هم عملی کند انجام داده بود، در مورد تلویزیون ی همراهها های موسیقی و تلفن کننده پخش

خواهم یک تلویزیوِن یکپارچه با طرِز  می«: یک بار به من گفت. سازی و زیباسازِی آنها یعنی ساده
ام گَِجتخودش را ان بسازم که بدون نقص، و خودکار، کاِر کامالً آس » .کندها و آیـکالْود همگام  با 

ی  دی و جعبه.وی.های دی کننده دیگر، کاربران نیازی به َور رف با کنرتل از راه دوِر پخش
باألخره . ترین رابِط کاربری را که در فکرت بگنجد خواهد داشت ساده«: های کابلی نداشتند شبکه
 ».فش کردمکش

های بدنش زده بود و دکرتها در  ها و سایر بخش ، دیگر رسطان به استخوان٢٠١١ولی تا جوالی 
ِ داروهای مناسب برای کُند کردِن پیرشفِت  رییاف و در رنج بود، ا. ، به مشکل برخورده بودندبی

ی نامنظم می ن ماه، با لورین یک برای آخِر . رفت خوابید، انرژِی کمی داشت و دیگر ِرس کار  ه
ً هیچ غذای غیرمایعی . ها همه نقِش بر آب شد قایِق تفریحی اجاره کرده بود ولی نقشه تقریبا

ِ  ی اشای تلویزیون می خورد و اک  .گذراند ساعاِت بیداری را در اتاقش به 
رِت روِز شنبه بود ک نیم. در آگوست، با ارساِل پیامی از من خواست که به دیدارش بروم ه به ع

رت، که پر از  پس با همرس و بچه. او هنوز در خواب بود .اسپانیایی رسیدم هایش در باِغ پشِت ع
روی تخت . خواند یشخو ُرزهای زرد و انواع آفتابگردان بود، نشستیم و گپ زدیم تا اینکه مرا نزدِ 

اهایش به طرز پ. اسکِی سفیدی به تن داشت رنگ و یقه به خودش پیچیده بود، لباس خاکی
  بهرت است عجله کنیم،«: گفت. وحشتناکی الغر شده ولی لبخندش بر لب و ذهنش هنوز تیز بود

  » .دارم کمیچون انرژی 
اش را به من نشان دهد تا چندتایی را برای این کتاب  هاِی خصوصی خواست بعضی از عکس می

ها را از داخِل  ن خواست عکسبرای برخاس آنقدر ضعیف بود که به اشاره، از م. انتخاب کنم
های هر قفسه را آوردم، کناِر تخت نشستم و هر کدام را باال  با احتیاط عکس. ها بیاورم قفسه

کند؛ برخی دیگر به  ها خاطراتی را در دلش زنده می معلوم بود که بعضی عکس. گرفتم تا ببیند
برای همین با . ز، ندیده بودمهرگز عکسی از پدرش، پاْول جاب. نشاند سختی لبخندی روی لبش می

قیافه، کودِک نوپایش را در بغل داشت،  کوش و خوش که پدِر سخت ١٩٥٠ی  دیدِن عکسی از دهه
در آن . ای نزدیِک پنجره اشاره کرد بعد به جعبه» .این را بردار. بله، خودش است«: گفت. جا خوردم

در قاِب تصویر، پاْول جابز با : ین بودعکسی از پدرش یافتم که مربوط به روِز عروسِی استیو و لور
: من زمزمه کردم» .مرد بزرگی بود«: جابز زیر لب گفت. نگریست می پرسشنگاهی پر از محبت به 

ِ چنین فرزندی افتخار کند، توانست می«  ».کرد میافتخار «: ام را اصالح کرد جمله او» به داش
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اش از گذشته  های زندگی تعریف کردم که آدم. ها، برای دقایقی به او انرژی داد عکس آندیدِن 
یادآوری . اند ها گفته کوال و بیل گِیتس، از او برایم چه تا به حال، از تینا رِدس گرفته تا مایک مارک

دیداِر آخرش با او، به من گفته بود که اپل نشان داده که رویکرِد  تعریِف کردم که گِیتس بعد از 
نه «: جابز گفت َچرَند است» .تا وقتی که استیو روی عرشه باشد«دهد ولی فقط  یکپارچه جواب می

از او خواستم یک رشکِت دیگر را » .تواند محصوالِت بهرتی بسازد فقط من، هر کسی با این روش می
برای مدتی فکر کرد، . سازد نام بربد که با تکیه بر رویکرِد یکپارچه، محصوالتی به خوبی اپل می

الاقل قبالً «: و اضافه کرد» سازی های اتومبیل رشکت«: دسِت آخر گفت. دسعی داشت یک مثال بیاب
 ».طور بودند که این

ی اقتصاد و سیاست کشیده شد، چند نظِر خیلی تیزبینانه راجع به  مان به حوزه وقتی بحث
ُ  من از اُباما نا«: فقداِن رهربِی قوی در دنیا ارائه کرد و گفت  میدم، در رهربی دچار مشکل استا

ایلی به راندِن افراد یا تحقیرشان ندارد کنم و با لبخندی  فهمید که دارم به چه فکر می» .چون 
  ».آره، من هرگز چنین مشکلی نداشتم«: مالیم گفت

  
ی رف شوم،  مادهمن از کنار تخت بلند شدم تا آ . به سکوت فرو رفت ،بعد از دو ساعت گفتگو

یکی دو دقیقه طول کشید تا انرژِی کافی برای . ه بنشینمبا دست اشاره کرد ک» .ان«: ولی گفت
اش به تصمیِم  اشاره» داشتم، پروژہهراِس زیادی راجع به این «: پیدا کند، باألخره گفترا حرف زدن 

  ».واقعاً نگران بودم«: همکاری با این کتاب بود
  

 »پس چرا انجامش دادی؟«: پرسیدم
  

خواستم بدانند  نشد که همیشه کنارشان باشم، می. هایم مرا بشناسند خواستم بچه می«: گفت
یرم وقتی مریض شدم، میضمن اینکه، . که چرا، و کارهایی را که کردم درک کنند  ،دانستم که اگر 

ً کُ .چندانی از من بدانند مطالبی خواهند نوشت دیگران بدون اینکه چیزِ  را رسگذشتم  لِّ و قطعا
گفتم، گوش  هایی را که باید می خواستم مطمنئ شوم که یک نفر، حرف. کردند اشتباه تعریف می

 ».کرده
  

در طوِل دو ساِل گذشته، هرگز، حتی یک کلمه راجع به مطالِب کتاب یا نتایِج تحقیقاتم  او
دانم کلی چیز توی کتاب هست که من ازشان  می«: ولی آن روز به من زل زد و گفت. نپرسید

بیشرت یک پرسش بود تا ابراِز نظر، و هنگامی که نگاهش را روی صورتم نگه » .خوشم نخواهد آمد
العملم را ببیند، من رسی تکان دادم، لبخندی زدم، و گفتم که مطمئناً چنین خواهد  داشت تا عکس

ل نظر کرده خوب است، چون کسی نخواهد گفت که«: گفت. بود تا مدتی . ام من روِی کتاب اِع
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ی البته اگر -اش کردم  شاید یک ساِل بعد مطالعه. خواهم عصبانی شوم نخواهمش خواند، چون 
نش بسته و انرژی» .عمرم به دنیا بود پس آرام، بند و بساطم . اش تخلیه شده بود حاال دیگر چش

 .را جمع کردم و رفتم
  

کم با این حقیقِت حتمی کنار آمد که هرگز  سالمتش بدتر شد و کم در طوِل تابستان، وضعِ 
ای با قضیه  چند هفته. وقِت استعفا فرا رسیده بود. تواند به عنواِن مدیرعامل به اپل برگردد ی

