


  

This is a Persian Translation of Steve Jobs, by Walter Isaacson 
Translated by Naser “Nima” Dadgostar: naserdadgostar@gmail.com 

Exclusively & Originally Web-Published by www.narenji.ir 
All Rights Reserved for N.N.D & Narenji.ir ©® 

  .Isaacson, Walter                                               - 1959، والتر آيزاكسن،  :  سرشناسه
  .]1ويرايش [- .رستناصر دادگ ترجمه ازوالتر آيزاكسن؛ / استيو جابز  :  پديدآور نامِ /عنوان 
 ].ش، بهمن.ه irnarenjiwww. -]1390.در  انحصاراً  :  ارائه مشخصات 

 .عكس.: ص 523   :  مشخصات ظاهري 

 Steve Jobs By Walter Isaacson                                :عنوان اصلي   :  ادداشتي  
  .است كتاب به زبان فارسيارائه شده از اين  ي كاملِ اين اثر، نخستين ترجمه  :  يادداشت 

  .زندگينامه  :  موضوع
   .، مترجم        -1363دادگستر، ناصر،   :  شناسه افزوده    

  

  
  

 استيو جابز :عنوان
 والتر آيزاكسن :مؤلف
 ناصر دادگستر  :مترجم

 علي اصغر هنرمند  :ويراستار
 سايت نارنجي www.narenji.ir  :ارائه كننده

 به وسعت مخاطبين  :تيراژ
 اول  :يشويرا

1390 بهمن  :ارائهتاريخ   

تومان Donate(:  2.000( قيمت  
  

ناصـر  «بـراي   )...و ديجيتـالي  چـاپ، صـوتي،   اعـم از  (نشـر،   مادي و معنويِ حقوقِ ي كليه ®©
آرايـي و   گونه سوءاسـتفاده، دسـتكاري و بازنشـر، تقليـد از واژه     هر. باشد ميمحفوظ » دادگستر

 هـر مكـان   ايـن ترجمـه در   ن مطالبِگذارد هاي مشابه، و نيز به اشتراك استفاده از آن در ترجمه
 نيز نقـض و  ،صاحب ترجمهحقوق مادي و معنويِ  نقضو  است» ممنوع« )واقعيمجازي يا ( ديگري

  .پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت و تحت ،رود به شمار مي سايت نارنجيميان وي و رسمي توافقات 
  

به سهم ،  www.narenji.ir/steveاين اثر در كردنِ  Donateبا  توانيد مي گرامي، شما مخاطبِ
 N.N.D. ايفا كنيداين حركت نو  از حمايت درمؤثر نقشي خود 



  
  

  
  
  

  :دـنـك يـم مـديـقـت
  
  
  
  



  

  ي اختصاصيِ نامهـزندگي

  
  

  ر آيزاكسنوالت اثري از
  

  ترسر دادگناص از اي ترجمه
  

 علي اصغر هنرمند: ويراستار
  
 



  
  

  
نوالت2011، 2عكس از پاتريس گيلبرت، 1ر آيزاكس. 

  
  

و سـردبيرِ   4ان.ان.تر، رئيسِ سـي  است و پيش 3عاملِ بنياد اَسپِنوالتر آيزاكسـُن، اينك مدير 
بنجـامين  “ ”،6او زنـدگي و جهـانِ  : اينشـتين “هـاي   ي كتـاب  وي نويسنده. بوده 5ي تايم مجله

در  9و نيز، همكارِ ايوان توماس ”8يك زندگينامه: كيسينجر“و  ”7امريكايي يك زندگيِ: فرانكلين
اكنـون   هم وي و همسرش . است ”10دوست و جهاني كه ساختند شش: خردمندان“ نوشتنِ كتابِ

  .كنند زندگي مي 11سي. نگتُن دييدر واش
  
  

                                                 
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 



تار
شگف

پي
  

ب
طال

ت م
رس

فه
  

 

  فهرست مطالب
  

  :مقدمه
  1  .............................................................................................................................................نارنجي  
  2  .............................................................................................................................................مترجم  
  7  ......................................................................................اين كتاب چگونه پديد آمد: نويسنده  

  
   12  ........................................................................................................................................ها شخصيت

  
  21  ................................................................................كودكي؛ رها شده و برگزيده دورانِ: 1فصل 
  39  ...........................................................................................!..........عجيب؛ دو استيو زوجِ: 2فصل 
  47  .......................................................... ...ترك تحصيل؛ به پا خيز، خودت را درياب، : 3فصل 
  56  ..........................................................................آتاري و هند؛ ذن و هنر طراحي بازي: 4فصل 
  67  ................................................................وارد شواندازي كن،  ن، راهبه برق بز؛ Iاپل : 5فصل 
  79  ................................................................................ي يك عصر جديد ؛ طليعهIIاپل : 6فصل 
  91  .................................................)كند رها مي اينك(... كريسان و ليسا؛ او كه رها شد: 7فصل 
  96  .......................................................................كاربري گرافيكيزيراكس و ليسا؛ رابط : 8فصل 
  105  ........................................................ي سهام؛ مردي از جنس ثروت و شهرت عرضه: 9فصل 
  111  ........................................خواهي يك انقالب ميگويي كه  ميشود؛  مك متولد مي: 10فصل 
  118..........................................عيت؛ بازي كردن با قوانين شخصيي تحريف واق دايره: 11فصل 
  125  ......................................................كنند سازي مي طراحي؛ هنرمندان واقعي ساده :12فصل 
  134  .......................................................................سفر، خود پاداش است: مك ساختنِ: 13فصل 
  145  ........................................................................................ورود اسكالي؛ چالشِ پپسي: 14فصل 
  154  .........................................................يك اثرِ كوچك در جهان ي مك؛ ثبت عرضه: 15فصل 
  164......................................................كنند وقتي كه مدارها قاطي مي: گيتس و جابز: 16فصل 
  172..................................................آيد پايين مي ناگزير... رود ايكاروس؛ آنچه باال مي: 17فصل 
  198  .................................................................................ئوس رها از بندـتـنكست؛ پرُم : 18فصل 
  220  ...............................................................كند پيكسار؛ تكنولوژي هنر را مالقات مي: 19فصل 
  230  .....................................حرفي است سهي  فقط يك كلمه عشق ؛يك آدم عادي: 20فصل 
244  ......................................................................ي جابز در خانه با قبيله ؛خانواده مرد: 21فصل 



تار
شگف

پي
  

ب
طال

ت م
رس

فه
  

 

  فهرست مطالب
  

  259  ...............................................آيند بازي؛ باز و وودي به كمك مي داستان اسباب: 22فصل 
   267  .................گرديي اول بر شني، وقتش رسيده به خانهخ چه جانورِ ؛بازگشت: 23فصل 
  277  ...........................................بوددر آينده برنده خواهد  ،فعليي  بازنده ؛بازسازي: 24فصل 
  295  ...........................................”عامل موقت مدير“جابز در مقام  ؛متمايز فكر كن: 25فصل 
  306.......................................................................استوديوي جابز و آيو ؛اصول طراحي: 26فصل 
  313  ............................................................................................)دوباره(... سالم ؛آيـمك: 27فصل 
  320......................................................هنوز ديوانه ،بعد از اين همه سال ؛عامل  مدير: 28فصل 
  328  ......................................هاي سيـِنا ماسه  پاتوق نوابغ و سنگ ؛هاي اپل فروشگاه: 29فصل 
 337.......................................................از آيـتونز تا آيـپاد ؛ديجيتال قطبِ استراتژيِ: 30فصل 

  351..................................................................زن رنگارنگم من فلوت ؛فروشگاه آيـتونز: 31فصل 
  366  ............................................................ي موسيقي زندگي او قطعه ؛مرد موسيقي: 32فصل 
  379................................................................................و دشمنان...  ؛پيسكار دوستانِ: 33فصل 
  394  ..................................................متمايز ساختن اپل ؛هاي قرن بيست و يك كم: 34فصل 
  401  .......................................................................................................مرگ ياد ؛لاو راند: 35فصل 
  412  .......................................................سه محصول انقالبي در يك محصول ؛آيـفـُن: 36فصل 
  421  ..................................................................................كند سرطان عود مي ؛مدو راند: 37فصل 
  433........................................................پيش به سوي دنياي ماوراء كامپيوتر ؛آيـپد: 38فصل 
  451  ..................................................................ها و پژواك قديمي...  ؛هاي جديد جنگ: 39فصل 
  463  ................................................................پرنده و فراتر ابر، بشقاب ؛به سوي ابديت: 40فصل 
  474  ..............................................................گرگ و ميش جدال در ساعت ؛مسو راند: 41فصل 
  491.....................................................................خالقيت ترين بهشت درخشان ؛ميراث: 42فصل 
501  ............................................................................................................................................ها عكس

  



ه م د ق  ١ :صـفـحــه | م

یی  مقدمه  نارن
  

  
مردي كه . ها يك اسطوره است فناوري براي خيلي در دنيايِ ،نافذش استيو جابز با آن شخصيت و نگاه

سعي ند كه روجود داهاي زيادي  شركت و امروزي است ي برجسته بسياري از مديرانِ بخش و مربيِ الهام
خود را ترسيم  ي آينده مسيرِ )،شركتي كه او تأسيس و سپس بازسازي كرد( كنند با الهام گرفتن از اپل مي

متفاوت و برجسته  يك شخصيت او، از و جالبش هاي عجيب فراز و نشيب با تمامِ جابز زندگيِ داستانِ. كنند
  .استدنيا را به خود جلب كرده  ي همه كه توجه آوردهبه وجود 

  
هاي اخير به  انگيزترين رويدادهاي دنياي فناوري طي سال يكي از غم ،2011استيو جابز در سال  مرگ
را اما كمتر كسي  ،زيادي دارد دوستان و دشمنانِ ،خود هاي خاصِ با اينكه اپل با سياست. رود شمار مي

  .نكرده باشداظهار ناراحتي  ،گرشن تكنولوژي با آن نگاه آينده ي اين نابغه كه از رفتنِ توان يافت مي
  

اين . استيو جابز ي اختصاصيِ زندگينامه: يك كتاب بود از راه رسيدنِ ،اوخوب براي عالقمندان به  خبرِ
 سرشناسيِاي به  منتشر شد و كافي است اعتبار نويسنده مدير فقيد اپل فوتكتاب تنها چند هفته بعد از 

انتشار در ماهتا  ،ن را به آن اضافه كنيدوالتر آيزاكس ترين كتابِ بدل به پرفروش، 2011هاي پايانيِ  با وجود 
  .شود يعني آمازون ،جهان فروشيِ ترين كتاب سال در بزرگ

  
 )نيما(ناصر آقاي  ،دوست عزيزم حاصل كار ،اي عالي و نثري روان استيو جابز با ترجمه ي حاال زندگينامه

آيد،  مي حساببه  ”ترين مدير عصر ما بزرگ“ ي كتابي كه نه تنها زندگينامه. در اختيار شما است ،دادگستر
چند  كتابي كه با خواندنِ. دارد در خوددنياي تكنولوژي را  چند دهه شكوفاييِ زيبايي از تاريخِ بلكه داستانِ

  .دشد يغرق در دنيايي جديد و متفاوت خواه ،اش صفحه
  

كتاب زحمات زيادي را متقبل  ويراستاريِ ي كه در مرحله عباس واحدیدر پايان الزم است از آقاي 
   .نمايمتشكر  ،شدند

  

رمند ی اصغر ه   ع
یبـسرد   ر سایِت نارن

honarmand@gmail.com 

www.narenji.ir/ 
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رجم مقدمه  ی م
  

  
  
  

  يني با مخاطبسخن
  

اي كه داري، آن را طوري انجام بده كه انگار قرار  و پيشه هر كار: است بزرگي از بزرگان فرموده
  .ات پاسخگو است تا ابد زنده باشي و بابت كرده

قرار روي شما  پيشِ ي من كه اينك ترجمه. ي مترجم آن است ي علم، شوق و دغدغه اي آيينه هر ترجمه
دهد  اين امكان را مي ،دلنشين آن لحنِ. بيني و وسواس انجام گرفته عالقه، كنجكاوي، باريكنهايت ، با دارد

 هستم تا بدون از هم گسستن افكارتان، سر خط داستان واقعي زندگي استيو جابز را دنبال كنيد و مطمئن
  .چيزي كه اين كتاب شايستگي آن را دارد-ي دوباره و چندباره ترغيب خواهد كرد  كه شما را به مطالعه

هاي فناوري، اقتصاد و  حوزه بامترجم  آشنايي نسبيمستلزم  متن اصليهاي موجود در  پيچيدگي
آشنايي  ،قتصادا ي من به خاطر تحصيل در رشته .و نيز كنجكاوي براي آشنايي با مجهوالت بود ،موسيقي

و  بر آمدم ها سختيو خصلت جستجوگر بودنم، از پس  ،به دنياي فناوري عالقه ،با عالَم موسيقي چهارده ساله
استيو جابز . مترجم نشده استكم و يا عدم پيگيري  دانشِبه لطف خدا، چيزي از محتواي اين كتاب فداي 

زندگي  ؛ نقاطكردهياد  ”نقاط“استنفورد، از  دانشجويانِالتحصيلي  در سخنراني معروف خود در مراسم فارغ
   : استيو به قولِ. كتاب را شكل دادندلحنِ و  ،كنار هم نشستند ،ي اين اثر به كمكم آمدند در ترجمه ،من

. شان بسيار واضح خواهد شد ولي در خود آينده رابطه ،نقاط با نگاه به آينده غيرممكن است وصل كردنِ«
با ) پس از طي مسير(توانيد  گويم، وصل كردن نقاط با نگاه به آينده غيرممكن است، شما فقط مي دوباره مي

بنابراين بايد ايمان داشته باشيد كه آنها روزي در آينده به هم . نگاه به گذشته آنها را به هم متصل كنيد
زيرا . ديگري تقدير يا هر چيزِ شما بايد به چيزي ايمان داشته باشيد؛ خدا، سرنوشت، دست. ستخواهند پيو

دهند تا هميشه از  مسير آينده را ترسيم خواهند كرد و به شما اين اطمينان را مي ،اين ايمان و آن نقاط
همين است كه تمام . درَب تان پيروي كنيد، حتي زماني كه شما را از مسيري گرم و نرم بيرون مي قلب

  ».زند ها را رقم مي تفاوت
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 10آن، در  ي متن انگليسيِ من بعد از مطالعه. در سطح جهان منتشر شد 1390آبان  2كتاب در اين 

ويرايش  طي سه مرحلهآن را  بهمن 12آذر تا  19سپس از  .آذر تمام كردم 17آبان ترجمه را شروع و در 
البته اين انتهاي كار نبود زيرا بايد چشم دومي . خود اطمينان حاصل كنم نمودم تا از كيفيت عالي كارِ

كرد تا نكاتي را كه از نظرم دور مانده بود، گوشزد  من، بازخواني مي نهاييِ آمد و اثر را همزمان با ويرايشِ مي
. برسدبه شما  ،فرسا طاقت روز كارِ 92بعد از اينك  تاكتاب نهايي شد  ويرايش اولِ بود كه بدين صورت .كند

 و صرفاً بر اساسِ رتكه انداختنچتمامش را بدون  زيرانيست، منّتي  كسيبر اين مسير هاي  بابت سختي
 ي فارسيِ خواست اين كتاب صاحب يك ترجمه دلم ميم؛ ا هپذيرا شدخودم  هاي و دغدغه معيارهاي شخصي

ها  به گمانم همين انگيزه .گره بخورد آنخواست نام من با نام  و اگر خودخواهي ندانيد، دلم مي. شود بديل بي
  .است و مرا تا ابد بابت آن پاسخگو كرده ،ها را رقم زده جمه با ساير ترجمهكه تفاوت اين تر بوده

  

      
  

یي شما عزيزان بدانيد كه اين كتاب به طور انحصاري در سايت  الزم است همه منتشر شده و  نارن
حتي ( ها و سايت عمومي فضاهاي اشتراكآن در  دادنِ قرارهرگز در هيچ محل ديگري ارائه نخواهد شد، لذا 

یمن و  مادي و معنوي حقوقِ نقض) ،نيكوبا قصدي  فايل اين كتاب اعم از  گونه دستكاري در هر .است نارن
، ديگريا اشخاصي  به نام شخص كتابيا بازنشر  و ،آن) يا به(كوچكترين چيزي از ) يا اضافه كردن(حذف 

ناديده انگاشتن توافقات ميان او و  ،ترجمهحقيقي اين  ميل قلبي صاحبِحقوق فردي و احترامي آشكار به  بي
ی چيزي  .اخالقي است نماد بي از همه، و بدتر اثر، ي رائهارزش كردن زحمات صورت گرفته براي ا ، بينارن

ي هر گونه  خوشحال خواهم شد كه در صورت مشاهده .خواهم دانم و مبرا مي من شما را از آن مبرا مي كه
یتخلفي، من يا    .را در جريان قرار دهيد نارن

ی البته فقط با لينك دادن به سايت(ها  وبالگ و ها سايت ،هاي اجتماعي در شبكه كتاب معرفيِ ) نارن
ي امتنان  مايه، دانش با توسط افراد ترجمه لحن و سبكي  محترمانهنقد . خوشحالي ما خواهد شد موجبِ

نمود فيزيكيِ احترامِ شما به  كردن اين اثر قرار دارد كه Donateو فراتر از اينها،  .خاطر شخصِ من است
پرسيدب، بارها از خود ي كتاب در حين مطالعهه ك شودكيفيت ترجمه باعث  اميدوارم .استبنده  زحمات :

و برويد  www.narenji.ir/steveكتاب  و انحصاري به آدرس اختصاصيسپس و  »نكنم؟ Donateچرا «
 .كنيد چنيناز صميم قلب و با رضايت خاطر 

  
  

  استراتژي كاري
  

بازخورد از دوستان نزديكم در شروع ترجمه، معيار ديگري  گرفتنِناشر و نيز چند با  مذاكرهاندكي بعد از 
 ،به خاطر موضوع و نام استيو جابز ،حاضر دانستم كتابِ براي خود و اين كتاب ترسيم كردم؛ از آنجايي كه مي

استراتژي اصلي  بدل به ،موانع ميان اثر و مخاطبين ، حذفخواهد داشت بسيار زيادي خود به خود مخاطبِ
لذا به جاي اينكه دنبال . اين موانع بودند ترينِ به كتاب، اصلي دستيابيو زمانِ انتظار براي قيمت كه  ؛من شد
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با آقاي  و رايزني پس از تماس و آشنايي ،گذاري كنم را بگيرم يا خودم براي آن سرمايه اش چاپ رسمي

رمند چاپ رسمي كتاب،  بايد خاطر نشان كنم كه. گرفتم به صورت ديجيتال كتابي  تصميم به ارائه ،ه
و انتظار  مدت زمانِ طوالنيِ ،فعلي ي اختياريِ هزينهكف  قيمتي چند برابرِبا قطعاً محتواي آن را 
زديد و به  رسانْد و در نتيجه شايد اصالً قيد خريدش را مي به دست شما مي تيراژي بسيار اندك

كنم به مخاطب خود  ، آثاري كه فكر نميبرديد موجود در اينترنت پناه مي چكانيِ و قطره هاي معمولي ترجمه
  .ارائه  نه از لحاظ كيفيت، و نه از لحاظ سبك :احترام كافي را گذاشته باشند

رمندآقاي اوالً به قول  به چند دليل صورت گرفت؛ فوق اتخاذ استراتژي شما مخاطبين اين كتاب  ،ه
هاي ديجيتال هستيد و قطعاً تعداد زيادي از شما به استفاده از  ي فناوري اغلب از پيگيران اخبار حوزه

به تاپ يا كامپيوتر شخصي را  لپ ،روي تبلت بر محتواهاي ديجيتال عادت داريد و خواندن اين كتاب
از  ”روي جلدبر با قيمت گزاف “دهيد؛ ثانياً كسب سود متعارف  چاپي آن ترجيح مي ي ي نسخه مطالعه

ولو  اندكروي جلد با قيمت “مخاطب، مطلوب من نبوده و نيست بلكه كسب سود متعارف از تعداد كمي 
با حذف  آورد زيرا اين استراتژي اي وسيع از مخاطبين است كه مرا سر ذوق مي از گستره ”اختياري
ي  شما با هزينه :استمفيد هم براي كتاب و ، هم براي مخاطب، هم براي مترجم، ضروري هاي غير واسطه

 و درك باالي مخاطبين، اثرم شويد؛ من فقط با تكيه بر كيفيت مي خوبي  صاحب كتابي با ترجمه ،اختياري
؛ اين اثر ندارند كردن Donateو ابايي از  شوم كه براي كارم ارزش قائلند دوستاني از شماره فزون مي صاحبِ

ارزش  ، بينامناسبهاي  ترجمه جا نخواهد ماند و محتواي آن توسط بالقوه مخاطبِ عظيمِ كتاب نيز از خيلِو 
  .نخواهد شدو تكه تكه 

  

      
  

 يك سايت پر بازديد در ايران است،كه در نوع خود اولين همكاري يك مترجم با ، گمانم اين همكاريبه 
ها به  انسان در آن، نوعي از زندگي كه: باشد مدار و در عين حال اخالقتواند تمريني براي زندگي مدرن  مي

تالشِ  حقِاجبار  ، و بيكنند هم تقلب نميكنند، از روي ورقِ  دست در جيب هم نمي هم اعتماد دارند،
یحركت امروزِ من و بازخوردهاي . آورند يكديگر را به جاي مي راهگشا  ي ما و شما ، قطعاً براي همهنارن

صورت گرفته براي اين كتاب را،  زحمت اميدوارم. خودمان آشنا شويم اكند تا بيشتر ب و كمك مي خواهد بود
كنيد اين  چنانچه فكر مي(. جاي آوريدبه  www.narenji.ir/steve در آدرس اختصاصي آن Donateرا با 

گرايانه است، حتماً اين كتاب را بخوانيد، زيرا به شما خواهد  هايش را شرح دادم، آرمان نوع از زندگي كه مؤلفه
  ).حقيقي دست يافت رضايت توان به مياست كه  ”يعمل گراييِ آرمان“آموخت كه فقط با 

  
  

  گرامي؛ مترجمينِسايرِ سخني با 
  

هايي كه با در دست گرفتن كتاب و ورق  سختي. هاي كار ترجمه آگاهيد شما بيش از هر كسي به سختي
) چه مالي و چه احساسي(مثبت  و با دريافت بازخورد ،شود فرسا به لذّت بدل مي زدن آن بعد از تالشي طاقت

. كند اما در اين بِين برخي رفتارها اين لذّت را با تلخي همراه مي. زند ي كتاب بعدي دامن مي به شوقِ ترجمه
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به عبارت ديگر ! جوششي است، نه كوششي ،شود ي ديگري كه با عشق انجام مي ترجمه و هر كار خالقانه

شوند،  ي تحت اللفظي مي و احياناً مضاميني كه جايگزين ترجمه ،)هاو چيدمان اين(ها  تك واژگان، آرايه تك
) ديگري ي كسِ مثالً از ترجمه(بايستي از درون ما بجوشند و كنار هم بنشينند نه اينكه آنها را از بيرون 

من تا به اين لحظه كه كتابم در دسترس عموم قرار گرفته، جز نگاهي به چند پاراگراف از  .قرض بگيريم
و (نظر ديگري به كار رقبا ) اند را در اينترنت قرار داده هاآن گرامي، كه خود مترجمين(هاي اين كتاب  مهترج
اي بهتر از اثر من ارائه شده يا خير  ام و آن تك نگاه نيز به اين خاطر بوده كه بدانم آيا ترجمه نداختهنياَ) رفقا

ام از  لذا تنها خواسته). بردم دوستان بهره مي آثارشتم و از دا ام را براي خود نگاه مي ، ترجمهكه اگر شده بود(
  .ي من حترام به روح كلّي و لحن ترجمها! است و بس» احترام« ،شما همكاران

تقليد نكنيد زيرا ) حتي با ذكر منبع(اين ترجمه  اختصاصيِ آراييِ از واژه كه دارم انهّي مجدتقاضا شما از
اي كه اولين تقليد را  از لحظه: زند تر به خود شما مي اي جدي بلكه صدمه ،كند دار مي نه تنها اثر مرا خدشه

كه اثرتان نخواهيد بود؛ و آيا اين كم چيزي است كه آدمي خود بداند ) و تمام تام( انجام دهيد، ديگر صاحبِ
گذرد، اما  ي دنيا به سادگي از كنار اين گونه مسائل مي روزه و غش دارد؟ بشر در اين واديِ چند كارش غلّ

اي خلوت كنيد و از خود بپرسيد كه  پس لحظه مان؟ مانيم و اَعمال عمر، ما ميسويِ ديوارِ   مگر نه اينكه آن
وستي، همكاري، يا عزيزي به ممكن است د .هست يا خير »شما«ي احترام  شايسته» من«ا خواست قلبي يآ

 ،يا عزيز  به آن دوست، همكار، .گيري از اين اثر كند و شما را ترغيب به بهره »خيالِ وجدان بي«: شما بگويد
جستجو كرد، زيرا از اموري  اا بايد در عالَمِ معنندارد، وجدان ر جايوجدان در عالَمِ خيال «: كنم عرض مي

  ».بيش نيستيمهويت،  بيهايي  سايه دهد و بي آن، مي ااست كه به وجود تك تك ما معن
  
  

  سپاسگزاريِ ويژه
  

ی«از جناب كه شايسته است بسيار در اينجا،  رمند اصغر ع فراهم آوردن  برايشان   تالشبابت » ه
محتوايِ شان براي رسيدنِ بيني ، دقت و تيزاثر شان در ويراستاري متنِ بديل مناسب، كمك بيفنيِ  زيرساخت 

  .نمايم  تشكري ويژه، بندهشخص شان با  وصف غيرقابلِ صداقت و همدليِنيز و  ،كيفيت به مخاطبين با
  
  

N.N.D 
ر) نیما(ناصر    دادگس

naserdadgostar@gmail.com 
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ن، دو برادرزاده ویرایِش  میانِی  در روزهاِی    .اروپا به دنیا آمدند ی من در قلِب  این م
ا این ترجمه را تقدیم می  ...کنم به آ

  

  ُرنیکا     و    ِالیکا
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 ی نویسنده مقدمه
  

 اين كتاب چگونه پديد آمد

  
  
  
  

ها او هميشه با من رفتار  طي آن سال. ، يك تماس تلفني از استيو جابز دريافت كردم2004اوايل تابستان 
گرفت، به خصوص اگر در شُرُف معرفي يك محصول جديد به بازار بود و  اي داشت كه گاه شدت مي دوستانه

معرفي  -آنها مسئوليت داشتم هايي كه در رسانه- ن ا.نا.سيي  خواست آن را روي جلد تايم يا در شبكه مي
نداشتم و چيز زيادي هم از او به گوشم  ي فوقها اما هنگام آن تماس، ديگر مسئوليتي در رسانه. كنم
ابتدا كمي راجع به بنياد اَسپِن حرف زديم كه به تازگي به آن پيوسته بودم، دعوتش كردم در . خورد نمي

نه براي رفتن «شود ولي  از آمدن خوشحال مي كه گفت. ي كندسخنران كُلُرادوآيي تابستاني بنياد در  گردهم
  .خواست با هم قدمي و گپي بزنيم در عوض مي» روي صحنه،

اش   روي طوالني روش مورد عالقه دانستم كه رفتن به يك پياده آن موقع نمي. اين به نظرم عجيب آمد
قبالً . اش را بنويسم نامه زندگيخواهد  آخر سر فهميدم كه مي. براي انجام يك گفتگوي جدي است

ي بنجامين فرانكلين را نوشته و در حال كار روي سرگذشت آلبرت اينشتين بودم، ناخودآگاه  نامه زندگي
ديد؟  آمد، واقعاً در آن مقطع خودش را در اوج شكوفايي مي به نظر شوخي مي. العملم حيرت بود اولين عكس
پس . هاي بسياري پيش رو دارد راه ناهموار است و باال و پاييني يك  پنداشتم هنوز در ميانه من كه مي

  ».شايد ده يا بيست سال ديگر، وقتي بازنشسته شده باشي. اآلن نه«گفتم . مهلت خواستم
آمد تا با سردبيران تايم ناهار صرف كند و  1گشت، زماني كه به منهتَن مي بر 1984آشنايي ما به سال 

به يكي از خبرنگارها . جو بود حتي آن موقع هم زودرنج و ستيزه. البته مكينتاش نوظهورش را ستايش
ي تعامالت  هامان خود را شيفته  بعدها در صحبت. او را رنجانده بود  با گزارشي افشاگرانه چرا كهپرخاش كرد، 

حتي بعد از . هاي رابطه با او چنين احساسي داشتند هاي ديگر كه در طول سال پرشورش يافتم، مثل خيلي
وقتي چيز نويي براي عرضه به دنيا داشت، مثل كامپيوتر نكست يا . اخراج از اپل تماسش را با من حفظ كرد

ايين مرا به يك رستوران سوشي در پ. شد اش رويم قفل مي هاي افسونگري هاي پيكسار، ناگهان شاخك فيلم
چيزي كه در دست تكميل دارد، بهترين محصولي است كه در تمام عمرش  برد تا بگويد هر آن منهتَن مي
  .آمد از او خوشم مي. توليد كرده

ي تايم قرار داديم و او  بعدها كه دوباره بر تخت پادشاهي اپل جلوس كرد، تصويرش را روي جلد مجله
ي آن روزهاي ما در  تش براي فهرست تأثيرگذارترين افراد قرن، پروژهي پيشنهادا بالفاصله شروع كرد به ارائه

                                                            
1 Manhattan 
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را راه انداخت، با تصاويري نمادين » متمايز فكر كن«هاي  آگهي ينكمپِ هم همزمان با ما، استيوتقريباً . تايم
هميشه تالش براي تجليل از . مان برگزيده بوديم همان افرادي كه ما هم براي فهرست - برخي از-از 
  .دانست ثيرگذاران تاريخ بشري را محشر ميتأ

  
در يك مقطع در ايميلي . شنيدم جا از او مي نامه، هميشه و همه بعد از رد پيشنهادش براي نوشتن زندگي

استيو . انتخاب شده 1آالن تورنينگ گفت، لوگوي اپل براي يادبود طور كه دخترم مي كه آيا آن پرسيدماز او 
همين ماجرا . نداشت حقيقتاي كاش با اين فكر لوگو را انتخاب كرده بود ولي نه،  كرد جواب داد كه آرزو مي

آوري مطالبي  باره خودم را در حال جمع يك .ي اپل از ابتدا شد منجر به شروع مطالعه راجع به تاريخچه
اش  هنام پيرامون سرگذشت او يافتم، البته فقط براي آن روز مبادايي كه شايد تصميم به نوشتن زندگي

ي اينشتين، به يكي از رويدادهاي مربوط به كتاب در پالوآلتو آمد و مرا به  نامه پس از چاپ زندگي. گرفتم مي
 فرسايي قلماش موضوع خوبي براي  نامه كناري كشيد تا دوباره پيشنهادش را تكرار كند و بگويد كه زندگي

  .است
اش شهره بود و من هيچ دليلي براي باور  جابز به مراقبت از حريم خصوصي. اصرارش مرا ناراحت كرد

ولي در . گفتم، شايد يك روزي بنويسم ميبنابراين فقط . هايم را خوانده، نداشتم اينكه حتي يكي از كتاب
ابي راجع به استيو خواهي يك روز كت اگر واقعاً مي«همسرش لورين پاوِل، با صراحت گفت  2009سال 

 اش را گرفته بود و من پيشِ او به تازگي دومين مرخصي پزشكي» .بنويسي، بهتر است همين اآلن شروع كني
او . دانستم لورين اقرار كردم كه وقتي براي اولين بار خودش اين ايده را مطرح كرد، از سرطانش چيزي نمي

كه اولين تماس استيو با من درست به قبل از جراحي دانسته و توضيح داد   كس نمي هيچ  گفت كه تقريباً
 .اش را از همه مخفي نگه داشته بود ها بيماري گردد و همچنان تا مدت مي پانكراسش بر

وقتي جابز پذيرفت كه هيچ كنترلي نداشته . تصميم به نوشتن كتاب گرفتم بود كه در چنين وضعيتي
حتي آن را . اين كتابِ تو ست«: جمالتش چنين بود. لگير شدمباشد و حتي قبل از انتشار آن را نخوانَد، غاف

سپس در انتهاي همان پاييز، به نظر رسيد كه روي موضوع همكاري با كتاب تجديد نظر » .نخواهم خواند
براي همين تا مدتي . اي از مشكالت سرطان دست به گريبان شده بود خبري من، با دور تازه كرده، او در بي

  .موقتاً پروژه را به حالت تعليق درآوردم و اسخ ماندپ هايم بي تماس
  

اش منا  ي پالوآلتو، با خواهر نويسنده در خانه. با تماسش مرا غافلگير كرد 2009شب سال نوي  سپس در
شان  او براي همراهي هايش براي اسكي به سفري كوتاه رفته بودند ولي حالِ همسر و بچه. سيمپسون تنها بود

در ابتدا، يادي . رسيد، گفتگوي آن شب بيش از يك ساعت طول كشيد ناك به نظر مي ديشان. مساعد نبود
گفت از داخل  مي. شمار بسازد خواست يك دستگاه فركانس سال داشت و مي 12كرد از زماني كه تنها 

  .دپيدا كرده و توانسته بود قطعات را از او بگير ،HPمؤسس  2اي از بيل هيوليت ي تلفن، شماره كتابچه

                                                            
1 Alan Turning 

 م.ها را شكست و سپس با يك سيب آغشته به سيانور خودكشي كرد ي كامپيوتر كه رمزهاي جنگي آلمان نابغه بريتانياييِ  1
2 Bill Hewlett 
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 هاي پس از بازگشت به رأس مديريت اش، يعني سال آن شب، به من گفت كه دوازه سال اخير زندگي

ولي مهمترين هدفش چنان كه . ترين دوران كاري او از منظر ساخت محصوالت نوآورانه است اپل، خالقانه
انجام داده بودند را محقق كند؛ ساختن  1گفت، اين بود كه آنچه هيوليت و دوستش ديويد پكارد خود مي

 .شركتي ملهِم از خالقيت و نوآوري، چنان كه بتواند بيشتر از خود مؤسسينش عمر كند
دانستم كه از قضا از الكترونيك خوشش  هميشه خودم را از منظر شخصيتي، كودكي مي«: گفت مي

گفت كه  او از اهميت افرادي مي .3از پالرويد 2لَندادوين  ، يعنيبعد مطلبي خواندم از يكي از قهرمانانم. آيد مي
با خواندن آن مطلب، . قادر به ايستادن در تقاطع انسانيت و علم و برقراري پيوند ميان اين دو مفهوم بودند

و (نامه  شخص او براي نگارش اين زندگي  پيشنهادي تماين بود » .مشغولي باقي عمرم را انتخاب كردم دل
وقتي كه هر دو، هم انسانيت و هم علم، در .) ملموس بود تمي كاري، به راستي اين  نمونهحداقل در اين 

هاي  نامه موضوعي كه در نگارش زندگي ؛شود د، آن فرد مستعد بروز خالقيت مينشخصيتي قوي جمع گرد
اقتصادي ي من بود و معتقدم كه اين كليد اصلي برپايي ساختارهاي  فرانكلين و اينشتين هم مورد عالقه

  .مبتكر و پيشرو در قرن بيست و يكم است
به گمانم تو خوب بلدي از « :جواب داد. اش را بنويسم نامه خواهد من زندگي از جابز پرسيدم كه چرا مي

دانستم كه مجبور به مصاحبه با تعداد زيادي از افراد  مي. انتظار اين پاسخ را نداشتم» .مردم حرف بكشي
شان شده يا به حال خود رها  شان كرده و باعث ناراحتي حتي كساني كه از كار اخراج مرتبط با او خواهم شد،

وقتي خبر  بعدها. از آنها راحت كنار نيايد من ترسيدم كه با حرف كشيدنِ مي. شان كرده بود و يا خشمگين
بعد از يكي  ولي. راه هم نبوده ي من با افراد مختلف به گوشش رسيد، معلوم شد كه احساسم پر بي مصاحبه

براي صحبت با ) هاي سابقشدختر دوستحتي دشمنان يا (مشوق افراد مختلف به شد  بدل دو ماه، خودش
كنم،  شان نميهِام كه افتخاري بِ خيلي كارها كرده«: گفت مي. هيچ تالشي براي وضع محدوديت نكرد. من

  :ادامه داد» ،سامان ندادم و رسالگي و اينكه آن ماجرا را خوب س 23در  دخترم دوستمثل حامله كردن 
نوشتم هم نبود،  به دنبال اعمال نظارت بر آنچه مي» .4هيچ اسكلتي توي گنجه ندارم كه نشود بيرونش آورد«

اش زماني رخ داد كه ناشرم در  ي فكري تنها مشغله. يا حتي نخواست در حال تكميل كتاب آن را مطالعه كند
ي طرح روي جلد را كه ديد، خيلي منزجر شد تا جايي كه از  اولين نسخه. طرح روي جلد بود حال گزينشِ

  .موافقت كردم زود .من، هم خوشحال شدم و هم راغب. ي جديد دخالتش دهيم ما خواست در طراحي نسخه
و در  بعضي از آنها رسمي بود. كار با انجام بيش از چهل مصاحبه و گفتگو با شخص او به پايان رسيد

. هاي طوالني يا از پشت تلفن انجام گرفت روي يا رانندگي ه اش در پالوآلتو و بقيه هنگام پياد نشيمن خانه اتاق
اي با من صميمي و راحت شد، با اين حال بعضي مواقع  هاي آن دو سال به طور فزاينده در طول مالقات

شك ندارم » .5واقعيت ي تحريف دايره«گفتند  كارش در اپل به آن مي چيزي بودم كه همكاران كهنه شاهد آن
دهد؛  ي ما رخ مي هاي حافظه در ميان بود كه اين براي همه كه برخي مواقع پاي اشتباهات غيرعمدي سلول

                                                            
1 David Packard 
2 Edwin Land 
3 Polaroid 

  م.كنايه از اين كه رازِ مگو ندارم   4
  م.از آن، مستوجب گيوتين است تقليدهايي شخصي من و  آرايي همكار عزيز، اين يكي از واژه   5
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پس . كرد بازگو مي -و حتي خودش- اش از واقعيت را براي من  ي شخصي اما در ساير مواقع داشت نسخه

هايي را با بيش از صد تن از دوستان، آشنايان،  ، مصاحبهاو  ر در سرگذشتي بيشت داقهبراي انجام بررسي و م
  .رقبا، دشمنان و همكارانش ترتيب دادم

ي مقطع به مقطع آنچه  گونه اعمال محدوديت يا نظارت و نه حتي مطالعه همسرش نيز تقاضاي هيچ
ها و  ضعف نقطهبيان  ضمن رعايت صداقت برايدر حقيقت او مشوق من . خواستم منتشر كنم را نداشت مي

در همان اوايل به . ام ترين افرادي است كه ديده ترين و اصولي لورين يكي از باهوش. هاي شوهرش بود توانايي
تو نبايد آنها را . هايي از زندگي و شخصيت استيو كامالً آشفته بوده و اين عين حقيقت است بخش«: من گفت

عالي است ولي در عين حال داستان زندگي جالبي هم دارد، تنها  ها او در گيج كردن آدم. الپوشاني كني
 ».انتظارم اين است كه تمام داستانش را صادقانه تعريف كني

شكي نيست كه در بين . گذارم كه ميزان موفقيت مرا در اين مهم تشخيص دهد ي خواننده مي به عهده
آورند يا حتي شايد  طور ديگري به خاطر ميي واقعي، هستند كساني كه برخي حوادث را  بازيگران اين قصه

  .ام ي تحريف واقعيت استيو گير افتاده فكر كنند كه من هم در دايره
درست مثل دوران نوشتن كتاب هنري كيسينجر كه از برخي جهات آمادگي خوبي براي اين پروژه در 

ه احساسات مثبت يا منفي ي استيو جابز هم افرادي را ديدم ك نامه من به وجود آورد، در نگارش زندگي
ولي بيشترين سعي خود را . به خوبي قابل مشاهده بود 1شديدي نسبت به او داشتند، طوري كه اثر راشومون

 . اي موازنه و در مواجهه با منابع، شفافيت و صداقت اتخاذ كنم را به طور عادالنه ها تناقضبه كار گرفتم تا 

  
خالق، كه  يك كارآفرين به غايت قويِ ز و نشيب و شخصيتپر فرا اين، كتابي است راجع به زندگيِ

كامپيوترهاي شخصي، : و طغيانگري شش صنعت بزرگ دنيا را متحول كرد جويي اشتياقش براي كمال
شما . و نشر ديجيتال  هاي كامپيوتري ، تبلت)هوشمند(هاي همراه  هاي انيميشن، موسيقي، تلفن فيلم
كه البته جابز آن را  ؛فروشي هاي خرده فروشگاه: اضافه كنيدبه اينها توانيد حتي يك صنعت هفتم هم  مي

به عالوه، او مسيري را براي پيشرفت يك بازار جديد بر . متحول نكرد ولي مورد بازنگري اساسي قرار داد
 در طول مسيرجابز .  ها تكيه ندارد سايت محور است و فقط بر وب مبناي محتواهاي ديجيتال گشود كه برنامه

اش، شركتي معظم بر پا كرد و  اي حرفه  بلكه در مهمترين تالش ساخت، نه تنها محصوالت را متحول خود
، كه اپل اينك پر است از طراحاني خالق و مهندساني به وديعه نهادآن  دراي خود را چنان .ان.دي

، درست بعد از 2011ت در آگوس. توانند بينش جابز را در دنياي امروز به پيش برند پذير كه مي  ريسك
ي والدينش بنيان نهاد، اپل بدل به ارزشمندترين  استعفاي او از مديرعاملي شركتي كه روزي در گاراژ خانه

  .شركت دنيا شد
 

اي كه امريكا  در زمانه. در عين حال بسيار اميدوارم كه اين كتاب، كتابي باشد راجع به نوآوري و خالقيت
ي اين جهان پهناور در  مرزهاي نوآوري خود است و همزمان جوامع چهارگوشههايي براي حفظ  به دنبال راه

هاي ديجيتال هستند، جابز به عنوان آخرين نماد  ي زيرساخت تالش براي ساختن اقتصادهاي خالق بر پايه
                                                            

واقعيت رخ تواند باعث شود ميان يادآوري يك خاطره توسط ناظران عيني و  تأثير ذهنيت در به يادآوري خاطرات، كه مي   1
  م.هاي مشهودي بروز كند داده در خارج، تفاوت
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دانست كه بهترين راه براي خلق ارزش در قرن  او مي. راستين نوآوري، تخيل و ابداعات كاربردي مطرح است

هاي  پس شركتي ساخت كه در آن جهش ؛يستم و بعد از آن، برقراري پيوند ميان خالقيت و تكنولوژي استب
فكر  ”متمايز“جابز و همكارانش در اپل قادر بودند . آميزد تكنولوژيك با شاهكارهاي مهندسي در هم مي

ها و خدماتي  ، بلكه دستگاههاي هدف نساختند براي گروه  پيرايه و پيشرفته آنها صرفاً محصوالتي بي: كنند
دانستند كه به  كنندگان حتي نمي ؛ محصوالتي كه تا پيش از عرضه، مصرفارائه كردند كه از اساس نو بودند

  .آنها نياز دارند
  

. استيو يك رئيس يا انسان نمونه نبود كه خيلي پاستوريزه و فقط براي الگو شدن به عرصه آمده باشد
توانست اطرافيانش را به سمت  جابز نيز مي -ي ما هست كه در وجود همه-  هاي ابليسي تحت تأثير جنبه

افزار و  اشتياق و محصوالتش در پيوند با هم، درست مثل سخت ،شخصيت. خشم و نااميدي سوق دهد
پر از  ؛بخش بخش است و آگاهي ، الهامتوأمانماجراي زندگي او . يك كلِ بزرگتر بودند افزار اپل، همه اجزاء نرم
 .ها هايي راجع به نوآوري، شخصيت فردي، رهبري و ارزش رسد

  
سر و نابالغ است كه پرشور اما زودرنج،  اثر شكسپير، راجع به يك شاه خيره 1نري پنجمه ي نمايشنامه

براي آن «شود  رايش آغاز ميكتاب با اين س. است و ايراد بخش اما پر از عيب دل اما احساساتي، الهام سنگ
براي استيو جابز، » .ترين بهشت خالقيت شعر و موسيقي كه جلوس خواهد كرد در درخشان آتشينِي  الهه

در يك دره ادامه  باليدني دو خانواده شروع شد، سپس با  ترين بهشت خالقيت با قصه صعود به درخشان
  .را به طال تبديل كند 2اي كه در آن ياد گرفت چطور سيليكان يافت، دره

                                                            
1 Henry V 
 

2   Silicon : نهو  ،اين كلمه را سيليكانكتاب،  در كلِبه احتمال بسيار زياد، اكثر دوستان به بنده ايراد خواهند گرفت كه چرا 
به تيتر » كاني«پديا ذيل عنوان  ويكيدر . تان خورده است به گوش» هاي معدني كاني« حتماً عبارت. ام نوشته ،سيليكُن
 سيليسيم، اكسيژن و يك يا چند فلز به از تركيب شدنِ هايي كه كاني« :خوردخواهيد  بر» هاي سيليكات كاني«فرعي 

پس چرا بايد . ننوشته و نخوانده است» كُني«را » كاني«ي  كس كلمه هيچ. سيليكان، كانيِ سيليسيم است» .آيند دست مي
 »سيليكُت« را» سيليكات«و  »كُني« را »كاني«كنيم، چرا  اگر چنين ميو سيليكان را سيليكُن بنويسيم و بخوانيم؟ 

الاقل در چندين و  ام به شخصه شنيدهتا جايي كه ( ز كشوراز اين مطالب كه بگذريم، حتي در خارج ا ؟ننويسيم و نخوانيم
  .»اُ«نه  ،شود يكوتاه تلفظ م» آ«در اين كلمه  “o” .سيليكان است ،غالب براي اين كلمه تلفظ )امريكايي ي لهجهچند 

در . اند كه در جاي خود توضيح داده شده مواجه خواهيد شد اين مورد هاي مشابه نمونهي اين اثر با  در طول مطالعه
   .كاربلد است اعتماد داشته باشيد، اين اثر مترجمبه : بگويم استداللاينجا فقط سعي بر آن داشتم كه به زبان 
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 ها شخصیت
  

 
  
 
 .مهندس ارشد در آتاري، كسي كه بازي پنگ را طراحي و جابز را استخدام كرد. 1اَلكُرن اَل
 

 .جابز را برگرداند و مديرعامل اپل شد، نكست را خريد 1996در سال . 2آمليو گيل
 

 . رابط گرافيكي را براي مكينتاش توسعه داد قديمي اپل كهاز كارمندان . 3اتكينسن بيل
 

 .استدهاي، مادر دخترش ليسا جابز در هوم دختر دوست. 4برنان كريسان
 

در شهر نيويورك به نويسندگي وي ؛ 1978دختر جابز و كريسان برنان، متولد . 5جابز-ليسا برنان
 .مشغول است

 
 .آتاري و الگوي كارآفريني براي جابزمؤسس . 6نُالن بوشنل

 
ي اول حضور جابز، عضو هيأت مديره و محرم اسرار جابز بعد از  رئيس بازاريابي اپل در دوره. 7بيل كَمپبِل

 .1997بازگشت او در سال 
 

 .يكي از مؤسسين پيسكار و بعدها يكي از مديران اجرايي ديزني. 8ادوين كَتمول
 

 .سوتو در كاليفرنيا كه معلم معنوي جابز بود سبكبه  يك استاد ذن. 9كوبون چينو
 

 .را براي اپل ساخت و سه دهه با جابز همكاري كرد ”1984“جادوگر تبليغاتي كه آگهي . 1لي كلو
                                                            

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 



ت ی ص خ ا ش  ١٣ :صـفـحــه | ه
 .برد تيم مكينتاش در آغاز كه اكنون در بخش توليد اپل به سر مي انمديراز  .2كُلمن ”دبي“دبورا 

 
استخدام كرد؛ وي در آگوست  1998عمليات، مردي متين كه جابز به سال مدير ارشد . 3تيم كوك

 .به عنوان مديرعامل جايگزين جابز شد 2011
 

 .هاي توليد محتوا مدير خدمات اينترنتي اپل، فردي تعيين كننده در مذاكرات جابز با كمپاني. 4ادي كيو
 

ي  هاي اوليه كنا، كسي كه در سال ي رِجيس مك مؤسسه چيِ تبليغات. 5كانينگهام ”اَندي“آندرآ 
  .كرد ي مكينتاش با اپل همكاري مي پروژه
 

گير ديزني كه قرارداد ساخت فيلم با پيسكار را نهايي كرد و بعدها با  مديرعامل سخت. 6مايكل ايسنر
 .جابز درگير شد

 
 .مديرعامل اُراكل و دوست صميمي جابز. 7لَري اليسون

 
 .به اپل آمد تا آيـپاد را توسعه دهد 2001كه در سال   9يك مهندس پانكي. 8فيدلتوني 

 
 . افزاري موبايل در اپل هاي نرم مدير سرويس. 10اسكات فُرستال

 
هاي شرقي كه  ي سيب شهري و سالك طريقت دانشجوي كالج ريد، مدير يك مزرعه. 11رابرت فريدلند

 .بعدها مدير يك شركت معدني شد. قرار دادتأثير خود  در جواني جابز را تحت 
 

  .جايگزين او در تيم مكينتاش شد 1985مدير اپل در فرانسه، با اخراج جابز در سال . 12ژان لوئي گاسه
  

                                                                                                                                                                  
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 :ايدئولوژي پانكپديا،  رجوع شود به ويكي  9
10 Scott Forstall 
11 Robert Friedland 
12 Jean-Louis Gassée 
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  .1955افزاري عصر كامپيوتر، متولد  ي نرم نابغه. 1بيل گيتس

 
 .در تيم اصلي مكو همكار جابز   افزار مهربان و بامزه مهندس نرم. 2اَندي هرتزفلد

 
 . اي ستودني در مقابله با جابز عضو اصلي تيم مكينتاش، داراي روحيه. 3جوآنا هافمن

 
 .دانيِل كوتكي در كالج ريد و كارمند اپل در آغاز دختر دوست. 4اليزابت هلمز

 
 IIتوسط جابز استخدام شد تا مهندس برق اپل  1976يك ماركسيست سيگاري كه در . 5رد هالت

 .باشد
 

 .2005 سال جانشين ايسنر به عنوان مديرعامل ديزني در. 6باب ايگر
 

 .و محرم اسرار جابزكاري رئيس بخش طراحي در اپل، كه تبديل شد به شريك . 7آيو ”جاني“جاناتان 
 

ي كارشناسي ارشد در ويسكانسين كه  سوري تبار، دانشجوي دوره. 8جندلي ”جان“عبدالفتاح 
ن نزديك رينو، مدير پذيرايي تاو او در كازينو بوم .بيولوژيك جابز و منا سيمپسون استمشخص شد پدر 

 .است
 

با پاول جابز ازدواج كرد؛ آنها بعد از تولد  1946دختر دو مهاجر ارمني، كه در . 9كالرا هاگوپيان جابز
  .او را به فرزندي پذيرفتند 1955استيو در 

 
 .ل و استيو جابزپاوِفرزند دوم لورين . 10ارين جابز

 
 .سومين و آخرين فرزند لورين و استيو. 11ايو جابز

                                                            
1 Bill Gates 
2 Andy Hertzfeld 
3 Joanna Hoffman 
4 Elizabeth Holmes 
5 Rod Holt 
6 Robert Iger 
7 Jonathan "Jony" Ive 
8 Abdulfattah "John" Jandali 
9 Clara Hagopian Jobs 
10 Erin Jobs 
11 Eve Jobs 
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 .دختر پاول و كالرا جابز كه دو سال بعد از استيو به فرزندخواندگي پذيرفتند. 1پتي جابز

  
متولد ويسكانسين، ملوان نيروي دريايي ساحلي كه با همسرش كالرا، استيو را به . 2پاول رينهولد جابز
 . فرزندخواندگي پذيرفت

 
 .اولين فرزند استيو جابز و لورين پاوِل. 3ريد جابز

 
 .هاي اپل را توسعه دهد توسط جابز استخدام شد تا فروشگاه 2000در سال . 4ران جانسن

 
استعفا  1994وهاي ديزني، كه با ايسنر به مشكل خورد و در سال رئيس استودي. 5جِفري كاتزنبرگ

 .وركز را تأسيس كند تا استوديوي دريم ،كرد
 

 .كارمند اپل در آغاز و ترين دوست جابز در كالج ريد، همراه جابز در سفر به هند نزديك. 6دانيِل كوتْكي
 

 . و مغز متفكر پيكسار ينمؤسسيكي از . 7جان لَستر
 

 .مدير بازاريابي كه در اپل و نكست با جابز بود. 8لويندانل 
 

 .كه براي جابز مثل پدر بود گذار بزرگ و رئيس اپل لين سرمايهاو. 9كوال مايك مارك
 

كرد و همواره يك مشاور معتمد  ي تبليغات كه در اوايل كار، جابز را راهنمايي مي نابغه. 10كنا رِجيس مك
 .باقي ماند
 

 .دير بازاريابي مكينتاش در آغازم. 11مايك مري
 

                                                            
1 Patty Jobs 
2 Paul Reinhold Jobs 
3 Reed Jobs 
4 Ron Johnson 
5 Jeffrey Katzenberg 
6 Daniel Kottke 
7 John Lasseter 
8 Dan’l Lewin 
9 Mike Markkula 
10 Regis Mckenna 
11 Mike Murray 
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 نتوانست هاي اينتل كمك كرد ولي مديرعامل اينتل كه به سازگاري مكينتاش با تراشه. 1پاول اوتليني

  .آوردي آيـفـُن را فراهم  ي همكاري با پروژه زمينه
 

ساكس و سپس برخورد كالج پِن، كه بعدها به گُلدمن  التحصيل فهميده و خوش فارغ. 2لورين پاوِل
 .با استيو جابز ازدواج كرد 1991در سال  او. ي بازرگاني استنفورد رفت دانشكده
 

  .دان متولد ممفيس، دوست جابز وكيل و حقوق. 3جرج رايلي
 

ي اپل و براي جابز مانند يك  ي هيأت مديره اي دنياي فناوري، عضو اوليه گذار افسانه سرمايه. 4آرتور راك
 .يك پدر
 

افزار اپل  رئيس مهندسان سخت 1997همكار جابز در نكست، در سال . 5رابينشتين ”رابي“جاناتان 
 .شد

 
كوال دعوت به همكاري شد تا در مقام مدير اپل، استيو  توسط مارك 1977در سال . 6مايك اسكات

 .كند مهارجابز را 
 

مديرعاملي اپل استخدام شد، توسط جابز براي  1983مدير اجرايي پپسي كه در سال . 7جان اسكالي
 .منجر به اخراج جابز گرديد 1985درگيري اين دو در سال 

 
متولد ويسكانسين، مادر بيولوژيك استيو جابز كه او را براي . 8جوآن شيبل جندلي سيمپسون

ود او مادر منا سيمپسون نيز هست و البته اين فرزندش را نزد خ. ي جابز سپرد فرزندخواندگي به خانواده
 .بزرگ كرد

 
اش با استيو را كشف كرد و از آن موقع  رابطه 1986خواهر بيولوژيك جابز، در سال . 9منا سيمپسون

ي جابز و  ، رابطه)جايي نه اينجا هر(مادرش جوآن   هايي بر اساس زندگي رمانوي . خيلي با هم اُنس گرفتند
 .نوشت) پدر گمشده(دلي و نيز زندگي پدرش عبدالفتاح جن) يك آدم عادي(دخترش ليزا 

                                                            
1 Paul Otellini 
2 Laurene Powell 
3 George Riley 
4 Arthur Rock 
5 Jonathan "Ruby" Rubinstein 
6 Mike Scott 
7 John Sculley 
8 Joanne Schieble Jandali Simpson 
9 Mona Simpson 
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 .و جدا شد يكي از مؤسسين پيكسار كه با جابز به مشكل برخورد. 1اَلوي رِي اسميت

 
 .شدبه اسكيزوفرني مبتال  1990ي  نظير تيم اصلي مكينتاش كه در دهه نويس بي برنامه. 2بارِل اسميت

 
رئيس مهندسان  1997در سال  همكار جابز و رابينشتين در نكست كه. 3توانيان ”اَوي“اَوِديس 

 .افزار در اپل شد نرم
 

كه  اي يك بريتانيايي عاشق موسيقي، همكار لي كلو و دانكن ميلنر در شركت تبليغاتي. 4جيمز وينسنت
 .كه اپل به همكاري گرفته بود

 
جابز را در آتاري مالقات كرد، اولين شريك جابز و وازنياك در اپل كه طي يك اقدام . 5ران وِين

 .سهمش را واگذار كرد تمام ابخردانه، همان ابتدان
 

جابز راهي پيدا كرد تا . استدهاي يك متخصص كامپيوتر و الكترونيك در هوم. 6استيفن وازنياك
اين دو در تأسيس . بندي و بازاريابي كنند كرد، بسته اي را كه وازنياك طراحي مي العاده  مدارهاي فوق صفحه

 .ددناپل با يكديگر شراكت كر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1 Alvy Ray Smith 
2 Burrell Smith 
3 Avadis "Avie" Tevanian 
4 James Vincent 
5 Ron Wayne 
6 Stephen Wozniak )م.دارد وتافتايد  نيز احتماالً با چيزي كه پيشتر شنيدهب تاكين ا رد تلفظ صحيح اين نام(  
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 .1956پاول جابز همراه با استيو، 
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 .آلتوس و گاراژي كه اپل در آن متولد شد جابز در لوس ي پدريِ خانه

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ت ی ص خ ا ش  ٢٠ :صـفـحـه|  ه
  
  
  

 
 .1972استدهاي،  هوم دبيرستانِ عكسي از كتابِ سالِ
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 فصل یک
  

  كـــــودكـــــي دورانِ
 

 برگزیده  و رهاشده 
 
 
  
  

 رزندخواندگيـف
  

در پايان خدمت در نيروي دريايي ساحلي، پاول جابز با همكارانش شرطي  و بعد از جنگ جهاني دوم
ي آينده براي خودش  ظرف دو هفته حتماً كه گفتشان  در سانفرانسيسكو محل پهلو گرفتن كشتي. بست

متر و  سانتي 183 قامتي به بلندايشده،  او يك مكانيك موتور با بدني خالكوبي. خواهد كردهمسري پيدا 
اش نبود كه منجر به قرار مالقات با كالرا هاگوپيان، دختر  اما اين قيافه .بود 1شبيه جيمز ديناي  چهره

 برخالف دوستانش و پاول ظهر از بعد روز آنبود كه بلكه تنها دليل اين . خوي دو مهاجر ارمني شد شيرين
پاول  1946ده روز بعد در مارس  .داشتند اتومبيل برود، بيرون آنها با خواستمي ابتدا كالرا كه ديگري گروه

ازدواج رؤيايي تا چهل سال بعد زماني كه مرگ كالرا را  اين. برد ،با كالرا نامزد كرد و شرطي را كه بسته بود
  .ماند باقي از پاول گرفت، پايدار

گرچه پدرش الكلي . بزرگ شد 3ويسكانسين 2تاونِ ني دامداري در جرم پاول رينهولد جابز، در يك مزرعه
در غرب  ،بعد از ترك دبيرستان. متين و آرام باقي ماند عمرشپاول تا پايان  بود اما -گاهي بدزبان و-

اينكه شنا بلد نبود  عاطل و باطل بود تا اينكه به عنوان مكانيك مشغول به كار شد و در نوزده سالگي حتي با
مستقر شد و بيشترِ  4زيگم. سي.مژنرال ا. سا.سا.ي كشتي يو شهروي عر. به نيروي دريايي ساحلي پيوست

تبحرش به عنوان مكانيك و . خدمت كرد 5جنگ را در عمليات انتقال نيروها به ايتاليا زير نظر ژنرال پتُن
شد و بدين سان  مي  نيز گاه دچار مشكالت جزئي برايش به همراه آورد ولي گاه و بيرا نشان تقديرهايي  آتش

  .ي ملواني باالتر نرفت هرگز از درجه
  

                                                            
1 James Dean 
2 Germantown 
3 Wisconsin 
4 USS General M. C. Meigs 
5 Patton 
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كشور در  1يعني محل فرود هواپيماي والدينش بعد از ترك توركس ؛متولد نيوجرسي بودهاگوپيان كالرا 
كالرا وقتي با پاول مالقات . نقل مكان كردند 3فرانسيسكو سان 2ي ميشنِ به محله او در كودكيِآنها . ارمنستان

ازدواج كرده ولي همسرش در يك بار اينكه قبالً : كرد، رازي در دل داشت كه كمتر كسي از آن مطلع بود
تشكيل ي  كه مالقات اول با پاول جابز برايش پيش آمد، آماده  از اين رو در آن برهه. جنگ از دست رفته بود

 .يك زندگي نو بود
ي  ي هيجان و غليان دوران جنگ را داشتند، بعد از انعقاد معاهده كه تجربه ديگر مثل بسياريدو  آن

. مخاطره را آغاز كنند اي تشكيل دهند و يك زندگي بي صلح تصميم گرفتند به جايي آرام بروند، خانواده
  .كردند سرالدين پاول با و 4ويسكانسين آغازين زندگي مشترك را درشان كم بود براي همين چند سال  پول

. در آمد 6كوچيدند جايي كه پاول به عنوان مكانيك به استخدام اينترنشنال هاروِستر 5به اينديانا سپس
 پولي در آنهاهم كردن خودروهاي قديمي بود و در اوقات فراغتش با خريد و فروش و تعمير  او سر  سرگرمي

 .دوم بشود ي خودروهاي دست وقت فروشنده ه طور تمامباألخره هم از شغلش استعفا داد تا ب. آورد مي
. به آنجا برگردند تاشوهرش را راضي كرد  1952در سال باألخره فرانسيسكو بود  كالرا كه عاشق سان
پاول در يك . يك آپارتمان گرفتند 8گيت درست در جنوب پارك گُلدن 7ست ي سان روبروي اقيانوس در محله

شان قادر به  عنوان مأمور استرداد استخدام شد؛ خودروهايي را كه صاحبانمالي به تأمين يك شركت 
د و در كنار آن همچنان به خريد و تعمير و فروش آور ها نبودند مجدداً به تصرف شركت در مي بازپرداخت وام

 .كندپرداخت تا يك زندگي مناسب براي همسرش فراهم  خودروهاي دست دوم مي
خواستند، ولي كالرا از مشكل بارداري خارج از رحم  بچه مي. شان كم بود زندگياما با اين حال چيزي در 

به فكر پذيرش  ،شان از ازدواجپس سال  9يعني  1955بنابراين در . دار شدن نبود برد و قادر به بچه رنج مي
 . سرپرستي يك بچه افتادند

  
. تبار ي روستايي آلماني خانوادهاز يك  دختري پاول جابز اهل ويسكانسين بود، مثلجوآن شيبل نيز 

مور ي پرورش س در آنجا با همسرش يك مزرعه  مهاجرت كرد، 9ي خليج گرين  پدرش آرتور شيبل، به حومه
آرتور . پرداختند 10رسازيرا تملك كردند و به طور تفريحي ولي همراه با موفقيت، به فروش امالك و گراوِ

                                                            
1 Turks 
2 Mission 
3 San Francisco 
4 Wisconsin  
5 Indiana 
6 International Harvester 
7 Sunset 
8 Golden Gate 
9 Green Bay 

  /http://fa.wikipedia.org: سازي گراورپديا،  رجوع شود به ويكي  10 
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سرسختانه مانع از پا گرفتن عشق اول جوآن شد،  ؛ط دخترشگيري بود، به خصوص در مورد رواب آدم سخت

  .ي او گرچه هنرمند بود، اما كاتوليك نبود چرا كه پسر مورد عالقه
پدرش پااليشگاه نفت . برجسته در سوريه بود  اي فرزند خانواده 9در بين  فرد ترين جندلي جوانعبدالفتاح 

كار ديگر داشت، داراي مايملك فراوان در داماسكوس و حمص بود و به خاطر موقعيتش به  و و چندين كسب
، دار  مادر او،  يك زن مسلمان سنتي و همسري خانه. توانست قيمت گندم را در منطقه كنترل كند راحتي مي

عبدالفتاح با . ها نيز توجه خاصي به آموزش داشتند ي شيبل، جندلي مثل خانواده. كار بود مطيع و محافظه
روزي مسيحيان رفت، بعدها در مقطع كارشناسي از دانشگاه امريكايي  ي شبانه وجود مسلمان بودن به مدرسه

  .آمددانشگاه ويسكانسين التحصيل شد و سپس براي اخذ مدرك دكتراي علوم سياسي به  بيروت فارغ
آنها دو ماه در حمص بودند، جايي كه جوآن از . ، جوآن با عبدالفتاح به سوريه رفت1954در تابستان 

در بازگشت به ويسكانسين، فهميد كه باردار سپس ي عبدالفتاح پخت غذاهاي سوري را ياد گرفت و  خانواده
پدر جوآن . داشتند كه به طور رسمي ازدواج كنندنتصميم هنوز هر دو در بيست و سه سالگي، . شده است

. كرد كه اگر دخترش با عبدالفتاح ازدواج كند، او را طرد خواهد كرد آن زمان در حال فوت بود و تهديد مي
سال  بنابراين در اوايل. ي كوچك كاتوليك پذيرفته شده باشد سقط جنين هم انتخابي نبود كه در يك جامعه

انسيسكو مسافرت كرد، جايي كه تحت مراقبت يك پزشك مهربان قرار گرفت؛ آن فر جوآن به سان 1955
سر و صدا   آورد و بي ها را به دنيا مي بچه. شدند پزشك حامي مادراني بود كه به طور ناخواسته حامله مي

 .داد مراحل فرزندخواندگي را انجام مي
التحصيل كالج  سپرد كه فارغ يسرپرستي فرزندش را فقط به كساني م: داشتشرط اصلي جوآن يك 

ولي با تولد . بنابراين دكتر اوضاع را طوري سامان داد كه كودك به يك وكيل و همسرش داده شود. بودند مي
. اند و از توافق عدول كردند خواسته ، آن زوج منتخب گفتند كه يك دختر مي1955 ي فوريه 24آن پسر در 

لكه به فرزندي زن و مردي در آمد كه يكي از دبيرستان ترك همين شد كه آن كودك، پسر يك وكيل نشد ب
كار بود كه  داشتني تحصيل كرده و عاشق كارهاي مكانيكي و ديگري بانويي بسيار مهربان و دوست

 . كردند نامگذاري» استيون پاول جابز«پاول و كالرا فرزندشان را . كرد مي حسابداري

اند، جوآن از امضا كردن اسناد مربوطه سر باز  ستان را تمام نكردهبا آگاهي از اينكه زوج مذكور حتي دبير
سرانجام جوآن راضي شد كه با . ي جابز ها طول كشيد، حتي بعد از انتقال كودك به خانه ماجرا هفته. زد

ها را  ي كالج پسرش، برگه انداز كردن هزينه تعهد كتبي آن زوج مبني بر افتتاح يك حساب بانكي براي پس
 .كندامضا 

خواست بعد از آن  پدرش در حال فوت بود و او مي. اما دليل ديگري هم براي امتناع جوآن وجود داشت
در بازخواني خاطرات، به   بعدها گاهي. خيلي زود با جندلي ازدواج كند، پس اميدش را زنده نگه داشت

 .توانسته پسرش را برگرداند فت كه بعد از ازدواج، ميگ اش اعضاي خانواده
در . شدن مراحل واگذاري كودك رقم خورد، يعني بعد از نهايي 1955آرتور شيبل در آگوست  فوت

ي كاتوليك  نخستين روزهاي كريسمس آن سال، جوآن و عبدالفتاح در كليساي سنْت فيليپ متعلق به فرقه
سال بعد از آن  الملل خود را عبدالفتاح دكتراي سياست بين. واقع در خليج گرين ازدواج كردند 1آپوستل

                                                            
1 St. Philip The Apostle Catholic Church 



ک ی ل  ص  ٢٤ :صـفـحـه|  ف
بعد از طالق جوآن و . گرفت و همان سال فرزند ديگرشان به دنيا آمد، دختري كه نامش را منا گذاشتند

فلسفي شد و دخترش منا نيز در چنين جوي رشد - ، جوآن وارد يك زندگي رؤيايي1962جندلي در سال 
جايي نه  هر“دوران را در كتابش  شد، وي بعدها آنما ي روزگار  شده ي تحسين كرد و بدل به نويسنده

سال زمان بايد  20ي جابز نهايي شده بود،  اما از آنجا كه واگذاري استيو به خانواده. به تصوير كشيد ”اينجا
 .گذشت تا اين دو يكديگر را پيدا كنند مي

ع به اين والدينم راج«گفت  مي. دانست كه به فرزندخواندگي پذيرفته شده استيو جابز از سنين پايين مي
روزي روي  داشت مربوط به شش يا هفت سالگي خود؛اي واضح  خاطره» .راست بودند مورد با من خيلي رو

طرف خيابان بود،  اش آن كه خانه همسايه دخترك ،اش بازي كرد كه هم شان بازي مي هاي جلوي خانه چمن
هاي داخل سرم  چراغ«: تيوبه قول خود اس» خواستند؟ ات تو را نمي خب يعني والدين واقعي«: پرسيد

خيلي  ”.تو بايد درك كني ،نه“والدينم گفتند . كنان دويدم داخل خانه يادم هست كه گريه. خاموش شدند
هر دوشان اين را  ”.ما تو را مخصوصاً انتخاب كرديم“جدي بودند، درست توي چشمم زل زدند و گفتند 

 ».گذاشتند مي شان تأكيد لماتتك ك روي تك. گفتند و خيلي آرام برايم تكرار كردند
ترين  اش شد و نزديك اين مفاهيم بخشي از وجود جابز و خودشناسي. مخصوص. برگزيده. شده رها

 1دل يوكام. بود نهاده هايي در كامش به جا دوستانش اعتقاد دارند آگاهي از رهاشدگي در بدو تولد، زخم
ساخت،  شتن كنترل كامل روي محصوالتي كه مياش به دا كنم عالقه فكر مي«گفت  اش مي همكار قديمي

كه درست بعد از كالج خيلي  2گرِگ كَلهون» .اش در بدو تولد بود ناشي از شخصيت او و رهاشدگي  مستقيماً
تمايل داشت محيط پيرامونش را كنترل كند و محصوالت را درست مثل «: گفت به جابز نزديك شد، مي

خيلي مواقع از واگذار شدن به «: دركذكر رد ديگري را هم وي مو» ديد تعميمي از وجود خودش مي
استيو روش . داد به او حس استقالل ميها  حرفاين . زد اي ديگر و دردهاي ناشي از آن حرف مي خانواده

شد كه از دنيايي متفاوت با محل تولدش  داشت و اين از آن ناشي مي كردن شخصي خودش را براي زندگي
 ».آمد مي

زندگي، وقتي به سني رسيد كه جندلي در زمان تولد او داشت، جابز هم پدر شد و فرزندش را بعدها در 
گفت واگذار شدن  آن كودك مي كريسان برنان مادرِ.) البته سرانجام مسئوليت او را پذيرفت(از خود راند 

رخي از رفتارهاي توضيح ب درو اين  ”هاي قلب او را شكسته بود تمام شيشه“ي ديگر  استيو به يك خانواده
كسي كه رانده شده، ديگران را از خود خواهد «: كريسان معتقد بود. در اين كتاب به كمك من آمده است او

معدود كساني است  جزوكرد،  جابز كار مي زير نظردر اپل  1980ي  اَندي هرتزفلد كه در ابتداي دهه» .راند
ي استيو  سؤال اساسي درباره«: گفت او مي. را حفظ كردروابط نزديكش  -جابز و برنان-كه با هر دوي آنها 

رحم و گزنده  توانست خودش را كنترل كند و نسبت به ديگران آنقدر بي اين است كه چرا بعضي مواقع نمي
مشكل اساسي، وجود آن حس . گردد مي  اين به رهاشدنش در ابتداي تولد بر«: داد و ادامه مي» ؟نباشد
  ».تيو بودشدگي در زندگي اس رانده

كنم تا  ام، اينقدر سخت كار مي چنين تصوري وجود دارد كه چون من رها شده«: كرد جابز اين را رد مي
توانستند دوباره مرا داشته باشند، يا يك  كاش مي ام و والدينم را به اين آرزو دچار كنم كه اي نشان دهم عالي

                                                            
1 Del Yocam 
2 Greg Calhoun 



ک ی ل  ص  ٢٥ :صـفـحــه | ف
شايد اطالع از اينكه والدينم مرا واگذار كرده «: گفت مؤكداً مي» .واقعاً چرند است هاولي اين. چنين مزخرفاتي

هميشه احساس . ام شدگي نكرده ه باشد ولي هرگز احساس راندهاستقالل بيشتري داد بودند به من حس
و كالرا  همواره وقتي كسي پاول جابز» .باشمداشته ام، والدينم باعث شدند اين احساس را  خاص بودن داشته

اش نيستند،  كرد كه آنها والدين حقيقي كرد يا حتي فقط اشاره مي اش خطاب مي را پدرخوانده و مادرخوانده
و در مقابل از والدين » آنها هزار در صد والدين من هستند«: گفت مي. شد وحشتناك برافروخته مي

رحمانه نيست، عين  ن حرف اصالً بياي. تخمك هستندآنها فقط اسپرم و «: كرد طور ياد مي بيولوژيكش اين
  ».منشاء حيات بيولوژيك و نه چيزي بيشتر ؛واقعيت است

  
 

  1ي سيليكان دره
 

وقتي . بود 1950هاي اواخر دهه  ها شبيه همان كليشه دوران كودكي استيو با پاول و كالرا، از خيلي جنبه
هاي  استيو دو ساله شد، دختري به نام پتي را هم به فرزندي پذيرفتند و سه سال بعد به يكي از آن خانه

پاول را كه مأمور استرداد بود به  CITگذاري  شركت سرمايه. ي شهر نقل مكان كردند در حومه 2دستگاهي
 ؛رفتند 4ويو بنابراين به مانتين .منتقل كرد ولي او استطاعت زندگي در آنجا را نداشت 3آلتو دفتر خود در پالو

  .تر در جنوب اي ارزان منطقه
حالي  يك روز در. اش به خودروها و مكانيك را به استيو انتقال دهد آنجا بود كه پاول سعي كرد تا عالقه

» .استيو، از حاال اينجا ميز كار تو ست«: داد، گفت كه بخشي از ميز كار داخل گاراژ را به پسرش نشان مي
كردم  فكر مي«: گفت مي. كرد مي مند  ساز عالقه آورد كه پدرش او را به ساخت محصوالت دست جابز به ياد مي

اگر قفسه . چطور هر چيزي را بسازددانست  به خاطر اينكه مي. كه هوش طراحي پدرم خيلي خوب است
 ».حصار خانه كه شكست، يك چكش هم به من داد تا كنارش كار كنم. ساخت خواستيم، يكي مي مي

جابز در . ويو را احاطه كرده است ي مانتين هاي پشتي و كناري خانه حياط ،پنجاه سال بعد هنوز آن حصار
هاي حصار كشيد و درسي را به خاطر آورد كه از پدر به  داد، دستي به تخته حالي كه آن را به من نشان مي

ها و حصارها  حتي براي ساختن بخش پشتي قفسه :درسي كه پاول گفته بود خيلي مهم است. ارث برده بود
حتي به . پدرم عاشق اين بود كه كارها را درست انجام دهد«. هايي كه از نظر پنهان هستند يعني قسمت
 ».داد توانستي ببيني هم اهميت مي هايي كه نمي ظاهرِ بخشي

اش  هاي مورد عالقه را با طرح پاول جابز به تعمير و فروش خودروهاي دست دوم ادامه داد و استيو گاراژ
ها، نوارهاي باريك  خطوط، دريچه: داد ها را نشان پسر مي پدر جزئيات طراحي داخلي اتومبيل. نقاشي كرد

گشت،  مي كرد و به گاراژ بر هر روز بعد از اتمام كار، لباس كارش را عوض مي. ها فلزي و تودوزي صندلي
كردم كه بشود او را با آموزش فنون مكانيك  فكر مي«: ر جايي گفتپاول بعدها د. رفت استيو هم دنبالش مي

                                                            
1 Silicon Valley 

  م.دنشو اندازه ساخته مي هاي مسطح و هم شكل كه در قطعه زمين يكهاي  خانه  2
3 Palo Alto 
4 Mountain View 



ک ی ل  ص  ٢٦ :صـفـحـه|  ف
وقت به كارهاي مكانيكي عالقه نشان  واقعاً هيچ. هايش كثيف شود درگيرِ كار كنم ولي دوست نداشت دست

  ».نداد
گرچه در گذر زمان، » .اي نداشتم ولي به بودن با پدرم چرا من به تعمير خودرو عالقه«: گفت جابز مي

يك . شد بيشتر وابسته مينيز كرد ولي با اين حال به پدرش  از پيش مفهوم فرزندخواندگي را درك ميبيش 
داخل موتورخانه، «: روز وقتي هشت ساله بود، عكسي از دوران خدمت پدرش در نيروي دريايي پيدا كرد

گفتن  ”واي خدا“اين يكي از آن لحظات . رسيد به نظر مي جيمز دينشبيه  و پيراهنش را در آورده بود
  ».اند قيافه بوده واي خدا، والدينم سابقاً خيلي جوان و خوش ؛براي يك كودك بود

پدرم دانش زيادي راجع به «: ي الكترونيكي براي او حاصل شد از طريق كار روي خودروها، اولين تجربه
چيزهاي . سر و كار داشت )الكترونيك(الكترونيك نداشت ولي در تعمير خودروها و ساير چيزها، خيلي با آن 

الكترونيك براي استيو خيلي جالب بود، حتي » .مند شدم گفت، خيلي عالقه الكترونيك را كه برايم  ابتدايي
. فروشي داشتيم آخر هر هفته، سياحتي توي قراضه«. ها براي يافتن قطعات تر از سياحت داخل آشغال جالب

خوان فروشگاه  آورد كه پدرش در پيش به خاطر مي» .گشتيم مي ها جور قطعهاز اين دنبال ژنراتور، كاربراتور و 
» .دانست هاي پشت باجه مي اي را بهتر از آدم تاجر خوبي بود، چون قيمت مناسب هر قطعه«زد  چانه مي

ي كالج من  هزينه«. ديدن اين چيزها به درك تعهدي كه والدينش در زمان پذيرش او داده بودند، كمك كرد
دالر  50رفتند  هاي تصادفي ديگر را كه راه نمي ن يا ماشينآمد كه پدرم يك فورد فالكُ دست ميطوري به  اين
هم چيزي  1داخلي درآمد  ي  فروخت و به اداره دالر مي 250كرد، بعد  كار مي آنها اي روي خريد، چند هفته مي
 ».گفت نمي

شركت متبوع  .ساخته شده بود 2رايشلبفروشي به نام جوزف  -ي جابز و منازل آن منطقه توسط بساز خانه
ايشلر با الهام . هاي مختلف كاليفرنيا ساخت خانه در بخش 11.000بيش از  1974تا  1950هاي  او بين سال

هاي  ها، خانه ي پيشرفته براي تمام امريكايي هاي ساده در ساخت خانه 3از نگرش خاص فرانك لويد رايتز
هاي  سقف به كف، طرحاز اي  يي بودند از قبيل؛ ديوارهاي شيشهها ساخت كه داراي ويژگي خرجي مي كم

در يكي از . اي كشويي هاي بتني و درهاي شيشه ، كف5پوشش تخته و الوار ، ساختار بي4طبقه باز
هايش شيك و ارزان و  خانه. انجام داد يايشلر كار بزرگ« : هامان در اطراف آن محله، جابز گفت روي پياده

هاي  ويژگي. آوردند درآمد به ارمغان مي اي را براي مردم كم ي تميز و حس و حال سادهطراح. خوب بودند
كف گرم خانه  وقت آنو  يكرد پهن مياي هم داشتند، مثل گرمايش از كف؛ يك قالي  العاده كوچك ولي فوق

  ».شد ميآيند  ها خيلي خوش براي ما بچه
او اشتياقي را شكل داد تا محصوالتي با طراحي زيبا كم در  ر كمهاي ايشل گفت درك ارزش خانه جابز مي

هاي ساده را در چيزي متمركز كنم كه  من عاشق اينم كه طراحي عالي و قابليت«براي عموم مردم بسازد 

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

 خانه به  هاي داخليِ د و ايوانندار همكفي  مساحتي كمتر از طبقه ،بااليي طبقاتالگوهاي معماري داخلي كه در آنها   4
  م.هستندمشرف  لنِو سااول  ي طبقه

  م.شوند پوشانده نمي) ها الوارها و تخته مثالً(ها  خانه ي مدرن كه در آنها اجزاء سازنده پستهاي طراحي  گرفته از سبك بر   5



ک ی ل  ص  ٢٧ :صـفـحــه | ف
 ؛اين بينش اصلي اپل است«: ها گفت و افزود اين را با اشاره به وقار و سادگي آن خانه» زياد گران نباشد

ساخت آيـپاد هم مد حين همان چيزي كه در  م وك سعي در انجامش داشتيلين مكاري كه در ساختن او
 ».بودنظرمان 

گفت جابز مي. مردي موفق ؛كرد ي بنگاه معامالت امالك زندگي مي خيابان، يك نماينده آن طرف :
من هم “براي همين پدرم فكر كرد كه . زند رسيد دارد ثروتي به هم مي آنقدرها زرنگ نبود ولي به نظر مي«

هاي شبانه رفت، آزمون  به كالس ؛و خيلي سخت كار كرد، اين را كامالً به خاطر دارم ”توانم انجامش دهم مي
 ».از رونق افتاد امالك بازار كه بود روزهاهمان درست . ت امالك شدمجوز شغلي را گذراند و وارد كار معامال

. رفت ي ابتدايي مي آن زمان استيو به مدرسه ؛در نتيجه، خانواده از نظر مالي يك سال بد را پشت سر گذاشت
را بر عهده گرفت، يك وام  )ادواتي با كاربرد علمي ي سازنده( 1مادرش حسابداري كمپاني شركاي واريان

چه چيزي راجع به جهان «يك روز معلم كالس چهارم از استيو پرسيده بود . اخذ كردندنكي ثانوي هم با
» .باره پدرم اينقدر ورشكسته شده كنم كه چرا يك درك نمي«: جواب داداو » كني؟ هست كه تو دركش نمي

ي بهتر در پيش  ك فروشندهاي را براي بدل شدن به ي كرد كه پدرش هرگز رفتار حقيرانه يا مزورانه افتخار مي
اصالً در  .ولي پدرم اين كار را بلد نبود يدبراي فروش امالك شما بايد پيش مردم چاپلوسي كن«نگرفته 

  .بنابراين پاول جابز برگشت سر كار مكانيكي خودش» .كنم از اين بابت تحسينش مي. خونش نبود
وي . پرستيدشان آنكه از آنها الگوبرداري كند، ميپاول فرد آرام و موقري بود، صفاتي كه پسرش بيش از 

  :كرد طور ذكر مي را اين اش نمونه از ارادهاستيو يك  كه. بود اي در عين حال آدم بااراده
 
هاي  يك مرد مجرد، از آن تيپ آدم. كرد كار مي 2هاوس مان مهندسي بود كه در وستينگ در نزديكي«

آن موقع والدينم هر دو شاغل . كرد قات از من نگهداري مياو داشت كه گاهي دختري هم دوست. ژوليده
مردك . ماندم ي آنها مي رفتم آنجا و يكي دو ساعتي خانه بودند، بنابراين من بعد از مدرسه يك راست مي

ي ما، از فرط ترس عقل از  يك شب دختره آمد خانه. را كتك زددخترش  دوستچندين بار بدمستي كرد و 
اينجا او “ :آمد، اما پدرم سرراهش ايستاد و گفت مردك هم مست و آويزان دنبالشسرش پريده بود، آن 

شاعرانه ياد  1950ي  همگي دوست داشتيم از دهه. همانجا ماند ياروو  ”ست ولي تو قرار نيست وارد شويا
  ».را خراب كرده بود امثال آن مردك زندگي افراد محلهولي   كنيم،
 

كرد  هاي دوكي شكل در سرتاسر امريكا مي ي پر از درخت چيزي كه آن محله را متفاوت از هزاران محله
وقتي به اينجا «آورد كه  جابز به خاطر مي. خواستند مهندس باشند اين بود كه حتي ولگردهايش هم مي

ي منطقه به  ارتش توسعه گذاري هاي آلو و زردآلو بود ولي به خاطر سرمايه كناري درخت آمديم، در هر گوشه
شروع كرد تا را ي سيليكان را  فراگرفت و به سرعت پيشبرد آرزوهايش  استيو تاريخ دره» .سرعت شروع شد

بعدها ادوين لَند از پالرويد برايش تعريف كرد كه چطور از طرف . نقش خود را در تاريخ ايفا كندبتواند 
شراكت كند،  U-2هاي هواپيماهاي جاسوسي  ت دوربينآيزنهاور دعوت به همكاري شده بود تا در ساخ

فيلم . خواست بفهمد كه تهديدهاي متوجه امريكا از طرف شوروي تا چه اندازه واقعيت دارد چون ارتش مي

                                                            
1 Varian 
2 Westinghouse 
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، در نزديكي محل سكونت جابز فرستاده 1ويل ي محافظ به مركز تحقيقات ناسا در ساني تهيه شده را در جعبه

 مركزشود به زماني كه پدرم مرا به  كامپيوتري كه ديدم مربوط مي )ي پايانه(اولين «: گفت استيو مي. بودند
  ».واقعاً عاشقش شدم. برد 2مزيا يمطالعات

  
سازي  ، بخش موشك1956در . يكي در آن حوالي پا گرفتند پيمانكاران دفاعي يكي 1950ي  در دهه

ساخت در كنار مركز ناسا تأسيس شده بود؛ يعني چهار  ها را مي هاي بالستيك زيردريايي كه موشك 3الكهيد
 مترچند صد . نفر را در استخدام خود داشت 20.000اين شركت . ي جابز به آنجا سال قبل از آمدن خانواده

ترانسفورماتورهاي برقي را ها و  هاوس بود كه انواع لوله ي تجهيزات وستينگ توسعه شركت نيز تر  طرف آن
هاي نظامي را در  ي اين شركت شما همه«: آورد استيو به خاطر مي. ساخت هاي موشكي مي براي سيستم

  ».كرد انگيز مي زندگي در اينجا را هيجان ،پيشرفته بود ي شهر داشتيد و اين اسرارآميز و فوق حاشيه
هاي چنين  ريشه. رونق در منطقه پا گرفت پردر دوران احياي صنايع دفاعي يك اقتصاد تكنولوژيك و 

آلتو نقل مكان  زماني كه ديويد پكارد و همسر جديدش به پالو ، يعنيگشت مي بر 1938تحولي به سال 
آنها . ي آنها يك گاراژ داشت كه دوست نزديك پكارد، بيل هيوليت به زودي در آن سكني گزيد خانه. كردند

 - هاي منطقه است خانهدر كان اثبات كرد بخشي مفيد و به ياد ماندني ي سيلي كه تاريخ دره-در گاراژ 
در . سنج صوتي كردند تا اينكه باألخره اولين محصول تكميل شد؛ يك ارتعاش بندي مي هم وسايلي را سر

 .پكارد نخستين شركت پيشرو در ساخت ابزارهاي فني بود-، هيوليت1950ي  دهه
به  كار نداشتشان گنجايش ديگر  ها براي كارآفريناني كه گاراژ خانهمحلي  ،خوشبختانه در همان نزديكي

رئيس  4ي سيليكان را به مهد انقالب فناوري بدل كرد، فردريك ترمن در حركتي ستودني كه دره. وجود آمد
هكتاري براي  700هاي متعلق به دانشگاه يك پارك صنعتي  ي مهندسي استنفورد، در زمين دانشكده
. ي تجاري برسانند هاي دانشجويان را به مرحله ايده آنها تا به اين طريق احداث كردهاي خصوصي  شركت

ترمن «: گفت جابز مي. كرد ياولين مستأجر اين پارك كمپاني شركاي واريان بود كه كالرا جابز در آن كار م
اش بيش از هر كس ديگري موجبات رشد صنايع مرتبط با فناوري را در منطقه فراهم  العاده ي فوق با اين ايده

مهندسان  كارمند داشت و يگانه كمپاني پيشرو و بهشت 10.000 حدود HPدر ده سالگي جابز، » .آورد
  .جوياي ثبات مالي بود

كه يكي از مخترعين  5ويليام شاكلي. ها بود هادي با رشد منطقه فناوري نيمه ترين فناوري مرتبط مهم
، شركتي را 1956ويو نقل مكان و به سال  هاي بِل در نيوجرسي بود، به مانتين ترانزيستورها در آزمايشگاه

. برد ه ميقيمت براي ساخت ترانزيستورها از سيليكان بهر تأسيس كرد كه به جاي استفاده از ژرمانيوم گران
ي ترانزيستورهاي سيليكاني  مزاج شد و با رها كردن پروژه و دمدمي انضباط بياي  اما شاكلي به طرز فزاينده

                                                            
1 Sunnyvale 
2 Ames 
3 Lockheed 
4 Frederick Terman 
5 William Shockley 
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شركت كه را فراهم آورد  2و گوردون مور 1نُيسمقدمات خروج هشت نفر از مهندسينش، از جمله رابرت 

كارمند را به استخدام  12.000جايي رسيد كه شركت مزبور گرچه به . را تأسيس كردند 3فرچايلد  هادي نيمه
سيعني زماني كه  1968د ولي در سال خود در آورجنگ قدرت بر سر مديرعاملي را باخت، از هم پاشيد نُي .

هاي الكترونيك تأسيس  او بالفاصله گوردون مور را برداشت و با هم شركت ديگري به نام شركت مجتمع
 5گرُوسومين كارمندشان اندرو . تغيير داد 4به اينتل )اختصاربه (ي نامش را كردند كه خيلي زود و با هوشمند

ها، باعث  هاي حافظه به ساخت ريزپردازنده توليدات از ساخت تراشه بود كه بعدها با تغيير تمركزِ 5گرُو
ها در منطقه  هادي ي نيمه شركت فعال در حوزه 50در طول چند سال حدود . پيشرفت روز افزون شركت شد

 .گرفتپا 
او در سال  ؛اي كه توسط مور كشف شد ي اين صنعت همبستگي زيادي داشت با قاعده رشد فزاينده

نصب شده روي يك تراشه  نموداري براي سرعت مدارهاي مجتمع كه متشكل از تعدادي ترانزيستورِ 1965
شود، خط سيري كه  ميبار دو برابر  سرعت مذكور تقريباً هر دو سال يككه بودند، ترسيم نمود و نشان داد 

 ؛مورد تأييد مجدد قرار گرفت 1971اين مورد در سال . ها ادامه پيدا كند شد انتظار داشت براي مدت مي
 ي با نامزماني كه اينتل موفق شد واحد پردازش مركزي كاملي را روي يك تراشه قرار دهد، پردازشگريعني 
امروز  به قانون مور به طور عمومي تا. كردند را اطالق مي ”ريزپردازنده“كه به آن لفظ  4004اينتل 

جوان از  كارايي به قيمت، براي دو نسل از نوآورانِ نسبت با درست بوده و نتايج قابل قبول آن در ارتباط
خود را  آتيجمله استيو جابز و بيل گيتس، اين امكان را فراهم آورد كه برآورد هزينه براي محصوالت 

 .جام دهندپيشاپيش ان
 6ي يك نام جديد پيدا كند، نامي كه اولين بار دان هافلريي جغرافيا ها موجب شد اين منطقه صنعت تراشه

ذيل اين عنوان يك سري مقاله را به  ،1971ي  ي اخبار الكترونيك برگزيد تا از ژانويه نامه در هفته 6هافلر
فرانسيسكو و  انتا كالرا از جنوب سانس كيلومتري 64ي  دره ”.ي سيليكان امريكا دره“د؛ نگارش درآور

 ؛كامينو رئال را دارد لو در مركز ستون فقرات تجارت خود، ايافته خوزه امتداد  آلتو تا سن پالو   سرتاسر 
كاليفرنيا بود و اكنون يك  7ميشن 21هاي  اي سلطنتي كه در آن روزگار مسير دسترسي به كليسا جاده

 8ي ريسكيگذار هيسرما ثلثو ساالنه  كند را به هم متصل مي مختلفي ها خيابان شلوغ است كه شركت
در طول دوران رشدم تحت تأثير تاريخ آنجا قرار داشتم و «: گفت جابز مي. شود يم حسابرسيآن  در كايامر

 ».بخواهم بخشي از آن باشم كه همين باعث شد

                                                            
1 Robert Noyce 
2 Gordon Moore 
3 Fairchild 
4 INTEL: Integrated Electronics Corporation 
5 Andrew Grove 
6 Don Hoefler 
7 Twenty-One Mission Churches 
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. شد ها، او نيز با ديدن اشتياق بزرگترهايي كه پيرامونش بودند تشويق و برانگيخته مي مثل اكثر بچه
ر و بار تميزي داشتند، مثل ساخت بودند كاما اكثر پدرهايي كه در همسايگي «آورد كه  خودش به ياد مي

چيزهايي بزرگ شدم و مدام  من وسط يك چنين. جور چيزها اين از رادار و ،باتري ،هاي حساس به نور قلْطَ
الگوي «كرد  تر زندگي مي طرف ، هفت پالك آن1ترين همسايه، لَري لَنگ مهم» .كردم راجع بهشان سؤال مي

يك متصدي راديوهاي مخابراتي بزرگ و يك مهندس الكترونيك درست و : بود HPمهندسين بين من 
در حالي كه » .آورد تا باهاشان سرگرم شوم هايي مي رتپِ وخرت  برايم«: جابز با يادآوري اين، گفت» .حسابي

يك ميكروفون ذغالي با «: شديم به پاركينگ اشاره كرد و افزود زنان رد مي ي قديمي لَنگ قدم از جلوي خانه
 ام  شده بعد، صداي تقويتگفت داخل ميكروفون حرف بزنم و . باتري و بلندگو آورد و جلوي پاركينگ گذاشت

هاي الكتريكي  كننده ها هميشه به تقويت پدر استيو به او گفته بود كه ميكروفون» .شد از بلندگو پخش
  ».كند بنابراين رفتم خانه و به پدر گفتم كه اشتباه مي«احتياج دارند 

خالف نظر او  و وقتي استيو بر» كننده نياز دارد نه، حتماً به يك تقويت«پدرش به او اطمينان داد كه 
اي در كار  حتماً حقه. كننده كار كند امكان ندارد بدون تقويت«پدرش گفت خُل شده  ،رداصرار كرد كه ندا

  ».بوده
آخر با من  دست. كردم كه بايد آن را ببيند گفتم نه و اصرار مي چنان به پدر مي من هم«: گفت استيو مي

  ».”خب، بايد زودتر برگردم سر كارم“ :آمد و ديد، بعدش گفت
. كُلّ نيست كرد پدرش عقلِ اتفاق را به خاطر داشت زيرا اولين باري بود كه درك ميجابز به وضوح اين 
دستي  هميشه زرنگي و چيره. تر از والدينش بود او باهوش: ي ديگر هم رخ داد كننده بعد يك كشف نگران

زياد . كردم كه لعنتي خيلي باهوش است اي نبود ولي هميشه فكر مي كرده آدم تحصيل«: ستود پدرش را مي
بنا به قول » .آمد ي تمام كارهاي مكانيكي بر مي تقريباً از عهده. كرد مطالعه نداشت ولي خيلي كار مي

ي نامطلوب را پشت سر گذاشت كه منجر شد به فهم  خودش، بعد از ماجراي ميكروفون زغالي، يك دوره
وقتي . ي بزرگي بود و در ذهنم ثبت شد اين واقعاً لحظه«: تر از والدينش است االنتقال تر و سريع اينكه باهوش

طور كه  آن» .رود هرگز آن لحظه از يادم نمي. ترم، خيلي از اين فكر شرمنده شدم فهميدم كه از آنها باهوش
ي آنها بود، باعث شد احساس كند  بعدها به دوستانش گفت، اين كشف در كنار اين حقيقت كه فرزندخوانده

 .است -و منفصل و بريده-رامون جدا هم از خانواده و هم از جهان پي
تر است،  نه تنها فهميد از والدينش آگاه. ها اضافه شد ن قبليه آاي ديگر از آگاهي نيز ب كمي بعدتر اليه

شان را طوري  پاول و كالرا والدين بامحبتي بودند و زندگي. بلكه پي برد كه آنها هم از اين موضوع آگاهند
حاضر به از خودگذشتگي زيادي بودند تا او . سرك باهوش و خودرأي باشددادند كه مناسب آن پ وفق مي

هر دوشان هواي من را «شان برخوردار شود و به زودي استيو نيز به اين حقيقت پي برد  هميشه از حمايت
. ي خاصي هستم، در وجودشان احساس مسئوليت زيادي شكل گرفت وقتي فهميدند كه بچه. داشتند

براي . م كردندنام ي من يافتند و در مدارس بهتري ثبت هاي مورد عالقه پرت  و ين خرتتأمبراي هايي  راه
 ».بودندنيازهاي من احترام و اولويت زيادي قائل 

                                                            
1 Larry Lang 
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در . بزرگ شدنيز بنابراين او در آن دوران نه تنها با حس رهاشدگي در بدو تولد، بلكه با حس خاص بودن 

  . ميت بيشتري داشتگيري شخصيتش اه ذهن خودش، دومي در شكل
  
  

  مدرسه
 

البته اين در مدرسه منجر به بروز . ي ابتدايي، مادرش به او خواندن ياد داد حتي قبل از رفتن به مدرسه
ها گرم  رفت، بنابراين سرم را با شيطنت مي ام سر هاي اول يك جورهايي حوصله سال«برخي مشكالت شد 

اين، هم به سرشتش   نيست تحت تسلط ديگران باشد كهخيلي زود مشخص شد كه جابز مايل » .كردم مي
تر  كم با انواع ديگري از اجبار مواجه شدم كه با چيزهايي كه پيش كم«. گشت و هم به نوع پرورشش برمي

آنقدر هم فراگير بود كه هر نوع حس كنجكاوي . كرد محدودم مي  متفاوت بود و اين واقعاً ،تجربه كرده بودم
  ».شتكُ را در درونم مي

، چهار خيابان دورتر از 1950ي  ارتفاع دهه هاي كم يكي از ساختمان 1اش مونتالوما ي ابتدايي  مدرسه
دوست خوبي به نام ريك «كرد  هاي خركي تحمل مي بار آنجا را با شوخي محيط ماللتاستيو . شان بود خانه

مثالً يك پوستر زديم به تابلوي اعالنات با . كرديم انواع دردسرها را براي خودمان درست مي .داشتم 2فرنتينو
ها  ها دنبال گربه توي مدرسه سگ. كننده بود واقعاً ديوانه ”.ات را به مدرسه بياور حيوان خانگي“اين مضمون 

ها را متقاعد كردند كه رمز قفل  چهبار ديگر بعضي از ب» .واج كنار هم نشسته بودند و   ها هاج گذاشته و معلم
كس نتوانست  ها را عوض كرديم، هيچ ي رمز بعد رفتيم بيرون و همه«. شان را به آن دو بگويند دوچرخه
ها كمي  با رفتن به كالس سوم، شوخي» .شدتا آخر شب طول كشيد تا قضيه حل . اش را باز كند دوچرخه
يك شوك اساسي بهش . مان خانم تُرمن گذاشتيم ي معلميك بار مواد محترقه زير صندل«شدند   خطرناك

 ».داديم
با اين حال، . عجيب نبود كه قبل از اتمام كالس سوم، سه يا چهار مرتبه از مدرسه به خانه فرستاده شود

ي اصالح خاص خود را در پيش گرفت و با همان ژست آرام ولي پرصالبتش از مسئولين مدرسه  پدرش شيوه
استيو خوب به خاطر » !ببينيد، اين اشتباه او نيست« :پاول به معلمين گفت. ن كنندهم خواست كه چني

والدينش هرگز او را به خاطر » .توانيد او را عالقمند نگه داريد، پس اشتباه از شما است اگر شما نمي«: داشت
زد ولي من يادم  يپدرِ پدرم يك الكلي بود و او را با كمربند م«: هاي زمان مدرسه تنبيه نكردند شيطنت

دانستند كه تقصير  مي«و اضافه كرد كه هر دوي والدينش » دستي خورده باشم بار پشت آيد كه حتي يك نمي
و رتاز مدرسه است كه به جاي برانگيختن استعدادها، مرا مجبور به حفظ كردن چ هاي به درد نخور  رتپ

وابستگي و “ و ”عاطفگي حساسيت و بي“از از همان زمان شروع كرد به نشان دادن تركيبي » .كند مي
  .كه براي باقي عمر جزئي از شخصيتش شد ”تندمزاجي

                                                            
1 Monta Loma 
2 Rick Ferrentino 
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نوبت به كالس چهارم كه رسيد مدرسه تشخيص داد كه بهتر است او و فرنتينو را در دو كالس جداگانه 

بود، معروف به تدي و به قول جابز  1جين هيلمعلم كالس باالتر زني مصمم و جدي به نام ايم. قرار دهد
بعد از زير نظر گرفتن استيو براي چند هفته، خانم هيل فهميد كه » .بدل شد به يكي از قديسين من«

يك روز بعد از كالس، يك كتابچه پر از مسائل رياضي به من «. بهترين راه براي هدايت او جايزه دادن است
بعد يكي از  ”ديوانه شدي زن؟“با خودم گفتم  ”.بري و حلش كنيخواهم اين را به خانه ب مي“داد و گفت 

وقتي كارت باهاش تمام شد، اگر “ي زمين بود در آورد و گفت  هاي گنده كه به بزرگي كره چوبي نبات آن آب
و من دو روز بعد كتابچه را  ”دهم ي يك پنج دالري بهت مي تقريباً درست حلش كرده باشي، اين را به عالوه

خواستم بيشتر ياد بگيرم و او  فقط مي«بعد از چند ماه، استيو ديگر نيازي به تطميع نداشت » .دادم تحويلش
ها  ي سرگرمي ساخت دوربين، كاري كرد كه جابز سال يك بسته اهدايخانم معلم نيز با  ».را خوشحال كنم

نبود مطمئنم سر و كارم به بيش از هر معلم ديگري از هيل چيز ياد گرفتم و اگر به خاطر او «: بعد بگويد
دلواپس من  فقطمان،  در كالس«. اين رابطه باعث تقويت حس خاص بودن در استيو شد» .افتاد زندان مي
 ».ديد در وجودم مي خاصي چيزكه انگار . يكي بود

ها بعد خانم هيل عالقه داشت عكسي از كالس آن سال كه  تا سال. اين تنها ذكاوت نبود كه او ديده بود
جابز بدون پوشيدن پيراهن هاوايي آمده بود، ولي در . روز هاوايي گرفته شده بود را به ديگران نشان دهد در

او توانسته بود  به معناي واقعي عبارت. ها بر تن داشت عكس در وسط و جلوي همه، يكي از همان پيراهن
 !ها را از تنش در بياورد تا با آن عكس بياندازد پيراهن يكي از بچه ”زباني فقط با چرب“

آموزان  اي در سطح دانش نمره«: گفت خانم هيل در انتهاي كالس چهارم از استيو امتحان گرفت، جابز مي
ها هم روشن شده بود  حاال ديگر نه فقط براي خود او و والدينش، بلكه براي معلم» .كالس دهم كسب كردم

مدرسه در طرحي عالي پيشنهاد كرد به صورت جهشي دو كالس را رد . ز لحاظ هوش استثنايي استكه ا
ترين راه براي به چالش كشيدن و درگير نگاه داشتن هوش سرشار  كرده و سر كالس هفتم بنشيند؛ اين ساده

پس قرار شد  او بود ولي والدينش با حساسيتي بيشتر تصميم گرفتند كه فقط يك كالس را جهشي رد كند،
 .بر سر كالس ششم حاضر شود

فتي بود لُچ  پا و استيو كه از لحاظ اجتماعي يك انزواطلبِ دست. اين انتقال تا حدودي آزاردهنده شد
ي  بدتر اينكه كالس ششم در مدرسه. بزرگتر بودنداز او هايي يافت كه يك سال  ناگهان خودش را ميان بچه

ي ابتدايي مونتالوما فاصله داشت ولي از خيلي  فقط هشت خيابان از مدرسهكه  2ميدل كريتندن بود؛ ديگري
نگار  روزنامه. كردند داد مي بي هاي قوميتي همسايگي آن، گروهدر دنياي ديگري بود و براي خودش جهات 

د و خورد و نزاع يك رويداد هر روزه بود؛ درست مثل ز«نوشته  3مالون. سي سيليكان، مايكل ا ساكن دره
شد، فقط براي اينكه وانمود كنند قوي و  زياد چاقو به مدرسه آورده مي ،به طور معمول. ها زورگيري در توالت

آموزان به خاطر خالف گروهي به  در همان زمان كه جابز وارد مدرسه شد، يك گروه از دانش» .خشن هستند
، اتوبوس آن مدرسه به نكريتند تيمِ ي ديگر بر بوكس يك مدرسه تيمِ يزندان افتاده بودند و بعد از پيروز

  .طور كامل تخريب شده بود
                                                            

1 Imogene Hill 
2 Crittenden Middle 
3 Michael S. Malone 



ک ی ل  ص  ٣٣ :صـفـحــه | ف
اصرار «شد در وسط كالس هفتم با پدر و مادرش اتمام حجت كرد  جابز كه اغلب مجبور به قُلدربازي مي

شان به ندرت با هم  دخل و خرج. اين خواسته از نظر مالي مشكل بود» .ي ديگر ببرند كردم كه مرا به مدرسه
وقتي مقاومت «. اش تن بدهند مقطع كمترين شكي نبود كه سرانجام بايد به خواسته آند، ولي در خوان مي

دنبال بهترين به بنابراين . كردند، بهشان گفتم اگر قرار باشد به كريتندن برگردم، ترك تحصيل خواهم كرد
اي بهتر  الري در منطقهاي بيست و يك هزار د شان را روي هم ريختند و خانه ي پول مدارس گشتند و همه

 ».خريدند
آلتوس كه به  به سمت جنوب بود، به يك باغ زردآلوي سابق در لوس كيلومتر 5اين تغيير خانه فقط 

 سه، بود 2066ي كريست  ي آنها در جاده خانه. هاي دستگاهي شبيه به هم تبديل شده بود اي با خانه محله
اي آن رو به  به ساختمان مسكوني داشت كه درب كركرهتر يك گاراژ چسبيده  اتاق خواب و از همه مهم

توانست با قطعات  رسيد و هم پسرش مي اش مي در گاراژ، هم پاول به كارهاي مكانيكي. شد خيابان باز مي
 .الكترونيكي كار كند

 1وِيل ساني-ي كوپرتينو قطعه زمين متعلق به مدرسه طرف ديگر ويژگي مهم خانه اين بود كه درست آن
يك روز كه با استيو از جلوي آن خانه رد . ترين مدارس منطقه قرار داشت، يكي از بهترين و مطمئن

مردي كه . هايي بود ها هنوز باغ وقتي به اينجا آمدم در اين گوشه«: شديم با دست اشاره كرد و گفت مي
هر چيزي را در حد عالي او . كرد به من آموخت چطور با كودهاي مناسب باغباني كنم درست آنجا زندگي مي

ها و سبزيجات برايم  از همان موقع ميوه. نخورده بودماو هاي باغ  چيزي بهتر از ميوهتا آن روز . داد پرورش مي
 ».مهم شدند

  
خواستند كه او از  دادند، ولي مي شان تعصب به خرج نمي والدين جابز گرچه در مورد اعتقادات مذهبي

در سيزده سالگي اين . بردند ها او را به كليساي لوتران مي شنبه ابراين اغلب يكتربيت ديني برخوردار باشد، بن
دهنده از دو  يك طرح روي جلد تكان 2ي اليف مجله 1968در جوالي . كار هم به خط پايان خود نزديك شد

واي روحاني شنبه برد و در برابر پيش جابز آن را به مراسم يك. كار كرد) در افريقا( 3كودك گرسنه در بيافرا
داند كه من قصد دارم كدام يكي را  اگر بخواهم انگشتم را باال ببرم، آيا خدا از قبل مي«  :پرسيد. كليسا گرفت

  »باال ببرم؟
  

 ».خداوند از همه چيز آگاه است  بله،«پدر روحاني پاسخ داد 
  

و اينكه چه باليي سر  خب، آيا خدا راجع به اين عكس«: بعد از اين حرف جابز مجله را درآورد و پرسيد
  »داند؟ ها خواهد آمد هم مي آن بچه

  ».اما بله، خدا راجع به اين هم مطلع است  دانم كه دركش برايت سخت است، استيو، مي«: جواب شنيد
  

                                                            
1 Cupertino-Sunnyvale 
2 Life 
3 Biafra 



ک ی ل  ص  ٣٤ :صـفـحـه|  ف
اما در . جابز همانجا گفت كه به ستايش يك چنين خدايي اصالً كار ندارد و ديگر هرگز به كليسا نرفت

اش  ها را بعداً با بيان حاالت معنوي تجربيات آن سال. ن پرداختذ آموزش و تمرين اصولِها به  عوض، سال
بروز داد و گفت كه دين و مذهب زماني خوب است كه بر تجربيات معنوي تكيه داشته باشد و نه فقط بر 

ي ايمانِ  پايهنامي زماني از مسيحيت پر كشيد كه اين دين بيش از اندازه بر  خوش«. آميز روي عقايد تعصب
و نگرش او به هستي استوار  ي نوع زندگاني مسيح بر پايه  صرف قرار گرفت، حال آنكه بايد به جاي آن،

پندارم  گاهي مي. ي واحد معتقدم اديان مختلف، درهايي هستند به داخل يك خانه«: به من گفت» .شد مي
 ».رين راز استبراي من اين بزرگت. كنم كه نيست كه خانه هست و گاهي گمان مي

كرد، شركتي در نزديكي سانتاكالرا كه براي  كار مي 1فيزيكز-پاول جابز در آن زمان داشت در اسپكترا
ي  هاي اوليه نمونهبايد او به عنوان مكانيك شركت . كرد محصوالت الكترونيكي و پزشكي، ليزر توليد مي

ي شده بود كه عملكرد صحيح ليزر در پسرش مجذوب دقت باالي. ساخت محصوالت ابداعي مهندسين را مي
با كاربردهاي پزشكي و  ي آن انواع پيشرفته. ترازي با دقت باال است ليزر نيازمند هم«: گفت مي. گروي آن بود

اين چيزي است كه ما “گفتند  به عنوان مثال آنها به پدرم مي. هاي فوقِ دقيق بودند هوانوردي، داراي ويژگي
هاي آن  د طوري كه ضريب انبساط تمام قسمتوقطعه فلز يكپارچه درست شخواهيم و بايد از يك  مي

اكثر قطعات بايد با تراشكاري ساخته » .كار پيدا كنداين و او مجبور بود راهي براي انجام  ”يكسان باشد
كار او پسرش واقعاً تحت تأثير . شد و از اين رو پاول مجبور بود ابزارها و وسايل اختصاصي براي آنها بسازد مي

شد اگر به من ياد داده بود  خيلي عالي مي«. رفت مي پدركاري  قرار داشت ولي به ندرت به كارگاه تراش
ولي متأسفانه من هرگز نرفتم، به خاطر اينكه بيشتر به . كاري استفاده كنم ي تراش چطور از ماشين و ميله
  ».الكترونيك عالقه داشتم

  
به او نشان اش را  ي دامداري پدري تيو را به ويسكانسين برد تا مزرعهيك تابستان، پاول اسها  در آن سال

آنجا تولد يك گوساله را ديد و . ولي يك تصوير هميشه با او ماند  زندگي روستايي استيو را جذب نكرد. دهد
 اين چيزي نبود كه او«. خيلي متحير شد كه حيوان كوچك بعد از چند دقيقه تقال، راه رفتن را شروع كرد

از . تواند چنين كاري كند ي آدم نمي بچه. اش بود  همان موقع ياد گرفته باشد، بلكه به طور طبيعي در غريزه
  نظر نقطهاز » .كس ديگري مهم نباشد توجه است، حتي اگر براي هيچ جالبخيلي من اين شنظر 
طوري طراحي شده كه  شانگار بدن حيوان و مغز«: افزاري آن را اين طور بيان كرد نرم-افزاري سخت

  ».بالفاصله با هم شروع به كار كنند، نه اينكه ابتدا آن را بياموزند
 

ي  هاي دو طبقه استدهاي رفت كه فضاي بسيار بزرگي داشت متشكل از ساختمان در كالس نهم به هوم
معماران مدرسه توسط يكي از «: گفت خودش مي. داد آموز را در خود جا مي دانش 2.000صورتي رنگ كه 

روي از همين دوره  عشقش به پياده» .خواستند فناناپذير جلوه كند ها طراحي شده بود چون مي مشهور زندان
 .كرد پياده گز مي ،سر بر آورد، هر روز تنها از پانزده خيابان دورتر تا مدرسه

                                                            
1 Spectra-Physics 



ک ی ل  ص  ٣٥ :صـفـحــه | ف
نگي آن شناخت كه در فضاي ضدفره آموزان ارشدي را مي وسال كمي داشت، ولي دانش سن دوستان هم

دوستانم «: گفت جابز مي. بود 2ها و گيك  1ها آن دوران آغاز متفق شدن دنياي هيپي. ور بودند دوران غوطه
همگي به رياضي و علوم و الكترونيك عالقمند و البته عاشق آن فضاي . هاي باهوشي بودند واقعاً بچه

 ».دي بوديم.اس.ضدفرهنگي و ال
 ،كشي در يك مقطع با سيم. شد د معموالً شامل موارد الكترونيكي ميبه بع آنهاي خركي استيو از  شوخي

توانستند به عنوان ميكروفون هم مورد استفاده  از آنجا كه بلندگوها مي سپس. در تمام خانه بلندگو نصب كرد
توانست به اتفاقات  كه در آن مي دهاي اتاقش يك واحد كنترل درست كر ي لباس قرار بگيرند، داخل گنجه

هايش را روي گوش گذاشته بود و داشت اتاق والدينش را  يك شب، وقتي هدفون. هاي ديگر گوش كندجا
 .سيستم را جمع كندكل دستور داد  فراوانكرد، پدر مچش را گرفت و با ناراحتي و خشم  استراق سمع مي

اي قديمي  همان مهندسي كه در پايين خيابان خانه ؛رفت گاراژ لَري لَنگ مي عصرهاي زيادي را بهاستيو 
را به او داد و تشويقش كرد روي  -بود شكه استيو مجذوب- لَري سرانجام آن ميكروفون زغالي . داشت
هاي آماتوري و ساير ادوات الكترونيكي  هاي قابل مونتاژ براي ساخت راديو همان كيت. كار كند 3ها كيت هيت

ها به  كيت هاي هيت تمام صفحات و بخش«: گفت جابز مي. رهاي آن زمان بودكا ي لحيم كه مورد عالقه
اين سرگرمي . داد گذاري شده بود، البته دفترچه راهنما هم طرز كار را كامالً توضيح مي صورت رنگي كد

ساختي، يك  وقتي يك چندتايي راديو مي. شد فكر كني قادر به ساخت يا تعمير هر چيزي هستي باعث مي
حتي اگر قبالً يكي نساخته  ”توانم بسازم اين را هم مي“گفتي  ديدي و با خود مي يون در كاتالوگ ميتلويز
هايم، اين باور را به من  كيت شانس بودم چون در نوجواني هر دو، هم پدر و هم هيت  من خيلي خوش. بودي

  ».بسازمرا توانم هر چيزي  تزريق كردند كه مي
شنبه در  هاي سه آموزان كه شب اي از دانش نفره 15گروه  ؛هم برد HPگان لَنگ او را به باشگاه جويند

هر بار يكي از مهندسين را از آزمايشگاه «كرد كه  جابز تعريف مي. شدند دور هم جمع ميترياي شركت  كافه
. رساند پدرم با ماشين مرا مي. صحبت كند ،اي كه مشغول كار روي آن بود خواندند تا براي ما از پروژه فرا مي

 چرخيد ميبنابراين بحث ما حول اين . پيشگام توليد ديودهاي نورافشان بود HP. كردم توي بهشت سير مي
ي كاري  ي ليزرسازي مشغول بود، اين زمينه از آنجايي كه پدرش آن موقع در كارخانه» .كه با آنها چه كنيم

را كنار كشيد و بازديدي  HP در يك شب بعد از بحث، يكي از مهندسين ليزر. مورد توجهش قرار گرفت
ره با ديدن كامپيوترهاي ولي ماندگارترين خاط. اختصاصي از آزمايشگاه هولوگرافي براي خودش جور كرد

. اولين كامپيوتر روميزي را آنجا ديدم«. ي آنها بود، در ذهنش شكل گرفت در حال توسعه HPكوچكي كه 
اي كه در عين حال اولين كامپيوتر روميزي هم  حساب برجسته گفتند، ماشين مي 9100Aخودشان به آن 

وزن داشت ولي از نظر زيبايي واقعاً چيز خاصي  )كيلوگرم 20( پوند 40اي بزرگ و شايد  هثج. شد تلقي مي
  ».من كه عاشقش شدم. بود

                                                            
   /http://fa.wikipedia.org: هيپيپديا،  رجوع شود به ويكي  1
  /http://fa.wikipedia.org: گيكپديا،  رجوع شود به ويكي  2

3 Heathkit 



ک ی ل  ص  ٣٦ :صـفـحـه|  ف
شمار  و جابز تصميم داشت فركانس  دش تشويق مياي  به انجام پروژههاي باشگاه جويندگان  هر يك از بچه

تعدادي از . كند را شمارش مي )ثانيههر در (الكتريكي   هاي يك سيگنال دستگاهي كه تعداد پالس بسازد؛
آن زمان «. ساخت، پس تلفن را برداشت و به شخص مديرعامل زنگ زد مي HPعات مورد نيازش را فقط قط

آلتو گشتم و به منزلش  نشده نداشتند، بنابراين دنبال اسم بيل هيوليت در پالو هاي فهرست مردم شماره تلفن
داد و هم شغلي در بخش ها را  هم قطعه. خودش گوشي را برداشت و بيست دقيقه با من حرف زد. زنگ زدم

پدر «. را آنجا كار كرد استدهاي هومجابز تابستانِ بعد از ورود به » .HPي  كارخانه در شمار ساخت فركانس
  » .آمد ها هم دنبالم مي رساندم و عصر ها مي صبح

ران آن بين كارگ. در يك خط مونتاژ» ها روي قطعات ها و پيچ قرار دادن مهره«كارش عمدتاً عبارت بود از 
حسادت پررويي كه از طريق تماس با مديرعامل راه خودش را به داخل باز كرده بود، خط، نسبت به پسرك 

و او   ”من عاشق اين كارم، من عاشق اين كارم“يادم هست به يكي از ناظرهاي توليد گفتم «. ايجاد شد
باال، بيشتر مورد توجه قرار  ي در نشست و برخاست با مهندسين طبقهاو » .”به درك، به درك“: گفت
رفتم باال و باهاشان گپ  من هم مي. كردند آنها هر روز ساعت ده صبح دونات و قهوه صرف مي«گرفت  مي
  ».زدم مي
  

او  به باريد پدر وقتي باران مي- رساني را هم داشت  زمان شغل روزنامه هم. برد جابز از كار كردن لذت مي
ها به اين كار و در تابستان هم در بخش انبارداري   س دهم، آخر هفتهدر مقطع تحصيلي كال .كرد كمك مي

ر بود از خرت حياط مثل. مشغول بود 1كفروشگاه لوازم الكترونيكي هالتهاي  پرت و پشتي منزل پدرش كه پ
 ها قفسههايي از  رديفكه داخل  الكترونيكي بود انواع لوازمخودروها، فروشگاه غارمانند هالتك هم انباشته از 

بهشتي براي سپورها در زميني به مساحت يك بلوك شهري، پر از قطعات نو، كاركرده، : ندشد ميچپانده 
. شدند هاي آشغال ريخته و در حياط بيروني انباشته مي قطعات بدون جداسازي داخل سطل. تعميري و مازاد

»اي جالبي در آن نگه بود كه چيزه  شده ي حصاركشي ساحل، يك محوطه پشت اين محوطه نزديك
تمام . مثل اجزاي داخلي يك زيردريايي پوالريس كه اوراق و براي مصرف مجدد فروخته شده بود ؛داشتند مي

كهربايي و  ،ها چراغ  ها و حباب سوئيچ. سبز و خاكستري هاي ارتشيِ آنجا بود با رنگ يشها كليدها و كنترلر
انگار كل   اي داشت، العاده دادي حس فوق شان مي وقتي تكانهاي اهرمي قديمي و بزرگي كه  سوئيچ. قرمز بود
  »!را فرستاده بودي روي هوا 2شيكاگو

رهاي كهنه قرار داشت كالسوهاي ضخيمي داخل  جلوي فروشگاه، كاتالوگدر هاي چوبي  در بخش قفسه
ها و گاهي  زنها، خا ها، مقاومت چيزهايي مثل سوئيچ ؛زدند و مردم براي خريد قطعات مورد نظر چانه مي

موفق هم پدر استيو عادت داشت براي خريد قطعات خودرو چانه بزند و اغلب . هاي حافظه جديدترين تراشه
استيو هم سلسله مراتب . دانست مي ي آن شد چون ارزش هر قطعه را بهتر از فروشنده به گرفتن تخفيف مي

دانش خود  -از طريق فروشندگي قطعات-  اش به مذاكره و كسب منفعت به خاطر عالقه. طي كردبه خوبي را 
هاي مخصوص فروش قطعات الكترونيكي دست دوم مثل بازار  به بازارچه. راجع به الكترونيك را افزايش داد

                                                            
1 Haltek 
2 Chicago 
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بخور بود كلي چانه  درد ها و قطعات به كه حاوي تراشه 1مدار  رفت و بر سر يك صفحه خوزه مي مبادالتي سن

 .فروخت ك ميزد و بعد آنها را به مدير هالت مي
دو تُني كه  2متروپوليتَنِ  يك نَش. با كمك پدرش توانست در پانزده سالگي اولين اتومبيل خود را بخرد

خواست اين را به  ولي نه مي خود استيو زياد آن را دوست نداشت. روي آن نصب كرد MGپاول يك موتور 
در «: گفت راجع به اين مورد مي. پدرش بگويد و نه اينكه بخت داشتن اتومبيل شخصي را از دست بدهد

كارها باشد ولي آن موقعي كه من يكي  خالف ترين اتومبيلِ متروپوليتَن باحال گذشته ممكن بود يك نَش
در طول يك سال از » .رفت، عالي بود همين كه راه ميبا اين حال . ترين اتومبيل دنيا بود خريدم، ضايع

كوپه با موتور آبارت جايگزين آن  850انداز كرد و توانست يك فيات  هاي مختلفش پول كافي پس شغل
انداز كردن آن براي  حس رضايت ناشي از كسب درآمد و پس. راهش كنم پدر كمك كرد بخرم و رو به «. كند

  ».خريد چيزي، واقعاً عالي بود
. تابستان براي اولين بار توهم زدم«شد  آغازجوآنا  ، اعتيادش به ماريدهم و يازدهم سال بين كالس همان

. در مقطعي پدرش مقداري علف داخل ماشينش پيدا كرد» .كشيدم پانزده سالم شده بود و مرتب علف مي
اين يكي از معدود دفعاتي بود كه با » .جوآنا ماري«: استيو خيلي راحت جواب داد» اين چيست؟«پرسيد 

خويي با  ولي پاول باز هم با نرم» .ي اساسي تمام عمرم با او بودآن مورد، تنها دعوا«. خشم پدر روبرو شد
در مقطع يازدهم » .قول خواست كه ديگر هرگز علف نكشم، ولي قول ندادم نم از«: پسرش مدارا كرد

ي  ها، در حال تجربه كرد و عالوه بر اين دي و حشيش هم استفاده مي.اس.تحصيلي به طور تفريحي از ال
با رفقا . كمي بيشتر در عمق اعتياد فرو رفتم«. بر ذهن هم بود يخواب بي افزايِ فرسا و توهم تأثيرات روان

 توي داخل كشتزارها يايا زديم، معموالً هم  چكانديم و توهم مي مان مي اي روي زبان دي قطره.اس.ال
 ».اتومبيل

دوراهي يافت، كه از ديد او  در دو سال آخر دبيرستان، از نظر فكري هم شكوفا شد و خودش را بر سر يك
گران خالق و  ي تالش وضع بود و طرف ديگرش ورود به جرگه هاي خُل يك طرفش ورود به خيل تكنيسين

هم هايي غير از علم و فناوري  دادم و به مطالعه در زمينه خيلي بيش از قبل موسيقي گوش مي«. بااخالق
از ديگر » .شان شاه لير را واقعاً دوست دارم دم كه از بينخوان ميهاي شكسپير را  نمايشنامه. مه بودروي آورد

از خودش پرسيدم كه چرا با شاه لير يك بار . بود 3ديك و اشعار ديالن توماس اش موبي هاي مورد عالقه كتاب
به ارتباطي او ولي  .ههاي ادبي ارتباط برقرار كرد ترين شخصيت ترين و طردشده و ناخدا اَهب، دو تا از خودرأي

، معلم كالس در كالس دوازدهم«. اش داشتم واكنشي نشان نداد، پس از خيرش گذشتم كه سعي در برقراري
 براي اسكي در برف بهاز ما را  عدهيك . ي زبان انگليسي مردي بود شبيه ارنست همينگوي برنامه فوق

  ».برد 4يوسميتي

                                                            
1 Circuit Boards 
2 Nash Metropolitan 
3 Dylan Thomas 
4 Yosemite 
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 كالس الكترونيك: ي سيليكان شد دره ، بعدها بخشي از فرهنگرفت ميهايي كه جابز  از كالس ديگر يكي

تهييج شاگردانش با ترفندهايي مثل آتش زدن  دريك خلبان سابق نيروي دريايي كه  ؛1كالوم جان مكآقاي 
اتاق وسايل او كه كليدش را فقط به شاگردهاي . اي داشت العاده سال، استعداد نمايشي فوقپيچ ت يك سيم
  .  رها و ساير قطعاتي كه به مرور زمان جمع كرده بودداد، پر بود از ترانزيستو نجيب مي

 )كنار پاركينگ ( ي مدرسه ي محوطه كالوم در ساختماني با سقف بلند هشتي شكل، در گوشه كالس مك
دقيقاً همان طور «: گفت به من كرد را نگاه مي داخل آنجايك روز جابز در حالي كه از پنجره . شد برگزار مي

نشانگر  اش يي بعد چينش كلمات جمله» .شد برگزار مي بكنار درآنجا   اتومبيل معموالً كالس تعمير. مانده
كرد كه كالس الكترونيك، جانشين  ميكالوم احساس  آقاي مك« بوددور شدن او از عاليق نسل پدرش 

  ».كالس تعمير اتومبيل خواهد شد
از قدرت چيزي  او نفرت ؛جابز برعكس اام كالوم معتقد به انضباط ارتشي و اداي احترام به قدرت بود مك

كالوم بعدها  مك. عالقه داشت سختي و انعطاف را با تمردي شاعرانه در هم آميزد. نبود كه بخواهد پنهان كند
خواست با من  يمكرد، واقعاً دلش ن نشست و براي خودش كارهايي مي اي مي معموالً در گوشهاستيو «: گفت

. وي هرگز اعتماد نكرد كه كليد اتاق وسايل را به جابز بدهد» .داشته باشدكار  و يا ساير اعضاي كالس سر
در  2ي مدرسه تماسي با شركت باروز اي شد كه موجود نبود، بنابراين به هزينه يك روز استيو محتاج قطعه

اي از آن قطعه براي  نمونه ديترويت گرفت و مدعي شد كه مشغول طراحي يك محصول جديد و نيازمند
كالوم پرسيد كه چطور آن را  وقتي مك. چند روز بعد قطعه با پست هوايي از راه رسيد. تست محصول است

. بافته بود، تعريف كردبراي شركت باروز ماجراي آن تماس و داستاني را كه  -تفاخربا غرور و - خريده، جابز 
ولي » .اين رفتاري نبود كه راضي باشم از شاگردانم سر بزند چون عصباني شدمخيلي «: گفت كالوم مي مك

كلي پول  -شركت باروز-آنها  اما. نداشتم يآخر من كه براي تماس تلفني پول«العمل جابز اين بود كه  عكس
  ».آوردند در مي

حاضر شد و  او جابز فقط در يك مقطع سر كالس ولي شد كالوم در سه مقطع ارائه مي هاي مك كالس
يك مدار را  تابشي نورِ دريافتي مجهز به سنسور حساس بود كه با  اش ساخت يك وسيله ي انتخابي روژهپ

آن روزها بيشتر  استيو. آمد مي برديگري هم آموز دبيرستاني  ي هر دانش كه از عهدهاي  پروژهكرد؛  روشن مي
 برايليزري رقص نور ، يك سيستم با چندتا از رفقا. كرد، چيزي كه از پدرش آموخته بود با ليزر بازي مي

 هاي متصل به بلندگوهاي سيستم صوتي، به اطراف باز درست كردند كه نورهاي رنگي را از روي آينه ها پارتي
 .دتابان مي

                                                            
1 John Mccollum 
2 Burroughs 
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 دوفصل 
  

  زوج عجـيـب
 

 !دو  ِاستیو
  
 

  
 .1976جابز و وازنياك در گاراژ، سال 

  
  

 واز
  

ي تمام  آشنا شد كه شاگرد برگزيده  التحصيلي كالوم بود، با فارغ جابز همان سالي كه شاگرد كالس مك
استيفن وازنياك با جابز  برادر كوچكترِ. آمد اي مدرسه به شمار مي ي افسانه مشترك و نابغهدوران اين معلم 

تر از او  در يك تيم شنا و خودش تقريباً پنج سال از استيو بزرگتر و از نظر دانش الكترونيك به مراتب مطلع
 .ولي از نظر اجتماعي و احساسي هنوز يك گيك دبيرستاني بود

پاول جابز از . هاي اين دو متفاوت از هم بود اك هم پدر را الگو قرار داده ولي درسمثل جابز، وازني
 ،چطور با ارزان خريدن قطعاتكه دانست  دبيرستان ترك تحصيل كرده و در شغل تعمير اتومبيل بود و مي

كي از علوم موش يك  ي درجه فرانسيس وازنياك معروف به جري، مهندس ليسانسيه. سود مناسبي كسب كند
شغل مهندسي را تحسين و به ديگراني كه در مشاغلي مثل او . و در الكهيد مشغول به كار بود 1تك ل كا

گفت مهندسي باالترين  يادم هست به من مي«: گفت وازنياك مي. كرد بازاريابي و فروش بودند از باال نگاه مي
  ».دهند ا به سطوح جديدي سوق ميمهندسين جامعه ر. تواني در دنيا به آن برسي جايگاهي است كه مي

  
                                                            

1 Cal Tech 
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يكي از اولين خاطرات استيو وازنياك رفتن به محل كار پدرش در يك آخر هفته و ديدن قطعات 

با شيفتگي به پدرش دوخته  اونگاه آن روز » .بازي كنم آنها مرا روي يك ميز گذاشت تا با«الكترونيكي بود 
هاي  نمايش داشت تا صحت عملكرد يكي از طراحي روي صفحه شكلِ شد كه سعي در صاف كردن خط موجي

» .داد، خوب و مهم بود توانستم ببينم كه هر آنچه پدرم انجام مي مي«. مداري خود را به پسرش نشان دهد
ها و  كشيد و راجع به مقاومت كف خانه دراز مي ؛واز حتي آن زمان هم به خصلت كنجكاوي شهره بود

. آورد تا نتايج كار خود و همكارانش را توصيح دهد هم يك تخته سياه ميكرد، پدرش  ترانزيستورها سؤال مي
بعدها وقتي كالس دوم بودم . شد ريز ميها  ها و الكترون تا سر حدات اتم ”مقاومت الكتريكي“براي تشريح «

 » .كردساختارش كشيدن  بهبلكه خودم را مجبور  ، آن هم نه با معادالتتوضيح دادبرايم طرز كار مقاومت را 

در  -آاليش و خام بود كه بي- اش  واز به او چيز ديگري هم آموخت، چيزي كه با شخصيت اجتماعي پدرِ
اش  اين بزرگترين آموزه. به صداقت حداكثري. پدرم به صداقت، ايمان داشت«! هرگز دروغ نگو: هم تنيده شد
طلبي افراطي متنفر بار آورد،  سبت به جاهبه عالوه، پسرش را ن» .ام روز هرگز دروغ نگفتهبه ام تا. به من است

در يكي از رويدادهاي اپل براي معرفي محصول به سال . چيزي كه در نهايت منجر به جدايي واز از جابز شد
پدرم به «: شان را اين طور بيان كرد هاي ، چهل سال بعد از اينكه آن دو با هم آشنا شدند، واز تفاوت2010

هاي سطح باال مثل  خواستم آن باالها در كنار آدم نمي ”.كه در ميانه باشي هميشه بخواه“من گفته بود 
خيلي . خواستم ميبراي خودم پدرم يك مهندس بود و اين همان چيزي است كه من هم . استيو قرار بگيرم

  ».م كه بخواهم مثل استيو يك رهبر صنعتي باشمبود تر از آن خجالتي
اوقات خوشش با نگاه . شد ”ها عشق الكترونيك“دش يكي از آن چهارم، وازنياك به قول خو در كالسِ

: تصويري كه از خودش ساخت، اين بود .خورد نه با چشمك زدن به دخترها كردن به ترانزيستورها رقم مي
در همان سني كه جابز سرگرم . مدارها قوز كرده زير و موقر كه اغلب اوقات روي صفحه موجودي سر به 
بود، وازنياك داشت با استفاده  -توانست طرز كارش را توضيح دهد همان كه پدرش نمي- ميكروفون زغالي 

ساخت كه اتاق  ، يك سيستم مخابراتي مي كننده، چراغ و زنگ شكننده، پخ چندين و چند ترانزيستور، تقويت
ساخت،  مي  كيت همان موقع كه جابز داشت هيت. كرد در همسايگي را به هم وصل مي  خانه 6هاي  خواب بچه

ترين  يعني پيچيده ؛بود 1كرافترز ي ساخت شركت هالي فرستنده-وازنياك مشغول سر هم كردن يك گيرنده
 !راديوي آن زمان

 و هايي راجع به كامپيوترهاي جديد ي داستان واز عالقمند به خواندن مجالت الكترونيكي پدرش و شيفته
زده شد از اينكه چقدر  به گوشش خورد، شگفت 3وقتي مباحث جبر بولي. بود 2پرقدرت، مثل انياك

ديود  200زيستور، تران 100حساب ساخت كه  در كالس هشتم يك ماشين. اند و نه پيچيده كامپيوترها ساده
مدار داشت و در يكي از مسابقات محلي كه متولي آن نيروي  صفحه 10مقاومت، سوار شده بر روي  200و 

  .ي اصلي را برد، آن هم در حضور رقبايي از كالس دوازدهم هوايي بود جايزه
  

                                                            
1 Hallicrafters 
2 Eniac 

  /http://fa.wikipedia.org: بولي جبرپديا،  رجوع شود به ويكي  3



و د ل  ص  ٤١ :صـفـحــه | ف
شد،  ر منزوي ميرفتند بيشتر و بيشت سنش كه با دخترها به گردش و مهماني مي واز با ديدن پسرهاي هم

من كه قبالً خيلي محبوب و تقريباً بر «: گفت خودش مي. تر از طراحي مدار بود اين كارها برايش خيلي سخت
ترين زمان ممكن كسي با  انگار كه براي طوالني. همه چيز سوار بودم، ناگهان از لحاظ اجتماعي تعطيل شدم

در كالس دوازدهم يك . هاي دوران نوجواني يافت راه خروج از بحران را در شوخي» .من حرف نزده باشد
بمب است، چند باتري بزرگ به هم  به ساعتالكترونيكي ساخت و بعد كه فهميد صدايش شبيه  1مترونوم

طوري تنظيمش كرد كه  و دار مدرسه گذاشت هاي قفل داخل يكي از قفسهسپس  ،بست و به آن متصل كرد
كرد  آن روز كه به دفتر مدرسه احضار شد، فكر مي اواخرِ. تندتر شودتيكش  قفسه ريتم تيك دربِ با باز شدن

ي اصلي مسابقات رياضي مدرسه را برده ولي خود را جلوي پليس يافت؛ ماجرا از اين قرار بود  دوباره جايزه
مدرسه شجاعانه آن را برداشته، به سينه چسبانده و دويده بود وسط  كه بعد از پيدا شدن دستگاه، مديرِ

آخر  دستخيلي سعي كرد ولي  پس از شنيدن ماوقعواز . هايش را چيده بود سيم آنجاين فوتبال و زم
ي  تجربه. آن شب را در بازداشتگاه نوجوانان سر كردبنابراين . قاه خنديدن خود را بگيرد نتوانست جلوي قاه

هاي سلول  ا باز و به ميلهي سقفي ر برق پنكه  هاي ديگر چطور سيم آنجا فهميد كه زنداني. ارزشمندي بود
 .شد نصيبش مي - نه الكترونيكيو -خورد، يك شوك الكتريكي  كنند و هر كس دستش به آن مي وصل مي

هاي اتفاقي،  در كار او شوك. ي مباهاتش بود افزار مايه سخت افتخار واز و لقب مهندسِ شوكه شدن، مدالِ
ابداع كرد كه در آن چهار نفر انگشت خود را داخل  2زماني براي خودش يك بازي رولت. شد عادي تلقي مي

به قول . كرد شد، يك نفر شوك الكتريكي دريافت مي وقتي گوي انداخته مي و دادند چهار شكاف قرار مي
 ».اند ها جوجه افزاري ولي نرم ي اين بازي هستند پايهافزار  هاي سخت بچه«: خودش

. پيدا كرد و اولين بخت براي كار با كامپيوتر را يافت 3اوقت در سيلواني در سال دوازدهم يك شغل نيمه
هاي آن دوره را مطالعه كرد  را ياد گرفت و دفترچه راهنماي اكثر سيستم 4نويسي فورتْرَن سپس زبان برنامه

هاي جديدترين  سپس ويژگي. بود 5توليد شركت ديجيتال اكويپمنت PDP-8اولي مال محصولي به نام  هك
يك  ؛هاي جديد معطوف كرد بازطراحي كامپيوترها با اين قطعهبه اش را  هاي روز را آموخت و سعي تراشه

هر شب طراحي ديشب خود را . سازي طراحي با استفاده از كمترين قطعات ممكن بهينه: چالش خودخواسته
زمان كامپيوترها را با  آن«: پا استاد شده بود خودش يك در پايان سال دوازدهم، براي  و بخشيد بهبود مي
كردم، البته فقط روي كاغذ اي كه شركت سازنده به كار برده بود بازطراحي مي تعداد تراشه فقط نصف. «

  .كردند شان را صرف كارهاي ديگر مي ها وقت ساله چون اكثر هفده چيزي به دوستانش نگفت كار ايناز هرگز 
كرد كه گرچه براي برگزاري مراسم  ديدنشكرگزاري، وازنياك از دانشگاه كلرادو  وزرسال در  همان

بعد از . ها برايش رديف كرد از آزمايشگاه اختصاصي ولي يك دانشجوي مهندسي، بازديدي  رسمي تعطيل بود
با التماس از  خارج از ايالت فراتر از توان خانواده بود،در هاي تحصيل  اين گردش علمي، حتي با اينكه هزينه

قرار شد براي يك سال به آنجا برود، به شرط اينكه سال بعد انتقالي  او را به آنجا بفرستد؛ پدرش خواست
                                                            

   /http://fa.wikipedia.org: مترونومپديا،  رجوع شود به ويكي   1
  /http://fa.wikipedia.org: رولت روسيپديا،  رجوع شود به ويكي   2
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و د ل  ص  ٤٢ :صـفـحـه|  ف
وقتش را  ، واز بيشتر1969ِبا ورود به كلرادو در پاييز . در نزديكي خانه بيايد 1آنزا بگيرد و به كالج عمومي دي

گذراند كه باعث شد ) ”نيكسون برو به درك“پي با مضمون هاي چا ساختن اعالميه(هاي خياباني  به شوخي
ي اعداد  اي براي محاسبه در عوض، برنامه. ي كارآموزي فرستاده شود هايش را رد و به دوره چندتا از درس

گرفت، در حدي كه مسئولين  فيبوناچي نوشت كه البته اين پروژه وقت زيادي از كامپيوترهاي دانشگاه مي
بنابراين با كمال ميل به قرار معهود با والدينش . د كردنها را پاي خودش حساب خواه هزينهتهديد كردند 

 .آنزا منتقل شد عمل كرد و به دي
 شغلي در يك شركت كامپيوتريِ. آنزا، براي پول درآوردن مرخصي گرفت خوب در دي بعد از يك سالِ

آنجا، يكي از همكاران پيشنهاد قشنگي  در جور كرد وي موتوري كاليفرنيا  نقليه ي وسايل اداره با طرف قرارداد
 وازنياك. هاي خود را بسازد ي يدكي بياورد تا واز يكي از آن طرح تواند تعدادي تراشه گفت كه مي: به او داد

هم به خاطر چالشي بودن آن و هم به  ؛ممكن را به كار بگيرد ي تراشهتصميم گرفت كمترين  پذيرفت و
 .استفاده كند است از سخاوتمندي همكارش سوءخو خاطر اينكه نمي

استدهاي  كه هنوز محصل هوم 2فرناندزبيل  ؛كار در گاراژ يك دوست در همان حوالي انجام شد بيشترِ
شد  خوردند و هر بار كه تمام مي مي 3كراگمونت دار كرِمي  براي اينكه از سختي كار كم شود، نوشابهآنها . بود

گرفتيم و دوباره  داديم، پولش را مي ها را پس مي   رفتيم، شيشه يل ميوِ در ساني 4وي به سوپرماركت سيف«
 ».دار كرِمنوشابه  :طوري بود كه اسم كامپيوتر را گذاشتيم اين. خريديم نوشابه مي

اسمش استيو «. استدهاي هست كه بايد ببيند به واز گفت كه يك نفر در هوم فرناندزوقتي كار تمام شد، 
تواند  اين مي» .سازد است، مثل خودت عاشق شوخي خركي است و باز مثل خودت چيزهاي الكترونيكي مي

راژ سي و دو سال قبل از آن نيز، هيوليت در گا(ي سيليكان باشد  گاراژي در تاريخ دره تأثيرگذارترين مالقات
ي بيل  روي جلوي خانه هاي مديد در پياده من و استيو براي ساعت«.) ه بودمنزل پكارد با وي مالقات كرد

تعريف كرديم و از  ،مان بود هاي خركي كه اكثراً راجع به شوخي-نشستيم و براي هم ماجراهامان را 
معموالً . خيلي تشابه داشتيم«: آورد وازنياك خيلي خوب به خاطر مي» مان گفتيم هاي الكترونيكي طراحي

ازش . گرفت ولي استيو خيلي سريع مي. م، سخت بودردك اينكه روي چه چيزي كار مي براي من توضيح دادنِ
اولين «: جابز هم تحت تأثير او قرار گرفته بود» .از آن پسرهاي الغر و پرطاقت و پرانرژي بود. خوشم آمد

 نخستين ي آن ديدارِ يك بار براي توصيف تجربه» .واز بود ،ردتر استآدمي كه ديدم از خودم به الكترونيك وا
سن  تر بودم و او هم از هم سن و سال خودم كمي بالغ  هاي هم من از بچه. بالفاصله ازش خوشم آمد«: گفت

واز خيلي باهوش و از نظر احساسي هم سن و سال . بوديمتر بود، پس مساوي  هاي خودش كمي نابالغ و سال
 من بودخود.« 

: آورد كه جابز به خاطر مي. موسيقي :ديگري هم داشتند ي مشترك عالوه بر عالقه به كامپيوترها، عالقه
طوري از آن  مردم اين. زيستيم انگار در دوران بتهوون و موزارت مي. موسيقي بود طالييِ ها عصر آن سال«

باب “را به  اودر اصل وازنياك بود كه اين  ».من و واز هم عميقاً درگير موسيقي بوديم. كنند ياد مي دوره
                                                            

1 De Anza 
2 Bill Fernandez 
3 Cragmont 
4 Safeway 



و د ل  ص  ٤٣ :صـفـحــه | ف
پيدا كرديم كه توي روزنامه راجع به  2در سانتاكروز را يك كسي«: گفت جابز مي. عالقمند كرد ”1ديالن

جمع  ب بعضي اطرافيانش زياد حواسكرد و خُ هايش را ضبط مي ديالن تمام كنسرت. نوشت ديالن مطلب مي
شان و اين  نه يكي، نه دو تا، بلكه تمام ؛جا پر شد از نوارهاي قاچاقي او همهخيلي زود براي همين . نبودند

 ».يارو در سانتاكروز همه را از دم داشت
دو تايي راه «: گفت وازنياك مي. گذاري مشترك شد آوري نوارهاي ديالن به زودي يك سرمايه جمع

هايش را  ، بروشور ترانه گشتيم دنبال نوارهاي ديالن مي. بركلي ياخوزه  سنبه رفتيم  افتاديم و مي مي
اشعار ديالن آكوردهاي تفكر خالق را . كرديم شان مي و تفسيرمانديم  بعد تا ديروقت بيدار مي و خريديم مي

ساعت موسيقي از ديالن داشتم، شامل تمام  100بيش از «: گفت مي هم جابز» .نواخت براي ما مي
هر دو، . همان توري كه ديالن با گيتار الكتريك روي صحنه آمديعني » .1966و  1965 هاي تور كنسرت

هاي زيادي را  من با مال خودم كنسرت«: گفت وازنياك مي. را خريدند 3يك اي تي حلقه  صوت جديدترين ضبط
به جاي « :كرد گونه وصف مي ي وافر خود را اين و جابز عالقه» را با سرعت پايين روي يك نوار ضبط كردم

ديالن به ها  افتادم و ساعت دراز به دراز مي تختم روييك جفت هدفون عالي خريده بودم،  بلندگوهاي بزرگ 
  ».دادم گوش مي

و هم براي تداوم  )رقص نور و موسيقيبا (استدهاي يك گروه تأسيس كرد؛ هم براي پارتي  جابز در هوم
اگر چه وازنياك . معروف شد 4فراي نامه به باك شان با الهام از عنوان يك نمايش گروه. شان هاي مسخره شوخي

و دوستش آلبه جابز ملحق شدند و در انتهاي مقطع چهارم  آن دو نيز التحصيل بودند ولي فارغ 5من باو
يك روز  .التحصيالن ترتيب دادند راسم خداحافظي فارغيك غافلگيري ويژه براي م) سال دوازدهم(دبيرستان 

هايِ چهار دهه قبل به  استد دن هومبه تصوير كشيزديم، جابز براي  شان قدم مي كه با هم در اطراف مدرسه
 .مان را نصب كرديم جايي است كه بنر خركي بيني؟ همان آن بالكن را مي«: آن مأموريت خطرناك اشاره كرد

م آورده بود، با رنگ سبز و سفيد يك ي بزرگ كه باو روي يك ملحفه» .تر كرد را محكم ما آن كار دوستيِ
انگشت وسطش را باال آورده بود كشيدند كهشده  مشت دست بزرگ! تا م كه يهودي بود كمك كرد مادر باو

گام بعدي  »!كشيد دانم چي مي مي«: او با خنده گفته بود. بيايدتر به نظر  ها را طوري بكشند كه واقعي سايه
بنر را  ،نالتحصيالن از جلوي بالك طراحي يك سيستم طناب و قرقره بود تا به كمك آن در حين عبور فارغ

يك نام تلفيقي برگرفته از حروف ابتداي اسم و فاميل استيو وازنياك و آلن  .بياورندپايين  يبه شكل دراماتيك
ي مدرسه و  اين شوخي خركي جزو تاريخچه .”SWAB JOB“: باوم و فاميلي جابز هم زير آن نوشتند

  .جابز شدتحصيلي ي  پرونده درج يك تعليق و تذكر ديگر درباعث 
وازنياك يك دستگاه جيبي ساخت كه قادر به  :هاي جالب آن دوران از اين قرار بود يكي ديگر از شوخي
 يتماشامشغول كه ديگران  مثل خوابگاه،جايي به  با خود آن را ؛هاي تلويزيوني بود ايجاد اختالل در سيگنال

آن وقت بود كه تصوير تلويزيون يك مرتبه خراب   ،زد مياش را   و بعد مخفيانه دكمه برد بودند ميتلويزيون 
                                                            

1 Bob Dylan )م.يِ كوتاه است بنابراين ديالن نوشته شده-يك آ واقعشود، ولي در  گرچه در تلفظ شبيه ديلَن شنيده مي (  
2 Santa Cruz 
3 TEAC 
4 Buck Fry 
5 Allen Baum 



و د ل  ص  ٤٤ :صـفـحـه|  ف
خيلي  يي بعد مرحله ؛پريدند خوردي باال و پايين مي از اعصاب ي خوابگاهها شد و با اين كار بچه مي

ي  ادامه داد كه يك نفر براي تنظيم مجدد آنتن آستين باال بزند و در مرحلهشد آنقدر  مي .تر بود خبيثانه
پا ايستاده، آنتن را نگه دارد يا دستش را روي گيرنده  د كه حتماً يك نفر سرِرسانْ كار را به جايي ميواز آخر، 
چار مشكل د ويديووازنياك موقع پخش  ها بعد در يكي از رويدادهاي معرفي محصول، خود سال. بگذارد
واز آن را داخل « :ي مهيج را براي حضار بازگو كرد ، اين خاطرهجلسه شد و جابز با بر هم زدن روال يمشابه

 1جايي كه ملت نشسته بودند و مثالً داشتند سريال پيشتازان فضا... خوابگاهبه رفت  گذاشت و مي جيبش مي
شد برود باال درستش كند و  هوا، يك نفر مجبور مي فرستاد روي هو تلويزيون را مي يكبعد  .كردند را نگاه مي

آمد پايين،  مياو دوباره وقتي بعد  .گرداند تصوير را برميواز شد،  به محض اينكه پايش از روي زمين بلند مي
ورد، آ ميرا در  برگشته آن بختپا اداي  لنگه در حالي كه داشت يك جابز روي صحنه » پراند، تصوير را مي

  ».شد درست مثل اآلنِ من ميطرف و در كمتر از پنج دقيقه، «: گ سر داداي بزر خنده
  
  

  ي آبي جعبه
 

اي كه بعدها به تأسيس اپل كمك  همان جرقه- هاي خركي و عشق به الكترونيك شوخينهايي تلفيق 
كه مادرش  2ي اسكواير وازنياك در مجلهشنبه،  يكآن روز . آخر هفته رقم خورد يك روز باألخره عصر -كرد

سومين كالج (و فردا قرار بود به بركلي  1971سپتامبر . روي ميز آشپزخانه گذاشته بود مطلبي را خواند
شرحي بر  ؛بود» ي آبي كوچك اسرار جعبه«و عنوانش  3مباو نزِران ر مقاله به قلم. برود )دوران تحصيلش

. دور يافته بودند هاي مجاني راه اري تماسهايي براي برقر اينكه كه چطور هكرها و رمزگشاهاي تلفني راه
وازنياك . AT&Tي مخابراتي  هاي صوتي ارسال سيگنال در شبكه تُن همانندسازيِ: روش كار ساده بود

او به » .مهايي از آن را برايش خواند وسط مقاله، زنگ زدم به بهترين دوستم استيو جابز و بخش«: گفت مي
 .مقطع دوازدهم، تنها شريكش در اين هيجان بزرگ خواهد بود صلِحم دانست كه جابز خوبي مي

صداي كه او كشف كرده بود . لقب ناخدا كرانچبا  يهكر ،4قهرمان اين داستان كسي نبود جز جان دراپر
 هاي انتقالِ هرتزي را دارا است كه توسط سوئيچ 2.600ي حاضري، دقيقاً همان تُن  ضربه به قوطي صبحانه

ي  ، اجازه توانست سيستم را گول بزند تا بدون هزينه اين صدا مي. دوش استفاده مي تلفنيي  تماس در شبكه
توان در  برقراري تماس را مي هاي مسيرِ كرد كه ساير تُن ي مذكور اشاره مي مقاله. هاي راه دور را بدهد تماس

 خواستارها  س با كتابخانهتما دربالفاصله  AT&T كه ها پيدا كرد ي نظام فني زنگ هاي مجله يكي از سرفصل
 .شده بود ها برچيدن آن از قفسه

ي فني مذكور را به چنگ  درنگ مجله به محض صحبت با وازنياك، جابز فهميد كه بايد بيهمان موقع 
ي خطي  دهنده ي مركز شتاب واز چند دقيقه بعد مرا سوار كرد و رفتيم به كتابخانه«: گفت مي. آورند

                                                            
1 Star Trek 
2 Esquire 
3 Ron Rosenbaum 
4 John Draper 



و د ل  ص  ٤٥ :صـفـحــه | ف
شنبه بود و كتابخانه بسته، ولي آنها راه ورود را بلد بودند؛  يك» .آيد يا نه استنفورد تا ببينيم مجله گيرمان مي

آخر مجله را پيدا  ها را كاويديم و اين واز بود كه دست وار قفسه ديوانه«. شد ها كه اغلب قفل نمي يكي از درب
! واقعيه“گفتيم  را كه پيدا كرديم مدام به خودمان مي آنهامحشر بود، . ها آنجا بود ي فركانس كرد، همه

  ».مان بود ها، همه جلوي چشم ها، تمام تُن تمام فركانس ”!خدايا، واقعيه
ها را پايين  وِيل رفت و قبل از اينكه كركره الكترونيك ساني لوازم وازنياك همان روز عصر به فروشگاه

در  تر پيشجابز  ي كهشمار فركانس از. آنالوگ را خريدهاي  هاي الزم براي ساخت مولد تُن بكشند قطعه
وانستند تگير  با يك شماره سپس .ها استفاده كردند سازي تُن ساخته بود، براي دقيق HPباشگاه جويندگان 

ي تست شد ولي  شب دستگاه آماده حوالي نيمه در. و ضبط كنند توليدصداهاي ذكر شده در مقاله را 
گول زدن تا صداهاي مناسب براي  ندي كافي ثبات نداشت به اندازه ،شده هاي خريداري متأسفانه نوسانگر

شد اين  استيو مي شمارِ با استفاده از فركانس«: گفت وازنياك مي. ندنشركت مخابرات را توليد ك سيستم
رفتم، بنابراين تصميم گرفتيم كه وقتي به آنجا  فردا صبح بايد به بركلي مي. نشد كه بشود. ثبات را ديد عدم

  ».ي ديجيتالي بسازم رسيدم يك نمونه
با . ها بود ولي واز اساساً مرد چالش ي آبي نساخته بود ي از جعبهي ديجيتال هرگز كسي يك نسخهتر  پيش

 ساكنِ دانشجوهاي موسيقيِاز با كمك يكي  و 1كاستفاده از ديودها و ترانزيستورهاي يك راديوي مارك شَ
هرگز چيزي «: خوابگاه كه گوش خوبي داشت، قبل از مراسم روز شكرگزاري ساخت دستگاه تمام شد

 ».العاده بود هنوز هم معتقدم فوق. ي افتخارم باشد نساخته بودم كه بيش از آن مايه
شان، تماس با  اولين سعي. ي جابز راند از بركلي تا خانه ،دستگاه تستوازنياك يك شب تمام فقط براي 

دستگاه كار چون بود نمهم  ، امارا اشتباه گرفتند  شماره گرچه. بود 2آنجلس س ي عموي وازنياك در لو خانه
جابز هم » !فهميد؟ مجاني مجاني، مي! سالم ما مجاني به شما زنگ زديم«: وازنياك داد زده بود. كرد مي

طرف آن سوي خط چه » .ي آبي با يك جعبه! از كاليفرنيا! زنيم ما از كاليفرنيا زنگ مي«: فتگوشي را گر
 !توانست داشته باشد، به خصوص كه او هم ساكن كاليفرنيا بود احساسي جز گيجي و شايد ناراحتي مي

زنياك در تماسي جسورانه با واتيكان، وا. ي سرگرمي و شوخي بود وسيلهفقط ي آبي  در ابتدا جعبه
ما در اجالس «: خواهد با پاپ صحبت كند مياست كه اش را تغيير داد و ادعا كرد هنري كيسينجر  لهجه

پنج و نيم  به وقت محلي كه ساعت جواب شنيدند» .بايد با جناب پاپ صحبت كنم .وسران هستيم، در مسك
مترجم بود باهاشان  چند ساعت بعد دوباره زنگ زدند، يك كشيش كه گويا. صبح است و پاپ در خواب

كه واز  آنها فهميدند«: آورد كه جابز به خاطر مي. وقت پاپ واقعي روي خط نيامد صحبت كرد ولي هيچ
  »!كيسينجر نيست، آخر ما توي كيوسك تلفن عمومي بوديم

جابز به اين : بخشيد شان شخصيت مي رسيدند، چيزي كه به رابطه يي عطف مهم همان موقع به نقطه
شد آن را توليد كرد و  است؛ مي ”يك سرگرمي محض“ي آبي چيزي بيش از  ه بود كه جعبهنتيجه رسيد

 .گير هاي شماره كليد و را هم تهيه كردم؛ كيس، منبع تغذيهالزم ساير قطعات «: گفت خودش مي. فروخت
بزرگ كه  ياين تمرين كوچكي بود براي ايفاي نقش» .آوردم شد روي كاال گذاشت را هم در قيمتي كه مي

                                                            
1 SHACK 
2 Los Angeles 
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ي  دالر هزينه 40، حدود پاسور ي محصول نهايي با ابعادي معادل دو جعبه. بعدها در اپل بر عهده گرفت

  .شدتعيين دالر  150آن  جابز قيمت فروشبنا به تصميم  گذاشت و شان مي ساخت روي دست
وازنياك شد . ندبراي خود لقب انتخاب كرد - مثل ناخدا كرانچ- با الگوبرداري از ساير هكرهاي تلفني 

ها برده، با اتصالش به تلفن و بلندگو، طرز  دستگاه را به خوابگاه» .2اوف توبارك«و جابز هم شد » 1بركلي بلو«
يا به يك  3كردند، به هتل ريتز در لندن دادند و در حالي كه مشتريان بالقوه با تحير نگاه مي كار را توضيح مي
ي آبي ساختيم و  به گمانم صد جعبه«: گفت جابز مي. زدند نگ ميگوي تلفني در استراليا ز سرويس لطيفه

  ».اش فروش رفت تقريباً همه
ي  ساخت يك جعبهبه تازگي . به پايان رسيد -در مسير بركلي- ويل  سرگرمي و سود، سرانجام در ساني

راهي  بين پيتزافروشيِبنابراين در يك . آبي تمام شده و جابز همان موقع نيازمند پول و مشتاق فروش آن بود
طرز كار با باجه تلفن يك  درجابز  .عالقمند شدندنيز آنها  ند ودستگاه را به چند نفر از ميز بغلي نشان داد

: دكر طور ياد مي بز از آن تجربه اينجا. پول به پاركينگ رفتند پرداختبراي  همگي و بعد نشانشان داد آن را
شان رفت داخل اتومبيل، دستش را برد  يكي  .آبي دست من بود ي هشان، جعب با واز رفتيم نزديك ماشين«

بود، خيلي نشده هرگز پيش از آن اينقدر به اسلحه نزديك » .زير صندلي و به جاي پول اسلحه بيرون كشيد
درب اتومبيل باز . ذهنم درگير شد ”.بده به من برادر“درست به شكمم نشانه رفت و گفت «: وحشت كرد

د آن را به پايش بكوبم و بزنيم به چاك، ولي به احتمال قريب به يقين به سمتم شليك بود، به سرم ز
ي آبي را گرفته بود يك شماره تلفن به  كه جعبه مرديآن » .پس خيلي آرام دستگاه را دادم رفت. كرد مي

از  كه ف گفتولي بعد كه استيو زنگ زد، طر. خواهد داداگر دستگاه كار كند، پولش را كه جابز داد و گفت 
ولي بعداً . مالقات در يك محل عمومي را به او دادزباني پيشنهاد  هم با چرب جابز. سر در نياورده آنطرز كار 

  .دالرشان 150ديگر با آن فرد مواجه نشوند، حتي به قيمت از دست رفتن كه  ندتصميم گرفتهر دو 
اگر به خاطر «: گفت ميجابز . اين شراكت دو نفري راه را براي يك ماجراجويي بزرگتر در آينده صاف كرد

من و واز، همكاري را ياد . از اين حرفم صد در صد مطمئنم. گرفت هاي آبي نبود هرگز اپلي شكل نمي جعبه
آن دو » .ي توليد از پي آن آمد ها به مرحله گرفتيم و اعتماد به نفس براي حل مشكالت فني و رساندن ايده

ي زيرساختي  مدار كوچك دستگاهي ساختند كه قادر به دور زدن ميلياردها دالر سرمايه  پسر، با يك صفحه
واز هم » .از تصور همه خارج است كه چه اعتماد به نفسي به ما داد«: گفت جابز مي. صنعت مخابرات بود

تازه پي برديم كه با . ود ولي در كل ديدگاه خوبي به ما دادي بدي ب شايد فروش آنها ايده«: موافق بود
ي آبي الگويي شد براي شراكتي  ماجراي جعبه» .شود كرد ميكه ها  هاي مهندسي من و تخيل او، چه مهارت

و تقسيم اين نبوغ با ديگران   اي بود نجيب، با خالقيتي بكر وازنياك نابغه. رفت تا متولد شود كه به زودي مي
 بود؛ سازي و بازاريابي دستگاه ي جابز، كاربرپسند كردن، يكپارچه اما وظيفه. آور بود هايي برايش شاديبه تن

  .فقط براي يك مشت دالر
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 سهفصل 
  

   ترك تحصيل
 

، خودت را دریاب،   ...به پا خ
 
 
  
  

 كريسان برنان
  

، جابز با دختري به نام كريسان برنان 1972مصادف با بهار   استدهاي، در اواخر كالس دوازدهم در هوم
هاي سبز،  اي روشن، چشم با موهاي قهوهكريسان . آموز كالس يازدهم بود سن او ولي دانش آشنا شد كه هم

داشت طالق والدينش را پشت  حالدر عين  او. براي جابز خيلي جذاب بود ،هاي برآمده و رفتاري لطيف گونه
با هم روي يك فيلم «آورد كه  جابز به خاطر مي. بودنيز شده پذير  از اين رو آسيب كهگذاشت  سر مي
استيو «: گفت برنان هم مي» .من شددختر  و او اولين دوست هامان شروع كار كرديم، بعد هم گردش كارتوني

 ».شدمبه همين خاطر جذبش . جورهايي ديوانه بود يك
استيو همان روزها رژيم غذايي ميوه و سبزيجات را شروع كرده، پسري الغر و ! خوار اي از نوع گياه ديوانه

هاي ممتدش را با  توانست بدون پلك زدن به مردم خيره شود و سكوت مي. هاي تازي مثل سگ سفت بود، 
و گرمي، با آن موهاي بلند روي  عجيب و غريب، اين سردي اين معجونِ. هاي ناگهاني تكميل كند تندگويي

بازي در نوسان  داد كه بين كاريزما و خُل پشت، حس و حال يك جادوگر ديوانه را به او مي شانه و ريش كم
كني اما  باور نمي. آمد رفت و مي چرخيد، مي هاي ترسناك براي خودش مي وضع مثل خُل«: گفت برنان مي. بود

 ».اي تاريك دورش بود انگار هاله
ي گندم بيرون از  يك مزرعه. دي را شروع و برنان را هم جذب آن كرد.اس.ان روزها، جابز چكاندن الهم
وقتي . كردم آن روزها خيلي به باخ گوش مي. عالي بود«: گفت استيو مي. بود شان زدن ويل، محل توهم ساني

ا آن موقع، زيباترين لحظات ت. شد باخ بلند مي ي گندم موسيقيِ چكاندي ناگهان از تمام مزرعه قطره مي
 ».زارم كردم رهبر اركستر موسيقي گندم احساس مي. ام همين بود احساسي زندگي

آلتوس نقل  هاي لوس بعد از اتمام دبيرستان، او و برنان به يك اتاق كوچك در باالي تپه 1972تابستان 
پدرش با عصبانيت » .گيرم ك ميمن دارم با كريسان يك اتاق كوچ«: يك روز به والدينش گفت. مكان كردند

جوآنا رخ داده و بار  اخيراً دعوا بر سر ماري» .ي من رد شوي مگر اينكه از روي جنازه! گيري نه تو نمي«: گفت
  .خيلي ساده، خداحافظي كرد و از خانه بيرون زد. سر شده بود ديگر استيوِ جوان خيره
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براي اتاق جابز يك نقاشي ديواري با  ؛بي هم داشتاستعداد خو .برنان آن تابستان را به نقاشي گذراند

گاه رفتارش با برنان به طرز . نواخت گفت و گيتار مي استيو اما بيشتر شعر مي. طرح يك دلقك كشيد
فكر و در عين  آدمي روشن«: گفت كريسان مي. ها بود سرد، گستاخانه و همراه با تحميل خواسته يوحشتناك
 »!عجيب عاطفه بود، يك معجون حال بي

 با دوست دوران دبيرستانش تيم براون، در تفرجگاه. در اواسط تابستان، جابز تا دم مرگ رفت و برگشت
تيم به عقب نگاهي كرده، . كرد كه فياتش آتش گرفت كروز رانندگي مي هاي سانتا در ميان كوه 1الين اسكاي

جابز كنار زد و پدرش، گرچه » .بزن كنار، ماشين گُر گرفته«: دود را ديده، خيلي عادي به جابز گفته بود
 .هنوز با هم درگير بودند، آمد و فيات را تا خانه يدك كشيد

مشاغل، كاري  آنزا رفت تا از داخل تابلو اعالنات جديد، جابز با وازنياك به كالج ديبراي خريد يك ماشين 
دانشجوي كالج چند خوزه دنبال  در سن 2گيت ؛ مركز خريد وستكرديكي پيدا هم باألخره . ا كندپ و دست
و وازنياك، برنان، جابز  ،سه دالرساعتي براي . كننده اجرا كنند سرگرم يها نمايش گشت تا براي بچه مي

هاي آليس در سرزمين عجايب،   ماسك روي سرشان گذاشتند تا نقش ه وهاي سنگين به تن كرد بالماسكه
و مهربانش، كار را  شادخوي  و با همان خلق  وازنياك،. دوز ديوانه و خرگوش سفيد را بازي كنند كاله

به ديد يك كار مسخره بهش نگاه به گمانم استيو  ”.خواهم انجامش بدهم مي“گفتم «: كننده يافت سرگرم
البته كه براي جابز دردناك بود، او هرگز به داشتن صبر » .كرد ولي براي من يك ماجراجويي باحال بود مي

خواستم بزنم  ميواقعاً دلم  ها سنگين بودند و بعد از چند دقيقه لباس .بود م شدهخيلي گرم«: شهرت نيافت
 ».ها از آن بچه چندتازير گوش 

  
  

  كالجِ ريد
 

او به كالج : خواندگي، تعهد داده بودند كه استيو به فرزند پاول و كالرا جابز هفده سال قبل حين پذيرشِ
انداز كردند كه البته نه  ها با پشتكار زياد پول الزم براي تحصيل در كالج را پس در طول اين سال! خواهد رفت

اما جابز كه ديگر خيلي خودسر شده بود، . يرستان، كافي بودالتحصيلي او از دب چندان زياد ولي در زمان فارغ
با خودم فكر «. خواهد به كالج برود گفت كه اصالً نمي ها مي ابتدا مثل بچه. سخت كرد براي آن دو كار را

، غرق در فكر شد كه اگر چنين كرده حرف با گفتن اين» .بروم 3خيالِ كالج، شايد به نيويورك كردم كه بي مي
العملش در مقابل اجبار والدين براي تحصيل  عكس. شد متفاوت مي - و احتماالً ما-چقدر دنياي امروز او بود 

را نپذيرفت،  -مثل بركلي كه واز در آن بود- هاي ايالتي  رفتن به كالج. در كالج، منفعل و پرخاشگرانه بود
كه درست باالي جاده بود و احتماالً به حتي به استنفورد هم نظر نداشت، با اين. بااينكه خيلي به صرفه بودند

شان را انتخاب كرده بودند ولي من  دانشجوهاي استنفورد، از قبل شغل«. داد او مستمري تحصيلي هم مي
  ».تر بودم دنبال چيزي به مراتب جذاب

                                                            
1 Sky Line 
2 Westgate 
3 New York 



ه س ل  ص  ٤٩ :صـفـحــه | ف
 1ندرتلَرود؛ كالج خصوصي هنرهاي آزاد در پ در عوض پايش را در يك كفش كرد كه فقط به كالج ريد مي

در بركلي نزد واز بود كه پدرش تماس گرفت تا خبر . ها در كل كشور ترين و يكي از گران 2گاناياالت اورِ
پاول سعي كرد استيو را از رفتن به آنجا منصرف كند، مادرش هم . ي موافقت كالج ريد را بدهد نامه وصولِ
توانست  اگر نمي: ن شوخي نداشتولي پسرشا. گفتند اين خيلي بيش از استطاعت آنها است مي. طور همين

  . طبق معمول در برابر او راهي جز تسليم وجود نداشت. رفت جاي ديگري هم نمي به آنجا برود هيچ
استدهاي و به خاطر سبك زندگي  نصف دبيرستان هوميعني دانشجو داشت،  1.000كالج ريد فقط 

ي  گيرانه هاي درسي سخت دميك و برنامهآزادش معروف بود، سبكي كه به طرزي پيچيده با معيارهاي آكا
، در ها گردان فكرهاي معتاد به روان ، مرشد روشن3پنج سال قبل تيموتي ليري. كالج در هم آميخته بود

چنين ، در بين جمعيت پا روي پا انداخته، آنها را )دي.اس.همراه با مصرف ال(آيي اعضاي كالج  گردهم
و همان ... رسيدن به خدا هستيم نيز در پيِيان بزرگ گذشته، ما درست مثل تمام اد«: ترغيب كرده بود
» .كنيم؛ به پا خيز، خودت را درياب، دگرگون شو اين طور تعريف مي ،استعارهي  در لفافهاهداف ديرينه را 

به  1970ي  بسياري از دانشجويان كالج ريد اين سه دستور را جدي گرفتند؛ ميزان ترك تحصيل در دهه
 .نام رسيد ثبت سومِبيش از يك 
كالج كه تا ند بردند اما ياغي كوچك اجازه نداد نام تا پرتلَ والدين جابز او را براي ثبت 1972در پاييز 

بعدها با شرمي كه از او . نمودهم خودداري  ”خداحافظ“يا  ”ممنون“حتي از گفتن . اش كنند همراهي
  :بازگو كرد طور سراغ نداشتم، آن لحظه را اين

 
دار كردم كه نبايد  شان را جريحه نفهم بودم و احساسات. ام بود انگيز زندگي بر يكي از اشتباهات تأسفاين «
راستش اصالً . ام برسم و من آنها را از خود راندم از هيچ كاري فروگذار نكردند تا به خواسته. كردم مي
ر ها با قطار راه بيافتم، بروم دو يتيم خواستم مثل بچه مي. خواستم كسي بداند پدر و مادري هم دارم نمي

 ».كشور را بگردم و يك ناكجاآبادي پيدا كنم كه در آن خبري از جاده و ارتباطات و خاطرات نباشد
  

مشغولي جنگ ويتنام  دل. يك دگرگوني اساسي در محيط دانشجويي امريكا رخ داد 1972در اواخر سال 
باخت و در  كم رنگ مي ها كم سياسي در كالج تحركات. كرد و مسائل مرتبط با آن داشت فروكش مي

جابز تحت تأثير . داد ها جاي خود را به عاليقي از جنس خودشناسي مي خوابگاه گفتگوهاي آخر شبِ
راهنماي انجام  ”اكنون اينجا باش،“ترين آنها  كه مهم  فكري آن دوره قرار گرفت هاي معنوي و روشن كتاب

از نظر جابز . بود 5ي ريچارد آلپرت ترجمه  ،4ي بابا رام داس گردان نوشته مراقبه و آشنايي با داروهاي روان
  ».من و بسياري از دوستانم را متحول كرد .عميق بود«
  

                                                            
1 Portland  
2 Oregon 
3 Timothy Leary 
4 Baba Ram Dass 
5 Richard Alpert 



ه س ل  ص  ٥٠ :صـفـحـه|  ف
از ورود  يك هفته بعدآنها . هاي ريشو بود اولي  دانيِل كوتكي يكي از سال ،ها دوست اينيكي از نزديكترين 

كوتكي، اهل يكي از . دي را به اشتراك گذاشتند.اس.به كالج با هم آشنا شدند و عالقه به ذن، ديالن و ال
ي خيلي شيريني داشت كه از  انرژي بود و اطوار كودكانه محالت پولدارنشين نيويورك و گرچه باهوش ولي بي

گرايي شده بود ولي  باعث خودداري از تجملاين سلوك عرفاني . گرفت عاليقش به مذاهب بودايي نشأت مي
يك و تعداد  استيو يك ضبط و پخش تي«: گفت مي. صوت جابز شد ي ضبط با اين حال حتي او هم شيفته

 ».اين پسر همزمان هم معنوي بود و هم خيلي امروزي. قابل توجهي از نوارهاي ديالن را داشت
گذشت، حتي با اينكه در اولين مالقات با  هلمز مي ش اليزابتدختر بيشتر وقت جابز با كوتكي و دوست

در ساحل و به  -استيو و دانيِل-آن دو . باعث ناراحتي آن دختر شده بود جنسي پيش كشيدن يك شوخي
هاي عشق در  گاه به جشنواره. كردند ، راجع به مفهوم زندگي گفتگو مييهاي رايج خوابگاه دور از صحبت

خيلي «: گفت كوتكي مي. رفتند مي اش غذاهاي گياهي مجاني با آنو نيز به مركز ذن  1كريشنا معبد هري
 ».ما واقعاً افتاده بوديم دنبال ذن. كننده و در عين حال فلسفي بود سرگرم

اثر  ”هاي تازه كار ذن و ذهن، ذهن“هاي ديگري را هم به كوتكي معرفي كرد، از جمله  جابز كتاب
اثر چوگيام  ”گرايي معنوي عبور از ماده“ و 3اثر پاراماهانسا يوگاناندا ”يوگي گرافيِاتوبيو“، 2شونريو سوزوكي

  باالي اتاق هلمز ساختند و آن را با نقاشي در سه نفري يك اتاق مراقبه در فضاي خالي زيرشيرواني. 4ترونگپا
يك دريچه در سقف «: گفت جابز مي. هاي مخصوص مراقبه آراستند و بالش  و بخور  هاي هندي، شمع و گليم