یکی از «: به من گفت. با همرسش، بیل کَمپِبل، جانی آیْو و ُجرج رایلی رایزنی کرد. کلنجار رفت
ِ مثالی مناسب از چگونگِی انتقاِل قدرت خو  کارهایی که می اهم برای اپل بکنم، به جا گذاش

سال گذشته برای اپل پیش آمده بود، به  ٣٥های دشواری که در  راجع به انتقال قدرت» .است
از . کردم، درست مثِل یک کشوِر جهان سومی وپنجه نرم می همیشه با رنج دست«: شوخی گفت

بوده که اپل بهرتین رشکِت دنیا بشود، و انتقاِل قدرِت منظم، کلیِد  قدیم، بخشی از هدِف من این
  ».این موفقیت است

. آگوست بود ٢٤مدیره در  ی هیئت ، بهرتین زمان برای انجاِم انتقال، جلسهجابز بنا به تصمیمِ 
ً این کار را انجام دهد، نه اینکه فقط یک نامه بفرستد یا از پشِت تلفن ناله رس می  خواست شخصا
روِز قبل از جلسه، . را تحِت فشار گذاشت تا غذایی بخورد و نیرویی بگیرد شبنابراین خود .دهد

بنابراین ترتیباِت الزم داده شد . دار احتیاج داشت چرخ تواند برود ولی به صندلِی  مطمنئ بود که می
 .ه برده شودمدیر  ی هیئت ، به جلسهدور از انظار، و سپس کامالً اپلتا با اتومبیل به مقِر 

ی  مدیره، ارائه صبح به آنجا رسید؛ یعنی زمانی که اعضای هیئت ١١کمی قبل از ساعِت 
چه خرب است، که دانستند  همه می. های شورا و سایِر موارِد معمول را به پایان رسانده بودند گزارش

) مدیِر مالِی اپل(مر ولی به جای اینکه یک راست ِرس اصِل مطلب بروند، ابتدا تیم کوک و پیرت اُپنهای
خواهد  بعد، جابز به آرامی گفت که می. های ساِل آتی را ارائه کردند پروژہنتایِج کارِی آن فصل و 

. و سایر مدیراِن ارشد بیرون بروند خودشبهرت نیست که  :کوک پرسید. یک صحبِت شخصی بکند
ِ آنها،  جابز مدیره تنها  وقتی با هیئت. شان کرد ثانیه در سکوت نگاه ٣٠پیش از موافقت کردن با رف

همیشه «: طور بود رشوعش این. ای را که از چند هفته قبل روِی آن کار کرده بود، خواند شد، نامه
ام، اگر روزی فرا رسد که دیگر قادر به انجاِم وظایف و بر آورده کردِن انتظارات به عنوان  گفته

متأسفانه، باألخره آن روز . رساند تان می به اطالع مدیرعامل نباشم، اولین کسی خواهم بود که آن را
 ».فرا رسید

طول داشت و در آن پیشنهاد کرده ) انگلیسی(جمله  ١٨نامه، خیلی ساده و رسراست بود، فقط 
مدیره  در مقاِم رئیِس هیئت اعضا، بود که تیم کوک جانشینش شود، و خود در صورِت صالحدیدِ 

ترین روزهای اپل در پیش است و مشتاقم که در  ترین و نوآورانه معتقدم تابناک«: انجام وظیفه کند
  ».ها بوده و در آنها مشارکت داشته باشم نقش جدیدم، شاهِد موفقیت
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طوِل  اَل گُر اولین کسی بود که آن را شکست و از فضائِل جابز در. سکوتی طوالنی در گرفت
اپل توسط  شدنِ میکی درِکسلِر اضافه کرد که متحول . دوراِن تصدِی ِسَمت مدیرعاملی سخن گفت

سپس آرت لِوینسون از . شاهد آن بوده» ی تجارت ترین اتفاقی است که در حوزه باورنکردنی«جابز 
ما در حین فرآینِد بیل کَمپِبل هیچ نگفت، ا. تالِش جابز برای اطمینان از این انتقاِل آرام ستایش کرد

نش حلقه زده بود   .تصویِب رسمِی تغییِر مدیرعامل، اشک در چش
ِد اپل را هایی از محصوالِت جدی هنگاِم رصِف ناهار، اسکات فُرستال و فیل شیلِر آمدند و مدل

ای پیِش روی آنها قرار داد، به خصوص راجع به  و سؤاالت و فکرهای تازها. نشاِن جابز دادند
لِی نسِل چهارِم شبکهها ظرفیت های آینده  های مخابراتی، و ملزوماتی که باید در تلفن ی احت

ایی کرد )Siriبه ناِم ( ی تشخیِص صدا در مقطعی، فُرستال از یک برنامه. شد لحاظ می خیلی . رو
شود آن برنامه را به اشتباه  آیا می که ترسید وقتی که جابز، وسِط کار تلفن را گرفت تا ببیند

. کار بر آمد برنامه به خوبی از پِس » هوا در پالو آلتو چطور است؟«: پرسیدجابز . انداخت یا خیر
زده شد وقتی برنامه  حیرت» تو زنی یا مرد؟«: بعد از طرِح چند پرسِش دیگر، آن را به چالش کشید

 قایقی حالِ جوابش برای د» .اند آنها برای من جنسیت تعیین نکرده«: باتیکش جواب دادبا صدای رُ 
 .را خوش کرد جابز

یک مرتبه میدان را  HPها از اینکه  کردند، بعضی ها صحبت می آن روز، وقتی راجع به تبلت
جابز با اخم گفت که این . خالی کرده و رقابت را به آیـپَد باخته بود، احساِس پیروزی کردند

کردند آن را  ساختند و فکر می نظیر هیولیت و پَکارد یک رشکت بی«: ای است کننده ی ناراحت لحظه
ندی سپرده امیدوارم . انگیز است غم. شود اند، ولی حاال دارد تجزیه و تخریب می به دستاِن توا

ندتری  در حالی » .به جا گذاشته باشم و هرگز چنین اتفاقی برای اپل نیافتداز خودم میراِث قدر
  .تک او را در آغوش گرفتند حلقه زدند و تکمدیره دورَش  شد، اعضای هیئت ی رف می که آماده

بعد از جلسه با گروِه مدیراِن ارشد، و شنیدن خربهای جدید، همراه با ُجرج رایلی به خانه 
کارشان . گرفت وقتی رسید، لورین در حیاِط پشتی بود و با ایْو داشت از کندوها عسل می. برگشت

ام شد کاله به آشپزخانه آمدند، جایی که رید و   د و با یک کوزهدار را از رس برداشتن های توری که 
ی یک قاشق، از  جابز به اندازه. شد آن انتقاِل پُسِت موفق را جشن گرفت اِرین هم بودند و می

  .نهایت خوشمزه است و گفت که بی ،عسِل تازه برداشت، چشید
اش اجازه  سالمتیخواهد تا آنجایی که  تأکید کرد که می انهآن روز عرص، با لحنی امیدوار 

اند می جدید، بازاریابی و چیزهایی که  خواهم روِی محصوالِت  می«: گفتبه من . دهد، فعال باقی 
اش راجع به واگذارِی کنرتِل رشکتی که خودش از  وقتی از احساس واقعی» .دوست دارم کار کنم

: جواب داد. کردها سفر  صفر ساخته بود پرسیدم، لحنی مشتاقانه به رساغش آمد و به گذشته
هر آنچه از  .یُمن خوش طور یک زندگیِ  و همین ،ام یُمنی داشته العاده خوش فوق کاریِ  دورانِ «

  ».ام آمد انجام داده دستم بر می



  
 

 

 چهل و دوفصل 
  

  ميراث
 

 هشِت خالقیتـترین ب درخشان
  
  