اما عمدتاً   زديم، گردان هم مي گاهي حتي آن باال روان. بود كه به زيرشيرواني راه داشت، آنجا خيلي بزرگ بود
  ».بود آنجا براي مراقبه

هاي شرقي به خصوص مذهب بودايي ذن، فقط يك تفريح خيالي و گذرا متعلق  ي جابز به عرفان عالقه
. عميقاً در شخصيتش ريشه دواند ذن. ي فراوان به آغوش كشيد بلكه آن را با عالقه. دوران جواني نبود

اش به  آن را در رويكرد مشتاقانه شد مي. واقعاً رويش تأثير گذاشته بود. استيو خود ذن بود«: گفت كوتكي مي
تأثير شهودگرايي مذاهب بودايي  جابز به خصوص تحت» .ديداش  العاده شناسي غيرتجملي و تمركز فوق زيبايي

تر از تفكر انتزاعي و  كم پي بردم كه درك و آگاهي بصري مهم كم«: طوري كه بعدها گفت گرفته بودقرار 
درون، آراستگي و صفاي باطن و  او مانع از رسيدن به آرامش  يدگيِشور ، با اين همه» .تحليل منطقي است
 .محبت در روابط شد

عالقمند شدند كه  5اسپيِل جابز و كوتكي به يك نوع شطرنج آلماني متعلق به قرن نوزدهم، به نام كرِيگ
رقيب را ي  و صفحه ردهاي خودش را دا ند و هر كس صفحه و مهرهيننش ها پشت به پشت مي در آن بازيكن

ها  لذا بازيكنهاشان مجاز هست يا خير و  آيا حركت ويدگ به آنها مياين داور بازي است كه  بيند، بلكه نمي
ترين  طوفاني«: گفت بود ميآن دو هلمز كه اغلب داور ! ندكنهاي رقيب را شناسايي  با سعي خود مهرهبايد 

                                                            
1 Hare Krishna 
2 Shunryu Suzuki 
3 Paramahansa Yogananda 
4 Chogyam Trungpa 
5 Kriegspiel 
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دي چكانده بودند و .اس.زد، ال شالق روي شيشه مياي كه داشتند، وقتي بود كه باد و باران مثل  مسابقه

  ».شان را تعقيب كنم توانستم حركات كردند كه من به سختي مي جا مي آنقدر سريع مهره جابه
  

ي  غذايي براي يك سياره رژيم“روي جابز تأثير گذاشت،   كالج عميقاً كتاب ديگري كه در سال اولِ
: گفت جابز مي. كرد خواري را بيان مي ه منافع فردي و جمعي گياهبود ك 1ي فرانسس مور الپه نوشته ”كوچك

در عين حال اين كتاب تمايلش براي گرفتن » .همان روزها سوگند خوردم كه ديگر گوشت مصرف نكنم«
يا خوردن يكي دو غذا  فتنگر هايي شامل پااليش دروني، روزه رژيم .هاي سخت غذايي را تقويت كرد رژيم

  .هاي متمادي براي هفتهمثل هويج يا سيب 
استيو از «: گفت كوتكي مي. سخت شدند خوار جان كالج، جابز و كوتكي بدل به دو گياه سال اولِدر همان 

تا جابز   رفتند به تعاوني كشاورزي با هم مي» .من هم سبقت گرفت، حتي سوپ گوشت را هم تحريم كرد
خرما و   يك عالمه«. سالم را بخرد - از نظر خودش-، سوپ آماده و ساير مواد غذاييِ  براي مصرف يك هفته

حتي . كرديم گرفتيم و ساالد هويج درست مي آب هويج مي 2گير چمپيونش ميوه خريد، با آب بادام و هويج مي
گويد استيو از بس كه هويج خورد پوستش نارنجي شد و البته تا حدي هم  يك داستاني هست كه مي

  .ه بودهمه حك شد رنگ، در ذهنِ هويج نارنجي آب تصوير او در حال سركشيدن» .واقعيت دارد
تر  گيرانه هاي غذايي جابز سخت عادت 3ي آرنولد اهرِت نوشته ”رژيم غذايي فاقد چربي“با خواندن كتاب 

ها و سبزيجات  ي محض از ميوه زيست و معتقد به تغذيه اهرِت پژوهشگر تغذيه، در اوايل قرن بيستم مي. شد
ي اين الگوي تغذيه و همچنين  هاي غشايي مضر به وسيله سازي بدن از اليه فاقد نشاسته و مدعي پاك

اين به معناي عدم استفاده از غالت يا . مدت بود هاي طوالني ازي بدن از طريق گرفتن روزهس طرفدار پاك
ها هشدار  جابز هم به پيروي از او به دوستانش در رابطه با خطرات شيريني. حتي نان، حبوبات و شير بود

تمام   ي هفته در مقطعي او و كوتكي براي يك» .وارم مشغولش شدم به همان سبك شخصي ديوانه«. داد مي
ي دو روز در ميان را  تغذيه  تر با سيكل حتي ساده يهاي چيزي جز سيب نخوردند و بعد از آن استيو روزه

اش را با مقادير متنابهي آب و  روزه. شروع كرد و سرانجام كوشيد آنها را به يك هفته يا بيشتر برساند
بعد از يك هفته صرف غذاي . روش خوبي بود«. كرد، آن هم با وسواس فراوان دار باز مي سبزيجات برگ

فرانسيسكو  كافي بود اراده كنم و پاي پياده تا سان. داد اي به آدم دست مي العاده انرژي و حس خارق ،اندك
  ».بروم

ي اينها را به  جابز همه ؛چكاندن روي زبان و موسيقي راك خواري، مراقبه و عرفان، قطره ذن بودايي و گياه
مĤب آن دوره  فكر هاي روشن فرهنگ هاي مختلفي كه هر يك نماد خرده محرك. گرفت افزا به كار مي طور هم

داد، اما هنوز استعداد الكترونيكي شگرفي در روحش بود  گرچه در كالج ريد به سختي اين را بروز مي. ندبود
 .شد مي هاي شخصي او تركيب  ير ويژگيآوري با سا كه باألخره يك روز به طور شگفت

خود را بفروشد، براي همين به ام .بي.تحرير سلكتريك آي يك روز از سر نياز مالي تصميم گرفت ماشين
ي جنسي او با يكي از دخترهاي دانشكده روبرو  ي رابطه رفت و با صحنه آن خريدمتقاضي اتاق دانشجوي 

                                                            
1 Frances Moore Lappe 
2 CHAMPION 
3 Arnold Ehret 
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با خودم «: گفت جابز مي! ؟!از او خواست صبر كند تا كارشان تمام شود از اتاق بيرون زد ولي آن پسرزود . شد

جا آغاز شد، يكي از معدود افرادي كه توانايي  اش با رابرت فريدلند از همين رابطه» .”نوبره هاين ديگ“ گفتم
مثل صفات كاريزماتيك فريدلند را برگرفت و براي چند سالي هم از برخي جابز . فريب دادن جابز را داشت

  .شارالتاني بيش نيست ،يك شاگرد از اين مرشد قالبي پيروي كرد تا اينكه باألخره فهميد طرف
چهار سال از جابز بزرگتر بود اما هنوز در كالج  و 1يافتگان از اردوگاه آشويتز فريدلند پسر يكي از نجات

كالج يك  ؛رفت مي  2بوديندر ابتدا به نيز خودش . پدرش در شيكاگو يك معمار مرفه بود. زد پرسه مي
 125.000دي به ارزش .اس.قرص ال 24.000اول به خاطر حمل  ولي در همان سالِ. 3هنرهاي آزاد در مين

ي محلي عكسي از او با آن موهاي بلند طاليي چاپ كرد كه در آن از دور به  يك روزنامه. دالر بازداشت شد
حبسش تمام  1972ندان فدرال ويرجينيا محكوم و در سال به دو سال حبس در ز. ها نيشخند زده بود عكاس

 و آموزي رفت كل شوراي دانش بالفاصله به ديدار رئيس ،پاييز همان سال به كالج ريد آمدسپس در . شد
 .اش هم رسيد با پيگيري آنها، به خواسته .پاك شود» ناقضان عدالت«گفت كه نياز دارد اسمش از فهرست 

مطلع و مثل  4در بوستون ”اكنون اينجا باش،“ي كتاب  با رام داس، همان نويسندهفريدلند از سخنراني با
براي مالقات با مرشد هنديِ رام داس،  1973تابستان . هاي شرقي جذب شده بود جابز و كوتكي به عرفان

پاييز همان سال . كه نزد پيروان پرشمارش به ماهاراجي معروف بود به هند سفر كرد 5يعني بابا نيم كارولي
 جابز بيشترِ. كشيد كرد و رداي هندي روي سر مي كه برگشت، يك اسم عرفاني برگزيده، صندل به پا مي

ريدلند ي قدرت ظاهري اعتقادات ف شيفته. رفت عصرها به اتاق خارج از كالج او كه باالي يك گاراژ بود مي
. يافتني است وجود دارد و دست در درون آدمي واقعاً  ”دولت خردمندي“ديد  شده بود، به خصوص كه مي

  ».رفتارش باعث شد به سطح باالتري از آگاهي دست پيدا كنم«: گفت جابز مي
 طرف طرف و آن هميشه پابرهنه اين«: بعدها به يك خبرنگار گفت .ي جابز شده بود فريدلند هم شيفته

جابز » .كرد را تا سر حد مرگ دنبال مي خود عاليق. بود اش اراده ،كرد زده مي چيزي كه مرا شگفت. رفت مي
به مخاطب «: براي تسلط بر ديگران شده بود فريدلند ”خيره شدن و سكوت“بيش از همه عاشق فوت و فنِ 

خواست  پرسيد و از او مي ي چشمانش، بعد يك سؤالي چيزي مي زد به كره شد، زل مي كالمش خيره مي
 ».بدون اينكه نگاهش را برگيرد، جواب بدهد

و كه حتي تا پايان عمر در ا-هاي شخصيتي جابز  كوتكي هم در حضور من تأييد كرد كه برخي از ويژگي
خيلي كاريزماتيك و تا . ي تحريف واقعيت كرد استيو را وارد دايرهرابرت «: عاريت از فريدلند بود -باقي ماند

آدمي منعطف، از خود مطمئن و . توانست اوضاع را بنا به خواست خودش دگرگون كند حدودي رِند بود، مي
 ».شد اش مي او بود بيشتر شبيه پسنديد و هر چه بيشتر با استيو اينها را مي. اندكي ديكتاتور صفت

رابرت خيلي «: گفت كوتكي مي. كندديگران جابز از فريدلند آموخت كه چگونه خود را كانون توجه 
. گير ولي استيو از ابتدا خجالتي و دگرگريز بود، يك آدم گوشه. گرا، كاريزماتيك و ذاتاً يك فروشنده بود برون

                                                            
1 Auschwitz 
2 Bowdoin 
3 Maine 
4 Boston 
5 Neem Karoli Baba 
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اش بيرون بيايد، باز  از حصار شخصي ،ي خوب باشد روشندهبه گمانم از رابرت آموخت كه چطور يك ف

وارد اتاق «: ي مار داشته باشد فريدلند انگار كه مهره» برخورد كند و مسئوليت يك موقعيت خاص را بپذيرد،
هرچه بيشتر ولي درجه برعكس اين بود  180 ،استيو در بدو ورود به كالج. شد و بالفاصله مركز توجه شما مي

 ».اش هم بيشتر رنگ باخت گشت پيلهبا رابرت 
سرشان بودند،  شنبه، مقصد جابز و فريدلند در حالي كه اغلب كوتكي و هلمز هم پشت بعدازظهر هر يك

خودمان را در «: به قول هلمز. دادند رقصيدند و آواز سر مي آنجا مي. معبد هري كريشنا در غرب پرتلَند بود
اما استيو آرام و از . رقصيد ها مي شد و مثل خُل رابرت رسماً ديوانه مي. كرديم ور مي ي ديوانگي غوطه نشئه

پر از غذاهاي گياهي ازشان پذيرايي  هاي چوبيِ با بشقاب در آنجا» .خجالتي و معذب بود ،حضور در جمع
  .شد مي

رد كه ك ند را اداره ميغرب پرتلَ جنوب كيلومتري 65هكتاري واقع در  220ي سيب  فريدلند يك مزرعه
ي عرفان شرقي، آنجا  بعد از ورود فريدلند به مقوله. بود 1مارسل مولر او  نشين ميليونر آن دايي سوييسمالك 

ها را با كوتكي و هلمز و چند  جابز آخر هفته. شد 2وان ي آلْ به يك پاتوق عمومي تبديل و اسمش مزرعه
مزرعه يك ساختمان اصلي داشت و يك انبار بزرگ و يك آلونك در . گذراند فكرنماي ديگر در آنجا مي روشن

به قول . را بر عهده گرفت) هاي دو رنگ سيب( 3هاي گراوِنشتين ي هرس كردن درخت جابز وظيفه. باغ
شديم و او شد رئيس يك   ي طبيعي ميوه وارد كار و بار آب. چرخيد استيو مي اكُلِسيب روي ك باغِ«: فريدلند

 ».شكل دادن به باغ بود و شان هرس كردن و سر دلقك كه وظيفه عده
هاي  ي بودار و گيشنيز و زردچوبه از آن جشن آمدند و با زيره راهبان و شاگردان معبد هري كريشنا مي

رفت  بعد مي. خورد رسيد و تا خرخره مي استيو گرسنه از راه مي«: گفت هلمز مي. انداختند خوران راه مي ميوه
واقعاً ناراحت كننده . دارد )اشتهايي رواني پر ( كردم بوليميا ها من فكر مي تا مدت. آورد باال مي اي يك گوشه

  » .ببردتوانست از آنها لذت  كشيد و بعد نمي ها را مي بود، خودش زحمت راه انداختن اين جشن
به گمانم خود استيو هم زيادي «: گفت كوتكي مي. اي فريدلند بريد كم از سبك رهبري فرقه جابز كم

گرايي باشد ولي فريدلند داشت براي  مادي  شان قرار بود پناهگاهي ضد هر چند پاتوق» .شبيه رابرت شده بود
سوز  گير و بخاري چوب ميوه روشند، آبگفت هيزم بشكنند و بف كرد؛ به پيروانش مي خودش تجارتي بر پا مي

يك شب جابز زير . داد كرد كه در مقابلش حقوقي نمي بسازند و خالصه آنها را درگير كارهاي سودآوري مي
. دزدند، مات و متحير شد آيند و غذاي همديگر را از يخچال مي ميز آشپزخانه خوابيد و از اينكه ديد افراد مي

كم به سمت  كم«: باره به من گفت خودش در اين. ساخته نشده بودندجمعي براي هم  او و اقتصاد
همه به اين نتيجه رسيده بودند كه رابرت دارد ازشان بيگاري . گرايي سوق يافتم، آن هم از نوع افراطي مادي
  ».من هم ديگر خسته شده بودم. كشد و يكي يكي تركش كردند مي

را در نيويورك  -در ونكوور، سنگاپور و مغولستان-طال و مس ها بعد فريدلند ميلياردر، صاحب معادن  سال
يك ساعت بعد از كاليفرنيا زنگ زد و در . همان روز عصر به جابز ايميل زدم و از مالقاتم گفتم. مالقات كردم

محيطي در بعضي  وقتي فريدلند به خاطر جرائم زيست گويا. هاي فريدلند به من هشدار داد رابطه با صحبت
                                                            

1 Marcel Muller 
2 All One Farm 
3 Gravenstein 
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را گدايي كرده بود  1هايش زير سؤال رفته بود، در تماسي با جابز پا در مياني او پيش بيل كلينتون از معدن

ديگران خودش را  جلويرابرت اغلب «: گفت مي. پاسخ گذاشته بود هايش را بي ولي از آن پس جابز تماس
را فريب  مردممدام  ل شده بود به آدمي كهيبدتكرد ولي از فردي كاريزماتيك  يك آدم معنوي تصوير مي

 ات هاي معنوي دوران جواني هم به طور نمادين و هم در واقعيت، چيز عجيبي است كه يكي از آدم .داد مي
  ».طال دارِ د به يك معدنوبدل ش
  
  

 )ترك تحصيل(دگرگون شو ... 
  

نياز ناراحت  هاي پيش از بودن در آنجا خوشحال ولي از حضور در كالس. جابز به زودي از كالج خسته شد
اين كجا و پسوند . هاي درسي غافلگير شد در حقيقت با اطالع از الزامات سفت و سخت انتخاب واحد. بود
دارند «تكان داد و گفت  در هواها را  وقتي وازنياك به ديدارش آمد، جدول كالس! كجا ”هنرهاي آزاد“

جابز » .كنند البته، اصوالً در كالج همين كار را مي«: واز گفت» .ها را بگيرم كنند تمام اين درس مجبورم مي
مثل كالس  ؛ي خود را بردارد خواست فقط دروس مورد عالقه هاي اجباري نبود، مي كالس حضور درمايل به 

وازنياك . ش را تكاني بدهد و هم با دخترهاي بيشتري آشنا شودا ي خالقه توانست قوه هم ميدر آن رقص كه 
 » .داشتم خواهي بگيري برنمي هايي را كه مي من و تو، عمراً اين درس اين هم از فرقِ«: با شگفتي گفته بود

ارزش و  هاي بي انداز والدينش صرف آموزش ها گفت، از اينكه مبلغ زيادي از پس طور كه بعد همان جابز
رفت براي  كشم مي انداز پدر و مادر زحمت تمام پس«: شد دچار احساس گناه شده بود كالج مياجباري 
خواهم با  اي نداشتم كه مي هيچ ايده«در سخنراني مشهورش در دانشگاه استنفورد گفت » .ي من شهريه
فقط داشتم تمام پولي را . آينده كمكم كند تواند در يافتن هدف ام چه بكنم و اينكه كالج چطور مي زندگي

بنابراين تصميم گرفتم ترك تحصيل كنم و . دادم شان جمع كرده بودند هدر مي كه والدينم در طول زندگي
 ».ايمان داشته باشم كه همه چيز درست خواهد شد

اجباري هاي  ي كالس خواست آنجا را ترك كند؛ فقط قصد داشت از پرداخت شهريه او در حقيقت نمي
گري  ذهن كاوش«: گفت رئيس كالج مي 2جك دادمن. جالب اينكه كالج اين حربه را تحمل كرد. خالص شود
خواست  پذيرفت، مي شد نمي حقايقي را كه تصادفي به سمتش شليك مي .العاده جالب بود فوق داشت و اين

دادمن به جابز اجازه داد  حتي بعد از قطع پرداخت شهريه،» .خودش هر چيزي را انتخاب و آزمايش كند
 .ها را گلچين كند و در خوابگاه با دوستانش بماند كالس

هاي  هاي اجباري و حضور بر سر كالس كالس حذفي ترك تحصيل، قادر به  از لحظه«: گفت جابز مي
خط نصب شده  با ديدن پوسترهاي خوشاستيو نويسي هم بود كه  در بين آنها، كالس خوش» .دلخواهم شدم

طور با  آشنا شدم، همين 1سريف و سانس 3هاي طراحي سريف با سبك«: به آن جذب شدي كالج،  محوطه در

                                                            
1 Bill Clinton 
2 Jack Dudman 
3 Serif 
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تازه فهميدم چه عناصري سرمنشاء زيبايي . گيرد حروف قرار مي هاي مختلف ميزان فواصلي كه بين چيدمان

تواند به آن  نمي تاريخي و هنر شهودي، طوري كه علم هرگز سراسر سليقه بود و ظرافت. خطاطي هستند
 ».بودبراي من مسحوركننده همين هم دست پيدا كند و 

در تمام . ي جابز براي حضور در تقاطع هنر و فناوري از انتخاب آگاهانهاست اين نيز مثالي ديگر 
جابز پيشگام در . عالي، وقار، روح انساني و حتي عشق درآمده است محصوالت او، تكنولوژي به عقد طراحيِ

اگر فقط بر سر «: نويسي از اين منظر نمادي درخشان است ي خوش ط گرافيكي كاربرپسند و دورهخلق راب
متعدد نوشتاري يا فواصل متناسبِ ميان حروف را   هاي شدم، مك هرگز سبك همان يك كالس حاضر نمي

امپيوتر هيچ ك كه توانم ادعا كنم داشت و از آنجايي كه ويندوز فقط از روي مك تقليد كرد، مي نمي
  ».داشت اي در جهان آنها را نمي شخصي

طرف و  اغلب پابرهنه اين. و ساختمان كالج ادامه داد  در اين ميان جابز به حضور غيرمتعارفش در محوطه
پخت و البته هميشه  اليزابت هلمز برايش غذا مي. كرد آمد صندل پا مي فقط وقتي برف مي. رفت طرف مي آن

ها را در عوضِ پول خُرد تحويل  نوشابه استيو شيشه. ي او بوديهاي غذا ت رژيمرعاي مراقبتا جاي ممكن 
از آن . كرد ها را هرگز فراموش نمي شنبه يك هاي مجانيِ زدن به معبد هري كريشنا براي شام داد و سر مي

 آپارتمانِ-دالر در يك گاراژ 20پوشيد و با ماهي  مي - شان پرهاي ريز هست كه داخل-هاي باالپوش  كاپشن
شد براي آزمايشگاه گروه روانشناسي وسايل الكترونيكي  الزم كه مي پولْ. كرد فاقد وسايل گرمايشي زندگي مي

شد كه كريسان برنان  به ندرت مي. ندهاي رفتاري روي حيوانات كاربرد داشت ام تستساخت كه براي انج مي
مايل بود به عاليق بيشتر استيو  اما .ادامه يافت همچنان شان گرچه نامنظم ولي رابطه. به ديدارش بيايد

  .ي خرد حقيقي ادامه دهد سرچشمه  روحي و جستجوي خود در پي
نسالن من از طريق ذن و  هوشياري هم. جادويي به سن بلوغ رسيدممن در دوراني «: بعدها خودش گفت

حتي بعدها هم براي رهاسازي ذهنش از دنياي پيرامون، از داروهاي » (!)دي جهش يافته بود.اس.البته ال
. ها در زندگي من ترين ي عميق بود، يكي از عميق دي يك تجربه.اس.مصرف ال«: كرد گردان استفاده مي روان
شد آن  رفت ديگر نمي داد و وقتي اثرش از بين مي را به من نشان مي ي زندگي دي روي ديگر سكه.سا.ال

ذهن را به تمركز روي چيزهاي مهم . اش كرده بودي لحظات را به خاطر آورد، ولي به هر حال تجربه
هاي  ورق يا ثبت چيزهاي ارزشمند الي ،داشت؛ مثل خلق چيزهاي عالي به جاي پول به جيب زدن وامي

 ».تاريخ و در لوح آگاهي نوع بشر

                                                                                                                                                                  
1 Sans Serif 
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 چهارفصل 
  

  آتاري و هند
 

ی بازی  ر طرا  ِذن و ه
 
 
  
  

  1آتاري
 

در والدينش  به نزدماه وِل چرخيدن در كالج ريد، جابز تصميم گرفت  18، بعد از 1974ي  در فوريه
ي  ، روزنامه1970ي  هاي شلوغ دهه در سال. جستجوي سختي نبود. آلتوس برگردد و دنبال كار بگردد لوس
يكي از آنها چشم جابز . كرد ي فناوري چاپ مي استخدام مرتبط با حوزه  صفحه آگهي 60خوزه مركوري  سن

يي شد و به ويديوهاي  ي بازي هآن روز وارد سالن انتظار آتاري، سازند» .لذت ببر، پول در بياور«را گرفت 
هاي نامرتب او رم كرده بود، گفت تا زماني كه به او كار  ژوليده و لباس  مدير كارگزيني كه با ديدن موهاي

 .ندهند از آنجا نخواهد رفت
او -رؤياپردازي كاريزماتيك با رفتاري نمايشي  ؛مؤسس آتاري كارآفريني تنومند به نام نُالن بوشنل بود

زد،  نُالن بعد از رسيدن به شهرت، با رولزرويس در شهر چرخ مي. نيز يكي ديگر از الگوهاي استيو شد
نُالن  - و در آينده جابز-درست مثل فريدلند . كرد در سونا برگزار مي را كشيد و جلسات كاري جوآنا مي ماري
را  ”واقعيت“بهره بجويد و با تكيه بر شخصيتش  )افسونگر( حيلت به عنوان نيرويي مقادر بود از جذابينيز 

چاق و عياش و  ؛اَل اَلكُرن بود ،مدير مهندسين آتاري. به تمسخر گرفته، تحريف كند و دگرگون جلوه دهد
و شوق او را تا كرد رؤياهاي بوشنل را محقق و البته شور  اَلكُرن هميشه سعي مي. گراتر از رئيس كمي اصول

يي معروف به نام پنگ بود كه در ويديوتا آن زمان، موفقيت اصلي آتاري مديون يك بازي . حدي محدود كند
مانند، از اين سوي صفحه به آن سو  كردند يك نقطه را توسط دو خط متحرك راكت آن دو بازيكن سعي مي

  .)جويا شويد) م.يا از اينترنت(تان  لديناگر زير سي سال سن داريد، ماجرا را از وا(كاري كنند  پاس
به «. خواندند تا بيايد شغل كرد، اَلكُرن را فرا يوقتي جابز صندل به پا وارد سالن انتظار آتاري شد و تقاضا

به پليس زنگ بزنيم . رود گويد تا استخدامش نكنيم نمي ما يك بچه هيپي اينجا داريم كه مي“ :من گفتند
 » .داخل بفرستيدش :گفتم ”يا اجازه ورود بدهيم؟

دالر  5كارمند اول آتاري و به عنوان تكنيسين با حقوق ساعتي  50به اين صورت بود كه جابز جزو 
ي  كنم، استخدام پسري با آن شمايل و سابقه اآلن كه به گذشته نگاه مي«: گفت اَلكُرن مي. مشغول به كار شد

                                                            
1 ATARI 
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خيلي باهوش، پرهيجان و مشتاق به . ر او ديدمولي يك چيز خاص د. خروج از كالج، خيلي عجيب بود

روز بعد لَنگ شكايت . گماشت 1اَلكُرن او را به كار با يك مهندس بااخالق به نام دان لَنگ» .كارهاي فني بود
كني اَل؟ كار كردن باهاش ممكن  كار را با من مي براي چي اين. اين پسره يك هيپي عوضي ست«: آورد كه
د بلكه رَب را از بين مي ها نه تنها چربي ،خوارانه اسخ داشت كه عادات غذايي گياهجابز اعتقاد ر» .نيست
البته كه اين نظريه سر و ته ! و حمام استفاده نكند عطرهم هست، حتي اگر از  بدن كننده بوي بد زايل

 .نداشت
رفتار براي من بو و «: گفت مي. حلي پيدا كرد خواستند جابز برود ولي بوشنل راه لَنگ و سايرين مي

پس ازش . آمد خوشم مي او جورهايي از ولي يك  ي خيلي زبري بود اي نبود، درست كه استيو بچه مسئله
آمد و  لَنگ و ديگران مي جابز بعد از رفتنِ» .اين تنها راه نجاتش بود. كاري شب منتقل شود خواستم به نوبت

در يكي از نادر تعامالتش با . اش معروف شد رواييپ به خاطر بي ،به رغم محصور شدن. كرد كار ميتمام شب 
بعدها در نگاهي به گذشته، . نيستند، كيف كرده بود تربيش» چند كثافت كَر«ديگران از گفتن اينكه آنها 
تنها دليلي كه باعث شد در آنجا جلوه كنم اين بود كه آنهاي ديگر «: گفت مي. تغييري در قضاوتش نديدم

 ».همه افتضاح بودند
از «: گفت بوشنل مي. توانست رئيس آتاري را مجذوب خود كند) يا احتماالً به خاطر آن(ا وجود تكبرش ب

ي آزاد بحث  عادت داشتيم راجع به جبرگرايي و اراده .تر بود تمام افرادي كه با من كار كرده بودند فلسفي
البته  و ريزي باشد، جبري است امهشخصاً به اين تفكر گرايش داشتم كه زندگي بيش از آنكه قابل برن. كنيم

و » كرد عكس فكر مي ولي استيو بر. بيني است هاي خوبي داشته باشي رفتار ديگران هم قابل پيش اگر برنامه
  .ي بشري براي تغيير شرايط پيراموني بود اين ديدگاه او متأثر از ايمانش به قدرت اراده

ميل  و سازي آنها را بهبود بخشيد ي سرگرم ها، جنبه بازي  ها براي بهبود طراحي جابز با استفاده از تراشه
هاي  ي سادگي بازي شيفته ،عالوه بر اين. اثر كردهم بر استيو اش،  به كار با قوانين شخصيبوشنل اميدبخش 

  شدند و بنابر نياز، آنقدر ساده بودند كه يك بچه راهنمايي عرضه مي  كه بدون هيچ دفترچه شدآتاري 
تنها دستورالعمل بازي پيشتازان فضاي شركت آتاري اينها . آمد مي شان بر كردن حل  ي هم از عهدهدبيرستاني 

  ”.ها دوري كن لينگُناز كُ. 2وارد مرحله شو . 1“: بود
تر يك  وِين پيش. طراح دوست شد با ران وِينِ او .ي همكاران از جابز دوري كنند طور نبود كه همه اين

تأسيس “ي  همين ايده شكست خورده بود وليهاي قمار تأسيس كرده و البته  شركت ساخت دستگاه
ي تأسيس يك  اي بود با تجربه العاده ران آدم فوق«: گفت مي. جابز را مجذوب خود كرد ”خصوصي شركت
گفت  مي. بياندازندي راه به وين پيشنهاد كرد كه با هم كار» .هرگز كسي مثل او نديده بودم. شخصي شركت

ولي وين كه قبالً در اين كار  ،هاي قمار بسازند و بفروشند توانند دستگاه ميدالر  50.000با قرض كردن 
دالر  50.000ترين راه براي سوزاندن  به استيو گفتم اين سريع«: شكست خورده بود پيشنهادش را رد كرد

ختي براي راه انداختن كسب و كار مستقل پيش رو است و البته اين حقيقت را متذكر شدم كه كار بسيار س
  ».دارد

  

                                                            
1 Don Lang 
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ين كردند، وِ هاي فلسفي مي ين بود و داشتند مثل اغلب اوقات بحثيك آخر هفته كه جابز در آپارتمان وِ

» گرايي جنس دانم چيست، تو هم آره مي«: جابز گفت .ست كه حتماً بايد در ميان بگذاردبه او گفت چيزي ه
خيلي . گرا است جنس دانستم هم اين اولين برخورد من با كسي بود كه مي«: گفت جابز مي .ين گفت بلهو وِ

وين » بيني، چه احساسي داري؟ وقتي يك زن زيبا مي«: جابز پرسيد» .خوب اين را براي من توضيح داد
آدم، . مخواهد با او باش كنم ولي دلم نمي تحسينش مي. باشم  مثل اين است كه يك اسب زيبا ديده«: گفت

گفت آن مكالمه مثل اين بود كه  وين مي» .همين. كند اش تحسين مي زيبايي را به خاطر زيبايي
توانم با انگشتان  مي. دانست كس در آتاري موضوع را نمي هيچ«: اش را براي جابز فاش كرده باشد نامه وصيت

توانم به  ولي فكر كردم كه مي. تنددانس من چند نفر اين را مي  دست و پايم برايت بشمارم كه در كل زندگي
  ».مان پيش نخواهد آمد ي كاري و مشكلي براي رابطه كند دركم ميكه او و اين بگويم استيو

  
 

نده  
 

اين بود كه رابرت فريدلند تابستان قبل به  ،1974ي جابز به كسب درآمد در اوايل سال  عالقه يك دليلِ
فريدلند در هند نزد بابا نيم . وي به آن ديار تشويق كرده بودهند رفته و او را هم به انجام يك سفر معن

جابز هم بنا به . تلمذ كرده بود ،شد جنبش هيپي محسوب مي 60كه پدر معنوي تقريباً ) ماهاراجي(كارولي 
به صرف . داليل شخصي قانع شد كه بايد چنين كاري كند و از دانيِل كوتكي درخواست همراهي كرد

فكري سعي داشتم خود را  با گرويدن به جنبش روشن. برايم يك جستجوي جدي بود«: ترف ماجراجويي نمي
استيو تا حدودي به  معنوي گفت كه به نظرش جستجوي كوتكي مي» .را بيابم مدريابم و راه تطبيق با پيرامون

 ».درون قلبش را پر كنددر ي ا انگار سعي داشت چاله«: بودهاش  خاطر عدم شناخت والدين واقعي
خود براي استعفا، سفر به هندوستان و تلمذ نزد ماهاراجي خبر داد،  هاي آتاري از قصد وقتي جابز به بچه

روم يك مرشد پيدا  دارم مي“زد به من و گفت  زلداخل آمد، استيو «: اَلكُرن مثل هميشه مات و متحير شد
صد  “گفتم . ك مالي نياز داردگفت به كم ”.يت را بنويس استعفا .شوخي، خيلي عاليه بي“گفتم  ”.كنم

اي  هاي از پيش ساخته آتاري كيت. اي به سر اَلكُرن زد بعد ايده» .او هم راهش را كشيد و رفت ”.سال سياه
. فروش در تورين ايتاليا، توزيع شود نصب و توسط يك عمده دستگاهفرستاد تا در يك سري  به مونيخ مي را

ها براي پخش با شصت فريم بر ثانيه  از آنجايي كه در امريكا بازي: همان روزها دچار مشكلي شده بودند
اي در محصوالت ارسالي به اروپا بروز كرده بود زيرا آنجا با  شد، مشكالت و تداخالت نااميدكننده طراحي مي
پيشنهاد كرد كه جابز در ازاي  ،حل مشكل راه پس از طراحي اَلكُرن. كردند فريم بر ثانيه كار مي نرخ پنجاه

تر تمام  سفر به هند هم از آنجا ارزان«: به قول اَلكُرن. مأموريت به اروپا برود و ايده را پياده كند دريافت حق
  ».به مرشدت سالم مرا برسان«: ي كردپذيرفت و اَلكُرن او را با اين جمله راهنقشه را جابز » .شود مي

شلواري آلماني  و كار مديران كت مشكل محصوالت را حل و البته در جريانِ. جابز چند روز در مونيخ ماند
دهد و رفتارش هم  پوشد، بو مي كه جابز مثل ولگردها لباس مي بردندآنها به اَلكُرن شكايت . را عاصي كرد

اگر به مشكل “و من گفتم  ”بله“آنها گفتند  ”يا نه؟ هكل را حل كرداو مش“من گفتم «. گستاخانه است
نه، “و آنها گفتند  ”ديگري برخورديد، فقط به من زنگ بزنيد تا چند نفر ديگر درست مثل استيو بفرستم
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ها مدام  ي خودش، جابز هم ناراحت بود از اينكه آلماني به نوبه» ”.كنيم ي بعد خودمان حلش مي دفعهنه، 
اينها حتي براي «: به اَلكُرن گفت) البته به اشتباه. (زميني در حلقش بريزند خواستند گوشت و سيب مي

  »(!)خوار معادل آلماني هم ندارند ي گياه كلمه
ساالدها و همراهي ميزبان ايتاليايي با . تري را گذراند اوقات خوش ،تورين با قطارمقصد در سفر به 

 مدير شركت. نظير گذراندم ي عالي را در تورين، اين شهر صنعتي بي دو هفته«. روحيات او بيشتر جور بود
. رد كه فقط هشت ميز داشت و هيچ منويي در كار نبودب توزيع هر شب مرا به يك غذاخوري خصوصي مي

ه از تورين ب» .يكي از ميزها رزرو دائمي رئيس فيات بود. آوردند كافي بود بگويي چه ميل داري، همان را مي
 .هند بود ،مقصد بعدي .لوگانو در سوييس رفت و پيش عموي فريدلند ماند
گرمايي وحشتناك از روي آسفالت . نو از هواپيما پياده شد ماه آوريل تازه از راه رسيده بود كه در دهلي

به تاكسي  هتلي كه از قبل تعيين كرده بود اتاق خالي نداشت پس به اصرار راننده. شد ها بلند مي خيابان
» .مطمئن بودم بابت اين كار زيرميزي گرفته، چون مستقيم مرا به يك جاي افتضاح برد«. هتلي ديگر رفت

ي او را باور كرد  لوح جواب بله كشي تصفيه شده و مثل يك ساده جابز از مدير آنجا پرسيد كه آيا آب لوله
كيلو  54به  72ته وزنم از ظرف يك هف. مريضي و تب وحشتناكي سراغم آمد. خيلي زود اسهال گرفتم«

  .»رسيد
در غرب هند ترك كرد؛  1پايتخت را به سوي هاريدوار. سر پا كه شد تصميم به خروج از دهلي گرفت

كه  2مال ي كومب  پايي جشنواره هاي رود گَنگ و محل بر در نزديكي سرچشمهسكنه  نفر با صد هزارشهري 
ها مثل مور و ملخ با اين مرشد و آن مرشد زير چادرها نشسته  آدم«. آورد مي آنجا را بهجمعيتي ده ميليوني 

 ».سوار هم ديدم و باألخره بعد از چند روز تصميم به رفتن گرفتم چندين فيل. بودند
مرشد محل زندگي از قديم  كه هاي هيماليا رفت در دامنه 3اي نزديك ناينيتال با قطار و اتوبوس به دهكده

او از قيد حيات گسسته بود  كه وقتي رسيدجابز ، زيرا بود ه آن موقع ديگر محل دفنشبابا نيم كارولي و البت
ي  با كمك خانواده .كرداستيو اتاقي ساده با يك تشك اجاره . يا حداقل حياتش ديگر عينيت خارجي نداشت

يك نسخه از « .نيرو گرفتدوباره سالم ي  سان با تغذيه فراهم آورد و بدينرا  گياهي خودخانه غذاهاي  صاحب
ي يوگي به زبان انگليسي از مسافر قبلي مانده بود، بارها آن را خواندم چون كار زيادي براي انجام  نامه زندگي

در بين كساني كه آنجا زندگي » .ميافت شفا ميكم  رفتم و كم پياده از اين دهكده به آن دهكده مي .دادن نبود
ها  كرد و بعد كني آبله فعاليت مي اپيدميولوژيستي كه براي ريشه ؛4كردند شخصي بود به نام لَري بريليانت مي

 .العمر جابز شد و دوست مادام 5ي گوگل و بنياد اسكُل مدير اجرايي بخش خيريه
جابز برايم از راهب هندوي جواني كه پيروانش را در امالك يك تاجر ثروتمند  مان، در مقطعي از صحبت

بزرگي بود،  ديدن چنان عارفي و گفتگو با شاگردانش بخت«: هيماليايي گرد هم آورده بود، تعريف كرد
شديم، بوي غذا هم بيشتر تر مي هر چه به محل اجتماع نزديك. شان تغذيه از غذاهاي خوب درست مثل بخت 

                                                            
1 Haridwar 
2 Kumbh Mela 
3 Nainital 
4 Larry Brilliant 
5 Skoll Foundation 
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از  - بودبزرگتر ن چندان از اوكه -مشغول خوردن كه شد راهب » .خيلي گرسنه بودم من خيلي. شد مي

مرا با خود  و آمد سراغم«. زد وار زير خنده به طرزي ديوانه ،ي استيو با اشاره به قيافه و جمعيت جدايش كرد
دست جابز را او » .از اين نحو توجهش خوشم نيامد ”.هايي عين بچهتو “صداي شيپور درآورد و گفت  .برد

اي  بر آن بلندي، چشمه. اي در آن نزديكي هدايت كرد از الي جمعيت دعاگو بيرون برد و به باالي تپه ،گرفت
فكر كردم نكند . در آورد يشنشستيم و او يك تيغ بلند سرتراشي از زير ردا« .ي كوچك بودا و درياچهزالل 

سرم را كف  -آن موقع موهايم بلند بود- .يك قالب صابون هم بيرون آورد بعد. رس برم داشتو ت ديوانه باشد
 ».م خوب استا يگفت اين براي سالمت مي. زد و تراشيد

  
اتوبوس  اغلب با. نو برگشت جابز براي ديدار با او به دهلي و دانيِل كوتكي در ابتداي تابستان به هند رسيد

راه فرزانگي  دنبال مرشدي سخنور و سالكبه مقطع جابز ديگر  آندر . چرخيدند مقصد وِل مي بي و ترجيحاً
با اين همه  .بود زيستن هاز طريق تجربه، زهد و ساد فكري رسيدن به روشندنبالِ در عوض  ولي گشت نمي

 يبا زن ها دهكدهيكي از  كه جابز در بازارِ به ياد داشتكوتكي  ؛نمود نيافتني مي آرامش درون برايش دست
 .كند كرد او آب به شير بسته و به مردم قالب مي گمان مي چرا كهداد راه انداخته بود  بي و  هندو داد

هاي مسافرتي  كيسه خواب كوتكي با چك 1در بدو ورود به شهر مانالي. اي بود اما هنوز آدم بخشنده
ي  مانده دالر از ته 100حتي » .ي داداستيو پول غذا و بليت اتوبوس مرا تا دهل«: گفت مي. داخلش دزديده شد

 .گرددداد تا به سالمت باز پولش را هم به دانيِل
آنها را ي  همه هاي جواب لينوشت و در طول هفت ماه اقامت در هند، گاهي براي والدينش نامه ميجابز 

به همين دليل . در دهلي نو رفت 2اكسپرس به دفتر امريكن  ،سوي امريكاتازه وقتي گرفت كه براي پرواز به 
به  ها غافلگير شدند و بالفاصله دنبالش بيايند، بيچارهبه كه از فرودگاه اُكلند زنگ زد و خواست كه  هنگامي

درست به رنگ -هاي كتاني هندي و پوستم آفتاب سوخته  سرم تراشيده، لباسم پارچه«. شتافتند آنجا
 دست آخر مادرم آمد جلو. بودم و آنها پنج دفعه از جلويم رد شدندتصور كن، من آنجا نشسته . بود - تشكال

  »”!سالم“گفتم  ”!استيو؟“گفت  و
ي متعدد به سوي هاي جستجويي با مسير. او را به خانه بردند، ولي همچنان به دنبال شناخت خويشتن بود

زد به  ن هم سري ميآموخت و در اين بي كرد و ذن مي در دو نوبت صبح و عصر مراقبه مي. دلي روشن
 .هاي فيزيك و علوم مهندسي در استنفورد كالس

  
  

  جستجو
 

  صرفاً ناب به دنبال حقيقت يشبودايي و جستجو هاي شرقي، هندوييسم، ذنِ ي جابز به عرفان عالقه
اش همواره به دنبال پيروي از قواعد اديان و  در طول زندگياو . هوس زودگذر يك پسر نوزده ساله نبود

                                                            
1 Manali 
2 American Express 
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و خردمندي يا درك حاصل از مراقبه كه به طور  )پراجنا( مذاهب شرقي بود؛ مثل پيروي از عرفان تجربي

 نشسته بوديم كه )آلتو در پالو(اش  خانه پشتها بعد در باغ  سال. مستقيم از طريق تمركز ذهن به دست آيد
 :بيان كردگونه برايم  اينآخرين اثر آن سفر را 

  
ي  ساكنان حومه. فرهنگي بزرگتري بود امريكا در مقايسه با سفر به هند شوكبراي من بازگشت به «

بردند و  كردند، در عوض از قدرت شهود خود بهره مي شان استفاده نمي شهرهاي هند مثل ما از هوش
و تر از تعقل؛  قوي ار، بسي ست به غايت قويمعتقدم كشف و شهود ابزاري ا. ر بودشهودشان از تمام دنيا جلوت

  ».ي من در آميخته اين با حرفه
 
ها نيست؛ بلكه از طريق آموزش به دست آمده و البته كه  ي ذاتي انسان تفكر عقالني غربي، مشخصه«

آنها چيز . هاي هند، مردم هرگز با آن سر و كار نداشتند اما در دهكده. دستاورد بزرگي است ،براي اين تمدن
هاي ديگر خير؛ و آن قدرت شهود و  ارزشمند است و از برخي جنبهها  آموختند كه از برخي جنبه ديگري مي

  ».آگاهي تجربي است
  
در بازگشت به خانه بعد از هفت ماه زندگي در روستاهاي هند، ديوانگي دنياي غرب و در عين حال «

قراري  هايش براي تفكر منطقي را دريافتم؛ اگر فقط به تماشاي زندگي بنشينيد، فهم شدت بي ظرفيت
اما چنانچه به خود زمان . شود بعد اگر كمر به آرام كردن آن ببنديد، فقط بدتر مي. شود تان ميسر مي هنذ

. كند گيرد و بعد مجال كافي براي درك و دريافت چيزهاي ظريف پيرامون را پيدا مي بدهيد، آرام مي
ر دائم در هر لحظه و هر شود، سرآغازي براي شفاف ديدن دنيا و حضو اينجاست كه شهود در شما شكوفا مي

بيش از پيش بينا . آورد ي زندگي سر بر مي لحظه كه آرام بگيرد، فضايي اليتناهي از لحظه  ذهن. سنفَ
  ».شويد و اين نوعي نظم در خود دارد؛ كافي است خودتان امتحانش كنيد مي

  
عي براي ورود به در مقطعي فكر سفر به ژاپن و س. ذن از ابتدا در زندگي من تأثير عميقي داشته«

به من گفت او . ا ماندمج  ام همين را در سر داشتم ولي به پيشنهاد مشاور روحاني 1جي-  هي ي اي صومعه
وقتي شما : ي ذن ايمان آوردم كه به اين آموزه. چيزي آنجا نيست كه اينجا نباشد و حق هم داشت هيچ
 » .تان ظاهر خواهد شد يد، يكي درست در همسايگييك آموزگار باش مالقات باي سفر به دور دنيا براي  آماده

  
 ذهنِ«ي كتاب  شونريو سوزوكي، نويسنده ؛به راستي هم كه جابز آموزگاري صالح در همسايگي پيدا كرد

آلتوس  فرانسيسكو كه عادت داشت هر چهارشنبه عصر به لوس و مدير مركز ذن در سان» كار تازه ذن، ذهنِ
وي بعد از مدتي از . ي سخنراني و مراقبه برگزار كند جلسه ،عالقمندان براي گروهي كوچك از بيايد و

جابز يك پاي ثابت آن شد و  .آنجا باز كند در دستيارش كوبون چينو اوتوگاوا خواست كه يك مركز دائمي

                                                            
1 Eihei-Ji 
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استيو گاه به تنهايي به مركز . آمدند نيز كريسان برنان و دانيِل كوتكي و اليزابت هلمز به جلسات مي يگاه
  .و محل تدريس كوبون 2لاي نزديك كارم صومعه ؛رفت مي 1تاساجارا ذنِ

يك جورهايي شاعرانه و با . انگليسي حرف زدنش خيلي ستم بود«كوتكي هم از كوبون خوشش آمده بود 
فهميديم دارد چه  داديم و نصف جلسه اصالً نمي دستش ميبه ما گوشمان را . زد يدار حرف م فيهجمالت قا

در جلسات «: داد هلمز بيشتر دل به كار مي» .هاي طنز بود پرده اين ميان شبيهبراي من كل ماجرا . گويد مي
پرتي را كنترل  چطور حواسداد  يادمان مي. نشستيم و كوبون روي سكو هاي زافو مي مراقبه، ما روي بالش

باريد، كوبون همان موقع طرز استفاده از  يك روز عصر حين مراقبه باران مي. خيلي جادويي بود. كنيم
  ».صداهاي محيطي براي بازگشت به تمركز روي مراقبه را يادمان داد

رقابل تحمل شده كامالً جدي، از خودراضي و غي«: گفت كوتكي مي .تأثيرات او روي جابز واقعاً شديد بود
. پرداختند ، با هم در خلوت به مراقبه مييك بار تقريباً هر روز با كوبون مالقات داشت و هر چند ماه» .بود

. همسرش در استنفورد پرستار بود و دو بچه داشتند. داد با او بودم تا جايي كه وقتم اجازه مي«: گفت جابز مي
كردند كه آيا  گاهي بحث مي» .زديم عصرها با كوبون حرف مي رفتم و وقتي او نوبت شب بيمارستان بود، مي

به جابز اطمينان . كرد كوبون هميشه طور ديگري فكر مي .جابز بايد خودش را وقف اهداف روحاني كند يا نه
اين رابطه چنان . شغل مناسب استپرداختن به يك هاي معنوي در كنار  داد كه قادر به پيگيري جنبه مي

  .گار شد كه هفده سال بعد كوبون مراسم ازدواج جابز را برگزار كردپايدار و ماند
كه به كرد  هدايت ”اي پايه درمانيِ جيغ“او را به سمت جستجوي جابز براي رسيدن به خودآگاهي 

مبناي روش، . سازي شده بود آنجلس، توسعه و عمومي س درمانگري اهل لو روان 3تازگي توسط آرتور جانوف
د؛ نگير ي دوران كودكي نشأت مي شده گفت مشكالت رواني از دردهاي سركوب تئوري فرويد بود كه مي

كه گاه منجر به تبديل درد به جيغ و فرياد - جانوف معتقد به درمان آنها با بازسازي اين لحظات قديمي بود 
ي احساسات عيني و رفتارهاي  داد زيرا دربردارنده را به گفتار درماني ترجيح مي روش جابز اين. شد مي

: فقط فكر كردن نبود، يك مجموعه اعمال بود«: به قول خودش. عاطفي بود، نه فقط تجزيه و تحليل منطقي
 ».ن آمدن از سوي ديگرها، نگه داشتن نفس، شيرجه زدن از اين سو و با آگاهي بيشتر بيرو بستن چشم

ي درماني تحت  برنامهيك در حال اجراي  4يك گروه از مراجعين جانوف در هتلي قديمي در ايوجين
وان را در همان  ي آلْ گان بودند و مدير آن كسي نبود جز رابرت فريدلند كه مزرعهعنوان مركز احساسي اورِ

اي ثبت  هفته  ي درماني دوازده دالر در يك دوره 1.000ي  جابز با هزينه 1974در اواخر سال . نزديكي داشت
خواستم با او بروم ولي  من و استيو هر دو در حال رشد شخصيتي بوديم، مي«: گفت كوتكي مي. نام كرد

  ».اش را نداشتم استطاعت مالي
فريدلند . هويتي هميشه همراهش است جابز به دوستان نزديكش گفته بود كه درد فرزندخواندگي و بي

تا از اين طريق بتواند خودش را بهتر  بيابداش را  استيو خيلي مشتاق بود كه والدين واقعي«: گفت مي
تحصيل دانشگاهند و اينكه ال غراش هر دو فا او از پاول و كالرا شنيده بود كه پدر و مادر واقعي» .بشناسد

                                                            
1 Tassajara 
2 Carmel 
3 Arthur Janov 
4 Eugene 
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بگيرد  خصوصييك كارآگاه  اتتحقيقانجام براي كه حتي به سرش زده بود . احتماالً پدرش اهل سوريه است

اش به پاول و  اشاره» .خواستم باعث ناراحتي والدينم بشوم نمي«: گفت ميبه من . ولي بعد نظرش برگشت
  .كالرا بود

كرد  احساس مي. ين واقعيت كه به فرزندخواندگي سپرده شده، درگير بودبا ا«: ي اليزابت هلمز بنا به گفته
نياز به   كند، اين ماجرا دارد اذيتم مي«: جابز به او گفته بود» .بايد از نظر عاطفي بر اين موضوع فائق آيد

استيو داشت يك «: و با گرِگ كَلهون خيلي بازتر قضيه را در ميان گذاشته بود» تمركز روي آن دارم
با . كرد داد و با من خيلي راجع به آن صحبت مي جستجوي روحي اساسي در مورد اين واقعيت انجام مي

به . خود داشت  درماني و گرفتن رژيم فاقد چربي، عمالً سعي در تطهير و رفتن به عمق حس نااميدي جيغ
 ».اش عميقاً عصباني است گفت از رانده شدن توسط والدين واقعي من مي

را » مادر«آهنگ  1974پرداخته بود در دسامبر  اي پايه درمانيِ به جيغ 1970هم كه در سال  1جان لنون
ي پدر و مادري بود كه اولي او را ترك كرده و دومي در  اين آهنگ درباره. اونو منتشر كرد با گروه پالستيك

  .كرد جابز آن را زياد گوش مي» .مادرم نرو، پدرم برگرد«. نوجواني او كشته شده بود
ساخته و ثابت و به طرزي  حل او پيش راه«: مفيد واقع نشده چندانهاي جانوف  بعدها گفت كه آموزهاو 

با » .العاده از آن داشت توان انتظار فراستي خارق كم آشكار شد كه نمي انگارانه بود و كم واقعاً سخيف، ساده
بعد از آن دوره، در «: گرم كرده بود ي درماني استيو را به زندگي دل گفت كه اين دوره اين حال هلمز مي

كفايتي  شخصيت تندش براي مدتي با صفا، اعتماد به نفسش بيشتر و حس بي. يگاه متفاوتي قرار گرفتجا
  ».در او كم شد
تواند اين اعتماد به نفس را با ديگران به اشتراك بگذارد و آنها را به انجام  كم متوجه شد كه مي جابز كم

اش با كوتكي را به هم زد و به  كه هلمز رابطه همان روزها بود. كارهايي فراتر از تصور خودشان ترغيب كند
جابز اين حكم . اش بود از او قطع تمام روابط قبلي  فرقه انتظارِ .فرانسيسكو پيوست ي ديني در سان يك فرقه

به محل آن فرقه رفت و گفت كه دارد به بود  2فورد رانچرو اتومبيل خودش كه يك يك روز با. را تاب نياورد
پرواتر از قبل، گفت كه اليزابت بايد بخشي از  بي! رود و اليزابت هم بايد با او بيايد يدلند ميي سيب فر مزرعه

با «: كرد طور تعريف مي هلمز ماجرا را اين! مسير را رانندگي كند، حتي با اينكه دنده عوض كردن هم بلد نبود
در ساعت خودش دنده عوض  تركيلوم 80تا سرعت . ي باز مجبورم كرد بنشينم پشت فرمان ورود به جاده
و  دامنم گذاشتصوت، سرش را روي  از ديالن را گذاشت توي پخش ”خون بر روي شيارها“كرد، بعد نوار 
كردم  هاي من و همين مرا مجبور به انجام كاري كرد كه فكر نمي جانش را گذاشت كف دست. گرفت خوابيد
 ».ازم بر بيايد

: گفت هلمز مي. ي تحريف واقعيت جابز معروف شد بعدها به دايرهي خوبِ آن چيزي بود كه  اين جنبه
آن روزها كافي بود تصميم به انجام كاري بگيرد، حتماً . اگر به او اعتماد داريد، پس قادر به انجام كارهاييد«

 ».كرد آن را تا رسيدن به نتيجه دنبال مي
  
  

                                                            
1 John Lennon 
2 Ford Ranchero 
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  دگرگون شو
  

نشسته بود كه ران وِين مثل موشك پرت شد  -در آتاري-  اَل اَلكُرن در دفترش 1975يك روز در اوايل 
  »!هي، استيو برگشته«: توي اتاق و فرياد زد

 
 »!، زود بياورش اينجا1وآو«: اَلكُرن گفت

  
در دست داشت،  ”اكنون اينجا باش“جابز پابرهنه در حالي كه رداي زردرنگي به دوش و يك نسخه از 

  »توانم برگردم سر كار؟ مي« : ار كرد كه بخواندش، بعد پرسيدكتاب را به اَلكُرن داد و اصر. وارد شد
  

هاي معبد هري كريشنا شده بود ولي خب عالي بود كه دوباره  مثل يكي از بچه«: گفت الكُرن مي
  ».”مطمئناً“پس گفتم . ديدمش مي

  
وازنياك همان نزديكي . يك بار ديگر براي حفظ هماهنگي محيط كار، جابز به نوبت شب منتقل شد

يي پيش جابز ويديوها بعد از شام براي گفتگو و انجام بازي  بود، شب HPآپارتماني داشت و آن موقع كارمند 
خصي از آن ساخته بود ي ش ويل معتاد بازي پنگ شده، حتي يك نسخه ي بولينگ ساني او در كوچه. آمد مي

  .شد با تلويزيون خانه بازي كرد كه مي
هاي  ي بازي اعتنايي به ابراز نظرها مبني بر پايان دوره نُالن بوشنل با بي. بود 1975روزهاي پاياني سال 

 به جاي بازي در مقابل يك فرد بسازد كه در آن، بازيكنه از پنگ ي تك راكتي تصميم گرفته بود يك نسخه
پس جابز را . شد فرستاد كه با هر بار اصابت، يك آجرش كم مي ديگر بازيكن بايد توپ را به سمت ديواري مي

 براي اجراي طرحِ. به دفترش فراخواند، طرح را روي تخته سياه كوچكش كشيد و از او خواست آن را بسازد
. كند، جايزه خواهد گرفت  اي كه كم به جابز گفت به ازاي هر يك تراشه اما او تراشه الزم بود 50بوشنل 

كه اگر استيو از  ه بودخودش حساب كرد پيشولي به درستي   دانست كه جابز مهندس خوبي نيست مي
: خود بوشنل به من گفت. كمك بگيرد، محشر خواهد شد - پلكيد كه اغلب آن اطراف مي- نياكواز
 ».ز مهندس بهتري بودوا! كردم، يكي بخر دو تا ببر طوري به قضيه نگاه مي اين«

اين «: به من گفت. قرار شد پولش را نصف كنند و وازنياك از درخواست كمك جابز به هيجان آمد
فت كار بايد در چهار به او گجابز » .كردم ام بود، بايد براي مردم يك بازي طراحي مي بهترين پيشنهاد زندگي

                                                            
با  ”v“ حرف لثم مهدر اين كل ”و“ ود زا مادك چيه( تساته فر راك هب Wow اريِگفت يِاوآ لداعم ن،در مت »وآو«   1

حين در  ها از هم لب شدن باز ،)W( ها لبن ه كردنچبا غ، كلمه لكهب .شوند نمي ظفلتييني پاب االيي با لهاي ب انندتماس د
 اي/و يلاحشوخ زا يكاح ستا يياوآ »ووآ« ).دشو فظ ميتل ،)w( تهادر ان اه لبن شدته بس و ،)o( ش ميانيبخ كردن ادا
 ،العاده ارقخ ،هنندركيگلفار غسياي بول ،يحضول تابرقيغ يچيزشدن با و وبرحين ر هك است يتلاح گراننش .تريح اي/و بجعت
  ،است همداب آكتين ا راص دشخاي ها قول لقن ايِجاي جدر  »وآو« .گيرد يل مشك مآدد جوو در ،هندكن الحشوخاغلب  و
 م.دوينش لكشم راچد ات يداشاشته بد نهدر ذرا  نآي مني ضنامع سپ
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وازنياك پنهان داشت اين بود كه مهلت را خودش چيزي كه از . ي ممكن انجام شود روز و با كمترين تراشه

راجع به پاداش اضافه براي كاهش . رفت وان مي ي آلْ ها به مزرعه تعيين كرده بود چون بايد براي چيدن سيب
 .ها هم چيزي نگفت تعداد تراشه

فكر من هم . برد طراحي يك بازي مثل اين، براي اكثر مهندسين چندين ماه كار مي«: گفت وازنياك مي
واز چهار شب پشت » .كردم راهي براي انجامش نيست ولي استيو اطميناني به من داد كه نگو و نپرس مي

ها بعد از شام، يك  كشيد و شب ها را روي كاغذ مي طرح HPروزها در . سر هم بيدار ماند و كار را انجام داد
نشست روي  ام كار وازنياك، جابز ميهر شب بعد از اتم. ماند رفت به آتاري و تمام شب بيدار مي راست مي

استيو كه «: گفت وازنياك مي. كرد مدار پياده مي كشي روي يك صفحه نيمكت سمت چپ او و طرح را با سيم
  ».101ترك گران ؛ام سواري مورد عالقه نشستم پاي بازي ماشين شد، من مي مشغول مي
تراشه استفاده كرد كه اين مساوي  45فقط چهار روز تمام شد و وازنياك همان آور اينكه كار در  شگفت

ها متفاوتند ولي در بيشترشان ذكر شده كه جابز فقط  قول از اينجا به بعد نقل. بود با دريافت پاداش اضافه
جويي قول داده بود، پيش خود نگه  نيمي از درآمد اصلي را به وازنياك داد و پاداشي را كه بوشنل براي صرفه

وازنياك بفهمد ) ي شركت آتاري هاي واقعي در كتاب تاريخچه با ديدن حساب(يد تا ده سال طول كش. داشت
كنم استيو به آن پول نياز داشت و خب،  فكر مي«: واز به من گفت. كه جابز چنين پاداشي دريافت كرده

ه كرد و اذعان داشت ك هاي طوالني مي گفت، مكث اكنون كه راجع به آن سخن مي» .راستش را به من نگفت
دانست كه فقط كافي است لب  بايد مي. كردم اي كاش با من صادق بود آرزو مي«: از آن رنجيده است

اين » .كند آدم به دوستش كمك مي. دوستم بوداو هر چه باشد . بجنباند، تا خودم پول را بگذارم كف دستش
راي من مهم بوده و هست، اصول اخالقي هميشه ب«: مورد براي وازنياك نشانگر تفاوتي اساسي با جابز بود

ولي خب، خودت . چرا بايد يك مبلغي بگيرد و به من بگويد كه فُالن مبلغ را گرفتهكه او  فهمم هنوز نمي
  ».فرق دارندبا هم ها  داني، آدم بهتر مي

به من «: گفت واز مي. وقتي جابز از انتشار اين ماجرا مطلع شد، در تماسي با وازنياك آن را تكذيب كرد
  پس احتماالً  ماند، آيد چنين كاري كرده باشد و اينكه اگر كرده بود حتماً يادش مي كه يادش نميگفت 
: بعد گفت. وقتي مستقيماً ماجرا را از جابز پرسيدم، به طرزي غيرمعمول ساكت شد و تأمل كرد» .بود نكرده

. طوري بودم هميشه با واز همين. دمنصف كل پولي را كه گرفتم به او دا. آيد دانم اين ادعاها از كجا مي نمي«
ولي . انجام ندادهم كار  ارزنبعد از آن سال حتي يك . كار را رها كرد 1978منظورم اين است كه واز از سال 

  ».هنوز دقيقاً همان ميزان از سهام اپل را دارد كه من داشتم
نكرده باشد يا مثالً وازنياك  آيا ممكن است خاطرات در هم و بر هم شده باشند و جابز واقعاً چنين كاري

» ...ي من به هم ريخته باشد ولي احتمال دارد كه حافظه«: دچار فراموشي خاطر شده باشد؟ واز به من گفت
» دالري بود 350جزئيات اين يكي به خوبي در خاطرم هست، يك چك . نه«: بعد از يك مكث تصحيح كرد

يادم هست «: گفت خودم با بوشنل صحبت كردم، مي. گذاشتو بعد تأييد بوشنل و اَلكُرن را هم روي حرفش 
. اي كه كم كرديد داديم گفتم بله، يك جايزه براي هر تراشه. زديم، ناراحت بود ي جايزه حرف مي با واز درباره

  ».ناك كرد او فقط سرش را تكان داد و بعد با زبانش ناك

                                                            
1 Gran Trak 10 
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اي  گفت جابز آدم پيچيده مي. مداد كرد و بستارزش قل حقيقت هر چه بود، وازنياك بعداً پرونده را بي

. موفق كرده فردياست و استفاده از ديگران فقط يك مورد كوچك و تاريك از صفاتي است كه او را بدل به 
توانست اپل  طور كه خودش هم قبول دارد، هرگز هم نمي توانست مثل او باشد ولي همان وازنياك هرگز نمي

كه به قول جابز در حرف كشيدن -وقتي با اصرار من » .كردم برود ودم رهايش مياگر من ب«: امروزي را بسازد
اين ماجرا چيزي نيست كه من بخواهم با آن به قضاوت استيو «: مواجه شد، گفت -ها متبحرم از آدم
 ».بنشينم

رويكرد كاربرمحور، او . شكل پيدا كند ،تجارت و طراحي دري آتاري باعث شد رويكرد جابز  تجربه
آن سادگي در او رسوخ كرد و باعث «: گفت ين ميران وِ. كرد هاي آتاري را تحسين مي ودماني و موجز بازيخ

جابز مجذوب نگرش بوشنل در اسير نشدن به دست  ،غير از اين» .اش بر محصول شد تمركز هميشگي
براي  استيوكرد و اين اولين چيزي بود كه  را جواب تلقي نمي ”نه“نُالن «: به قول اَلكُرن .ها هم شد”نه“

خاص طور كه استيو گاهي هست، ولي نگرش كاري  آن- نُالن هرگز بدزبان نبود . پيشبرد كارها آموخت
برد و از اين  كنم، ولي به درك، روشش كارها را پيش مي شايد فكر كنيد دارم چاپلوسي مي. خودش را داشت

  ».ي استيو بودنظر نُالن مرب
  

ناشدني در يك كارآفرين هست كه من آن را در استيو  اي وصف خصيصه« :بودبوشنل با اين حرف موافق 
يادش دادم كه . هاي تجاري كار را هم دوست داشت نه فقط به مهندسي عالقمند بود، بلكه جنبه. ديدم مي

وانمود “گفتم . پيش خواهد رفت يخوب به ورتواني كاري را انجام دهي، ام اگر طوري رفتار كني كه انگار مي
 ».”كن كه كامالً بر خودت مسلطي تا ديگران خيال كنند كه هستي
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 پنجفصل 
  

   Iاپل 
 

 وارد شوبه برق بزن، راه اندازی کن، 
  
  

 
  .1976سيتي،  نمايشگاه كامپيوتر آتالنتيكدر Iدانيِل كوتكي و جابز با اپل 

  
 

  داشتني دوست سِهاي گرِي ماشين
 

انقالب . ، همزمان وقايع مختلف فرهنگي در جريان بود1960ي  كالراي دهه فرانسيسكو و سانتا در سان
ها، طراحان  هاي الكترونيك، سازندگان تراشه تكنولوژيك با رشد كارگزاران نظامي آغاز شد و به زودي كارخانه

پر از -فرهنگ هكري وجود داشت  خردهيك . هاي كامپيوتري را در بر گرفت يي و شركتويديوهاي  بازي
كه شامل  -هاي ساده هاي تفنني و گيك ، هكر كامپيوتري گشاها، ولگردهاي  ، رمزباز -ي راديوها سيمي كله

هماهنگ نبودند، قواعد مرسوم جوامع محلي شان كه با  و فرزندان HPهاي مخالف با الگوهاي كاري  مهندس
از  1كردند؛ افرادي از جمله داگ انگلبارت دي پژوهش مي.اس.ثيرات الآكادميك روي تأ هاي شبه گروه. شد مي

پالوآلتو كه بعدها به ساخت ماوس كامپيوتر و رابط كاربري گرافيكي كمك كرد  2منتيشنمركز تحقيقاتي آگ
                                                            

1 Doug Engelbart 
2 Augmentation 
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گرفت و بعدها گروه  نور مي اش پارتي مواد مخدر با موسيقي و رقص ي گروهي كه در خانه 1و كن كيزي

گروهي از - 3ي خليج ي منطقه يك جنبش هيپي هم از دل نسل سوخته. را تأسيس كرد 2فول دد يتگرِ
فعاالن سركش سياسي هم از دل جنبش سخنراني آزاد سر  .به دنيا آمد - جهاني دوم نويسندگان بعد از جنگ

ذن و : كنند يفكري را دنبال م هاي خودساخته مسير متدهاي روشن واضح بود كه تمام اين جنبش. بر آوردند
  .هاي حسي و غيره درماني و محدوديت هندوئيسم، مراقبه و يوگا، جيغ

فكري و  روشن و ها و قدرت پردازنده) تقديم گُل به نيروهاي پليس( 4گُل ِ قدرتاين ائتالف ميان جنبش 
هاي  ، روزها به كالسشد مي مشغول مراقبه ها آوري، توسط كسي به عينيت و شهود رسيد كه صبح فن

و كار   كرد و نيز در حال رؤياپردازي براي شروع كسب ها در آتاري كار مي رفت، شب فيزيك استنفورد مي
، بهترين موسيقي از گرفت پا ميچيزي داشت اينجا «: گفت با نگاهي به گذشته مي. خودش بود؛ استيو جابز

مدارهاي  طور صفحه و همين -6آن بيز، جنيس جاپلين، جو5، جفرسن ارپلينفول دد گريت-آمد  اينجا مي
  ».7مجتمع و چيزهايي مثل كاتالوگ كل زمين

هاي ضدفرهنگي كامپيوتر را  بسياري از جنبش. ها برقرار نشد در ابتدا ارتباط خوبي ميان فناوران و هيپي
اهداف پنتاگون و ساختار  باهمسو و ) ي معروف نويسنده 8جرج اوروِل آثارگر فضاي  تداعي(بدشگون و اوروِلي 
د كه هد هشدار مي )نويس تاريخ( 9فورد ي ماشين، لويس مام افسانه كتابدر . دانستند ساختار قدرت مي

عبارت معروف روي . است» هاي مترقي زندگي ارزش«ها و تخريب  آزادي سلبكامپيوتر در حال 
به شكست «معنادار بدل شد اين بود اي  جنگ به كنايهبا هاي مخالف  هاي آن دوران كه براي چپي كارت پانچ

 ».اعتراف نكن، طفره نرو، تحريف نكن
ها  اش راجع به همگرايي ضدفرهنگ در مقاله 10جان ماركوف. تغييري در راه بود 1970ي  در آغاز دههاما 

 كامپيوتر از ابزاري براي نظارت بوروكراتيك تبديل شده به نمادي براي آزادي و«نوشته  ،با صنعت كامپيوتر
هاي  ماشين رسِ همه در ديد«اين است  11ريچارد براتيگان 1967هاي شعر سال  يكي از بيت» .عقيده زاراب

هاي آن دوره، زماني تأييد شد كه  پيوند علوم كامپيوتري با زندگي جوان» .داشتني هستيم دوست يسِگرِ
معروف خودش  ها بعد آن عبارت دي جديدند و سال.اس.گفت كامپيوترهاي شخصي يك ال 12تيموتي ليري

بونوي خواننده كه بعدها به يكي از دوستان جابز بدل  ».وارد شواندازي كن،  ، راهبزن به برق«را تغيير داد به 
                                                            

1 Ken Kesey 
2 Grateful Dead 
3 Bay Area 
4 FlowerPower 
5 Jefferson Airplane 
6 Janis Joplin 
7 Whole Earth Catalog 
8 George Orwell 
9 Lewis Mumford 
10 John Markoff 
11 Richard Brautigan 
12 Timothy Leary 
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تواند به  خليج ميي  گر منطقه ضدفرهنگ عصيانبستر شد اغلب با او راجع به اينكه چطور مواد مخدر در 

هايي كه قرن بيست و يكم  آدم«: گفت مي .كرد هاي شخصي كمك كرده باشد بحث مي ايجاد صنعت كامپيوتر
آنها . درست مثل استيو  هاي صندل به پا از ساحل غربي بودند، گذاري كردند يك عده معتاد و هيپي را پايه

ساحل شرقي، انگلستان، آلمان و ژاپن، چنين تفكر  مراتبيِ  هاي سلسله نظام. ديدند دنيا را جور ديگري مي
براي  و اين طلب مرج و ي شصت بستري شد براي رشد تفكرات هرج فضاي دهه. كردند متفاوتي را تشويق نمي

  ».تخيل راجع به دنيايي كه هنوز وجود نداشت، عالي بود
رؤياپردازي . بود 1برندها را به همكاري با هكرها ترغيب كرد استيوارت  كسي كه اهالي ضدفرهنگ

ن برند با دوست و همكارش ك. هاي بعد خلق كرد هاي زيادي در طول دهه ها و سرگرمي كه ايده  مشرب خوش
در پالوآلتو برپا  1960ي  دي بودند كه در اوايل دهه.اس.هاي مصرف ال كيزي از برگزاركنندگان گردهمايي

رت همكاري كرد تا يك احاضر شد و با داگ انگلب 2وولف تام چكانيي مراسم اسيد وي در افتتاحيه. شد مي
ترتيب دهد، مراسمي پر از دود و  -ها ي توده معروف به مادر همه- جديد هاي  معرفي عالي براي تكنولوژي

هاي ما كامپيوتر را به عنوان مظهر نظارت مركزي به باد  دوره اكثر هم«: برند بعدها گفت. نور و موسيقي رقص
عاشق كامپيوترها  - ها به هكرها معروف شدند كه بعد-ولي لشكري كوچك . گرفتند هزا ميتمسخر و است

  ».اي شاهانه به سوي آينده بعدها همين بدل شد به جاده. ي آزادي قرار دادند بودند و آنها را ابزار اعاده
مفيد و آموزشي ابتدا فقط در كاميونش ابزار او در . چرخاند را مي ”كل زمين“برند، فروشگاه سيار 

روي جلد اولين . را بيرون بدهد ”كاتالوگ كل زمين“تصميم گرفت  1968بعدها در سال  ليفروخت و مي
» .دسترسي به ابزارها«از فضا را با اين زيرنويس چاپ كرد؛  - گرفته شده-ي آن عكس معروف زمين  شماره
ي مجله  د در اولين صفحه از اولين شمارهبرن. تواند دوست ما باشد فناوري مي :ي اصلي مجله اين بود فلسفه

ي مهرورزي و صميميت، قدرت فردي انسان قدرتي است در حال توسعه، وابسته به  در حيطه«نوشت 
ها، شكل دادن به محيط پيرامون و به اشتراك  ها، يافتن گرايش شخصيت او و در خدمت كسب آموزش

آورند، توسط  رهايي كه اين فرآيند را به ارمغان ميابزا. گذاشتن ماجراهاي زندگي با عالقمندان احتمالي
من در ابزارها و «: اي به دنبال آن آمده بود و قطعه ».معرفي و ترويج خواهند شد ”كاتالوگ كل زمين“

  ».بينم هاي قابل اعتماد، خدا را مي دستگاه
ي مجله، منتشر  هجابز به يكي از طرفداران كاتالوگ كل زمين بدل شد و به طور مشخص از آخرين شمار

آن موقع هنوز دبيرستاني بود، مجله را با خود به مدرسه و بعدها هم . بسيار تأثير گرفت 1971شده به سال 
ي  ، عكسي بود از يك جادهطرح پشت جلدش«: آورد آن شماره را خوب به خاطر مي. وان برد ي آلْ به مزرعه

هاي عبوري گذرت به آن  ممكن بود عقب ماشينروستايي در طلوع آفتاب، كه اگر خيلي ماجراجو بودي 
ترين  برند براي جابز، يكي از خالص» .”مشتاق بمان، ديوانه بمان“: زير عكس نوشته شده بود. بياُفتد
استيو «: برند به من گفت. ها بود و هدف مجله هم تقديس همين رويكرد بود هاي تلفيق فرهنگ تجسم

كنولوژي قرار دارد، از همان موقع خيلي خوب مفهوم ابزارهاي ها و ت ي پيوند ضدفرهنگ درست در نقطه
 ».دست بشر را فهميده بود كمك

                                                            
1 Stewart Brand 
2 Tom Wolfe 
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ي نوپاي  شد، بنيادي وقف شده در راه آموزش رشته منتشر مي 1ي برند با كمك انستيتو پورتوال مجله

بلكه   در واقع شركت نه،پيپل  ؛كمك كرد 2اندازي شركت كامپيوتري پيپل كامپيوتر كه در عين حال به راه
هاي شام شب  گاه مهماني به در آنجا گاه. بود ”كامپيوتر در خدمت انسان“اي با شعار  روزنامه و مؤسسه

تصميم گرفتند يك باشگاه  4و فرِد مور 3شد و دو تا از پاهاي ثابت آنجا، گوردون فرنچ پا مي چهارشنبه بر
  .ي كامپيوتر دستاوردهاي شخصي در عرصه دنارگذ تر برپا كنند، جايي براي به اشتراك عمومي

كه مربوط به فناوري عمومي بود انرژي بيشتري گرفتند،  1975ي  ي ژانويه آن دو با انتشار شماره
يك - آلتاير چيز خاصي نبود . 5آلتاير ؛اي كه روي جلدش عكس اولين كيت كامپيوتر شخصي بود شماره

تا بتوان با آن كارهاي مختصري را  ندشد مدار نصب مي صفحه دالر كه بايد روي 495مشت قطعه با قيمت 
بيل گيتس و . ولي براي هكرها و عالقمندان به كامپيوتر، منادي طلوعي جديد در اين عرصه بود-  انجام داد
اي براي  نويسي ساده گرفتند؛ زبان برنامه 7با خواندن مجله تصميم به ساخت يك نسخه از بِيسيك 6پاول آلن

اولين كيت آلتايري كه به مقر شركت پيپل رسيد، . همزمان توجه جابز و وازنياك هم جلب شده بود. رآلتاي
  .اش را داشتند ي باشگاهي كه فرنچ و مور قصد برپايي ها در اولين جلسه بدل شد به مركز توجه

  
  

  8برو هوم باشگاه كامپيوتريِ
 

ها و فناوري در آن به  ي ادغام ضدفرهنگ برو معروف شد و ايده گروه جديد به باشگاه كامپيوتري هوم
در عصر دكتر  9تُرك كلهي  خانه ي كامپيوترهاي شخصي چيزي شبيه به قهوه برو براي حوزه هوم. تبلور رسيد
، در گاراژ 1975وشت كه در پنجم مي ي اول را ن ي جلسه مور اعالميه. ها جايي براي تبادل ايده :جانسن بود

سازيد؟ يا يك  داريد كامپيوتر خودتان را مي«: طور آمده بود در متن اين. برگزار شد 10پارك  منلوفرنچ در 
  » .ي افراد همفكر خود بياييد تحرير؟ اگر اين طور است، شايد بخواهيد به جلسه پايانه، تلويزيون يا ماشين

ي  پژوهشنامه مديرانِي  م در جلسهآلن باوHP واز . ماجرا را كليد زد و با وازنياك به آن جلسه رفتند
حدود سي نفر ديگر به گاراژ فرنچ » .ام هاي زندگي ترين شب آن شب تبديل شد به يكي از مهم«: گفت مي

هميدم اي كه مور تهيه كرده بود، ف با رجوع به صورت جلسه. آمدند و به نوبت عاليق خود را مطرح نمودند

                                                            
1 Portola Institute 
2 People 
3 Gordon French 
4 Fred Moore 
5 ALTAIR 
6 Paul Allen 
7 BASIC 
8 The Homebrew Computer Club 
9 Turk’s Head 
10 Menlo Park 



ل ص ج ف ن  ٧١ :صـفـحــه | پ
هاي كامپيوتري، ديدن  بازي« :طور برشمرده پاچه بود، عاليق خود را اين وازنياك كه آن شب خيلي دست

آن شب نمايشي از آلتاير نوظهور هم ارائه » .ي تلويزيون حساب علمي و طراحي گيرنده فيلم، طراحي ماشين
  .دي مشخصات ريزپردازنده بو تر برگه شد، ولي براي وازنياك از همه مهم

  
فكر  -اي كه يك واحد كامل پردازش مركزي روي خود دارد تراشه- همزمان كه به يك ريزپردازنده 

كليد و نمايشگر طراحي كرده بود كه  قبالً يك پايانه شامل صفحه. كرد تصوري در ذهنش شكل گرفت مي
خشي از اجزاء توانست ب با استفاده از يك ريزپردازنده، مي. شد كامپيوتر وصل مي بايد به يك ميني

اين يك . كامپيوتر را داخل خود پايانه قرار دهد تا به عنوان يك كامپيوتر روميزي مستقل عمل كند ميني
: گفت مي واز .ها همگي در يك كامپيوتر شخصي يكپارچه كليد، نمايشگر و تراشه صفحه: العاده بود ي فوق ايده

 Iشب روي كاغذ طرحي زدم كه بعدها شد اپل ي كامپيوتر شخصي به من الهام شد، آن  باره ايده يك«
  ».معروف

. 8080اي مشابه آنچه در كيت آلتاير بود استفاده كند، يك اينتل  در ابتدا قصد داشت از ريزپردازنده
يكي از آنها موتوروال . بنابراين به دنبال جايگزين گشت» ي يك ماهم بود، بيش از اجاره«ولي قيمتش 

شركت  اي ساخت در ادامه تراشه. دالر رديفش كند 40توانست به قيمت  مي HPبود كه دوستي در  6800
اين، قيمت دستگاه را . دالر كمتر بود 20ولي قيمتش   يافت كه از نظر طراحي مثل قبلي MOSفناوري 

هاي اينتل تبديل به استاندارد  از آنجا كه تراشه. مدتي هم به بار آورد هاي بلند كرد ولي هزينه مقرون به صرفه 
  .با اينتل همخواني نداشت اش رايج بازار شدند، اين انتخاب باعث دردسر اپل شد زيرا كامپيوترهاي اوليه

تا گشت  مي بر HPخورد و بعد به  رفت، پاي تلويزيون شام مي به خانه مي  وازنياك هر روز بعد از كار
قطعات را داخل اتاق پخش، جاي نصب آنها را تعيين و سپس روي . مخفيانه روي كامپيوترش كار كند

افزاري شد كه ريزپردازنده را قادر به  ول نوشتن نرمبا عبور از اين مرحله مشغ. كرد مدار اصلي نصب مي صفحه
ي استفاده از كامپيوترهاي شركت  توانست هزينه از آنجايي كه نمي. دكر ميروي نمايشگر  ها بر عكسپخش 

چند حرف را روي «: ي تست شد بعد از چند ماه دستگاه آماده. نوشت را بدهد، كدها را با دست مي
ژوئن  29شنبه  آن روز يك» .نمايش ظاهر شد حروف روي صفحه! خشكم زدكليد تايپ كردم و بعد  صفحه
اين اولين «: وازنياك بعدها گفت. دآي به حساب مي، فرازي برجسته براي كامپيوترهاي شخصي 1975سال 

  ».ديد كامپيوترش مي نمايشگركليد، آنها را روي  بار در تاريخ بود كه يك نفر با تايپ حروف روي صفحه
توانند به هم متصل شوند؟  كامپيوترها مي: وازنياك را به سؤال بست و ر تحت تأثير قرار گرفتجابز بسيا

ي قطعات به خصوص  اضافه كنند؟ و از آن به بعد در تهيه - ي ذخيره  حافظه-آيا ممكن هست يك ديسك 
م مجاني از اينتل جابز با چند تماس توانست تعدادي ر. به واز كمك كردبود ي رم  مهمترين قطعه كه تراشه

من . استيو است ديگر، خوب بلد بود چطور با نمايندگان فروش صحبت كند«: گفت وازنياك مي. جور كند
 ».آمدم نمي كارها برجور هرگز از پس اين   ام، خيلي خجالتي

كردن تلويزيون و ساير   جا جابه-  ي باشگاهبرو رفت و در كارها جابز از آن پس با وازنياك به جلسات هوم
ي خطي  دهنده آمدند كه به مركز شتاب حاال بيش از صد عالقمند به جلساتي مي. كمك كرد - چيزها
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انديش، يكي ديگر از نمادهاي ادغام  گر و آزاد با مديريتي هدايت 1لي فلسنشتاين. استنفورد انتقال يافته بود

عضو جنبش سخنراني  ،ي مهندسي ترك تحصيل كرده از مدرسه او .ها و كامپيوتر بود دو دنياي ضدفرهنگ
مهندس نيز نوشت و بعدها  مطلب مي 2ي بركلي بارب براي گاهنامه. بود آزاد و البته يك فعالِ ضدجنگ

  .كامپيوتر شد
كشيد ولي به زودي ديگران دور دستگاهش جمع  از صحبت كردن در جلسات خجالت مي معموالًواز 

 مور هميشه سعي داشت در باشگاه حسِ. داد شان آن را نشان عملكردگيري و  فتخار طرز شكلشدند و او با ا
هاي مرام هكري اين بود كه اطالعات بايد  ها را جاري كند چون از ويژگي گذاري و انتقال تجربه به اشتراك

باشگاه اين نقش  ايِ.ان. ديدر «: گفت وازنياك مي. اعتماد كرد )حكومت( نبايد به قدرتهرگز آزاد باشد و 
خواستم آن را  را طراحي كردم چون مي Iمن اپل . ”تقسيم كردن به ديگران كمك كنيدبا “بسته بود كه 

 ».به رايگان با همه به اشتراك بگذارم
بعد از تكميل زبان بِيسيك براي آلتاير به او . اين ديدگاهي نبود كه مورد پذيرش بيل گيتس باشد

كردند،  وجهي پخش مي هاي آن را تكثير و بدون پرداخت از اينكه اعضاي باشگاه نسخههمراهي پاول آلن، 
تمام عالقمندان بايد «: اي را كه بعدها خيلي معروف شد خطاب به گروه نوشت بنابراين نامه. زده شد وحشت

كاري كه شما .. .آيا اين انصاف است؟ . آوريد به دست مي سرقتافزارها را با  آگاه باشند كه اكثر شما نرم
توانيم در عوضِ هيچ چيز، به كار  آيا ما مي. افزارهاي خوب خواهد شد كنيد منجر به عدم خلق نرم مي

  ».3كنم از هر كسي كه مايل به پرداخت وجهي به من باشد استقبال مي... اي بپردازيم؟  حرفه
ي آبي باشد چه يك كامپيوتر  جعبهمانند او، استيو جابز هم تصور مجاني بودن دستاوردهاي وازنياك، چه 

چرا مدارها را «: دليل آورد كه. هايش را ارائه نكند بنابراين واز را متقاعد كرد كه ديگر طرح. را پذيرا نبود
وازنياك با ذكر اينكه خودش . هاي آنها بود اين يك نمونه از همكاري» خودمان نسازيم و به بقيه نفروشيم؟

كردم، استيو راهي براي  هر بار چيز خوبي طراحي مي«: گفت افتاد، مي نميهرگز به فكر چنين كارهايي 
اين استيو بود كه گفت . كرد خطور نمي نم فروش كامپيوتر هرگز به ذهن. كرد كسب درآمد از آن پيدا مي

  ».”بگذار آنها را روي هوا نگه داريم و يك چندتايي بهشان بفروشيم“
را طراحي و   مدار داخت مبلغي به يكي از دوستانش در آتاري، صفحهاي ريخت كه در ازاي پر جابز برنامه

ي  ي هزينه داشت، به عالوه دالر هزينه برمي 1.000اين كار حدود . تا يا بيشتر از آن چاپ كنند 50بعد 
وازنياك شك داشت كه . دالر فروخت 700دالر و با مجموع سود  40آنها را  هر دانه از شد سپس مي. طراحي

هاي اجاره  و همزمان براي چك» مان برگردد پول استچطور قرار كه  شدم نميمتوجه «فروش برود  اش همه
 .پرداخت كند اًي هر ماه را نقد اش به مشكل برخورده و حاال مجبور بود اجاره خانه با صاحب

عوض گفت ادعا نكرد كه حتماً پولي به جيب خواهند زد، در . هاي جابز قانع كردن واز بود يكي از تخصص
مان را از دست بدهيم، الاقل يك شركت داريم، براي  حتي اگر پول«. كه اين يك سرگرمي پرماجرا است

. تر بود دارشدن هم براي واز جذاب اين حتي از پول» .اولين بار در تمام عمرمان، شركتي مال خودمان دو تا
                                                            

1 Lee Felsenstein 
2 Berkeley Barb 

از هر اينجانب نيز ، با اين حال تميسن ستيگ يلب هم نم و ايد البته شما اين كتاب را سرقت نكرده  مخاطب گرامي،: مترجم   3
 onateD:  www.narenji.ir/steve لينك  .كنم وجهي به من باشد استقبال ميكسي كه مايل به پرداخت 
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دوست خوب كه يك شركت  دو. حتي داشتن چنين تصوري از خودمان هم جذاب بود«: گفت خودش مي
  »شد نباشم؟ چطور مي. ام كار راضي  همان موقع بود كه فهميدم به اين! وآو. كردند تأسيس مي