  
  ، جلوی اسالیدی از خودش٢٠٠٦ُورِد  در َمک

  .و وازنیاک، مربوط به سی سال قبل از آن
  
  

ی  ی اصلِی فلسفه هسته. است منعکس شده به خوبی ساخت میاو در محصوالتی که  شخصیِت 
کامپیوترها، یکپارچگِی کامِل  جدیدِ تا آیـپَد یعنی نسِل  ١٩٨٤اپل، از َمکینتاِش اول به ساِل 

: در ک استیو جابز هم صدق می و چیزی شبیه به همین، در مورِد خودِ  بودافزار  افزار و نرم سخت
ی سالیقِ تعصبات، عالیق،  ل گری، یاغی،  فریبندگی، ه وسواسش برای کنرتل، به نیز و  گرایی، ک

 .او و محصوالِت حاصل از آن بود طوِر کامل در پیوند با رویکرِد تجاریِ 
ترین  د با برجستهنز  که شخصیت و محصوالِت جابز را به یکدیگر گره می واحد میدانِ تئورِی 
ِت عملش“: دشو  می آغازویژگِی او  هایش باشد؛  توانست به داغِی رسزنش های جابز می سکوت ”.شدَّ

ِت عملگاهی . رین کرده بود که چطور بدوِن پلک زدن خیره شود ایشی  این شدَّ به شکِل 
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کرد، یا  از عمیق بودِن موسیقِی باب دیالن صحبت میوار  با حالتی گیکفریبنده بود، مثل زمانی که 
بهرتین چیزی است که اپل تا آن موقع ساخته “ :کرد دعا میزمانی که در مورِد محصوِل جدیدی ا

آفرین بود، مثِل زمانی که با فریاد از قصِد گوگل یا مایکروسافت  اما در سایِر موارد، وحشت ”.است
 .کرد پاره کردِن اپل صحبت می برای تکه
ِت عملاین  -یا-قهرمان، ناشی از دو قطبی دیدِن دنیا بود که همکارانش آن را دوگانگِی شدَّ
او در مورِد محصوالت،  .یا این بودی یا آن، و گاهی در یک روز هر دو. نامیدند کله می آشغال
اِم دوران“هر چیزی یا : ها و حتی غذاها نیز چنین بود ایده آشغال، مزخرف و “بود یا  ”بهرتیِن 

به دنبال بیاورد؛  توانست آواری از رسزنش را در نتیجه، هر نقصاِن کوچکی می ”.غیرقابِل خوردن
نوِع پرداخِت یک تکه فلز، انحناِی نوِک یک پیچ، رنِگ آبِی روِی یک جعبه، میزاِن شهودی بودِن کار 

ای که ناگهان آنها را  هستند تا آن لحظه ”کامالً بد“: گفت او مدام می. ی ملسی و غیره با یک صفحه
ً عالی“ مند می جابز. خوانْد می ”مطلقا نست و به راستی نیز چنین بود، ولی با دا خودش را یک ه

 .رفتاری افراطی
ل، او را به این سمت سوق داد که اپل کنرتِل یکپارچه اِم محصوالتی را که  طلِب ک ی 

افزارهاِی عالِی اپل، روی  کرد که یکی از نرم وقتی به این فکر می. ساخت در اختیار بگیرد می
همچنین به این . زد یا حتی بدتر از آن شود، کهیر میافزار مزخرِف یک رشکِت دیگر اجرا ب سخت

ل تصور که برنامه های اپل را دچار نقص  گرایِی دستگاه های کاربردی یا محتواهاِی تأییدنشده، ک
در قالِب یک سیستِم  ”افزار و محتوا افزار، نرم سخت“سازِی  توانایِی یکپارچه. کنند، آلرژی داشت

گفته ) منجم( ١یوهان کِپلر. سازِی محصول تا رس حدِّ امکان را داده بود جامع، به او امکاِن ساده
 .استیو جابز نیز چنین بود» .طبیعت، سادگی و سازگاری را دوست دارد«: است

دنیاِی دیجیتال ترین جنِگ  های یکپارچه، عمالً جابز را به یک پاِی بنیادی ی تولیِد سیستم غریزه
بْرو، طرفداِر رویکرِد  روحیاِت هکرِی نشأت گرفته از باشگاِه هوم ”.بسته“در برابِر  ”باز“: بدل کرد

افزار، کدهای اشرتاکی،  افزار، نرم باز بود که در آن با کنرتِل مرکزِی اندک، مردم قادر به انتخاِب سخت
ْ هاستاندارد های کاربردِی سازگار با  تواها و سایِر برنامههاِی غیراشرتاکی، مح باز، سیستم ای م
به  IIاپل : وازنیاِک جوان ساکِن این اردوگاِه فکری بود. های مختلف بودند ها و دستگاه عامل سیستم

های متعددی داشت که افراد را قادر به اتصاِل وسایِل مختلف به آن  شد و پورت راحتی باز می
َمکینتاش دستگاهی . بدل به پدِر معنوِی اردوگاِه مقابل شد سپس با خلِق َمکینتاش، جابز. کرد می

 و در آن، مراِم هکرها به منظورِ  .های غیرقابِل تغییر افزاِر یکپارچه و ویژگی افزار و نرم بود با سخت
 . نقص، قربانی شده بود ی کاربرِی ساده و بی خلِق یک تجربه

                                                 
1  Johannes Kepler 
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های  افزاِر رشکت مِل َمکینتاش روی سختعا بینی، باعث شد که جابز به نصِب سیستم این جهان
عامِل  اما مایکروسافت اسرتاتژِی بر عکسی را در پیش گرفت و لیسانِس سیستم. دیگر رضایت ندهد

گر چه این رویکرد منجر به خلِق . را بدون نظم و انضباط به هر رشکتی اعطا کرد) ویندوز(خود 
با . ی مایکروسافت در آورد ها را تحِت سلطه لعام ولی بازاِر سیستم  زیباترین کامپیوترها نشد،

ی بازاِر  ٪، رویکرِد مایکروسافت به عنوان برنده٥کاهِش سهِم فروِش اپل در بازار به کمرت از 
  .کامپیوترهای شخصی معرفی شد

حتی با . با این حال در دراز مدت مشخص شد که مدِل کارِی جابز نیز منافعِ خاِص خود را دارد
کم، اپل قادر بود در مقابِل دیگر سازندگاِن کامپیوترهای شخصی، حاشیه سوِد عظیمی سهِم فروِش 
٪ از درآمِد بازاِر کامپیوترهای شخصی را داشت، ٧، اپل تنها ٢٠١٠برای مثال، در ساِل . را کسب کند

 .٪ از سوِد عملیاتی را بلعید٣٥ولی 
ی  جابز بر یکپارچگِی کامل، امکاِن توسعه ی سوِم میالدی، پافشاریِ  تر اینکه در اوایِل هزاره جالب

های قابل حمل  اسرتاتژِی قطِب دیجیتال را فراهم آورد که به ش امکاِن اتصاِل بدون نقِص دستگاه
ی بسته بود که  برای مثال، آیـپاد بخشی از یک سیستِم یکپارچه. داد تان را می به کامپیوتِر شخصی

کردید و محتواِی مورد نظر را از فروشگاه  زاِر آیـتونز استفاده میاف برای استفاده از آن، باید از نرم
بدل شد به یک محصوِل ظریف ) مثل آیـفـُن و آیـپَد(در نتیجه، آیـپاد . ودید آیـتونز خریداری می

ی  محصوالتی که تجربه ، داشتریخِت رقبا قرار  و باسلیقه، که در تضاِد کامل با محصوالِت بی
ی هنقص و یکپارچ بی  .آوردند ای را با خود به ارمغان 