آخر  دالر فروخت ولي دست 500خود را  HP65حساب  وازنياك ماشين ،مورد نياز براي فراهم كردن پولِ
و  آمددالر فروخت ولي خريدار يك هفته بعد  1500واگنش را  جابز هم فولكس. خريدار نصف مبلغ را نداد

به رغم اين موانع كوچك، با . موتور خراب شده و جابز را راضي كرد نصف پول تعمير را بپردازدكه گفت 
  .، قادر به تأسيس شركت كامپيوتري خودشان بودندIهاي اپل  ها و نقشه دالري و طرح 1300انداز  پس

  
  

اپل  تولد  
 

جابز . نياز به يك اسم خوب براي شركت داشتند  دانستند چطور كار و كاسبي را شروع كنند، حال كه مي
در . كردند هاي گراونشتين را هرس مي جايي كه سيب وان رفته بود، همان ي آلْ براي ديداري ديگر به مزرعه

چند . هاي مختلف را بررسي كردند انتخاب )آلتوس لوس از فرودگاه تا(و در راه وازنياك دنبالش آمد  ،بازگشت
آور مثل  اسم تكنولوژيك مثل ماتريكس و چند لغت اختراعي مثل اگزكيوتك و تعدادي اسم سرراست و مالل

هاي مربوطه  فرم تكميلِ زمانِ را فردا يعني مهلت نهاييچين كرده،  شركت كامپيوترهاي شخصي را دست
ي سيب برگشته و توي  تازه از مزرعه«: گفت مي. را مطرح كرد» اپل كامپيوتر«دست آخر جابز . قرار دادند

 ”اپل“كنار . ترسانْد به نظرم اين اسم بامزه و سرزنده بود، آدم را نمي. خواري بودم هاي ميوه يكي از رژيم
ي تلفن باالي آتاري  شد توي كتابچه ضمناً انتخاب اين اسم باعث مي. را هم اضافه كردم ”كامپيوتر“ي  كلمه

هم طور همين . رضايت دهد ”اپل“اگر تا فردا اسم بهتري پيدا نشد به  كه به واز هم گفت» .قرار بگيريم
 .شد

ن حال به خوشمزگي متمايز و در عي. انداخت فوراً آدم را ياد سادگي مي. انتخابي هوشمندانه بود ”اپل“
تر از آن  ها و بازگشتي به طبيعت خاكي بود و البته چيزي امريكايي اي از ضدفرهنگ يك پاي سيب، نفخه

كوال كه  ك ماركيما. العاده را ساختند در كنار هم تركيبي فوق -اپل و كامپيوتر- اين دو كلمه . وجود نداشت
چنين اسمي اصالً معمول نبود، براي همين ذهن «: تگف شد، مياپل  اولين رئيِس بالفاصله پس از تأسيس
همين به ما كمك كرد  ”!سيب و كامپيوتر، اينها كه به هم ربطي ندارند“. كرد آدم را با خود درگير مي

  ».شركت ايجاد كنيم برندنسبت به بهتري آگاهي عمومي 
كه يكي از اعضاي  كرد فكر ميطور  الاقل خودش اين. ي حضور تمام وقت در اپل نبود وازنياك هنوز آماده

جابز تشخيص داد كه به يك همكار نياز . داد روزها همانجا كار كند است، بنابراين ترجيح مي HPكليدي 
ين را به بنابراين پاي ران وِ. شان داوري كند دارند كه جاي خالي واز را پر و در صورت بروز اختالف بين

  .هاي قمار داشت سال آتاري كه سابق بر آن يك شركت ساخت دستگاه همان مهندس ميان ؛شراكت باز كرد
. آسان نيست، به راستي هم نيازي به اين كار نبود HPوازنياك به استعفا از  دانست كه اجبارِ ين ميوِ
واز «: گفت ميين وِ. اش به اپل بود ي كامپيوتر شخصي ي كليدي، قانع كردن او به واگذاري مالكيت ايده نكته

حتي - ها خواست از آنها در ساير دستگاه دلش مي. داشت خودشمدارهاي  صفحهيك ديدگاه پدرانه نسبت به 
دو . دانستيم ي اصلي اپل مي در طرف ديگر، من و جابز آن مدارها را هسته. استفاده كند -HPهاي  دستگاه
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ين اين استدالل وِ» .از اين قضيه را قبول كردساعت تمام دور ميزگرد آپارتمان من بحث كرديم تا باألخره و

ي خوب كار كند و به  شود كه با يك فروشنده تنها زماني معروف مي اي، بود كه هر مهندس طراح خبره
ين قرار گرفت جابز آنقدر تحت تأثير وِ. آورد هايش را به مالكيت اپل در مي بايست طراحي همين دليل واز مي

جايگاهي كه در زمان بروز اختالف ميان او و واز،  ؛پيشنهاد كرداز اپل درصدي  10 سهميكه به او 
  .گشا باشد توانست گره مي

گاهي اوقات واقعاً آن » .نظير بودند ، دو نفري با هم يك تيم بيشانزياد در عين تفاوت«: گفت ين ميوِ
. اي در ميان آدميان بود، فرشتهپيله  شيله شد حال آنكه وازنياك هميشه بي صفت جابز نمايان مي روي شيطان

پرجذبه بود و او كرد؛  زدن با ديگران به پيشرفت كارها كمك مي كله و جابز در سر زنِ الف شخصيت
 و هرگزبود  پا و دست عكس خجالتي و بي اما وازنياك بر. رحم مسحوركننده ولي در عين حال سرد و بي

العاده درخشان  ها فوق واز در برخي زمينه«: گفت ابز ميج. اش را از او دور كرد شد معصوميت كودكانه نمي
كاري  رسيد فقط شيرين كله زدن با افراد ناآشنا مي و ولي وقتي نوبت به سر. بود، درست مثل دانشمندها

جابز از نبوغ مهندسي واز و واز از نبوغ » .بوديمها زوج خوبي  شايد به خاطر همين تفاوت. زد ازش سر مي
كله بزنم و پايم را روي  و هرگز دلم نخواسته با مردم سر«: گفت وازنياك مي. زده بود تجاري جابز بهت

هاي غريبه را احضار و وادارشان كند كارها را راه  هاي پاشان فشار بدهم، ولي استيو قادر بود آدم انگشت
نه گستاخي نكرد،  اما با من هرگز. شد رحمانه مي كرد كسي باهوش نيست رفتارش بي اگر فكر مي. بياندازند

 ».طور كه او انتظار داشت ندانم هاي بعد كه ممكن بود راه حل يك مشكل را آن حتي در سال
 HPكرد بايد آن را به  اش توسط اپل، فكر مي وازنياك حتي بعد از راضي شدن به تمليك كامپيوتر ابداعي

ام، متعلق به آنها هم  طراحي كرده HPمعتقد بودم چيزي كه حين كار براي «: چون كارمند آنجا بود  بدهد
در جلسه به  ؛ارائه كرد HPبه مديرانش در  1976بنابراين آن را در بهار » .بود درست و اخالقي مفكر. هست

تواند آن را  نمي HPآخر حرفش اين بود كه  ي طرح شده ولي دست رسيد مدير ارشد اجرايي شيفته نظر مي
باالي شركت جور  كم در آن موقع و با اهداف سطح دست و ه استگفت اين فقط يك بازيچ مي. توسعه دهد

  ».نااميد شدم ولي ديگر براي پيوستن به اپل معذب نبودم«: وازنياك به من گفت. آيد در نمي
ويو  ين در مانتيني شراكت به آپارتمان وِ نامه ، جابز و وازنياك براي تنظيم و امضاي توافق1976آوريل  1
ي  البته تجربه. اي تنظيم كرد يك سند سه صفحه ”نگارش اسناد حقوقي“اش در  دك تجربهين با انوِ. رفتند
هاي تزئيني مختلفي شروع  بندي ها با جمله پاراگراف. خورد او بيشتر به درد خودش مي ”نگارش حقوقي“
با در نظر گرفتن ... []اكنون بنابر ... كه در اين سند اشاره گرديد چنان... كه در اين سند آمده چنان«شد  مي

ذكر و تصريح  ٪10-٪45- ٪45اما چگونگي تقسيم سهام و منافع به طور واضح » ...تكاليف مربوط به منافع
در ضمن، . دالر بايد حداقل به امضاي دو تن از شركا برسد 100اي باالتر از  بود كه انجام هر هزينه شده

ي امور مرتبط با مهندسي الكترونيك را تقبل  رهوازنياك مسئوليت اصلي ادا«ها هم انشا شده بود  مسئوليت
اصلي براي   ين مسئوليتنمايد؛ جابز مسئوليت كلي مهندسي الكترونيك و بازاريابي را بر عهده دارد و وِ مي

انداخت، وازنياك  جابز يك امضاي كوچك پاي برگه» .شود دار مي مهندسي مكانيكال و تنظيم اسناد را عهده
  .خطي كشيد امضا كرد و وين هم يك مشت خطبه دقت با خط شكسته 

رفت تا براي قرض گرفتن پول بيشتر  جابز مي. ي كار دلسرد شد ين از ادامهوِاز اين ماجرا، كمي بعد 
خواست دوباره آن اتفاق  نمي. خود در تأسيس شركت قبلي را به ياد آورد ريزي كند كه وين شكست برنامه
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الزمان مالي در كل دنيا واهمه  كه از وقوع آخر(ولي وين   داشتندجابز و وازنياك دارايي مالي اندكي . رخ دهد
از آنجا كه اپل را تحت عنوان يك شراكت ساده و نه يك . كرد هاي طال داخل تشكش قايم مي سكه) داشت

هاي احتمالي بود و  سئول بدهيشركت سهامي عام تأسيس كرده بودند، بنابراين هر يك از شركا شخصاً م
و  ”ي انصراف برگه“بنابراين فقط يازده روز بعد با يك . ترسيد مي  وين از تعقيب قضايي طلبكاران بالقوه

الحاقيه با اين كلمات شروع . كالرا رفت ي اسناد محلي در سانتا ي متمم قرارداد مشاركت، به اداره الحاقيه
وين از اين پس از ايفاء نقش «و در ادامه آمده بود » مابين شركا في وافقاتت به استناد ارزيابي مجدد«شد  مي

، ابتدا در اپلخود  درصديِ 10در متمم اشاره شده كه او در ازاي سهم » .گيرد كناره مي ”شريك“به عنوان 
  .كند دالر ديگر دريافت مي 1500ي كوتاهي بعد از آن  دالر و به فاصله 800

ارزشي معادل دو  2010كرد، سهامش تا پايان سال  درصدي خود را حفظ مي 10اگر او مانده بود و سهم 
نوادا  1اي كوچك در پاهرومپِ ، خانهواگذاري سهامدر عوض بعد از . ميليارد و ششصد ميليون دالر داشت

عي شد كه هرگز بعدها مد. اش زندگي را سر كرد هاي قمار و چك خدمات اجتماعي با ماشين و خريد
هر دوي آنها خام بودند و . ام گرفتم من بهترين تصميم را براي آن لحظه از زندگي«: احساس پشيماني نكرده

  ».ديدم من با شناخت قبلي، آمادگي چنين شراكتي را در خود نمي
باشگاه هاي  را به بچه اپلروي صحنه رفتند و به اندك زماني بعد از ثبت شركت، جابز و وازنياك با هم 

دست گرفت و به معرفي ريزپردازنده،  دررا  خود مدارهاي جديد واز يكي از صفحه. برو معرفي كردند هوم
به - روي مطلبِ. پرداخت اختصاصي كه براي آن نوشته بود،كيلوبايتي و يك نسخه از بِيسيك  8ي  حافظه

بعد » .ي پر از چراغ و سوئيچ كليد به جاي آن تابلوي مسخره يك صفحه«: اصلي هم تأكيد كرد - قول خودش
سپس گروه را با . اشاره كرد كه اپل برخالف آلتاير تمام قطعات ضروري را درون خود دارداو . نوبت جابز شد

اي بدهند؟  العاده ن دستگاه فوقچني براي خريدحاضرند چقدر پول  ملّت: به چالش كشيدجدي يك سؤال 
هاي آتي  آميز را در دهه ستايش  لفاظي مشابه اين- كند  همتاي اپل ارزش بي سعي كرد آنها را وادار به ديدنِ

 .نيز براي معرفي محصوالتش به كار برد
 اي ارزان بود و نه اينتل حضار چندان تحت تأثير قرار نگرفتند چون دستگاه اپل داراي ريزپردازنده

ي راجع به هايش را براي شنيدن چيزهاي بيشتر گوشايستاده و  دور از جمع فرناما يك . توانمند 8080
واقع در  ”3بايت“ ي خودفروشگاه كامپيوتر 1975سال  در نام داشت؛ ترِل 2پاول ترِل او .تيز كرده بود آن

در همان روزهايي كه و  توسعه دادآن را به سه فروشگاه  1976در . كرد تأسيسپارك را  رئال در منلو كامينو
آمده براي معرفي  از فرصت پيش استيو. اي بود فروشگاه زنجيرهيك سري در فكر تأسيس جابز را ديد، 

يك نگاهي به اين بيانداز، مطمئنم از كارش لذت خواهي «: و گفت زده شد اختصاصي محصول به او، هيجان
  ».در تماس باشيد«: بود كه ترِل كارت ويزيتش را به آن دو بدهد و بگويد يدرفي محصول آنقمعرتأثير » .برد

 و باألخره كارِ» آمدم كه در تماس باشم«: فرداي آن روز جابز پالُختي به فروشگاه بايت رفت و گفت
دالري  50ي چاپي مدارها تايي ارائه داد اما با اين تبصره كه فقط صفحه 50ترِل يك سفارش . خودش را كرد

شد كه گرچه براي  بندي آن مي هم ي جداگانه و سر تحويل نگيرد، چون مشتري مجبور به خريد تراشه
                                                            

1 Pahrump 
2 Paul Terrell 
3 Byte 
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را  ي قطعات ترِل از جابز و گروهش انتظار داشت همه. ها جذاب بود ولي براي مشتريان عادي خير گيك

 .هدبدنقد دالر  500خودشان مونتاژ كنند و حاضر بود براي هر دستگاه 
 »چطور؟ ، نه« :وازنياك گفت» اي؟ تو اآلن نشسته«: پرسيد. بود زنگ زد HPجابز بالفاصله به واز كه در 

. شوكه شدم، كامالً جا خوردم«: وازنياك خوب به خاطر داشت. گذاشت او جابز خبر را كف دستسپس 
  ».رود هرگز از يادم نمي

دوران  سومين رفيقِ مآلن باو. دالر احتياج داشتند 15.000به قطعاتي با ارزش  ،براي انجام سفارش
دالر ديگر هم از  5.000جابز تالش كرد . را تقبل كردنداز مبلغ مورد نياز دالر  5.000دبيرستان و پدرش 

او . بته عادي بودال  اين كه ؛آلتوس بگيرد ولي مدير آنجا با نگاهي عاقل اندر سفيه گفته بود نه بانكي در لوس
ولي صاحب  روي ميز گذاشتسهام اپل در عوض قطعات را ي  ارائهك رفت و پيشنهاد به فروشگاه هالت سپس

فقط در ازاي پول نيز ) از آتاري(اَلكُرن . كرداو را دك هستند و » فقط دو تا جوان ژوليده«آنجا گفت كه آنها 
توانست مدير شركت كرامر الكترونيكز را قانع كند كه به دست آخر جابز . ها بود نقد حاضر به فروش تراشه

اصرار  به(ترِل در كنفرانس بود كه . دالري او به اپل اطمينان حاصل كند 25.000ترِل زنگ بزند و از سفارش 
مدير شركت . از طريق بلندگو اعالم شد يك تماس اورژانسي دارد) كه آن سوي خط الي منگنه بود جابز

واقعيت داشت؟ ا يآ. كنند سفارشي از فروشگاه بايت دارند اند و ادعا مي ژوليده آمده پسره دو تا كرامر گفت ك
  .داد اپلروزه به  30ي  ر يك نسيهكرام ،ترِلبا تأييد 

  
  

1گاراژ گروه  
  

 روزِ 30كه بايد ظرف  Iمدار اپل  صفحه 50آلتوس بدل شد به محل مونتاژ  ي پاول جابز در لوس خانه
هاي  تمام دست. ندشد ها، به فروشگاه بايت تحويل مي كاري يعني مصادف با سر آمدن موعد پرداخت بدهي

تر ذكر شد  اي مذهبي كه پيش كه از فرقه(جابز و واز، دانيِل كوتكي و اليزابت هلمز : آماده به كار اينها بودند
ش و همچنين ميز آشپزخانه را تخليه و گاراژ را استيو اتاق خواب. و خواهر باردار جابز، پتي) بيرون آمده بود

هاي جواهرسازي  زمان به كالس ها به هلمز سپرده شد كه آن كاري تراشه لحيم. بدل به كارگاه اصلي كرد
جابز را خوشحال  اين اصالً  ليو» همه را درست انجام دادم غير از چند مورد«: گفت خودش مي. رفت مي

كاري را  بعد از گفتن اين، خود شخصاً لحيم» !م براي هدر دادن نداريمحتي يك تراشه ه«: نكرده بود
ها را انجام  هلمز را توبيخ و به آشپزخانه تبعيد كرد تا كارهاي حسابداري و ساير كاغذبازيو دار شد  عهده
وصل  كليد را به تلويزيون و صفحه يكهر «: دادند مدار، آن را به وازنياك مي پس از تكميل هر صفحه. دهد
اي  پايهآن گذاشتمش و اگر نه كه بايد  كرد كه داخل جعبه مي اگر كار مي. كند يا نه كردم تا ببينم كار مي مي

  ».كردم را كه به درستي داخل سوكت قرار نگرفته بود پيدا مي
كل گاراژ هاي كهنه را براي مدتي به تعليق درآورد تا تيمِ اپل بتواند از  پاول جابز كار فرعي تعمير ماشين 

دار براي قطعات درست  ي برچسب يك ميز كار قديمي طويل داخل آورد و چندين رديف قفسه. استفاده كند

                                                            
1 Garageband 
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به كمك آن در طول شب  و بود هاي گرمايشي آتش ساخت كه داخلش المپي  در ضمن يك جعبه. كرد

چيزي كه با -چسباندند  مي ها آمپر گاه كه بچه. كردند مي تستمدارهاي ساخته شده را در دماهاي باال  صفحه
مشكل چيست پسر؟ «: پرسيد مي كرد و مياني ميپاول با نجابت ذاتي خودش پا در  -حضور استيو عادي بود

، تلويزيون ي فوتبالها ها گاهي براي ديدن دقايق پاياني بازي اين كمك در عوضِ» ؟!نكند روي ميخ نشستي؟
ها براي خودشان گيتار  روي چمن و رفتند وتكي بيرون ميهايي جابز و ك در چنين فرصت. گرفت مي  را پس

  .زدند مي
هاي  رژيماين براي كالرا اشغال نيمي از خانه توسط انبوهي از قطعات و چند ميهمان ناخوانده مهم نبود،  

كالرا از ديدن «: آورد كه هلمز به خاطر مي. كرد ي پسرش بود كه فكر او را خراب مي غذايي مسخره
اما استيو . خواست پسرش سالم باشد، همين فقط دلش مي. شده بودرژيم غذايي او مبهوت  جديدترين

هاي چيده شده زير نور  خوارم و فقط برگ من يك ميوه“كرد  هاي عجيب و غريب از خودش صادر مي اعالميه
  »!”خورم ماه توسط دختران باكره را مي

ترِل كمي . وازنياك، جابز آنها را به فروشگاه بايت بردمدارها توسط  بعد از تأييد يك دو جين از صفحه
گفت كه انتظار چيزي  او مي .كليد، نمايشگر، كيس و منبع تغذيه نبود خبري از صفحه زيرا عقب كشيد

  .را تحويل بگيرد تمحصوالكه كل ي جابز، قبول كرد  غره چشم ديدن با اما تر از اين را داشته كامل
تر از تصورمان  مدارها ارزان صفحه«: گفت جابز مي. س، اپل به سودآوري رسيدروز از تأسي 30با گذشت 

شد قطعات الزم  بايت مي معامله بابا درآمد حاصل از . تمام شد، چون قطعات را به قيمت خوبي خريده بودم
ه ي آنها به دوستان و اعضاي باشگا با فروش بقيهو سپس » مدار جديد را خريد صفحه 1.000براي تكميل 

  .رسيد واقعي از راه مي برو، تازه سود هوم
هفته با يك روز در  .شد اپلوقت  پارهدار  ، رسماً حسابدالر در ساعت 4ي معادل اليزابت هلمز با حقوق

جابز براي . داد هاي جابز را با دفتر كل شركت تطبيق مي چك ي آمد و دفترچه فرانسيسكو مي اتومبيل از سان
ران . كرد ها را براي مادرش پخش مي امغي اپل، يك ماشين پاسخگوي تلفني خريد كه پي باال بردن وجهه

لوگويي براي شركت طراحي كرد؛  ،هاي مصور ويكتوريايي داستان با استفاده از سبك طراحي خطيِنيز ين وِ
ذهن آدمي تا ابد «: 1ورثردزواي از ويليام  همراه با جمله ”زير يك درخت سيب در نشسته نيوتن ي ازنقش“

ين سازگار با تصورات فردي وِ اين بيشتر يك پند عجيبِ» .آور انديشه است به تنهايي مسافر درياهاي شگفت
نقالب فرانسه به كار آغازگر ا مردانورث در وصف به گمانم اين جمله كه وردز. داشتبود و ربطي به اپل ن

ي  بيداري در آن ساعت عين سعادت و جواني در آن هنگامه«: بيشتري داشته باشدمناسبت  توانست ، ميبرده
به . به گمانم ما در بزرگترين انقالب تاريخ دست داشتيم«: وازنياك بعدها گفت» !سعد عين بهشت بود

  ».شخصه از اينكه جزئي از آن هستم خوشحالم
جابز و واز با اتومبيل به . نام گرفت Iواز پيشاپيش در فكر نسل بعدي كامپيوتر بود، بنابراين اولي اپل 

عالوه بر آن . ي محصوالت را بفروشند رفتند تا زودتر همه رئال مي  هاي الكترونيكي در خيابان كامينو فروشگاه
ها در  فروشي تاي ديگر هم براي خرده 100تاي ديگري كه به دوستان فروختند،  50تايي كه به ترِل و  50

 خواست آنها را به قيمتي نزديك وازنياك مي: شان با هم متفاوت باشد آور نبود كه ديدگاه شگفت. نظر گرفتند

                                                            
1 William Wordsworth 



ج ن پ ل  ص  ٧٨ :صـفـحـه|  ف
به بود حرف جابز اين . خواست يك سود حسابي روي هر كدام ببرد قيمت تمام شده بفروشد و جابز مي

بيش از قيمت  ٪33گذاشت تقريباً سه برابر قيمت تمام شده و قيمتي كه روي محصول . كرسي نشست
جا ك من هر«: گفت وازنياك مي. سنت 66دالر و  666يعني  :ها بود دالري به ترِل و ساير فروشگاه 500فروش 

  تلفني اين بود؛ گويِ عضويتم در سرويس جك  شماره. كردم رفتم اين عدد را با خودم تكرار مي ميكه 
است و به زودي با » شيطان«نماد  666 عدد دانستند كه در كتاب مكاشفات، شان نمي كدام هيچ» 6666-255

دقيقاً ) گويي پيش(در فيلم پرفروش آن سال  666عدد  مفهومبه خصوص كه   اعتراض ديگران مواجه شدند،
دالر فروش  213.000در حراج كريستي به رقم  Iهاي اپل  يكي از كامپيوتر 2010در سال . (بيان شده بود

  .)رفت
 ؛كار شد 1ي اينترفيس مجلهتوسط  1976ي برجسته راجع به اين دستگاه جديد در جوالي  اولين مقاله

جابز و دوستانش هنوز در خانه با دست . سرگرمي كه اكنون ديگر وجود خارجي ندارد با محتواياي  مجله
ياد شده  ”ي آتاري مشاور ويژه“كردند ولي در آن مقاله از او با عنوان مدير بازاريابي و  قطعات را مونتاژ مي

پيوتري در مراوده هاي كام با بسياري از باشگاه جابز« :داد ي يك شركت واقعي را به اپل مي بود كه وجهه
كسب با «: نوشته شده بود وا قولاز » .پا حفظ كند نو است تا همچنان حضور خود را در قلب اين صنعت

  ».محصولي مطابق ميل آنها عرضه كنيم شدهاي كاربران قادر خواهيم  اطالع از نيازها، احساسات و انگيزه
از شركت پروسسور  SOL-20و  IMSAI8080عالوه بر آلتاير،  .ي رقبا پيدا شد كله و كم سر كم

. برو طراحي شده بود اين دومي توسط لي فلسنشتاين و گوردون فرنچ از باشگاه هوم. هم بودند 2تكنولوژي
ي كامپيوترهاي  در اولين جشنواره )1976سال (ي موسوم به روز كارگر  ي اين محصوالت در آخر هفته همه

جرسي بر پا شد، فرصت نمايش  ه ساحلي شهر آتالنتيك در ايالت نيوشخصي كه در هتلي قديمي در تفرجگا
و  Iدر يكي اپل  ؛شان بود دو جعبه سيگار همراه .رفتند 3به فيالدلفيا TWAجابز و وازنياك با پرواز . يافتند

در رديف . قرار داشت -كرد كه واز هنوز داشت روي آن كار مي-ي نسل دوم طراحي  ي اوليه در ديگري نمونه
طور  اينواز از شنيدن » .كامًال معمولي«: گفت Iبا ديدن اپل كه  سرشان، فلسنشتاين نشسته بود پشت
اري كه تا آن موقع به گوشم شنيدم، با كلمات اختص هاشان را مي حرف«: شد ميسرد  ها واقعاً دل حرف

  ».زدند نخورده بود راجع به كار و بار آينده حرف مي
. گذراند ميي جديد  وازنياك بيشتر وقتش را در اتاق هتل به تكميل نمونهدر حين برگزاري نمايشگاه 

وتكي دانيِل كدر عوض . حضور يابد اصلي ي اپل واقع در پشت سالن تر از آن بود كه در غرفه خيلي خجالتي
 استيو. را بگرداند  زد، غرفه كه جابز براي ديدن اوضاع رقبا در سالن چرخ مي هنگاميبا قطار از منهتَن آمد تا 

ي ا سازي، واز با فاصله از نظر او در مقام اجرا و پياده. ها تحت تأثير قرار نگرفت چندان از ديدن ساير غرفه
كليد،  يك كيس فلزي براق، صفحه با SOL-20ين حال با ا. بسيار زياد بهترين مهندس الكترونيك بود

در اما . ها طراحي شده باشد اي انگار كه توسط حرفه ؛هاي مورد نياز، ظاهر بهتري داشت منبع تغذيه و كابل
 .بوددرست شبيه خالقينش، ژوليده  Iطرف ديگر، اپل 

                                                            
1 Interface 
2 Processor Technology Corporation 
3 Philadelphia 
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 ششفصل 
  

  IIاپل 
 

 ی یک عصر جدید طلیعه
  

 

  
  
 

  جامع يك محصولِ
 

بندي رسيد كه حق با پاول ترِل  كامپيوترهاي شخصي به اين جمع نمايشگاهجابز از گردش در سالن 
به صورت يك محصول جامع توليد  ستيشخصي بايكامپيوترهاي : بوده است) صاحب فروشگاه بايت(

كليد توكار و طراحي يكپارچه از  يس زيبا، صفحهبعدي از يك ك اپلِ گرفت كهتصميم بنابراين . شدند مي
. ي من خلق اولين كامپيوتر كامالً يكپارچه بود ايده«: گفت مي .برخوردار شودافزار،  منبع تغذيه گرفته تا نرم

كليد بخرند و  بايد يك مشت گيك كامپيوتري كه دوست داشتند مبدل و صفحهبازار هدف ما ديگر ن
نفر آن بيرون بود كه  1.000نفر از اينها،  1به ازاي هر چون . بود كامپيوتر را خودشان مونتاژ كنند، مي

  ».بخرددستگاه آماده به كار  يك خواست مي
كرد كه قرار بود اپل  مي  هم را سر بعدي تركامپيوي  ي اوليه آن روز وازنياك در اتاق هتل داشت نمونه

II در  بار فقط يك. ي جديد باشد شود، محصولي كه جابز اميدوار بود سكوي پرتاب آنها به مرحله نامگذاري
هاي كنفرانس امتحانش  همان روز، نمونه را بيرون بردند تا با يك تلويزيون رنگي در يكي از اتاق آخر شبِ

خواست  كند و ميها  رنگ هاي دستگاه را قادر به نمايش تراشه ه بودتوانست جالب وازنياك با يك ابتكار. كنند
 هستكردند سازگار  ير استفاده ميهايي كه از پروژكتور براي پخش تصاو ببيند كه آيا روشش با آن تلويزيون

ي  بندي پروژكتور ممكن است متفاوت با شيوه فكر كردم رنگ«: گفت باره مي خودش در اين. يا خير
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درست كار كه را به آن پروژكتور وصل كردم تا مطمئن شوم  IIبندي من باشد، براي همين اپل  رنگ
تنها . آن سوي اتاق نقش بست نمايشِ روي صفحه كليد، خطوط رنگي و نقاط بر با تايپ روي صفحه» .كند مي

ي ها گفت تمام دستگاه هاي هتل بود كه مي را ديد يكي از تكنيسين IIي اپل  ي اوليه اي كه اين نمونه غريبه
  .پول بدهد اين يكي ر است بااليفقط حاض ي آنها لي از بين همهرا ديده و حاضر در نمايشگاه
داد لذا تصميم بر آن شد كه تكنولوژي  ي اندك كفاف نمي چه، سرمايهبه شكل يكپار IIبراي توليد اپل 

او هم . شدبراي نمايش آن به مديران آتاري  خواستار فرصتيجابز از اَلكُرن . را به يك شركت بزرگتر بفروشند
اَلكُرن آن  .كارتر از اَلكُرن و بوشنل بود، ترتيب داد كه خيلي محافظه 1قرار مالقاتي با رئيس آتاري، جو كينان

از كثيف . ولي جو تحملش نكرد  استيو رفت داخل تا او را قانع كند،«: آورد طور به خاطر مي جلسه را اين
 .و حتي در مقطعي پايش را روي ميز گذاشت وارد شدختي به دفتر كينان جابز پالُ» .ه بودبودن او بدش آمد

از روي ميز من  هم را نخواهيم خريد، بلكه پايت رانه فقط اين چيزت «: آيد رئيس در همين كافي بود تا داد
  ».خب، اين هم از اين«: اَلكُرن پيش خودش گفته بود» !بردار

وازنياك . كار را ببيندي  ي جابز آمد تا نمونه به خانه 3از شركت كامپيوتر كومودور 2چاك پِدل ،در سپتامبر
» .د و او با كت و شلوار و كاله كابويي داخل شددرب گاراژ را باز كرديم، نور خورشيد داخل افتا«: گفت مي

ي با مدير ارشدش در مقر اصلي كومودور ترتيب  شد و براي چند هفته بعد يك جلسه IIپِدل عاشق اپل 
» .هزار دالر ناقابل است  صد در صورت تمايل به خريد، قيمت ما چند «: جابز در آن جلسه گفته بود. داد

مدير كومودور چند روز بعد زنگ زد و گفت . دار بود ولي جابز از آن كوتاه نيامد پيشنهاي كه به نظر واز خنده
 .دوباره به كومودور رفت و اميد نشد اما جابز نا. خواهد شدتر تمام  اگر خودش بخواهد آن را بسازد ارزانكه 

ماه بعد كه كومودور  9 وازنياك ناراحت پول نبود اما. اند بوده» نااليقي«هاي  بعدها گفت كه مديران آنجا آدم
با عجله يك . جورهايي مرا ناخوش كرد يك«. دار شد اش خدشه حس مهندسي را بيرون داد، PETكامپيوتر 
شان بود ند بيرون داده بودند، در صورتي كه اپل توي مشترَمحصول چ.«  

آيا آنها واقعاً سهم يكساني در اپل : ي بين جابز و وازنياك را رو آورد ماجراي كومودور همان تقابل بالقوه
بردند؟ جري وازنياك كه ارزش كار مهندسين را خيلي باالتر از  داشتند و بايد به يك اندازه سود مي

يك روز كه . به جيب پسرش برود بخش اعظم پول بايدكه دانست، متعقد بود  ها مي كارآفرينان و بازارياب
هم نداري، توي عمرت چيزي را تو لياقت يك پاپاسي «: شان رفت، او شخصاً به استيو گفت جابز به منزل

وقت، نه آن موقع و  او هيچ. اين برخورد اشك جابز را در آورد كه البته غيرمعمول هم نبود» .اي ه توليد نكرد
 50-50اگر كار «بعد از اين برخورد، به واز گفت كه . ق عمل نكردنه بعدها در مخفي كردن احساساتش موف

ي كاري متقابل را  ولي وازنياك بهتر از پدرش اين رابطه» .اش مال خودت همه«ديگر شراكتي ندارند » نباشد
به برو  هومهاي باشگاه  را مجاني با بچه شهاي اگر به خاطر جابز نبود او هنوز داشت طرح. كرد درك مي

كوچك بدل كرده  كار و سبكابتكارات او را به يك  بار ديگر اين جابز بود كه در حقيقت .گذاشت اك مياشتر
  .بنابراين واز شراكت را به هم نزد. ي آبي جعبه يعني درست مثل مورد قبلي ؛بود
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نظير  ي بيهامدار صفحه، به چيزي بيش از IIبراي موفقيت اپل . اي هم بود چه تصميم هوشمندانهو 

كردند و اين كار كسي جز جابز  يكپارچه عرضه مي يبايد آن را در قالب محصول. وازنياك احتياج داشتند
  با خودم گفتم حتماً«: گفت ين ميوِ. يس طراحي كندين خواست كه يك كشان وِ از شريك سابقاو  .نبود

» .پيدا كرد هم عمولي فلزاتشد در يك فروشگاه م پولي ندارند، بنابراين طرحي ساده زدم كه قطعاتش را مي
يك درب كشويي هم براي پوشاندن  .هاي فلزي بود ها از نوار و پوشش لبه 1گلَس كسياز جنس پل آنروكش 
  .كليد تعبيه شد صفحه

اپل با آن از ساير  كه خواست و اميدوار بود سليقه مي  طرحي ساده و با خوشش نيامد زيرا جابز از آن
آمدها به  و در رفت. متمايز شود -فلزي رنگ هاي خاكستري ناشيانه و بدنه هاي طراحيآن  با- محصوالت

جلب شد و تصميم  خوراكيهاي مواد  كن نظرش به جنس و طراحي مخلوط ،2سيز فروشگاه لوازم خانگي مي
 3برو، به جري مانوك در يكي از جلسات باشگاه هوم. بسازدهاي براق پرِسي  از جنس پالستيك را گرفت كيس

جابز  مانوك كه به ظاهرِ. دالري براي طراحي چنين كيسي ارائه كرد 1.500پيشنهادي  -يك طراح محلي-
در طول چند هفته  و كار را قبول كرد اوبا اين حال  .مشكوك بود، اول پول را خواست ولي جابز نپذيرفت

فته و كاربرپسند بود يس پالستيكي ساده ساخت كه عالي، شستهيك كرسيد حاال راضي به نظر ميجابز . ر.  
هايي مثل وازنياك توجه كمي به چنين چيز آنالوگ و  ديجيتال عشق. بود ي برق مورد بعدي منبع تغذيه 
 نيز كننده نياز از خنك خواست بي به ويژه كه مي ،اي كليدي بود پاييني داشتند ولي از نظر جابز قطعه سطح
. زد صداشان تمركز را به هم مي نبودند و) صدا بي(دوست - ذن ها زيادهاي داخل كامپيوتر  زيرا فَن. باشد

اَل، «: گفت مي. رفتآنالوگ اطالعات خوبي داشت به آتاري  با اَلكُرن كه از مهندسيِ براي همفكريبنابراين 
در . چند بار ازدواج و  چندين  ي با سابقه ، سيگاري واستعداد ماركسيستي با ؛راد هولت را به من معرفي كرد

 سرنيز در اولين ديدار هولت  ،ديگرهاي  خيليمثل مانوك و » .كني تخصص داشتب ش راهر چيزي كه فكر
ارزشش را اين كرد  ولي جابز احساس مي» !ها من گرانم«: با شكاكي گفت بعد. انداز كرد پاي استيو را بر تا

وقت به اپل پيوست  ت تمامبه صور هاهولت كه بعد. گفت كه مشكلي از بابت هزينه نيست بنابراين دارد،
  ».پروژه استيو يك راست مرا برد سرِ« :گفت مي

. شد، ساخت ها تعبيه مي سنج ي متعارف خطي، يكي شبيه آنها كه در نوسان هولت به جاي منبع تغذيه
بار در ثانيه، هزاران بار در ثانيه جهت جريان متناوب برق را عوض  60اين يعني منبع تغذيه به جاي فقط 

: جابز بعدها گفت. گرماي كمتر توليد كه مساوي بود باشد  رد، در نتيجه برق كمتري در آن ذخيره ميك مي
راد،  شايستگي با وجود. بود IIمدار اصلي اپل  قدر انقالبي بود كه صفحه ي متناوب همان آن منبع تغذيه«

ي متناوب  تغذيه مپيوتري از منبعاآلن هر كا. هاي تاريخ آنقدر كه بايد به اين مورد بها داده نشد در كتاب
 چنيني  وازنياك با تمام نبوغي كه داشت از عهده» .كند و تمام آنها تقليدي از طرح راد هستند استفاده مي

  ».ي متناوب چيست، همين تغذيه دانستم كه منبع فقط به طور مبهم مي«: به قول خودش. آمد برنمي يكار
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. دنباش استادسازاتومبيل، بايد قطعات داخلي آن هم  بودنِ عاليجابز يك بار به او گفته بود كه براي  پدرِ

اعمال و بدين منظور طرح اوليه را فقط به خاطر نيز  IIمدار داخل اپل  استيو اين را حتي در طراحي صفحه
  .صاف نبودن خطوط رد كرد

اكثر هكرها و . شد افراطي در او طلبي نظارت ي گيري خصيصه شكلجويي منجر به  وسواس در كمال
قطعات ديگر افزودن  با سازي و حتي سازي، بهينه شان را شخصي عالقمندان به كامپيوتر مايل بودند دستگاه

 اومخالفت با . بود نقص ي كاربري بي يك تجربه برخورداري از ولي از نظر جابز اين تهديدي براي. كنند بهتر
 IIبراي اپل  1اسالتخواست هشت  مي واز. اعماق قلبش هنوز يك هكر بود، شروع شداز وازنياك كه در 

اما . مدار اصلي باز باشد هاي جانبي روي صفحه مدارها يا دستگاه تا دست كاربران براي نصب صفحهتعبيه كند 
من اصوالً «: گفت واز مي. يكي براي چاپگر و يكي براي مودم: جابز اصرار داشت كه فقط دو شكاف تعبيه شود

خواهي، برو براي خودت  مياگر اين چيزي ست كه “آيم ولي آن مرتبه گفتم  خيلي راحت با مسائل كنار مي
خواهند چيزهاي مختلفي به كامپيوتر وصل  دانستم كه افرادي مثل خودم مي خوب مي ”.يك كامپيوتر بساز

آن «: توانست حس كند كه نيرويش رو به افول است مياو ولي خاتمه يافت وازنياك با برد آن دعوا » .كنند
  ».مانْد طور نمي ي هميشه اين، ولي بودم كه حرفم به كرسي نشستموقع در جايگاه

  
 

  كوال مايك مارك
 

. شود دالر مي صد هزار هاي پالستيكي نزديك يسكل پول مورد نياز براي درست كردن ك«: گفت جابز مي
نُالن بوشنل  نزدارزيابي هزينه دوباره اين  با» .شود دويست هزار تا ها روي خط توليد هم مي گذاشتن دستگاه

: گفت بوشنل مي. گذاري راضي كند ي پيشنهاد سهام اپل سعي كرد او را به سرمايه برگشت و اين بار با ارائه
ب البته من زرنگي خُ. بردارمدالر بگذارم وسط و در عوض يك سوم سهام اپل را  50.000از من خواست «

  ».زديم توي سرمان رش بايد دو دستي ميحتي فكر اين كار هم مسخره بود، چون آخ. گفتم نه و كردم
بازاريابي در شركت ملي اسبق مدير  كه امتحان كند 2بختش را پيش دان ولنتاين كه بوشنل به جابز گفت

ولنتاين با مرسدسش به گاراژ . بود 3سكويابه نام  گذاري مشاركتي صندوق سرمايه يك ها و مؤسس هادي نيمه
اش از آن ديدار اين بود كه  اولين خاطره. راه دار و كراواتي راه لواري آبي، پيراهني دكمهش و با كت ؛جابز آمد

ريش بلند و بدن  آنبا . ي ضدفرهنگ باشد خواست تجسم واژه استيو مي«: جابز هم ژوليده بود و هم بدبو
 ».بود 4مينه شي الغر، شبيه هو

او كه آدمي . ي سيليكان نشده بود گذاران سرآمد دره تبديل به يكي از سرمايه ،صرف ولنتاين با ظاهربينيِ
خواهد دوره  داند و مي چيز راجع به بازاريابي نمي با تيزبيني خود دريافت كه جابز هيچبا صداقت و رك بود 

خواهي از تو حمايت مالي كنم،  اگر مي«: پس گفت. ها بفروشد تك به فروشگاه بياُفتد و محصوالتش را تك
                                                            

1 Slot 
2 Don Valentine 
3 Sequoia 
4 Ho Chi Minh 
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شته باشي كه از بازاريابي و پخش كاال سر در بياورد و قبل از هر چيز يك ارزيابي اقتصادي بايد شريكي دا

داد؛ يا  العمل را بروز مي يكي از اين دو عكسمعموالً جابز با شنيدن نصيحت بزرگترها » .براي طرحت بنويسد
» .فر را به من پيشنهاد كنسه ن«: به ولنتاين گفت. اين بار دومي بروز كرد. شد يا عالقمند جنگي مي خروس

كوال كه  آقايي به نام مايك مارك. جابز آنها را مالقات كرد و يكي را پسنديد. ولنتاين نام سه تن را به او داد
  .هاي كليدي بود اپل ايفاگر نقشدر تا دو دهه پس از آن 

اش را مديون  يي فرچايلد و بعدها اينتل و ثروت ميليون بازنشسته. سال داشت 33كوال فقط  مارك
هاي دقيق پيش  كوال با حركات و انتخاب آدمي به زرنگي و هوشياري مارك. ي عمومي سهام اينتل بود عرضه

گذاري،  هاي قيمت در انتخاب استراتژياو . ژيمناستيك كار كرده بود به بعد رفت، شايد چون از دبيرستان مي
حرف و محتاط ولي در لذت بردن از ثروت  ندكي كما. العاده بود امور مالي فوقنيز توزيع، بازاريابي و 
هاي  و بعدها عمارتي بسيار بزرگ در تپه 1ي تاهو كنار درياچهدر اي  ابتدا خانه. گرا بود نوحاصلش تجمل

وقتي براي اولين ديدار به گاراژ جابز رفت، سوار يك مرسدس مشكي مثل مال ولنتاين  .ساخت 2وودسايد
وقتي «: آورد خودش آن روز را چنين به خاطر مي. ت روباز طاليي نشسته بودوروِنبود بلكه پشت فرمان يك ك

دو حقيقت مسلم وجود . IIبه گاراژ رسيدم، واز پشت ميز كار بود و بالفاصله شروع كرد به معرفي اپل 
آدم . بودرفتند سلماني، دو اينكه دهان من از ديدن چيزهاي روي ميز باز مانده  يك اينكه آنها بايد مي: داشت

  ».تواند برود سلماني هميشه مي
. يك مرد قد كوتاه و مستعفي از رياست بخش بازاريابي اينتل«: كوال را پسنديد درنگ منش مارك جابز بي

اگر قصد «: كوال هم از نجابت و انصاف جابز خوشش آمد مارك» .به گمانم دومي براي اثبات خودش بود
وازنياك هم » .حس كامالً خوبي به او داشتم. ستيو اهلش نبودفهميدم، ولي ا كالهبرداري داشت مي

واقعاً از كار ما خوشش . ام حتي هنوز هم آدمي بهتر از او نديده گمانمبه «: تأثير رفتار مايك قرار گرفت تحت
  ».آمده بود

م اگر طرح خوب از آب در آمد خود« :كوال پيشنهاد نوشتن يك ارزيابي تجاري را به جابز داد مارك 
جابز عصرها » .اي گر نه كه تو مفت و مجاني، چند هفته از وقت من استفاده كردها و. كنم گذاري مي سرمايه
با مايك فرضيات «: گفت مي. يافت ها و گفتگو تا آخر شب ادامه مي بررسي پروژه. رفت ي او مي به خانه

 .ه دنبال خريد كامپيوتر شخصي باشندكرديم، مثالً اينكه چه تعداد خانواده ممكن بود ب مختلفي را لحاظ مي
اين “گفت  استيو مي«: نوشتشخصاً كوال تقريباً تمام طرح را  مارك» .مانديم ميصبح بيدار  4اغلب تا ساعت 
  ».آورد، پس خودم تمامش را نوشتم ولي معموالً به موقع نمي ”آورم ي بعد مي بخش را دفعه

: گفت وازنياك مي. زار سرگرمي را هم در خود داشترفت از با هاي برون كوال راه طرح تجاري مارك
حرفش اين بود كه كامپيوترها را به مردم عادي معرفي كنيم تا توي خانه كارهايي مثل يادداشت كردن «

ظرف «: كننده هم كرد بيني ديوانه كوال يك پيش مارك» .دستور پخت غذا يا حسابداري و اينها را انجام دهند
ي يك صنعت جديد  اين طليعه. خواهيم شد 3فُرچون )ي مجله(فهرست  برترشركت  500جزو آينده دو سال 

                                                            
1 Lake Tahoe 
2 Woodside 
3 Fortune 
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سال طول كشيد تا اپل وارد آن فهرست شود  7» .دهد رخ ميبار چنين چيزي  در هر دهه فقط يك. است

  .تحقق يافت اوبيني  ولي روح كلي پيش
. سوم شركت بود دالري در ازاي تصاحب يك 250.000كوال تأمين يك خط اعتباري  مارك كاري پيشنهاد

 و شدند از سهام مي ٪26كوال، جابز و وازنياك هر كدام صاحب  بعد از ثبت اپل به صورت حقوقي، مارك
كوال  اركي م نامه در كنار استخر خانه توافق. شد گذاران بعدي ذخيره مي ب سرمايهذمابقي سهام نيز براي ج

 250.000كه مايك ديگر رنگ آن  استكردم بعيد  فكر مي«: جابز به من گفت. به تأييد هر سه تن رسيد
  ».معطوف به ريسكش تحت تأثير قرار گرفته بودم  از اراده. دالر را ببيند

براي چه «: پرسش را مطرح كرد كهاين  اما او .وقت در اپل بود قانع كردن واز براي حضور تمامي، بعد گامِ
كوال  مارك» براي گذران زندگي نگه دارم؟هم را  HPشود اين كار را در حاشيه دنبال كنم و درآمد امن  نمي
وازنياك در اين . دهد و براي همين چند روز به واز وقت داد تا تصميم نهايي را بگيرد گفت اين جواب نمي مي

كله و  رفت با كارمندانش سر كه از من انتظار مي ي شركتي تأسيس و سپس مشاركت در اداره«: گفت باره مي
ها قبل تصميم گرفته بودم كه هرگز آدم مقتدري  مدت. بودپرتنش بزنم و بر كارشان نظارت كنم، در نظرم 

  .آيد بيرون نمي HPكوال رفت و گفت كه از  ي مارك بنابراين به خانه» .نباشم
ابتدا . نداشت يلي نااميد شد ولي دست از سر واز برجابز خ. كوال شانه باال انداخت و گفت باشد مارك
. تا چيز شكست اش كرد؛ بعد از دوستان مشترك خواست قانعش كنند؛ گريه كرد، نعره كشيد و چند مسخره

اين بار پدر . در نهايت هم از جري كمك خواست. ي والدين وازنياك رفت و كلي اشك ريخت حتي به خانه
سود خوبي در انتظار پسرش  IIگذاري صورت گرفته بر روي اپل  با سرمايهوازنياك متقاعد شده بود كه 

پدرم،  ؛ها شروع شد مرتبه تلفن سر كار بودم كه يك«: گفت وازنياك مي. است، بنابراين طرف جابز را گرفت
 كدام ولي هيچ» .ام تصميم اشتباهي گرفتهكه گفتند  شان به من مي تك تك. مادرم، برادرم و دوستان مختلف

 دتو واقعاً باي«: زنگ زدبه او فراي  استدهاي و يار گروه باك م رفيق قديمي هومتا اينكه آلن باو مؤثر نياُفتاد
معني نيست كه  كه حضور دائمي در اپل لزوماً به اين آورداين را گفت و بعد استدالل » اين كار را انجام دهي

چيزي  اين دقيقاً همان«: واز به ياد داشت كه. كنار بگذاردمهندسي را امور و بپردازد  شركت مديريتبايد به 
نه چيزي بيشتر، نه  .دست نمودار سازماني به عنوان يك مهندس بود كه نياز داشتم بشنوم؛ حضور در پايين

 .پس به جابز زنگ زد و گفت كه حاال ديگر براي پيوستن به گروه مشكلي ندارد» .چيزي كمتر
پا به عرصه گذاشت  ”اپل كامپيوتر“شكيالت جديد رسماً تحت عنوان شركت ، ت1977ي  سوم ژانويهدر 

فقط (. آورد ماه قبل توسط جابز و وازنياك تأسيس شده بود را به تملك خود در 9و سهام شركت قديمي كه 
 181و معلوم شد از  انجام دادبرو برآوردي  ماه باشگاه هوم در همان ).مطلع شدنداز اين تحول ي اندكي  عده

 IIبود كه اپل  معتقدولي جابز . كردند نفر از اپل استفاده مي 6فقط  نفري كه كامپيوترهاي شخصي داشتند
 .خواهد كرداوضاع را دگرگون 
ي قوي  درست مثل پاول جابز اراده) در ابتدا(كوال بدل شد به پدري نمادين براي جابز؛ او  مايك مارك

 )بزرگ گذار سرمايه(آرتور راك . مثل پدر بيولوژيكش او را رها كرددرست ها بعد  استيو را آزاد گذاشت و سال
هاي  او به استيو درس» .استيو در تمام عمرش بود ي پدر و پسريِ رابطه با مايك بهترين رابطه«: گفت مي

ل من هاي او با ما ارزش. گرفت شواقعاً مرا زير بال و پر«: گفت جابز مي خود. فروش و بازاريابي را آموخت
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دار شدن شركت تأسيس كند؛ بلكه هدف بايد خلق  تأكيد داشت كه آدم هرگز نبايد به قصد پول. همسو بود

  ».بايد به قصد ماندگاري شركت بسازي. چيزي باشد كه به آن ايمان داري
روي يك » ي بازاريابي اپل فلسفه«نوان عرا ذيل ي شركت  براي اداره خود اصل مد نظرسه كوال  مارك

ما «: بود ي صميمانه با احساسات مشتري برقراري رابطهناظر به  ”،دلي يك“مورد اول : كاغذ نوشتبرگ 
به منظور «: بود ”تمركز“مورد دوم » .كنيم صادقانه و بهتر از هر شركت ديگري نيازهاي مشتري را درك مي

» .كنيم هميت را حذف ميا ي موارد بي ايم، همه شان گرفته نقص كارهايي كه تصميم به انجام بردن بي پيش
كوال در اين  مارك ”.كشيدن  رخ به “سومين مورد اهميتي معادل آن دوي قبلي اما عنواني نامتعارف داشت 

شان را  كند، قضاوت هايي كه يك شركت يا محصول از خود ارائه مي بند تأكيد كرد كه مردم بر اساس نشانه
. كنند كتاب راجع به متنش قضاوت مي از روي جلد مردم«: روي برگه نوشت. دهند نسبت به آن شكل مي

را داشته باشيم؛ ولي چنانچه آنها را  ...افزار و  بهترين نرم ،برترين كيفيت ،ممكن است ما بهترين محصوالت
 اي معرفي كنيم، خود اگر آنها را خالقانه و حرفه د كرد؛ در مقابلوار معرفي كنيم، شلخته جلوه خواهن شلخته

  ».خواهيم شد مشهورخود به داشتن كيفيت عالي  به
، بهتر از هر رهبر اقتصادي ديگري و حتي بهتر از خود كاربران، اش از آن پس جابز در طول دوران كاري

گذاشت، با وسواس زياد راجع  وقتي تمركزش را بر چند محصول اصلي مي. را درك كرد آنهانيازها و عاليق 
ما «: به قول خودش. داد نظر به خرج مي دقتهر يك بندي  ها و جزئيات بسته آگهي ،ها به بازاريابي، عكس

ي آيـفـُن يا آيـپد روي درك شما از محصول اثر مناسب و مطلوب  ي لمسيِ گشودن جعبه خواهيم تجربه مي
  ».آموختممايك  ازاين را . بگذارد
  
 

  كنا رِجيس مك
  

براي كار با اپل كنا،  ي منطقه رِجيس مك چي برجسته متقاعد كردن تبليغات ،شروع كار براياولين قدم 
ي شلوغ كارگري بود، با صالبتي از جنس فوالد كه آن را پشت جذابيت  كنا فرزندي از يك خانواده مك .بود

ر براي ي كا ، سابقهي خودتحصيل كرده و قبل از تأسيس آژانس تبليغات از كالج ترك او .كرد خود قايم مي
هاي  كنا يكي ترتيب دادن مصاحبه دو تخصص مهم مك. ها را داشت هادي فرچايلد و شركت ملي نيمه

به  هاي تبليغاتيِ پا كردن كمپين نگارهايي كه خود رشدشان داده بود و ديگري بر اختصاصي با روزنامه
از شاهكارهايش . ها بود دهبخشيدن به نام تجاري محصوالتي مثل ريزپردازن يادماندني به منظور شهرت 

براي نشان دادن سطح كارايي  هاشمرد كه در آن ي رنگي تبليغاتي براي اينتل را بر توان يك سري مجله مي
. هاي بازي استفاده شده بود هاي مسابقه و كارت آور مرسوم، از ماشين محصول به جاي نمودارهاي مالل

 :به او گفتند. بالفاصله به اينتل زنگ زد و سراغ طراح آن را گرفت. را ربود استيودل بود كه همين مجله 
» !كنا ديگر چيست؟ و آنها گفتند يك آدم پرسيدم رِجيس مك«: جابز به خاطر داشت كه» .كنا رِجيس مك«
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يك متصدي رسيدگي به  ؛وصل شد 1در عوض به فرانك بِرگ . كنا نرسيد دستش به مك ،در تماس اول

  .زد استيو تقريباً هر روز به آنجا زنگ مي. دواند جابز را سر ميمدام هاي مشتريان كه  سابح
يا مسيح مقدس، «: ي آخر با خودش گفت بعد از آن مكالمه. بِرگ باألخره قبول كرد كه به گاراژ جابز برود

بعداً وقتي با » دهد؟شود با اين مسخره حرف زد بدون اينكه فحشي ب چند ثانيه مي! اين بابا ديگر كيست؟
العاده باهوش بود و  اول اينكه يك جوان فوق«: جابزِ پشمالوي حمام نرفته ديدار كرد، دو چيزش او را گرفت

  ».هايش را فهميده باشم حرف پنجاهمِ يكاگر دوم اينكه، تو بگو 
 ”كنا رِجيس مكخود خود “به مالقاتي با  - ويزيت ي روي كارت طبق نوشته-بنابراين جابز و وازنياك 

هايش را برانداز كرد و  كنا يكي از طرح خجالتي در اين ديدار عصبي شد چون مك وازنياك. دعوت شدند
اي به طرحم  چي خواهد هيچ تبليغات دلم نمي«: وازنياك با كنايه گفت. روح است گفت كه خيلي فني و بي

ولي استيو بالفاصله به من زنگ «: هد؟ آنها رفتندتوانست بد كنا چه پيشنهادي مي بنابراين مك» .دست بزند
  ».بار تنها آمد و دو تايي به توافق رسيديم اين. خواهد دوباره مرا ببيند مي كه زد و گفت

اولين كارشان عوض كردن لوگوي شركت . گماشت IIبروشورهاي اپل  طراحيكنا گروهش را به  مك
لوگو با سبك تبليغاتي  آن زيرا) كشيده بود ”ويكتورياييطراحي خطي “سبك ين به همان كه ران وِ(بود، 

. لوگوي جديد شد كشيدنهنري، مسئول  طراحاناز  2راب جانوف .كنا در تضاد بود ي مك رنگارنگ و سرزنده
 ي سيب در دو نسخه به نزدش بازگشت؛ يك طرح سادهجانوف با و » زياد جذاب نباشد« :دكرجابز سفارش 

مانست تا  از آنجايي كه اولي بيشتر به گيالس مي. ناقصي اول يك سيب كامل بود و دومي يك سيب  نسخه
كرد ولي طرح  چاپ آن را خيلي گرانتر مي ،با اينكه افزودن رنگ به لوگوسپس . سيب، جابز دومي را برگزيد

راه با شش رنگ ك. زيِ زمين و آبيِ آسمانكمان، محصور در ميان سب رنگين راه تكميل شد؛ چهار طيفنا  مك
اي  جمله .است 3ي قصار نوشت كه در اغلب منابع منسوب به لئوناردو دا وينچي در باالي بروشور يك جمله

  ».سادگي، غايت كمال است«: شدمحصول   ي طراحي ي كليدي جابز در مقوله كه بدل به فلسفه
  
 

معرفي محصول اولين رويداد 
  

در  1977ساحل غربي كه در آوريل  يهمزمان باشد با اولين نمايشگاه كامپيوتر IIقرار شد معرفي اپل 
جابز  .بود -هاي كامپيوتري سيستمبه از عالقمندان - 4نوارِ  جيم و ميزبان آن شد فرانسيسكو برگزار مي سان

خواست محلي مناسب درست در جلوي سالن تدارك  مي. به محض دريافت اطالعات الزم يك غرفه رزرو كرد
واز . وازنياك را شوكه كرد ،دالر پولِ پيش 5.000با دادن  .به يادماندني شود IIببيند تا معرفي اپل 

يك دستگاه عالي و يك كمپاني  ي اصلي ما باشد و دنيا بفهمد كه خواست اين افتتاحيه استيو مي«: گفت مي
  ».العاده داريم فوق

                                                            
1 Frank Burge 
2 Rob Janoff 
3 Leonardo Da Vinci 
4 Jim Warren 
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بزرگي  ”به رخ كشيدن“چطور با كه مهم است  :كوال بود ي راهنماي مارك اين يكي از نصايح برگه

اثر اين . خودتان اثري به يادماندني در ذهن مردم بگذاريد، به خصوص در زمان معرفي يك محصول جديد
ساير حاضرين در . ي عمومي شركت مشاهده كرد جابز از وجههشد در چگونگي مراقبت  نصيحت را مي

دار از جنس مخمل  ي روكش در مقابل اپل يك قفسه. بازي و لوگوهاي چاپي داشتند ميزهاي ورق، نمايشگاه
زمينه داشت كه وسط آن لوگوي جديد جانوف  گلَس با نور پس سياه و يك قاب بزرگ از جنس پلكسي

هاي  تكميل شده براي نمايش داشتند ولي با روي هم چيدن جعبه IIاپل فقط سه . كرد خودنمايي مي
  .آماده آنجا است خالي اين حس را به مخاطب القا كردند كه تعداد زيادي محصولِ

را يك مشت كارمند  و ها ديوانه شد ي كوچك روي كيس ها، جابز از ديدن چند لكه كامپيوتر با رسيدنِ
و خودنمايي  ”به رخ كشيدن“ي  دامنهدر همين اثناء بود كه . را بسابند و پوليش كنند آنهاگماشت تا 

شلوار و   و  ي كت كوال آنها را براي تهيه مارك ؛جابز و واز هم رسيد گسترش يافت و به سر و وضع و لباسِ
 مثل اين بود كهها كمي مسخره شدند،  در كل با آن لباس. فرانسيسكو فرستاد ه به يك خياطي در سانقجلي

مان توضيح داد كه چطور مرتب لباس  كوال كامل براي مارك«: گفت واز مي! بپوشنددو تا بچه تاكسيدو 
 ».رفتار كنيمبپوشيم و متشخص 

يكپارچه و  ش،بِژو به رنگ  لييس صيقبا آن كII اپل . ارزيد ها مي ي آن تالش ي كار به همه نتيجه
مدارهاي  و صفحه يفلزهاي  كيسهاي زمخت ملبس به  دستگاه خالف بردرست د، رسي به نظر ميكاربرپسند 

شاغل در  سفارش گرفت و جابز با يك ژاپنيِ 3.000در آن نمايشگاه اپل . ها ساير غرفه يروي ميزها لخت
  .گرديدي اپل در ژاپن  بدل به اولين فروشنده كسي كه. شدآشنا  1بخش منسوجات به نام ميزوشيما ساتوشي

او . هاي عملي وازنياك شود كوال هم نتوانست مانع از جك هاي خوشگل و دستورات مارك حتي لباس
هاي مربوط به آن  زد و بعد جك را حدس مي شان مليت ،خانوادگي افراد از روي نام كه اي ساخته بود برنامه

تهيه و توزيع كرده  ”زالتاير“ واز يك بروشور قالبي هم براي كامپيوتر جديدي به نام! كرد مليت را بازگو مي
حتي جابز هم  .بود» ،چرخه تصور كنيد يك ماشين پنج«آميز جعلي مثل  بود كه پر از انواع تيترهاي مبالغه

اي از پس زالتاير  چقدر خوب در نمودار مقايسه IIاين شوخي را خورد و احساس افتخار كرد كه اپل  گولِ
ي تولد تقديمش  شده از آن بروشور را به عنوان هديه ي قاب نسخهتا هشت سال بعد كه وازنياك يك ! برآمده

  . است باعث و باني آن شوخي چه كسي بودهكه دانست  كرد، استيو هنوز نمي
  
 

 مايك اسكات
  

اي كه از طرف  كارمند، يك خط اعتباري و مشكالت روزانه 12اپل اكنون يك شركت واقعي بود با 
چيز از گاراژ جابز به يك دفتر استيجاري در  سرانجام همه. شد كارمندان يا فروشندگان به آن ارجاع مي

  .جابز و واز منتقل شد قديميِ دبيرستانِ كيلومتري 2در  2كوپرتينو، بلوار استيونس كريك

                                                            
1 Mizushima Satoshi 
2 Stevens Creek Boulevard 
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مزاج و  هميشه تند. گرفت خود را به خوبي بر عهده نمي يف رو به افزايشِجابز مسئوليت تكال با اين همه

ي  به گفته. شب تبعيد شد ولي در اپل اين ممكن نبود در آتاري به خاطر رفتارش به نوبت. لوس بود
با اين  گند زدي“گفت  به افراد مي. نزاكت و صريح شده بود جويي از ديگران شديداً بي در عيب« :كوال مارك

علناً ديگر كه  2و كريس اسپينوزا 1وازنياك، رندي ويگينتُن هاي جوانِ نويس رفتارش با برنامه» .”طراحي
استيو «: من گفت در مصاحبه با ،التحصيل شده بود ويگينتُن كه آن زمان تازه از دبيرستان فارغ. خشن بود

اي راجع به كار  ايده بدون اينكه هيچ! ما گفت گند زده كرد و بعد مي آمد داخل، يك نگاه سريع به كارم مي مي
  »!من يا دليل انجامش داشته باشد

معتقد بود  همچنان بر خالف تمام شواهداستيو . سر جاي خود باقي بود هنوز مشكالت بهداشتي هم كه
ه ب«: گفت كوال مي مارك. كند نياز مي يا گرفتن يك دوش ساده بي عطر زدناو را از  خواري گياه  هاي كه رژيم

در جلسات پاهاي  ”.برو يك دوش بگير“معناي واقعي كلمه، مجبور بوديم بگذاريمش پشت در و بگوييم 
ي توالت  گاهي براي رهايي از حرف ديگران، پايش را داخل كاسه» .مان كرد توي چشم كثيفش را مي

 .كننده نبود خوش براي همكارانش دلاصالً  كهشست  مي
و از اين رو تصميم گرفت يك مديرعامل به شركت بياورد؛ نامزد تصدي  كوال از مجادله بيزار بود مارك

در يك روز به  1967سال به كوال و اسكات  مارك. افسار زدن به جابز كسي نبود جز مايك اسكات پست
شان مجاور هم و حتي روز تولدشان يكسان بود كه هر سال با هم آن را جشن كار فرچايلد پيوستند، دفاتر

دعوت به عمل  اسكاتكوال از  مارك ،1977ي  فوريه شان در سالگي 32 تولد ناهارِ حين صرف. گرفتند مي
  .شودمدير اپل آورد تا 

چرخاند و  ها را مي هادي اسكات يكي از خطوط توليد شركت ملي نيمه. روي كاغذ انتخابش عالي بود
كوچك در ميان بود؛  ي مسئله اما از نظر فردي چند. مزيتش درك باالي مهندسي در مقام يك مدير بود

داد كه با  آزار مياو را گاه آنقدر  ،هاي عضالني و چند مشكل مرتبط با وضع سالمت وزن، پرش  اضافه
 كهمنطقي بود فردي  با وجود اين موارد او. رفت طرف مي طرف و آن ها اين هاي گره كرده توي سالن مشت

  .ب باشد و هم بدكله زدن با جابز، هم خو و توانست در سر اين مي
به  استيوكوال او هم از مواجهه با مشكالتي كه  چون مثل مارك. ي آمدنش را پذيرفت واز خيلي زود ايده

 22فقط «: گفت خودش مي. عجيب نبود كه جابز احساسات متضادي داشته باشد. آورد، متنفر بود بار مي
نيستم ولي اپل فرق داشت، مثل فرزندم بود، ي يك شركت واقعي  ي اداره آمادهكه دانستم  سالم بود، مي

در  ضمن صرف ناهار بارها .رها كردن هر نوع نظارتي برايش دردناك بود» .خواستم بدهم برود نمي
رفت كلنجار با اين تغيير ) پاتوق جابز( 4خوب و رستوران زمينِ) پاتوق واز( 3بوي - بيگ-  همبرگرفروشي بابز

  .پذيرفتآن را ولي سرانجام از روي اكراه 
كردند، اين  صدا مي ”اسكاتي“ او را كوال ز دادن از مايك ماركمايك اسكات كه براي تميي اصلي  وظيفه

روي  براي گفتگو حين پياده استيوي  اين وظيفه اغلب با تن دادن به روش مورد عالقه. كردن جابز مهار: بود
                                                            

1 Randy Wigginton 
2 Chris Espinosa 
3 Bob’s Big Boy 
4 Good Earth 
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گفت . ش گفتم بيشتر حمام برودهِگردش اول بِدر همان «: آورد كه اسكات به خاطر مي. شد دونفره ايفا مي

را بخوانم و به عنوان راهي براي كاهش وزن به آن نگاه  خواري كه در عوض من هم بايد كتاب رژيم گياه
اسكات هرگز با رژيم گرفتن كنار نيامد و وزن چنداني هم كم نكرد، جابز هم فقط تعديل اندكي در » .كنم

اي يك بار حمام  گفت كه هفته دندگي مي استيو با يك«: گفت اسكات مي. وضع بهداشتي خود به وجود آورد
  ».بندي به رژيم گياهي كافي بود كند و از نظر خودش اين تا هنگام پا مي

رياست رفت تا منجر به بروز مشكل با مردي شود كه براي  ميديگران تحقير  توأم با ميل جابز به نظارت
اين زماني تشديد شد كه جابز فهميد اسكات يكي از معدود افرادي است كه هنوز در . آمده بود اپلاو به  بر

مان  ي اصلي بين من و استيو اين بود كه كدام مسئله«: گفت اسكات مي. دهد اش نمي مواجهه با او تن به اراده
 بدون شك استيو بايد سر. گردن ازش باالتر بودم و تر باشد و من توي اين مورد يك سر توانست لجوج مي

در تمام عمرم بيش از «: جابز به من گفت» .آمد شد و مطمئناً از اين خوشش نمي جاي خودش نشانده مي
 ».ام اسكاتي بر سر كسي داد نزده
را  2ي  را به وازنياك و شماره 1ي  اسكات شماره. ي كارمندان شكل گرفت سينه اولين جدال بر سر شماره

: گفت اسكات مي. را از او طلب كرد، چيزي كه اصالً عجيب نبود 1ي  شمارهاما استيو مصرانه . داد زبه جاب
ولي . زد جابز قشقرِق به راه انداخت و زير گريه» .شد رروتر ميشد بگذارم مال او باشد، براي اينكه پ نمي«

هم حداقل در مورد  اسكات! را براي خودش برگزيد) صفر( 0ي  شماره. حلي پيدا شد سرانجام راهي
فقط اعداد صحيح مثبت را  1امريكا-آو-سينه رحم به دل آورد ولي سيستم پرداخت حقوق بانك شماره

  .باقي ماند 2ي جابز در سيستم همان  شناخت، بنابراين شماره مي
كه بعد از يك ديدار اتفاقي  2جِي اليوت. هم فراتر رفت استيو هاي قيلخ كجديگر حتي از  مشكل اساسيِ

ي  عالقه«: كردهطور بيان  ي او را اين هاي برجسته در رستوران توسط جابز استخدام شد، يكي از ويژگي
در » .بود، يك وسواس فكري دائمي آنها از هر نظرو تعصب شديدش روي كامل بودن  تبه محصوال زيادش

سنجي پيشي  گرايي و مصلحت گرايي بر عمل ه كمالداد اشتياق ب سوي ديگر مايك اسكات هرگز اجازه نمي
كه اپل براي تعيين رنگ  3شركت پنتان. شان بود يكي از هزاران مورد اختالف IIي اپل  طراحي بدنه. بگيرد

. ژ داشتي مختلف از رنگ بِ درجه 2.000كرد، بيش از  ي محصول با آن همكاري مي دقيق پالستيك بدنه
خواست يك طيف  نبود، مي خوبي كافي  كدام از آنها به اندازه نظر استيو هيچ از«: گفت اسكات با شگفتي مي

سازي طرح بدنه كه رسيد، جابز  نوبت به دقيق» .رنگي مجزا خلق كند و من مجبور بودم جلويش را بگيرم
براي من ميزان «: گفت اسكات مي. ها بود روزهاي متمادي در تقال براي تعيين انحناي مناسب براي گوشه

نزاع بعدي بر سر انتخاب ميزهاي » .خواستم زودتر تصميمش را بگيرد انحنا اصالً مهم نبود، فقط مي
هاي  خواست ولي جابز دست گذاشته بود روي ميز اسكات خاكستري استاندارد را مي. مهندسي شروع شد

يك قدرت  م كوال كشيده شد؛ جابز يا اسكات، كدا باألخره درگيري به جلوي ميز مارك. سفارشي سفيد
اصرار ديگر جابز، تمايز در تعامل اپل . كوال طرف اسكات را گرفت هاي خريد را داشتند؟ مارك امضاي سفارش
ساله براي محصوالت شد و اين اسكات را مبهوت كرد، چون عرف  يك  خواستار ضمانتاو . با مشتريان بود

                                                            
1 Bank Of America 
2 Jay Elliot 
3 Pantone 
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اسكات او را به پاركينگ برد تا . بيرون رفتبار هم اشك استيو در آمد و از جلسه  اين. روز بود 90ضمانت 
  .دآورتر شود و باألخره در اين يك مورد رحم به دل  كمي آرام

خواست  من دلم مي. استيو خيلي با ديگران خشن بود« :وازنياك از كارهاي جابز به ستوه آمده بود
ا هم به اشتراك يم بساخت مان مثل يك خانواده باشد، جايي كه در عين سرگرمي، هر چه مي شركت
همان اوائل . ها بود واقعاً مثل بچه«: كرد وازنياك هنوز بزرگ نشده ي خود فكر مي جابز هم به نوبه» .بگذاريم

  بِيسيك نوشت ولي بعد هرگز نتوانست بنشيند و يك بِيسيك شناور كه جزو نيازهاي از ي عالي يك نسخه
واز واقعاً بلد نبود . همكاري بستيم وسافت و با آنها قراردادمان بود بنويسد، بنابراين رفتيم سراغ مايكر اساسي

  ».تمركز كند
هاي شخصي تحت كنترل در آمد، البته بيشتر به اين خاطر كه شركت داشت خوب  با گذشت زمان نزاع

 داد، طرفدار دنياي تكنولوژي را شكل مينظران  صاحب آراءهايش  تحليلگري كه خبرنامه 1نبن رزِ. كرد كار مي
ي مالي و حسابداري را براي كامپيوترهاي  دهندگان مستقل اولين برنامه  يكي از توسعه. شده بود IIاپل 

اي  اين برنامه كامپيوتر را به وسيله. در دسترس بود IIشخصي ارائه كرد كه براي مدتي تنها بر روي اپل 
حاال وقتش شده بود كه شركت . شتها توجيه خريد دا وكار و هم براي خانواده تبديل كرد كه هم براي كسب

گذار پيشرو و مبتكر آرتور راك اصالً جا نخورد از  سرمايه. نفوذ جديدي جذب كند گذاران صاحب  سرمايه
انگار درست همان موقع از پيش مرشدي «: آورد كه به خاطر مي. سراغش فرستادبه كوال، جابز را  اينكه مارك

در شركت  IIبعد از بررسي اپل  نيزبا اين حال راك » .داد مي در هند برگشته بود، بوي همانجا را هم
  .مديره پيوست گذاري كرد و به هيئت سرمايه
ميليون واحد از  6د، نزديك شبازار  ي روانههاي مختلف  در شانزده سالي كه از پي آمد در مدل IIاپل 

وازنياك . گرديدآن فروش رفت و بيش از هر دستگاه ديگري باعث رشد صنعت كامپيوترهاي شخصي 
افزارهاي  مدارها و نرم بخش طراحي صفحه الهام زيرااستحقاق كسب اعتباري تاريخي براي ساخت را آن دارد 

مدارهاي وازنياك را با  كسي است كه صفحهاما جابز همان . كاربردي آغازگر عصر ابتكارات فردي شد
و در عين حال ا. كردتغذيه داخل يك كيس شكيل قرار داد و در قالبي كاربرپسند به بازار عرضه  منبع
: كنا بعدها گفت طور كه رِجيس مك همان. د كه با فروش كامپيوترهاي وازنياك اوج گرفتشگذار شركتي  پايه

هاي  ي فروشگاه احي كرد، ولي اگر به خاطر استيو نبود امروز محصولش گوشهاي طر العاده واز دستگاه فوق«
هيزم آتش  دانستند و اين را مخلوق دست وازنياك مي IIحال اكثر افراد اپل   اين  با» .سرگرمي افتاده بود

 .استخودش  چيزي كه بتواند ادعا كند مال خود بود؛ اشتياق جابز براي رقم زدن پيشرفت عظيم بعدي

                                                            
1 Ben Rosen 
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 هفتفصل 
  

  كريسان و ليسا
 

  )کند اینک رها می... (شد رهااو که 
  
  

  
  .1989با ليسا، سال 

 
 

آلتوس زندگي كردند،  هاي لوس باالي تپهدر يك اتاق كوچك تابستاني كه با هم در آن از ها بعد  تا مدت
 1974از هند به سال  جابز بعد از بازگشت. شد مدام در زندگي جابز وارد و از آن خارج مي كريسان برنان

. كرد استيو به آنجا دعوتم مي«: برنان به خاطر داشت كه. ي رابرت فريدلند گذراندند اوقاتي را با هم در مزرعه
  ».رفت مزرعه حس خوبي داشت كه تا ته و توي قلب آدم مي. جوان بوديم و آزاد و راحت

جابز در خانه . اغلب دوستي محض بود و نه چيز ديگر .شان معمولي شد آلتوس رابطه در بازگشت به لوس
 كريسان هم يك آپارتمان كوچك داشت و بيشتر وقتش را در مركز ذنِ .كرد زندگي و در آتاري كار مي

. گ كَلهون شروع كردشان گرِ اي را با دوست مشترك رابطه 1975سپس در اوايل او . گذراند كوبون چينو مي
مان در  عمومي همه اين تقريباً حالِ. زد با گرِگ بود ولي گاهي به استيو هم سر مي«: گفت اليزابت هلمز مي

  ».جورهايي در رفت و برگشت دائمي بوديم يك ؛ي هفتاد بود دهه
هاي شرقي  آنها با عرفاني  مثل همه حضور داشت وكَلهون با جابز، فريدلند، كوتكي و هلمز در كالج ريد 
هاي  آنجا با چيدن بلوكدر . ي فريدلند يافته بود درگير شده، از كالج بيرون زده و خودش را در مزرعه

. كرد ساخته بود و در آن سر ميمتر براي خودش  6در  متر 2.5سيماني و زدن يك سقف، النه مرغي با ابعاد 
كريسان . شان بر آن شد كه دو نفري به هند بروند يمبرنان با او دوست و سال بعد تصم 1975در بهار 

  ».هند مرا تحت تأثير قرار داد، آنقدر كه به رفتن وسوسه شدمبه حال و هواي استيو بعد از سفر «: گفت مي
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شان تمام  در مقطعي كه پول. شروع شد و يك سالي به طول انجاميد 1976در مارس  ؛سفرشان جدي بود
، اوي تدريس  تا پايان دوره. هاي عبوري به ايران رفت تا در تهران انگليسي تدريس كند شد، كَلهون با ماشين

 .القات كردندبا هم م - دنيايي مجزا از پيرامون-برنان در هند ماند و سپس در وسط راه، يعني افغانستان 
برنان به  1977در تابستان . بعد از مدتي اين رابطه به سردي گراييد و جداگانه از هند برگشتند

 از والدينشجابز هم . چادر در مركز ذن كوبون چينو سر كرديك آلتوس رجعت و براي مدتي داخل  لوس
البته نه تنها،  ؛اجاره كرده بود ي كوپرتينو در حومه 1يك اشكوبه يا دالر خانه 600مستقل شده و با ماهي 

ي  اي در حومه ي اجاره در يك دستگاه خانهرا و رها از جامعه  وار هيپياي ناب از زندگي  تجربه بلكه با كوتكي
هايش را به  اتاق اوقات كه ما گاهيبود ي چهار خوابه ا خانه«: گفت جابز مي. گذراندند از سر مي 2رانچو
فهميد كه چرا جابز يك  كوتكي نمي» .داديم، از جمله براي مدتي به يك رقاصه هاي جورواجور اجاره مي آدم
  ».اي داشته باشد خانه خواست هم فقط ميشايد بعدها با خودم گفتم «: ي تكي براي خودش نگرفته خانه

، اتاقدريافت البته در عوض . دو پيوست  اش با جابز، برنان هم به زودي به آن رنگ شدن رابطه با وجود كم
 آنتيككه فقط به درد اجراي يك تئاتر فرانسوي -گذاشت   اش را به اشتراك ي لوازم خانگي مجموعه

عجيب نبود كه جابز بزرگترين را براي . خانه دو اتاق خواب بزرگ و دو اتاق كوچك داشت. خوردند مي
. بزرگ نقل مكان كرد ديگر اتاقِبه ) پا نكرده بود ي جديدي بر كه واقعاً با جابز رابطه(خودش بردارد و برنان 

نشيمن  پس اتاق ،چشمم را نگرفت  كدام هيچ .ها بود وسطي مال بچه دو اتاق خواب كوچك«: گفت كوتكي مي
هاي كوچك را تبديل كردند به  يكي از اتاق» .خوابيدم ها روي يك تشك اسفنجي مي شب. را اشغال كردم

هاي به  را با اسفنج يشديوارها. اتاق زيرشيرواني در كالج ريددرست مثل  ؛دي.اس.مكان مراقبه و مصرف ال
توي آن اتاق  راهاي همسايه  بچه«: گفت كوتكي مي. هاي سيب پوشاندند بندي جعبه كار رفته در بسته

اما بعد كريسان چند تا گربه آورد كه كف آنجا . خنديديم كرديم و كلي مي انداختيم و در را قفل مي مي
 ».د و باالجبار اتاق را جمع كرديمكاري كردن خراب

. ي فيزيكي بين جابز و برنان قابل امتناع نبود، چند ماه بعد او باردار شد با زندگي زير يك سقف رابطه
مان  استيو و من از پنج سال قبل از اينكه باردار شوم مدام در حال قطع و برقراري دوستي«: گفت خودش مي

بود كه  1977روز شكرگزاري » .باشيم، نه اينكه چطور جدا زندگي كنيم دانستيم چطور با هم نه مي. بوديم
 .ايم برگشته من و استيو پيش هم«: به ديدارشان آمد و برنان اخبار تازه را برايش گفت كُلُرادوگرِگ كَلهون از 

  ».دانم چه كنم نمي. فردايش نه امروز با هميم، . باردارم ولي دوباره روز از نو بازي از نو
را قانع كند كه با آنها بماند و در  اوحتي سعي كرده بود . جابز از كل ماجرا بريده بود ،ا به قول كَلهونبن

يك . استيو، يا با كريسان يا با بارداري، به هر حال با يك چيزي كنار نيامده بود«: كار شود به اپل مشغول
وجهي از شخصيتش، به غايت . شد مي خيال داد ولي بعد كالً بي لحظه خودش را جانانه متعهد نشان مي

  ».عاطفه بود بي
گرفت و اگر توانش را داشت شايد  خود كنار بيايد، آن را ناديده مي ديوانگيِتوانست با  جابز وقتي نمي

. كرد بارها شده بود كه واقعيت را نه فقط براي ديگران كه براي خودش هم تحريف مي. كرد مي اش اساساً نفي
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معترف  اوي جنسي با  حتي با اينكه به رابطه. زده بود همه چيز زيرِ ،كريسان خيلي سادهدر مورد بارداري 

ي من باشد، به  واقعاً مطمئن نبودم بچه«: گفت به من مي. كرد بود ولي باز هم پدر بودن خودش را كتمان مي
حتي با هم بيرون هم  وقتي باردار شد. خوابد ميخاطر اينكه تقريباً حتم داشتم تنها كسي نيستم كه با او 

چون در آن مقطع با گرِگ يا هيچ كس . اما برنان هيچ شكي نداشت كه جابز پدر بچه است» .رفتيم نمي
 .ديگري رابطه نداشت

: دانست كه پدر بچه است؟ نظر كوتكي جالب است يا واقعاً نمي گفت استيو داشت به خودش دروغ مي آيا
» .پذيري مرتبط است، قطع شده بود يا ذهن كه به مسئوليت اش به آن بخش از مغز به گمانم دسترسي«

 پدر قرار بگيرد يا اينكه در مقامِ او دو انتخاب پيش رو داشت؛ اينكه در مقامِ«: اليزابت هلمز هم موافق بود
  ».هاي ديگري داشت پدر قرار نگيرد و دومي را برگزيد، چون براي زندگي خودش نقشه

دانستم او همسر دلخواهم نيست، چون  مي«: فتگ ميجابز . يش نيامدوقت بحث ازدواج رسمي پ هيچ
فقط به خاطر راحتي او به سقط راضي بودم ولي . آورد مان دوام نمي خوشحال نبوديم و ازدواجبا هم هرگز 

دانم شايد هم هرگز واقعاً  فكر كرد ولي باألخره نپذيرفت يا نمي آنبارها به . دانست چه كند خودش نمي
برنان در گفتگويي به من گفت كه » .سازي كرد تصميم ام زمان براي به گمانم گذشت-نگرفت  تصميمي

گفت كه با سقط مشكلي ندارد ولي  مياو بله «: خواست پيش خودش تصميم نهايي را گرفته بود و بچه را مي
جبهه گرفت كه  اي ديگر استيو سرسختانه در مقابل سپردن بچه به خانواده» .هرگز فشاري روي من نگذاشت

شديداً مرا از واگذاري بچه به ديگران بر حذر «: گفت كريسان مي. ارتباط با سرگذشت خودش نبود مسلماً بي
 ».داشت

بودند، هم سن جوآن   ساله 23جابز و برنان هر دو . اي تلخ در آستين داشت در اين بين روزگار طعنه
ان استيو هنوز والدين بيولوژيكش را ردگيري نكرده بود آن زم. شيبل و عبدالفتاح جندلي در موقع تولد جابز

دانستم،  ها را نمي آن موقع اين ماجراي تطبيق سن«: به من گفت. ولي پاول و كالرا كمي از آنها گفته بودند
جورهايي دارد پا  اين تصور را نداشت كه يك» .داد بنابراين گفتگوهاي من و كريسان را تحت تأثير قرار نمي

: براي مدتي درنگ كند ه بودآميز باعث شد كنايه كه اين حقيقت داشتگذارد ولي قبول  پدرش مي جاي پاي
  »!ساله بوده، با خودم گفتم خدايا 23وقتي فهميدم جوآن هم موقع بارداري من «

كريسان وقتي داشت به من و استيو «: گفت كوتكي مي. ي جابز و برنان به زودي رو به زوال رفت رابطه
بلند   استيو هم بلند. ها را به خود گرفته بود ايم، حالت قرباني اش دست به يكي كرده زد كه بر عليه يتهمت م

پذيرفت كه از نظر احساسي  آرام نبود، خودش هم بعداً  هاولي برنان اينقدر» .خنديد و او را جدي نگرفت
بدل داني  آشغال به را آنجاكالً  اشياء خانه را پرت كرد و ،ها را شكست بشقابيك روز . ثبات نداشته است

اش به اين خشم دامن  گفت جابز با سنگدلي ميبه من . كرد، تازه بعد هم با ذغال روي ديوار فحش نوشت
دانيِل «: كوتكي هم اين وسط گير افتاده بود، به قول برنان» .رحم بود فكرنماي بي او يك روشن«: بود زده

استيو با تو “كارش از گفتن اينكه . گرفت تأثير رفتار استيو قرار مي رحمي نداشت ولي تحت توي خونش بي
  ».خندندبه آنجا رسيد كه در كنار او بايستد و دو تايي به من ب ”كند درست رفتار نمي

اش بروم و بچه را به دنيا  رابرت شنيده بود باردارم، آمد و گفت به مزرعه«: فريدلند به كمك برنان آمد
ي اهل  اليزابت هلمز و باقي دوستان كه هنوز آنجا بودند براي تولد نوزاد يك قابله» .من هم رفتم. بياورم

وز بعد جابز با پرواز به نزدش سه ر. به دنيا آوردبرنان يك دختر  1978مي  7در تاريخ . اورِگان پيدا كردند
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هاي عرفاني و  وان، رسم بود كه اسم ي آلْ هاي اشتراكي مثل مزرعه در پاتوق. تا بچه را نامگذاري كنندرفت 

ناسب با تها بگذارند ولي جابز گفت كه بچه در امريكا به دنيا آمده و استحقاق اسمي م شرقي روي بچه
اسمش را گذاشتند ليسا نيكُل برنان و خبري هم از نام خانوادگي جابز . برنان موافق بود. اش را دارد جامعه
  ».خواست هيچ كاري با من يا با بچه داشته باشد استيو دلش نمي«: گفت برنان مي. نبود

براي مدتي با . پارك رفتند نلواي قديمي در پشت يك آسايشگاه در م او و ليساي كوچك به خانه
خواست به خاطر حضانت بچه تحت تعقيب قرار  كردند زيرا برنان نمي زندگيمين اجتماعي هاي تأ كمك