اما در . بیستِم مایکروسافت بود-، ارزِش رشکِت اپل، یک٢٠٠٠این اسرتاتژی جواب داد؛ در ِمی 
ِ مایکروسافت، مقاِم ارزشمندترین رشکِت تکنولوژیِک جهان را قبضه  ٢٠١٠ِمی  با پشِت رس گذاش

، سهِم ٢٠١١در فصِل اوِل . افت ارزش داشت٪ بیش از مایکروس٧٠، اپل ٢٠١١کرد و در سپتامرب 
٪ رشد را به خود ٢٨در حالی که بازاِر َمک   ٪ کاهش یافت١کامپیوترهای شخصِی مبتنی بر ویندوز، 

 .دید
  

گوگل با اتخاِذ . هاِی موبایل، تازه رشوع شده بود ی دیگر، جنِگ اپل در بازاِر دستگاه در جبهه
اِم سازندگاِن تلفن عامِل اَندروید رویکردی باز، سیستم ها  های هوشمند و تبلت را در اختیاِر 
ی اَندروید  اِشکال عمده. ، سهِم آن در بازار با سهِم اپل برابری کرد٢٠١١گذاشت و در ساِل 

 ْ ها شکل و  ها آن را به ده ها و تبلت باز بودن، سازندگاِن تلفن چندپارگی آن است زیرا به دلیِل م
ام  ورند، لذا سازگار کردِن برنامهآ  ظاهِر مختلف در می های کاربردی با آن سخت، و استفاده از 

ً محال است ظرفیت برخی افراد، . با این حال هر دو رویکرد، محاسِن خود را دارند. هایش تقریبا
افزارِی متنوع را ترجیح  های سخت های باز و برخوردار از انتخاب آزادی و استفاده از سیستم

پذیرِی اکوسیستِم اپل را؛ چرا که رابِط کاربرِی  رین، به وضوح، یکپارچگی و کنرتلدهند و سای می
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را به  و کاِر آسان با محتواهای دیجیتالتر، طوِل عمِر بیشرت برای باتری، کاربرپسند بودن،  ساده
  .آورَد ارمغان می
، منجر به انکاربر ی جابز، این بود که میِل او به دلشاد کردِن  ی منفِی رویکرِد یکپارچه جنبه

ْ . شده بود آنهامقاومت در برابِر افزایِش اختیاراِت  باز،  در بیِن فکورترین طرفداراِن محیِط م
را با  ”و چگونگِی توقف آن- ی اینرتنت آینده“او کتاِب خود . اشاره کرد ١توان به جاناتان زیرتِین می

به پیامدهای جایگزینِی کامپیوترهای ی جابز در حاِل معرفِی آیـفـُن آغاز کرده، و راجع  صحنه
کوری . هشدار داده است» های کنرتلی های عقیِم محدود شده توسِط شبکه دستگاه«شخصی با 

ی“از او هم جلوتر رفته و مانیفستی با عنواِن  ٢دکُرتُف  ٣بوئینگ را برای بوئینگ ”خرم چرا من آیـپَد 
باهوش و بافکِر فراوانی هستند که جذِب  افرادِ «: منترش کرده که در بخشی از آن آمده است

خرید یک آیـپَد . شوند، ولی در عیِن حال حقارِت ملموسی برای کاربر وجود دارد آن می طراحیِ 
چیزش را از هم  هاتان، راِه خوبی براِی القاِی این مفهوم که دنیا از آِن آنها است تا همه برای بچه

حتی عوض : است برای اینکه به اوالدتان بگوییدبلکه راهی . جدا و سپس رس هم کنند، نیست
 ».را هم باید به متخصصین سپرد  کردِن باتری

در اپل این کارها را «: ای از جنِس عدالت بود برای جابز، اعتقاد به رویکرِد یکپارچه، مسئله
الی کنیم نه به خاطِر اینکه جنوِن کنرتل داریم، بلکه علت در میِل ما به ساخِت محصوالِت ع می

شان را بر  ی کاربری دهیم و دوست داریم مسئولیِت کِل تجربه به مشرتیان اهمیت می. نهفته است
ن آشغال او » .کنند بسازیم های دیگر درست می هایی را که رشکت عهده بگیریم، نه اینکه ه

ا های خودشانند و از م مشغوِل گرفتاری«کند چون آنها  معتقد بود که دارد به مردم خدمت می
تر  زندگِی مردم شلوغ شده؛ کارهایی مهم. انتظار دارند کاری را که بلدیم به نحو احسن انجام دهیم

  ».هاشان دارند  سازِی کامپیوترها و گَِجت از فکر کردن به چگونگِی همگام
مدِت اپل عمل کرد، ولی در جهانی پر از  این رویکرد، گاهی بر خالِف منافعِ تجارِی کوتاه

های کاربرِی آزاردهنده، منجر به خلِق  های خطاِی مرموز، و رابط مزخرف، پیغامهای  دستگاه
. آوردند برای کاربران فراهم می را فریب ای دل انگیز شد که همگی، تجربه محصوالتی حیرت

که جابز -های بودایِی کیوتو  تواند همچون قدم زدن در یکی از باغ استفاده از یک محصوِل اپل، می
د، متعالی و بهشتی باشد و در عیِن حال، هیچ یک از این دو تجربه، با عبادت در شان بو  عاشق

ً لذت. اند هزاران گِل زیبا خلق نشدهکردِن  شکوفه اشایمحراِب آزادی یا  بخش است  گاهی واقعا
 .چِی وسواسی بسپاری که خودت را به دستاِن یک کنرتل

                                                 
1  Jonathan Zittrain 
2  Cory Doctorow 

٣ Boing Boing :خود را به صورت مجله رشوع کرد و سپس به یک سایت  ی انتشاراتی که در ابتدا کارِ  یک مؤسسه
  م.تبدیل شد
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ِت عملِ  رکزش نیز متجلی شده بود شدَّ ها را انتخاب و سپس نبوِغ  او اولویت. جابز، در توانایِی 
مثِل -اگر چیزی . کرد تا مشکالت را از رس راه بردارد خود را مثِل شعاِع لیزر روی آنها متمرکز می

به فروشگاِه های ضبِط موسیقی  رابِط کاربری َمکینتاِش اول، طراحِی آیـپاد و آیـفـُن، یا الحاِق رشکت
مثِل یک محدودیِت قانونی، یک -ولی اگر چیزی . کرد، غیرقابِل توقف بود جذبش می - آیـتونز

ی - ی خانوادگی مشکِل تجاری، تشخیِص رسطان، یا یک رابطه ی را  خواست، با عزِم  پسندید یا 
رکز، به او امکانِ . کرد انگاشت و از کنارش عبور می جدی آن را نادیده می . داد نه گف را می این 

با نه گف به تعداِد زیادی محصول، و در عوض انتخاِب تعدادی محدود، قطاِر منحرِف اپل را  جابز
افزارها را و با  های زائد، نرم ها را و با حذِف ویژگی ها، دستگاه او با حذِف دکمه. به ِریل برگرداند

 . ردتر ک های اختیاری، رابِط کاربری را ساده حذِف گزینه
رکز و عشق به ساده رین را مرهوِن مراقبه زیس او خود توانایِی  . دانست هاِی ِذن می ها و 

کننده یا غیررضوری را  اش را صیقل و به او نشان داده بود که چطور هر چیِز گیج ِذن، درِک شهودی
وجودش پرورش سازی و پرهیز از تجمل را در  شناسِی مبتنی بر ساده ِذن، یک زیبایی. حذف کند
 .داده بود

رینات، هرگز آ  و این هم، . را برایش به ارمغان نیاورد وار و صفای باطن رامِش ِذنمتأسفانه این 
یان و نا آرام بود؛ خصائصی که هرگز سعی لَ جابز، اغلب سخت در غَ . خود بخشی از میراِث او است