 تحت تعقيب ماتئو براي اثبات پدر بودنش ان سنمقامات شهرستبود كه توسط جابز اين دست آخر . گيردب
گرفت از  در ابتدا تصميم. تا به اين صورت ملزم به پذيرش مسئوليت مالي نگهداري از كودك شود گرفتقرار 

وكاليش از كوتكي خواستند شهادت بدهد كه هرگز آن دو را در حال نزديكي نديده و بعد . خودش دفاع كند
بار پشت  يك«: گفت برنان در اين باره مي. كوشيدند شواهدي مبني بر ارتباط برنان با فرد ديگري ارائه كنند

ي كوچك  قصد داشت مرا با يك بچه ”.دداني كه اين حقيقت ندار خودت مي“تلفن بلند سرش داد كشيدم 
  ».توانسته پدر بچه باشد دادگاه بكشاند تا به آنها اثبات كند كه يك فاحشه هستم و هر كسي ميبه 

ي برنان غافلگير شدند ولي  خانواده. يك سال بعد از تولد ليسا، جابز پذيرفت كه آزمايش وراثت بدهد
اين ي  خواهد شد، تصميم به خاتمه ي عامسهامدانست اپل به زودي  استيو كه مي. موضوع چيز ديگري بود

چيزهايي «: داد انجام UCLAتازه باب شده بود در را كه اي .ان.آزمايش دي. ه بودگرفت ساز ي مشكلماجرا
 ي آزمايش  نتيجه» .شود خوانده و خوشحال بودم كه با انجامش كارها درست مياي .ان.ديراجع به تست 

بنابراين » ٪94.41 ارتباط وراثتياحتمال «: گفت ي آزمايش مي بود، برگه - مؤيد پدر بودن او-تقريباً منفي 
دالر براي  385كرد، ماهيانه مبلغ  ي حضانت را امضاء مي نامه موافقت :با حكم دادگاه كاليفرنيا جابز بايد

ماتئو  هاي تأمين اجتماعي به شهرستان سن دالر براي جبران هزينه 5.856حمايت از كودك و سر جمع 
حتي بعد از آن هم بارها حقايق پيرامون . ها از حق مالقات با فرزند استفاده نكرد ولي تا مدت. پرداخت مي

مديره  با اينكه ماجرا را به هيئت«: آورد كه آرتور راك به خاطر مي. ي تحريف كشيد ماجرا را به دايرهاين 
كالً داشت هذيان . گفت ولي اصرار داشت كه هنوز احتمال زيادي وجود دارد كه پدر آن بچه نباشد

ماري حساب كنيد، گفت كه وقتي از لحاظ آ 1ي تايم مايكل موريتز يك بار به گزارشگر مجله» .گفت مي
اين ادعا غيرمنطقي » .توانند پدر آن بچه باشند از جمعيت مردان امريكا مي ٪28«مشخص خواهد شد كه 

اشتباهاً فكر كرد كه جابز به طور  او بدتر اينكه وقتي به گوش كريسان رسيد،. غريب بود  و  عجيب ولي بودن
سعي «: گفت برنان مي خود. ايي رابطه داشته استاز مردان امريك ٪28آميزي ادعا كرده كه او با  مبالغه

فقط براي گريز از مسئوليتش به . كرد تصويري از من ارائه كند كه انگار يك دختر هرزه يا فاحشه هستم مي
  ».داد من نسبت فاحشگي مي

 
  :بابت طرز رفتارش نادم و پشيمان و به قصور خود معترف بوداز ها بعد جابز  سال

  
موقع سخت بود خودم را در قامت پدر تصور كنم، براي همين هم  آن. داشتم متفاوتي مياي كاش رفتار «
ي آزمايش كه تأييد كرد او دختر من است ديگر  بعد از اعالم نتيجه. روبرو شدن با حقيقت را نداشتم توانِ

                                                            
1 Michael Moritz 
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ن هم مبلغي ي تأمين كنم و به كريساگبه هر حال، پذيرفتم ليسا را تا هجده سال. كردم نبايد تشكيك مي

هاي  مدرسهسال به سال مادرش . آلتو پيدا و تعميرش كردم تا در آن زندگي كنند اي در پالو خانه. بدهم
شد،  ولي اگر باز فرصتش مي. كار درست را انجام دهم داشتمسعي . دادم كرد و من پولش را مي عالي پيدا مي

  ».دادم بهتر از آن را انجام مي
  

مواد . ها، تكاني داد جنبه - ي و نه همه- اش را از برخي   حضانت، جابز زندگي ي پرونده و فصل پس از حل
روز  دم هاي موي مطابقِ را محدود و مدل  مراقبه. كشيدخواري سفت و سخت دست  را كنار گذاشت، از گياه

وشلوارهاي زيبا  ها و كت پيراهن 1فرانسيسكو، ويلكيز بشفورد از فروشگاه معروف سان. پياده كرد خود روي سر
زيبارو و  االصل، لهستاني دختري ؛كنا شروع كرد اي جدي با يكي از كارمندان رِجيس مك خريد و رابطه

  .3، به نام باربارا جاسينسكيدر يونان 2آداب، اهل جزاير پلينزي مبادي
ي نسكي و كوتكي براي شنابا جاسي داشت؛ هاي كودكانه هنوز در وجودش جاي البته مطمئناً سركشي

يك موتورسيلكت . رفت مي )نزديك استنفورد( 280 ايالتيِ بين ي  در جاده 4ي فلت به درياچه لُخت
هنوز اما . هاي نارنجي آويزان كرد هايش منگوله از دسته خريد و 1966 ساختR60/2  دابليو مدلِ.ما.بي

 است بر ”آشغال“گفت  كرد و بارها غذا را به خاطر اينكه مي ها را تحقير مي خدمت پيش. بدخلق و لوس بود
ردا بر دوش انداخت؛ ح ، درست مثل عيسي مسي1979اپل در سال  در اولين جشن هالووينِ. گرداند مي

هاي بدي را به سمتش  نگاهلي و-مزه و جذاب بود  اه با خودنمايي كه به گمانش باآميز همر حركتي طعنه
فيلد  كسهاي م خريد و آن را مزين به نقاشي 5گاتوس هاي لوس اي مناسب در تپه كمي بعد خانه. روانه كرد

خيلي وسواسي  ولي از آنجا كه. بودند ديگر خريدهايشاز  8لزنكو چاقوهاي ه 7نساز براو قهوه. كرد 6پريش
. نه مبلي ،اي نه صندلي ،نه تختي !خانه تقريباً خالي ماند ،يه رسيدثامبلمان و اثبود، وقتي نوبت به انتخاب 

يك . به ديوارها كوبيدرا هايي از اينشتين و ماهاراجي  وسط اتاق خوابش يك تشك انداخت و دورتادور، عكس
 .گذاشت خود هم كف اتاق IIاپل 

                                                            
1 Wilkes Bashford 
2 Polynesia  
3 Barbara Jasinski 
4 Felt 
5 Los Gatos 
6 Maxfield Parrish 
7 BRAUN 
8 HENCKELS 
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 هشتفصل 
  

 زيراكس و ليسا
 

 رابِط کاربری گرافیکی
  
  
  
  

جديد يك فرزند  
 

فروشش به طور . ي صنعت كامپيوترهاي شخصي رساند شركت را از گاراژ جابز به قله IIاپل 
ولي جابز هنوز . 1981در  210.000به  1977دستگاه در سال  2.500برانگيزي افزايش يافت؛ از  اعجاب

بندي  مهم نبود كه چقدر براي بسته .دانست هميشگي نبود و او اين را خوب مي IIموفقيت اپل . قرار بود بي
زحمت كشيده بود، به هر حال هميشه آن را شاهكار وازنياك قلمداد   و از كابل برق گرفته تا طراحي بدنه

خواست به قول خودش محصولي  فراتر از اين مي. ساخت پس استيو بايد دستگاه خودش را مي. كردند مي
  .اثرگذار براي كل دنيا بسازد

به  نمايشگرشي بيشتر،  نقش باشد چون عالوه بر حافظهايفاگر اين  IIIدر ابتدا اميد داشت كه اپل 
ي زيادش به طراحي  به خاطر عالقه. بودحروف كوچك و بزرگ  و نيزكاراكتر  80قادر به نمايش خوبي 

ين قطعات داخلي و حتي زماني كه شوراي مهندسكرد را تعيين  بدنهاندازه و شكل بيروني شخصاً صنعتي، 
كه با  شدمدارهايي  ي كار صفحه نتيجه. ي تغيير طرح را نداد ، به هيچ كس اجازهبه آن افزودبيشتري 

رندي . در بازار شكست خورد IIIاپل هايي  به خاطر چنين ضعف .هاي ضعيف روي هم سوار بودند اتصال
اش در يك  اي بود كه نطفه ثل بچهم IIIاپل «: گفت مي ،اپل افزار در نرم ويگينتُن يكي از مهندسين

ما بود، سردرد بدي گرفته بوديم و حرف همه   روي حاال اين بچه پيش. گُساري بسته شده باشد مجلس مي
  ».”مال من نيست“اين بود كه 

ابتدا . رفت متمايزدنبال توليد چيزي كامالً به فاصله گرفت و  IIIبعد از اين شكست جابز از اپل 
تكنولوژي  جلسات بررسي ايندر يكي از . اش نتيجه نداد پيگيريولي  شدي صفحات لمسي  ايده مجذوب

» .ممنونم«: ناگهان حرف مهندسين شركت را قطع كرد و گفتو بعد به خود پيچيد  ،كمي دير رسيد
را به بعد همكارانش  و» بله«: جابز گفت» يعني ما برويم؟«: شان پرسيد پاچه شدند، يكي ها دست بيچاره

  .سرزنش كرد شخاطر تلف كردن وقت
اسمي . آورد به استخدام دررا  HPاز  نفس تازهدو مهندس  ،كامپيوتر جديدش نباألخره براي ساختجابز 

پزشكي به حساب  ي يك تير و دو نشان از منظر روان انتخاب كرد بهترين نمونه جديدكه براي اين محصول 
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اين يكي به نام  ليشدند و شان نامگذاري مي تمام كامپيوترهاي ديگر به نام دختران طراحان ”.ليسا“: آيد مي

آندرآ كانينگهام كارمند . ، مزين شددختري كه جابز او را نخواسته و حتي هنوز به فرزندي نپذيرفته بود
احساس گناهش اين  شايد به خاطر«: گفت كرد، مي پروژه كار مي كنا كه در بخش روابط عموميِ رِجيس مك
» .ليسا مخفف آن است كه معادل بوديم تا ادعا كنيمعبارت مجبور به انتخاب يك ما به هر حال  .كار را كرد

معنا  و با وجود بي» 1ي محلي هاي يكپارچه سيستم معماريِ«معكوس ساختند اين بود  يكي كه با مهندسيِ
اپل به نام بين مهندسين اين محصول جديد اما . محصول انتخاب شد نامِ بودنش، به عنوان توضيح رسميِ

ها بعد وقتي راجع به اسم از جابز پرسيدم،  سال» .2آوردي در ي من مسخره مخفف: ليسا«معروف شد ديگري 
  ».معلوم است كه براي دخترم آن اسم را انتخاب كردم«: خيلي ساده گفت

 IIبيتي و جايگزيني براي اپل  16اي با معماري  ريزپردازنده دالري بر مبناي 2.000ليسا يك كامپيوتر 
بود، مهندسينْ طراحي  IIبدون نبوغ وازنياك كه هنوز تمام وقت مشغول كار روي سري اپل . بود) بيتي 8(

كامپيوتري ساده با يك نمايشگر متني معمولي را آغاز كردند ولي دستگاه قادر به استفاده از تمام توان 
  . عصباني شدخسته و  آور، مخلوقِ ماللاز آن  به زوديعجول  نبود و جابزِ خود ي قدرتمند هريزپردازند

بيل اَتكينسن دانشجوي : بدمدنويس خبره توانست كمي روح به كالبد پروژه  در همين اثنا يك برنامه
داشت، وقتي به همكاري با اپل دعوت شد ابتدا هم دي بااليي .اس.دكتراي علوم اعصاب كه مصرف ال

شد و او به همين سادگي تصميم  گرفته يا نقد نمي  اپل يك بليت هواپيما برايش فرستاد كه پس اما. نپذيرفت
به  شان ي سه ساعته استيو در پايان جلسه. گرفت سوار هواپيما شود و به جابز يك فرصت ديگر بدهد

 خواهي بود كهسوار موج اول با اپل به اين فكر كن كه . كنيم نده را اختراع ميما داريم آي«: اَتكينسن گفت
خوشايندت هم اي  مطمئناً حتي ذره! ولي اگر با موج آخر دنبال ما راه بياُفتي چه؟. بخش است واقعاً لذت

  ».پس بيا اينجا تا از خودمان اثري هر چند كوچك در دنيا به جا بگذاريم. نيست
تركيبي از داراي كرد، اَتكينسن  نمي كماش را  اي كه سرزندگيِ چهره و سبيل ژوليدهرفته  هم با موهاي در

 اي بنويسد براي تماسِ كه برنامه شداولين كارش اين . بود خلق محصول ي ابتكارِ واز و هوشِ جابز در قوه
نوشتم چون يك  را ميبايد خيلي سريع برنامه «: جاري سهام و دريافت قيمت 3جونز خودكار با سرويس داو

براي چاپ در مجله آماده شده بود كه در آن مردي روي ميز آشپزخانه به نمودار قيمت سهام  IIتبليغ اپل 
اي هنوز وجود  و از آنجا كه چنين برنامه-زد  نگريست و همسرش هم داشت به او لبخند مي نمايشگر مي در

براي  )نويسي سطح باال يك زبان برنامه(پاسكال  از اي سپس نسخه» .نوشتم بدبخت بايد يكي مي نداشت، منِ
با  ،به چيزي بيشتر از بِيسيك نياز ندارد IIاپل  كه اعتقاد داشت زيرا نبودآن جابز موافق . نوشت IIاپل 

ثابت كني  كه دهم چون تو اينقدر بهش عالقه داري، شش روز بهت وقت مي«: به اَتكينسن گفت اين حال
  .قرار گرفت شبعد هميشه مورد احترامبه او اشتباه جابز را ثابت كرد و از آن » .كنم اشتباه مي

هاي  ي موفقيت دهنده جديد در دست توسعه داشت كه قرار بود ادامه سه محصولِ شركت 1979در پاييز 
تا آن - جايي خارج از رادار جابزو  ،ي ليساي نااميدكننده پروژه ،آينده بدبخت و بي IIIباشند؛ اپل  IIاپل 
ذوق به نام جِف  قيمت؛ مدير اين پروژه كارمندي خوش اي تجربي براي ساخت كامپيوتري ارزان پروژه - موقع

                                                            
1 Local Integrated Systems Architecture 
2 Lisa: Invented Stupid Acronym 
3 DOWJONES 
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كامپيوتر ارزان براي “هدف راسكين ساخت يك . پروفسور دانشگاه و استاد بيل اَتكينسن ؛بود 1راسكين

بود كه رابط  - هاافزار كليد، نمايشگر و نرم شامل كامپيوتر، صفحه- در قالب دستگاهي جامع  ”مردم عموم
  .كاربري گرافيكي هم داشته باشد

  
 

  )آلتو پالو يِتحقيقات مركزِ( 2زيراكس پارك
 

تأسيس شد تا  1970آلتو معروف به زيراكس پارك، در سال  شركت زيراكس در پالو يمركز تحقيقات
دورتر از مقر اصلي  كيلومتر 5.000بهتر و بدتر اينكه براي امنيت بيشتر . هاي ديجيتال باشد محل توليد ايده

دانشمندي بود  جاآن در بين رؤياپردازانِ. فشارهاي تجاري، قرار گرفت  با آن همه 3در كُنتيكتواقع زيراكس 
آينده اختراع  گوييِ بهترين راه براي پيش«: كه جابز دو نقل قول از او را خيلي دوست داشت 4به نام آالن كي

كي » .خودشان را بسازند افزارِ شان خيلي مهم است، چه بهتر كه سخت افزار براي كساني كه نرم«و » آن است
كليد زد، محصولي آنقدر » 5بوك ينااد«حي مفهومي ي ساخت كامپيوترهاي شخصي كوچك را با طرا ايده

  .ها هم بتوانند از آن استفاده كنند ساده كه بچه
 ي برايهاي گرافيكي كاربرپسندي مشغول بودند كه جايگزين ي طرح مهندسين زيراكس پارك به توسعه

هاي رايج  تعارهيكي از اس. ددنآم به شمار مي -شان با آن ظاهر ترسناك- 6و دستورات داس  خطوط فرمان
هاي فراوان كه بشود به سادگي  اي با قابليت نمايش اسناد و پوشه بود؛ صفحه ”روميزي“آنها كامپيوتر   ميان

   .با ماوس روي هر كدام كليك و آن را باز كرد
با يك مفهوم ابتكاري  )، با تلفظ گوييGUIبه طور اختصاري ( 7در زيراكس پارك رابط كاربري گرافيكي

مبنا -تا آن موقع اكثر كامپيوترها كاراكتر ”.ها نمايش به پيكسل تكنيك تقسيم صفحه“: ديگر در هم آميخت
اي تاريك  زمينه كردي تا نمايشگر آن را به رنگ سبز فسفري در پس بايد يك كاراكتر را تايپ مييعني . بودند

آنها نيازمند قدرت  نمايش، عدد و نماد وجود داشت، از آنجايي كه تعداد محدودي حرف و نشان دهد
پيكسلي، - در سمت ديگر از ابتدا تاكنون در هر سيستم بيتي  اما. پردازشي باال و كدنويسي كامپيوتري نبود

ي هر تصويري  شود و براي ارائه ي كامپيوتر كنترل مي هاي حافظه توسط بيت ،مجزا در نمايشگر هر پيكسلِ
روشن شدن برخي و تاريك ماندن  :كامپيوتر بايد دستوري ارسال كند مبني بر )ك حرف،مثالً ي(روي آن 

از . شود اضافه مياخير  ي رنگ هم به اين مورد هاي رنگي مسئله در مورد نمايشگر. ها برخي ديگر از پيكسل

                                                            
1 Jef Raskin 
2 XEROX PARC 

3 Connecticut 
4 Alan Kay 
5 Dynabook 
6 DOS 
7 Graphical User Interface: GUI 
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 انيماتيك ي وتصاوير گرافيك و ها ي اينها نيازمند توان پردازشي بااليي بود ولي در عوض فونت قديم همه

  .آورد مجللي را به ارمغان مي
  كامپيوترهاي مفهومي زيراكساصلي ي  خصيصهدو بدل به ، كاربري گرافيكي طراحي پيكسلي و رابط

را نام  2تاك محور آن اسمال نويسي موضوع و زبان برنامه 1كامپيوتر آلتوتوان  مي كه از آن جمله، ندپارك شد
بنابراين بحث با . ي كامپيوترهاي اپل گره بزند ايده را به آينده دو جف راسكين تصميم گرفت كه اين .برد

  .پارك را ببينند از نزديك زيراكستا قانع كرد آنها جابز و ساير همكاران در اپل را شروع و 
نگاري  واژه تحمل يا بنا بر  قابل غير پردازِ جابز او را يك نظريه: راسكين يك مشكل بزرگ داشت

اَتكينسن را  و شاگرد سابقش بنابراين راسكين دوست. دانست مي» خاصيت ي بي لهكَ يك آشغال«اش  شخصي
جابز بود، به متقاعد كردن استيو گماشت تا   )ي له يا نابغهكَ آشغال(قطبيِ  دنياي دو ي ديگرِ كه متعلق به نيمه

راسكين چيزي كه . رك را براي او تشريح كندپا هاي زيرين زيراكس اليهپژوهشي جاري در  فرآيند
گذاري مشاركتي زيراكس  سرمايه بخش. شدهتر  ي پيچيده كه جابز درگير يك معاملهاين بود دانست  نمي
پيشنهاد به آنها جابز . مشاركت كند )1979مصادف با تابستان (گذاري در اپل  خواست در دور دوم سرمايه مي
پارك  هاي مخفي زيراكس گذاري كنيد، به شرطي كه در ون دالر در اپل سرمايهميلي 1اجازه خواهم داد «: كرد

 هر واحدسهم به ارزش  100.000شد؛ در ازاي خريد  نهاييزيراكس پذيرفت و توافق » .به روي ما باز شود
  .در دسترس اپل قرار گرفت ،پارك  در زيراكس نگرِ موجود آيندههاي  دالر، تكنولوژي 10

ميليون دالري  17.6ميليوني زيراكس بدل به ثروتي  1گذاري  ي سهام اپل، سرمايه عرضهيك سال بعد با 
 به بازديد 1979اپل در دسامبر  مهندسان گروهي از. شد ولي اپل در اين معامله سود بيشتري كرد

اند، چند روز بعد يك  چيز را نشانش نداده پارك رفتند ولي جابز كه معتقد بود همه هاي زيراكس  تكنولوژي
ها دعوت شده  يكي از محققين زيراكس كه براي معرفي تكنولوژي 3لَري تسلر. تر به عمل آورد بازديد كامل
به هيجان  ،قدرداني قرار نداده بودند ي نتايج تحقيقاتي كه رئسايش در شرق كشور هرگز مورد بود از ارائه

بديل خود را  ديد شركتش دارد جواهرات بي از اينكه مي 4ل گُلدبِرگآد ،ي آن روز كننده اما ديگر معرفي. آمد
واقعاً احمقانه بود، «: آورد ش را چنين به خاطر ميآن روز او احساس. دهد، وحشت زده شد فت به اپل ميم

  ».چيز دست جابز را نگيرد ه تنهايي خيلي جنگيدم تا هيچمن ب. وار كامالً ديوانه
ي ليسا به داخل سالن اصلي  جابز، راسكين و رئيس پروژه. گُلدبِرگ در اولين جلسه كار خودش را كرد

شده و سريع  ي كامالً كنترل يك معرفي اوليه«: گفت گُلدبِرگ مي. شدند كه يك زيراكس آلتو آنجا بود هدايت
جابز راضي نشد، مستقيماً با مقر اصلي زيراكس تماس گرفت و تقاضاي » .ارائه كرديم داز چند طرح محدو
  .همكاري بيشتر كرد

بار با تيمي بزرگتر شامل بيل اَتكينسن و بروس  اينالبته ، برگشتچند روز بعد دوباره به زيراكس پارك 
دانستند  هر دوي آنها مي. پارك بود هاي شاغل در اپل و سابقاً كارمند زيراكس نويس كه يكي از برنامه 5هرن
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به من گفتند كه . سر كار رسيدم هياهوي زيادي بودبه وقتي «: گفت گُلدبِرگ مي. دنبال چه چيزي بگردند

كرد  سعي ميزيراكس مهندسين يكي از » .استهاي اپل در اتاق كنفرانس  نويس يك مشت از برنامه باجابز 
ديگر داشت عاصي  استيوافزار پردازش كلمات مشغول كند اما  ي جابز را با نمايش تصاويري از نرم دار و دسته

در  پارك اعضاي زيراكس» !بازي را تمام كنيم ديگر بياييد اين مسخره«: يك مرتبه داد زد كه. شد مي
قرار شد . كامل هاي مخفي را باز كنند، البته با احتياط اي خصوصي تصميم گرفتند كمي بيشتر در جلسه

رئيس . ها نشان بدهد اپليبه را  )نويسي همان زبان برنامه(تاك  اسمالاز  ”غيرمحرمانه“ي ا تسلر فقط نسخه
فهمد كه دستش به  هرگز نمي ]جابز[شان را خيره خواهد كرد و او   اين چشم«: گروه به گُلدبِرگ گفت

 » .ي محرمانه نرسيده نسخه

زيراكس  داخلي مطالب منتشره در مجالتاز كه برخي  ياَتكينسن و ديگران. كرد البته كه او اشتباه مي
نيز انتقال  جابز و اين را به شان را نگرفته ي اصلي دست دانستند كه نسخه ارك را خوانده بودند، خوب ميپ

و به  گذاري مشاركتي زيراكس گرفت آميز با بخش سرمايه تماسي شكايت و ديگر تحمل نكرد لذا او. دادند
با گُلدبِرگ گرفته و به او ابالغ شد كه جابز و گروهش  )كُنتيكتدر ( زيراكس تماسي از مقر اصلي دنبال آن،

  .گُلدبِرگ از خشم به هوا رفت. را ببينند ”چيز همه“بايد 
اَتكينسن به . به زمين چسبيدهاي اپل  بچهفك ، رونمايي كردهاي پنهان  گنجينهاز سرانجام وقتي تسلر 

او را پشت  نمود كه تسلر نفسِ ها را بررسي مي پيكسل تك نمايش خيره شده بود و چنان از نزديك تك صفحه
تسلر به من . ادد تكان ميدر هوا هايش را  پريد و از فرط هيجان دست جابز باال مي. كرد گردن خود حس مي

توانست بيشتر  يدانم اصالً چطور رقصيد كه من نمي طوري دور اتاق مي ،زمان معرفي بيشترِدر او «: گفت
با نمايش هر بخش از تحقيقات ما،  و پرسيد تصاوير را ببيند ولي خب ديده بود، چون مدام داشت سؤال مي

 ها شد كه تا آن موقع زيراكس اين تكنولوژي حق هم داشت، باورش نمي» .شد بيشتر شبيه عالمت تعجب مي
باورم «: داد و با فرياد ادامه مي» يدا هشماها روي معدن طال نشست«: گفت ، ميباشد سازي نكرده را تجاري

  ».كند برداري اقتصادي نمي شود كه زيراكس از اين بهره نمي
ها بود  كردن كامپيوتر چگونگي شبكه اولي نظير به نمايش درآمد؛ ه خصوصيت بيتاك س در معرفي اسمال

ولي جابز و تيمش كمترين توجه را به اين دو مورد . )گرا شيء( محور نويسي موضوع عملكرد برنامه دوميو 
ك با ظهور نَآرابط كاربري گرافيكي كه يعني نشان دادند چون تحت تأثير خصوصيت سوم قرار داشتند؛ 

انگار كه پرده را از «: درك طور از آن لحظه ياد مي جابز اين. شتگذا بندي پا به عرصه مي تكنولوژي پيكسل
  ».ديدم ي محتوم دنياي كامپيوترها را به عينه مي چشمم كنار زده باشند، داشتم آينده  جلوي
  

با بيل اَتكينسن به سمت  اتومبيلپارك، جابز سوار بر  ي جلسه در زيراكس با خاتمهو بعد از دو ساعت 
يك مرتبه فرياد . كرد رفت، ذهن و زبانش هم سريع كار مي خيلي سريع مي. رتينو راه افتاددفتر اپل در كوپ

ي  اين همان روزنه» .دهيمبما بايد اين كار را انجام «: تأكيد كرد  و روي هر كلمه» ديدي؟! هخودش« :زد مي
هاي  مثل خانه(صرفه بود؛ با طراحي قشنگ و مقرون به  در قلب مردمكامپيوترها  جاي دادناميد او براي 

  . ي آشپزخانه و سهولت استفاده درست مثل يك وسيله )ايشلر
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مطمئن نيستم، شايد «: اَتكينسن جواب داد »كشد اين را اجرايي كنيم؟ چقدر طول مي«: پرسيدجابز 
  .بخش برآوردي بيش از حد خوشبينانه ولي در عين حال انگيزه» .شش ماه

  
  

  »كنند بزرگ سرقت مي هنرمندانِ«
 

هاي تاريخ صنايع  گاه به عنوان يكي از بزرگترين سرقت ،پارك توسط اپل غارت دستاوردهاي زيراكس
: گفت در جايي باراو يك . ، البته با افتخارگذاشتهجابز هم بعضي مواقع بر اين مدعا صحه . توصيف شده است

و ما هميشه  ”دزدند زنند، هنرمندان بزرگ مي ميهنرمندان خوب از روي دست هم “اي دارد  پيكاسو گفته«
  ».ايم هاي عالي شرمنده از سرقت ايده

ايم اين است كه آنچه رخ داد بيش از آنكه سرقت اپل باشد  اظهار نظر ديگري هم كه از جابز شنيده
اني از هاي مقلدي بودند كه هيچ نش آنها آدم«: گفت در توصيف مديران زيراكس مي او. اشتباه زيراكس بود

به سادگي در بزرگترين ميدان نبرد عصر كامپيوتر، شكست را . هاي كامپيوتر در وجودشان نبود فهم ظرفيت
  ».قاپ زدند در حالي كه قادر به قبضه كردن كل صنعت كامپيوتر بودند

 اينجا :1اليوت. سا .به قول تي. ها پر از حقيقتند ولي چيزهاي بيشتري هم هست هر دوي اين ارزيابي
ي ابداعات بشري  در تاريخچه). خلق كردن(و ايجاد ) تصور كردن(افتد بين ادراك  اي مي ست كه سايها

هم به همان اندازه  ”انجام رسانيدن“يعني به  ،طرف ديگر. هاي جديد تنها يك طرف معادله هستند ايده
  .مهم است

 گرافيكي كاربري رابط در مورد پارك هاي زيراكس گير ايده جابز و مهندسين تحت امرش به طرزي چشم
. ي زيراكس ساخته نبود به كار گيرند را بهبود بخشيدند و آنگاه توانستند آن را به طريقي كه هرگز از عهده

تازه به نرمي هم حركت  و بود )دالر 300(گران زيراكس سه دكمه داشت، پيچيده و  براي مثال ماوسِ
 ي طراحي صنعتيِ پارك به كارخانه د روز بعد از جلسه در زيراكسچنبراي رفع اين ايرادات، جابز كرد؛  نمي

IDEO دالر  15اي ساده به قيمت  دكمه ، سفارش يك ماوس تك2دين هوويبه يكي از صاحبان آن، و  رفت
  .هووي هم آن را ساخت» .ردبشود روي هر سطحي، حتي روي شلوار جين باهاش كار ك بايد«: داد و گفترا 

  موجود در زيراكس ماوسِمثالً . شد شامل ميرا ي مفهومي  ها فقط در جزئيات نبود بلكه كل ايده پيشرفت
اپل يك رابط  مهندسينِلذا . توانست براي حركت دادن يك پنجره در نمايشگر استفاده شود پارك نمي

كرد، بلكه حتي بتوان آنها را جا  هب ها را جا ها و فايل كاربري طراحي كردند كه نه تنها بشود با آن پنجره
از تغيير  ؛سيستم زيراكس براي انجام هر عملياتي نيازمند ارسال فرمان بود. ها هم انداخت داخل پوشه

اما سيستم اپل مفهوم كامپيوتر روميزي را با . ي يك پنجره گرفته تا تغيير محل قرارگيري يك فايل اندازه
و كاري، جا به جا  نستيد چيزها را لمس، دستتوا ماً ميواقعيت مجازي در هم آميخت طوري كه مستقي

                                                            
1 T. S. Eliot 
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هاي دلپذير،  1آيكان جابز با افزودندست زير مهندسين اپل در ارتباطي تنگاتنگ با طراحانِ. جايگزين كنيد

باز كردن  قابليتشدند و نيز افزودن  باالي هر پنجره به پايين باز مي كه از نوارِ طراحي منوهاي كشويي
هر چه بيشترِ طرح مفهومي كامپيوتر  دوتايي، سخت براي بهبود ها از طريق كليك وشهها و پ فايل
  .تالش كردند ”روميزي“

پارك را ناديده گرفته زيراكس اينها به اين معني نبود كه مديران زيراكس نتايج كار محققين خود در 
اجراي “تالش كردند و اينجا بود كه اهميت ها  ايدهگذاري روي آن  در واقع آنها هم براي سرمايه. بودند
حتي قبل از ليسا يا ( 1981آنها در سال . اثبات شد ”ي خوب ايده“و برابري آن با اهميت  ”خوب

دستگاهي كه رابط كاربري گرافيكي، ماوس، صفحه نمايش  ؛استار را معرفي كردند زيراكس )مكينتاش
چند دقيقه طول (مزخرف بود  اما ؛ر روميزي را در خود داشتي كامپيوت ها و كل مفهوم اوليه پيكسلي، پنجره

هدفش بازار   و اساساً) ها فروشي دالر در خرده 16.595(، گران بود )كشيد تا يك فايل را ذخيره كند مي
  .رفتتا از آن فروش  30.000شكست خورد؛ در كلِ تاريخ فقط در آن هم هاي اداري بود كه البته  ماشين

ببينند ولي از از نزديك يك فروشگاه زيراكس رفتند تا آن را به ، استار ي عرضهمحض  جابز و گروهش به
نفس «: گفت مي. بود كه حتي حاضر نشد براي خريدش پولي بپردازد يارزش بي كامپيوتر نظر استيو آنقدر
ده از اهرم با استفا-اند ولي ما  مثل روز روشن بود كه آنها كارشان را درست انجام نداده. راحتي كشيديم

، يكي از مهندسين گروه طراحان 2ويل چند هفته بعد به باب بِل» .آمديم از پسش بر مي -قيمت
آيي  اي گَند بوده، پس چرا نمي ات انجام داده هر كاري كه تا حاال در زندگي«: استار، زنگ زد و گفت زيراكس

  .رطو ويل به اپل رفت، لَري تسلر نيز همين بِل» براي من كار كني؟
مهندس -  3كُوچي جان  تر بر عهده ي ليسا را كه پيش ي پروژه مديريت روزانه ،شور و اشتياق جابز در اوجِ

 اعمالتا قادر به  گرفت تماس ميمستقيماً با اَتكينسن و تسلر  كُوچاو بر خالف . دار شد عهده بود، - HPاسبق 
در زنگ زدن، وقت و «: گفت تسلر مي .طراحي رابط كاربري محصول باشد موردبه خصوص در  ،خود نظرات

بخش ليسا را  م درسايئخودم عاشق اين كارش بودم ولي ر. صبح 5صبح،  2ساعت  .شد وقت سرش نمي بي
هاي خارج از رويه را تمام كند و او براي مدتي خود  تماس كه به جابز گفته شداز اين رو » .آشفته كرده بود

  .را كنار كشيد، البته فقط براي مدتي كوتاه
و نه (سفيد  ي زمينه پساستفاده از  خواستارهاي جابز زماني رخ داد كه اَتكينسن  نمايي يكي از قدرت

: آنها دنبالش بودند شد كه هر دوي اي مي اين منجر به اجراي مشخصه. شد هانمايشگربراي ) تيره
WYSIWYG  يعني  ».4گيري بيني همان است كه مي ميكه آنچه «مخفف عبارت  ”ويگ زي وي“با تلفظ

آورد  اَتكينسن به خاطر مي. آمد ، موقع چاپ كردن روي كاغذ ميشد مشاهده مينمايش  هر آنچه روي صفحه
گفتند براي اين كار مجبور به استفاده  مي. خوار سرم جيغ كشيدند هاي خون افزاري مثل قاتل تيم سخت«: كه

ن پيشِ» .ش بيشتري داردرِاز فسفر هستند كه ماندگاري كمتر و پرفت كه  -جابز- قاضي  بنابراين اَتكينس
: افزار شروع كردند به غر زدن، ولي بعد خود جابز آمد و مشكل را حل كرد هاي سخت بچه. طرف او را گرفت

                                                            
1 Icon )م.استآيكان نوشته شده  ي،صلا ظفلت اقيس هب ولي در متن اين ترجمه، است، آيكُن در فارسي گر چه تلفظ رايجِ آن(  
2 Bob Belleville 
3 John Couch 
4 What You See Is What You Get 
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توانست بگويد كه  مي. هاي ديگران توانا بود شته نداشت، ولي در ارزيابي پاسخاستيو زياد از مهندسي سر ر«

  ».خودشان نامطئن هستند  اند يا اينكه از توانايي ها نسبت به پيشنهاد ما حالت دفاعي گرفته آيا مهندس
) آيد ايم كه به ندرت به نظرمان مي كه امروزه آنقدر به آن خو كرده(يكي از شاهكارهاي عالي اَتكينسن 

از تر  و كمي پايين ”عقبي“ي  روي پنجره ”جلويي“ي  پنجره به شكلي كه، بودها  پوشاني پنجره امكان هم
را هم به  )روي ميزپخش و پال اي ه درست مثل كاغذ(ها  اَتكينسن قابليت پخش كردن پنجره. قرار بگيردآن 

يا به (هاي عقبي  هايي از پنجره شد بخش ي جلويي هنوز مي جايي پنجره رابط كاربري افزود، طوري كه با جابه
و جا به جا  هاي پيكسلي روي هم قرار نگرفته ي كامپيوتر اليه البته كه در صفحه. را ديد )زيريعبارتي 

هاي  خارجي؛ براي انجام آن، اَتكينسن بايد كد سازي واقعيت شبيههنر او هم همين بود،  شدند و نمي
اين ايده بود چون فكر  اجرايخيلي راغب به او . ناميم مي 1نوشت، از جمله آنچه ما نواحي اي مي پيچيده

پارك هرگز  هاي زيراكس ولي در واقع بچهاست  ديده را پارك طرح مشابهي كرد در بازديد از زيراكس مي
اَتكينسن . اند و حتي بعدها به خود او گفتند كه حسابي عاشق كارش شدهبودند روي چنين چيزي كار نكرده 

 كه حتي به ذهنم خطور نكرد. ودن دارملوح ب بخشِ ساده ي رهايي جنبه يك حس خوبي نسبت به«: گفت مي
كرد كه يك روز صبح در  سخت كار مي او آنقدر» .آمدم اين كار غيرممكن است، براي همين هم از پسش بر

بخت يارش . در كنار مسير پارك شده ، با شورلت كوروِت كوبيد به يك كاميونِناشي از خستگي اثر گيجيِ
حسابي «: كه تازه به هوش آمده بود گفت اوبه . بيمارستان رفتبه مالقاتش  برايجابز بالفاصله . بود كه نمرد

  ».را يادم هست ”نواحي“نگران نباش، هنوز «: لبخند دردناك زد و گفتاَتكينسن يك » .نگرانت شديم
نبايد خط به   اسناد متني حين مرور و مطالعه از نظر او .هم عالقه داشت 2سراندن صفحاتويژگي جابز به 

استيو اصرار داشت كه «: به قول اَتكينسن. بود بايد نرم و آرام مي شان خوردن ورقكردند، بلكه  خط پرش مي
آنها همچنين به ماوسي نياز داشتند كه بتواند » .رابط كاربري حس خوبي را به كاربر منتقل كنند ءتمام اجزا

از اين نيازمند استفاده . حركت دهد )راست-چپ وپايين -نه فقط باال(نما را به راحتي در هر جهتي  مكان
روزي يكي از مهندسين به اَتكينسن گفت كه هيچ راهي براي . گوي به جاي دو چرخ ساده در زير ماوس بود

فردا . پيش جابز ناليد حرفناهار از اين  اَتكينسن سرِ. ساخت چنين ماوسي با توجيه اقتصادي وجود ندارد
اَتكينسن را مالقات كرد،  او يگزينوقتي جا. صبح كه به شركت رسيد فهميد جابز آن مهندس را اخراج كرده

  ».سازمش من مي«: اش اين بود اولين جمله
 ”زمينِ خوب“ها در رستوران  شب بيشترِ و ها بهترين دوستان هم بودند اَتكينسن و جابز براي مدت

بالً ي ليسا، اكثرشان ق اي پروژه و ساير مهندسين حرفه كُوچولي جان . خوردند شام ميبا هم  )پاتوق جابز(
تضاد . بودند هاي مكررش عصباني هاي جابز متنفر و از ناسزاگويي از فضولي ،HPي  كارمندهاي اتوكشيده

ارزان براي  و ساده يكامپيوتر ؛خواست ليسا مي يك فولكسبه شخصه جابز . شان وجود داشت ديدگاه نيز بين
ارزان   هايي مثل من كه دستگاهي كشي از اين قرار بود؛ يك طرف آدم ي طناب مسابقه« :گفت مي. عموم مردم

  ».ها بود شان شركت بازار هدف بودند وآمده  HPاز كه  كُوچ امثالخواستيم و طرف ديگر  مي
ز بر روز به رو از اين رو ي ديگري در اپل بودند و ل به حضور افراد كاركشتهكوال هر دو مايِ اسكات و مارك

به طور مخفيانه يك  1980لذا در سپتامبر . شد ي جابز افزوده مي تراشانه دشمن هايبابت رفتاراز شان  نگراني
                                                            

  م.ها يا برنامه ملعا هاي سيستم شغالي توسط پنجرها كدهايي براي نشان دادن نواحيِ: نواحي   1
2 Smooth Scrolling 
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جابز ديگر امكان اعمال نظر  تا شدي ليسا  االختيار پروژه مدير تام كُوچ ؛چارت سازماني جديد طراحي كردند

رئيسي بخش  از مقام نائب در ادامه نيز. باشدنداشته كشيد،  بر روي محصولي كه نام دخترش را يدك مي
در اين پست او همچنان مرد . شد مديره اجرايي هيئت بر كنار و تبديل به رئيس غيري اپل  تحقيق و توسعه

خودش . بوداش  مانْد ولي ديگر نظارت عملياتي نداشت كه همين باعث ناراحتي باقي مي شركتاي  رسانه
او و . كوال مرا از خودش رانده مارككه كردم  اميد بودم و حس مي نا«: به من گفت ي اين تغييرات بارهدر

 ».اين خيلي مرا به فكر فرو برد. ي ليسا نيستم ي پروژه كردند قادر به اداره اسكاتي گمان مي
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 ُنهفصل 
  

  ي سهام عرضه
 

 مردی از جنس ثروت و شهرت
  
 

 
 .1981با وازنياك، 

  
 

  اختيار حقِ سهامِ
 

پاي آنها را بدل به  كوال به جابز و وازنياك پيوست تا شراكت نو وقتي مايك مارك 1977ي  ژانويهدر 
ي  كمتر از چهار سال بعد تصميمِ عرضه. دالر بود 5.309 اپلكند، ارزش تخميني  ”كامپيوتر اپل“شركت 

در سال  ”فورد موتورز“ سهام عمومي ي ، منجر با باالترين تقاضاي اوليه از زمان اعالم عرضههامعمومي س
و ! بله، ميليارد دالر. ميليارد دالر بود 1.79بالغ بر  چيزي ارزش اپل 1980در پايان دسامبر . گرديد 1956

  .نفر را ميليونر كرده بود 300اپل در اين مسير 
 ي هجابز در دور نزديك و هميشه همراه دوستاويي كه . اما دانيِل كوتكي در بين اين افراد جايي نداشت

در (اپل  كوتكي از زمان تأسيسِ. بودبه يك اشكو ايِ ي اجاره ي فريدلند و در خانه كالج، در هند، در مزرعه
قرار بود ولي در جايگاهي به كار به عنوان كارمند ساعتي مشغول همچنان به شركت پيوسته و  )گاراژ جابز

. شد، برخوردار شود ي عمومي سهام به افراد پاداش داده مي كه قبل از عرضه اختيار حقِ كه از سهامِ نداشت
تيو اعتماد داشتم، پس فرض را بر اين گذاشتم كه مراقبم خواهد بود، درست كامالً به اس«: گفت مي خودش
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 كوتكيرا به  اختيار حقِ دليل اينكه سهامِ» .هيچ فشاري نياوردم. طور كه من هميشه مراقبش بودم همان

 او از سهام ين برخورداريِا كهبگير  حقوق ساعتي بود و نه مهندسِ ندادند نوع استخدامش بود؛ او تكنيسينِ
وجود داشت ولي » سهام مؤسسين«اش از  با اين حال قطعاً امكان برخورداري. كرد اختيار را ناممكن مي حقِ

استيو متضاد وفاداري « :است هاي اپل از قديميكه به قول اَندي هرتزفلد . اين گرفت خالف جابز تصميمي بر
 علي رغم اين خصيصه، خود» .داند ه راندن نزديكانش ميانگار خود را ملزم ب. ستاوفاداري   ست، اصالً ضدا

  .اش را با جابز حفظ كرد ي دوستي هرتزفلد رابطه
 اومنتظر بماند و در موقعي مناسب كه  جابز باألخره تصميم گرفت بيرون دفترِپس از مدتي كوتكي 
: گفت كوتكي مي. كرد دك مي يادب بيبا او را  دفعهولي جابز هر . آمد قضيه را با صحبت حل كند بيرون مي

حداقل اين يكي . وقت خودش به من نگفت واجد شرايط نيستم ترين مورد براي من اين بود كه هيچ سخت«
كردم مرا به مدير خودم ارجاع  ي سهام سؤال مي درباره كه هر بار. را به عنوان دوست به من بدهكار بود

 وكوتكي شهامت الزم براي رفتن به دفتر جابز  ،هامي عمومي س سرانجام شش ماه بعد از عرضه» .داد مي
. آنقدر سرد برخورد كرد كه او خشكش زد استيو ،اما به محض ورود. صحبت راجع به مشكل را به دست آورد

مان به كل از بين  دوستي. شوكه شدم، اشكم در آمد و ديگر نتوانستم حرف بزنم«: گفت خود در اين مورد مي
  ».هناك بودرفته و اين خيلي اندو

جابز رفت و  نزددر انتظارش بود،  اختيار حقِي متناوب كه انبوهي از سهام  رد هالت، مبدع منبع تغذيه
و پيشنهاد كرد كه هر » تو بايد كاري براي رفيقت دانيِل انجام بدهي«: گفت. كوشيد او را متوجه شرايط كند

» .گذارم كه تو بدهي، من هم همان را رويش مي هر مقدار«: گفت. دو مقداري از سهام خود را به او بدهند
  ».دهم مي -سهم- من صفر تا . بخيلي خُ«: جابز جواب داد

عمومي سهام ي  عرضهپيش از . رفتاري كامالً بر عكس داشت كه اصالً عجيب نبود ؛ اووازنياكو اما 
نفر از كارمندان  40ا به خود ر اختيار حقِسهم  2.000پايين؛  بسيارتصميم به فروش گرفت، آن هم با قيمت 

خود وازنياك . فروش آن سهام پول خريد يك خانه را به جيب زدند ي مياني فروخت كه اكثرشان از قبلِ رده
ي رؤيايي براي زندگي با همسر جديدش خريد ولي زنش خيلي زود طالق گرفت و  يك خانهنيز با ثروتش 

اند  م كمي دريافت كردهاكرد سه كناني را كه احساس ميكار واز بعدها نيز دست. خانه را هم مال خود كرد
همگان او را دوست داشتند، بيش از همه به خاطر . ز، ويگينتُن و اسپينوزااز جمله كوتكي، فرناند ؛گرفت

ماه  چند. دانستند مي» صفت وحشتناك خام و كودك«سخاوتش و البته كساني هم بودند كه مثل جابز او را 
يك . در قابِ آن نشسته بودنصب شد كه مردي فقير  1وِي  دتابلو اعالنات شركت يك پوستر يونايت در ،بعد

  ».1990واز در سال « :نوشت پوستري  نفر گوشه
 ي عمومي سهام، از نهايي شدن قبل از عرضه. پخته بود -بر خالف واز-  ي مالي عملكرد جابز در زمينه

اي شركت كمك نمود تا دو  سپس به عنوان مرد رسانه. ن حاصل كردبا كريسان برنان اطمينا توافق حضانت
 مورگن گذاريِ ي سرمايه يكي مؤسسه: ي عمومي سهام انتخاب كنند گذاري را براي عرضه ي سرمايه مؤسسه

برِچت و هام گذاريِ سرمايه ي تخصصيِ استريت و دومي كه جديدتر بود، مؤسسه هاي وال از قديمي 2ستنليا

                                                            
1 United Way 
2 Morgan Stanley 
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ستنلي ا هاي مورگن استيو خيلي با آدم«: آورد كه به خاطر مي 2برِچتبيل هام. فرانسيسكو از سان 1كويست

   ».هاي سختگير آن دوره بودند ادب بود كه به هر حال يكي از مؤسسه بي
عينِ روز روشن بود كه پس از گشايش بازار، قيمت سهامِ اپل به سرعت صعود خواهد كرد ولي با اين حال 

دار اين  بانكآقايانِ جابز از  سؤالِ. ريزي كرد دالر برنامه 18م در قيمت هر سه ي ستنلي براي عرضها مورگن
كنيم خواهد افتاد؟ غير  گذاري مي دالر قيمت 18چه اتفاقي براي اين سهامي كه ما بدانم به من بگوييد «: بود

 ٪7طور است براي چه از من  ينفروشيد؟ اگر ا تان مي را به مشتريان خوب آنهااز اين است كه شما 
ي  ي مزايده دارانه است و بعدها ايده برِچت تصديق كرد كه سيستم اساساً جانبهام» گيريد؟ كميسيون مي

 .بندي كرد فرمول ،ي عمومي سهام پيش از عرضهگذاري  براي قيمت را معكوس
به ازاي هر (دالر  22 به را قيمتدارها  بالفاصله بانك. عرضه شد 1980سپتامبر  12 روز سهام اپل صبح

برِچت و كويست شد تا جابز به موقع وارد دفتر هام. دالر هم رسيد 29تا پايان روز به  رساندند كه )سهم
  .ميليون دالري بود 256سالگي يك مرد  25در سن حاال او . شاهد معامالت افتتاحيه باشد

  
 

  !ثروتمنديحاال تو عزيزم، 
 

 كه هم ورشكستگي و هم ميلياردر شدناش  اسر زندگيتدر سر به راستيو  شدنمند قبل و بعد از ثروتدر 
كار با گرايي بود كه  مادي مخالف با  هيپيِيك او . ه بودثروت پيچيد در قبالِجابز  رويكرد، را براي او رقم زد

 او يك زاهد. ددار ش سرمايه -خواست آنها را رايگان به ديگران بدهد كه مي- دلش  خوش رفيقِ اختراعات رويِ
و كار  به اين نتيجه رسيد كه مأموريتش ايجاد يك كسب  هاهند رفت و بعد ن بود كه به سفر معنويِاهل ذ
  .اند رسد اين حاالت بيش از آنكه در تقابل با هم بوده باشند، در تعامل بوده به نظر مي. اي است حرفه

 ؛اي داشتند آنهايي كه طراحي و ساخت دوستانهداشت، به خصوص اشياء فيزيكي ي وافري به  جابز عالقه
دابليو و .ما.هاي بي ن، موتورسيكلتهاي پورشه و مرسدس، چاقوهاي هنكلز و وسايل براو مثل اتومبيل

ولي فارغ از ميزان . 5اُالفسن-اَند-و تجهيزات صوتي بنگ 4ردرف ، پيانوهاي باسن3هاي آنسل آدامز نقاشي
كرد كه  شان مي او آنقدر ساده مبله. گرايي نداشتند زيست نشاني از تجمل  مي در آنها كه يهاي خانه ،ثروتش

شد، اغلب مثل  مشاهدهطور كه بعدها هم  همان. شد زده مي خجالتشان  ديدنحتي يك گداي خياباني هم از 
خوبي  هاي چه ماشين گرا نداشت و امنيتي هم گروه محافظين وستاد شخصي . كرد سفر مي عادي مردمِ
را  6ليِر يك جت كوال پيشنهاد خريد اشتراكيِ مارككه وقتي . كرد خريد ولي هميشه خودش رانندگي مي مي

                                                            
1 Hambrecht & Quist 
2 Bill Hambrecht 
3 Ansel Adams 
4 Bosendorfer 
5 Bang & Olufsen 
6 Lear Jet 
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مثل  .)برايش بخرند 1استريم لفگُ يك جت كه اپل خواست ي مديره هيئت بعدها از ولي(داد، قبول نكرد به او 

 سود كسبِ ، به هوسِهيچ زمانيداد ولي در  قطعات خساست به خرج مي كنندگانِ پدرش، در مذاكره با تأمين
  .عالي غلبه كند بر اشتياقش براي خلق محصوالتكه اجازه نداد بيشتر 
  

  :كرد دار شدن صحبت مي ه پولشب گونه از يك مومي سهام اپل، ايني ع سي سال بعد از عرضه
  
 كردم كهفكر ن هرگزي معمولي بزرگ شدم، بنابراين  در يك خانواده. ام وقت نگران پول نبوده هيچمن «

توانم يك مهندس خوب باشم، از آن پس همواره به  در آتاري فهميدم كه مي. ممكن است گرسنگي بكشم
پيشه كردم و حتي وقتي  را ي خودم راه فقر اراده اكالج يا در هند بودم ب تويوقتي . پيشرفتم ايمان داشتم

بابت پول نگراني از نسبي، كه البته زيبا بود چون  از فقرِ. حفظ كردمگي ساده را باز هم همان زند شدمشاغل 
  ».نداشتم، به ثروتي باورنكردني رسيدم كه پس از آن هم الزم نبود نگران پول باشم

  
كردند بايد متفاوت زندگي  ديدم كه پول زيادي به جيب زده بودند و حس مي هايي را مي در اپل آدم«
كدام يك مباشر داشت و بعد، يك نفر استخدام  هاشان رولزرويس خريدند و چندين خانه كه هر بعضي. كنند

غريب به هم  و   هاي عجيب كردند و قيافه شان جراحي پالستيك مي همسران! كردند تا مباشرها را بچرخاند
به خودم قول . حض بودديوانگي م. بخواهم براي زندگي در پيش بگيرممن ولي اين روشي نبود كه . زدند مي

 ».ام را ندهم كردن زندگي ها مهلت تباه دادم كه به اين پول
  

كوچك تأسيس كرد اما به زودي فهميد كه  ي  يك بنياد خيريه. اي نداشت ويژهدوستي  ي نوع روحيهجابز 
 هاي كمكبه او مدام راجع  زيراآزاردهنده است  ،ي آن استخدام كرده كله زدن با مديري كه براي اداره و سر
جابز . دكر هاي بشردوستانه وراجي مي ي فعاليت در حوزهبه بخشندگي  ”تشويق“و چگونگي  ”ابتكاري“

كردند قادر به بازاختراع آن هستند،  مي خيالدوستي ترويج و سپس  هايي را كه تصويري از بشر آدمچنين 
براي مبارزه با ( 2گيري بنياد سوا دالر براي كمك به شكل 5.000مبلغ  مخفيانه تر، پيش. پنداشت حقير مي

اما . ه بودرا هم پذيرفت ي آن مديره و حتي عضويت در هيئت هاختصاص داد ،متعلق به لَري بريليانت )فقر
ز ا پسرا بالفاصله  4و جِري گارسيا 3يويمديره از جمله وِيوي گرِ وقتي بريليانت چند نفر از اعضاي هيئت

 او ي عمومي سهام اپل، به دفترش آورد تا درخواست كمك بيشتري كند، جابز از پيوستن به بنياد عرضه
 5كالك ي ويزي را با برنامه سوا اهدايي به بنياد IIدر عوض به دنبال راهي گشت تا اپل . منصرف شد

  .تر شود مبارزه با نابينايي در نپال آساناي تحقيق بر كارِ تاهماهنگ كند 
  

                                                            
1 Gulfstream Jet 
2 Seva Foundation 
3 Wavy Gravy 
4 Jerry Garcia 
5 Visicalc 
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بخشي . دالر 750.000ي او به والدينش پاول و كالرا جابز تعلق گرفت؛ سهامي به ارزش  بزرگترين هديه

 كلاولين بار در «: گفت استيو مي. آن بود رهنِدر آلتوس  ي لوس از آن صرف بازپرداخت وامي شد كه خانه
را براي مهماني دعوت شان  يك مشت از دوستان. شان بود كه چيزي گروي بانك نداشتند مشترك زندگي
: گفت جابز مي. ي بهتر بخرند با اين حال هنوز تصميم نداشتند يك خانه» .اي شد العاده جشن فوق. كردند

شان اين بود كه  تنها ولخرجي» .خوشحال بودندشان  خوب  ر نداشتند، چون از زندگياي به اين كا عالقه«
سفري با عبور از كانال پاناما كه به قول جابز  ؛بشوند 1كشتي پرينسس كروز -يكي از دو-  بار سوارِ سالي يك

انداخت كه در پايان مأموريت جنگ جهاني دوم،  چون او را ياد زماني مي» براي پدرم بزرگترين لحظه بود«
  .فرانسيسكو بود سانبندر نيروي دريايي ساحلي عازم  سوار بر كشتيِ

  
اي  اولين مجله 2سي .ان. آي. كت هم به شهرت رسيداي شر ي مرد رسانه چهره ،با رسيدن اپل به موفقيت

اين مرد تجارت را براي هميشه «: ش اين بودتيتر. روي جلد انداخت - 1981در اكتبر -كه عكس جابز را  بود
شلوارِ  -مرتب و منظم ”دو“هر -  ”ريش مخملي و موهاي بلند“جابز با  ،در عكس» .متحول كرده است

 خم شده و با همان IIو يك كت ابريشمي كه رنگش خيلي اطلسي بود، روي يك اپل  سفيد پيراهنِ جين،
وقتي استيو «: مجله به گزارشِ. درست به دوربين زل زده بود ،از رابرت فريدلندگرفته  عاريتبه  نگاه جادوييِ

اهد از خو بيند و مي شود كه آينده را مي كسي ادا مي شورِ ركند، جمالتش با لحن پ جابز صحبت مي
  ».تأثيرگذاري سخنش مطمئن شود

روي جلد تصويري از . ي راجع به چند كارفرماي جوان چاپ شدتبا مقاال 1982ي  ي تايم در فوريه مجله
خالي  دستبا تقريباً «: داستان كامل خودش را گفته بود او. كار شد )كننده با آن نگاه هيپنوتيزمهم باز (جابز 

جابز در «: مايكل موريتز اشاره داشت كه به قلم متن ضميمه» .پا كردم صنعت كامپيوترهاي شخصي را بر
اش واقع شده بود  پدري منزلو گاراژ  او سال قبل در اتاق خواب 6كند كه  سالگي، شركتي را هدايت مي 26
به عنوان يك مدير اجرايي گاهي او  ...ميليون دالر داشته باشد 600رود فروشي معادل  انتظار مي امسالو 

بايد ياد بگيرم چطور احساساتم را مخفي “: گويد خودش مي. رو و خشن است تُرش شاوقات با زيردستان
  ».”كنم

  
در يك . دانست ها مي ي ضدفرهنگ ي جامعه هنوز خودش را بچه او ،از راه رسيده شهرت و داراييِ با وجود

هايش را در آورد، روي يك ميز نشست و  ويلكيز بشفورد و كفش هاي استنفورد، كت ابريشميِ بازديد از كالس
كه نظير اين پرسيدند ميسؤاالتي دانشجوها . روي هم انداخت) وضعيت مراقبه(آبي  پاهايش را در حالت نيلوفرِ

گذاشت و در عوض، از  شست و كنار مي هايش آنها را مي جابز با جوابو  خواهد رفت؟اپل كي باال سهام 
هاي  سؤال. كامپيوتري به كوچكي يك كتاب ثالً ساختم گفت؛ مي سخن آيندهمحصوالت  به اشتياق خود

از شما  چند نفر«: پرسيد. وشپ شيك ياناز دانشجو هاي او تجاري كه تمام شد، نوبت رسيد به پرسش
ها به قهقهه  خنده» ايد؟ دي زده.اس.چند نفرتان ال«: سؤال بعد. پاچه خنديدند ها دست بعضي» ايد؟ باكره

بيشتر  چرا كههاي نسل جديد ناليد  جابز بعدها از دست بچه. تبديل شد و فقط يك يا دو دست باال رفت
                                                            

1 Princess Cruise 
2 Inc. 
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ي شصت و قبل از راه افتادن موج  عد از دههمن به مدرسه، درست ب زمانِ رفتنِ«: شغل بودند جويايو   يماد

گرا هم ندارند، يا  آل هاي امروزي را نگاه كن، حتي افكار ايده بچه. بود سودمند و كاربردي عملگراييِ فراگيرِ
 60ي  گرايي كه در دهه آل بادهاي ايده«: ي او به قول خودش متفاوت بود دوره» .الاقل چيزي نزديك به آن

 ».سال من تنيده شده و  سن  هاي هم  ذات اكثر آدم باست، اين اي ما  وزيدن گرفت هنوز هم پشتوانه
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 دهفصل 
  

  شود مك متولد مي
 

ی گویی که یک انقالب می می  خوا
 
 

 
  .1982جابز در سال 

  
 

  فرزند جف راسكين
 

به ستوه آورد و  و هم توانست جابز را مفتون خود كند مي همكه  بودهايي  جف راسكين از آن شخصيت
و وزين  طبع توانست شوخ كه همزمان ميبود يك آدم فلسفي او . طور كه معلوم شد هر دو كار را كرد آن

داد، يك شركت اپراي  راسكين علوم كامپيوتري آموخته بود، موسيقي و هنرهاي بصري آموزش مي. باشد
راجع  2ديِگو سن .سي.او در دانشگاه يو 1967 تز دكتراي سال. كرد و يك تئاتر روي صحنه را اداره مي 1چمبِر

وقتي از تدريس خسته شد، يك . رابط كاربري گرافيكي بوداستفاده از به جايگزيني رابط كاربري متني با 
براي استعفا را با فرياد خود باالي منزل رئيس دانشگاه رفت و تصميم  به بالن هواي گرم اجاره كرد، با آن

  !اعالم كرد

                                                            
روي سنِ تواند  رود و به اين صورت مي ينوعي از اوپرا كه به جاي اركستر، تنها با يك گروه محدود از افراد روي صحنه م   1

  م.كوچك نيز اجرا شودتئاترهاي 
2 U.C. San Diego 
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گشت، سراغ راسكين  مي IIوقتي كه جابز دنبال يك طراح براي دفترچه راهنماي اپل  1976در سال 

كار سخت  ، وازنياك را ديد كه پشت ميزِآمد راسكين به گاراژ جابز. داشت  رفت كه يك شركت مشاوره
راسكين در . دالر را داد 50راهنماي محصول در ازاي  چههمانجا جابز پيشنهاد طراحي دفتر. مشغول است

يكي از رؤياهاي او اين بود كه كامپيوتري ارزان براي . اپل رسيد در نشرطبع و نهايت به مديريت بخش 
جايي كرد تا فقط  كوال درخواست جابه خودش از مايك مارك 1979در . توليد كندمردم ي عموم  استفاده

هاي زنانه  راسكين انتخاب نام از آنجايي كه به نظرِ. باشد ”1آني“اي با اسم رمز  ي پروژه مسئول بخش توسعه
، نام پروژه را 2اينتاش مك اش مورد عالقههاي كامپيوتري خيلي بوالهوسانه بود، به افتخار سيب  براي پروژه
اينتاش،  ي مكهاي ساخت تجهيزات صوت البته به دليل اجتناب از بروز درگيري با آزمايشگاه. تغيير داد

  .نامگذاري شد 3كامپيوتر مذكور مكينتاش
اي ساده و يكپارچه با نمايشگر و  دالر؛ وسيله 1.000 تقريبيِ راسكين دستگاهي در ذهن داشت با قيمت

اينچي و يك  5استفاده از يك نمايشگر  پيشنهاد براي پايين آوردن قيمت. كليد و ساير لوازم صفحه
پنداشت و  او خود را فيلسوف مي. را ارائه كرد 6809، يعني موتوروال )و ضعيف(ي خيلي ارزان  ريزپردازنده

. شد گاه مقاالتي هم از او منتشر مي گاه و بي. نوشت مي» كتاب مكينتاش«اي به نام  افكارش را در دفترچه
اگر كامپيوترهاي شخصي به راستي «: شده استبا اين آرزو شروع » ها كامپيوتر يونميل«يكي از آنها با عنوان 

شود،  اي كه بنا به تصادف از بين جمعيت انتخاب مي باشند، بايستي تقريباً هر خانواده ”شخصي“قرار است 
  ».حداقل يكي از آنها را داشته باشد

هر از . شد نتهاي حيات خود نزديك ميي مكينتاش هر لحظه به ا پروژه 1980و  1979 يها طي سال
كوال طلب عفو و مهلت  رفت ولي هر بار راسكين با چاپلوسي از مارك مي پيش گاهي تقريباً تا دم مرگ

يعني ي اپل در كنار رستوران زمينِ خوب،  مهندس داشت كه در دفتر اوليه 4پژوهشي او تنها  گروه. كرد مي
ها و هواپيماهاي  بازي پر بود از اسباب شانكار محيط. كردند كار ميچند خيابان دورتر از مقر جديد شركت 

ي بازيِ  وقت به بهانه وقت و بي. ها باشد ي گيك تا بيشتر شبيه به مهدكودك روزانه) عشق راسكين(كنترلي 
ها  بچه ،براي همين«: آورد كه اَندي هرتزفلد به ياد مي. شد كار متوقف مي ،هاي چسبي ي شليك توپ مسخره

بخشي از دفتر شبيه يك . ميز كارشان را با مقوا سنگربندي كرده بودند تا موقع شليك همه جا به هم نريزد
  ».ماز مقوايي شده بود

چهره و از نظر فلسفي خودساخته كه  ي گروه بارِل اسميت بود؛ يك مهندس جوان، بور، خوش ستاره
را به همان خوبي انجام  شها كار ا وجود دشواريپرستيد و سعي داشت ب وازنياك را مي مهارت كدنويسيِ

گير او حين انجام تعميرات  دهي اپل پيدا كرد و از توانايي چشم اَتكينسن، اسميت را در بخش سرويس. دهد
 اسميت بعدها به خاطرِ. او را براي گروهش بردارد كه زده شد، سپس به راسكين پيشنهاد داد شگفت

وارش را در راه انجام كارهاي  قادر بود نيروي ديوانه 1980ي  اسكيزوفرني از پا درآمد ولي در اوايل دهه
  .فرساي مهندسي، تحت كنترل در آورد طاقت

                                                            
1 Annie 
2 McIntosh 
3 Macintosh 
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در . ميل او به پايين آوردن قيمت با فدا كردن كيفيت جابز اسير رؤياهاي راسكين شده بود ولي نه اسيرِ

را كنار  ”العاده مهم فوق“خودش  ارزان ساختن آن محصولِ به قولِ اياصرار بربه راسكين گفت  1979پاييز 
راسكين با يادداشتي » .هاي كامپيوتر را مشخص كن فقط قابليت«: بگذارد و اصالً نگران قيمت نباشد

؛ چاپگري نمايشگر رنگي با وضوح باال: شمرد  را بر بگنجدمورد نظر  آميز تمام آنچه الزم بود در كامپيوترِ طعنه
بدون نوار چاپ متحرك كه بتواند تصاوير گرافيكي را با سرعت يك صفحه در دقيقه بيرون دهد؛ دسترسي 

 ؛ توانايي}جد اينترنت امروزي{ )ي تحقيقاتي هاي پيشرفته آژانس پروژه( 1ي آرپا بدون محدوديت به شبكه
كليساي  با گروه كُرِ 2وانريكو كاروس خوانيِ سازي صداي هم حتي شبيه«تشخيص گفتار و تركيب موسيقي 

شروع كار با «: يادداشت با اين جمالت به پايان رسيده بود» .ها، همراه با پژواك متغيير صداها مورمون
ها كار را شروع  ما بايد با يك هدف متوسط و نيز تعدادي از قابليت. هاي مورد عالقه، منطقي نيست قابليت

به بيان ديگر راسكين صبر اندكي در » .عيت امروز و فرداي تكنولوژي باشدمان به وض حواسهمزمان كنيم و 
تواني واقعيت را  مي ،اگر اشتياق الزم براي محصول را داشته باشي«: گفت قبال اين اعتقاد جابز داشت كه مي

  ».خود كني رامِ
ي  ه شدن از پروژهگذاشت  جابز به خصوص پس از كنار. نمود سان بروز برخورد ميان آنها قطعي مي بدين

ها از خودش عالمتي به جا بگذارد و مكينتاش  گشت كه مثل خرس دنبال جايي مي ،1980ليسا در سپتامبر 
ي راسكين راجع به  مقاله. در قلمروي او بود، پس اجتنابي نبود از اينكه اين پروژه چشمش را بگيرد

و طراحي ساده، روح استيو را به تكاپو انداخت دستگاهي ارزان براي عموم مردم با يك رابط كاربري گرافيكي 
جوآنا . روزهاي حضور راسكين به شماره بيافتد ،ي مكينتاش در پروژه او شبعيد نبود كه با حضور هيچ و البته

ف هم رفت استيو عمالً شروع كرد به اعمال نظراتش در پروژه، جِ«: گفت هافمن يكي از اعضاي گروه مك، مي
  ».اي به بار خواهد آمد شد گفت چه نتيجه گ ميدرن بي. توي فكر

و دومين درگيري  6809ي موتوروال  ه اولين درگيري بر سر تصميم راسكين براي استفاده از ريزپردازند
ك به زير  بر سر تمايل او براي آوردن قيمتحال آنكه جابز مصمم به ساخت يك رخ داددالر  1.000م ،

 68000ي موتوروال  آورد كه مك با پردازنده ميفشار بود و از اين رو  قوياي  دستگاه عالي با پردازنده
 بدون اطالعِ 1980قبل از كريسمس  جابز كمي.) شد مي  همان كه در ليسا هم استفاده(ساخته شود 

درست مثل الگوي . تر طراحي كند ي قوي ي اوليه با پردازنده يك نمونه كه از بارِل اسميت خواست ،راسكين
ي تمام بدون  روي طرح كرد و سه هفته كاروازنياك، اسميت هم مثل ساعت شروع به در اپل يعني اش  يعمل

با اتمام كار او جابز قادر . نگيزش را به كار گرفتابر نويسي اعجاب هاي برنامه استراحت جان كَند و تمام توانايي
 از نو از پيش به فكر فرو رفت و كند و راسكين بيش 68000شد گروه را مجبور به كار روي موتوروال 

  .هاي مك را محاسبه كرد هزينه
هاي  قادر به پردازش تمام گرافيك -انتخاب راسكينيعني -تر  ي ارزان ديگر؛ تراشه و اما يك چيز مهمِ

شده از  هاي غارت يعني همان غنيمت- ...ها، منوها، نشانگر ماوس و  رابط كاربري از قبيل پنجرهي  كننده خيره
نمايش  ي صفحه پارك بود، ايده راسكين خود مشوق ديگران براي رفتن به زيراكس . نبود -پارك راكسزي

هاي ظريف نداشت و  هاي زيبا و آيكان اي به گرافيك ها را هم دوست داشت ولي زياد عالقه پيكسلي و پنجره
                                                            

1 ARPA Net: The Advanced Research Projects Agency Network 
2 Enrico Caruso 
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هاي پروژه  بعضي از بچه«: ر داشتبعدها اظها او .ي استفاده از نشانگر و ماوس را هم كه اساساً كافر بود ايده

ي  آيكان نمادي است كه در همه. ها بود ي آيكان مثال ديگر، كاربرد مسخره. عاشق انجام كارها با ماوس بودند
هاي آوايي را اختراع  ها زبان حتماً دليلي وجود دارد كه آدم. قابل فهم است هاي بشري به يك اندازه غير زبان
  »!اند كرده

ي قوي  هر دوشان خواستار يك پردازنده. ن دانشجوي سابق راسكين، طرف جابز را گرفتبيل اَتكينس
استيو مجبور شد «: گفت اَتكينسن مي. هاي قشنگ و كار با ماوس بر آيد بودند كه از پس پردازش گرافيك

ي دنيا  همه. استيو حق داشت كار را از چنگش در بياورد. دنده بود او خشك و يك. جف را از پروژه دور كند
  ».هم از اين كارش سود برد

گفت راسكين مي. بدل شد ها به تقابل شخصيتآن دو، مرز فلسفه را نيز پشت سر گذاشت و  اختالفات :
 استغيرقابل اعتماد  كردم حس مي. همه بپرند ”بپريد،“ ويدگ وقتي مي دارد كهدوست  -استيو- به گمانم «

ي  انگار از هر كسي كه هاله. آمد كرد، از خود آنها هم بدش مي كار ديگران نظرش را جلب نمي اگرو اينكه 
جف واقعاً «: را بخوانيد حال نظر جابز در مورد راسكين» .آمد ديد، خوشش نمي را نمي) استيو(نورِ دور سر او 

هاي خودش مثل  تا از آدم من هم تصميم گرفتم چند. دانست كاربري نمي  چيز زيادي از رابط. مغرور بود
اينها كار را بر عهده . هم از گروه خودم آوردم را چند نفر. بقاپم ،اَتكينسن را كه خيلي هم كاربلد بودند

  »!تر بسازيم و نه يك تكه آشغال گرفتند تا يك ليساي ارزان
يكي از مهندسين در يادداشتي 1980در دسامبر . كاري با جابز را غيرممكن يافتند برخي از افراد تعاملِ

كند نه اينكه از  بازي و دردسر وارد گروه مي ش، سياسينرسد جابز بيشتر تَ به نظر مي«: راسكين نوشت براي
رنمايي را كه ها، انرژي و دو ايده. آيد خوشم ميصحبتي با او  به شخصه از هم. حل كردن مشكالت لذت ببرد

كنم بتواند اعتماد، پشتيباني و محيط آرامي را كه براي كار  ولي فكر نمي. كند، دوست دارم مي ارائهبراي كار 
  ».نياز دارم، فراهم آورد

خوي نامناسبش، كاريزما و نفوذ الزم به  وخالف خلق كه جابز بر  اعتقاد داشتندهاي ديگر  ولي خيلي
جابز در گفتگو با . دارا استرا  ”خلق اثري هر چند كوچك در جهان“ آنها در مسير منظور هدايت

كه محض و خودش را يك فاعل به معناي واقعي كلمه خواند و وعده داد  كارمندان، راسكين را يك رؤياپردازِ
 زد و ي ليسا در او موج مي ميل به انتقام بابت اخراج از پروژه. مك را ظرف يك سال به سرانجام خواهد رساند

شرط بست كه مك پيش  كُوچدالر با جان  5.000در حضور همه . داد چنين رقابتي به او نيروي مضاعف مي
تر از ليسا درست  بهتر و ارزان توانيم يك كامپيوترِ با هم مي«: به گروه مك گفت. از ليسا عرضه خواهد شد

  ».كنيم و قبل از آنها به بازار بفرستيم
براي كل  1981ي  فوريه قصد داشت در راسكين ظهرگاهي كهبا لغو سمينار  جابز نظارت خود بر گروه را

 كنفرانس افتاد و سالنگذر راسكين به  ، آن روزخيلي اتفاقي. اعمال كرد رسماً ،كارمندان شركت بر پا كند
جابز حتي به خودش زحمت ابالغ عمومي لغو جلسه را هم نداده  چرا؟ زيرا ؛منتظرند آنجانفر  100 ديد كه

 جانباين اتفاق منجر به نوشتن يك يادداشت ابلهانه از  .كردبراي آنها سخنراني بنابراين راسكين رفت و  !بود
يكي از مؤسسين و  مهارِ اسكاتي دوباره خودش را در وضعيت سخت. به مايك اسكات شدخطاب راسكين 

  :و متنش چنين بود ”كار كردن با يا براي استيو جابز“عنوان يادداشت . بداخالق شركت يافتداران  سهام
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ام ولي كار كردن براي او ديگر  من هميشه استيو را دوست داشته... اينجا يك مدير وحشتناك داريم«

 كديگر يك ج آنقدر اين اتفاق رخ داده كه. دهد معموالً قرارهاي مالقات را از دست مي... غيرممكن شده
در جايي كه الزم است اعتبار مناسب ... كند هاي اشتباه عمل مي بدون فكر و بر اساس قضاوت... متداول شده

تازد كه  درنگ به آن مي آيد، بي ي جديدي به ميان مي اغلب وقتي حرف يا ايده... دهد را اختصاص نمي
ها به تنهايي يعني   اين. كردني بيش نيست تلف گويد كار روي آن وقت و مي ”ارزش و احمقانه است بي“

ديگران طوري از آن  ها خوب باشد، بالفاصله پيشِ شود كه يكي از ايده وقتي بدتر مي وضع .مديريت نادرست
  ».خودش بوده كند كه انگار ايده مالِ صحبت مي

  
او و راسكين فقط . جابز زد زير گريه. كوال فراخواند آن روز عصر اسكاتي، جابز و راسكين را به دفتر مارك

را  كُوچي ليسا، اسكات طرف  در پروژه. توانست با ديگري كار كند يك نمي هيچ: داشتندروي يك چيز توافق 
واقع  نوپا وي  ي اينها گذشته، مك يك پروژه هاز هم. بار ترجيح داد جابز برنده بيرون برود اما اين. گرفته بود

و دردسرهاي  اش از مقر اصلي شركت دوري مساوي بود بابود و حضور جابز در آن،  افتادهدر ساختماني دور
آنها «: گفت جابز مي. فرستادمرخصي اجباري  را بهراسكين  اسكات چه چيزي بهتر از اين؟ پس. كمتر
براي من مثل بازگشت . كاري بدهند دستم كه مشغولش باشم، بد هم نبود خواستند مرا گول بزنند و يك مي

 ».هم گروه خودم را داشتم و هم تحت كنترل بودم ،حاال. دوباره به گاراژم بود
راسكين دستگاهي . ي مكينتاش تمام شد چه منصفانه نبود ولي در كل به نفع پروژه گرااخراج راسكين 

 برخالفاو . ي ضعيف، نوار كاست، بدون ماوس و با گرافيك حداقلي ، پردازندهپاييني  خواست با حافظه مي
 از كرد كه اپل سهم بيشتري دالر نگه دارد و اين شايد كمك مي 1.000توانست قيمت را نزديك  ميجابز 
ي  توليد و عرضهيعني نبود؛  ،قادر به انجام كاري كه جابز كردبه هيچ وجه  راسكينولي . كندرا تصاحب بازار 

توانيم  امروزمان مي  در حقيقت ما از جايگاه. كنددستگاهي كه دنياي كامپيوترهاي شخصي را متحول 
استخدام شد تا دستگاهي را كه  1توسط كانُنكمي بعد راسكين ! ببينيم ،كه تاريخ به آن سو نرفترا مسيري 

كس  هيچ. به تمام معنا ت، يك آشغالِكَت ساخ يك كانُن«: به قول اَتكينسن. خواست بسازد دلش مي
عامل كامپيوتري  در واقع يك سيستمليسا كرد،  ترِ ارزاني  اما وقتي استيو مك را بدل به نسخه. خواستش نمي

   2».متولد شد و نه فقط يك دستگاه الكترونيكي مصرفي
  
 

  هاي تگزاكو برج
 

كه  IIچند روز بعد از رفتن راسكين، جابز سر ميز اَندي هرتزفلد ظاهر شد؛ مهندسي جوان از گروه اپل 
گفت كه اكثر دوستانش از  هرتزفلد مي. آميز داشت اي زيبا و رفتاري شيطنت مثل رفيقش بارِل اسميت چهره

در ذهن كه هر آنچه  صريحِ ش به بيانِا اختيار و تمايل دروني هاي بي خلقي به خاطر كج« :ترسيدند جابز مي
  ي اولي كه وارد شد، جابز همان لحظه. آمد ولي هرتزفلد از او خوشش مي» .كه اغلب هم مطلوب نبود- داشت 

                                                            
1 Canon 

  .گذشت، يعني اندكي پس از تشخيص همين بيماري در بدن جابز سرطان پانكراس در اثربر  2005راسكين در سال    2
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روي مك كار كنند و  درجه يكخواهم فقط افراد  تو اصالً توي كارت خوب هستي؟ چون مي«: پرسيد

بهش گفتم «: دانست چطور جواب دهد هرتزفلد خوب مي» .زياد خوب باشيكه راستش مطمئن نيستم 
  ».مهست دانستم كه زيادي خوب چون مي ”بله،“

همان روز بعد از ظهر سرش را بلند اما . برگشت خود سر كارهم به هرتزفلد . رفتراهش را كشيد و جابز 
تو حاال . خبرهاي خوبي دارم«: كشد ش سرك ميبه داخل اتاق پارتيشن جابز دارد از بااليِكه كرد و ديد 

  ».بلند شو با من بيا. عضو گروه مك هستي
. خواهد كه درگيرش بود، چند روز ديگر زمان مي IIبراي اتمام طراحي بخشي از اپل  كه هرتزفلد گفت

 ي هرتزفلد توضيح داد كه بايد برنامه» تر از كار روي مكينتاش باشد؟ چه چيزي هست كه مهم«: جابز پرسيد
تو فقط داري وقت خودت را «: جابز گفت. را بهينه كند و سپس به دست نفر بعدي بسپارد IIاپل  داسِ

ي اپل  مكينتاش آينده. تا چند سال ديگر مرده IIدهد؟ اپل  اهميت مي IIچه كسي به اپل ! كني تلف مي
هرتزفلد را از برق كشيد  IIجابز با اين جمله، اپل » !كني ست و تو همين اآلن كارت را روي آن شروع ميا

، هرتزفلد، سپس» .برمت سر ميز جديدت با من بيا، دارم مي«: و كُدي كه او مشغول نوشتنش بود از بين رفت
بعد او و وسايلش . خود انداخت و به دفتر مكينتاش برد  اي كامپيوترش و باقي چيزها را داخل مرسدس نقره

» !اين هم از ميز جديدت، به گروه مكينتاش خوش آمدي«: ا كرد و گفتكنار بارل اسميت ره را در پارتيشنِ
هاي او بود، از  ها هنوز پر از آت و آشغال راسكين چنان با عجله آنجا را ترك كرده بود كه برخي از قفسهجف 

  .جمله هواپيماهاي مدل
اطمينان از كسب دزدان دريايي مك،  براي استخدام در تيمِ از افراد جابز ، اولين امتحان1981ِپاييز در 

ي  آورد كه يك نمونه گاهي اوقات كانديداها را داخل اتاقي مي. بود كه آنها عاشق محصول هستندمورد اين 
آندرآ . ماند كشيد و منتظر مي ي مخملي، بعد ناغافل پارچه را مي البته زير يك پارچه-ك آنجا بود اوليه از م

كردند به  رفتند سراغ ماوس و شروع مي زد و يك راست مي هاشان برق مي شماگر چ«: گفت كانينگهام مي
گفتن آنها را  ”وآو“خواست  كرد، قشنگ دلش مي شان مي كليك كردن، استيو با لبخندي بر لب استخدام

  » .بشنود
به گروه تا از دوستانش مثل لَري تسلر  چند بعد از اينكهپارك،   هاي زيراكس نويس بروس هرن از برنامه

 پيشپيشنهاد خوب از شركتي ديگر با يك موقع  ولي همان. آنها برود نزدمكينتاش پيوستند، تصميم گرفت 
بايد فردا صبح بيايي « : جمعه شب بود كه جابز به او زنگ زد. دالر، مانع از اين اتفاق شد 15.000 پرداخت

استيو براي ساختن اين «: بش را گير انداختهرن رفت، جابز هم قال» .اپل، كلي چيز دارم كه نشانت بدهم
 با آن نيروي عجيبش، تصميم .دنيا را عوض كند خيلي شور و شوق داشتتا رفت  العاده كه مي دستگاه فوق

  :قطعات را به هرن نشان داد دادنگيري پالستيك و كنار هم قرار  جابز طرز قالب» .مرا عوض كرد
من گفتم . را بدانم، واقعاً هم روي تمام جزئيات فكر شده بود خواست فرآيند ساخت كل اين چيزها مي«
  ».اين شور و شوق چيزي نبود كه هر روز بشود ديد، براي همين قرارداد را امضا كردم ”.وآو“

كرد  ابتدا از اينكه آن روزها زياد كار نمي«: گفت  جابز حتي سعي كرد وازنياك را هم به گروه بياورد، مي
در همان » .خيال، اگر به خاطر نبوغ او نبود تو اآلن اينجا نبودي بي :عد به خودم گفتمعصباني شدم ولي ب

ي جديدش دچار حادثه  موتوره مقطع، وازنياك در حال بلند شدن از فرودگاهي در سانتاكروز با هواپيماي تك
نسبي در  يِبهبودجابز تا . گرديدآسايي نجات يافت ولي دچار فراموشي مقطعي  شد و گرچه به طور معجزه
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ده سال بعد از خروج  .دور باشداپل  ازبالينش ماند ولي واز تصميم داشت الاقل براي مدتي  كنارِ بيمارستانْ
در دانشگاه ثبت نام  1كالرك  راكُن به آنجا برگردد و مدركش را بگيرد، پس با نام راكي  خواست مياز بركلي، 

  .كرد
ي راسكين را از روي  تصميم گرفت نام سيب مورد عالقه ي مك اما جابز به منظور تصاحب كامل پروژه

. ياد كرده بود بشر اي براي ذهن هاي زيادي، از كامپيوترها به عنوان دوچرخه در مصاحبه. بردارد محصول
حتي بهتر از يك كه دوچرخه به آنها امكان داده بود  ها در ساخت انسان يعني چه؟ از نظر استيو، نبوغِ

را چندين برابر  آدمي كارايي مغزنيز كامپيوترها  ، در ساختشكلي مشابهنبوغ به اين  .كنندكركس حركت 
از همان اول  تصميمي كه. تغيير دهد ”دوچرخه“از اين رو او تصميم داشت نام پروژه را به . كرده بود

عمرمان نشنيده  تر از آن در بارل و من چيزي احمقانه«: گفت هرتزفلد مي. بازخورد خوبي دريافت نكرد
 .ي تغيير نام كالً رها شد يك ماه بعد ايده» .بوديم، براي همين به سادگي از اسم جديد عبور كرديم

نفر بالغ شد و جابز به اين نتيجه رسيد كه به فضاي  20مكينتاش به  گروه كاريِ 1981در اوايل سال 
اي انتقال داد  با نماي قهوه  دو طبقه ساختمانِ ي دوم يك بنابراين همه را به طبقه. كاري بزرگتري نياز دارند

به  2جديد به خاطر نزديكي به ايستگاه تگزاكو دفترِ. كه با مقر اصلي اپل تنها سه خيابان فاصله داشت
. جابز براي نشاط بخشيدن به محيط كار، دستور خريد يك سيستم صوتي را داد. هاي تگزاكو معروف شد برج

 3باكسِ قبل از اينكه بتواند نظرش را عوض كند، بارِل و من رفتيم و يك بوم«: رد كهآو هرتزفلد به خاطر مي
  ».اي خريديم نقرهكاستي به رنگ 

چند هفته بعد از غلبه بر راسكين در جنگ قدرت بر سر مديريت . شد پيروزي جابز داشت كامل مي
 ؛شد تر از قبل مي اسكاتي مدام تندخو. مكينتاش، حاال نوبت به زير كشيدن مايك اسكات از رياست اپل بود

نيروها بيش از  عاقبت وقتي كه در تحميل يك دور تازه از تعديلِ. كرد و گاه حمايت و تشويق گاه قلدري مي
به عالوه از دردهاي جسماني . رحمي به خرج داد، پايگاهش بين اكثر كارمندان از دست رفت افراد بي طاقت

در تعطيالت  براي اوسرانجام وقتي . 4ي خواب ي حمله برد، از عفونت چشمي گرفته تا عارضه متنوعي رنج مي
اكثرشان از . گيري كنند تصميم شي كار كوال مديران ارشد را فراخواند تا راجع به ادامه هاوايي بود، مارك

 يا بهتر است بگوييم رئيسِ عاملكوال به عنوان مدير بنابراين مارك. رأي به رفتن او دادند كُوچجمله جابز و 
بخش مكينتاش و قادر به انجام  دار مطلقِ حاال ديگر جابز مطمئن بود كه زمام. موقت، امور را به دست گرفت

 .هر كاري است كه ميلش بكشد

                                                            
1 Rocky Raccoon Clark 
2 Texaco 
3 Boom Box 
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 یازدهفصل 
  

  ي تحريف واقعيت دايره
 

ن شخ  بازی کردن با قوان
  
 