ِ افراد یک فیلرتِ تعدیل. شان نداشت در پنهان کردن شان دارند که  ده بیِن ذهن و زبانکنن اک
او . اما جابز چنین چیزی نداشت. کند های فورانِی آنها را تلطیف می ریزی احساساِت خشن و برون

کاِر من این است که «: گفت می. رحمِی خود را صادقانه بروز دهد کرد بی بر عکس، سعی می
این ویژگی، او را » .َزر َوَرق بپیچم چه چیزی چه موقع آشغال است، نه اینکه نظرم را الیِ : بگویم

 ”عوضی“ی لقِب  کاریزماتیک و امیدبخش، و در عین حال، اگر بخواهم دقیق بگویم، بارها شایسته
 .کرده بود

سؤالی که واقعاً دوست دارم استیو به آن جواب بدهد این «: اَندی ِهرتزِفلد یک بار به من گفت
اش هم در این مانده  حتی اعضای خانواده» ”شود؟ میها اینقدر بدجنس  چرا بعضی وقت“است که 

ِ  بودند که چرا او خیلی راحت، فیلرتی را که آدم دارد، دور  ها باز می زبان زخم ها را از بیرون ریخ
وقتی . جابز مدعی بود که این، قابل تغییر نیست. انداخته یا از روِی عمد آن را کنار گذاشته است

ی«: او پرسیدم، گفت من سؤاِل ِهرتزِفلد را از توانید از من انتظار  من همینم که هستم، ش 
خواست، به واقع قادر به کنرتِل  ولی من معتقدم که اگر می» .داشته باشید کسی غیر از خودم باشم

. رنجانْد، به خاطِر این نبود که آگاهِی احساسی راجع به آن نداشت وقتی دیگران را می. خودش بود
دانست چطور  شان بود، و می او قادر به ارزیابِی دیگران و سنجِش افکار درونی: درست بر عکس

خره بگیرد یا به دلخواِه خود توانست دیگران را به سُ  پس هر آن، می. بین اینها ارتباط برقرار کند
 .اذیت کند



و ل  ه چ ل  ص و ف   ٥٧٧   | د

 

رکت ی شخصیتی، الزم نبود و اگر چه بیش از آنکه کمکش کند او را از ح بروِز این حالِت زننده
. کرد داشت، ولی باید اذعان کرد که در بسیاری از مواقع، یک هدِف مهم را نیز برآورده می باز می

ً در متحول کردِن  مدیراِن مؤدب و مخملی، که مراقب هستند تا دیگران را ناراحت نکنند، عموما
ا رسزنش کرده ها نفر از همکارانی که جابز بیش از همه آنها ر  ده. های خود توانا نیستند سازمان

ه می بود، داستان استیو توانسته آنها را “: دادند که های وحشتناِک همکاری با او را، با این جمله خا
ی به راستی، او هر کجا که  ”!پنداشتند به انجام کارهایی وا بدارد که هرگز در رؤیا هم ممکن 

 .های درجه یک بنا کرد رفت، سازمانی لربیز از بازیکن
  

سه  تأسیِس یک گروهِ : سیلیُکنی  ِگ تکویِن درهرتُ ی سِ  استیو جابز، مرتادف است با افسانهی  ح
او به شخصه چیزهاِی . نوآور در گاراِژ منزل والدینش، و تبدیِل آن به ارزشمندترین رشکت دنیا

در  ”، ه و تکنولوژی ایده“چرای تلفیِق  و   چون اخرتاع نکرد، ولی استاِد بی -از صفر- زیادی را 
بود؛ به عنوان مثال، او بعد از درِک قدرِت رابِط کاربرِی گرافیکی، َمک را طوری   راستاِی خلِق آینده

ِ هزار “ی  طراحی کرد که زیراکس هرگز قادر به انجامش نبود، و آیـپاد را بعد از فهِم ایده داش
ِ آن همه دارایی و ”آهنگ توِی جیب، از سوابِق طالیی،  طوری خلق کرد که حتی سونی با داش

ی   .آمد پسش بر 
شوند، و برخی دیگر همین  انداِز کلی موفق به نوآوری می بعضی از رهربان با خلِق یک چشم

اش، هر دو را با هم  زدنی کوشِی مثال جابز با سخت. دهند کار را با بذِل توجه به جزئیات انجام می
محصوالتی شد که صنایعِ متعددی را از  ی در نتیجه طی سه دهه، موفق به عرضه. داد انجام می

  :اساس دگرگون کردند
 
  اپلII بُرد و بدل به اولین کامپیوتِر شخصی شد که فقط  مداِر وازنیاک بهره می که از صفحه

 .های کامپیوتر نبود مختِص خوره
 
  و باعِث مشهور و معروف شدِن )رومیزی(َمکینتاش که آغازگِر انقالِب کامپیوترهای خانگی ،

  .های کاربرِی گرافیکی شد رابط
 
 ب داستاِن اسباب یِی پیکسار، که معجزه بازی و سایر  پردازِی دیجیتال را  ی تخیل های سین

  .بخشیدند تحقق
 
 تجاری را بازاخرتاع کردند ها در تعالِی یک نام های اپل که نقِش فروشگاه فروشگاه. 
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 آیـپاد که الگوِی مرصِف موسیقی ما را تغییر داد. 
 
 فروشگاِه اینرتنتِی آیـتونز که صنعِت موسیقی را نجات داد .  
 
 دیدِن ویدیو،  آیـفـُن که تلفن ، های همراه را به دستگاهی برای شنیدِن موسیقی، عکس گرف

  .وارسِی ایمیل، و مروِر اینرتنت بدل کرد
 
 ا را پاشیدکه بذِر صنعِت نویِن تولیِد محتو ) استور  اَپ(های کاربردی  فروشگاِه برنامه. 
 
 ها، مجالت،  ی روزنامه های کامپیوتری را بازتعریف کرد، و بسرتی برای توسعه آیـپَد که تبلت

  . ها و ویدیوهای دیجیتالی فراهم آورد کتاب
 
  که کامپیوتر را از نقِش قطِب مدیریِت محتوا تنزل داد، تا ما بتوانیم ) آیـکالْود(خدماِت ابرِی اپل

  .سازی کنیم ا از طریِق فضاِی ابری، بدوِن نقص، همگامهامان ر  اِم دستگاه
 
 محلی که در . دانست اش می و البته، اپل به خودِی خود؛ جابز اپل را بزرگرتین آفرینِش شخصی

شد؛ محفلی چنان  یافت، کاربردی و سپس به طرِق مختلف عملیاتی می پرورش می ”تخیل“آن، 
 .زمین شدی  کرهخالق، که بدل به ارزشمندترین رشکِت روِی 

  
ی او، فطری،  های خالقانه جهش. در عوض نابغه بود. آیا او باهوش بود؟ نه، نه به طوِر استثنایی

ونه جابز. آمیز بودند غیرمرتقبه، و اغلب سحر داِن ِخربه، مارک  ی آن چیزی بود که ریاضی به واقع، 
ن می خوانَد؛ یعنی کسی که الهاماِت درونی می ”ی جادوگر نابغه“، ١کاک آید، و بیش از  اش از آس

های  چنین فردی، درست مثِل یک کاشِف راه. است خویش شهودِ  وابسته بهقدرِت پردازِش ذهنی، 
تواند با جذِب اطالعاِت پیرامونی و بو کشیدِن بادها، حس کند که چه چیزی رس راهش  نرفته، می

  .قرار گرفته است
دوراِن معارص بدانیم، کسی که قطعاً تا یک قرن بعد از  عاِملِ ین رو، باید جابز را برترین مدیر ز اا

تاریخ، او را در معبِد خدایان، کناِر افرادی مثل اِدیسون و فورد قرار . این، در یادها خواهد ماند
بتکرانه و ی خودش، محصوالتی ساخت که کامالً م بیش از هر کسی در دوره جابز. خواهد داد