  
از چپ به راست( 1984كينتاش در سال گروه اصلي م:(  

  .مانوكجرج كرو، جوآنا هافمن، بارِل اسميت، اَندي هرتزفلد، بيل اَتكينسن و جري 
  
 

مختصري  گروه معرفيِ افزارِ ديگر مهندس نرم 1اَندي هرتزفلد به مكينتاش، باد تريبِل پس از پيوستنِ
چيز  همه 1982خواست تا ژانويه  نمود و جابز مي بر زمين مانده خيلي زياد مي برايش ترتيب داد؛ حجم كارِ

تريبِل گفت كه » .ديوانگي است، هيچ راهي ندارد«: هرتزفلد گفت. آماده باشد، يعني در كمتر از يك سال
است؛  ”ضاف پيشتازان “بهترين راه براي توصيف وضعيت، عبارتي از «: پذيرد بازدارنده را نمي جابز حقايقِ

استيو،  از ديد«: و براي هرتزفلد كه گيج شده بود توضيح داد» ي تحريف واقعيت دارد استيو يك دايره
او مي. خوار و منعطف است چكش واقعيت وقتي خودش نباشد . خالي هر كسي را قانع كند تواند عمالً با دست

 ».بينانه مشكل است ي واقع امهبرن يك اثري هم از اين دايره نيست، ولي با بودن او داشتنِ
 كدام داستانِ مالِ ،داشت كه آن عبارت خاطرخوب به بعد از اين همه سال، در گفتگو با من تريبِل 

محض  ها دنياي جديد خودشان را از طريق نيروهاي ذهنيِ همان كه بيگانه«: فضا است  پيشتازان سريالِ
ي تحريف  گير افتادن در دايره«: گر بود، گفت تحسينبا لحني كه توأمان خبري و او » .كنند درست مي

واقعيت بود كردناستيو خطرناك بود ولي در حقيقت، اين همان يگانه سالحش براي دگرگون  واقعيت.«  

                                                            
1 Bud Tribble 
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عاشق اين پديده  ،آميز پنداشت اما بعد از دو هفته كار در كنار جابز ها را مبالغه هرتزفلد در ابتدا اين حرف

ش و اشتياق براي ركي س وريِ كاريزماتيك، اراده اي بود از سخن ي تحريف واقعيت آميزه ايرهد«: گفت مي. شد
  ».جاري انطباق با هدف هر حقيقتي در راستايِ خم كردنِ

آور  شگفت«: هرتزفلد بود ي جابز معاف كند، اين كشف توانست شما را از شمول دايره چيزهاي اندكي مي
هاي پنهاني را  تكنيك اكثرِ. رفت واقعيت، تأثيرش از بين نمي ي تحريف ع از دايرهاينكه حتي با وجود اطال

مان وا داديم و آن را به عنوان نيرويي از بيشتراثر كردنش بررسي كرديم ولي بعد از يك مدت  براي بي
 پرتقالِهاي داخل يخچال با آب  جابز براي جايگزيني نوشابه بعد از دستورِ» .طبيعت پذيرفتيم نيروهاي
و » ي تحريف واقعيت دايره«شرتي پوشيد كه جلويش  هاي گروه تي هويج، يكي از بچه و آب 1واال-اُد طبيعيِ
  .نوشته شده بود» !ستاها  ميوه توي آب«پشتش 

ي تحريف واقعيت فقط راهي هوشمندانه بود براي چسباندن دروغ  ها استفاده از عبارت دايره براي بعضي
گاه راجع به مسائلي . ها و احساسات دروني بود انگيزه اي پيچيده از استتارِ يقت، اين گونهولي در حق. به جابز

بدون در نظر گرفتن واقعيت،  - اي طرح شده در يكي از جلسات خواست يك حقيقت تاريخي باشد يا ايده مي-
او نه . شد واقعيت ناشي مي براي به چالش كشيدنِاو اين رفتارش از ميلي دروني . كرد اظهار نظر قطعي مي

توانست  حتي خودش را هم مي«: به قول اَتكينسن. خواست طور مي فقط خودش، بلكه ديگران را هم همين
توانست ديگران را هم به پذيرش  از آنجا كه اين خصيصه را در شخصيتش حل كرده بود، مي. گول بزند

  ».تصوراتش وادار كند
وقتي جابز براي “كردند؛  ي تحريف واقعيت استفاده مي كاركنان از حربهكار به جايي رسيد كه بسياري از 

با اين . وازنياك ذاتاً صادق بود و جابز ذاتاً ساحري ماهر ”!؟!كند چرا ما نكنيم پيشبرد كارها از آن استفاده مي
شود كه  ر مياستيو زماني ظاه دايره تحريف واقعيت«: اين روش حيران شده بود حال واز هم از تأثيرگذاريِ
توانم چند روزه  گفت مي نگر اما غيرمنطقي داشته باشد، مثل زماني كه به من مي در ذهنش تصويري آينده

تواند راست باشد، ولي او  گفتيد كه اين نمي شما پيش خودتان مي. بسازم - براي آتاري- را  2اوت بازي بريك
  ».كرد جوري به واقعيت بدلش مي يك

. ي تحريف واقعيت استيو به دام افتادند، تقريباً همه هيپنوتيزم شده بودند ر دايرهاعضاي گروه مكينتاش د
كرد و ديگر حتي  انداخت، ليزرش را روي شما متمركز مي مي 3استيو مرا ياد راسپوتين«: گفت دبي كُلمن مي
نه دنبالش راه دهد، شما كوركورا اش را به خوردتان مي نبود كه دارد عقيده مهماصالً . زد پلك هم نمي

جابز اي كه  پديده: اذعان داشتي تحريف واقعيت  دايره به قدرت شگرفمثل وازنياك، دبي هم » .افتاديد مي
گروهش را تشويق به ايجاد انقالبي اساسي  ،ام.بي.كرد با دسترسي به بخشي از منابع زيراكس و آي را قادر مي

داديم،  ها را انجام مي غيرممكنبا آن . بخش بود في رضايتتحري«: گفت كُلمن مي. در تاريخ كامپيوتر كند
  ».غيرممكن بودن را از خود دور كرده بوديم كه تصورِ  چون

شود و براي اين مدرك  جاري شامل حال او نمي استيو بود كه قوانينِ اين اعتقاد ،اساس تحريف واقعيت
تمرد و خودسري در شخصيتش ريشه . بود هم داشت؛ در كودكي اغلب قادر به تغيير واقعيت به نفع خودش

                                                            
1 Odwalla 
2 Breakout 
3 Rasputin 
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در ذهنش تثبيت كرده  ،است شده و داراي فكر روشن برگزيده، هدايت ،اين احساس را كه خاص و دوانده

مثل اينشتين و گاندي و مرشدهايي كه در هند -فقط افراد اندكي كه اعتقاد داشت «: به قول هرتزفلد. بود
حتي . اين را به كريسان هم گفته بود. خودش هم يكي از آنها است خاص هستند و اينكه -مالقات كرده بود

جابز هرگز نيچه مطالعه نكرد ولي دو » .تقريباً شبيه به نيچه! شده است مرتبه هم به من گفت كه هدايت يك
براي  ”اَبرانسان خاصِ سرشت“و  ”ي معطوف به قدرت اراده“مورد نظر اين فيلسوف شهير،  مفهوم بنياديِ

جان اكنون در پيِ «: آمده است ”چنين گفت زرتشت“طور كه در كتاب  همان. آمد ديهي به نظر مياو ب
 خويش كرده، جهانِ مگُ آن جهانْ. است خويشخواست اگر واقعيت با خواست او  ».1آورد نگ ميرا فراچ

انگاشت؛ درست مثل رفتاري كه در قبال تولد دخترش كرد و رفتاري كه  تطبيق نداشت آن را ناديده مي
عدم نصب   روزانه مثل حتي در تمردهاي كوچك. در پيش گرفت  شتشخيص سرطان ، پس ازها بعد سال

  .داد ها نشان مي را فارغ از اين محدوديت پالك روي اتومبيل و پارك كردن آن در جاي پارك معلولين، خود
ها يا  براي او آدم. بندي چيزها بود بيني جابز، روش صفر و صد در دسته ي كليدي ديگر در جهان جنبه

 بيل اَتكينسن، طراح مك كه در طرف» .كامالً گَند«بود يا » عالي«كارشان يا » .عوضي«بودند يا » فكر روشن«
  :داشرح دبراي من داشت، آن را اينطور بندي جاي  خوب اين دسته

  
اگر در . ها وجود داشت كله زيادي بين خدايان و آشغال كار كردن زير نظر استيو سخت بود، چون فرقِ«

روي پايه قرار داشتي و هيچ كار اشتباهي نبايد از تو  -هاي خدايان مثل مجسمه- ب كارت خدا بودي، كه خُ
هاي  كاري، از فناپذيري، تصميمات مهندسي اشتباه و گَندبودندپايه خداياني كه مثل من روي . زد سر مي

! د؟نَمان كُ از روي سكو سرنگوناستيو خود مطلع بودند و بنابراين، هميشه اين واهمه وجود داشت كه نكند 
كه كردند  العاده بودند ولي احساس مي كوش و فوق ها هم، همگي مهندسيني سخت كله ي آشغال اعضاي دسته

  ».در كار وجود نداردي خدايان و تعالي  براي ورود به جرگه راهي
  

تريبِل وقتي . توانست رنگ عوض كند مي  ماند چون جابز هر لحظه برجا نمي ها پا بندي البته اين دسته
كرد، راجع به شباهت رفتاري جابز با جريان متناوب  ي تحريف واقعيت توجيه مي هرتزفلد را راجع به دايره

 فقط به خاطر اينكه اآلن روي فالن چيز برچسبِ«: تريبِل يك بار به خود من گفت. به او هشدار دادبرق هم 
ي جديدي  هر وقت ايده. حس را خواهد داشت  فردا هم همانم كه كردي زد، نبايد فكر مي عالي يا افتضاح مي

آمد، مثالً  كه واقعاً از آن خوشش ميولي بعد . خواند مي احمقانهگذاشتيم، معموالً ابتدا آن را  را در ميان مي
كرد، انگار كه از ازل صاحب آن ايده  ي شما را براي خودتان بازگو مي گشت و عين ايده يك هفته بعد، برمي

   ».بوده
در عوض كردن بحث جابز جسارت، اگر يك خط از «: گفت او مي. كرد پاچه مي را دست 2فدياگيل

و گاهي «: گفت مي هرتزفلد» .كرد مد، با زبردستي بحث را عوض ميآ هايش درست از آب در نمي استدالل
كرد،  خودش مي ي شما را مالِ بدون اينكه تصديق كند كه حتي براي يك لحظه جور ديگري فكر كرده، ايده

                                                            
  م.5، خط 39ي  صفحه ،)انتشارات آگاه( 26چاپ  »داريوش آشوري،«ي استاد  چنين گفت زرتشت، ترجمه برگرفته از كتابِ  1

2 Diaghilev 
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از بروس هرن، همان را بخوانيد ي مشابه  يك تجربه» .خورد تان به هم مي طوري كه تعادل فكري

به استيو گفتم،  م بوداي را كه در سر يك روز ايده«: پارك به اپل آمد  با تسلر از زيراكسنويسي كه  برنامه
ي  و حدس بزنيد، دقيقاً ايده ”ي عالي دارم هي يك ايده“ي بعد پيشم آمد و گفت  هفته. گفت ديوانگي است
 ”اين را بهت گفتم استيو، من خودم يك هفته پيش“كرديد كه  بايد بهش يادآوري مي. خودم را تعريف كرد

  ».رفت كرد و مي سرش را كج مي ”آره، آره... آره“و او با گفتن 
هاي  هاي افراطيِ ايده اش تعديل جرقه جابز مسير دسترسي به بخشي كه وظيفه انگار مدارهاي مغزِ

 فيلترِ«ه نام او، گروه يك راهكار صوتي ابداع كرد ب مغزيِ در قبال اين اختاللِ. ناگهاني بود را گم كرده بودند
به . محدود كنند ،شد هاي موثقي را كه از استيو صادر مي ي سيگنال دامنه آموختند كه چطور» .محدود عبورِ

اش را  رفتارهاي عصبي متحرك ميانگين تري از او شدند و نوسانِ هاي معتدل اين روش قادر به دريافت داده
مان آمد كه  متناوبش را اندازه گرفتيم، دست االت افراطيِبعد از چند بار كه ح«: گفت هرتزفلد مي. كم كردند

  ».عبور كنيم يراحتبه هايش  چطور چيزهاي كمتري را از فيلتر عبور دهيم و از كنار افراط و تفريط
او از منظر . عكس درجه بر 180احساسي بود؟ خير، - جابز ناشي از فقدان درك هيجاني عريانِ آيا رفتارِ

شان را  هاي رواني ها و ضعف العاده تيز و قادر بود ذهن ديگران را بخواند و قدرت احساسي فوق - هيجاني
پاچه و به خوبي شناسايي  دست ،هاي احساسي ناگهاني هاي خاموش جامعه را از طريق ضربه قرباني. دريابد

ها او را استاد  اين توانايي. شد شان را متوجه مي افراد و يا راستگويي به طور غريزي كلك زدنِ. كرد مي
 توانايي غيرطبيعيِ«: به قول جوآنا هافمن. بازي، ترغيب، چاپلوسي و ايجاد رعب كرده بود گيري، مسخره مچ

 انگيزد و با آن مي را در شما بر شدگيدانست چه چيزي حس تحقير شما را داشت، مي نقطه ضعف تشخيصِ
كه  دانستن اين. هاي كاريزماتيك است ويژگي مشترك آدم ،ي ديگران توانايي اداره. كشيد شما را به بند مي

گرفتن تأييد از او شويد، از اينجا به  شد احساس ضعف كرده و مشتاقِ قادر به له كردن شما است، باعث مي
  ».بودشده ، چون صاحب شما تا بشكنيد بگذارد يا سرنگون كند نست شما را باال ببرد و روي پايهتوا بعد مي
 تر مدير منابع انسانيِ او پيش. خلقي و تندخويي جابز گرايي، كج بدل شد به استاد مقابله با كمال 1باورز آنْ

به  1980سپس در . يكي از مؤسسين اينتل، از سمتش كناره گرفت 2اينتل بود ولي بعد از ازدواج با باب نُيس
باورز، به دفتر استيو . رسيد هاي جابز از راه مي تلخي ه مادري مهربان كه بعد از اوقاتاپل آمد و بدل شد ب

و او اصرار » دانم دانم، مي مي«: گفت جابز مي. كرد بست و با ماليمت برايش نطق مي رفت، در را مي مي
شد ولي يك  تا مدتي رفتارش خوب مي«: گفت مي باورز» .خب، پس لطفاً ديگر اين كار را نكن«: كرد مي

باورز معتقد بود كه جابز به ندرت از پس حفظ » .خورد گذشت كه دوباره تلفن اتاقم زنگ مي هفته بيشتر نمي
. رفت از كف مي صبرش ،كردند توقعات بزرگي داشت و اگر افراد آنها را برآورده نمي«: آيد آرامش خود بر مي

اش بودم، اغلب هم حق داشت ولي رفتارش براي  يمن متوجه علت نااميد. اصالً قادر به كنترل خودش نبود
را تعديل  آندانست ولي  شد و با اينكه خودش هم اين را مي ها مي همه مضر بود چون باعث ترس بچه

  ».كرد نمي
گاتوس   هاي لوس شان در تپه قبلي به خانه بدون خبرِ .ي جابز با باورز و شوهرش صميمي بود رابطه

ناخوانده  به گمانم دوباره براي شام مهمان«: گفت شنيد و مي ، صداي موتورسيكلتش را از دور ميآنْ. رفت مي
                                                            

1 Ann Bowers 
2 Bob Noyce 
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خيلي باهوش و در عين حال محتاج «: ي دوم بودند تا مدتي باورز و نُيس براي استيو مثل خانواده» .داريم
 من هم نقش مادر را بر. آمد مي بر ي اين باشد، باب از عهدهمثل پدر كه برايش  به يك بزرگتر نياز داشت. بود

  ».داشتمعهده 
تر  خوردند عاقبت قوي آنها كه در مقابلش شكست نمي. ي جابز غايتي هم داشت رفتار سخت و پيچيده

هافمن . او اشتياق براي خوشنود كردنِ ترس و هم از سرِ كردند، هم از سرِ بهتري ارائه مي شدند و كارِ مي
آوردي، كارش جواب  ولي اگر دوام مي  رش آدم را از لحاظ احساسي غرق كندتوانست با رفتا مي«: گفت مي
تو  يافتي بلكه پيشرفت هم از آنِ شد بجنگي كه در اين صورت نه فقط نجات مي گاهي اوقات هم مي» .داد مي
كرد، براي مدتي هم موفق  سعي خوداش راسكين كه  داد؛ نمونه البته مبارزه هميشه هم جواب نمي. شد مي

كردي جابز احترامت را نگه  اطمينان و آرامش رفتار مي اما چنانچه با. نابود شدبه كلي بود ولي بعد 
ي نزديكانش بيشتر شامل  هاي دور و دراز، دايره اش در طول اين سال اي شخصي و حرفه در زندگيِ. داشت مي
  .اند يافتهها به آن راه  ليس و كمتر كاسه ههاي قوي بود آدم

توانست بهترين  كسي كه ميآن هر سال به بعد،  1981از . نددانست را ميمورد مكينتاش اين  گروهاعضاي 
اي از جدي و شوخي  آميختهاين جايزه . شد مي اي ي ويژه ي جايزه مقاومت را در برابر جابز نشان دهد، برنده

اي مهاجر از شرق  از خانواده او كه. ي سال اول را برد جوآنا هافمن جايزه. آمد بود و استيو از آن خوشش مي
واقعيت   براي مثال يك روز پي برد كه جابز طبق معمول با تحريف. اي قوي داشت اروپا بود، خو و اراده

: كرد خودش تعريف مي. راه افتادسمت اتاق جابز شد و به عصباني . هاي بازاريابي او را تغيير داده طرح
روم يك چاقو بردارم فرو كنم توي  دارم مي“رفتم، به دستيارش گفتم  ها باال مي طور كه از پله همين«

ولي جابز خودش صداي مرا شنيد «: تا جلويش را بگيرد بيرون دويد مشاور حقوقي 1اَل ايزنشتات» ”.قلبش
 ».و از نظرش برگشت

يادم هست «: گفت دبي كُلمن عضو جديد گروه مك در آن سال، مي. دهم هافمن جايزه را بر 1982سال 
سال . ايستاد ولي من هنوز قدرت اين كار را نداشتم كردم، چون خوب جلوي استيو مي به جوآنا حسادت مي
چون ياد گرفتم آدم بايد پاي چيزي كه به آن اعتقاد دارد بايستد، استيو هم همين . بعد من جايزه را بردم

 .رياست بخش توليد رسيد كُلمن در نهايت به سمت» .ار را داشت و بعد از آن ترفيعم دادانتظ
» اين كه آشغاله«ي معروف  هاي او رفته و جمله گفت يك روز جابز باالي سر يكي از مهندس اَتكينسن مي

و براي استيو مزاياي طرح  ”ستانه نيست، در واقع اين بهترين “ولي او گفته بود «: را نثارش كرده بود
هاي گروه ياد  در واقع اَتكينسن به بچه. نشيني جابز از حرفش بود نتيجه، عقب» .جديد را توضيح داده بود

را  ”اين كه آشغاله“ما ياد گرفته بوديم «: هاي جابز را ترجمه و سپس تحليل كنند حرف كه ابتداداده بود 
ولي » .”ستابراي من توضيح بده چرا اين بهترين راه انجام كار “طوري ترجمه كنيم كه انگار استيو گفته 

حاضرجواب، براي  سرانجام همان مهندسِ. اي هم داشت كه اَتكينسن آن را آموزنده يافت اين ماجرا نكته
: گفت اَتكينسن مي. يافت - از آنچه جابز نكوهش كرده بود-ي محوله راهي به مراتب بهتر  ايفاي وظيفه

دهد كه شما در عين  اين نشان مي. اش را به چالش كشيده بود بهتر انجام داد چون جابز تواناييكارش را «
  ».گويد شنوايي هم داشته باشد چون استيو اغلب درست مي اينكه اجازه داريد با او بجنگيد اما بايد گوشِ

                                                            
1 Al Eisenstat 
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اش در مقابل كساني بود  گرايي او و تا حدي هم به خاطر ناشكيبايي رفتار زبر جابز تا حدي به خاطر كمال

توانست خودش را راضي به  نمي«: به قول اَتكينسن. كردند ي به موقع محصول مي كه كيفيت را فداي عرضه
داد، از نظر  اگر كسي به ساخت محصولي درجه يك اهميت نمي. كند محصولفت كيفيت حتي يك بخش از اُ

اولين  1رن، آدام آزب1981ر ساحل غربي در آوريل براي مثال در نمايشگاه كامپيوت» .او مقلدي بيش نبود
عالي نبود ولي به  - ي كم اينچي و حافظه 5با نمايشگر -  واقعي را معرفي كرد كه اگر چه كامپيوتر قابل حملِ

شايستگي در كفايت است و باقي چيزها «: ي معروفي داشت رن جملهآزب. كرد ي كافي خوب كار مي اندازه
مسخره  ،رن را به خاطر آن گفتهنظر جابز اين رويكرد اخالقاً ترسناك بود و تا روزها آزببه » .غيرضروري است

چون بلد نيست كار هنري درست . اين بابا اصالً مسئله رو نگرفته«: گفت مدام در راهروهاي اپل مي. كرد مي
  » .سازد كند آشغال مي

 ناليد از اينو  )بود ستم عامل مكينتاشاز مهندسان سي كه( رفت 2سر ميز لَري كنيونبر جابز يك روز 
اش را شروع نكرده بود كه  كنيون توضيحات فني. طوالني است آنقدرعامل  زمان باال آمدن سيستم كه چرا

اگر بتواند زندگي يك نفر را نجات بدهد، حاضر هستي راهي «: قيچي گذاشت و پرسيد شجابز وسط حرف
 3ردبو جابز سراغ وايت. ه شايد بتواندكنيون گفت ك» تر باال بيايد؟ ده ثانيه سريع عامل پيدا كني كه سيستم

ثانيه بيشتر طول  10ميليون نفر در حال استفاده از مكينتاش باشند و هر روز  5رفت و نشان داد كه اگر 
اگر در ميليون ساعت يا بيشتر از عمر آنها تلف خواهد شد كه  300شان باال بيايد، هر سال  بكشد تا سيستم

 العاده تحت تأثير قرار گرفت لَري فوق«: گفت مي اَتكينسن. است انسان 100عمر جويي شود برابر با  آن صرفه
روش او براي انگيزش افراد، . شد تر بوت مي ثانيه سريع 28عامل  چند هفته بعد كه استيو برگشت، سيستم و
  ».شان بود پيش روي ”اندازهاي بزرگتر ترسيم چشم“

 ي شديد گروه مك لبريز شد از اشتياق و عالقهتك اعضاي  وجود تكشد كه اين نوع رفتار، آن  ي نتيجه
استيو خودش را «: گفت هرتزفلد مي. ساز پول و نه فقط يك محصولِ-عالي  جابز براي ساخت يك محصولِ

هدف، . ببينندطور  كرد كه خود را همين گروه طراحي را هم تشويق ميهاي  بچهدانست،  يك هنرمند مي
 ”توليد محصول عالي“بلكه . نبود ”پول در آوردن افراطي“در رقابت يا  ”شكست نخوردن“هرگز 
هاي  شيشه يك بار گروه را به بازديد از نمايشگاه» !تر تر هم يك كمي مهم يا حتي از مهم-ترين چيز بود  مهم
از بارز اي  نمونه 5هنر ابداعي لوييس تيفاني كه منهتَن برد چون اعتقاد داشت 4ي متروپوليتنِ موزه در دار طرح

هي، اگر قرار “گفتيم  ما به خودمان «: گفت باد تريبِل مي. بزرگ با قابليت توليد انبوه است خلق آثار هنريِ
  ».”ست چيزي درست كنيم چه بهتر كه به همين قشنگي باشدا

هاي ديگري هم براي  راه. پذير هم نبود توجيهآشوب و طوفاني الزم بود؟ شايد نه،  رپ آيا اين نوع رفتارِ
كينتاش مي. آن گروه وجود داشت انگيزش افرادشود ولي از  رفت تا تبديل به محصولي عالي  با اينكه م

در كارِ همه پروا  بود چون جابز بي تر رفتهپروژه باال ي اختصاصيِ ها از بودجه بندي عقب بودند و هزينه زمان
                                                            

1 Adam Osborne 
2 Larry Kenyon 
3 White-Board 
4 Metropolitan 
5 Louis Tiffany 
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هاي گروه  انگيزگي بچه كه منجر به بي فردياحساسات  دار شدنِ ي خدشه من هزينهدر ض. كرد مي دخالت

توانست در كار  آن همه جنجال و ارعاب هم مي بدونِ«: گفت وازنياك مي. شده بود را هم نبايد از ياد برد
يد مثل چون به نظرم يك شركت با. دادم آرامش را ترجيح مي اگر من بودم صبوري و برقراريِ. سهيم باشد
كرد  ي من حركت مي ي مكينتاش در مسير مورد عالقه اگر پروژه ،با اين همه. ي خوب باشد يك خانواده

هر دوي ما در كار دخيل  شايد بهتر اين بود كه كمي از سبك. شد احتماالً ماحصلش يك افتضاح بزرگ مي
  ».شد، نه اينكه فقط راه و روش استيو در ميان باشد مي

بخش  توانست روحيه توانست افراد را از روحيه بياندازد ولي به طور غريبي مي ي جابز ميكار گرچه سبك
كرد تا براي ساخت محصوالت انقالبي، به  ناشدني به كارمندان اپل القا مي هم باشد؛ زيرا شور و شوقي وصف

 نود ساعت كارِ« :ههايي داشتن با اين نوشت شرت هاي گروه تي بچه. انجام كارهاي غيرممكن ايمان بياورند
اعضاي گروه  ”،جابز كسب رضايتبراي شوق “آميخته با  ترسِ ي به واسطه» !هفتگي، ما عاشقش هستيم

ام  ها آموخته در طول سال«: براي من تعريف كرد كهجابز . از سطح انتظار خود فراتر رفتند گيهممكينتاش 
توقعت براي انجام كارهاي  دركبا زيرا بكشي  مجبور نيستي نازشان را ،بسيار خوبي داري كه وقتي افراد

 هاي درجه يك، عاشقِ مك به من آموخت كه بازيكن اصليِ تيمِ. آيندكارها نائل آن توانند به انجام  عالي مي
به تو . بپرسشان كه خواستي  از هر كدام. خواهند از آنها كار سطح پايين طلب كني اند و نمي گروهي كارِ

  ».داشتكه گرفتيم را  اي همه سختي، ارزش نتيجهخواهند گفت كه آن 
هي تو “در يك جلسه سرت داد بزند استيو ممكن بود «: گفت دبي كُلمن مي. بله، اكثر آنها موافق بودند

ولي در عين حال، حداقل من يكي خودم . كه اتفاقي عادي بود ”اي عوضي، هيچ كاري را درست انجام نداده
  ».چون همكار استيو جابز بودم ،دانستم ا ميترين آدم دني شانس را خوش
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 دوازدهفصل 
  

  طـــراحـــــــــي
 

ی ساده رمنداِن واق  کنند سازی می ه
  
  
  
 

1باوهاوسي يك ظرافت   
 
اساساً دانست كه آن منازل  هاي ساخت ايشلر بزرگ شدند، جابز مي هايي كه در خانه خالف اكثر بچه بر
در عين . انبوه را دوست داشت محصوالت مدرن توليد آاليشيِ او سادگي و بي. هستند و چرا آنقدر زيبايندچه 

لذا از همان ابتداي تأسيس . ها از زبان پدرش بود هاي ظاهري اتومبيل كاري حال عاشق شنيدن توصيف ريزه
لي كيس صيقوگوي رنگارنگ شركت و اش، ل نمونه-ماهرانه  صنعتيِ كوال، معتقد بود كه طراحيِ اپل با مارك

 .بايد شركت را متمايز و محصوالتش را ممتاز جلوه دهد -IIاپل 
سوني به . قرار داشت 2، در همسايگي دفتر فروش سونيي جابز هبعد از انتقال از گاراژ خان اپلاولين دفتر 

زد  محصوالتش معروف بود، بنابراين جابز به دفترشان سر مي هاي به يادماندنيِ خاطر سبك خاص و طراحي
با استيو «: دانل لوين كارمند سوني به خاطر داشت كه. به كار رفته در محصوالت را از نزديك ببيند متريالتا 

ها را بيرون  هاي طرح داشت و ويژگي مي هاي محصوالت را بر آمد، بروشور اش مي آن شكل و شمايل ژوليده
  .به اپل آمد 1980سال در لوين » ”توانم اين بروشور را بردارم؟ مي“اي نبود كه نپرسد  دقيقه. يدكش مي

طراحي   ي در كنفرانس ساالنه 1981ژوئن در ي محصوالت سوني،  ي جابز به طراحي تيره  عالقه
كنفرانس روي سبك ايتاليايي بود و به معرفي ماريو  آن سالِ تمركز جلسات. المللي در اَسپِن رنگ باخت بين

 6زانا آنيِليسوو  ،خودروساز 5فارينا ساز، سرجيو پينين فيلم 4طراح و معمار، برناردو برتولوچي 3بِليني
ت زيادي براي طراحان رممن از آن سال ح«: گفت جابز مي. پرداخت مي فياتجات  كارخانهوارث  مدارِ سياست

                                                            
1  Bauhaus م.گر صنايع دستي و هنرهاي زيبا ، تلفيق1933تا  1919هاي  اي بود در آلمان، بين سال مدرسه  

2 SONY 
3 Mario Bellini 
4 Bernardo Bertolucci 
5 Sergio Pininfarina 
6 Susanna Agnelli 
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سواران ايتاليايي را احترام  كه دوچرخه ”1شكستن ركورد“ي فيلم  ل شدم درست مثل بچهايتاليايي قائ

  ».انگيز بود آن تجربه پر از الهامات شگفت. كرد مي
در  2باوهاوس آشنا شد، جنبشي كه توسط هربرت باير آاليشِ مند و بي ي طراحي وظيفه در اَسپِن با فلسفه

طراحي داخلي ساختمان بنياد اَسپِن به نيز سانس سريف و  نگاريِ هاي مسكوني، خط ها، آپارتمان ساختمان
، باير نيز اعتقاد داشت كه 4و لودويگ مايز ون در ره 3گـرُپيوسمانند اساتيدش والتر . تجلي رسيده بود

به اوج رسيده در  ك طراحي نوگرايِسب. تمايزي ميان هنر عالي و طراحي صنعتي كاربردي وجود ندارد
اين سبك با استفاده از خطوط  ”.طراحي بايد ساده، ولي بهرمند از روحي پر معني باشد“گفت  باوهاوس مي

گـرُپيوس در بين اصول بيان شده توسط مايز و . كرد ميو اَشكال ساده، بر خرَدگرايي و كاركردگرايي تأكيد 
در اينجا نيز درست مثل . درخشيد مي» كمتر، بيشتر است«و » است خداوند در جزئيات متجلي« دو اصلِ

  .انبوه ممزوج شده بود هاي ساخته شده توسط ايشلر، درك هنري با قابليت توليد خانه
: طراحي نمود يافت او در كنفرانسِ 1983سال   ي جابز به سبك طراحي باوهاوس در سخنراني عالقه

سوني به زودي جاي خود را  بيني كرد كه سبك طراحيِ پيشاو » .نيست گونه كه در گذشته بود، آينده، آن«
سوني يعني  تكنولوژيك محصوالت فوق طراحي صنعتي، ظاهرِ موج كنونيِ«: باوهاوس بدهد سبك به سادگيِ
انجامش ساده است ولي «: ي او كه به گفته» .غريب است و   هاي عجيب تيره يا سياه، با طراحي خاكستريِ

وسايل همخواني بيشتري  سپس يك جايگزين مطرح كرد؛ سبك باوهاوس، كه با كارايي و ذات» .ستعالي ني
خواهيم طراحي آنها ساده باشد تا شما  تكنولوژيك است و مي فوق قصد ما ساخت محصوالت« :داشت
ما محصوالت را در ابعادي كوچك و با رنگ سفيد . شان را به عينه ببينيد و لمس كنيد تكنولوژيك بودن فوق

كند، درست مثل محصوالت الكترونيكي شركت  شان كمك مي اين به زيباسازي چرا كهكنيم  توليد مي
نبراو.«  

به جاي اينكه آنها را مثل «: تكلف خواهند بود كرد كه محصوالت اپل ساده و بي دام تأكيد ميمجابز 
ن، براق و اصيل و از منظرِسوني با ظاهر صنعتي سياه، سياه، سياه و باز هم سياه درست كنيم، مثل براو 

خواهد بود؛ بسيار  لذا رويكرد ما اين«: و اظهار داشت» شان خواهيم كرد غش طراحي و غل تكنولوژيك بي
ي شركت،  روش اداره. ي هنرهاي مدرن است مان داشتن كيفيتي درخور موزه و به راستي كه هدف. ساده

  بياييد ساده برگزارش كنيم، واقعاً: كه شود طراحي محصوالت، تبليغات، همه و همه در اين خالصه مي
  ».ادگي، غايت كمال استس«: شدي اصلي اولين بروشورش  ي اپل خصيصهي طراح ايده» .ساده

اين دو  ليها همراه باشد و سازي عملكرد دستگاه كرد كه سادگي طراحي بايد با ساده جابز احساس مي
تواند چنان ساده و شكيل باشد كه كاربر  برخي اوقات طراحي مي. آيند هدف هميشه با هم جور در نمي

ي اصلي در  نكته«: گان طراحي گفتبرِز به جمعيت خجاب. كننده يا غيردوستانه بيابد استفاده از آن را مرعوب
يكي از  به عنوان نمونه،» .مشهود كنيم ”و بصري حسي“ كاركردها را به لحاظ بايدطراحي ما اين است كه 

دانند چطور  بصري، مي مردم به لحاظ«: ”روميزي“مكينتاش را توضيح داد، مفهومِ  عاملِ هاي سيستم قابليت
                                                            

  م.ي پيتر ييتس ساخته  Breaking Awayفيلم  1
2 Herbert Bayer 
3 Walter Gropius 
4 Ludwig Mies Van Der Rohe 
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اي كه روي همه  شويد، كاغذها روي ميز قرار دارد و آن برگه مي تانكار وقتي وارد دفترِ. كنندروي ميز كار 

بخشي از علت استفاده از چنين . دانند چطور به چيزها اولويت بدهند مردم مي. تر هم هست است مهم
به نفع  مردم ي حسيِ مفاهيمي در ساخت محصول، اين است كه ما را قادر به بهرمندي از اين تجربه

 ».كند مان مي محصول
 1در يك سالن كنفرانس كوچكتر، مايا لينِ ،چهارشنبهروزِ  همزمان با سخنراني جابز در آن بعد از ظهرِ

برداري از بناي يادبود  ي پرده بيست و سه ساله حضور داشت كه در نوامبر سال گذشته به واسطه
آن دو به دوستاني نزديك بدل شدند . به شهرت رسيده بود سي،. دي ويتنام در واشنگتُنجنگ سربازان  كهنه

براي يك هفته با استيو كار كنم،  تاآمدم «: آورد كه لين به خاطر مي. و جابز از او خواست به بازديد اپل بيايد
سازي؟ چرا يك  مزخرف هستند؟ چرا يك چيز باريك نمي ها چرا كامپيوترها مثل تلويزيون“ازش پرسيدم 

جابز جواب داد كه در حقيقت اين هدف او هم هست، البته به محض » .”كني؟ وپايي درست نميكامپيوتر ر
  .برسداينكه تكنولوژي به چنين سطحي 

يك المپ . دهد ي طراحي صنعتي رخ نمي آوري در حوزه احساسش اين بود كه در آن دوره اتفاق هيجان
بود  3نين مبلمانش كه ساخت چارلز و رِي ايمزكرد، همچ داشت و آن را تحسين مي 2با طراحي ريچارد ساپِر

جلويي كه دنياي طراحي صنعتي را مثل  ولي هيچ حركت رو به . 4ن با طراحي ديتر رمسهاي براو و دستگاه
واقعاً حركت خاصي در «: گفت لين مي. و هربرت بايِر به هيجان آورد، وجود نداشت 5كارهاي ريموند لووي

دركش . استيو مشتاق به تغيير اين روند بود. ي سيليكان شد، به خصوص در دره طراحي صنعتي مشاهده نمي
ذن  رايشِكشيد كه از گ گرايي را به آغوش مي ساده. و اين جالب بود ،دست از طراحي شفاف بود ولي نه يك

توليداتش همچنان بامزه . داد اين باعث سردي محصوالت شود گرفت ولي اجازه نمي به سادگي نشأت مي
باقي ماندند چون با اينكه در مورد طراحي بسيار جدي و عالقمند بود ولي همزمان حس بازيگوشي هم 

  ».داشت
سازي با  وع كرد به ارتباطاو به سبك ژاپني عالقمند شد و شر ،گيري درك جابز از طراحي با شكل

 او هاي بودايي تأثير بزرگي بر اين گرايش تمرين. 7پِي. ام .و آي 6هاي اين سبك مثل ايسي مياك ستاره
. ام بودايي ژاپن را تحسين كرده نِهميشه راه و رسم بودايي و به خصوص ذ«: گفت خودش مي. داشت

به راستي آنچه اين فرهنگ خلق كرده مرا . وتو هستندهاي اطراف كي ام باغ واالترين چيزي كه در عمرم ديده
  ».گيرد نشأت مياش از ذن بودايي  تكان داده است و همه
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  شبيه يك پورشه
 

كليد بر روي نمايشگر  اي قابل حمل بود كه با برگرداندن صفحه تصوير مكينتاش نزد جف راسكين، جعبه
دفترچه . جابز با به دست گرفتن پروژه تصميم گرفت قابل حمل بودن را فداي طراحي ممتاز كند. بسته شود

ها همه رم  غال كند، مهندستلفنش را روي ميز باز و اشاره كرد كه كامپيوتر نبايد مساحتي بيش از آن اش
را شروع كردند؛   كار روي اين ايده ،1اُيامابعد از آن بود كه گروه طراحي شامل جري مانوك و تري . كردند
  .و ماوسِ جدا كليد صفحه گرفت، به همراه قرار مي كامپيوتر كيسروي  كه نمايشگريك 

ي  به دفتر برگشت و جابز را ديد كه روي نمونهاز ناهار بعد يك روز اَندي هرتزفلد . بود 1981ماه مارس 
جابز . داشت 2جيمز فريس ،بخش خدمات و بحث داغي با مدير خالقِ بود ي مكينتاش خم شده اوليه
، مثل فولكس فاصله نگيردمان هم  طراحي كالسيك نياز داريم كه از سبك كاري ما به يك«: گفت مي

  .ها از پدرش به او ارث رسيده بود اتومبيل مورب عالقه به خطوط» .اي قورباغه
  

  »!خطوط بايد اغواكننده باشند، مثل يك فراري. نه اين درست نيست«: فريس پاسخ داد
  

جابز آن (» !دنبيشتر بايد شبيه پورشه باش. نه مثل يك فراري، اين هم درست نيست«: جابز جواب داد
بيل اَتكينسن تمام شد استيو او را بيرون برد تا  كارِيك روز آخر هفته وقتي .) داشت 928موقع يك پورشه 

در عين حال طراحي » .شودرو آن  د، نه اينكه دنبالهرَب هنر عالي سليقه را باال مي«: تعريف اتومبيلش را بكند
اين . تر تر كردند ولي جزئيات را قوي ها آنها خطوط را نرم در طول سال«: كرد مرسدس را هم تحسين مي

  .ي پاركينگ گفت اين را يك روز در محوطه» .كه بايد با مكينتاش بكنيم كاري است
گروه مك دور هم جمع شدند تا فكرها را روي هم . يك طرح اوليه زد و ماكتش را با گچ ساخت اُياما
بعد جابز يك طوفان انتقادي به پا . آمدند و ديگران هم راضي به نظر مي» !قشنگه«: هرتزفلد گفت. بريزند

شعاع اولين انحنا بايد بزرگتر شود، از . خيلي شبيه قوطي شده، بايد داراي انحناهاي بيشتر باشد«: ردك
رد هاي گ داشت لبهدر واقع جديد در صنف طراحان صنعتي،  با اين ادبيات» .ي شيب هم خوشم نيامد اندازه

  »!وع استاين يك شر«: البته يك تعريف هم كرد. داد را براي كامپيوتر پيشنهاد مي
جديدترين مدل سپس . زدند ا تقريباً هر ماه بر اساس مالحظات جابز يك طرح جديد ميياممانوك و اُ

اين نه تنها كمكي به . شدند مي هاي قبلي كنار آن به صف شد و طرح به طرز دراماتيكي رونمايي مي ،گچي
. شد تك پيشنهاداتش هم نمي تكاجراي  ايجابز بر پيگيريكرد بلكه مانع از  سنجش سير تكاملي كار نمي

ي چهارم، من كه به سختي متوجه فرق آن با مدل سوم شدم ولي  آمدن نمونهبيرون با «: گفت مي هرتزفلد
دادم را به  عالقه يا تنفرش راجع به جزئياتي كه من حتي تشخيص نمي. استيو هميشه منتقد بود و قاطع

 ».آورد راحتي بر زبان مي

                                                            
1 Terry Oyama 
2 James Ferris 
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آلتو رفت تا دوباره وقتش را صرف  اي از راه رسيد و جابز به فروشگاه ميسيز در پالو باألخره آخر هفته

انداز وارد دفتر شد و گروه  دوشنبه صبح شلنگ. كند 1كويزينارت سازِ قهوهبررسي محصوالت، به خصوص 
هاي  ها و اُريب ساز فرستاد، سپس طرح پيشنهادي خود را بر اساس خطوط، خم يك قهوه پيِ خريدطراحي را 

  .آن رسم كرد
: شدي نهايي حاصل  نتيجهباألخره  تا اينكه دستگاه را حفظ كرد همچنان اصرارش بر دوستانه بودن ظاهرِ

نمايشگر خوان در زيرِ صورت انسان با يك ديسك طرحي شبيه .ها و  تر از اكثر دستگاه ك بلندتر و باريكم
تورفتگيِ. بودسر آدميزاد  شبيه به دستور جابز نوار . مانست ميي مهربان  يك چانه ي آن به پايه نزديك

ليسا فاصله  -از عوامل عدم جذابيت-تر شد تا از حالت پيشاني نئاندرتالي  پالستيكي باالي نمايشگر كشيده
هر چند «: گفت هابعد اُياما. ثبت گرديد اُيامامانوك و  ،اختراع كيس اپل به نام استيو جابز ثبت حقِ. بگيرد

با . تبديل كرد ت او بود كه طرح را به آنچه هست،ها و تخيال استيو هيچ يك از خطوط را نكشيد ولي ايده
  ».كه استيو به ما فهماندچه شكلي است تا اين ”دوستانه“فهميديم يك كامپيوتر  نمياصالً صداقت بگويم ما 

نيز مشابهي را در طراحي رابط كاربري جابز افراط ن با ذوق زياد پريد . عمال كردايك روز بيل اَتكينس
محاسبات رياضي . بود هبيضوي نوشت شكالِنظير براي طراحي سريع دواير و اَ الگوريتمي بي. توي دفتر تگزاكو

از آن  68000ي موتوروال  مجذور گرفتن بود كه پردازندهبراي درست كردن دواير معموالً نيازمند 
جمع يك سري اعداد فرد، يك “: كه مبني بر اين اصل ه بودولي اَتكينسن راهي پيدا كرد. كرد پشتيباني نمي

هرتزفلد به خاطر .) و غيره 1+3+5=9، 1+3=4براي مثال ( ”دهد به دست مي را سري از اعداد با جذر صحيح
دواير و «: ي آزمايشي توسط اَتكينسن، همه كف كردند به غير از جابز كه گفت ا اجراي نمونهآورد كه ب مي

  »اي؟ هاي گرد چه كرده مستطيل با گوشه ها خوبند، ولي در مورد رسمِ بيضي
و توضيح داد كه تقريباً انجامش غيرممكن » كنم واقعاً نيازي بهش داشته باشيم فكر نمي«: اَتكينسن گفت

كنم و فقط مواردي را كه واقعاً مورد نياز بود در طراحي ساده كاربرد را  رهاي پ خواستم گرافيك يم«: است
  ».دستور كار گذاشته بودم

فقط دور اين اتاق را ! رد تقريباً همه جا هستهاي گ مستطيل با گوشه«: جابز باال پريد و با عصبيت گفت
هست، هم و در بيرون حتي بيشتر از اين «: رد و ميز و ساير اشيا اشاره كردوب و براي مثال به وايت» !نگاه كن

ها و تابلوهاي تبليغاتي و  ي اتومبيل روي برد و پنجره پيادهبه اَتكينسن را » !كند تقريباً هر جا كه چشم كار مي
مثال پيدا كرديم، آنقدر نشانش دادم  17در سه خيابان تقريباً «: گفت جابز مي. رانندگي را نشانش داد عالئم

  ».تا باألخره متقاعد شد
باشد، حق با تو “آخر سر وقتي به يك عالمت پارك ممنوع اشاره كرد، من گفتم «: گفت اتكينسن مي

هرتزفلد به » !شد هاي اصلي بدل مي گرد بايد به يكي از طرح حاال ديگر مستطيل گوشه. و تسليم شدم ”ستا
. روي صورتش بودهم همان روز عصر، بيل به دفتر تگزاكو برگشت و يك لبخند گُنده «: آورد كه خاطر مي

به لطف اصرار جابز بر » .كشيد گرد مي هاي گوشه اش حاال به سرعت برق و باد مستطيل ي آزمايشي برنامه
ها در ليسا و مك و تقريباً هر كامپيوتري بعد از آن، صاحب  كادرهاي نوشتاري و پنجرهاش،  خواسته
  .ندهاي گرد شد گوشه

                                                            
1 Cuisinart 



ه زد ا و د ل  ص  ١٣٠ :صـفـحـه|  ف
تمام انواع سريف و  ونوشتاري شد  حروف هاي طراحيِ كالج ريد عاشق سبك نويسيِ جابز در كالس خوش

وقتي «: گفت تجربهخودش بعدها راجع به آن . را ياد گرفت وفسريف و فضاهاي پيش و پسِ حر سانس
از آنجايي كه در مك از » .اش به خاطرم آمد كرديم، همه داشتيم اولين كامپيوتر مكينتاش را طراحي مي

سليقه گرفته  ، از ظريف و باي متنوع و متعددها شد، امكان درست كردن فونت طراحي پيكسلي استفاده مي
 .پيكسل به پيكسلِ آنها بر روي نمايشگر وجود داشت نمايشو نيز  ،هم رب هم و  تا در

در فيالدلفيا به  1دبيرستانش را از سابارباني  دورهها يكي از دوستان  هرتزفلد براي طراحي اين فونت
فيالدلفيا انتخاب  هاي قطار بين شهريِ ها را از روي اسامي ايستگاه آنها اسم فونت. 2؛ سوزان كرطلبيدكمك 
يك روز عصر به . خيلي خوشش آمد نامگذاري نوعجابز از اين . 6و رزمنت 5، آردمور4، مريون3اُوِربروك: كردند

كس از آنها چيزي  شهرهاي كوچكي كه هيچچرا «: ناليد كهاين از . ها تمركز كرد دفتر آمد و روي نام
شيكاگو، : شدند نامگذاريها دوباره  فونتلذا » .انتخاب كنيمبايد اسم شهرهاي با كالس جهان را  .نه! ؟نشنيده

  .9وِنيز و 8فرانسيسكو، تورنتو ، لندن، سان7نيويورك، ژِنو
. كافي قائل شوند ها ارزشِ فونت ي جابز به طراحيِ توانستند براي عالقه كوال و برخي ديگر هرگز نمي مارك

هاي بهتري داشته  نظير بود، مدام هم اصرار داشت فونت ها بي دانش او در طراحي فونت«: گفت كوال مي مارك
هاي  فونت پذيرِ دل طراحيِ ،در حقيقت» ”؟تري نداريم به نظرت كارهاي مهم! فونت؟“گفتم  باشيم، من مي

گرافيكي، كمك فراواني به صنعت نشر روميزي كرد و  امكاناتليزري و ساير  در تركيب با چاپِ مكينتاش
نگارهاي دبيرستاني  از روزنامه-بين عموم افراد جامعه  ضمندر . هاي شركت اپل شد بدل به يكي از پايه

در  حتي. كاربرد يافتنيز  - كردند هاي انجمن اوليا و مربيان را مرتب مي اعالميهگرفته تا مادرهايي كه 
كه زماني فقط مورد توجه  اي ؛ مقولهمؤثر افتاد نيزي فونت  براي آشنايي با مقوله يومي عم گيري عالقه شكل

  .هاي صنعت طراحي و چاپ بود بيچاره صاحبان صنعت چاپ، ويراستارهاي موسپيد و ساير بدبخت
هاي  آشغال براي فايل سطل مثال آيكانِ به عنوان. طراحي كردبراي مك آيكان هم چند سوزان كر 

براي شان  مشترك وسواساو و جابز آن را فقط به خاطر . تني كه به بهبود رابط كاربري كمك كرددورريخ
خواست كارهاي جديد  آمد و مي معموالً آخر روز مياستيو «: گفت سوزان مي. مك درست كردندعاليِ  طراحي
هم شنبه  گاهي صبح يكحتي جابز » .جزئيات بصري داشت در موردهميشه سليقه و درك خوبي . را ببيند

ها كار كنند و البته با وجود  رساند تا روي طرح خودش را ميهم بايد سوزان  در اين مواقعآمد،  ميبر سر كار 
به عنوان مثال يك آيكان خرگوش كه براي تغيير . وقتي، يك چالش جديد در راه بود استيو، هر وقت و بي
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نماد خيلي شبيه “ن خاطر رد كرد كه آن جانور خزپوش ماوس تعبيه شده بود را فقط به اي سرعت كليك

  .بود ”هاي مذكرگرا همجنس
اَتكينسن . مبذول داشتمتني  ها و جزئيات اسناد باالي پنجرهكشويي جابز توجه مشابهي نيز به نوارهاي 

كاربري ليسا را رابط . كشيد و كر را مجبور كرد آنها را بارها و بارها بازطراحي كنند چون از ظاهرشان زجر مي
تر و داراي  لطيفهاي مك  ها و پنجره خواست آيكان اش دوست نداشت و مي به خاطر سياهي و زنندگي

طرح مختلف را اجرا  20بايد حداقل براي كسب رضايت استيو «: گفت اَتكينسن مي. دنهاي باريك باش راه راه
 كرد وقت زيادي روي يكي از ابزارهاي كوچك يدر مقطعي كر و اَتكينسن از اينكه مجبورشان م» .كرديم مي
جابز كفرش . تري هم وجود داشت كارهاي مهمبه نظرشان شاكي شدند، چون  بگذارند ها پنجره بااليِ نوارِ
كنيد؟ اين كه فقط يك  توانيد تصور كنيد كه هر روز داريد به اين چيز نگاه مي مي«: آمد و با فرياد گفت در

  »!همين .دهيمبد درست انجامش كوچولو نيست، باي چيزِ
. تمايالت وسواسي او پيدا كرد هدايتها و  كريس اسپينوزا راهي براي جلب رضايت جابز نسبت به طراحي

  وازنياك در روزهاي كار در گاراژ بود و با اين توجيه كه هميشه وقت براي درس او يكي از دستيارهاي جوانِ
كند، توسط جابز از بركلي بيرون  ي مك فقط يك بار به آدم رو مي كار در پروژه بخت اماخواندن هست 
وقتي «: گفت هرتزفلد مي. حساب طراحي كند كريس تصميم گرفت براي مك يك ماشين. كشيده شده بود
داد همه دورش بوديم، بعد نفسش را حبس كرد و منتظر  حساب را به استيو نشان مي داشت ماشين

 ».او شد العمل عكس
رنگ پس زمينه خيلي تاريك و . ست ولي در كل، مزخرفي بيش نيستاب، اين يك شروع خُ«: جابز گفت

اسپينوزا هر روز طرح را بر اساس » .ها هم خيلي بزرگند اشتباه است، دكمه ضخامت برخي خطوط كالً
 عصر باألخره يك روز .رسيد مياز راه كرد ولي با هر تغييري انتقادات جديدي  سازي مي نهيانتقادات استيو به

حساب  اشينجابز، م  استيو«: حلي كه به او الهام شده بود، رونمايي كرد وقتي جابز آمد، اسپينوزا از راه
ي  حساب را با تغيير خطوط، اندازه ماشين شكلِتا داد  كاربر اجازه مي به حاال برنامه» !ات را بساز عالقه مورد
يك لبخند خالي، جابز شيرجه رفت به جايِ . سازي كند ها، شخصي و ساير ويژگي  زمينه ها، پس ها، سايه دكمه

بعد از ده دقيقه به چيزي كه . اش را پياده كند حساب تا سليقه توي برنامه و شروع كرد به بازي با ماشين
سال به صورت  15هيچ عجيب نيست كه آن طرح به مكينتاش منتقل شد و براي . خواست رسيد مي

  .ارد باقي مانداستاند
ي  براي همه فراگير و پايدارطراحي  سبكبا وجود تمركز روي مكينتاش، جابز مايل به ايجاد يك 

كسي مثل  ؛داراي كالس جهاني بيابد يك طراح خبره واي بر پا كرد تا  بنابراين مسابقه. محصوالت اپل بود
سفيد به رنگ  ي او قهنه به خاطر عال گذاشته شد، ”سفيد برفي“نام پروژه . نديتر رامس در شركت براو

برنده كسي نبود جز هارتموت . رمز هفت كوتوله براي توليد محصوالتي با اسم شكه به خاطر تمايلبل
جابز براي مالقات با او به . هاي ترينيترون سوني بود طراح آلماني كه مسئول طراحي تلويزيون ،1اسلينگر
ي اسلينگر به طراحي قرار گرفت،  در باواريا پرواز كرد و نه تنها تحت تأثير عالقه ”جنگل سياه“ي  منطقه
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در ساعت هم  كيلومتر 160هاي باالتر از  ي او در رانندگي با مرسدس در سرعت بلكه مسحور سبك جسورانه

  .شد
اپل وجود والت محصاي .ان.امريكايي در دي يژن“گرچه آلماني بود ولي اعتقاد داشت كه بايد اسلينگر 
 يجذابيت“و مزين به  ”هاليوود و موسيقي“م از لهِم ”كاليفرنيايي  كامالً“كه يك ظاهر  ”داشته باشد

برداشتي  ”كند، رم از احساس تبعيت ميفُ“ي كلي طراحي او اين بود كه  قاعده. را القا كند ”طبيعي
مورد ي محصول طراحي كرد تا مفهوم  نمونه 40او  ”.كند فرم از كاركرد تبعيت مي“شخصي از اصل آشناي 

ها  يكي از طرح» !آره، اين خودشه«: علناً جار زد، را به نمايش بگذارد و وقتي جابز آنها را ديدنظر خويش 
 ،هايي گرد و شيارهاي خطي باريك اي سفيد، لبه گرديد؛ با بدنه انتخاب II-Cبالفاصله براي محصول اپل 

. جابز به شرط نقل مكان به كاليفرنيا، اسلينگر را دعوت به همكاري كرد. و هم براي تزيينهوا  هم براي تهويه
ترين  آغاز يكي از محكم ،آن دست دادن«ي اسلينگر  نه چندان متواضعانهبيانِ  طبقسپس دست دادند و 

در  1983ط سال در اواس 1ديزاين  ي اسلينگر، با نام فراگ مؤسسه» .ها در تاريخ طراحي صنعتي شد همكاري
تك  ميليون دالر همكاري با اپل را آغاز كرد و از آن پس تك 1.2آلتو گشايش يافت و با مبلغ ساالنه  پالو

  ».شده در كاليفرنيا طراحي«: ي تفاخرآميز را بر خود داشتند اين نوشته ،محصوالت توليدي
اين است كه حتي زواياي پنهاني محصوالت نيز عالقه به استادكاري،  عيارِ جابز از پدرش آموخته بود كه

مدار چاپي  بررسي صفحه ضمنِكاربردهاي اين فلسفه در  - و مؤثرترين- ترين  يكي از مهم. شوند ساخته زيبا
ديد ولي جابز از  هيچ كاربري آن را نمي. ها و ساير قطعات در قلب مكينتاش بود، نمود يافت كه ميزبان تراشه

هاي  اين قطعه واقعاً قشنگ است ولي به تراشه«: گفت. كردبه آن وارد  ي رانتقاداتشناسي ا منظر زيبايي
 ».شان خيلي به هم نزديك است خطوط. زشتند. يدنگاه كن حافظه

به گمانم فقط مهم است «: وارد حرفش را قطع كرد و پرسيد كه چرا اين مهم است تازه ينيكي از مهندس
  ».نيست كه كسي داخل كامپيوتر را ببيندقرار . كه دستگاه چقدر خوب كار كند

يك نجار . خواهم تا جاي ممكن زيبا باشد، حتي با اينكه قرار است داخل كيس برود مي«: جواب دادجابز 
كند، حتي با وجود اينكه جلوي چشم كسي  ها استفاده نمي وقت از چوب بد براي پشت قفسه خوب هيچ

بازگو  چنين مصاحبه درسي را كه از پدرش آموخته بوديك در  ،ي مك چند سال بعد، پس از عرضه» .نيست
  :كرد

  
»پشت  نبراي ساخت ييال سه سازد، هرگز از تخته  دار مي قفسه اگر شما يك نجار باشيد كه دارد يك كمد

كه  ، خود شمادهند و در ديدرس كسي نيست اش مي حتي با اينكه به ديوار تكيه .كنيد آن استفاده نمي
در هر شغلي كه هستيد كند،  فرقي نمي .كنيد بنابراين از يك تكه چوب خوب استفاده مي !نجاستدانيد آ مي

  ».شناسي و كيفيت در تمام شئون كارتان جاري باشد براي اينكه بتوانيد شب راحت بخوابيد، بايد زيبايي
  

كتاب راجع به  مردم از روي جلد. بندي و معرفي محصول را آموخت كوال اهميت بسته جابز از مارك
ي مكينتاش، جابز يك طرح كامالً رنگي انتخاب و مدام سعي كرد  كنند بنابراين براي جعبه متنش قضاوت مي
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: گفت يكي از اعضاي گروه مك كه با جوآنا هافمن ازدواج كرد، در اين باره مي 1آالين راسمن. آن را بهتر كند

مردم بعد از خريد دستگاه، جعبه را . ز طراحي كنندمرتبه طراحي و با 50هاي تيم را وا داشت  بچه«
به نظر راسمن اين » .بندي داشت انداختند توي سطل آشغال ولي استيو وسواس عجيبي روي بسته مي

ها بودند و از سوي ديگر مشغول  جويي در تعداد تراشه ي عدم تعادل بود؛ از سويي مشغول صرفه دهنده نشان
كرد،  ولي براي جابز هر يك از جزئياتي كه مكينتاش را جذاب مي. قيمت نبندي گرا خرجي براي بسته ول

 .ها به تنهايي اهميت داشت فارغ از ساير هزينه
. روي جعبه نهايي شد جابز گروه مكينتاش را دور هم جمع كرد تا جشن بگيرند باألخره وقتي كه طرحِ

راين يك برگه كاغذ و يك خودكار بيرون آورد و بناب» .كنند واقعي اثرشان را امضا مي هنرمندانِ«: گفت مي
كس آنها را  درست است كه هيچ. ها حك شد آن امضاها داخل تمام مكينتاش. دور گرداند تا همه امضا كنند

امكان ظريف و  مدار اصلي كه تا حد ديد ولي اعضاي گروه از وجودشان مطلع بودند، درست مثل صفحه نمي
بارل اسميت اول رفت و . يك آن روز جابز همه را به اسم صدا زد، يك به . بود باسليقه طراحي و ساخته شده

وسط صفحه پيدا كرد و اسم خودش را در نفر، جايي درست  45ي  استيو تا آخر صبر كرد و بعد از همه خود
 با خلق چنيناو «: به قول اَتكينسن. بعد نوشيدني سرو كردند. با حروف كوچك و با خطي مجلل نوشت

 ».نگاه كنيم ”هنر“مان مثل  كرد به حرفه لحظاتي، كاري مي

                                                            
1 Alain Rossmann 
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معرفي كرد، جابز از گروه خواست يكي  1981ام كامپيوتر شخصي خودش را در آگوست .بي.وقتي آي
محصولي «گفت  كريس اسپينوزا به آن مي» .آشغال است«اين بود كه  ءاتفاق آرا. براي كالبدشكافي بخرند

كرد و  دستگاه از دستورهاي خطي قديمي استفاده مي. و اين نزديك به حقيقت بود» كُند و تالشي مبتذل
هم فكر  ٪1در اين مقطع بود كه اپل دچار آفت غرور شد، رئساي شركت حتي . نمايشگرش پيكسلي نبود

ام بخرند و نه .بي.هاي معظم، تجهيزات خود را از شركتي تثبيت شده مثل آي كردند كه مديران شركت نمي
. كرد بيل گيتس داشت از اپل ديدن مي ،ام.بي.درست در روز معرفي محصول آي. ي پيشرو از سيب گازخورده

  ».آيد بفهمند چه باليي دارد سرشان مييك سال طول كشيد تا . شان مهم نبود انگار اصالً براي«: گفت مي
منتشر  1ژورنال استريت تمام صفحه در وال اش يك آگهيِ اعتماد به نفس گستاخانه اپل براي جار زدنِ

بين   اي به جنگ دو سويه اين آگهي به طرز هوشمندانه» .ام.بي.جداً كه خوش آمدي آي«كرد، با اين تيتر 
هاي ديگري مثل  اشاره داشت و به راحتي شركت ”با جالل و جبروت امِ.بي.آي“و  ”اپلِ انقالبي و نوآور“

 .گرفت وقفه در تالش بودند، ناديده مي را كه مثل اپل بي 3و آزبرن 2كومودور، تَندي
فكر ببيند كه در مقابل  جابز در طول دوران كاري، دوست داشت خودش را يك شورشي روشن

يا يك سامورايي بودايي كه با نيروهاي  4گرفته، يك جنگجوي جِدايصفت قرار  هاي شيطان امپراطوري
 او با هوشمندي اين جنگ را نه به عنوان يك رقابت. ام دشمن مناسبي بود.بي.آي. تاريكي در جنگ است

اگر بنا به داليلي ما مرتكب «: به يك گزارشگر گفت. تجاري بلكه به عنوان كشمكشي معنوي جا زد
ام برنده شود، احساس من اين است كه وارد دوراني تاريك، چيزي شبيه به .بي.ويم و آياشتباهات بزرگي ش

ام كنترل .بي.چنانچه آي. خواهد انجاميدسال به طول  20قرون وسطاي كامپيوتري خواهيم شد كه حدود 
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ه د س ل  ص  ١٣٥ :صـفـحــه | ف
در صحبت با (سال بعد كه  30حتي » .را متوقف خواهد كرد اي بازار را به دست بگيرد تقريباً هرگونه نوآوري

ام در .بي.آي«: كرد مقدس تصوير مي انداخت، آن را به سان جنگ صليبيِ به آن رقابت نظر ميدوباره ) من
آنها نيرويي براي پيشبرد خالقيت و نوآوري نبودند بلكه نيروي . اصل مايكروسافتي بود در اوج شقاوت

  ».ندا فت و گوگل چنينمايكروسا ،AT&Tآمدند و امروزه  شيطاني اين بازار به شمار مي
  

ي  متأسفانه براي اپل اتفاق ديگري هم در حال رخ دادن بود، جابز يكي ديگر از رقباي قابل مالحظه
ي ليسا  او را از پروژه. ي رواني داشت اي جنبه اين موضوع تا اندازه! ليسا: مكينتاش را هم نشانه رفته بود
جابز هميشه رقابت سالم را راهي براي . بته اين تنها جنبه نبودال. انتقام بود اخراج كرده بودند و حاال وقت

دالر شرط بست كه مك قبل از ليسا  5.000 كُوچديد براي همين هم با جان  لشگريان خود مي انگيزشِ
هاي  جابز مدام بچه. شد او با ديگران، ناسالم مي كرد كه رقابت مشكل وقتي بروز مي. عرضه خواهد شد
روي ليسا  HPهاي مهندسي  كرد كه با روش ين افراد شركت و در تقابل با افرادي معرفي ميگروهش را بهتر

  .كردند كار مي
راسكين براي ساخت يك دستگاه قابل حمل، ارزان و  ي اوليه ي جابز از نقشه با دور شدنِ ،تر اينكه مهم

قدرت، در واقع مكينتاش به عنوان دستگاهي روميزي با رابط كاربري گرافيكي تعريف و از اين منظر بدل  كم
  .كشيد را از بازار به چالش مي ليساي اصليقيمت كه به احتمال زياد سهم  شد به يك ليساي ارزان

افزارهاي كاربردي ليسا اين بود كه هر دو محصول را طوري بسازند كه قادر به  لَري تسلر مدير نرم نظرِ
شرايطي فراهم كرد كه  ،برقراري صلح او با اين رويكرد و براي. ي مشترك باشند برنامهاجراي تعداد زيادي 

به مهندس  25. ي مكينتاش را نمايش دهند ي اوليه نمونه بيايند وي ليسا  اسميت و هرتزفلد به دفتر پروژه
، درب اتاق با انفجاري به ديوار ناگهانكردند كه  ها گوش مي مؤدبانه به حرفداشتند آمدند و آن جلسه 

  .بود مزاج العاده دمدمي آدمي فوق كه داخل شد؛ مهندس ارشد طراحي ليسا 1كناري چسبيد و ريچ پِيج
وقتي نه » نتاش باعث نابودي اپل خواهد شدكند، مكي مكينتاش دارد ليسا را نابود مي«: او با فرياد گفت

خواهد ليسا را نابود  جابز مي«: اش را ادامه داد سرايي گونه ياوه اسميت و نه هرتزفلد جوابي ندادند، پِيج اين
كس  هيچ«: اين را كه گفت نزديك بود بزند زير گريه» كه بهش اجازه نداديم پروژه را كنترل كند، كند چون

» !تان نيست ولي شماها عين خيال! اند كه مكينتاش خواهد آمد خريد چون همه خبردار شده ليسا را نخواهد
هنوز سرها برنگشته بود كه دوباره سرزده داخل شد و به اسميت . و در را به هم كوفت رفتبعد از اتاق بيرون 
ش بگوييد دارد اپل را به. ستامشكل خود استيو جابز . دانم اين تقصير شما نيست مي«: و هرتزفلد گفت

  »!كند نابود مي
افزارهايش با آن سازگاري  كه البته نرم ه بودي ليسا كرد هزينه در واقع جابز مكينتاش را بدل به رقيب كم

سازگاري  IIيك از اين دو دستگاه با اپل  كرد اين بود كه هيچ تر مي چيزي كه كار را خراب. نداشت
، شانس زيادي براي رام توانمند به راستي عين روز روشن بود كه اپل بدون داشتن يك مدير اجرايي. نداشتند
  .جابز ندارد كردن
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ه د س ل  ص  ١٣٦ :صـفـحـه|  ف
  

  كنترل يكپارچه
  

كينتاش با ليسا مربوط به چيزي وراي رقابت يا انتقام بود اكراهپاي يك . جابز براي سازگار كردن م
اعتقاد داشت براي جابز . شد وافر او براي كنترل مربوط مي اي كه به ميلِ ي فلسفي در ميان بود، مؤلفه مؤلفه

وقتي يك . مستحكم داشته باشند افزارش بايد با هم پيوندي افزار و سخت آنكه يك كامپيوتر عالي باشد، نرم
شود، اين وسط مقداري از  افزاري باشد كه روي كامپيوترهاي ديگر هم اجرا مي كامپيوتر قادر به اجراي نرم

طوري كه  ؛با طراحي يكپارچه بود» جامع«محصولي  او،بهترين چيز از نظر . شوند ها قرباني مي قابليت
در چيزي كه . بوداين همان وجه تمايز مكينتاش . باشد و بالعكس افزار دوخته شده سخت افزار بر قامت نرم

شد  يرويكرد مايكروسافت م، در قرار داشت تضاد كامل با محيطي كه مايكروسافت در حال خلقش بود
 .هاي جورواجور نصب كرد افزارهاي شركت عامل را بر روي سخت سيستم

خواهد  هنرمندي نخبه كه نمي. اي است بااراده جابز آدم«: گفت مي 2دن فاربر 1نت.دي.ي زد نويسنده
چون چنين كاري به اين . هاي نااليق به طرزي شوم دستكاري شوند نويس مصنوعات دست او توسط برنامه

هاي ديالن را تغيير  مانَد كه يك نفر را از توي خيابان بياوري تا چند قلم به نقاشي پيكاسو بزند يا ترانه مي
آيـفـُن، آيـپاد و آيـپد در مقابلِ  تمايزها رويكرد يكپارچگي جابز بدل به وجه  سال در طي تمام اين» .دهد

ولي اين استراتژي براي تسلط بر بازار . نظيري از دل اين نگرش بيرون آمدند ساير رقبا شد و محصوالت بي
بگير تا جديدترين  از اولين مك«: گفت مي ”آيينِ مك“ي كتاب  نويسنده 3ليندر كاني. هميشه بهترين نبود

كننده گرفته  تا جلوي فضولي و دستكاري مصرف شوند ميهاي جابز هميشه مهر و موم  آيـفـُن، دستگاه
 ».شود

تر بر سر  پيش. قرار داشتي كاربري در كانون مناقشات بين او و وازنياك  تمايل جابز به كنترل تجربه
هاي تعبيه شده در اپل  شكاف تعدادII  -متصل كند  4هاي اضافه به مادربورد داد كارت كه به كاربر اجازه مي

 8صاحب  IIآن مشاجره را وازنياك برد و اپل . دچار اختالف نظر شدند -هاي آن بيافزايد و به قابليت
بار دست روزگار مكينتاش را در دامن جابز گذاشته بود و نه وازنياك، بنابراين از  ولي اين. اسالت شد

براي . كاربر حتي قادر به باز كردن كيس يا دسترسي به مادربورد نبود. هاي محدودي برخوردار شد اسالت
عالقمنداني مثل هكرها اين ناخوشايند بود ولي از نظر جابز، مكينتاش دستگاهي براي عموم مردم بود و او 

  .شده و مطمئن ارائه كند ي كنترل خواست به آنها يك تجربه مي
اين بازتابي از «: گفت دفتر تگزاكو استخدام شد، مي براي مديريت بازاريابيِ 1982در سال  كه 5بِري كَش

ما كنترلي روي “ناليد كه  مدام مي IIاستيو در صحبت از اپل . شخصيت او بود كه ميل به كنترل داشت
رگز اين اشتباه را ه. خواهند باهاش بكنند اي كه مردم مي كننده آن نداريم، نگاه كن به اين كارهاي ديوانه
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ه د س ل  ص  ١٣٧ :صـفـحــه | ف
و تا آنجا پيش رفت كه ابزارهايي ويژه براي باز كردن كيس مكينتاش طراحي كند، » ”تكرار نخواهم كرد

اش كنيم  خواهيم طوري طراحي مي«: به كَش گفت. خواست مردم با آچارهاي معمولي بازش كنند چون نمي
 ».كندكس جز متخصصين اپل نتواند به داخلش دسترسي پيدا  كه هيچ

كليد گرفت تا تنها راه براي حركت دادن  نماي روي صفحه هاي جهت جابز همچنين تصميم به حذف كليد
اين راهي بود براي سوق دادن اجباري كاربران سنتي به استفاده از ماوس . استفاده از ماوس باشد ،نشانگر

كننده  كه حق هميشه با مصرفخالف ساير توليدكنندگان جابز معتقد نبود  بر. براي حركت و كليك كردن
  .ت در برابر استفاده از ماوس كاري بس اشتباه بوداست؛ يعني مقاومت ملّ

كرد به جاي  دهندگان مستقل را مجبور مي توسعه: هاي چهارجهته دستاورد ديگري هم داشت حذف كليد
مك بنويسند و اين عامل  هايي مخصوص سيستم هاي عمومي براي تمام كامپيوترها، برنامه برنامه نوشتنِ

  .بود مد نظر جابز كه افزار عامل و سخت افزار، سيستم شد به همان يكپارچگي بين نرم منجر مي
عامل مكينتاش و يا اعطاي  ي ليسانس سيستم تمايل استيو به اعمال كنترل يكپارچه او را نسبت به ارائه

دير بازاريابي مكينتاش مايك مري كه م. سازي آن به ساير توليدكنندگان بسيار حساس كرد مجوز شبيه
طور نوشته  اين. پيشنهاد اعطاي ليسانس را به جابز داد 1982وارد و پرانرژي بود، طي يادداشتي در مي  تازه
اكنون . قطعاً همه مايل هستيم كه محيط كاربري مكينتاش به عنوان استاندارد صنعت كامپيوتر در آيد«: بود

به ندرت . افزار مكينتاش است ين هدف، انحصاري بودن محيط كاربري مك به سختتنها مانع در راه تحقق ا
گذاري آن با ديگر توليدكنندگان ايجاد يا  شركتي قادر شده يك استاندارد فراگير صنعتي را بدون اشتراك

  ».پشتيباني كند
هاي  ه فروشگاهاز آنجا ك. پيشنهاد مري اعطاي ليسانس سيستم عامل مكينتاش به شركت تَندي بود

متعلق به تَندي به دنبال جلب مشترياني متفاوت از سايرين بودند او دليل آورد كه اين كار به  1شيك راديو
رويكرد او نگه . ها مخالف بود ولي جابز از اساس با اين گونه طرح. سهم فروش اپل آسيبي وارد نخواهد كرد

كه در آن استانداردهاي مد نظر او برآورده  ي، محيطداشتن مكينتاش تحت يك محيط كنترل شده بود
ترسيد، اين رويكرد در مسير بدل شدن به استاندارد صنعت  گونه كه مري هم مي ولي همان .شد مي 

  .خورد ام به مشكل بر.بي.ي آي كامپيوترهاي شخصي آن هم با وجود شبكه
  
 

  ي سال برگزيده
 

. ي تايم خواهد شد رو به پايان بود، جابز به اين عقيده رسيد كه مرد سال مجله 1982در حالي كه سال 
ها را  فرانسيسكو، به دفتر تگزاكو وارد شد و بچه در سان تايميك روز با مايكل موريتز رئيس شوراي سردبيري 

را  ”كامپيوتر“در عوض مجله . نرفتولي سال تمام شد و جابز روي جلد تايم . به مصاحبه با او تشويق كرد
  ”.ي سال برگزيده دستگاه“ :ي سال انتخاب كرد و تيتر زد ي آخرين شماره به عنوان برگزيده

                                                            
1 Radio Shack 



ه د س ل  ص  ١٣٨ :صـفـحـه|  ف
 1بر اساس گزارش موريتز و به قلم جِي كاكز :ي اصلي به معرفي استيو جابز اختصاص داشت ضميمه

 نظير اقناعِ بي با قدرت«: در مقاله آمده بود. نوشت نگاري كه اغلب راجع به موسيقي راك مطلب مي روزنامه
اش كه بايد مورد حسادت فداييان مسيحيت باشد، اين استيو جابز است كه پيش  مشتري و ايمان متعصبانه

  ».ردهها آو از هر كس ديگري درها را گشوده و كامپيوترهاي شخصي را به خانه
بعد از نوشتن كتابي راجع به اپل (آنقدر زننده كه موريتز -ولي در بعضي جاها زننده بود  ،غني لهقام متنِ

 اش گزارشكه منكر آن و مدعي شد ) گذاري سكويا براي شراكت با دان ولنتاين سرمايه  و پيوستن به شركت
 2رل- اند- ايع مزخرف دنياي موسيقي راكشان شرح وق توسط يكي از ويراستارهاي نيويوركي كه كار معمول

ي  دايره“در مقاله به نقل از باد تريبِل به  ».با شايعات پست به گَند كشيده و بعضاً سانسور شده است«بوده 
اما بايد بهترين نقل قول . اشاره شد ”كرده او در بعضي از جلسات گريه مي“و اينكه  ”جابز تحريف واقعيت

 ».بسازدتواند يك شاه عالي براي فرانسه  جابز مي« :كه گفت نستداجف راسكين  از آنِرا 
. ي تايم براي از جرأت انداختن جابز، وجود دختري را كه او از خود رانده بود علني كرد؛ ليسا برنان مجله

توانسته راجع به ليسا اطالعات داده باشد، كوتكي است و او را  دانست كه تنها كسي كه مي جابز خوب مي
رشگر تايم از من پرسيد آيا وقتي گزا«: گفت كوتكي مي. ي اعضاي تيم مكينتاش سرزنش كرد جلوي همه

دهد منكر وجود  يك دوست به دوستش اجازه نمي ”.البته“جابز دختري به نام ليسا دارد يا نه من گفتم 
من هرگز قصد ندارم به دوست خودم فرصت اين حماقت را بدهم كه پدر بودن خودش را . فرزندش شود

 كرد، به همين خاطر توي جمع به من نسبت يآبرويي م استيو خيلي عصباني بود و احساس بي. انكار كند
به در اين باره . ولي آنچه واقعاً جابز را به هم ريخت اين بود كه دست آخر، مرد سال تايم نشد ».خيانت داد
  :من گفت

سال داشتم و اين در كل برايم مهم  27تايم قصد داشت مرا به عنوان مرد سال معرفي كند، كه فقط «
سن بوديم، من  هم. ي مقاله فرستادند آنها مايكل موريتز را براي تهيه. قعاً عالي استكردم وا فكر مي. بود

بعد هم كه آن افتضاح را به بار . كرد و با من راحت نبود توانم بگويم كه او حسودي مي خيلي موفق بودم و مي
يارو را مرد سال اعالم توانيم اين  ما نمي“طوري كه سردبيران در نيويورك، با خواندن مقاله گفتند . آورد
ديگر هرگز راجع به چيزي اينقدر  كه به خودم ياد دادم. ولي درس خوبي بود. اين واقعاً ناراحتم كرد ”.كنيم

به دفترم  3آنها مجله را با پست فدكْس. زده نشوم، چون به هر حال رسانه، سيركي بيش نيست هيجان
انتظار ديدن عكس خودم روي جلد بودم، ولي يك  الً چشميادم هست پاكتش را كه باز كردم، كام. فرستادند

و وقتي مقاله را خواندم از شدت ناراحتي گريه  ”هان؟“: پيش خودم گفتم. عكس كامپيوتر زد توي ذوقم
  ».كردم
  

انصافي كرده و البته  در حقيقت دليلي وجود ندارد كه باور كنيم موريتز حسادت داشته يا در گزارش بي
من يك (آن سال . ز برخالف تصور خودش هرگز قرار نبود به عنوان مرد سال انتخاب شودكه آن سال، جاب

ي سال  دبيران ارشد خيلي زود به اين نتيجه رسيدند كه خود كامپيوتر برگزيده) ي تازه كار بودم، نويسنده
                                                            

1 Jay Cocks 
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ه د س ل  ص  ١٣٩ :صـفـحــه | ف
 1جرج سيگالها قبل تصميم بر آن شد كه يك اثر هنري از پيكرتراش معروف  باشد و نه يك فرد و از ماه

هرگز جابز را لحاظ نكرديم، «: گفت كه آن زمان يكي از دبيران مجله بود، مي 2رِي كيو. طرح روي جلد باشد
در ضمن ممكن نبود كه به كامپيوتر شخصيت واقعي بدهيم، بنابراين اولين باري بود كه تصميم گرفتيم يك 

  ».اصالً دنبال يك چهره براي طرح روي جلد نگشتيم. جان داشته باشيم بي ي برگزيده
  

 5.000و جابز بدهي  - يك سال پيش از تكميل مك- عرضه كرد  1983ي  ليسا را در ژانويه ،اپل
عمومي محصول را به  معرفيچه او جزو تيم ليسا نبود ولي به نيويورك رفت تا  گر. داد كُوچاش را به  دالري
  .اي اپل انجام دهد رئيس و مرد رسانهعنوان 

هاي ويژه را مهيج از  كه چگونه مصاحبه ه بودآموخت ،اش كنا مشاور روابط عمومي نابغه او از رِجيس مك
شان براي  شدند تا از وقت قبلي هاي منتخب پي در پي به داخل راهنمايي مي  كننده مصاحبه. آب در آورد

نهايت استفاده را ببرند، جايي كه يك كامپيوتر ليسا روي ميز قرار گرفته  3يلمصاحبه با او در اتاق هتل كارال
كرد تا صحبتي  جابز بايد بر روي ليسا تمركز مي ،ي تبليغاتي طبق برنامه. هاي زيبا دورچين شده بود و با گل

  .نيامد ولي او از پس خودش بر. از مكينتاش به ميان نيايد
ژورنال و  استريت ، وال4ويك با تايم، بيزينس- جابز هاي آن روزِ مصاحبه هايي كه بر اساس در اكثر گزارش

ليسا با  ترِ ي ارزان همين امسال نسخه«: فُرچون نوشت. ياد شده بودنيز چاپ شد، از مكينتاش  - فُرچون
 خود جابز آن پروژه را رهبري«: ويك نوشت بيزينس» .است مكينتاش نامش امكانات كمتر عرضه خواهد شد،

جهان  ترين كامپيوترِ العاده وقتي مكينتاش عرضه شود، تبديل به خارق«: و نقل قولي از او آورد كه» كند مي
 از روي عمد، درست مثل اين بود كه داشت. د بودسازگار نخواهليسا  با شهاي برنامه و اينكه» خواهد شد

   .كرد ي مرگ بدرقه مي ليسا را با بوسه
راجع به جابز بعدها . اي از آن ارائه نشد دو سال بعد ديگر نسخه. گذشت زود دربه راستي هم كه ليسا چه 

مان  هاي بزرگ بفروشيم در حالي كه تخصص سعي داشتيم آن را به شركت ،خيلي گران بود و ما«: گفتآن 
ه چند ما: شمرد توان يك دستاورد درخشان هم براي اين ناكامي بر مي» .ي عادي بود كننده فروش به مصرف

  .ي ليسا گذشت، براي شركت مبرهن شد كه بايد تمام اميدهايش را به مكينتاش معطوف كند كه از عرضه
  
 

  !دريايي باشيم دزد ييدبيا
  

كينتاش، دفتر با رشدندلي شانگروه ممنتقل شد و  5از ساختمان تگزاكو به مقر اصلي شركت در خيابان ب
بارل اسميت و اَندي  داشت كهباز در وسط  دفتر جديد يك سالن مدرنِ. رفت 3به بندلي  1983ي  در ميانه

                                                            
1 George Segal 
2 Ray Cave 
3 Carlyle Hotel 
4 Business Week 
5 Bandley 
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 2لوگان با بلندگوهاي مارتين 1سيستم صوتي توشيباخود را همراه با يك  يي منتخبويديوهاي  هرتزفلد بازي
ي  افزار در پشت يك شيشه گروه نرماعضاي از داخل سالن، . ، در آن چيده بودنددي موسيقي و صدها سي

به مرور در . شد واال پر مي-هاي اُد ميوه هر روز با انواع آب نيز آشپزخانه .قابل مشاهده بودندمانند  آكواريوم
درفر و يك موتور سيكلت  شان يك پيانوي باسن ترين سالن مياني چيزهاي ديگري هم چيده شد كه مهم

 .شاهكار بودند خلقِ بخشِ الهام ، هر دودابليو بود كه به اعتقاد جابز.ما.بي
هدف اين بود . تي قدرت خود داش در چنبره اي جابز هنوز فرآيند استخدام در گروه را به طور سختگيرانه

 نشست مي 3افزار با متقاضيان به بازي ديفندر گروه نرم. كه فقط افراد خالق، زرنگ و كمي متمرد جذب شوند
كرد تا بفهمد فرد  وار خودش را مطرح مي هاي خُل ؤالولي جابز همان س. بود ي اسميت بازي مورد عالقه كه

 يك روز هرتزفلد، اسميت و جابز با يك. كند متقاضي در شرايط غيرمنتظره چقدر خوب از فكرش استفاده مي
ي يك مشت  براي اداره شددفتر، معلوم  بهافزار مصاحبه داشتند كه به محض قدم گذاشتن  نرمبخش مدير 
در چند «: رحمانه شروع كرد، پرسيد جابز بازي را بي. شين، خيلي مقيد و رسمي استن ي آكواريوم نابغه

 »ي جنسيت را تجربه كردي؟ سالگي اولين رابطه
  

  »ببخشيد چي؟«: آن بيچاره مبهوت شد
 

چند «: جابز موضوع را عوض كرد. پاچه شده بود مرد بيچاره دست» شما كه مجرد نيستيد؟«: جابز پرسيد
نوا سرخ شده بود، من سعي كردم  بي«: آورد هرتزفلد به خاطر مي» ؟ اي دي مصرف كرده.اس.البار تا حاال 

ولي وقتي او خواست واكنش نشان بدهد، جابز » .سر راست پرسيدم بحث را عوض كنم و يك سؤال فنيِ
  .نداز خنده تركيداسميت و هرتزفلد . صداي بوقلمونتقليد و شروع كرد به  مهلت نداد

  
 . رفتراهش را كشيد و » به گمانم انتخاب مناسبي نباشم،« آن فرد با گفتنِ

  
بعد از له . انگيز، جابز توانايي دميدن روح رفاقت در گروهش را داشت ي اين رفتارهاي نفرت با وجود همه

ي مكينتاش به عنوان مأموريتي  يافت و حس عضويت در پروژه آنها را مي  هاي به اوج رساندن راه ،ها كردن آدم
گاهي در همان  و هر شش ماه يك بار، گروهش را به استراحتي دو روزه در تفرجا. دميد مهيج را در آنها مي

  .برد نزديكي مي
نفر از اعضاي بخش  50نزديك . ودب 5نزديك مونتري 4هاي پاجارو ماسه در تل 1982تفرج سپتامبر 

كينتاش در لُژي ساحلي دور آتش نشستند و خودبراي مدتي آرام . روي ميزي در مقابل آنها نشست ،جابز م
  .جار زدكننده  هايي تهييج جمله در قالب تكپايه رفت و افكارش را  بعد روي سه ليصحبت كرد و

                                                            
1 Toshiba 
2 Martinlogan 
3 Defender 
4 Pajaro 
5 Monterey 
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. توانست هم مفيد و هم مضر باشد در طول زمان مييك حكم سلبي كه » .تسليم نشويد« :اولي اين بود

گروه مك اعضاي  ،در مقابل. كردند مي يت را فداي كيفيتكم آن دوره هاي تكنولوژيك اكثر گروه
از ي   باال بود ولي خيلي از برنامهنيز شان  د كه البته احتمال موفقيتنباش ”وار عالي ديوانه“ ندخواست مي

  .بودي ديگر ن ماهه 16خبري هم از يك مهلت . عقب بودند پيش تعيين شده
» .موفق نشدن، بهتر از ساختن يك محصول پر اشتباه است«: جابز بعد از يادآوري تاريخ نهايي، گفت

به كرد تا  محصول نهايي ميي به موقعِ  عرضهها را فداي  ي ديگر بود بعضي كيفيت شايد اگر يك مدير پروژه
 هاي از پيش تعيين از پيش تعيين شده باقي بماند، زيرا به هر حال تاريخ بنديِ زمان در چارچوب اين صورت

او يك . ها نبود آدم جور ولي جابز از اين. غيرممكن است كاري اي هستند كه تغييرشان در يك فرآيند شده
  ».ي محصول، كارمان تمام نشده تا وقت عرضه«: آورد پند ديگر از آستين در