با سبعیتی که کار با او را . ها بودند ی قدرِت شاعرانگی، و قدرِت پردازِش پردازنده کننده تلفیق

                                                 
1  Mark Kac 
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ن و . ترین رشکِت دنیا را بسازد ود، توانست خالق کننده نیز می بخش بود، ناراحت قدر که امید ه
ل.اِن.نیز قادر شد از احساس، دی بدمد، طوری که از اآلن تا  گرایی، و تخیِل خود در آن اِی، ک

دی، اپل قادر خواهد بود در تقاطعِ ه و تکنولوژی، پیرشفت کَُند و بالنده شود دهه   .های مت
  
 

  ...و يك چيز ديگر
 

ی  ولی این، زندگینامه. ها این است که حرِف آخری داشته باشند نویس معموالً انتظار از زندگینامه
 ِویاش به کنرتل را بر این کتاب تحمیل نکرد، ظنینم که اگر  ای با اینکه میِل افسانه. استیو جابز است

ِ سخِن آخر به صحنه طور که  آن- ست نتوانم ی تاریخ رهسپار کنم، ممکن ا را بدوِن مجالی برای گف
ایم - کرد می از خودش دفاعدر هر رشایطی او نیز    . حِس درستی را به ش منتقل 

کردیم، بسیاری مواقع، میراثی را که آرزو داشت از خود به  در طوِل دورانی که با هم گفتگو می
، و با بیان  پیِش . آن افکار اینجا هستند. داد جا بگذارد، در ال به الِی سخنانش انعکاس می چشم ش

  :خوِد استیو جابز
 

ی شدیِد من، رشکتی را شکل داد که در آن افراد برای تولیِد محصوالِت عالی  اشتیاق و عالقه
ً خوب است چون . شوند و هر چیِز دیگری در اولویِت دوم است انگیزانده می کسِب سود، مطمئنا

. ی اصلِی کار، محصوالتند، نه سود انگیزهولی . دهد به تو امکاِن ساخت محصوالِت عالی را می
این گرچه . ها را تغییر داد، طوری که هدِف اوِل اپل، پول در آوردن شده بود اسکالی این اولویت

کنی، کسانی را که  کسانی را که استخدام می: کند تفاوِت ظریفی است، ولی همه چیز را عوض می
  !گذاری، همه را ث میدهی، و مطالبی را که در جلسات به بح ترفیع می

  
کاِر ما . ولی این رویکرِد من نیست» خواهد به مشرتی چیزی را بده که می« :گویند ها می  بعضی

فکر . این است که بفهمیم مردم در آینده چه خواهند خواست، حتی قبل از اینکه خودشان بدانند
ی فورد یک بار گفت می ًال  ه میپرسیدم که چ اگر من از مشرتیان می«: کنم ِه خواهند، احت
ی» ”!یک اسِب تندروتر“گفتند  می به . شان دهی خواهند، تا زمانی که تو نشان دانند چه می مردم 

چون مأموریِت ما خواندِن . ام همین خاطر بوده که من هرگز به تحقیقاِت بازاریابی استناد نکرده
  .چیزهایی است که هنوز روِی کاغذ نیامده

 
. من این تقاطع را دوست دارم. الروید، راجع به تقاطعِ انسانیت و علم سخن گفتهاِدوین لَند از پُ 

 ”این“هستند، ولی  ”نوآوری“های زیادی مشغوِل  آدم. یک چیِز جادویی حوِل این محل وجود دارد
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ایِز دوراِن کارِی من نیست دلیِل نفوِذ اپل در قلِب مردم، جریاِن عمیِق انسانیت در . وجِه 
منداِن برجسته و مهندسیِن برجسته، شبیه به هم هستند، . های ما است نوآوری من معتقدم که ه

در  در حقیقت، برخی از بهرتین افراِد شاغل. از این نظر که هر دو مشتاق به ابراِز خودشانند
ی هفتاد، کامپیوتر به  در دهه. دان بودند ی َمکینتاش، برای خودشان یک پا شاعر و موسیقی پروژہ
منداِن بزرگ، مثِل لئوناردو. ای برای بروِز خالقیِت مردم بدل شد وسیله ، ١آنِجلو داوینچی و مایکل   ه

های سنگ را  ه چطور رگهدانست ک آنِجلو به خوبی می مایکل . اند ی علم هم ِخربه بوده در حوزه
 .پیدا کند، و فقط یک پیکرتراش نبود

  
ساعِت  ٢٤شان یکپارچه کنیم، چون وقِت این را ندارند که  دهند که چیزها را برای مردم پول می

ی شدیدی به ساخِت محصوالِت عالی دارید،  اگر عالقه. روِز هفته را به این طور مسائل فکر کنند ٧
پس . دهد های مدیریِت محتوا سوق می افزار، و برنامه افزار، نرم سازِی سخت این ش را به یکپارچه

یز هستید، باید خودتان انجامش دهید خواهید محصوالِت  اما اگر می. اگر خواستاِر چیزی کامالً مت
 .هاتان را کنار بگذارید آل افزارها هم کار کنند، باید بخشی از ایده افزارها و نرم ش با سایِر سخت

  
اِد دره در گذشته، گاه بوده که رشکت اد بود،  HPبرای مدتی طوالنی، . باشند سیلیُکنی  هایی 

گونه بود، ولی  کنم برای مدتی هم اپل این فکر می. ها، ِفرچایلد و اینتل هادی و بعد در عِرص نیمه
ادند . کم ناپدید شد کم نم اپل و گوگل  اپل از آزموِن گذِر  .و اپل کمی بیشرت- اما امروز، به گ

ی  ها پیش در عرصه است، ولی هنوز در طلیعه زمان، رسبلند بیرون آمده و اگر چه از مدت
  . رویدادها قرار دارد

 
اند و  آنها آشکارا از تخِت شاهی سقوط کرده. سنگ زدن به مایکروسافت، اآلن دیگر ساده است

کنم، و چقدر هم  ردهاشان را تحسین میکنند، ولی با این حال دستاو  دارند کارهای نامربوط می
ً خوبند، ولی هرگز آنقدر که باید در ساخِت  آنها از جنبه. انجامش سخت بوده های تجاری واقعا

بیل، دوست دارد خودش را مرِد محصوالت معرفی کند، ولی واقعاً . اند طلبی نداشته محصوالت جاه
ندترین. او یک تاجر است. این طور نیست مرِد دوران شده و اگر هدفش این بوده،  بدل به ثرو
ً متعجب خواهم شد اگر بفهمم هدِف . پس به آن رسیده ولی هدِف من هرگز این نبوده، و واقعا

و  ،نظیر است بی-کنم  به خاطِر رشکتی که تأسیس کرده تحسینش می. غایِی بیل، چنین چیزی بوده
. ای است العاده طبعی فوق دار از حِس شوخباهوش و در واقع برخور . ام از کار با او هم لذت برده

                                                 
١ Michael Angelo : م.است» آنژ میکل«تلفِظ رایج آن 
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های آزاد را در دی آنها حتی بعد از . اِِی خود نداشته.اِن.ولی مایکروسافت هرگز انسانیت و ه
  .اصالً قضیه را نگرفتند. دیدِن َمک هم نتوانستند خوب از آن تقلید کنند

 
اِم و مایکروسافت رخ .بی.هایی مثِل آی هایی که در رشکت من تئورِی خودم را راجع به نزول

شود به یک  کم تبدیل می دهد و کم دهد دارم؛ رشکت، کار و نوآورِی خودش را عالی انجام می می
یابد و  اینجا است که اهمیِت کیفیِت محصول کاهش می. انحصارگر یا چیزی نزدیک به این مضمون

های باال را رقم  کند به ارزش دادن به فروشندگان، چون آنها هستند که فروش کت رشوع میرش 
ی رشکت  لذا دسِت آخر، این افراِد بخِش فروش هستند که اداره. زنند، و نه مهندسین یا طراحان می

ولی هیچ العاده بود،  زبان و فوق اِم تاجری باهوش، چرب.بی.جان اَکِرز در آی. گیرند را بر عهده می
ی ی  وقتی تاجرها اداره. برای زیراکس هم مورِد مشابهی پیش آمد. دانست چیز راجع به رشکت 

های بخِش تولید دیگر اهمیِت سابق را نخواهند داشت و خیلی از  رشکتی را به دست بگیرند، بچه
اشتباِه شخِص  البته ”این“یک چنین روندی شکل گرفت که  ”آمدِن اسکالی به اپل،“با . روند آنها می
شانس بود  اپل خوش. موردی مشابه با ِرس کار آمدِن باملِر در مایکروسافت به وقوع پیوسته. من بود

 . دانم تا وقتی که باملِر در مایکروسافت باشد چیزی تغییر کند و نجات یافت، ولی بعید می
  

در واقع سعی  نامند ولی می ”مؤسِس رشکت“ها خودشان را  خورَد که بعضی حا به هم می
دارند یک بنگاِه اقتصادی راه بیاندازند، تا بعد آن را بفروشند یا سهامش را عرضه کنند، و پولی به 

ایلی به انجام کارهای الزم برای برپایِی یک رشکِت واقعی، که . جیب بزنند و الفرار اینها 
سازی  که تو رشکتی می حال آنکه، بدین صورت است. ترین کار در دنیای تجارت است، ندارند سخت

سازی که تا یک یا دو نسل بعد از  رشکتی می. افزایی تر آمدند و رفتند، می و به میراِث آنها که پیش
ن کاری که والت دیزنی کرد، و هیولیت و پَکارد، و . ماند خودت، برای هدفش پا بر جا می ه

شدن بنیان نهادند، نه برای پول به شان را برای ماندگار  اینها رشکت. مردانی که اینتل را ساختند
  .طور باشد خواهم اپل همین من هم می. جیب زدن

 
ی کنم مهمیزم را در پهلوِی کسی فرو کرده باشم، ولی همیشه اگر چیزی بد بوده، رو در  فکر 

فهمم و معموالً هم حق با من  حرِف دهانم را می. کاِر من صادق بودن است. ام رو به افراد گفته
ن فرهنگی است که سعی در رواجش داشته. است یم ام؛ در اپل ما کامالً با هم صداقت دار این ه

ن و هر کسی می طور که  تواند به من بگوید که مثالً، به نظرش رس تا پاِی مرا گَند گرفته، درست ه
ایم که در آنها بر ِرس  انگیزی هم داشته های هیجان بحث. توانم چنین چیزی بگویم من هم می

ً جزو بهرتین لحظاِت زندگی من هستند همدیگر فریاد می ا خودم را در  کامالً. زدیم، و اینها اک
 ِ یا ممکن است جلوی . کنم جلوی همه، راحت حس می» راْن، این فروشگاه شبیه طویله است«گف
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ً مهندسی این «شخص مسئول بگویم  در اپل، مجوِز ورود به اتاِق » .افتضاح است -قطعه-واقعا
ی هم باشد، مثًال های بهرت  البته شاید راه. باید قادر به بروِز نهایِت صداقت باشی: مباحثه این است

. زادگان بشویم، و به زبان بودایی یا به رمز حرف بزنیم اینکه با کراوات و پاپیون وارد باشگاِه نجیب
 .ی متوسِط کالیفرنیا هستم ولی من از این کارها بلد نیستم، چون یک فرِد معمولی از طبقه

  
یادم هست وقتی رید . رحم ام و شاید بیش از آنچه که الزم بوده بی گیر بوده گاهی خیلی سخت

خودم فکر کردم که  پیِش . شش سالش بود، یک روز به خانه آمدم، تازه یک نفر را اخراج کرده بودم
سخت بود، ولی باألخره . خواهد به خانواده و پِرس جوانش بگوید که اخراج شده آن آدم چطور می

ه همیشه خودم باید از ممتاز کم متوجه شده بودم ک کرد، و من کم یک نفر باید این کار را می
ی. های کاری اطمینان پیدا کنم بودِن گروه کردم، کس دیگری هم انجامش  و اگر این کار را 

 .داد ی
  

های اعرتاضی بخواند و شاید  توانست تا ابد آهنگ دیالن می. همیشه باید به دنباِل نوآوری بود
ِ گیتار  مجبور بود. آورد، ولی چنین نکرد پول خوبی هم در می به جلو حرکت کند و بعد با نواخ

روی صحنه . بهرتین تورش بود ١٩٦٦ توِر اروپاییِ . ها ازش رو گردان شدند ، خیلی١٩٦٥الکرتیک در 
را روی صحنه  ”١ِد بَند“اما بعد، . آمد و یک رسی آهنگ با گیتار آکوستیک نواخت، دِل حضار را برد

یادم هست که دیالن . کردند گاهی جمعیت هوشان میزدند و  آورد که همه گیتار الکرتیک می
 ”!یهودا“: را بخواند، که یک نفر از وسِط جمعیت فریاد زد ”مثِل یک سنِگ غلتان“خواست  می

رشد کرد، جلو رفت و . طور بود بیتلز هم همین. و آنها هم نواختند ”!بلندتر بنوازید“: دیالن گفت
ِ خودش را پاالیش کرد اگر «: ام، و گر نه به قول دیالن من هم همیشه همین سعی را داشته. ه

  »!درگیِر تولد نباشی، در حاِل مردنی
  

ِ آدم نم اک ز امکاِن برخورداری هاِی خالق، خواهاِن قدردانی ا چه چیزی مرا به پیش برده؟ به گ
به . کنم، اخرتاِع خوِد من نیست زبان یا ریاضیاتی که استفاده می. از دستاوردهاِی گذشتگان هستند

ام لباس زحمت کمی از غذایم را درست می هر آنچه که . هایم کاِر دسِت دیگران است کنم و 
. ایم همه روِی آنها ایستادههایی است که  دهم، مدیوِن کاِر سایِر همکارانم و آن شانه انجام می

خواهیم گذشتگاِن خود را در کارهامان رشیک کنیم، و چیزی به این جریاِن برشی  بسیاری از ما می
چون ما که - این، یعنی تالش برای بیاِن چیزی، آن هم به تنها روشی که بلد هستیم . بیافزاییم

ایش ی همه سعی در استفاده از . را بنویسیم ٢اردهای تام استوپ نامه توانیم شعرهای باب دیالن یا 

                                                 
1  The Band 
2  Tom Stoppard 
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مان هستیم، تا بدین وسیله،  ی آنها، قادر به بروِز احساسات هایی داریم که به واسطه استعداد
اِم پیشینیان کنیم و چیزی از خودمان به جریاِن پویاِی زندگی بیافزاییم   این. قدردانِی خود را نثاِر 

  .برده است آن چه که مرا در زندگی به پیش
  

    
  
  

 ي آخر قطعه
  

اش نشستیم و با من  در یک بعد از ظهِر آفتابی که حالش چندان خوب نبود، در باِغ پشِت خانه
های بودایی، و از  تر، از آموزه به هند در چهار دهه پیش از تجربیاِت سفر. به مرگ سخن کردراجع 

نی و تعالِی روح، صحبت کرد اعتقادم به خدا «: گفت. اعتقاداتش راجع به تجدیِد حیاِت جس
ام که هستِی ما چیزی است، بیش از  در بیشرتِ طوِل زندگی، این احساس را داشته. پنجاه است- پنجاه