بيشترين عالقه  كه به من گفت  اي شاعرانه در خود داشت و استيو بعداً بودايي ديگر كه نگارهيك عبارت 
گروه مكينتاش كه او انگيزه اعضاي » .سفر، خود پاداش است«: را در بين جمالت قصار به آن دارد، اين بود

يك روز آنها همگي به . ليبا مأموريتي متعا نديك لشگر ويژه بودسربازان بخشيدن به آنها را دوست داشت، 
يا از خاطر برده بودند يا كه از به ياد كه شان، به لحظات دردناكي  به سفر گروهي :كردند عقب نگاه مي

مسير  جادويي در اي قلهاز آن سفر به عنوان  با رجوع به اين خاطرات خنديدند؛ و قاه مي شان قاه آوردن
  .كردند شان ياد مي زندگي

. تحقيقاتي انجام دهند ،ي مشتريان كسي پرسيد كه آيا نبايد براي آشنايي با سليقههايش  در پايان حرف
بعد » .خواهد تا اينكه ما به او نشانش دهيم داند چه مي كننده نمي كه مصرف نه، چون«: استيو جواب داد

و آن را » نيد؟خواهيد يك چيز تميز ببي مي«: پرسيد. ي يك دفتر يادداشت روزانه درآورد اي به اندازه وسيله
تواند روي پاي آدم قرار بگيرد، با  معلوم شد كه ماكتي از يك كامپيوتر مفهومي است كه مي. گشود
اين رؤياي من است از چيزي كه در «: گفت. شدند كليد و نمايشگري كه مثل يك دفتر روي هم تا مي صفحه
  ».خواهيم ساخت ي هشتم عمرمان دهه

صنعت  ي برجسته گر طور توسط تحليل ها و همين توسط سرگروهدر دو روز آتي، جلسات مختلفي 
در . كافي براي مهماني و استخر و رقص باقي بود اواخر عصر، زمانِ هر روز در. انجام گرفت 1كامپيوتر بِن رزِن

با گذر هر روز، ماحصل كار «: گويي را ارائه كرد پايان آن تفرج دو روزه جابز جلوي گروه ايستاد و اين تك
دانم سر كردن با من كمي سخت است ولي اين  مي. رود كه موجي عظيم در جهان به پا كند نفر مي 50ما ش

اش را  اكثر آنهايي كه سخنراني ي سال،ها تا سال» .ام ام انجام داده ترين كاري است كه در كل زندگي باحال
خنديدند و موافق بودند كه ايجاد  قاه مي قاه ”سخت است  سر كردن با من كمي“شنيدند، در پي يادآوري 

  .شان بوده و هست ترين كار تمام دوران زندگي باحال ،آن موج عظيم
تغييري در لحن جابز به چشم  ؛ي ليسا بود همزمان با عرضه 1983ي  تفرج بعدي در اواخر ژانويه

واقعي  هنرمندانِ«: ري در كار بودبار پند ديگ ايناما » ،تسليم نشويد« :چهار ماه قبل گفته بود. خورد مي
ي ليسا دور از  عرضه مربوط به آغازِهاي  اَتكينسن براي مصاحبه. اعصاب همه فرسوده بود» .كنند عرضه مي
جابز كوشيد مشكل را ناچيز بشمرد ولي . در بازگشت، به هتل جابز رفت و تهديد به استعفا كرد. گروه بود

                                                            
1 Ben Rosen 
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شان براي  نفر كه قلب 60. من اآلن وقت اين يكي را ندارمبيل، «: ري گفتجابز با دلخو. اَتكينسن آرام نشد

با اين حرف از اَتكينسن خواست گذشته را » .تپد آن بيرون منتظر سخنراني من هستند مكينتاش مي
 .ايمان بياورد هدفي كه داشتندفراموش كند و كمي به 

ادعا كرد كه مشكلي را كه با البراتوار صوتي . كندرا ارائه  خود هاي رايج سپس رفت تا يكي از آن سخنراني
حقيقت اين بود كه آن موقع هنوز (اينتاش بر سر استفاده از تام مكينتاش داشتند، حل كرده است  مك

بعد يك بطري آب معدني آورد .) شناخت ي تحريف واقعيت حد و مرزي نمي مذاكره در جريان بود ولي دايره
ي مكينتاش را روي صحنه غسل تعميد داد؛ جايي بيرون سالن، اَتكينسن  اوليه ي و به صورت نمادين نمونه

مهماني آن شب شامل شنا در استخر، . صداي جيغ و هوراي بلندي شنيد و با افسردگي به گروه پيوست
مدير افروزي در ساحل و رقص و موسيقي با صداي بسيار بلند بود كه تمام شب ادامه يافت و باعث شد  آتش
 .نگردندبه آنجا باز  در كارمل، از آنها بخواهد تا ابد 1ل ال پالياهت

دزد دريايي بودن، بهتر از پيوستن به «: اين بود ،گفت ميدر جلسات او يكي ديگر از جمالت قصاري كه 
يي رفتار هاي پرهياهو هاي گروه بدمد تا مثل آدم گري را در بچه خواست روح طغيان مي» .نيروي دريايي است

منظورش «: گفت سوزان كر مي. با ديگران هستند مشتاق به همكاري ،كه در عين افتخار به كارشان كنند
براي جشن تولد » .”سريع حركت كنيم و كارها را به نتيجه برسانيم. بياييد مثل مرتدها باشيم“اين بود كه 

ان منتهي به مقر اصلي نصب بزرگ داد كه در خياب 2ردوب گروه سفارش يك بيل ،جابز كه چند هفته بعد بود
  ».دزدان دريايي: امضا. سفر، خود پاداش است. سالگي مبارك استيو 28«: شد

. تصميم به برافراشتن پرچم دزدان دريايي گرفت ،3استيو كَپس به نام هاي گروه مك نويس يكي از برنامه
مخصوص  هاي ضربدريِ و استخوان بند ، چشمي سياه به دست سوزان كر داد تا نقش جمجمه يك تكه پارچه

. گذاشتنداپل به جاي سوراخ چشم جمجمه نيز يك لوگوي رنگي . دزدان دريايي را روي آن پياده كند
به جا مانده - باال رفت و پرچم را روي يك داربست  3نوساز بندلي  شنبه شبي بود كه كَپس از ساختمانِ يك

ند هفته با افتخار در اهتزاز بود تا اينكه اعضاي گروه ليسا در پرچم براي چ. برپا كرد - از كارگران ساختماني
كَپس عمليات تكاوري براي پس . اين پيام واضحي بود به رقباي مكينتاشي ؛يك چپاول شبانه آن را دزديدند

. در بياورد ،گروه ليسا بود ها كه امينِ را از چنگ يكي از منشي آنگرفتن پرچم را هدايت كرد و توانست 
آرتور راك . بازي دزدان دريايي از دست جابز خارج شودنكند هاي اپل نگران شده بودند كه  از باتجربه بعضي

» .بردند نصب آن پرچم احمقانه بود، با اين كار رسماً داشتند باقي كارمندان اپل را زير سؤال مي«: گفت مي
خودش . ا افتخار در اهتزاز باشدمراقب بود كه ب ،تكميل مك بود و در تمام مدتپرچم ولي جابز عاشق 

 ».خواستيم همه اين را بدانند ما مرتد شده بوديم و مي«: گفت مي
شان را  يعني اگر با اطمينان حرف. دانستند چطور جلوي جابز بايستند هاي گروه مك مي سرباز كهنه

ي تحريف واقعيت  رهآشنايان با داي ،1983در سال . كرد شان را تحمل و حتي تحسين مي زدند او جسارت مي
مخالفت كنند  ستيوتوانستند آهسته با دستورات ا ، حتي ميشد مياگر الزم اينكه  :نائل آمدندبه چيزي فراتر 

                                                            
1 La Playa 
2 Billboard 
3 Steve Capps 
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تخطي از امر رئيس را تحسين براي  شان ، او راهكار خائنانه و ارادهحق با آنها بوده كه شد و اگر معلوم مي

  .هميشگي خودش هم بود اين كارِ ،گذشته هااز اين. كرد مي
اپل يك بخش مجزا براي . خوان مكينتاش بود نگر از اين دست، انتخاب ديسك آينده ي تمرد بهترين نمونه

و (كه قادر به خواندن  1رمز تويگي خوان با اسم سازي و يك سيستم ديسك ي ذخيره توليد قطعات حافظه
خوانندگان - در دست طراحي و توليد داشت  ،اينچي بود ¼5هاي فالپي  روي ديسك) و بر(از ) نوشتن

معلوم شد كه تويگي  1983ولي با آماده شدن ليسا براي عرضه در بهار . آورند قديمي تويگي را به ياد مي
هرتزفلد . آمد و اين براي گروه مك بحراني بزرگ بود ي ديسك سخت مي زيرا ليسا با حافظه. عددي نيست

كرديم و ديسك سختي در كار نبود  مي كارتويگي  روياز اول داشتيم  ونچدچار اضطراب شديم، «: گفت مي
  ».تا تغيير استراتژي بدهيم

. و دبي كُلمن آمار خرابي تويگي را به جابز ارائه كرد ندمشكل را به بحث گذاشت 1983ي  در تفرج ژانويه
بيش از نيمي از . را ببيند خوزه رفت تا مراحل ساخت تويگي ي اپل در سن چند روز بعد استيو به كارخانه

داد و تهديد كرد كه تمام كاركنان  ي غضبناك داد و بي با چهره. جابز جوش آورد. خورد توليدات برگشت مي
ي پاركينگ هدايت  ويل رئيس گروه مهندسي مك، نجيبانه او را به محوطه باب بِل. خواهد كردآنجا را اخراج 

  .هاي ممكن صحبت كنند كرد تا ضمن قدم زدن، راجع به جايگزين
قاب داخل يك  آن، ديسك سوني بود كه جديد اينچيِ ½3خوان  ديسك ،جايگزينيبراي يك احتمال 

ي مشابه  انتخاب ديگر تن دادن به نمونه. شد و در جيب پيراهن جا مي داشتمحكم قرار  يپالستيك
ي  سازنده( 2الكترونيكزهاي ژاپني يعني آلپس  كننده اينچي، ساخت يكي از تأمين ½3خوان  ديسك
شد،  ي زمان حل مي آلپس، ليسانس تكنولوژي را از سوني گرفته بود و اگر مسئله. بود) IIخوان اپل  ديسك
  .آمد تر در مي ها هم خيلي ارزان هزينه

براي ) IIي اپل  طراح منبع تغذيه(رد هالت  ، يعنيهاي اپل ويل همراه با يكي از قديمي جابز و بِل
مهندسين اما . ي آلپس رفتند السير به كارخانه سريع از توكيو سوار بر قطارِ. اوضاع به ژاپن پرواز كردندبررسي 

جابز با خودش . به آنها نشان دادند نداشتند، فقط يك مدل خامبراي ارائه ي اوليه هم  آلپس حتي يك نمونه
خوان را  اشت كه آلپس بتواند ديسكاز نظر او هيچ راهي وجود ند. ويل رم كرد فكر كرد چه خوب ولي بِل

  .ظرف يك سال آينده آماده كند
 وشلواريِ كت در مالقات با مهندسينِ. تر شد هاي ژاپني، رفتار جابز وخيم ي بازديد از شركت در ادامه

هاي كوچك رسمي را طبق معمول جا  هديه. كرد به پا مي يپوشيد و كفش كتان ژاپني، شلوار جين مي
تشكيل  به او آمدگويي وقتي صف مهندسين براي خوش. داد اي نمي وقت متقابالً هديه گذاشت و هيچ مي
چون از هر دوي . زد كردند، او فقط پوزخند مي شد و مؤدبانه محصوالت را براي بررسي پيشكش مي مي

ا به من داري اين ر  براي چي«: گفت صراحتاً ،در يكي از بازديدها. ها متنفر بود محصوالت و چاپلوسي آن آدم
گرچه اغلب ميزبانان » .تواند دستگاهي بهتر از اين بسازد هر كسي مي! دهي؟ اين يك تكه آشغاله نشان مي

 جابزي  دار و گستاخانه هايي از رفتار نيش گويا داستان. شدند كردند ولي برخي هم سرگرم مي وحشت مي
  .پا بود جلوشان بر ،زنده شنيده بودند و اكنون نمايشِ

                                                            
1 Twiggy 
2 Alps Electronics Co. 
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هنوز . جابز شلوغ و ناهنجار آمد به نظرِ. ي توكيو بود ي سوني واقع در حومه كارخانه ،فگاهآخرين توق

استفاده از  بهقبالً در هتل، نظر  ويل بِل. ي تنفرش بود شد و اين مايه بخش زيادي از كار با دست انجام مي
آلپس همكاري و  تصميم گرفت كه با و در عوض، جابز موافقت نكرد ولي بودداده خوان سوني  ديسك
  .با سوني را داد مذاكرهويل دستور توقف  به بِل لذاخوان خود را درست كند،  ديسك
ويل همان موقع تصميم به تخطي جزئي از دستور جابز گرفت و از مدير سوني خواست كه  بِل
موقع قادر به آلپس به كه مشخص شد ) و زماني كه(اگر  تا ي استفاده در مكينتاش كند خوان را آماده ديسك

 ين خودش به ناممهندسيكي از بنابراين سوني . ه باشدي قطعه نيست، اپل، سوني را در دست ديگر داشت ارائه
طبعي  يك ژاپني باهوش با حس شوخ ؛را به امريكا فرستاد 2التحصيل پاردو فارغ 1هيدتوشي كوموتو

  .زيرپوستي
يعني تقريباً هر روز - آمد  ندسي مكينتاش مياش براي سركشي به گروه مه هر وقت جابز از دفتر شخصي

ي   دكهيك يك بار جابز در . كردند ها به سرعت جايي براي قايم كردن كوموتو پيدا مي بچه -عصر
فروشي در كوپرتينو به سمت كوموتو رفت و او را از سفر ژاپن به خاطر آورد ولي خوشبختانه به  روزنامه

خبر وارد سالن شد و همان زمان  روزي رخ داد كه جابز بيآن  درترين خطر  نزديك. چيزي مشكوك نشد
زود «: گرفت و با نشان دادن اتاق نظافت گفترا ها او  يكي از مهندس. كوموتو روي يكي از ميزها نشسته بود

به هرتزفلد به خاطر داشت كه كوموتو با حالتي گيج، بدو بدو » !حاالهمين ! كنم خواهش مي. برو اين تو
كوموتو  ليكلي از او عذرخواهي كردند و. حبس كشيد ،تا رفتن جابز ، يعنيدقيقه 5و براي  نجا رفتداخل آ

. ها، واقعاً عجيب است هاي تجاري شما امريكايي روش اما. مشكلي نيست«: گفتفقط بدون دلگير شدن، 
  ».خيلي عجيب
ماه  18آلپس گفتند كه حداقل هاي  بچه 1983در مي . آمد ويل درست از آب در بيني بِل پيشسرانجام 

هاي  ماسه در تفرجي ديگر اين بار هم در تل. خوان را به خط توليد برسانند ديگر زمان الزم است تا ديسك
ويل حرفش را قطع  تا اينكه بِل» خواهي چه كني؟ مي«كرد كه  جيم مي كوال داشت جابز را سين پاجارو، مارك

يك لحظه گيج شد ولي  جابز . جايگزين براي آلپس پيدا كند كرد و گفت كه شايد بتواند خيلي زود يك
و » !زاده اي حرام«: گفت. هاي سوني در كوپرتينو ظاهر شده است بالفاصله فهميد كه چرا طراح ارشد ديسك

ي هرتزفلد  به گفته. شب از صورتش پاك نشد بزرگ تا آخرِ اش نبود، بلكه آن لبخند نه تنها خشمي در چهره
غرورش را بلعيد و به خاطر اين «: اند ها كرده سرش چه ها پشت ويل و ساير مهندس اينكه فهميد بِلبه محض 

 آنبعد از تمام آن ماجراها، اين تنها كاري بود كه در » .شان تشكر كرد  از همه ،درست كارِ نافرماني و انجامِ
  .آمد اش بر مي وضعيت خطير از عهده

                                                            
1 Hidetoshi Komoto 
2 Purdue 
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 چهاردهفصل 
  

اسكالي ورود  
 

  1چالِش پپس
 
 

  
 .1984با جان اسكالي، 

  
 

  عاشقي دورانِ
 

هاي جديد، پرواز با  او عاشق طراحي خانه. بماندباقي خواست مديرعامل اپل  كوال هرگز نمي مايك مارك
شخصي و گذران زندگي با سود حاصل از سهامش بود؛ لذتي در حل اختالفات يا مراقبت از  هواپيماي

از روي اكراه اين نقش را پذيرفته بود چون در آن برهه خود را مجبور . ديد اشخاص نيازمند به پشتيباني نمي
در . باشدموقتي اين مسئوليت  داده بود كه به همسرش هم قول. ديد به مرخص كردن مايك اسكات مي

 !يك جايگزين براي خودت پيدا كن سريعاً: كه م كردبعد از تقريباً دو سال، همسرش به او تحكُ 1982اواخر 
گرچه بخشي . نخواهد آمد شركت بر ي ادارهي  در ديگر سو، جابز به خوبي واقف بود كه به تنهايي از عهده

كوال نيز با اين نظر  مارك. ودب نيز ، خودآگاهورزي بركرد اما در عين ك از وجودش، او را به اين كار ترغيب مي
بنابراين جستجو براي يافتن . ستاتجربه  اپل، زيادي تندخو و بيي  ادارهبراي به جابز گفت كه موافق بود؛ 

  .شديك نفر از بيرون شركت آغاز 
وترهاي فردي بود كه بيش از همه بر سر حضورش توافق داشتند؛ مردي كه بخش كامپي 2دان استريج

عرضه كرده بود كه گرچه جابز و گروهش آن را  خوبساخته و يك كامپيوتر  صفرام را از .بي.شخصي آي

                                                            
1 Pepsi 
2 Don Estridge 
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 1تحت نظرش را در بوكا راتونِ كاريِ استريج بخشِ. فروخت كم گرفته بودند، ولي از اپل داشت بهتر مي دست

او . نيويورك 3ام واقع در آرمونك.بي.آي هاي رايج در مقر اصليِ دور از ذهنيتمحلي  ،جاي داده بود 2فلوريدا
هاي  ايده اين توانايي را داشت كه از سرقت استيوشده بود ولي برخالف  مثل جابز، خودانگيخته و راندهنيز 

ميليون دالر  1ي  به عالوهدر سال، ميليون دالر  1جابز با پيشنهاد حقوق . كند خود حذر كارمندانِ خوبِ
هايي نبود كه  استريج از آن دست آدم. پا شد مسئوليت به بوكا راتون پرواز كرد ولي كلهپاداش براي قبول 

داد عضوي از نيروي دريايي باشد، نه يك دزد  ي كشتي دشمن بپرد و در عين حال ترجيح مي روي عرشه
است خو دلش مي. هم خوشش نيامد )ي آبي جعبه( حتي از داستان كالهبرداري از شركت مخابرات. دريايي

  ”.ام.بي.آي“كني، با عشق بگويد  پرسند كجا كار مي وقتي از او مي
عاشق كه يك مشاور صنفي ( 4كوال براي يافتن فردي ديگر، دست به دامن گَري روچ جابز و مارك

بياندازند؛ چيزي كه آنها نياز  يتصميم بر آن شد كه به مديران ساير صنوف هم نظر. شدند )بود، بازي باند
ي محصوالت مصرفي كه از تبليغات سر در بياورد و ظاهري رسمي داشته  يك فروشنده :ن بودداشتند اي

جان يعني آن زمان،  ي بازار مصرف روچ دوربينش را روي نابغه. استريت بود رايج در وال اين فرمولِ، باشد
چالش “ي با نام ي برپايي كمپين بود و ايده كوال در شركت پپسي رئيس بخش پپسي كه اسكالي متمركز كرد

استيو در سخنراني براي . آورده بود ارمغانو شهرت فراوان به بزرگ برايش يك پيروزي تبليغاتي  ”پپسي،
كالس  آن كسي كه قبل از جابز براي(، ه بوددانشجويان استنفورد، چيزهاي خوبي راجع به اسكالي شنيد

  .بنابراين به روچ گفت كه از مالقات او خوشحال خواهد شد )صحبت كرده بود
كدبانويي از ساحل شرقي منهتَن بود كه در بيرون  او مادر. داشتجابز  ازي بسيار متفاوت ا اسكالي پيشينه

ي  اسكالي به مدرسه. استريت بود وكيلي جاافتاده در والنيز پدرش  .پوشيد ميهاي سپيد  كش از خانه، دست
در ادامه، اخذ كرده و  7نرا از وارتُ  و مدرك بازرگاني 6نرفته، سپس مدرك ليسانس را از براو 5كزمار سنت

اشتياق  او .مبتكر در شركت پپسي طي كرده بود يمدارج ترقي را به عنوان يك فروشنده و مدير تبليغات
 .ي محصول و تكنولوژي اطالعات داشت براي توسعه هم اندكي

در  - از ازدواج قبليحاصل -براي گذراندن تعطيالت كريسمس با دو فرزند نوجوانش آن روزها اسكالي كه 
. آنجلس بود، آنها را به يك فروشگاه كامپيوتر برد و تحت تأثير محصوالت موجود در بازار قرار گرفت لوس

با استيو جابز  گفت كه قرار است به كوپرتينو برود و ،چرا اينقدر عالقمند شدهكه ها از او پرسيدند  وقتي بچه
ولي جابز  بزرگ شده بودندسينما  بازيگران در ميان هياهويگرچه  ؛زده شدند آنها كامالً هيجان. مالقات كند

رياست بر جابز را  فكرِ ،اسكالي كه اين باعث شد. آمد به حساب مي مشهور ي ستارهبراي هر دوشان يك 
  .تر بگيرد جدي

                                                            
1 Boca Raton 
2 Florida 
3 Armonk 
4 Gerry Roche 
5 St. Mark 
6 Brown 
7 Wharton 
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خودش . جا خورد حسابي از ديدن سادگي دفاتر و فضاي راحت آنجا ،اپل ورود به مقر اصليِبدو در او 

جابز » .تر بود پپسي هم راحتدر حتي از پرسنل تعمير و نگهداري  ،طرز لباس پوشيدن اكثر افراد«: گفت مي
آنكه صنايع بيش از  وقتي اسكالي گفت كه اكثر مديرانِ. ي دهان او را فهميد مزه ،ناهار حين صرف

ما «: دهنده به خود گرفت حالتي بشارت استيوشوند،  گيج مي هااز كار با آنكنند تحسين  كامپيوترها را
 ».مردم با كامپيوتر را تغيير بدهيم كارخواهيم طرز  مي

اي بود راجع به  صفحه 8نتيجه يك يادداشت . افكارش را خالصه نوشت ،خانه سوي اسكالي در پرواز به
. ها نظراتش عمق كافي را نداشت در بعضي بخش. ادي و تجاريي ع كننده ي كامپيوتر به مصرف عرضه

هاي فروش و  ولي اين نشانگر شوقي تازه براي يافتن راه. يادداشت پر بود از عبارات درشت، نمودارها و كادرها
گذاري در بخش  سرمايه«: خورد در بين پيشنهاداتش اين به چشم مي. بازاريابيِ محصولي فراتر از نوشابه بود

او هنوز » !كند اش واقف مي اپل براي بهبود زندگي كننده را به پتانسيلِ فروشگاهي كه مصرف درون رتتجا
از آن «: گفت اسكالي به من مي. داشت گري بر نمي ميلي به ترك پپسي نداشت ولي جابز هم دست از دسيسه

  ».الب خواهد بودكردم شناخت بهتر او برايم ج و فكر ميبود پرواي نابغه خوشم آمده  بي جوانِ
بود و  1983ي  ژانويه. پرواز كرد به نيويورك  جابزاين بار . از اين رو پذيرفت كه دوباره با هم مالقات كنند

هاي اپل از آمدن  وقفه، بچه ي بيها پس از يك روز پر از مصاحبه. پا ي معرفي ليسا در هتل كاراليل بر برنامه
استيو كراواتش را شل و اسكالي را به عنوان مديرعامل . زده شدند يك ميهمان ناخوانده به اتاق جابز شگفت

كرد، جابز  كه داشت ليسا را براي او تشريح مي كُوچجان . پپسي و يك مشتري اداري بالقوه معرفي كرد
اين  كه ادعا كرد ”العاده فوق“و  ”انقالبي“ اش مثل با كلمات هميشگيها را به صدا درآورد و  ناگهان ناقوس

  .ها خواهد بود ي زندگي كامپيوتري آدم كننده محصول دگرگون
. هاي تزئيني رفتند كاري خلوتگاه زيبا، آرام و پر از ريزهآن  ”،1فصل چهار“سپس دو تايي به رستوران 

كمپين . هاي پپسي در فروش محصوالتش گفت موفقيت ويژه سفارش داد و اسكالي از جابز غذاي گياهيِ
فكر «: فروخت بينانه را مي پپسي، به قول او نه يك محصول بلكه يك سبك زندگي و نگرش خوش نسلِ
 تفاوت در اينجا بود كه. جابز اين نظر را تأييد كرد» .وردآبار به كه نسلي اپلي  را دارد كنم اپل هم بختش مي

ها و  بر روي محصول بود و براي كسب شهرت، تلفيقي از تبليغات، همايش تمركز كمپين چالش پپسي
اش هستند  كنا در پي گفت آنچه كه او و رِجيس مك اما جابز مي. گرفت شگردهاي روابط عمومي را به كار مي

  .المللي است ي معرفي محصوالت اپل به رويدادي مهيج در سطح بين تبديل لحظه
اين يكي از «: به اسكالي گفت ،جابز در راه بازگشت به هتل. هاشان تمام شد تقريباً در نيمه شب حرف

اش در  اسكالي آن شب وقتي به خانه» .چقدر عالي بودكه توانم بگويم  نمي. هاي زندگي من بود بهترين غروب
به قول . ها بودساز تر از مذاكره با بطري گفتگو با جابز خيلي باحال. برد كُنتيكت رسيد، خوابش نمي 2گرينويچِ
روچ به  ،فردا صبح» .ها باشم را به سطح آورد ام براي اينكه معمار ايده مرا برانگيخت، اشتياق قديمي«: خودش

ايد ولي بگذار يك چيزي بهت بگويم، استيو  چه گفته تادانم ديشب شما دو  نمي«: اسكالي زنگ زد و گفت
  ».جابز به وجد آمده

                                                            
1 Four Seasons 
2 Greenwich 
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يك روز شنبه در ماه . بودراضي كردن اسكالي سخت بود ولي غيرممكن ن .دوران عاشقي ادامه يافت

. عمارت اسكالي شد نوسازِي نماي  شيفته. فوريه، جابز به شرق پرواز كرد و با يك ليموزين به گرينويچ رفت
هاي درب آنقدر دقيق نصب و  لنگه. پوندي را تحسين كرد 300ساز  هاي دست و درب قدي بلند ي آن پنجره

ي آن شد  استيو ديوانه«: گفت اسكالي مي. شدند بسته مي ياباز  ،ي انگشت اشاره يك ظيم شده بودند كه باتن
؛ كليد خوردفرآيندي نه چندان سالم بود كه بدين صورت » .بودگرا  آل چون درست مثل خودم يك ايده

  !و استكرد كه چقدر شبيه به ا اسكالي به خصوصيات جابز نگاه و بعد پيش خودش فكر مي
همسرش  40SLي جابز، مرسدس  رفت ولي با اطالع از عالقه اسكالي معموالً با يك كاديالك بيرون مي

هر قدر كه مقر اپل ساده بود مقر پپسي مجلل . هكتاري پپسي ببرد 144را به ديدن مقر  استيورا برداشت تا 
تايي  500ي فهرست  مؤسسات برگزيدهبراي جابز اين نشانگر تفاوت بين اقتصاد نوين ديجيتال و . (نمود مي

هايي  شامل پيكره(ها  هاي آراسته و باغِ مجسمه سوار بر اتومبيل از ميان درختان و بوته.) ي فُرچون بود مجله
اي شركت كه طراح  شيشه-گذشتند و جلوي ساختمان بتوني) 4و جياكومتي 3ر، كالد2، مور1ي رودين ساخته

پنجره، يك باغ  9دفتر كار بزرگ اسكالي يك قالي ايراني در كف، . بود، پياده شدند 5آن ادوارد دورل استُن
سازي، از  جابز با ديدن مركز بدن. ي مخفي و دستشويي اختصاصي داشت خصوصي كوچك، اتاق مطالعه

داشتند متحير شد و  )جدا از سالن كارمندان(ي آب گرم اختصاصي  اينكه مديران چنين فضايي با حوضچه
البته من مخالفش بودم و هنوز هم گاهي به «: اسكالي سريع موافقت كرد و گفت» .ستا  العاده خارق«: تگف

  ».روم بخش كارمندان مي
 گشت بر ميپپسي  سازانِ يي بطريااسكالي كه از گردهم. شان چند هفته بعد در كوپرتينو بود ديدار بعدي

بازاريابي مكينتاش، مسئول برگزاري اين بازديد شد ولي مايك مري مدير . براي ديدن جابز سر راه توقف كرد
: نوشت طور ، ايندانست بنابراين در يادداشتي كه براي گروه ارسال كرد ي واقعي آن روز را نمي دستورجلسه

در طول سال . هاي آينده سفارش خريد هزاران مك را بدهد شركت پپسي اين قابليت را دارد كه ظرف سال«
آقاي اسكالي يكي از بهترين مديران فروش در بين . اند الي و آقاي جابز دوست شدهگذشته آقاي اسك

  ».بنابراين بايد بازديد خوبي براي او ترتيب بدهيم ،هاي بزرگ است شركت
اين محصول «: به او گفت. بگذارد در ميانبه مكينتاش را با اسكالي  ي خود و عالقه عشقخواست  جابز مي

خواهم تو اولين كسي از بيرون باشي كه آن را  مي. ام برايم معني دارد كه ساخته بيش از هر چيز ديگري
 خوبياسكالي، جابز را نيز به . آورد و نمايش را جلو برد نمونه را از كيف در ،خود دراماتيكبه روش » .بيند مي

تمام حركاتش براي خلق لحظات . چي بود تا يك تاجر استيو بيشتر يك تبليغات«: آن محصول به ياد داشت
  ».باشد كردهها تمرين  انگار كه ساعت. شده بود تأثيرگذار، حساب

. خواسته بود براي آن معرفي خاص يك تصوير گرافيكي ويژه آماده كنند شجابز از هرتزفلد و گروه
اسكالي ممكن  اين توضيح كه» .شود چقدر زرنگ است قعاً آدم باهوشي است، باورتان نمياو وا«: گفت مي

                                                            
1 Rodin  
2 Moore 
3 Calder 
4 Giacometti 
5 Edward Durell Stone 
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كمك  بود ولي با ”برانگيز شككمي “ي تعداد زيادي مكينتاش باشد، براي هرتزفلد  است مشتري بالقوه

معرفي ين هرتزفلد ح. رقصيدند ي پپسي كه دور لوگوي اپل مي حروف كلمه :سوزان كر يك طرح آماده كرد
تا سؤال پرسيد ولي چندان  چند«: گفت هرتزفلد مي. تفاوت بود سرد و بي زده ولي اسكالي خون ذوق محصول

و به تمام معنا از خود ساختگي واقعاً رفتارش «: او هرگز نتوانست با اسكالي گرم بگيرد» .عالقمند نشده بود
آنها دقيقاً . فقط يك بازارياب بود و بس. لي نداشتكرد كه به تكنولوژي عالقه دارد و وانمود مي .راضي بود

  ».گيرند كه ژست بگيرند حقوق مي: اند طوري اين
ي عاشقانه، به يك عشق كور و  نيويورك نتيجه داد و اين رابطه در 1983تمام اين ماجراها در مارس 

. تو واقعًا خودش هستي كنم فكر مي«: شروع كردجابز زدند كه  پارك قدم مي در سنترال. كوركننده بدل شد
هاي  جابز كه قبالً هم اين ژست» .از تو ياد بگيرم بايد خيلي چيز هست كه. خواهم بيايي با من كار كني مي

. تجواب هم گرف. دانست چطور بازي كند كه اسكالي شل شود پدرانه را در زندگي تجربه كرده بود، مي
ديدم و در عالقه به  هايي بود كه در عمرم مي ترين آدم ناستيو يكي از روش. مرا جادو كرد«: گفت اسكالي مي

  ».هاي نو با هم مشترك بوديم ايده
. ي متروپوليتن رفت تا امتحان كوچكي بكند هنر نيز عالقه داشت، با او به موزه اسكالي كه به تاريخِ

خواستم  مي«: گفت ميخودش . آيا جابز واقعاً مشتاق به آموختن از ديگران هست يا خيركه خواست ببيند  مي
تواند امور را به دست  مي ،از موضوع ندارد اي ي فكري زمينه در جايي كه هيچ پيش - و چطور-ببينم چقدر 

تراشي منسوخ قرن ششم قبل از  اسكالي تفاوت بين پيكر .يونان و روم باستان قدم زدند  در سالن» .گيردب
آوري اشياء  جابز عاشق جمع. توضيح داد برايش بود را 1سميالد با سبك يك قرن بعد كه متأثر از پريكل

اسكالي . ور شده بود هاي اسكالي غوطه در صحبت آنَكدرس مربوطه را نگرفته و  ،تاريخي بود ولي در كالج
اين بار هم دچار » .استعداد باشم رپ آموزِ توانم معلم يك دانش اين حس به من دست داد كه مي«: گفت مي

. پروا بودم من هم در گذشته ناشكيبا، لجوج، متكبر و بي. ديدم مي مخود ترِ او را تصوير جوان«: افراط شده بود
هايم را انجام  آره، من هم نسبت به كساني كه خواسته. بود، ديگر ساير چيزها مهم نبود وقتي ذهنم پر از ايده

  ».رحم بودم دادند بي نمي
رود و در  ها به پاريس مي رد كه در تعطيالت و مرخصيروي طوالني فاش ك پيادهآن ي  اسكالي در ادامه

جابز هم پاسخ داد كه . شد هنرمند ميحتماً كشد و اينكه اگر تاجر نشده بود،  ي همراهش نقاشي مي كتابچه
رفتند تا  2وِي پياده به پايين براد .كرد پيشه ميدر پاريس شاعري حتماً ، ه بودشداگر با كامپيوترها عجين ن

اش را به او نشان  موردعالقه هاي موسيقي آلبوم ،نهم و چهلدر خيابان واقع  3ركوردز وشگاه كولونيجابز در فر
بعد تمام راه . 6هيل ويندهام هنرمندانِ جزِ و قطعات 5، اال فيتزجرالد4باب ديالن، جوآن بيز هايي از آلبوم بدهد؛

                                                            
1 Pericles 
2 Broadway 
3 Colony Records 
4 Joan Baez  
5 Ella Fitzgerald 
6 The Windham Hill 
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؛ جابز قصد داشت در آنجا رسيدند پارك سنترالچهارم در غرب  و خوزه و هفتاد تقاطع سنبه راه را برگشتند تا 

  .دو طبقه بخرد هاوسِ يك پِنت
اسكالي كه . توافق نهايي حاصل شد ،هاوس هاي آن پنت سرانجام موعد انتظار سر آمد و در يكي از تراس

يون ميل 1به استيو گفتم «: آن موقع به خاطر ترس از ارتفاع به ديوار چسبيده بود، براي من تعريف كرد كه
و  دانستجابز اين را شدني » .خواهم قرارداد مي يامضا ميليون دالر هم براي پاداشِ 1دالر حقوق ساالنه و 

مان شود، چون تو بهترين كسي  نبايد مشكالت مانع. پردازم حتي اگر مجبور شوم از جيب خودم مي«: گفت
افزود كه  سپس» .ها است ي بهترين ستهمطمئنم كه براي اپل مناسبي و اپل شاي. ام هستي كه تا به حال ديده

كسي است كه همان كه اسكالي  استمطمئن  اً قابل احترام باشد كار نكرده وتا آن موقع براي كسي كه واقع
زدن، نثار چشمان  ي بدون پلك هاي خيره و در انتها، يكي از همان نگاه. تواند خيلي چيزها به او بياموزد مي

   !آخر اسكالي كرد؛ تيرِ
و او  شنددوست با فقط با همكه شايد بهتر باشد اين :هم مطرح كردرا اسكالي پيشنهاد ديگري 

هر زمان كه در نيويورك باشي، من با كمال ميل وقتم را به «: زمين به جابز بدهد هايش را از بيرونِ مشاوره
استيو سرش را پايين «: نقل كردجالبي ي  خاطره ،ي به يادماندني او بعدها از اين لحظه» .تو خواهم داد

يند، مرا به چالشي كشيد كه ابعد از يك مكث سنگين و ناخوش. انگار كه به كفشش خيره شده باشد ،انداخت
شكر كني، يا به  ات را وقف فروش آب خواهد باقي زندگي تو دلت مي“: گفت. نداشت تا روزها دست از سرم بر

  »”جاي آن فرصت عوض كردن دنيا را به دست بياوري؟
العملي جز  امكان هيچ عكس. است خورده وسط شكمشدرست به يك مشت كه كرد  احساساسكالي 

خواست و  ميكه آنچه  هر آوردنِ او يك توانايي غيرطبيعي براي به دست«: گفت مي. تسليم شدن را نداشت
براي اولين بار در چهار . مورد نظر قانع شود دانست چه بگويد تا فرد مي. ها داشت آدم برآورد كردن دقيقِنيز 

آنها . رفت زمستان رو به غروب مي خورشيد» .گذشت، نتوانستم بگويم نه مان مي مالقاتنخستين ماهي كه از 
به هتل كاراليل برگشتند ،نترال پاركآپارتمان را ترك كردند و با عبور از س.  

  
  

  ماه عسل
 

 هر. هاي پاجارو رسيد ماسه به تل ،1983در ماه مي اپل يي مديران ااسكالي درست به موقع براي گردهم
آورده  را با خود شلوار تيره  و كه در گرينويچ داشت فقط يك دست كت  اي هاي رسمي چند از بين تمام لباس

ختي در مالقات، جابز پالُ در جلوي اتاقِ. رسمي آنجا فاصله داشت بود ولي هنوز با خو گرفتن به فضاي غير
اسكالي سعي كرد يك . آبي نشسته و ناخودآگاه مشغول بازي با انگشتان پايش بود  الت چهارزانوي نيلوفرح

، IIاپل -خواست بحث را به اين سو ببرد كه چطور محصوالت  راست اعمال كند؛ مي ي سر دستور جلسه
بر اساس  هاي كاري گروهدهي را متمايز از رقبا بسازند و اينكه آيا بهتر است سازمان - ، ليسا و مكIIIاپل 

ها،  ايده بيان خود به خود به سمت ولي بحثْ ؟شركت خط توليد باشد يا بر اساس بازارها يا بر اساس اهداف
ي كشتي دزدان  ها روي عرشه ملوان داد داد و بي و چيزي شد شبيه ،رفت هاي اتفاقي مشاجرات و بحث

 .دريايي
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خب «: اند، يك نفر با فرياد جوابش را داد محصول ناموفقي ساخته جابز به گروه ليسا حمله كرد كه چرا

بعد از  بسازيكني اول يك چيزي  چرا صبر نمي! اي تو خودت هنوز مكينتاش را تكميل نكرده مثالً كه چي؟
گونه  كسي عضو هيئت مديره را اين هرگز در جلسات پپسي. واج مانده بود  و  اسكالي هاج» بقيه انتقاد كني؟

ويه، جكي را كه چندي پيش از اين ر» !اما آنجا همه با هم پريده بودند روي سر استيو« :كشيد به چالش نمي
ها چيست؟  پيشاهنگ فرق بين اپل و بچه«: هاي اپل شنيده بود به خاطرش آورد چي يكي از تبليغات

 »!ارندها يك بزرگتر باالي سرشان د شاهنگپي بچه
به سمت «: يك نفر آن وسط فرياد زد. زمين را لرزاند ،ي كوچك منازعه بودند كه يك زلزله گير و دارِدر 
بعد يك نفر ديگر با فرياد يادآور شد كه . همه يك راست از در به سمت ساحل روانه شدند» .ساحل
مه چرخيدند و به يك سمت ، بالفاصله هو ساحل خطرناك است راه انداخته به ي قبلي سيالب لرزه زمين
هاي متناقض و شبح بالياي طبيعي، ديگر  گيري، مشاوره ترديد در تصميم«: اسكالي بعدها نوشت. رفتند ديگر

  »!خودتان تصور كنيد ماحصل جلسه چه شد
آن زمان با باربارا  استيو. براي صبحانه دعوت كردرا  1جابز يك روز شنبه صبح، اسكالي و همسرش ليزي

ي زيبا و معمولي با معماري  در يك خانهبا هم رابطه داشت و ) كنا كارمند زيباروي رِجيس مك( جاسينسكي
اي كه آورده بود، اُملت گياهي درست كرد  تابه ليزي در ماهي. ندكرد مي سبك تودور واقع در لوس گاتوس سر

شرمنده من «: خواهي كرد كهجابز عذر.) اش فاصله گرفته بود گيرانه استيو عجاالتاً از رژيم گياهي سخت(
: و بودا هاي قديمي گويي يكي از تناقض ،اين» .مبلمان زيادي ندارم، يعني هنوز نرفتم سر وقت خريدش

پسندي كه داشت، او را  ي ساده اش در انتخاب وسايلي با كيفيت ساخت عالي، در تلفيق با سليقه گيري سخت
مبلمان بود؛  ع آن، خانه هنوز خالي و بيبميل كرده و به تَ يانگيز نبود ب اي كه ذوق نسبت به خريد هر وسيله

سوني به جاي خود،  ترينيترونِ تلويزيونِ و ييويديوخوان  هاي تيفاني، ميز غذاخوري آنتيك، ديسك چراغ
اسكالي باز هم لبخندي زد و به اشتباه فكر كرد ! ولي روي زمين به جاي مبل و صندلي، بالش گذاشته بود

  .برهمي در نيويورك است و  تجمل دوران جواني خودش در آپارتمان درهم يه زندگي ساده و بيشب ،كه اين
كه مطمئن است در جواني خواهد مرد و به همين دليل بايد كارها را  ه بودجابز محرمانه به اسكالي گفت 

آن روز صبح دور . ي سيليكان به ثبت برساند دره سريع انجام دهد تا القل يك اثر كوچك از خودش در تاريخِ
شايد  كنيم و زمين زندگي ميي كوتاهي روي  ما همه دوره«: به اسكالي گفتمجدداً ميز نشسته بودند كه 

داند چقدر در دنيا خواهد بود، من هم  هيچ يك از ما نمي. فقط فرصت انجام چند كار عالي را داشته باشيم
  ».گويد بايد تا جوانم كارهاي زيادي انجام دهم دانم ولي احساسم مي نمي

استيو و من «: گفت اسكالي مي. كردند آشنايي بارها در طول روز گفتگو مي هاي اولِ جابز و اسكالي در ماه
عبارت  هنوز نصف«: گفت و جابز از روي تملق مي» صميميو يك روح بوديم در دو بدن، دو همراه هميشگي 

خواست  جابز هر وقت مي» .رفت مان خارج نشده بود كه آن ديگري تا ته خط را مي يكي يا جمله از دهانِ
 آنها» .دفهم تو تنها كسي هستي كه مرا مي«: گفت ميبه او براي سر و كله زدن با ديگران به جلسه برود، 

رصتي براي اسكالي از سر هيچ ف. شدند گفتند و گفتند كه ديگران همه نگرانكار با هم  آنقدر به هم از لذت
  :گذشت ميان خودش و جابز به سادگي نمي  يافتن شباهت

                                                            
1 Leezy 
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بعد از نيمه  2استيو ساعت . زديم قادر به تكميل جمالت هم بوديم، چون روي يك طول موج حرف مي« 

خبر  آلود و كامالً بي خواب منِبدون آنكه . كرد اي كه تازه به سرش زده بود، مرا بيدار مي شب براي گفتن ايده
 ؛من هم در روزگار پپسي دقيقاً همين كارها را كرده بودم ”!سالم، منم“: گفت عت را اذيت كند، مياز سا

من هم در اوايل . ريخت كرد و دور مي ي فردا صبح را پاره مي هاي مربوط به جلسه و اساليد اه استيو يادداشت
به عنوان مديري . بديل كنمهاي عمومي را به يك ابزار مهم مديريتي ت حضورم در پپسي سعي داشتم نطق

. آيم شان بر مي كردم خودم بهتر از پس انجام صبري و اغلب فكر مي جوان هميشه براي انجام صحيح كارها بي
كردم شاهد تماشاي فيلمي هستم كه در آن استيو دارد  برخي مواقع احساس مي. طور بود استيو هم همين

  ».مان بود العاده ي همزيستي فوق و پشتوانههاي ما غيرطبيعي  تشابه. كند نقش مرا بازي مي
  

متفاوت از «: جابز به زودي اين را فهميد. نداتمي بود يك بمبِ اين نظرات، خودفريبي و دستور ساخت
تازه چشم  بود كه چند ماه بعد از آمدنش .هاي متفاوتي هم داشتيم ارزش. ها را هم ديديم، آدم هم دنيا را مي

  ».داد، اغلب دلقكاني بيش نبودند هايي كه ترفيع مي االنتقال نبود و آدم او سريع. من به اين موارد باز شد
بين  زياد مبني بر شباهت- با اين حال جابز خوب فهميده بود كه با صحه گذاشتن بر توهم اسكالي 

. باليد ، بيش از پيش به خود مياوتوهم در ي او است و با تقويت هر چه بيشتر اين  قادر به اداره -انخودش
دانستند كه هر  مي .چه خبر استكه گروه مكينتاش مثل جوآنا هافمن، خيلي زود فهميدند  زيرك شاهدانِ

كرد كه  استيو كاري مي«: گفت جوآنا مي. شدتر خواهد  الوقوع آن دو مخرب قريب چه پيش برود، جداييِ
كم خودشيفته شد چون استيو كلي مدال افتخار  كم. او هرگز اين را نفهميد اسكالي فكر كند استثنا است ولي

به قامت اسكالي  ابتداها از  شد اين مدال اش زده بود كه وجود خارجي نداشتند و روزي كه روشن مي به سينه
  ».درسي به گوش همه مي ”ي تحريف واقعيت ه داير“ بمب ساعتيِ تاك زده، آن وقت تازه صداي تيك زار مي

يك شركت ناكارآمد، ناشي از  بخشي از ضعف او در مديريت. به زودي تب و تاب اسكالي هم فروكش كرد
ادبي  مؤدب، بي اسكاليِ. هاي پرشمار او با جابز بود ميلش به راضي كردن ديگران و اين فقط يكي از تفاوت

دهاي برنامه به ساختمان شب براي بازبيني كُ 11ساعت «: گفت مي. زد جابز نسبت به همكارانش را پس مي
گرفت و  ها را مي فقط برگه. گرداند نمي بربراي ديدن آنها حتي رويش را او رفتيم ولي بعضي مواقع  مك مي

گفت مي ”چرخد؟ طوري كارها مي اين“: پرسيدم مي. شان به سمتكرد  سرسري پرت مي بعد از يك نگاه :
بايد جلوي «: گفت و اسكالي در مقطعي او را نصيحت كرد» .”انجامش دهندتوانند بهتر  مطمئنم كه مي“

 .جابز البته موافق بود ولي در ذاتش نبود كه احساساتش را قبل از بروز اَلَك كند» .اين رفتارت را بگيري
جابز با ديگران، ريشه در حاالت  بينيِ تند و رفتار غيرقابل پيش كم معتقد شد كه شخصيت اسكالي كم

هاي رفتاري عجيبي در او مشاهده  چرخش. خفيف باشد قطبيِ  واني او دارد و شايد انعكاس بيماري دور
اللحن و خشني خطاب به  دليل سخنان شديد اغلب بي. ديگر افسرده يكرد؛ موقعي نشئه بود و موقع مي

گفتند  زد و مي فنم زنگ ميتل ،بيست دقيقه بعد«: اما باز. گفت و اسكالي مجبور بود او را آرام كند ديگران مي
  ».پا شو بيا استيو دوباره كنترلش را از دست داده

دالر  1.000از ابتدا قرار بود دستگاه . گذاري مكينتاش رخ داد شان بر سر قيمت اولين اختالف اساسي
ر دال 1.995هاي توليد افزايش يافت، بنابراين قيمت به  گذاري شود ولي طراحي تغيير كرد و هزينه قيمت
 500ريزي براي يك معرفي باشكوه و بازاريابي قوي، اسكالي گفت كه بايد قيمت  اما با شروع برنامه. رسيد
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شده  ي عملياتي ديگري بايد در قيمت تمام هاي بازاريابي مثل هر هزينه هزينه  از نظر او. دالر ديگر باال برود

من . كند ايم نابود مي چيزي را كه برايش ايستادهنه، اين هر «: وار جلويش ايستاد جابز ديوانه. شد لحاظ مي
اسكالي گفت كه اين انتخاب » .خواهم اين يك محصول انقالبي باشد، نه تقاليي براي پول درآوردن مي

ي عالي براي بازاريابي اختيار  دالر نگه دارد يا اينكه يك بودجه 1.995توانست قيمت را  مي«: اي است ساده
  »!همكند، اما نه هر دو با 

دانم خوشتان نخواهد آمد ولي اسكالي اصرار دارد قيمت را  مي«: جابز به هرتزفلد و ساير مهندسين گفت
هرتزفلد اشاره كرد كه اصالً هدف پروژه، طراحي يك . همه رم كردند» .دالر 2.495بكنيم  -1.995به جاي -

جابز به . شان است به آرمان ”خيانت“مت قي باال بردنهايي مثل خودشان بوده و اينكه  كامپيوتر براي آدم
به كرسي اسكالي  ، حرفدر پايان »!ر در برودگذارم از اين ماجرا قس نگران نباشيد، نمي«: كه همه قول داد

  .نشست
 اصليِ آن تصميم دليلِ«: كرد اش جابز را منقلب مي  يادآوريهنوز ماجرا،  آنسال از  25حتي با گذشت 

اين شكست باعث شد استيو احساس » .كاهش فروش مكينتاش و قبضه شدن بازار توسط مايكروسافت بود
قدر خطرناك بود كه گير انداختن  دهد و اين همان كند كه دارد كنترل شركت و محصول خود را از دست مي

 .تواند باشد در تنگنا مي تنها يك ببرِ
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 پانزدهفصل 
  

  ي مك عرضه
 

 ثبِت یک اثِر کوچک در جهان
 
  

 
 .”1984“آگهي 

  
 

   كنند واقعي عرضه مي هنرمندانِ
 

  آميز هجوي اوج كنفرانس فروش اپل در هاوايي، با تقليد از يك نمايش تلويزيوني  ، نقطه1983اكتبر در 
دهنده عبارت بودند از بيل  كرد و سه مسابقه جابز نقش مجري را بازي مي. به نام بازي عشقي شكل گرفت

آهنگين نمايش، آن سه نفر روي  با پخش موسيقيِ. 2و فرِد گيبونز 1افزاري، ميچ كاپور گيتس و دو مدير نرم
 1984در سال «: اعالم اينكهرسيد و با  يگيتس مثل يك بچه دبيرستاني به نظر م. هاشان نشستند صندلي

يك » افزارهاي توليدي براي مكينتاش كسب كند، هايش را از نرم مايكروسافت انتظار دارد نيمي از درآمد
لبخندي خوشحال و  اي ، چهرهتراشيده يجابز با صورت. ي اپل دريافت كرد فروشنده 750تشويق اساسي از 

يكي از استانداردهاي  خواهد توانستعامل جديدي چون مكينتاش  سيستم به نظرشاز او پرسيد كه آيا  فراخ
براي ساخت يك استاندارد جديد نه تنها بايد چيزي متفاوت «: گيتس جواب داد. جديد صنعت كامپيوتر شود

 هايي كه تا به حال در بين تمام دستگاه. باشد  كننده توليد كرد، بلكه آن محصول بايد واقعاً جديد و خيره
  ».ام، مكينتاش تنها كامپيوتري است كه چنين معيارهايي را دارد ديده

                                                            
1 Mitch Kapor 
2 Fred Gibbons 
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گيتس . شد حتي همان موقع هم مايكروسافت داشت از يك همكار معمولي به رقيب اپل بدل مي

كننده  همزمان يك جهش خيره. ادامه دهدبراي اپل  1افزارهايي مثل ورد نرم ساخت به همچنان قصد داشت
سال . ساخت، در راه بود ام مي.بي.عاملي كه براي كامپيوتر شخصي آي حاصل از سيستمنيز در درآمدهاي 

ولي اعداد . واحد 240.000ام و شركا .بي.واحد فروش كرده بود و كامپيوترهاي آي II 279.000قبل، اپل 
آن . ركاام و ش.بي.واحد براي آي 1.300.000واحد براي اپل و  420.000: به كلي متفاوت بود 1983سال 

  !هاي عميق غرق شده بودند و ليسا در آب IIIاپل موقع ديگر 
ي  فروشندگان اپل به هاوايي، اين تغيير جايگاه بر روي جلد مجله درست همزمان با ورود لشگرِ

در مقاله به تفكيك » .ام.بي.آي... و اينك برنده: كامپيوترهاي شخصي«: ويك با اين تيتر برجسته شد بيزينس
اآلن تمام شده  جنگ حاكميت بر بازار از همين«: ام اشاره و نوشته شده بود.بي.ت افزايش فروش آيبه جزئيا

بيني  بازار را ظرف دو سال تسخير كرده و پيش ٪26آسا، بيش از  ي برق ام در يك حمله.بي.آي. است
متعلق به نيز از سهم بازار  ٪25 ضمن اينكه. افزايش دهد ٪50سهم خود را به  1985شود تا  مي

  ».ام خواهد بود.بي.هاي سازگار با آي دستگاه
. فشار زيادي بر گروه مكينتاش وارد آيد 1984ي  منتهي به ژانويه ي هاين وضع باعث شد تا در سه ماه

. شمشير را از رو بست كنفرانس فروشندگان اپل،جابز در . يافت ام بايد طور ديگري ادامه مي.بي.جنگ با آي
شمرد و بعد با لحني شوم  را بربدين سو  1958ام از سال .بي.هاي اشتباه آي و تمام انتخابروي صحنه رفت 

كل صنعت  )ام.بي.آيلقب ( 2بلو آيا بيگ«: از قصد آنها براي بلعيدن بازار كامپيوترهاي شخصي پرده برداشت
» درست نگفته بود؟ 1984؟ عصر اطالعات را چطور؟ و آيا جرج اوروِل راجع به خواهد كردكامپيوتر را قبضه 

. اي مكينتاش رونمايي شد ثانيه 16ي نمايش از سقف پايين آمد و از آگهي تلويزيوني  ه در اين لحظه يك پرد
ساز شود و در اين اثنا از  در طول چند ماه در صنعت تبليغات بدل به يك آگهي تاريخ تا رفت تبليغي كه مي

جابز هميشه قادر به . آرايي مجدد فروشندگان اپل بود فص هم بر آيد كه همانا پس تحقق هدفي ديگر
تاريكي بود تا از اين طريق به ديگران  لشگرتصويرسازي از خودش به عنوان يگانه شورشي مقاوم در برابر 

  .بخشيد با اين تصويرسازي هوشمندانه، به كارمندان و همكارانش روحيه مي ،نيرو بدهد و اينك
هرتزفلد و ديگر نوابغ گروه بايد سريعاً كار كدنويسي مكينتاش را تمام : بود اما مانع ديگري هم در ميان

يك هفته قبل از آن مهندسين به اين نتيجه . شد ژانويه شروع مي 16ي محصول دوشنبه  عرضه. كردند مي
منتهن،  3اتهي در گرَنداو آن موقع . لذا با جابز تماس گرفتند .نخواهند آمد األجل بر ضرب رسيدند كه از پسِ

  .رفت شنبه صبح بايد روي صحنه مي يك. شد آماده ميها  مصاحبه با رسانه داشت براي
هرتزفلد و سايرين  .شمرده برايش توضيح داد ، اوضاع را شمردهاز پشت تلفن افزار يكي از مهندسين نرم

. اي بود داشتند مهلتي دو هفتهتمام آنچه الزم . به انتظار نشستنددر سينه حبس، دور تلفن  ييها نفسبا هم 
عامل داشته  از سيستم ”ي نمايشي نمونه“ارسالي براي فروشندگان، يك  پيشنهادشان اين بود كه محصوالت

 و جابز نه ناراحت شد. مكثي كوتاه در گرفت. شود آنجايگزين  ي اصلي برنامه كدها، باشد و به محض تكميلِ
در حقيقت، آنقدر عالي كه او . نها گفت كه كارشان عالي استبا صدايي سرد و محزون به آ. نه عصباني

                                                            
1 Microsoft Word 
2 Big Blue 
3 Grand Hyatt 
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صداي » !هيچ امكاني براي لغزيدن وجود ندارد«: گفت. توانند كار را به موقع تمام كنند مطمئن بود مي

كنيد، يك مهلت  ها است كه داريد روي محصول كار مي ها ماه بچه«: آمد شان از پشت تلفن مي هاي همه نفس
من . بياييد ي كار بر توانيد به خوبي از عهده مطمئنم مي. ار نيست آنقدرها تغييري به بار بياورداي قر دو هفته

 ».تان روي آن عامل را عرضه خواهم كرد، با اسم همه بعد از دوشنبه، سيستم  هفته يك
ي تحريف  يك بار ديگر دايره. كردند نيز و چنين» ب ديگر، بايد تمامش كنيمخُ«: استيو كَپس گفت

جمعه بود كه رندي ويگينتُن با . پنداشتند غيرممكن ميدر ابتدا واقعيت آنها را قادر به انجام كاري كرد كه 
كار در سه  هاي شب ي بچه آذوقهاين : وارد دفتر شد ،از شكالت اسپرسو با روكش كاكائوپر  يك كيف بزرگ

24 بود نهاييبه پايان مهلت  مانده باقي ساعت.  
هاي سالن  هوش روي يكي از مبل هرتزفلد نيمه بي .بر سر كار حاضر شد 8:30ساعت جابز دوشنبه صبح 

. جابز گفت كه اينها مهم نيست. مانده حرف زدند باقي راجع به چند ايراد كوچك ييقادقبراي . افتاده بود
. بخوابد تا خانه رفتبه رساند و يك راست ) MACWIZ: با پالك(اش  واگن آبي هرتزفلد خودش را به فولكس

. هاي رنگارنگ مكينتاش به بيرون شروع كرد به سر دادن جعبه 1ي اپل در فرِمنت اندكي بعد كارخانه
 يهنرمندانحاال ديگر، و گروه مكينتاش » كنند هنرمندان واقعي عرضه مي« :طور كه جابز گفته بود همان

  .واقعي بودند
  
  

  ”1984“ آگهيِ
  

ريزي براي معرفي مكينتاش، تقاضاي ساخت يك آگهي تلويزيوني را  برنامههمزمان با  1983جابز در بهار 
روي  خواهم كه دنباله چيزي مي«: گفت. انگيز باشد هم ارائه كرد؛ چيزي كه مثل محصول، انقالبي و حيرت

سپرده شد كه با خريد  2دي/اين وظيفه به آژانس تبليغاتي چيات» !مردم را متوقف كند، يك رعد و برق
فردي كه مسئول كار شد يكي از آن . كنا اينك طرف حساب اپل بود وكار تبليغاتي رِجيس مك كسب
هايي روشن  هاي ديالق ساحلي بود كه ريشي پرپشت، موهايي درهم، نيشي هميشه باز و چشم گذران خوش

و بامزه، وِلو  كلو زرنگ. آنجلس ونيز در لوس ، مدير خالق آژانس در بخش ساحليِنام داشت لي كلواو داشت؛ 
 .اش با جابز سه دهه ادامه پيدا كرد اما متمركز بود و همكاري

برنت به نام كارگردان هنري يك و  3نويس به نام استيو هيدن كلو و دو نفر از گروهش، يك خالصه
 1984 - رمان-مثل  1984 -آگهي-چرا «: ، با داستان جرج اوروِل ور رفتند و نتيجه اين شد كه4توماس

بنابراين . اي براي معرفي مكينتاش بنويسند ايده كه بر اساسِ آن، جابز خوشش آمد و از آنها خواست» !د؟نشو
قابِ در  تخيلي؛- هاي علمي شبيه فيلم اي نوشتند، چيزي ثانيه 16ي تبليغاتي  با هم يك فيلمنامهآن سه 

                                                            
1 Fremont 
2 Chiat/Day 
3 Steve Hayden  
4 Brent Thomas 
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نمايش بزرگ  ه سمت صفحهفرار و پتكي را ب جثه هاي قوي تصوير، يك زن جوان شورشي از دست پليس

كه در  قيمي. به تماشاي قَيِم بزرگ مشغولند بينيم كه را مي مردم و در همين حينكند،  سالن پرتاب مي
  .است حال مسخ كردن آنها

از جوانان به خصوص آنها كه  ي؛ بسياربودعصر انقالب كامپيوتر  حاكم برروح ي  در بر گيرنده آگهي،
 هاي بزرگ ها و مؤسسه بودند، كامپيوترها را ابزارهايي در خدمت دولت ها جزئي از جريان ضدفرهنگ

 1970ي  ولي در پايان دهه. كردند استفاده مي ها ضعيف هويت فردي انسانتبراي  كه از آنهادانستند  مي
ش را مكينتا آگهي، اين. شدند ميشناخته هم  افرادسازي  به عنوان ابزارهايي بالقوه براي توانمند كامپيوترها

كه   كرد، باك تصوير مي ي سركش و بيداد و اپل را شركت هويت فردي نشان مي دارِ به عنوان جنگجوي پاس
 .بودايستاده  ،ها بزرگ براي استيال بر زمين و كنترل ذهن آدم هاي شيطانيِ ي شركت به تنهايي در برابر نقشه

او . تقويت چيز مهمي در وجودش شد در حقيقت مفهوم نهفته در آگهي باعث. جابز از ايده خوشش آمد
دستي چون هكرها و دزدان  هاي طبقات پايين سويي با ارزش پنداشت و در پي هم حاال خود را يك ياغي مي

گان را براي تأسيس شركت اپل ترك كرد ي سيب اورِ با اينكه مزرعه. دريايي شاغل در گروه مكينتاش بود
  .دانست ها مي ي ضدفرهنگ ي متمدن بداند، مقيم محله عهولي هنوز بيش از اينكه خود را ساكن جام

برخي حتي او را متهم به . كرد ي هكري را عميقاً در درون خود احساس مي روحيه زوالبا اين حال 
را به طور مجاني  Iطرح اپل  ،برو خواست با تأسي به اخالق باشگاه هوم وقتي وازنياك مي. كردند خيانت مي

خالف وازنياك كه اكراه داشت، اين جابز بود  بر. ين استيو بود كه بر فروش آن اصرار كردبه اشتراك بگذارد، ا
مجاني به گروه دوستان  اختيارحق كه تصميم گرفت اپل به شركت سهامي تبديل شود و البته با دادن سهام 

قواعد هكرها را  و ي مكينتاش نزديك بود، دستگاهي كه بسياري از اصول حاال عرضه. گاراژ مخالفت كرد
هاي  خواستند كارت براي نصب قطعات نداشت و در نتيجه عالقمنداني كه مي اسالتيهيچ : نقض كرده بود

شان كوتاه بود؛ مكينتاش عالوه بر گراني  رد دسترسي داشته باشند، عمالً دستوكمكي نصب كنند يا به مادرب
سيستمي بسته و كنترل شده كه . يژه نياز داشتو هايبه ابزارهم  اش حتي براي باز كردن كيس پالستيكي

  !يك هكر طلبِ آزادي دستانِ ي جامعه بود، تا كارِ كننده بيشتر محصول دست قَيِم مسخ
آن زن . ي تصويري خوشايند از خودش بود يك تأكيد مجدد و فرصتي براي ارائه  ”1984“از همين رو 

جابز با . ياغي شوريده بر عليه استيالي نظام بود داخل آگهي با تصويري از مكينتاش روي لباسش، همان
بود، توانست خود و اپل را به  2رانر  به عنوان كارگردان كه سرخوش از موفقيت بليد 1استخدام ريدلي اسكات

هايي كه متمايز فكر  اپل خودش را به هكرها و ياغي ،با آن آگهي. شخصيت سايبرپانك زمانه بدل كند
ابز هم توانست خود را عضوي از جمع آنها تصوير كند كه البته دور از واقعيت هم كردند شناساند و ج مي
  .نبود

انقالبي  ي ترديد به آگهي نگريست ولي جابز با اصرار بر نياز اپل به اين تبليغِ اسكالي در ابتدا با ديده
تصميم داشتند براي اولين . بگيرد - فقط براي ضبط آگهي- دالري را  750.000ي باورنكردني  توانست بودجه

با  :برداري كرد ريدلي اسكات در لندن آگهي را تصوير. بار، آن را حين پخش بازي فوتبال روي آنتن بفرستند
. شده كه گوش به صداي قيم خود سپرده بودند ي مسخ استفاده از تعداد زيادي بازيگر كَچل به عنوان توده

                                                            
1 Ridley Scott  
2 Blade Runner 
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با استفاده از فضاي صنعتي سردي كه . گر ديسك هم براي بازي در نقش زن شورشي انتخاب شد يك پرتاب
درست در . رانر را بازسازي كرد هواي تخيلي بليد و  شد، اسكات حال  القا مي رنگ خاكستريهاي  با چهره

ي  به صفحه ،پتك پرتاب شده توسط زن شورشي ”ا مستولي خواهيم شد،م“گفت  زماني كه قَيِم بزرگ مي
  .شد د و در ميان درخشش نور و دود فراوان، تبخير ميخور بزرگ سالن مي

بعد در دسامبر . وقتي جابز آگهي را براي فروشندگان اپل در هاوايي بخش كرد همه به هيجان آمدند
فيليپ . هاي اتاق دوباره روشن شد، همه الل بودند وقتي چراغ آن را به اعضاي هيئت مديره نشان داد؛ 1983
كوال ساكت به جايي  مديرعامل وقت ميسيز در كاليفرنيا، سرش را روي ميز گذاشته و مايك مارك 1شلين

خواهد يك آژانس تبليغاتي  كي دلش مي«: رسيد آگهي او را گرفته ولي بعد گفت خيره بود؛ ابتدا به نظر مي
» .بود تاريخ به نظر اكثرشان اين بدترين آگهي تلويزيوني«: آورد كه اسكالي به خاطر مي» نيم؟ديگر پيدا ك

جا واگذار  يكرا  -ثانيه 30ثانيه و ديگري  60يكي -ي خواستند دو موقعيت پخش آگهي د-بنابراين از چيات
  .كند

. گذشته از اپل دور بود، وارد ساختمان مكينتاش شد يك روز عصر وازنياك كه در دو سالِ. جابز تنها ماند
متحيرم كرد، «: گفت واز مي. خش كردپآگهي را برايش » .بيا اين را ببين«: جابز دستش را گرفت و گفت

وقتي جابز گفت كه هيئت مديره تصميم گرفته » .ترين چيزي بود كه تا آن موقع ديده بودم العاده خارق
. دالر 800.000جابز گفت . ي پخش پرسيد ي فوتبال پخش نكند، وازنياك از هزينه آگهي را در خالل مسابقه

  ».دهم اگر تو نصف ديگر را بدهي من نصفش را مي«: اش پيشنهاد كرد واز با همان همدلي هميشگي
اي را  ثانيه 30آژانس تبليغاتي فقط فرصت پخش . به اين نتيجه رسيدند كه نيازي به اين كار نيست

به آنها گفتيم كه دومي «: گفت لي كلو مي. نگه داشتاي را  ثانيه 60از روي اعتراض فرصت  فروخت ولي
اسكالي احتماالً براي روبرو نشدن با » .فروش نرفته ولي حقيقت اين بود كه اصالً سعي نكرديم ردش كنيم

كَمپبِل كه . كندتصميم گرفت بيل كَمپبِل رئيس بخش بازاريابي را مسئول حل مشكل  ،هيئت مديره و جابز
به گمانم بايستي پخشش «: گفت شبود به همكاران) ”مربي“و بين نزديكان معروف به (سابقاً مربي فوتبال 

  ».كنيم
به ثمر  3د اسكينزامتيازي ديگر را در مقابل رِ 6ي  يك حمله 2ي فوتبال، تيمِ ريدرز در كوارتر سوم مسابقه

ثانيه تاريك و سپس  2هاي تلويزيون در كل كشور براي  رساند ولي به جاي پخش مجدد صحنه، صفحه
ميليون نفر تبليغي را  96بيش از . با موسيقي پخش شدهمراه  ،شدگان ي مسخ سياه و سفيد رژه تصويرِ

زده انفجار و  ي وحشتشدگان با حالت ديدند كه تا آن موقع مشابهي نداشت و در آخر، در حالي كه مسخ
اپل مكينتاش را معرفي  ،ژانويه 24در «: كردند، گوينده با صدايي آرام گفت نابودي قَيِم بزرگ را تماشا مي

  ».نخواهد بود ”1984“شبيه  1984خواهد كرد و شما خواهيد ديد كه چرا سال 
خبرها و  ،ه محليايستگا 50ي اصلي و  شبكه 3هر  ،همان روز عصر. آگهي تأثير خودش را گذاشت

شدند كه شايد بتوان  اي سابقه فضاي تكثرگراي بي گيري و باعث شكل هايي از آن روي آنتن فرستادند داستان

                                                            
1 Philip Schlein 
2 Raiders  
3 Redskins 
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، بهترين ها چي بليغاتتنظرات و  يتلويزيون معيارهاي بر اساس ”1984“آگهيِ . ناميد 1يوتوبي -آن را شبه

  .ه استآگهي تجاري تمام دوران لقب گرفت
  
 

 تبليغاتيانفجار 
  

در مورد مكينتاش، . محصول بدل شد برگزاري رويدادهاي معرفي ها جابز به استاد بالمنازع در طول سال
يك  ايجادهاي  جابز راه. بود مطبوعاتيديگر، پوشش  عنصرنظير ريدلي اسكات فقط يكي از عناصر و  آگهي بي

اي  گيري يك فرآيند زنجيره منجر به شكل واندبتانفجار تبليغاتي بزرگ را پيدا كرد، انفجاري آنقدر قوي كه 
او نيز  ،اين طبيعي بود كه با تكرار رويدادهاي معرفي محصول در آينده ؛ها مؤثر باقي بماند تا مدت شود و

مثل جادوگري جابز . 2010بگيريد تا آيـپد در  1984از مكينتاش در سال  :قادر به تكرار اين فرآيند شود
ها با اينكه آن را زياد ديده بودند و  ژورناليست. را تكرار كندخود  وانست تردستيتدست بارها  چيره
برخي از شگردها را از او . گرفتند برد، هنوز هم تحت تأثير قرار مي دانستند چه شگردهايي به كار مي مي

حال درك ذاتي ولي در عين . اي بود كنا آموخته بود كه در تعامل با خبرنگارهاي مغرور، حرفه رِجيس مك
انگيخت و  مي ها را بر طلبي بين ژورناليست رقابتحس كرد،  خود را نيز داشت و با آن، شور و هيجان به پا مي

  .كند هاي ويژه از جيب خرج  حاضر بود براي كسب موقعيت
را براي  اَندي هرتزفلد و بارل اسميت يعني ،مكينتاش ، نوابغ قدكوتاه تيم مهندسي1982ِدر دسامبر جابز 

بعد از معرفي . برد 2ي نيوز ويك به نيويورك، دفتر مجله ”ك را ساختندهايي كه م بچه“تعريف داستان 
 كه  مجله ايِ امتياز افسانه مالقات كنند؛ صاحب 3ي باال رفتند تا با كاترين گراهام به طبقه ،كوتاه مكينتاش

ي بخش  نويسنده ،به دنبال اين ديدار. و عام است، زبان زد خاص هاي نو به پديده شناپذير ي سيري عالقه
ي چهار  در نتيجه يك مقاله. تكنولوژي و يك عكاس همراه با هرتزفلد و اسميت به پالوآلتو فرستاده شدند

داد،  عصر جديد نشان مي فرشتگانِ اي متملقانه و البته هوشمندانه، همراه با عكسي كه آن دو را شبيه صفحه
خواهم روي كامپيوترهاي  بعد از اين محصول مي«: كه ه نقل از اسميت نوشته شده بودب. به چاپ رسيد

: هم پرداخته بود جابزمقاله به كاريزما و رفتار خاص » .از همين فردا شروع خواهم كرد. كار كنم 90ي  دهه
اي هست كه  ايعهكند؛ ش هايش دفاع مي عصبي از ايده - نه هميشه-جابز گاهي اوقات با صداي بلند و استيو «

را تهديد به اخراج كرده بود، چون خودش  كليدها صفحههاي چهارجهته در  او كارمندان خواستار وجود كليد
تابي  اما وقتي حالش خوب باشد، مخلوطي از كنجكاوي همراه با جذبه و بي. دانست آن را چيز منسوخي مي

وار  او ديوانه“: اي بشاش، مدام در نوسان است افهزرنگي و پرشور بودن با قي است كه بين مرموز بودن از سرِ
  ».”عالي است

                                                            
1 YouTube 
2 News Week 
3 Katharine Graham 
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كرد، به مصاحبه با  كار مي 2استُن كه آن زمان براي رلينگ 1استيون لوي  ي تكنولوژي ي حوزه نويسنده

خواست سردبير را قانع به چاپ عكسي از گروه مكينتاش روي جلد مجله  جابزي رفت كه با اصرار از او مي
عكس يك  ،4به جاي استينگ كه كند تموافق 3بخت اينكه جان وِنر« :كه كرد وي به درستي فكر ميل. كند

جابز لوي را به يك پيتزا مخلوط مهمان و » .استنهايت  ي كامپيوتر روي جلد برود، يك به بي مشت نابغه
كرد و با  منتشر مي هاي زرد استُن وضعش خوب نبود، مقاله  رلينگ«: گفت براي من مي. قضيه را باز كرد

لوي » .جا حل كند ي اينها را يك توانست همه گشت، خب مك مي نوميدي دنبال موضوع و مخاطب جديد مي
ي خوبي است و از جابز پرسيد كه آيا تا به حال آن  استُن در واقع خيلي مجله گفت كه رلينگ. جبهه گرفت

انداخته و لوي جواب  5وي.تي.مآن راجع به ا ”آشغال“هاي  را خوانده؟ جابز گفت كه نگاهي به يكي از مقاله
با اين حال جابز به خاطر اعتبار خود از حرفي كه زد عقب نكشيد . ي آن مقاله خودش است داد كه نويسنده

ي ما دائماً داريم از  گفت كه همه. را ادامه دادافي راجع به مكينتاش حرّ ،اش بلكه با همان لحن فلسفي
حس رضايتي . اين خيلي زيباست« :كنيم و افزود ته و ماحصل عمر پيشينيان استفاده ميهاي گذش پيشرفت

اينها همه در استخر تجربه و دانش بشري قرار . نظير ندارد ،دهد كه از خلق يك چيز به آدم دست مي
  ».گيرد مي

بزرگي كه  لِمحصو ولي در آينده هر معرفيِ. عكس گروه مك روي جلد برود كه ي لوي باعث نشد مقاله
 معروف ي يكي از دو مجله انجام داد، بر روي جلد -ها بعد در بازگشت به اپل در نكست، پيكسار و سال-جابز 

  . يك قرار گرفتو  نيوز ويك يا بيزينس
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لد خواب افزاريِ كدهاي نرم صبح روزي كه اعضاي گروهرتزفكينتاش را تكميل كردند، اَندي هآلود به  م
شركت ولي شش ساعت بعد به . آن بود كه حداقل يك روز كامل از تخت پايين نيايد خانه رفت و انتظار

اي لم  ديگران نيز چنين بودند، هر كدام گوشه. نقص بودن كار مطمئن شود خواست از بي مي برگشت زيرا
ي از كف اتاق بلند شويد ببينم، هنوز ه«: بودند تا اينكه استيو از راه رسيد شاد ي شادداده، گيجِ خواب ول
اش اين بود كه به طور  نقشه» !خواهيم معرفي مي ي ما يك نمونه نمايشي براي جلسه! كارتان تمام نشده

هاي خودش را  يكند و دستگاه بايد برخي از ويژگ رونمايياز مكينتاش  كثير جمعيت يك جلويِدر  ،مهيجي
بايد تا آخر «: گذاشت، ضمن اينكه به نمايش مي ”6هاي آتش ارابه“فيلم  فضايي همراه با موسيقيِ متندر 

                                                            
1 Steven Levy 
2 Rolling Stone 
3 Jann Wenner 
4 Sting 
5 MTV 
6 Chariots Of Fire 
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طور كه  همين«: كه آورد ولي هرتزفلد به خاطر مي همه ناليدند» .هفته آماده باشد، براي تمرين الزمش دارم

 ».مؤثر فكر كرديم جذاب و يك چيز ساختزديم، به  حرف مي
ريزي شد؛  مهماني ناهار برنامهيك ژانويه،  24در  -هشت روز بعد-داران اپل  ي سهام ي ساالنه براي جلسه

ها تنها دو  پرداختن به آگهي تلويزيوني و پوشش خبري رسانه. بود آنزا محل، تاالر سخنراني كالج عمومي دي
اي مهم را در تاريخ  رسيد معرفي اين محصول لحظه ظر ميبه ن. ي استيو براي آن جلسه بود بخش از برنامه

در  زياد محصول بود كه بايد با هياهو و فضاسازيِ  مراسم، رونمايي از خود بخشسومين . عصر جديد رقم بزند
كه در -هاي خشك و رسمي  طور ژورناليست و همين ،عالقمند و عاشق و معتقد به اپل مقابل مخاطبينِ

  .شد انجام مي -كار بودند افظهمحهمراهي با حضار 
حاال . ي پخش موسيقي را انجام داد يك برنامه نوشتنِ هرتزفلد با وجود مشكالت زياد، دو روزه شاهكارِ

ولي جابز از آن خوشش نيامد و تصميم به . بود ”هاي آتش ارابه“كامپيوتر قادر به پخش موسيقي متن 
ظرش به يك مبدل گفتار جلب شد كه هر متني را با يك همزمان ن. استفاده از موسيقي ضبط شده گرفت

ي معرفي محصول  مصرانه دستور داد كه اين را در بخشي از برنامه. كرد الكترونيكي بيان مي ي جذابِ لهجه
 »!كند تاريخ باشد كه خودش را معرفي مي خواهم مكينتاش اولين كامپيوترِ مي«: بگنجانند
جابز از انيميشني كه روي نمايشگر . كرد هيچ چيز درست كار نمي ،تمريني اجرايِ در قبل از مراسم شبِ

از نور صحنه هم رضايت . داد هاي جديد را مي شد متنفر بود و مدام دستور ساخت چيز مكينتاش پخش مي
 و برخاست كند و راجع به تنظيمات مختلف نشست  ،نداشت و اسكالي را مجبور كرد صندلي به صندلي

اسكالي هرگز آنقدرها به تنظيمات نور توجه نشان نداده و از اين رو نظراتش تجربي و . بدهدصحنه نظر 
بينايي  كدام لنز، حروف سنجشِ« :پرسدبپزشكي كه  هاي يك بيمار به چشم مبتديانه بود، درست مثل جواب

از نيمه شب ادامه  براي پنج ساعت و تا پاسي صحنه، آزمايشي و تغييرات تمرينِ» كند؟ واضح ميبرايت را 
كارگردان پشت صحنه را براي كوچكترين . كرد استيو داشت همه را ديوانه مي«: گفت اسكالي مي. يافت

ي فردا  جلسه به موقعِ كم به اين فكر افتادم كه هيچ راهي براي برگزاريِ كم. كشيد اشتباهي به چهارميخ مي
  ».نيست

بعضي از جمالت  ه بوداي كه اسكالي آورد نويسنده .جلسه بودآن نگران  هر كس ديگريجابز بيش از 
شان خوب باقي ماند چون استيو  جابز از اين كار كمي دلخور شد ولي رابطه. را تغيير داداش  سخنرانيمتن 

تو براي من مثل واز و «: گفت مثالً به اسكالي مي. آورد ، كف به دهان مياوهنوز در تعريف و تملق از 
اي متفاوت  آنها شركت را تأسيس كردند اما من و تو آينده. يكي از مؤسسين شركتكوال هستي، مثل  مارك
  .كرد هر كس ديگري هم كه بود در ابرها سير مي» كنيم، بنا مي

دكمه به رنگ آبي، پيراهني  دو  جابز با يك كت ابريشميِ. سالن پر شد صندليِ 2.600صبحِ فردا تمام 
اين «: به اسكالي گفت ،وقتي در پشت صحنه بودند. ي صحنه آمدسبز روشن رو سفيد و پاپيوني به رنگ

داند چه حسي  احتماالً تو تنها كسي هستي كه مي. واقعاً عصبي هستم. ي زندگي من است ترين لحظه مهم
  ».موفق باشي«: اي نگه داشت و آرام گفت اسكالي دستش را گرفت، براي لحظه» .دارم

را آغاز كرد و اين كار را به سبك خاص خودش انجام  سهامداراني  جلسه شركت به عنوان رئيسِجابز 
» .شعري از ديالن، باب ديالن. سال پيش آغاز كنم 20خواهد اين جلسه را با شعري از  دلم مي«: داد، گفت

در تمام . را بخواند ”شود زمانه عوض مي“ شعر ،لبخند كوچكي زد و سپس به پايين نگاه كرد تا از روي متن
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گرچه اينك «: گرفت ميپايان  شعر با اين جمالت .صدايش در اوج بود ،خواند مي را ده خط ه آنلحظاتي ك

اين ترانه يگانه سرودي بود كه رئيس » .شود زيرا كه زمانه عوض مي، ليكن بعدها برنده ماييم، بازنده باشيم
ي قاچاقي  استيو نسخه. داشت اش از خود، در تماس نگاه مي ميليونر اپل را با تصوير ضدفرهنگي مولتي
ديالن  اجراي مشترك( 1964جشن هالووين ي  ي خود از اين آهنگ را كه مربوط به كنسرت زنده عالقه مورد

 .بود، هميشه نگه داشت )و جوآن بيز در سالن مركزي فيالرمونيك لينكُلن
فت مخاطبين ر اسكالي روي صحنه آمد تا گزارش درآمدهاي شركت را ارائه كند و هر چه پيش ميسپس 

ماه  9ترين چيزي كه در  مهم«: خود را به پايان برد ، سخنانسرانجام با اين جمالت. شدند قرارتر مي بي
ايم  براي من ارتباطي كه برقرار كرده. حضورم در اپل براي من اتفاق افتاده، دوستي با استيو جابز است

  ».العاده است نويدبخش يك همكاري فوق
كنفرانس   اش در سخنراني ، مشابه باشور رپ او نمايشيبا بازگشت استيو به صحنه، نور كم شد و 

 1958سال «: بودگونه  اين ارائه كرد كه آغازش  به مثابه نطقي جنگياين بار،  را) در هاوايي( اپل فروشندگان
را اختراع كرده از دست  1گرافيوخريد يك شركت نوپا كه تكنولوژي جديدي به نام زير ام بخت.بي.آي. است
هرتزفلد » .زند ام از آن موقع دارد توي سر خودش مي.بي.شود و آي دو سال بعد زيراكس متولد مي. دهد مي

جابز، حالش بد  اغراقِ ها را هم در هاوايي و هم در جاهاي ديگر شنيده بود، ولي اين بار از شدت اين حرف
دور و وضع امروز را  ام، سرعت و شدت را از لحن بيانش.بي.شتباهات آيشمردن ساير ا پس از براستيو . شد

  :ترسيم كرد
  
شانه  به   شانه خواهد و اپل تنها اميد براي رقابت ام همه چيز را مي.بي.گويا آي. است 1984اكنون سال «

ام بر آينده مسلط .بي.آيمدگويي با آغوش باز، اينك نگرانند كه افروشندگان، بعد از خوش. است بلو بيگبا 
گردند، چرا كه تنها نيروي قادر به  را كنترل كند، به همين دليل دارند به سمت اپل باز مي هاشود و آن

هايش را به سمت آخرين  خواهد و تفنگ چيز را مي ام همه.بي.آي. تضمين آزاديِ كاري آنها در آينده است
آيا موفق خواهد شد بر كل صنعت كامپيوتر چيره . رفته استكنترل انحصاري بازار يعني اپل گدر راه مانع 

  »شود و عصر اطالعات را مال خودش كند؟ آيا حق با جرج اوروِل بوده؟
 

ولي قبل از . تبديل شدپچ به تشويق و هورا كشيدن  ، رفتار مخاطبين از پچخود با رسيدن مراسم به اوج
در پايان . روي پرده به نمايش در آمد ”1984“و آگهي اوروِل، تاالر تاريك شد  مربوط به پاسخ به پرسش

  .زدند دست ميايستاده  ،آن، كل افراد حاضر در سالن
: سو برسد ي تاريك را طي كرد تا به ميزي در آن جابز با استعداد نمايشي شگرفش، عرض صحنه

كليد و  كامپيوتر، صفحه پارچه را از روي جعبه كنار زد؛» .خواهم شخصاً مكينتاش را به شما معرفي كنم مي«
. از جيب پيراهنش بيرون كشيد ½3بعد يك فالپي . ماوس را در آورد و با زبردستي به هم متصل كرد

براي يك لحظه نفسش را حبس كرد چون او . هاي آتش شروع شد ارابه موسيقي متني نمايشي با  برنامه
روي  ”مكينتاش“ي  كلمه. نقص اجرا شد بي ولي خوشبختانه اين بار ،ديشب برنامه به خوبي كار نكرده بود

حرف به حرف پديدار شد، تو گويي كه داشت با  ”وار عالي ديوانه“ آن، عبارت صفحه نقش بست و در زيرِ
                                                            

   /http://fa.wikipedia.org: زيروگرافيپديا،  رجوع شود به ويكي  1



ه زد ن ا پ ل  ص  ١٦٣ :صـفـحــه | ف
پي تصاوير مختلفي به نمايش  در  رسيد و بعد، پي  ها به گوش مي فقط صداي نفس. شد دست نوشته مي

ها، اسناد  ها، نمودار ساخت بيل اَتكينسن و سپس تصاويري از فونت 1راود ي گرافيكي كوييك ابتدا بسته: درآمد
تصويري از جابز با حبابي باالي سرش كه در انتها يادداشت و  هاي مختلف، بازي شطرنج، صفحه  و نقاشي

  .بود آن عكس مكينتاش داخل
اين روزها ما خيلي راجع «: گفت. رفتنهايي و سراغ تردستي  لبخندي زدتصاوير كه به پايان رسيد، جابز 

» .خواهد خود مكينتاش صحبت كند ايم ولي امروز براي اولين بار در تاريخ، دلم مي به مكينتاش صحبت كرده
ي ماوس را فشار داد و مكينتاش با آن صداي الكترونيكي لرزان  سپس قدم زنان رفت پشت كامپيوتر، دكمه

. من مكينتاش هستم. سالم«: بدل شد كه خود را معرفي كرد ، به اولين كامپيوتر تاريخشولي گرم و عميق
گويا تنها كاري كه بلد نبود، سكوت كردن حين انفجارِ جيغ و » .واقعاً عالي است كه از جعبه بيرون باشي

طور كه حرف زدنم غيرعادي است،  درست همان«: اي، ادامه داد چند لحظه به جاي مكث. هوراي جمعيت بود
: ام به ذهنم خطور كرد با شما در ميان بگذارم.بي.ي آي را كه در اولين ديدار با يك پردازنده خواهم فكري مي