  ».شود آنچه که با چشم دیده می
 

تصدیق کرد که در پیشگاِه مرگ، ممکن است بیش از حد در پذیرِش زندگِی اُخروی ُغلُو کرده 
چون . طور فکر کنم که پس از مرگ، یک چیزی باقی خواهد ماند خواهد این د می«: گفت. باشد

اش از بین  عجیب است که این همه تجربه و شاید اندکی ِخرَد بیاندوزی و بعد، خیلی راحت همه
انم واقعاً د میپس . دبرو  و شاید آن چیز، . رَدآوَ  که یک چیزی در این گذر تاب می خواهد معتقد 

 ».شعور و آگاهی است
  

ولی از طرِف دیگر، شاید مثِل سوئیِچ      «: بعد گفت. ی سکوت ملید برای مدتی طوالنی، زیِر سایه
ام است! کلیک. خاموش باشد- روشن  » .و بعد کارَت 

  
وقت خوشم نیامد روی  شاید به همین خاطر بود که هیچ «: کرد و لبخندی روی لبش آمدمکثی 
  ».خاموش بگذارم- ی روشن های اپل دکمه دستگاه



  
 

 

 ها عکس
  

  
در . ای به دوستش اسـتیو جـابز داشـت ەبرای بیش از سی سال، دسرتسی ویژ ) عکاس( ١واکردیانا 

  :بینید های او را می اینجا، بخشی از عکس
  
  
  

  
ل ؛١٩٨٢ساید،  اش در وود در خانه نِ  او چنان ک   ،منزل گرایی بود که در خرید مبل

  .خورد به مشکل بر می
  
  
  
  
  

                                                 
1  Diana Walker 



س ک ا ع   ٥٨٥   | ه

 

  

  
  غرب و دنیایِ  هفت ماه زندگی در روستاهای هند، دیوانگیِ در بازگشت به خانه بعد از « 

  ».منطقی را دریافتم هایش برای تفکرِ  در عین حال ظرفیت
  



س ک ا ع   ٥٨٦   | ه

 

  

  
  »اید؟ دی زده.اِس.چند نفر از ش باکره هستید؟ چند نفرتان اِل« :۱۹۸۲در دانشگاه استنفورد، سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٨٧   | ه

 

  

  
مندانِ “ :ای دارد پیکاسو گفته«: با لیسا مندانِ  هم می خوب از روی دسِت  ه بزرگ  زنند، ه

  ».ایم های عالی رشمنده ایده و ما همیشه از رسقِت  ”دزدند می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٨٨   | ه

 

  

  
ِشَکر  ات را وقف فروش آب خواهد باقی زندگی تو دلت می«: ۱۹۸۴نرتال پارک، با جان اسکالی در سِ 

  »دنیا را به دست بیاوری؟ عوض کردنِ  کنی، یا به جای آن فرصِت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٨٩   | ه

 

  

  
  ییابی مشرتیان تحقیقات بازار که برای آشنایی با سلیقه از او پرسیده شد: ۱۹۸۲دفرتش در اپل، 

ی که مرصف نه، چون«: جواب داد. دهد انجام می   خواهند تا اینکه ما دانند چه می کنندگان 
  ».به آنها نشانش دهیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٩٠   | ه

 

  

  
  .های اپل، در بهرتین و بدترین غرائزش افراط ورزید رها از محدودیت: ۱۹۸۸در نِکست، سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٩١   | ه

 

  

  
ل تار فرشتهو رف  چهره: ۱۹۹۷با جان لَِسِرت، آگوست  ن ک مندانهجو واِر او، ه   ای یِی ه

  .را در پشِت خود قایم کرده، که نظیرش در جابز هم بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٩٢   | ه

 

  

  
انی در حال کاراپل،  از به دست گرف رهربیِ بعد  : ۱۹۹۷، سال بوستون ُوردِ  اش در َمک روی سخ

  ».بینیم در این دیوانگی، ما نبوغ را می«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٩٣   | ه

 

  

  
یتی که از این رشکت کردی ازت ممنونم،«: توافق با گِیتس نهایی کردنِ  در حالِ    بیل، بابت ح

  ».دنیا بهرت از نبودنش باشدکنم بودِن اپل، برای  فکر می



س ک ا ع   ٥٩٤   | ه

 

  

  
  این بدترین«: ١٩٩٧بوستون،  ُوردِ  شان، َمک گِیتس در حال صحبت راجع به توافق

  ».باعث شد کوچک به نظر برسم. اِی عمرم بود ترین اجرای روی صحنه و احمقانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٩٥   | ه

 

  

  
  :١٩٩٧آلتو، آگوست   پالو در انش منزلبا همرسش لورین پاِول در حیاط پشتی 

  ».همتا بود گاهی بی تکیهبرایش لورین «
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٩٦   | ه

 

  

  
  ».زندگی در تقاطع انسانیت و علم را دوست دارم«: ٢٠٠٤آلتو،  دفرت کار خانگی، پالو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٩٧   | ه

 

  :جابز هاي خانوادگيِ از آلبوم عكس
  
  

  
  لرزاند،کوبون چینو آموزگار جابز، یک چوب را در دستش : ١٩٩١جشن عروسی، 

  .زنگی را تکان داد، بُُخوری را در آتش ریخت، با صدایی آرام مناجاتی را زمزمه کرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٩٨   | ه

 

  

  
  بعد از اینکه خواهِر جابز، ُمنا سیمپسون،: کند پاْول جابز، با افتخار به او نگاه می

  .شان را پیدا کرد، استیو هرگز به دیدار با او تن نداد پدرش بیولوژیک
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٥٩٩   | ه

 

  

  
  .ی یوِسمیتی بود اِی دره هاِی صخره گنبد بریدن کیک عروسی که شبیه نیم

  



س ک ا ع   ٦٠٠   | ه

 

  

  
  و ی آنها نقل مکان کرد لیسا اندکی بعد به خانه: استیو، لیسا و لورین
  .های دبیرستان را نزدشان ماند سال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٦٠١   | ه

 

  

  
  .حتی در تعطیالت، فکر و ذکرش کار بود: در ایتالیا ٢٠٠٣استیو، ایْو، رید، اِرین و لورین، سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



س ک ا ع   ٦٠٢   | ه

 

  

  
  پانچه استتَ او مثل یک « :پالو آلتو ١هلیزِ  ایْو آویزان در پارِک فوت

  ».ام ای را دارد که من در یک بچه دیده ترین اراده قوی و
  

                                                 
1  Foothills Park 



س ک ا ع   ٦٠٣   | ه

 

  

  
  :٢٠٠٦همراه با لورین، ایْو، ارین و لیسا، در کانال کورینس، یونان، سال 

  ».بینند های امروز، دنیا را شبیه به هم می دیدم، جوان داد که میمرا تکان «
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



س ک ا ع   ٦٠٤   | ه

 

  

  
  .با پدرش به ژاپن رفت ەمثل رید و لیسا، او هم در یک سفِر ویژ : ، با اِرین در کیوتو٢٠١٠ساِل 

  
  



س ک ا ع   ٦٠٥   | ه

 

  

  
  وقتی دکرتها رسطانم را تشخیص دادند، با خدای خودم گفتم «: ٢٠٠٧با پرسش در کنیا، سال 

  التحصیل شدِن رید را ببینم، همین هم بود خواهد فارغ واقعاً د میکه 
  ».عبور داد ٢٠٠٩که مرا از سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع   ٦٠٦   | ه

 

  .٢٠٠٤ی پالو آلتو، به سال  ی استیو در خانه پرتره: ، از دیانا واکرو یک عکِس دیگر
  

  
  



  

 

  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

  : اين كتاب Donateلينك 

www.narenji.ir/steve 
  

 ».ي كتاب سپاسگزاريم حق الترجمه اهداياز قدرشناسي شما و «
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