او   جمالت پاياني ،يك بار ديگر هياهوي جمعيت» .تواني بلندش كني اعتماد نكن هرگز به كامپيوتري كه نمي
واهد كناري بنشينم و خ مشخصاً، من قادر به صحبت كردن هستم ولي اآلن دلم مي«: را در خود گم كرد

  ».افتخار معرفي مردي را دارم كه براي من مثل پدر است؛ استيو جابز. گوش كنم
جابز ايستاد و آرام سر . دادند ميها را در هوا تكان  پريدند و مشت ميمردم باال . ه بودغوغايي به پا شد

تشويق . داخت و احساساتي شدسر را به زير ان. نقش بستلبخندي موقر تا بناگوش روي صورتش . تكان داد
  .طور براي پنج دقيقه ادامه يافت حضار همين

ي پاركينگ  برگشت، يك كاميون وارد محوطه 3آن روز عصر وقتي گروه مكينتاش به ساختمان بندلي 
روي هر كدام يك پالك  بود كه مكينتاش 100داخل كانتينر . شد و جابز همه را كنار آن، دور هم جمع كرد

استيو يك به يك آنها را به اعضاي گروه تقديم كرد، «: هرتزفلد به خاطر داشت كه. صب شده بودشخصي ن
ي  كه مورد تشويق حلقه شدمان  هر بار نوبت يكي. فشرد شان را مي با لبخندي بر لب و دستي كه دست

  ».اطرافيانش قرار بگيرد
  

ي جابز به ستوه آمده  ت خشن و سختگيرانهها از مديري فرسا بود و خيلي كار روي مكينتاش سفري طاقت
قادر نبود فرآيند طراحي و  -جز استيو- نه راسكين، نه وازنياك، نه اسكالي و نه هيچ كس ديگري . بودند

روزي كه از مك . هاي كاري متعدد ها و كميته گروه ختنِسا توليد مكينتاش را تاب بياورد، نه حتي با متمركز
چه نوع تحقيقات بازاري را براي توليد محصول  كه شد، يك خبرنگار علوم اجتماعي از جابز پرسيد رونمايي

گونه تحقيقات بازاري  قبل از اختراع تلفن هيچ 2آيا الكساندر گراهام بِل«: پاسخ او جالب بود. انجام داده است
  »را انجام داده بود؟

                                                            
1 Quickdraw 
2 Alexander Graham Bell 
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 شانزدهفصل 
  

  گيتس و جابز
 

 ندنک مدارها قاطی میکه وق 
  
 

  
 .1991گيتس و جابز، سال 

  
  

  مكينتاش  در ساختهمكاري 
 

هم تقاطع پيدا اي با  شناسي، وقتي مدارهاي دو ستاره به خاطر اثر متقابل گرانشي در نقطه در ستاره
هاي مشابهي در تاريخ وجود داشته كه در اثر ارتباط و  موقعيت. آيد كنند يك سيستم دوتايي به وجود مي مي

در فيزيك قرن بيستم يا توماس  1آلبرت اينشتين و نيلز بور: رقابت دو اَبرقهرمان دوراني نو شكل گرفته است
عصر كامپيوترهاي  سالِ ابتداييِ 30براي . كومت امريكادر ابتداي تشكيل ح 3و الكساندر هميلتون 2جفرسن

دو  ،هاي آن اي واضحي شكل گرفت كه قطب سيستم دو ستاره به بعد نيز 1970ي  شخصي از انتهاي دهه
  .بودند 1955از كالج و متولد به سال   كرده تحصيل   جوان پرانرژيِ ترك

ها  شان در تأثيرگذاري بر تجارت و تكنولوژي، شخصيت طلبي مشابه بيل گيتس و استيو جابز برخالف جاه
پدر گيتس يك وكيل برجسته در سياتل بود و مادرش يك رهبر مدني و عضو . ي متفاوتي داشتند و گذشته

                                                            
1 Niels Bohr 
2 Thomas Jefferson 
3 Alexander Hamilton 
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اشق تكنولوژي شد ولي ع 1هاي سايد ي خصوصي منطقه ليك او در بهترين مدرسه. چندين تشكل معتبر ملي

به جاي ساخت يك . هاي ضدفرهنگي آن دوره نبود هرگز يك ياغي، هيپي، سالك معنوي يا عضوي از جنبش
ها نوشت كه  بندي كالس اش يك برنامه براي زمان ي آبي براي تركاندن شركت تلفن، گيتس در مدرسه جعبه

. تري در آنها حضور داشتند خوشگلهايي حاضر شود كه دخترهاي  كالسآن كرد سر  به او كمك مي
سپس به هاروارد رفت و . ن ترافيك محلي نوشتيبراي مهندس را ها ي شمارش اتومبيل طور يك برنامه همين

وقتي تصميم به ترك تحصيل گرفت، دليلش اين نبود كه پيش يك مرشد هندي برود تا كاشف راه حقيقت 
  .مپيوتري بودشود بلكه هدفش از ترك تحصيل، تأسيس يك شركت كا

گرا، منضبط و توانمند در تحليل  ذهني عمل. بر خالف جابز، گيتس در كدنويسي كامپيوتري عالي بود
كردن تكنولوژي،   گرا بود و وسواسي شگرف براي كاربردي ذهن جابز بيشتر شهودي و تخيل. فرآيندها داشت

گرايي داشت كه او  قي فراوان به كمالطور شو طراحي ظاهري دلپذير و ساخت رابط كاربري دوستانه و همين
بدون تبعيض جابز بود كه كارها را پيش  گيريِ كاريزما و سختدر اپل . كرد را به يك طلبكارِ تندخو بدل مي

با برگزاري جلسات بررسي او كرد؛  بيشتر بر اساس اسلوب عمل ميدر مايكروسافت اما گيتس . برد مي
هر دو . شكافت ي خود مي العاده ئله يا مشكل را با مهارت فوق، قلب مسمشخص بندي محصول طبق زمان

وار توأم با   اش رفتاري گيك كه در ابتداي دوران كاري-توانستند خشن باشند ولي در مورد گيتس  مي
ي شخصي داشتند و بيشتر از آنكه  هاي مقطعي كمتر جنبه پرخاش -داشت 2رگرهايي از سندروم آسپِ نشانه

جابز با نگاهي آتشين از . گرفتند فگي احساسي باشد، بر اساس قاطعيت عقالني شكل ميعاط مبناشان بي
شد ولي  شد؛ حال آنكه گيتس گاه در ارتباط چشمي دچار مشكل مي شدت ناراحتي، به ديگران خيره مي

  .اساساً آدم مهرباني بود
ي استيو كالً طوري با بيل رفتار ترند ول كردند از ديگري باهوش هر دو فكر مي«: گفت اَندي هرتزفلد مي

بيل هم به . است، به خصوص وقتي صحبت از ذوق و سليقه در ميان بود ييكرد كه انگار آدم درجه دو مي
شان، گيتس مجذوب رفتار  از ابتداي رابطه» .نويسي بلد نيست برنامه دانست كرد چون مي استيو از باال نگاه مي

ولي در عين حال . كرد تأثيرگذاري بر ديگران حسادت مييعني ف او جابز بود و كمي هم به توانايي شگر
ادبي  دانست و تحمل بي مي ”اي از نظر انساني به طرزي غيرعادي عقده“و  ”اساساً آدمي عجيب“را  استيو

جابز هم به . را نداشت »كرد اغوايت كند گفت آشغالي، يا سعي مي يا در حالتي بود كه به تو مي«و اينكه  او
بار  اگر يك«: يك روز به من گفت. دانست فكر مي اي كوته كننده ي خود گيتس را به طرز مأيوس نوبه
  ».شد تري مي رفته بود، آدم فهيم 3دي زده يا در جواني به آشرام.اس.ال

يك جابز . دادعصر ديجيتال قرار  بنياديِ هاي شخصيتي و فردي، اين دو را در دو سوي گسلِ تفاوت
انعطاف را در خود  غيرقابل خوي افراطي يك هنرمند و گرا با شوق فراوان به كنترل كردن بود و خلق آل ايده

افزار و محتوا را در  افزار، نرم داشت؛ او و اپل بدل شدند به سرمشق بارز يك استراتژي ديجيتالي كه سخت
گري  مقابلِ تجارت و فناوري، گيتس بدل شد به تحليلي  كرد ولي در جبهه ي جامع ارائه مي قالب يك بسته

                                                            
1 Lakeside High 

   /http://fa.wikipedia.org: سندروم آسپرگرپديا،  رجوع شود به ويكي   2
  م.)خانقاه( پردازند هاي هندي در آنها به تعليم شاگردان خود مي هاي آرامي كه مرشد خانه   3



ه زد ن ا ش ل  ص  ١٦٦ :صـفـحـه|  ف
هاي مايكروسافت به توليدكنندگان  افزار عامل و نرم ي ليسانس سيستم گرا كه با ارائه باهوش، حسابگر و عمل

 .مشكلي نداشت ،مختلف
ادي واقعاً چيز زي«: ميلي براي جابز احترام قائل بود سال گيتس همچنان از سر بي  30بعد از گذشت 

اي در ساخت محصول داشت، خيلي خوب نبض بازار را  العاده ي فوق دانست ولي غريزه راجع به تكنولوژي نمي
: طور كه بايد و شايد احترام قائل نشد گيتس، آن عاليِهاي واقعاً  ولي جابز هرگز براي توانايي» .گرفت مي

ست كه فكر هم ه ع نكرده، براي هميني تخيل برخوردار نيست و هرگز چيزي اخترا بيل اساساً از قوه«
ولي اظهارنظر بعدي ديگر خيلي » اش بيشتر از تكنولوژي راحت باشد، هاي بشردوستانه كنم حاال با فعاليت مي

  ».دزديد هاي ديگران را مي شرمي ايده بيل فقط با بي«: غيرمنصفانه بود
تعدادي از . وقتي مكينتاش در ابتداي راه توسعه بود جابز براي مذاكره به دفتر گيتس در سياتل رفت

جابز . 1نپلَ داري مولتي ي حساب ، از جمله برنامهندمايكروسافت بود ساختII افزارهاي كاربردي اپل  نرم
هايي به مراتب بهتر  برنامه - شينتامك-خواست گيتس و شركتش را تهيج كند تا براي كامپيوتر جديدش  مي

ي جذاب يك كامپيوتر براي عموم مردم با رابط  در اتاق كنفرانسِ گيتس نشسته بودند كه ايده. بسازند
. ي رباتيك كاليفرنيا با تيراژ ميليوني توليدش كرد شد در كارخانه كاربري زيبا را مطرح كرد، چيزي كه مي

 ،كرد هاي آماده تبديل مي بلعيد و به مكينتاش سيليكاني را مي اي كه قطعات همين توصيف او از كارخانه
را  ”سند“، جالب آنكه با مهندسي معكوس. در مايكروسافت شد ”2سند“اي با اسم رمز  باعث شروع پروژه

  .تعريف كردند ”3انگيز استيو دستگاه جديد و شگفت“ي عبارت  خالصه
در جابز . نويسي آلتاير ، همان زبان برنامهآغاز كردبا نوشتن يك نسخه از بِيسيك كار خود را مايكروسافت 

ي  براي مكينتاش يك بِيسيك شناور بنويسد، چون وازنياك هرگز نسخهكه از مايكروسافت خواست اي  برهه
هاي  فت برنامهخواست مايكروسا عالوه بر اين جابز مي. شناور سازگار نكرد مميزِ را با اعدادII بِيسيك اپل 

در آن زمان جابز پادشاه . هم براي مكينتاش بنويسد - حسابداريي  برنامهمثل ويرايشگر متني و -كاربردي 
ميليارد دالر و درآمد مايكروسافت فقط  1ي اپل  فروش ساالنه 1982در سال : بود و گيتس فقط يك درباري

، 4افزار حسابداري اكسل افيكي جديد از نرمهاي گر نسخهبه ساخت گيتس متعهد . ميليون دالر بود 32
 .ورد و البته بِيسيك سازگار با مك، شد متني ويرايش  برنامه

عامل مكينتاش به كوپرتينو رفت ولي چندان تحت تأثير  هاي سيستم ي نمونه گيتس بارها براي مشاهده
اي داشت كه در آن يك  يو برنامهآنجا رفتم است به يادم هست اولين بار كه«: گفت خودش مي. قرار نگرفت

يتس از طرز » .اي بود كه آماده داشتند اين تنها برنامه. شت چيز روي صفحه باال و پايين مي پريدندمگ
فكر “گفت  جورهايي داشت مي استيو يك. واقعاً مالقات اغواگرانه و عجيبي بود«: برخورد جابز ناراحت بود
رفته بود توي  ”.ست، همه چيز تحت كنترل استامان خيلي هم عالي كار !ها، نه نكني به تو نيازي داريم

من به تو نيازي “ :گفت با رفتارش مي. كشيد زد و با پا پيش مي استيو جابزِ فروشنده، با دست پس مي پوست
 ».”ي مشاركت در پروژه را بدهم ندارم، ولي ممكن است بهت اجازه

                                                            
1 Multiplan 
2 SAND 
3 Steve’s Amazing New Device 
4 Excel 



ه زد ن ا ش ل  ص  ١٦٧ :صـفـحــه | ف
شد اينطور بگويي كه  مي«: گفت هرتزفلد مي. دانستند مكينتاش كار با گيتس را سخت مي دزدان درياييِ

توانست تاب بياورد كه يك نفر برايش توضيح بدهد فالن چيز چطور  نمي. ي خوبي نيست بيل گيتس شنونده
نشانگر  رش و آرامِبدون پ آنها حركت» .آورد پريد وسط و حدسش را به زبان مي حتماً بايد مي- كند  كار مي

افزاري براي طراحي نشانگر  از چه نوع سخت«: گيتس پرسيد. نشان دادندبه او ماوس روي نمايشگر را 
افزار آن را طراحي كنند،  هرتزفلد با افتخار به اينكه توانسته بودند فقط با استفاده از نرم» ايد؟ استفاده كرده

لي گيتس اصرار داشت كه حتماً براي حركتي چنين نرم از و» !افزار خاصي ندارد هيچ سخت«: پاسخ داد
شما به چنين آدمي چه «: گفت بروس هرن از مهندسين مكينتاش مي. اند افزار خاصي استفاده كرده سخت

هايي نبود كه بتواند ظرائف مكينتاش را  گيتس از آن دسته آدم ،گوييد؟ براي من كه كامالً روشن بود مي
  ».ددرك يا ستايش كن
افزارهاي گرافيكي  كاري دو جانبه، هر دو شركت از همكاري مايكروسافت در ساخت نرم با وجود محافظه

به مناسبت اين . كرد مي اي براي مك راضي بودند چرا كه كار با كامپيوترهاي شخصي را وارد قلمروهاي تازه
. ك تيم بزرگ روي كار گماشتمايكروسافت خيلي زود ي. پا شد جشني در يك رستوران مجلل بر ،همكاري

نفر  15يا  14او . ي مك گذاشته بودم بيشتري را روي پروژههاي  آدم استيومن نسبت به «: گفت گيتس مي
و گرچه به نظر جابز آنها ذوق چنداني به خرج » موضوعِ مرگ و زندگي بود. نفر داشتيم 20ما تقريباً . داشت
  .كوش بودند اي مايكروسافت حقيقتاً سخته كه بچه كرددادند ولي بايد اذعان  نمي

برنامه از راه رسيدند، كارشان واقعاً افتضاح بود با اين حال دست از تالش چند آنها با «: گفت جابز مي
ي اكسل شد كه يك قرار سري با گيتس  سرانجام جابز آنقدر شيفته» .نكشيدند و نتيجه را بهبود دادند

و هيچ  كندسال اكسل را انحصاراً براي مكينتاش ارائه  2 داد كه تا تعهد مي اگر مايكروسافت: گذاشت
شد گروهي را كه براي كار روي بِيسيك  وقت جابز حاضر مي ، آننسازدام .بي.اي براي كامپيوترهاي آي نسخه

گيتس با هوشمندي اين را . گماشته بود تعطيل و به جاي آن از ليسانس بِيسيك مايكروسافت استفاده كند
اپل هم از تعطيلي  هاي تيم بِيسيك اي ارزشمند به دست آورد، بچه برنده پذيرفت و براي مذاكرات آتي برگ

  .پروژه بسيار خشمگين شدند
تابستان همان سال با هم به سميناري به . در اين دوره، گيتس و جابز بدل به يك گروه دو نفره شدند

كس  زمان هيچ رفتند، آن 2در ويسكانسين 1ي جنيوا يكي درياچهگران صنعتي در نزد ميزباني بن رزن از تحليل
كردند  ديگران طوري رفتار مي«: گفت گيتس مي. اپل اطالع نداشت در دست ساخت كاربري گرافيكيِ  از رابط

خنديديم و  من و استيو به اين چيزها مي. خيلي جالب بود. ام همه چيز است.بي.كه انگار كامپيوترهاي آي
كس اهميت  داد ولي خب، هيچ جورهايي داشت كارها را لو مي او يك. گفتيم هي، يك چيز تازه ياد گرفتم مي
ي  زدم، ديگر جزو خدمه اي سر مي سنبه به هر سوراخ«: گيتس حاال يكي از معتمدين اپل شده بود» .داد نمي

  ».كشتي بودم
ي جابز با كارمندان و  قاعده توانست رفتار بي برد، مي هاي زياد به كوپرتينو لذت مي وآمد او از رفت

زد كه چطور  جار مي .شده بود 3شهر هملين زن رنگارنگ استيو شبيه فلوت«: اش را ببيند هاي دائمي وسواس
                                                            

1 Geneva 
2 Wisconsin 

  م.رابرت براونينگ آن را به نوشتار تبديل كرد ،داستاني فولكلور كه براي اولين بار اشاره به شخصيت اولِ   3



ه زد ن ا ش ل  ص  ١٦٨ :صـفـحـه|  ف
ها برقرار كرده  اي كه با بچه مك دنيا را دگرگون خواهد كرد و با آن اشتياق وافر و ارتباطات شخصي پيچيده

كرد ولي بعد  گفتگوها را در اوج شروع مي جابز اغلب» .وار كار كنند داشت ديوانه بود، همه را وا مي
زد  رفتيم شام و استيو مثل هميشه جار مي جمعه شب مي«: گذاشت در ميان مي هايش را هم با گيتس ترس

اُه لعنت، اين واقعاً “شد  طوري مي مشكلي، اين  فرداروز بدون بروز هيچ اما. راه است كه همه چيز رو به 
شت هاي گروه يك م بچه. طوري شد متأسفم كه اين. فروش خواهد كرد؟ خدايا، مجبورم قيمت را باال ببرم

  ».”احمقند
در . گردد مي بر )استار(ي تحريف واقعيت به زمان معرفي كامپيوتر زيراكس  اولين آشنايي گيتس با دايره

 ؟چه تعداد استار تا آن روز به فروش رسيده كه شب جمعه، جابز از گيتس پرسيددر جمعي  يك شام دسته
به استار تا آن لحظه  300تنها كه گفت  و كل گروه اوفردا جلوي اما جابز . بودعدد  600جواب گيتس 

هاي همه  نگاه«: گفت گيتس مي. اصالً هم يادش نبود كه گيتس رقم درست را به همه گفته رسيده،فروش 
و من در آن مورد  ”خواهي بهش بگويي گندش را در آورده؟ تو كه نمي“ :برگشت به سمت من با اين فحوا

يك موقعيت ديگر جابز و گروهش به بازديد از مايكروسافت رفته  در» 1.به خصوص قالب را به نيش نكشيدم
اي راجع به اينكه كار با  جابز شروع كرد به ايراد خطابه. شد بودند و شام در باشگاه تنيس سياتل صرف مي

طور  اين«: گفت گيتس مي. افزارهايش چقدر راحت و بدون نياز به دفترچه راهنما خواهد بود مكينتاش و نرم
اش به اين فكر كرده باشد كه مكينتاش و يا  در زندگي  شد كه اگر كسي حتي يك لحظه مود ميوان
واقعاً “گفتيم  خودمان ميما داشتيم با . روي زمين است ترين آدمِ افزارهايش نياز به راهنما دارند، احمق نرم

 »”كنند؟ م كار ميافراد دارند روي دفترچه راهنما هكه نظرش اين است؟ يعني نبايد بهش بگوييم 
هاي كاربردي  ي اصلي اين بود كه برنامه نقشه. ي اين دو به مسيري ناهموار افتاد بعد از مدتي رابطه

. با لوگوي اپل و به طور انحصاري بر روي مكينتاش عرضه شوند -مثل اكسل، چارت و فايل-مايكروسافت 
ولي اين قرار و مدارها » .آمد دالر گيرمان مي 10  با فروش هر مكينتاش به ازاي هر برنامه«: گفت گيتس مي

هاي  رسيد برخي از برنامه ضمن اينكه به نظر مي. ها با هم به رقابت نپردازند نويس باعث شد برنامه
بنابراين جابز يك بند به قرارداد اضافه كرد و تصميم گرفت . خواهند شدمايكروسافت به موقع آماده ن

فرض ارائه ندهد؛ حاال مايكروسافت مجبور بود به تكاپو بيافتد تا  ا به صورت پيشافزارهاي مايكروسافت ر نرم
  .محصوالتش را به طور مستقيم به مشتري بفروشد
او همان موقع هم به اين حقيقت عادت كرده بود كه به . گيتس بدون شكايت چنداني با قضيه كنار آمد

كه استقالل از اپل  ه بودو نيز به اين فكر افتاد» سريع بازي كند و ببازد«توانست  قول خودش، جابز مي
ي محصوالت درآمدمان باالتر  با فروش جداگانه«: گفت خودش مي. تواند به نفع مايكروسافت باشد مي
چون به اين فكر افتاديم كه خودمان به طور مستقل براي كسب سهم  ،بنابراين به نفع ما شد. رفت مي

ها روي  عامل ي محصوالتش براي ديگر سيستم مايكروسافت در ادامه به ارائه» .متعارفي از بازار تالش كنيم
در آخر، تصميم . ي مك داد ام اولويت بيشتري نسبت به نسخه.بي.ي ورد براي محصوالت آي آورد و به نسخه

  .اپل صدمه زد خود جابز براي تغيير مفاد قرارداد اوليه، بيش از مايكروسافت به

                                                            
  م.و براي خودم دردسر نخريدم فتادمنياُتله به  ،اينكه كنايه از   1
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كسيتس با هم در مهماني شامي در نيويورك از آن ل براي وقتي اكينتاش عرضه شد، جابز و گرونماييم 

ام سؤال شد، او .بي.كامپيوترهاي آي اكسل براي ي مخصوص ي نسخه از قصد مايكروسافت براي ارائه. كردند
. انجام شود ممكن است اين كار ”به موقع“بدون اشاره به قراري كه با جابز گذاشته بود صرفاً جواب داد 

  ».ايم مردهي ما  همه ”موقع“آن  تا مطمئنم«: به شوخي گفت ،وقتي جابز پشت ميكروفون رفت
  
 

  )رابط كاربري گرافيكي( GUIجنگ بر سر 
 

عاملي بود كه بعدها به داس معروف و ليسانس آن به  در آن زمان مايكروسافت مشغول كار روي سيستم
داس بر مبناي يك رابط دستوري با ظاهري از مد افتاده كار . ام و كامپيوترهاي مشابه آن اعطا شد.بي.آي
كه جابز و گروهش همكاري  از آنجا. شدند ميروبرو  <\:Cهايي مثل  با آدرس آن مدام و كاربرانِكرد  مي

شان شدت گرفت كه نكند مايكروسافت از رابط گرافيكي  نزديكي با مايكروسافت داشتند اين ترس در بين
اَندي هرتزفلد همان موقع اشاره كرد كه همكار مستقيمش در مايكروسافت دارد . مكينتاش تقليد كند

 ، گويابه استيو گفتم مشكوكم«: پرسد ش ميعامل مكينتا سؤاالتي راجع به جزئيات عملياتي سيستم
  ».مايكروسافت مشغول تقليد از روي مك است

ي بازار و  گيتس نيز متقاعد شده بود كه رابط كاربري گرافيكي آينده. حق داشتند كه نگران شوند
خودش . پارك توسعه يافته استفاده كند  ي اپل محق است كه از آنچه در زيراكس مايكروسافت هم به اندازه

هي، ما هم به رابط گرافيكي اعتقاد داريم و “ما مصداق اين جمله بوديم كه «: بعدها به راحتي اشاره كرد
 ».”ايم ديده ،در زيراكس بودرا آنچه 

ي  ي مكينتاش در ژانويه سال پس از عرضه  جابز گيتس را ملزم كرده بود كه تا يك ،در قرارداد اصلي
متأسفانه اين احتمال در قرارداد ذكر . افزارهاي گرافيكي توليد نكند پل نرمبراي هيچ شركتي جز ا 1983

اعالم كرد  1983از اين رو وقتي گيتس در نوامبر . چه كنند ،داي مك به تأخير افت نشده بود كه اگر عرضه
 ام.بي.كامپيوترهاي آي سازگار با-عامل جديد  ي يك سيستم ريزي براي توسعه مايكروسافت در حال برنامهكه 
و ماوس براي كار با نشانگر و كليك كردن است، ايرادي  ،ها ها، آيكان داراي رابط گرافيكي همراه با پنجره -و

در هتل هلمزلي  مراسميك  ،گيتس به سبك جابز. به او وارد نبود و بدين صورت، ويندوز وارد عرصه شد
  .ولخرجي تاريخ مايكروسافت تا به امروز لقب گرفته استنيويورك راه انداخت كه بزرگترين  1پاالسِ

قرارداد با - در اين مورد از دستش ساخته است اندكي دانست كه كارِ مي. جابز ديوانه شده بود
به مايك . حمله داشت ولي با اين حال قصد - مايكروسافت براي عدم رقابت با رابط گرافيكي رو به خاتمه بود

گيتس » .بالفاصله گيتس را بياور اينجا«: افزاري بود، دستور داد هاي نرم ساير شركتكه رابط اپل با  2بويك
مرا خواسته بود تا «: آورد كه به خاطر مي. في ما بِين حاضر به بحث در مورد مسائلالبته تنها و  آمد؛
ا داريم روي م“ :گفتم. رفتم ي تنها به كوپرتينو مثل يك فرماندهمن هم . اش را سرم خالي كند دلي دق

  ».”ام گذاشته )GUI(گويي  تمام ظرفيت شركت را رويِ“ :طور و همين ”كنيم ويندوز كار مي
                                                            

1 Helmsley Palace 
2 Mike Boich 
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تماشاي  اپل كه مشتاقِ ارشد نفر از كارمندان 10ي  مالقات در اتاق كنفرانس جابز بود، در محاصره

! كني تو داري به ما خيانت مي«: زد زير فرياد كه. جابز رفقا را نااميد نكرد. شان به گيتس بودند ي رئيس حمله
سرد  گيتس خون :آورد كه هرتزفلد به خاطر مي» !كني من بهت اعتماد كردم و حاال داري از من دزدي مي

جيغوي خودش جوابي داد كه بدل به يك  اي جيغبه چشمان استيو خيره نگريست و بعد با صد ،آنجا نشست
ب استيو، به گمانم بيش از يك راه براي تحليل اين خُ«: شددر تاريخ صنعت كامپيوتر ي كالسيك  جمله

دار به نام زيراكس  ي پول از نظر من بيشتر شبيه اين است كه ما دو تا، يك همسايه. وجود دارد  وضعيت
ش كه تلويزيونش را بلند كنم، غافل از اينكه كه تو قبالً آن را كش ا روم خانه داريم و من يك شب مي

  ».اي رفته
. هاي احساسي جابز شد هاي ماهرانه و البته واكنش ي گيتس منجر به بروز تمام تكنيك حضور دو روزه
 ،آميز اپل و مايكروسافت به روشني تبديل به يك رقص دو نفره شده بود و هر دو طرف همزيستي مسالمت

بعد از . ي ديگر، مشكالت را دو چندان كند چرخيدند تا مبادا يك نيش و كنايه داشتند محتاطانه دور هم مي
. هايش براي ويندوز ارائه كرد گيتس خيلي سريع يك توضيح خصوصي از طرح ،رويارويي در اتاق كنفرانس

اين تخطي از فالن قرارمان   اُه“ توانست بگويد مثالً مي. دانست چه بگويد استيو نمي«: گفت خودش به من مي
گيتس به هيجان آمد چون اين حرف فرصتي براي آرام » ”!اُه اين واقعاً آشغاله“ولي در عوض گفت  ”است

خالصه اينكه استيو طيف متنوعي از » .”آره، اين يك تكه آشغالِ قشنگه“من گفتم «: كردن استيو به او داد
هم فراتر  ”آشغال“در طول اين ديدار استيو از گفتن «: گفت گيتس مي. احساسات را به نمايش گذاشت

فقط يك فرصت به من “كرد، انگار كه بخواهد بگويد  رفت و بعد به جايي رسيديم كه تقريباً داشت گريه مي
وقتي ديگران «: به قول خودش. شد مش عجيبش به او خيره ميگيتس فقط با آرا» .”بده تا درستش كنم

  »!احساس به توانِ دو جورهايي بي شوند، من خوبم، يك احساسي مي
هاي  روي را داد، چرا كه نه؟ پياده خيابان شان جابز پيشنهاد رفتن به پياده مثل اكثر گفتگوهاي جدي

. يك رستوران توقف كردند و بعد كمي ديگر راه رفتند در. آنزا چرخيدند دي  دور كالج. كوپرتينو را گز كردند
همان موقع استيو . هاي مديريتي من نيست روي به من تحميل شد، اين از تكنيك آن پياده«: گفت گيتس مي

جور و از اين  ”باشد، باشد، فقط سعي كن زياد شبيه مك نشود“شروع كرد به گفتن چيزهايي مثل 
  ».ها حرف

. به بازار عرضه كند 1985را تا قبل از پاييز  1.0تواند ويندوز  كه مايكروسافت نمي گذشت زمان نشان داد
به جاي ظاهر تخيلي و . هاي رابط كاربري مكينتاش بود حتي آن موقع هم يك محصول بنجل و فاقد ظرافت

اعتنايي  دين و بيمنتق با تمسخرِ. داشت پهلو به پهلوهايي  پنجره -كار بيل اَتكينسن- پوشان  هاي هم پنجره
با اين وجود چنانكه هنوز هم در اغلب محصوالت مايكروسافت به چشم . كنندگان رو به رو شد مصرف

  .خورد، سماجت در كار سرانجام ويندوز را محصولي بهتر و فراگير در بين كاربران كرد مي
از آن ماجراها در گفتگو با سال بعد  30. مايكروسافت را كنار نگذاشت اش بابت اين كارِ جابز هرگز كينه

شنيدن اين » .پروا از روي دست ما تقليد كردند چون هيچ شرمي در وجود گيتس نيست آنها بي«: گفت من
هاي تحريف  يكي از دايره دراگر به اين اعتقاد دارد، واقعاً «: انگيخت العمل را در گيتس بر جمله، اين عكس
 ،هاي متعاقب ها هم در طول سال حق با گيتس بود و دادگاه ،نونياز ديدگاه قا» .گير افتادهواقعيت خودش 

كه اپل  است درست. ي محكمي داشت او پرونده كه به قضيه بنگريم از منظر تجربي هم. آن را تأييد كردند
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ها به سمت رابط  پارك قراردادي منعقد كرده بود ولي رفتن ساير شركت براي استفاده از تحقيقات زيراكس 

ظاهري و “ همان طور كه اپل هم فهميد، محافظت از طراحيِ. بودناپذير  گرافيكي نيز اجتنابكاربري 
 .رابط كاربري بسيار سخت بوده و هست ”حسيِ

ولو اينكه مايكروسافت با توليد محصوالت خام و تقليد از روي . البته ناراحتي جابز هم قابل درك است
وزي رسيده باشد، بايد به اين نكته اذعان كرد كه اپل هميشه ها به پير عامل دست ديگران در بازار سيستم

ي  دهنده سرتر از ديگران بوده و هست كه اين از نظر من، نشان تر و در طراحي سليقه تر، خوش نوآورتر، خالق
ترين محصوالت هميشه پيروز  بهترين و خالقانه“: عيبي ظريف در كاركرد جهان پيرامون ما است

متكبرانه و مغرورانه در  گوييِ جابز دست از بيهودهكه اين حقيقت باعث شد درك  ،ه بعديك ده ”.شوند نمي
من با  تنها مشكلِ«: اي از حقيقت هم در اين حرفش بود كه ولي در عين حال نفخه .گونه موارد بردارد اين

نظرم نيست بلكه از چيزهاي كوچك مد . ذوقند اي ندارند، كامالً بي مايكروسافت اين است كه آنها هيچ سليقه
هاي مبتكرانه در سر ندارند و فرهنگ چنداني هم در  گويم آنها ايده انداز كلي است كه مي چشم

  ».خورد شان به چشم نمي محصوالت
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 هفدهفصل 
  

  ايكاروس
 

ن می( ...رود آنچه که باال می  )آید ناگزیر روزی پای
  
 
  
 

  پرواز در اوج
 

جابز را به مدار شهرت باالتري  1984ي  در سفري به منهتَن مشهود بود كه معرفي مكينتاش در ژانويه
 كترتيب داده بود رفت و به پسر 2ن لنونبراي پسرش شا 1اي كه يوكو اونو استيو به مهماني. است سوق داده

و كيت  3هاي اَندي وارهل دو هنرمند به نام. ساله يك مكينتاش هديه داد كه او هم واقعاً دوستش داشت 9
هاي دستگاهي شدند كه هنرمندان جهان آن را تغييري بدشگون  آنجا بودند و مفتون قابليت 4هرينگ

و همان شب اصرار كرد » يك دايره كشيدم« :دراو با افتخار جار زد وارهل بعد از كار با كوييك. پنداشتند مي
راك وارد شد، جگر هول  ي ي اين ستاره وقتي جابز به خانه. هم ببرد 5كه جابز كامپيوتر را پيش ميك جگر

يا اينكه بود يا اين . به گمانم مخدر زده بود«: استيو بعدها به گروهش گفت. دانست جابز كيست نمي. كرد
 7پِينت بالفاصله پشت كامپيوتر نشست و شروع به نقاشي با مك 6جگر، جِيد اما دخترِ» !تركيدهمغزش واقعاً 

 .اي پدر به دختر هديه دادكرد، بنابراين جابز كامپيوتر را به ج
كه به اسكالي نشان - موي منهتَن رِ نپارك در س دوبلكس در غرب سنترال هاوسِ پنت باألخره آن استيو
 جاپِي را براي بازسازي آن استخدام كرد ولي هرگز آن. ام.از شركت آي 8را خريد و جيمز فْريد -داده بود

هاي  همچنين درست در تپه.) بونو فروخت ،U2 گروه ي خوانندهبه ميليون دالر  15بعدها آن را (ساكن نشد 
اتاق  14قديمي به سبك مستعمرات اسپانيايي خريد كه  ، يك عمارت بزرگ9آلتو در وودسايد باالي پالو

                                                            
1 Yoko Ono 
2 Sean Lennon 
3 Andy Warhol  
4 Keith Haring 
5 Mick Jagger 
6 Jade  
7 Macpaint 
8 James Freed 
9 Woodside 
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در آن، هرگز موفق به با وجود سكونت اما جابز . عمارت توسط يك بارن ساخته شده بود. خواب داشت

  .نشدكردنش  مبله
آزادي بيشتري  ،اسكالي به جاي محدود كردن قلمرويش. موقعيت جابز در اپل احيا شدي مك،  رضهبا ع

تر  كرد مهربان اما با اينكه در اوج پرواز مي. گروه كاري ليسا با مكينتاش ادغام و جابز مسئول آن شد: به او داد
صويري به ياد ماندني از صداقت ي توضيح شرايط ادغام براي دو گروه ليسا و مك، ت جلسه. از قبل نشد

را گرفتند و  اصليهاي  طبق دستور او رئساي گروه مكينتاش تمام پست. اش را در اذهان ثبت كرد رحمانه بي
باختيد «: به آنها خيره شد و گفتجابز . يك چهارم از پرسنل ليسا با درهاي خروجي شركت مواجه شدند

ها اينجا درجه دو يا سه هستند،  در واقع خيلي. هاي درجه دو كنشما يك گروه درجه دو هستيد، بازي. ها بچه
 ».هاي ديگر را از دست ندهند كنيم تا فرصت كار براي شركت شان را آزاد مي پس امروز تعدادي

دانست،  دالنه مي ي حضور در هر دو گروه اين تصميم را به دور از انصاف و سنگ بيل اَتكينسن كه با تجربه
اي از  ولي ذهن جابز روي تجربه» .اند و مهندسين خيلي خوبي هستند ها عالي كار كرده اين بچه«: گفت

اگر مايلي يك : كه اعتقاد داشت يك درس مديريتي كليدي است-دوران ساخت مكينتاش قفل شده بود 
هميشه در هر گروه بزرگي تعدادي . پيچيده نيست«: گفت مي. گروه درجه يك بسازي مجبوري ظالم باشي

كنند و زود باشد كه حتي بازيكن  دوي ديگر جذب مي  زيكن درجه دو هست و آنها چند بازيكن درجهبا
هاي درجه يك دوست دارند  بازيكنكه  مي مكينتاش آموخت تجربهاز . درجه سه هم در گروهت پيدا كني

 ».بازيكنان درجه دو نيست خودشان كار كنند، در نتيجه گريزي از شكستن دلِ فقط با مثلِ
 كردن مثل و رفتار شان به هم دلبستگي با غلو كردن راجع بهجابز و اسكالي هنوز  ،در آن برهه

اولين سالگرد حضور . گول بزنندشان  توانستند خود را راجع به استحكام رابطه مي ،هاي عاشق دبيرستاني بچه
هاي  رستوراني مجلل در تپه ؛را داد 1نوير نجابز ترتيب مهماني شام در لموتُ. بود 1984مي  در اپل، اسكالي
گذاران  براي غافگير كردن اسكالي، هيئت مديره، مديران ارشد و حتي برخي سرمايه. غرب كوپرتينو  جنوب

استيوِ «: در ميان تبريكات همه. آورد اسكالي صحنه را خوب به خاطر مي. ساحل شرقي را هم جمع كرد
حاال بايد به » .اي ملوس بر لب داشت رد و خندهب ا باال و پايين ميزمينه ايستاده بود، سرش ر رو در پس خنده

بهترين دو روزِ زندگي «: آميز شروع كرد اغراق پس جابز شام را با يك تعارف ،نوشيدند اسكالي مي سالمتيِ
م تما اين بهترين سالِ. ؛ روز معرفي مكينتاش و روزي كه اسكالي مديرعاملي اپل را پذيرفتاينها است من

سپس يك عكس مونتاژي از خاطرات آن سال » .هاي زيادي از جان ياد گرفتم عمرم بود به خاطر اينكه درس
 .به اسكالي تقديم كرد

سال گذشته گفت و دست آخر حرفي زد كه به يك  از لذت همكاري با جابز در جواب،در  نيز اسكالي
به » .”استيو و من“ :اپل يك رهبر دارد«: ماندباقي ي مهمانان آن شب  ي همه داليل مختلف، در خاطره

مان را  مثل اين بود كه با نگاه احوال«: گفت اسكالي مي. سمت ديگر اتاق نگاه كرد، جابز تبسمي بر لب داشت
بلكه  ،ديگر مات و مبهوت ولي خودش هم متوجه بود كه آرتور راك و چند نفرِ» .كرديم به هم مخابره مي
حال  ،اين بودند كه جابز افسار او را به دست گرفته باشد آنها نگرانِ. كنند گاه مين رابطه اين شايد شكاكانه به

ولي اينك به طرز مشهودي جابز بر اوضاع مسلط شده  .آنكه هدف اصلي از استخدام اسكالي كنترل جابز بود

                                                            
1 Le Mouton Noir 
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هاي استيو بود كه قادر به ايستادگي در برابرش  دريافت تصديق اسكالي آنقدر مشتاقِ«: گفت راك مي. بود
 ».نبود

هايش يك راهبرد خوب بود ولي او به اين  كسب رضايت جابز و احترام به توانايي ،شايد به نظر اسكالي
به زودي ابراز . جايي نداردقضيه توجه نداشت كه تقسيم قدرت و تسليم شدن، در ذات و قاموس جابز 

 ،1984سال  ي راهبردهاي تجاريِ براي مثال در جلسه. ي شركت شروع شد راجع به طرز اداره يواست نظرهاي
د سامان بگيرمختلف  هاي توليديِ فشار آورد تا بخش فروش متمركز شود و امور بازاريابي مستقيماً در بخش

 شكيل يك تيم مستقلِيعني به عنوان مثال، گروه مكينتاش قادر به كنار گذاشتن تيم بازاريابي اپل و ت(
خواست به زور هم كه شده قضيه را  هيچ كس ديگري موافق نبود ولي جابز مي.) بازاريابي براي خودش باشد

شايد كنترل جلسه را به دست بگيرم يا حتي او  تاكردند  بقيه به من نگاه مي«: گفت اسكالي مي. پيش ببرد
براي چه «: ها باال گرفت پچ ي جلسه به هم خورد، پچوقت» .جايش بنشانم تا خفه شود ولي چنين نكردم سرِ

  » اسكالي ساكتش نكرد؟
فرِمنت براي ساخت مكينتاش گرفت، شوق هنري و ذات  اي در وقتي جابز تصميم به برپايي كارخانه

هاي  مثل لوگوي اپل رنگمونتاژ هاي  خواست دستگاه مي. جويش به درجات باالتري سوق پيدا كرد تسلط
آخر مدير توليد اپل، مت   هاي رنگي تلف كرد كه دست آنقدر وقت براي استفاده از ورق. ه باشندروشن داشت

در بازديد بعدي، جابز دستور داد با اما . تصميم گرفت همان رنگ بِژ و خاكستري را استفاده كند 1كارتر
ها بسيار حساس  كارتر اعتراض كرد؛ دستگاه. هاي روشن دلخواهش كارخانه را از نو رنگ كنند همان رنگ

ها كه با آبي  ترين دستگاه يكي از گران. حق هم داشت. توانست خرابي به بار بياورد بودند و رنگرزي مجدد مي
كارتر استعفا داد چون به قول  ”.حماقت جابز“نكرد و ملقب شد به آخر درست كار  روشن رنگ شد، دست

 بنابراين ،معني بود دعوا بر سر چيزهاي بيهم داد و معموالً  جنگيدن با او نيروي زيادي هدر مي«: خودش
  ».ديگر بس استكه تشخيص دادم 

نتاش كه يك بار هم ذات و پرحرارت مكي كرد؛ مدير مالي خوش كارتر جابز، دبي كُلمن را جايگزينِ
هاي  دانست چطور به موقع وسواس ي گروه براي بهترين مقاومت جلوي جابز را برده بود و مي ي ساالنه جايزه

توضيح داد كه جابز خواهان رنگ سفيد خالص براي  2وقتي مدير هنري اپل، كلمنت مك. او را برآورده كند
 اينجا كلي گرد و خاك. ارخانه را يك دست سفيد كنيمشود كه ك نمي«: ديوارها است، كُلمن زير بار نرفت

هيچ سفيدي نيست كه براي استيو واقعاً سفيد «: مك جواب داد» .دآمخواهد  هقطع كلي. خواهد نشست
شبيه نمايشگاه «كُلمن  آالت آبي و زرد و قرمز، محيط كارخانه به قولِ با ديوارهاي سفيد و ماشين» .باشد

وقتي از جابز در مورد وسواسش راجع به ظاهر كارخانه پرسيدم، گفت كه روشي  ».بودشده  3الكساندر كالدر
  :است بوده گرايي در توليد محصوالت براي تضمين اشتياق كاركنان به كمال

  
همه جا . و البته كه بود ؛رفتم به كارخانه تا ببينم آيا گرد و خاكي هست يا نه هاي سفيد مي با دستكش«

گفتم كه  وقتي مي. خواستم زودتر تميزش كنند مياز دبي . ها، كف زمين ها، باالي قفسه هروي دستگا :هم بود
                                                            

1 Matt Carter 
2 Clemont Mok 
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چون . راست باال برود خواست از ديوارِ كف كارخانه نشست و غذا خورد، بيچاره دلش مي بتوانبايد 
ز كارخانجات بازديد ا. كننده نداشتم ي توضيحات قانع فهميد چرا و من آن موقع مهارت زيادي در ارائه نمي

و بخشي از آنچه اينجا در -كردم  بخشي از آنچه در ژاپن تحسين مي. ژاپن خيلي رويم تأثير گذاشته بود
داشتن آنجا را نداشتيم،  اگر انضباط تميز نگه. حس كار گروهي و انضباط بود -ي خودمان نداشتيم كارخانه

  ».آالت را هم نداشتيم پس انضباط استفاده از ماشين
 

پاول جابز هميشه راجع به دقيق بودن . شنبه صبح، جابز پدرش را به بازديد از كارخانه برد ز يكيك رو
دست مصنوعات گير بود و پسرش با افتخار به او نشان داد كه  مناسب سخت ساز و استفاده از ابزارآالت

استيو حسابي «: كهكرد و به خاطر داشت  شان مي كُلمن در بازديد همراهي. درسش را خوب ياد گرفته
داد و  جابز عملكرد هر دستگاه را توضيح مي» .داد ميبا افتخار كارخانه را به پدرش نشان . رو شده بود خوش

كرد و از  ها را لمس مي كرد كه داشت ماشين مدام به پاول نگاه مي«: كرد پدرش حقيقتاً كار او را تحسين مي
 ».آمده بود نقص بودن همه چيز خوشش و  عيب  تميزي و بي

فرانسوا  -كوبايِ انقالبِ مدافعِ-  همسرِ. از كارخانه به اين خوبي پيش نرفت 1اما بازديد دانيِله ميتران
از طريق مترجمش سؤاالت زيادي راجع به شرايط كار  ،)سوسياليست فرانسه يِرئيس جمهور( 2ميتران

هاي  ها و ربات دانست، راجع به تكنولوژي فرانسوي مي پرسيد و جابز از طريق آالين راسمن كه زبانِ مي
بندي دقيق توليد صحبت كرد، ميتران  بعد از آنكه جابز راجع به زمان. داد ي كارخانه توضيح مي پيشرفته

 آالت استيو كه به ستوه آمده بود، توضيح داد كه استفاده از ماشين. دستمزدها شد  جوياي شرايط اضافه
سؤاالت . كند ولي بانوي اول فرانسه راضي نشد هاي نيروي كار نيز كمك مي جويي در هزينه خودكار به صرفه

جابز ديگر كنترل » گيرند؟ كار كردن در اينجا سخت است؟ كارگران چقدر مرخصي مي«: ديگري در راه بود
 كشيد شان عشقمادام اگر خيلي نگران رفاه كارگران هستند، هر موقع كه «: از كف داده بود، به مترجم گفت

يك . مترجم بيچاره پريد و الل شداز رخسار رنگ » .شان كنيم استخدامتا توانند تشريف بياورند اينجا  مي
توجهي كه به  گويند كه از شما به خاطر اين بازديد و بذل  آقاي جابز مي«: لحظه بعد راسمن به فرانسه گفت

و نه مادام ميتران نفهميدند چه شد ولي راسمن به خاطر  نه جابز» .ا دارند ما كرديد كمال تشكر ر ي كارخانه
  .قبر نجات داده بود داشت كه اين دخالت به جا، مترجم فرانسوي را از فشارِ

راند، از  كه همراه با راسمن مرسدسش را در بزرگراه به سمت كوپرتينو مي بعد از بازديد، در حاليجابز 
در ساعت  كيلومتر 160در مقطعي داشت با سرعت باالي . زد يطرز برخورد مادام ميتران با غضب حرف م

بعد از چند دقيقه در حالي كه پليس داشت برگ جريمه را پر . اش كرد راند كه پليس متوقف و جريمه مي
اصالً جالب بود كه افسر » .من عجله دارم«: او جواب داد» ببخشيد؟«: پليس گفت. كرد، جابز استارت زد مي

 كيلومتر در ساعت 90آرامي كار را تمام كرد و به استيو هشدار داد كه اگر بار ديگر باالتر از  به. عصباني نشد
 160به محض رفتن پليس، جابز انداخت توي جاده و باز سرعتش از . خواهد رفتيك راست به زندان  ،دبرانَ

 ».دنشو ل حالش نميقوانين عادي مطلقاً شام كه معتقد بود«: به قول راسمن. گذشتدر ساعت  كيلومتر

                                                            
1 Danielle Mitterrand 
2 Francois Mitterrand 
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را در سفر به اروپا با جابز، چيز مشابهي  ،چند ماه بعد از معرفي مكينتاش نيزهمسر راسمن، جوآنا هافمن 

هافمن در پاريس يك » .تواند از زير هر چيزي در برود كرد مي انگيز بود و فكر مي كامالً نفرت«: در او ديد
اتومبيل  بِدر ؛چيز زد ولي جابز ناگهان زير همه  افزار ترتيب داد نرمدهندگان  مهماني شام رسمي براي توسعه

  :گفت جوآنا مي. يك هنرمند طراح پوستر را ببيندتا رود  مي 1فولونبه را بست و گفت كه دارد 
  ».ها به خاطر از دست دادنِ فرصت دست دادن با ما خيلي ناراحت شدند دهنده توسعه«

وكار معمولي آمده  اي اپل متنفر شد؛ مردي خپل كه از يك كسب ز مدير منطقهالحال ا جابز در ايتاليا في
لياقت فروش مك «: پرده به او گفت كه از گروه و استراتژي فروش او متنفر شده و بلند داد زد استيو بي. بود

چيزي به  اصالً ،براي صرف شام  منتخب آن مدير بيچاره ولي اين در مقابل رفتارش در رستورانِ» .را نداري
اي يك بشقاب پر  در آنجا استيو يك غذاي گياهي سفارش داد ولي گارسون به طرز استادانه. آمد حساب نمي

طوري برافروخته شد كه هافمن با لحني تهديدآميز درِ گوشش گفت كه . از سس و خامه جلويش گذاشت
 .يختروي شلوارش خواهد ر ،ي داغي را كه سفارش داده اگر آرام نگيرد، قهوه

هاي فروش  بيني هايي كه جابز در سفر به اروپا از خود بروز داد مربوط به پيش ترين ناسازگاري مهم
هاي بلندتر هدايت  ي تحريف واقعيت، هميشه تيمش را به رسيدن به قله با استفاده از دايره. محصول بود

ركوردهاي بهتري نرسند، خبري از  بين اروپايي را تهديد كرد كه اگر به اين بار نيز مديران واقع. كرد مي
به طرزي غيرقابل  ،سفرآن در پايان «: كرد داري مي در اين بين هافمن بايد ميان. ي اضافه نخواهد بود بودجه

  ».لرزيد كنترل چارچوب بدنم داشت مي
جلوي  گاسه از معدود افرادي بود كه. در همين سفر جابز با ژان لوئي گاسه، مدير اپل در فرانسه آشنا شد

كله زدن با  و شد، تنها راه براي سر جابز به روش خودش با واقعيت روبرو مي«: گفت به من مي. در آمدجابز 
وقتي جابز طبق معمول تهديد كرد كه باال نرفتن فروش اپل در » .او اين بود كه محكم بايستي و بجنگي
اش را گرفتم و  يادم هست يقه«: هاي تخصيصي، گاسه عصباني شد فرانسه مساوي است با كاهش بودجه

يك عوضي بد دهان كه در . خودم معموالً آدمي عصباني بودم. بعد او عقب كشيد .گفتم ديگر بس است
  ».بنابراين خيلي راحت اين حالت را در استيو تشخيص دادم. ي ترك بود دوره

كمي . اش قرار گرفت نهگرا عوض كردن جابز در مواقع نياز و حاالت افسون  تأثير رنگ اما گاسه هم تحت
ارائه و متخصصين  ”كامپيوترها براي همه“ي  ي اهميت توسعه باره هايي در تر فرانسوا ميتران موعظه پيش

 4جابز در هتل بريستول. نوا كرده بود را با خود هم 3الس نگرُپنتهو نيكُ 2اي مثل ماروين مينسكي كرده تحصيل
تواند با  چطور فرانسه مي :شان ترسيم كرد از اينكه روي تصويري پيشِ وه،براي اين گرضمن سخنراني 

پاريس در عين حال براي او رومانتيك  سفرِ. استقرار كامپيوترها در تمام مدارس، بدل به كشوري پيشرو شود
  .اند هاقامت در پاريس گفت لي جابز در طو هايي از رفتار عاشقانه داستان ، هر دوگاسه و نگرُپنته. بودهم 

  
  

                                                            
1 Folon 
2 Marvin Minsky 
3 Nicholas Negroponte 
4 Bristol 
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  سقوط
 

اما . به تدريج فروش آن آغاز شد 1984ي دوم  معرفي مكينتاش، از نيمه با فروكش كردن شور و هيجانِ
مك، محصولي درخشان ولي متأسفانه كُند و ضعيف بود و هيچ حجمي از : مشكلي بنيادين در ميان بود
زيبايي مك در رابط كاربري آن بود كه شبيه يك . توانست اين مسئله را بپوشاند فريادهاي خوشحالي هم نمي

سبز رنگ و  ي تاريك غمناك با حروف رنجورِ روشن طراحي شده بود و نه مثل يك صفحه بازيِ اتاق
متني كمتر از  هر كاراكتر در نمايشگرِ: شد بدلضعفش  ترين نقطه همين هم به مهم. دستورات خطي ناهنجار

زيباي انتخابي  هاي كاراكتر را پيكسل به پيكسل با فونت همانبيت كدنويسي الزم داشت ولي وقتي مك  1
كه  كيلوبيتي حل كرد، در حالي 1.000 ليسا اين مشكل را با رم. برابر حافظه الزم بود 30يا  20داد،  نشان مي
  .داشت كيلوبيت رم 128مك فقط 
نوع حافظه  اينوقتي جوآنا هافمن براي استفاده از . سخت داخلي بود ديگر فقدان ديسك مشكلِ

. تعبيه شودخوان  فالپيكرد كه در مك را به او داد و اصرار  ”زيراكسيِ متعصب“جنگيد جابز لقب  مي
ي آرنج  ها از ديسك به ديسك، احتماالً دچار مصدوميت تنيسوري از ناحيه داده بنابراين كاربر براي انتقالِ

ينكه جابز به عالوه، مكينتاش فقط به خاطر ا. ها وجود نداشت شد، چون راهي جز تعويض مداوم فالپي مي
؛ مثالي ديگر از برخوردار نشدكننده  سيستم خنك كنند، از توليد ميها صداي اضافه  كرد فَن حس مي
صدمه به بسياري از قطعات داخلي و به ارمغان آمدن لقب  نتيجه، وارد آمدنِ. اوي  فكرانه هاي كوته لجاجت

هاي اول خيلي خوب فروش كرد  ماهمحصول آنقدر جذاب بود كه براي . براي مك بود ”توستر خاكستري“
لقب توستر خاكستري هم كمكي به (هاي آن، فروش افت كرد  ولي با افزايش آگاهي مردم از محدوديت

تواند مثل مهميز عمل كند ولي  ي تحريف واقعيت مي دايره«: هافمن بعدها با تأسف گفت.) شهرت مك نكرد
 ».خواهد كردباألخره واقعيت بر آن غلبه 

وجود نداشت و فروش مك اپل هاي مالي  در صورت ”فروش ليسا“عمالً چيزي به نام  1984خر در اوا
توليد ليسا متوقف و خط توليدش جمع شده بود، بنابراين جابز . در ماه رسيده بودواحد  10.000هم به زير 

 سازِ ي شبيه همانده با يك برنام قاعده گرفت؛ ادغام ليساهاي باقي از سر بيچارگي يك تصميم بد و بي
اين   از تصميماست اين مثالي نادر » .XL  مكينتاش « :مكينتاش و فروش آنها به عنوان يك محصول جديد

عصبانيت من حدي «: گفت هافمن مي. گرا براي توليد چيزي كه شخصاً هيچ اعتقادي به آن نداشت آدم كمال
مثل اين بود كه به زور موجودي انبار را به  استيو كارِ. اصالً يك محصول واقعي نبود XLنداشت چون مك 

كرديم، براي  اين فريب بزرگ را متوقف ميهر چند فروش خوبي به دنبال داشت ولي بايد . مردم بياندازد
  ».همين من استعفا دادم

  
 ”1984“ آگهيِ يِام.بي.آي ضداي كه قرار بود به حس  فضاي تيرهاپل  ؛ در آگهي جديد1985ي  ژانويه

ي اميدبخش  اولين آگهي با يك نوشته: حال آنكه اين دو كامالً شرايط متفاوتي داشتند. دامن بزند، واضح بود
براي آگهي جديد با عنوان  1هاي ارائه شده توسط لي كلو و جِي چيات حرپذيرفت ولي ط ميو حماسي پايان 

                                                            
1 Jay Chiat 
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داد كه پشت سر هم از  ها را نشان مي پوش شركت و سياه  بسته مديران چشم ”هاي قطب شمال، موش“

به جاي تصويري مثبت و . جابز و اسكالي از همان ابتدا پريشان شدند. افتادند پرتگاه مرگ به پايين مي
 .ام در دست تهيه بود.بي.تك مديران خريدار كامپيوترهاي آي باشكوه از اپل، توهيني آشكار به تك

هاي آژانس تبليغاتي اين درخواست را پس  هاي جايگزين كردند ولي بچه و اسكالي درخواست ايده جابز
لي كلو خطاب به » .را روي آنتن بفرستيد ”1984“خواستيد  شما پارسال هم نمي«: زدند، يكي از آنها گفت

ي  ون آمدن نسخهبا بير» .گذارم ي اعتبارم را، همه چيزم را روي اين آگهي مي من همه«: اسكالي گفت
، مفهوم مورد نظر بدتر از قبل توي ذوق زد؛ مديران 1اسكات - برادر ريدلي- كارگرداني توني  آگهي به تصويريِ

با لحني مثل  را اي از آهنگ سپيد برفي ي مرگ، نسخه ي پرتگاه، در رژه عقلي كه حين پايين پريدن از لبه بي
ي  حتي از نمونه ،آگهي سازيِ هاي فيلم تكنيك» .هو- هو، هي- هي«: خواندند مراسم تشييع جنازه مي

باورم «: ، بر سر جابز فرياد زد و گفتآندبي كُلمن با ديدن . نديك اثر سطح پايين هم بدتر بود توليد پيش
بازاريابي هم  اتدر جلس» .شود كه بخواهي با پخش اين به تمام مديران و تاجران امريكايي توهين كني نمي

ي  با مكينتاشم يك استعفانامه«: ايستاد - انگيز است كه چقدر اين آگهي نفرت -اش  دهسخت بر سر عقي
ما . ها است ي مديران شركت حرمتي به همه آگهي بي آنكردم  فكر مي. رسمي نوشتم و روي ميزش گذاشتم

 ».كرديم در صنعت كامپيوترهاي روميزي محكم مي مان راتازه داشتيم جاي پا
ي فوتبال  و آگهي را حين مسابقه ندهاي آژانس تبليغاتي شد اسكالي تسليم التماسبا اين حال جابز و 

كه تحمل جابز را (همراه با اسكالي و همسرش ليزي  2جديدش تينا ردس دختر استيو و دوست. پخش كردند
تماشاي  كننده و آن بازي خسته با پخش آگهي در اواخر كوارتر چهارمِ. به استاديوم استنفورد رفتند) نداشت،

ها  اسر كشور اكثر واكنشتاما در سر. آن توسط هواداران در نمايشگر باالي سرشان، واكنش خاصي ديده نشد
اين آگهي به بسياري از افراد كه «: رئيس يكي از مؤسسات تحقيقاتي به فُرچون گفت. آمد منفي از آب در

آگهي عذرخواهي در  يك پيشنهاد كرد كهمدير بازاريابي اپل » .كند ، توهين ميداردشان  اپل سعي در جذب
ي  چنين كاري كند، صفحه بخواهداپل  جِي چيات تهديد كرد كه اگر ولي ژورنال چاپ كنند استريت وال

  .كند ميعذرخواهي اپل، عذرخواهي  از بابتخرد و  روبرويي را مي
ژانويه براي دور دوم شركت و هم از آن آگهي، زماني بروز پيدا كرد كه در ، هم از وضع ناراحتي جابز

كنا مسئول برگزاري و  آندرآ كانينگهام از شركت رِجيس مك. ها، به هتل كاراليل در نيويورك رفت مصاحبه
وقتي جابز رسيد، بالفاصله به مسئولين هتل گفت كه سوئيتش بايد دوباره از نو مرتب شود، . تداركات بود

پيانو در جاي صحيحي قرار از نظر او شد؛  ها آغاز ميشب بود و فردا صبح ديدار 10حتي با اينكه ساعت 
شب نيلوفر  آن موقعِ .دشها  گلنصيب بزرگترين اعتراضش  اما. ها از نوع خوبي نبودند فرنگي توت و نداشت

من . بر سر اينكه نيلوفر شيپوري چيست بدجوري دعوا كرديم«: گفت كانينگهام مي !خواست شيپوري مي
خواست و  در عروسي خودم از آنها داشتيم ولي استيو يك نوع نيلوفر ديگر مي دانستم كه چيست، چون مي

  ».چيست (!)واقعي دانستم نيلوفر شيپوريِ هستم چون به زعم او نمي ”احمق“اصرار داشت كه من يك 
باز پيدا كرد كه  فروشيِ هاي نيويورك و باألخره يك گل شب راه افتاد توي خيابان كانينگهام همان ساعت

ولي تازه وقتي كه اتاق را از نو چيدند، جابز شروع كرد به . از شانس خوب او، نيلوفرهاي مورد نظر را داشت
                                                            

1 Tony Scott  
2 Tina Redse 
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شود  دليل عصباني مي گاهي بي جابزدانست كه  كانينگهام مي» .اين لباس افتضاح است«: اواعتراض به لباس 

چه  فهمم مي. دانم عصباني هستي ببين، من مي«: گفت. ش كندآورد، بنابراين سعي كرد آرام و جوش مي
  ».حالي داري

تو هيچ تصوري نداري كه من چه احساس «: ابراز همدردي نصيبش شدو اين بود فريادي كه از پي 
 »!ست ندارياچطوري  هيچ تصوري از اينكه جاي من بودنْ! گَندي دارم

  
  

  سي سالگي
 

اند به  ي مهمي است، به خصوص آنهايي كه در زندگي ياد گرفته ها مرحله سي سالگي براي اكثر آدم
، جابز يك مهماني 1985ي  در فوريه اش سي سالگي براي جشن تولد. سال اعتماد نكنند 30هاي باالي  آدم

ر كرد، محل؛ سالن مهمان برگزا 1.000براي  -كراوات و كفش تنيس- كننده  رسمي ولي در عين حال سرگرم
نت بيليارديك پند هندي هست كه «: نامه نوشته شده بود در دعوت. فرانسيسكو در سان 1فرانسيس هتل س

هايت تو را شكل  دهي و در سي سال دوم، عادت ها را شكل مي ات، عادت در سي سال اول زندگي“گويد  مي
  ».ام را جشن بگيرم كمك كنيد سي سالگي ”.دهند مي

 .افزار قرار داشت، از جمله بيل گيتس و ميچ كاپور ي دنياي نرم از ميزها عكس افراد برجستهروي يكي 
خانمي كه (معشوق جديدش مثل اليزابت هلمز كه با  جابز بود، عكس دوستان قديميِنيز  يديگر ميزروي 

هاي  و كفش كردند اَندي هرتزفلد و بارل اسميت لباس رسمي اجاره. به جشن آمد )تاكسيدو پوشيده بود
توسط - 2هاي استراوس والتز همراه با اجرايشان  كه باعث شد رقص آن شب پوشيدنداي  تنيس مسخره

  .به يادماندني شود -فرانسيسكو اركستر سمفونيك سان
هاي خودش  ي آهنگ ابتدا از خزانه. ي آن شب شد با رد دعوت توسط باب ديالن، اال فيتزجرالد خواننده

را هم اجرا  ”دختري از ايپانما“هايي مثل  ي كوپرتينو آهنگ هايي خواند و به فراخور تولد پسر سي ساله ترانه
اجراي  ،اشاره كرد و حسن ختام كنسرتاو به چند ترانه  .اش را پرسيد از جابز آهنگ درخواستي ،بعد. كرد
 .بود ”تولدت مبارك“آرام 

ي استيو  را برازنده ”ترين رؤياپرداز دنياي تكنولوژي مهم“اسكالي روي صحنه آمد و لقب آن شب، 
در  1977قالبي را كه از نمايشگاه كامپيوتر  ”زالتايرِ“ي  شده وازنياك هم باال آمد و بروشور قاب. دانست

گذار  دان ولنتاين سرمايه. IIساحل غربي نگه داشته بود، تقديمش كرد؛ يك يادگاري از زمان معرفي اپل 
: به قول او آن شب. ، اظهار شگفتي كردخورده بود كليددر دنيا تر  يراتي كه از يك دهه پيشاز تغينيز مشهور 

سال اعتماد نكن، تبديل شد به  گفت هرگز به كسي باالي سي مينه كه مي ي هوشي هاستيو از تنديس زند«
 ».كرد سالگي مجلل با اال فيتزجرالد بر پا مي كسي كه براي خودش يك جشن سي

                                                            
1 St. Francis 
2 Strauss 
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ي اصل از فيلم  براي مثال دبي كُلمن يك نسخه. پسند آورده شد مشكل ي بسياري براي جابزِ هداياي ويژه

ولي جابز كه هنوز در عمل آدم نشده بود، . برايش آوردرا  2اسكات فيتزجرالد. ثر افا ”1تايكونآخرين “
هاي اپل كه از پنير  وازنياك و برخي از قديمي. هاي هتل جا گذاشت ي آن هدايا را در يكي از اتاق همه

رستوران دني شان نيامده بود، بعد از جشن با هم به  رو شده براي شام خوشآالي س قزل حيواني و ماهي
  .آورند ا درزرفتند تا شكمي از ع

ي همكار با بسياري از مجالت و مشهور به انجام  نويسنده 3در همان ماه، جابز در گفتگويي با ديويد شف
ي آثار  ساله قادر به ارائه 40يا  30هنرمندي كه آيد  خيلي به ندرت پيش مي«: هاي صميمانه، گفت مصاحبه

مثل كودكان در پيشگاه هستي انگشت به دهان عمر برخي افراد ذاتاً كنجكاوند و تا آخر البته . استثنايي باشد
ترين  در آن مصاحبه موضوعات مختلفي مطرح شد، ولي تلخ» .شمار است مانند ولي تعداد اينها انگشت مي

  :هاي جابز راجع به پيري و روبرو شدن با آينده بود حرف
  
»قلمي از الگوهاي  سياهما به راستي كه . كنند در ذهن درست ميرا ي مثل داربست، الگوهايدرست  افكار

 افتند مي اين الگوها گير ي گرامافون درون شيارها ها مثل سوزنِ آدم ،در اكثر موارد. مهستيمان  بدنشيميايي 
  ».آيند و هرگز از آنها بيرون نمي

  
ي بقاي  ي عمر خودم و رشته انم رشتهارم در طول زندگي بتوواميد. هميشه با اپل باقي خواهم ماندمن «

هايي هم باشد كه من آنجا نباشم ولي  شايد سال. ي منقش الي هم ببافم، درست مثل يك پارچه اپل را البه
  »...هميشه بازگشت ميسر است

  
تان را به شكلي خالقانه پيش ببريد، در مقام يك هنرمند نبايد زياد به عقب نگاه  خواهيد زندگي اگر مي«
 ”آنها“را در خود بپروريد و از  ”هر آنچه هستيد“و  ”ايد هر آنچه كرده“ ي پذيرشِ بايد ارادهبلكه . كنيد

  ».فراتر رويد
  
ي راه به عنوان يك  كند، ادامه تثبيتكند تصويري از شما را  تالش مي پيرامونهر چه بيشتر دنياي «

من دارم . خدانگهدار“اند  شود و به همين دليل است كه هنرمندان بارها باالجبار گفته تر مي هنرمند سخت
روند و شايد،  اي به خواب زمستاني فرو مي ، در گوشهخفادر بعد و  ”روم شوم پس از اينجا مي مي  ديوانه

  ».بعدها اندكي متفاوت ظاهر شوند
  
  گويي محتوم بود كه با آنها خبر از تغييري زودهنگام در زندگي اظهارات به مثابه يك پيش اينيك از  هر

 آنرفت تا شايد بعدها دوباره  اپل بيرون مي ي عمرِ اش داشت از آغوش رشته ي زندگي سررشته. داد خود مي

                                                            
1 The Last Tycoon 
2 F. Scott Fitzgerald 
3 David Sheff 
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من بايد  ،خداحافظ“اندازد و بگويد رسيده بود كه بخشي از وجود خود را دور بي گويي زمانش فرا. در يابدرا 

 .بار با فكري متمايز طلوع كند تا در آينده، اين ”بروم
  
  

جمعي دسته مهاجرت  
 

هايش را  ، براي مدتي به مرخصي رفت تا هم باتري1984ي مكينتاش در سال  اَندي هرتزفلد بعد از عرضه
فهميد كه  سپس. وشي نداشتاز او دلِ خ زيراويل دور شود،  شارژ كند و هم از رئيس مستقيمش باب بِل

اما استيو مدعي . رفت او نزدبنابراين  ،دالري براي مهندسين مكينتاش در نظر گرفته 50.000جابز پاداشي 
شنيد  بعدكمي هرتزفلد . تعلق نگيرد ،ويل تصميم گرفته پاداش به كساني كه در مرخصي هستند بِلشد كه 
: استيو ابتدا كتمان كرد ولي بعد گفت. و خيلي ناراحت شد بودهخود جابز تصميمِ در اصل  تصميم، كه اين

هرتزفلد گفت كه اگر جابز براي » كند؟ گويي درست باشد، چه فرقي مي خب، بيا فرض كنيم چيزي كه مي«
از به شركت بهرگز  ي خود به خاطر وجهه، كرده باشدگروكشي را پاداش  ترغيب او به حضور مجدد در اپل

 .هرتزفلد گذاشت رويجابز پشيمان شد ولي اين كارش اثر بدي . نخواهد گشت
اش با جابز قرار شام گذاشت و پياده از دفتر او به يك رستوران ايتاليايي در  هرتزفلد در انتهاي مرخصي

» .ضاح شدهبرگردم ولي به نظرم اآلن همه چيز افت دخواه ميدلم واقعاً «: گفت اوبه . رفتند نزديكيهمان 
افزار  گروه نرم«: جابز به طور سربسته، ناراحتي و پريشاني خود از اين گفته را بروز داد ولي هرتزفلد كم نياورد

است كه تا آخر  داغانل آنقدر بارِ .حتي يك چيز خوب درست نكرده كه ستا ها كامالً از روحيه افتاده و ماه
  ».سال دوام نخواهد آورد

كار گروه مكينتاش عالي است و من دارم ! گويي داني چه مي تو نمي«: ي حرفش شد ادامهجابز مانع از 
آن نگاه پرفروغش پژمرده بود ولي همچنان » !كامالً از اوضاع پرتي. گذرانم ام را مي بهترين دوران زندگي

  .باشد پرجذَبههرتزفلد  كوشيد در نظرِ مي
گروه مكي . نيست نم قعاً به اين اعتقاد داري، راهي براي برگشتناگر وا«: هرتزفلد با حالتي مغموم گفت

 ».ديگر وجود خارجي ندارد ،خواستم به آن برگردم ميمن كه 
خواهي،  خواهم برگردي ولي اگر نمي مي. طور همينتيم مك بايد رشد كند، تو هم «: جابز جواب داد

  ».كني مهم نيست مي به هر حال نبودنت آنقدرها هم كه فكر. مسئوليتش با خودت
  

  .هرتزفلد هرگز برنگشت
 

دادن  استعفاجابز  كه با وجود ي را داشتولي اين نگران بود ي رفتن ل اسميت هم آمادهبارِ 1985در اوايل 
. رساند استيو معموالً آنقدر قوي بود كه پشت بارِل را به خاك مي ي تحريف واقعيت سخت خواهد بود؛ دايره

فهميدم چه «: باألخره يك روز به هرتزفلد گفت. الص شدن از شرش با هرتزفلد مشورت كردبنابراين براي خ
روم به اتاقش و با  يك راست مي !ي تحريف واقعيت كيلويي چند استعفا را يافتم، دايره بهترين راه! كنم

 در گروه» .دهد جواب مي مخواهد چه بگويد؟ مطمئنم اين حركت مي. كنم مي جيشاحترام كامل روي ميزش 
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سميتكينتاش همه شرط بستند كه حتي بارل اوقتي . چنين كاري را نداردانجام  شجاع هم ابتكارِ م

به د وور اما با. وقت مالقات گرفتاز او ، در حول و حوش روز تولد جابز قطعي شدجدايي  براي شتصميم
خواهي انجامش بدهي؟ نه، يعني واقعاً  مي«: رسيداستيو پ. جابز جا خورد ، از نيشِ تا بناگوش بازِاتاق
  .نقشه به گوش او هم رسيده بود» !؟!خواهي اين كار را بكني مي

جابز نگاهي به او كرد و اسميت » .بله، حتماً چرا كه نه  مجبورم؟ يعني اگر مجبور باشم،«: اسميت پرسيد
  .داد و با شرايطي خوب دفتر را ترك كرد مشكل استعفا بنابراين بي. فهميد كه لزومي به اين كار نيست

وقتي . مكينتاش روي ميز جابز نشست؛ بروس هرن بالفاصله بعد از او استعفاي يكي ديگر از مهندسينِ
  »!هر مشكلي كه در مك هست تقصيرْ كار تويي«: جابز گفت ،هرن به دفتر رئيس رفت تا خداحافظي كند

پا  سرا ند، تقصيرات منِنك يزهايي كه در مك خوب كار مياستيو، در واقع تمام آن چ«: گفتهرن 
  ».تا آنها را توي مك بگنجانيمها بجنگم  مثل ديوانه مجبور بودم و تقصيرند

وقتي هرن » .سهم بدهم تا بمانيتا  15.000اين يكي را راست گفتي، براي همين حاضرم «: جابز پذيرفت
و » گيري، الاقل بيا بغلم سهام كه نمي«: گفت. خوبش را هم نشان داد پيشنهاد را رد كرد، جابز آن رويِ

  .آغوش كشيدند بههمديگر را 
  

يعني استيو  ها جدايي يك ديگر از مؤسسين شركت با وجود اين همه استعفا، بزرگترين خبر آن ماه
متواضع در اعماق  يمنِ آدم خوشو يك  IIدر بخش اپل  ساكت واز آن روزها يك مدير ميانيِ. بود وازنياك

كرد كه جابز  او احساس مي. ماند بازي دور مي شد از مديريت و سياست شركت بود و هميشه تا جايي كه مي
از فروش كريسمس بود،  ٪70ساز شركت و فروشش معادل  كه منبع پول IIآن طور كه بايد و شايد از اپل 

شد كه گويي نسبت به ساير  ميطوري رفتار  IIبا افراد گروه اپل «: بعدها گفت. كند قدرداني و تعريف نمي
هاي متمادي آن هم با  براي سال IIاين با وجودي بود كه اپل . ندهست تر اهميت كارمندان شركت كم

براي اعتراض به آن وضع، واز » .ور هم باقي ماندط ترين محصول شركت بود و همين اي زياد، پرفروش فاصله
ي دفتر  شماره ،تلفن را برداشت. كاري فراتر از حد و حدودي كه از او سراغ داشتند انجام دادبه پا خاست و 

  .سرزنش كردحسابي و او را به خاطر افراط در توجه بيش از حد به جابز و گروه مكينتاش را گرفت اسكالي 
و شركتي جديد براي  بروداپل  از اي حاصل نشد، تصميم گرفت آرام و آهسته تيجهسپس از آنجا كه ن

اي براي كنترل  وسيله ؛كه خودش طراحي كرده بود، تأسيس كند ”كنترل از راه دور جهاني“ساخت يك 
  .ريزي ي قابل برنامه ي ساده هاي الكترونيكي، آن هم تنها با چند دكمه تلويزيون، استريو و ساير دستگاه

 قضيه كرد ولي احساس نمي ،گذاشترفتنِ خود را در جريان  IIرئيس بخش مهندسي اپل فقط واز 
اش،  با همان روش صميمانه. كوال را خبر كند هاي مرسوم فراتر رفته، جابز يا مارك آنقدر مهم باشد كه از رويه

را تأييد كرد و  خود ماجراي خروج ؛كامالً باز به سؤاالت خبرنگاري كه براي مصاحبه زنگ زده بود، جواب داد
 5رفتار هرم رهبري اپل در «: گفت. را خوانده است IIي بخش اپل  شركت فاتحه ،توضيح داد كه از نظر او

  ».سال اخير به طرز وحشتناكي اشتباه بوده
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 نالدوبراي دريافت نخستين مدال ملي فناوري از دست ر  وازنياك و جابز با هم ،كمتر از دو هفته بعد

وقتي كه براي اولين بار  2روترفورد هيز ،اسبق نقل قولي آورد از پرزيدنت ريگان. به كاخ سفيد رفتند ،1ريگان
و سپس به  - »يك اختراع شگرف، ولي چه كسي ممكن است بخواهد از آن استفاده كند؟«-تلفن را ديده بود 

كه رفتن واز به بار آورده بود اپل مهماني  اي به خاطر اوضاع مسخره» .دكر ميبه گمانم او اشتباه «: طنز گفت
و  رفتند روي پيادهبه  كاخ سفيد، جابز بعد از مراسماو و بنابراين . بر پا نكرد برايش يا جشن خداحافظي

آورد، هيچ بحثي  شان را به خاطر مي واز گفتگوي صميمي. خوردندساده، غذا  فروشيِ سپس در يك ساندويچ
  .نگرفتشان در  بر سر اختالفات

وقت  دالر كارمند پاره 20.000بنابراين پذيرفت كه با سالي . شان دوستانه باشد خواست جدايي ميوازنياك 
اين روش بهتري براي جدايي بود ولي جابز . هم حضور يابد محصولاپل بماند و در مراسم و جلسات معرفي 

عد از ديدار دو نفره از واشنگتُن، جابز به يك روز شنبه، چند هفته ب. توانست او را به حال خودش بگذارد نمي
را براي  )ديزاين فراگ(استوديوي جديد هارتموت اسلينگر در پالوآلتو رفت؛ همان طراح آلماني كه شركتش 

ي دستگاه  هاي اوليه جا بود كه طراحي همان. كار روي طراحي محصوالت اپل به امريكا منتقل كرده بود
ديزاين بندي داشت كه با  اپل در قراردادش با فراگ. ديد و بر سر خشم آمدكنترل از راه دور وازنياك را 

هاي كامپيوتري محروم كند و جابز به آن  توانست اين شركت را از كار بر روي ساير پروژه استفاده از آن مي
 ».شان رساندم كه كار با واز از نظر اپل غيرقابل پذيرش است به اطالع«: استناد كرد

ژورنال رسيد با وازنياك تماس گرفتند كه طبق معمول باز و صادقانه  استريت ه گوش والوقتي ماجرا ب
استيو جابز از من متنفر شده، احتماالً به خاطر «: گفت كه جابز سرزنشش كرده و افزود. برخورد كرد

نشأت ن حقيقت اي ازولي احتماالً  خيلي سخيف بود ، در كلجابز اين كارِ» .ام چيزهايي كه راجع به اپل گفته
فهميد كه ظاهر و سبك  ميخيلي خوب نبودند، قضيه  متوجهاصالً خالف ديگران كه  كه او بر گرفت مي

بنابراين دستگاهي كه نام وازنياك و سبك طراحي . طراحي يك محصول كامالً در خدمت شهرت آن است
جابز به . باه گرفته شودمشابه محصوالت اپل را داشت، ممكن بود به عنوان يكي از محصوالت اپل اشت

شباهت ميان و توضيح داد كه قصدش كسب اطمينان از عدم » اين مسئله شخصي نيست« :مطبوعات گفت
مان را در ساير  خواهيم سبك طراحي محصوالت ما نمي«: است محصوالت اپل بوده وطراحي دستگاه وازنياك 

شود كه از منابع اپل به عنوان سكوي پرش  نمي. واز بايستي منابع خودش را پيدا كند. توليدات ببينيم
 ».اي قائل شويم توانيم امتياز ويژه استفاده كرد؛ ما حتي براي او هم نمي

ولي حتي اين هم باعث   ي واز را پرداخت كند ديزاين روي پروژه ي فعاليت فراگ جابز حاضر شد هزينه
ا كرد طرح محصول وازنياك را وقتي جابز تقاض. كاهش تعجب مديران طراحي آن شركت از كارش نشد

قانوني اپل را  حقوقِ ،اي بنابراين مجبور شد با ارسال نامه. برايش بفرستند يا از بين ببرند، آنها قبول نكردند
ي  ديزاين علناً ادعاي جابز مبني بر اينكه نزاع با وازنياك جنبه مدير طراحي فراگ 3هربرت فايفر. يادآور شود

اين يك بازي قدرت است، آنها با هم «: ژورنال گفت استريت شخصي نداشته را به چالش كشيد و به وال
  ».مشكالت شخصي دارند

                                                            
1 Ronald Reagan 
2 Rutherford Hayes 
3 Herbert Pfeifer 
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كرد و استيو  زندگي ميدورتر  خيابان 12او . در رفت كورهاز  ،جابز چه كردهكه هرتزفلد هم وقتي شنيد 

آمده براي واز ناراحت شده بودم  آنقدر از ماجراي پيش«: گفت هرتزفلد مي. زد ميسر اش  گاهي پياده به خانه
. تراشيد دانست كارش غلط بوده ولي مدام توجيه مي خودش هم مي. خواست به خانه راهش دهم كه دلم نمي

وازنياك هميشه حتي زماني كه خيلي » .شد پيدا ميها هم  ن شعبدهي تحريف واقعيتش از اي شايد در دايره
بنابراين يك شركت طراحي ديگر را به كار روي . ماند مهربان باقي مي شد، همان خرس عروسكيِ آزرده مي

 .به عنوان يكي از سخنگويان اپل باقي بماندكه گماشت و حتي پذيرفت خود كنترل از راه دور 
  
  

  1985زورآزمايي، بهار 
  

هاي  برخي صرفاً اختالف. وجود داشت 1985جابز و اسكالي در بهار  ميانداليل زيادي براي بروز اختالف 
مثل افزايش قيمت مكينتاش توسط اسكالي براي كسب سود بيشتر، كه با خواست جابز براي  :تجاري بودند

اي، ناشي  علل مرموز رواني و ريشه ساير مشكالتاما . كننده در تضاد بود مصرف مقرون به صرفه بودن قيمت
در ابتداي همكاري، اسكالي سخت مشتاق محبت . از شيفتگي زياد و غيرمعمول آن دو نسبت به هم داشت

وقتي حرارت ابتدايي به سردي گرويد عواقب . نگريست جابز بود و استيو به او چون يك پدر و مرشد مي
  .كرد؛ در هر سو، يك عامل امل بنيادي اين شكاف را حاد مي، دو ع در بطن رابطه. بدي به جا ماند  احساسي

  
او تالش يا . نخواهد شدگرا  ل اسكالي هرگز يك مدير محصو ديد مي در سمت جابز، مشكل اينجا بود كه

داد محصوالت از خود نشان نمي ظرفيتي براي درك نقاط قوت.  
چه كاربردي، (تي بر ساخت اجزاء كوچك ي جابز را كه ح گرايانه كمال در سمت ديگر، اسكالي تعصبات

  .دانست فرآيند توليد مي و مخلِ بيمارگونهافكند،  سايه مي )چه تزئيني
  

اسكالي به فروش نوشابه و تنقالت گذشته بود كه اصالً دستورالعمل ساخت آنها برايش مهم   دوران كاري
بين بزرگترين گناهاني بود كه يك نفر ذوق و اين از نظر جابز در  لذا ذاتاً راجع به محصوالت بي. نبود
سعي داشتم جزئيات فني را به او بياموزم ولي هيچ دركي از «: گفت استيو مي. توانست مرتكب شود مي

من . رفت به سمت مجادله پيش مي مانها محصوالت نداشت و بعد از مدتي حرف ساخت ظرائف مهندسيِ
حاال ديگر اسكالي از نظر او » .ت همه چيز يك شركتندمحصوال ؛ايمان دارم كه ديدگاهم صحيح بوده و هست

، كه البته از روي و جابز هاي ميان خودش ي تحقير با اشارات مكرر اسكالي به شباهت درجه. ناداني بيش نبود
 .هم بود، باالتر هم رفتو -بيشتر-مهرباني و 

انگيز،  ري با ديگران اغلب نفرتبراي اسكالي مشكل اين بود كه جابز جز در حين اظهار عالقه و يا همكا
ي  دانست كه جابز عدم عالقه قدر سخيف مي نزاكت جابز را همان او رفتار بي. گستاخ، خودپسند و بدرفتار بود

در مقطعي كه در . نهايت مؤدب بود خوار و بي اسكالي مهربان، غم. شمرد او به جزئيات محصول را خوار مي
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رئيس زيراكس بودند، اسكالي التماس كرده بود كه جابز  نايب 1يل گالوينريزي براي مالقات با ب حال برنامه

  شماها اصالً هيچ«: شان به صندلي گرم شد، جابز به گالوين گفت خوب رفتار كند ولي همين كه پشت
ببخش، نتوانستم «: جابز بعداً به اسكالي گفت. و جلسه از هم پاشيد» كنيد فهميد داريد چه كار مي نمي

: بعدها اشاره كرد - از آتاري-طور كه اَل اَلكُرن  همان. اين فقط يكي از موارد پرشمار بود» .نگه دارم خودم را
ولي استيو يك اَرزن براي اينها ارزش . اسكالي معتقد به شاد نگه داشتن محيط و بذل توجه به روابط بود«

ي اسكالي خطور  گز به مخيلهداد كه هر قائل نبود، در عوض طوري راجع به محصول وسواس به خرج مي
هاي درجه يك را در  كرد، چون فقط بازيكن ها به اپل اجتناب مي در ضمن، استيو از آوردن دلقك. كرد نمي

 ».خواست زمين مي
  

آرتور راك و ساير مديران ناراضي،  1985ها شد و در اوايل  مديره به شدت نگران اين آشفتگي هيئت
ي شركت را در دست بگيرد و  به اسكالي گفتند كه قرار بوده اداره. رستادندپيغامي شديداللحن براي هر دو ف

به جابز نيز هشدار دادند كه روي . بايد اين كار را با اقتدار بيشتر و بدون تن دادن به عقايد جابز انجام دهد
كينتاش تمركز و از دخالت در كار ساير بخش رفع افتضاحاتبالفاصله . ها اجتناب كند به بار آمده در بخش م

كنم، ديگر  هاي شركت انتقاد نمي ديگر از ساير بخش«: جابز در دفترش بست نشست و روي مك خود نوشت
  »...كنم هاي شركت انتقاد نمي از ساير بخش

بيني  از پيش ٪10تنها  1985فروش مارس (داد  را ادامه مياش  همچنان كه مكينتاش روند نااميدكننده
 راهروهاي گرِ ي سرزنش كرد يا آواره جابز يا از دفترش فحش نثار اين و آن مي )را محقق كرده بود مالي

كم جلوي او در  مديران مياني كم. هايش بيش از پيش باال گرفت نوسانات اخالقي و بدرفتاري. شد شركت مي
اي خصوصي با اسكالي  هاي صنعتي، جلسه در يكي از كنفرانس ،مايك مري ،خش بازاريابيرئيس ب. آمدند

مري . گيرشان كرد و خواست كه در جلسه باشد رفتند، جابز غافل به اتاق اسكالي در هتل كه مي. ترتيب داد
مديريت بخش آورد و بايد از  نپذيرفت و در آن ديدار به اسكالي گفت كه استيو دارد خسارت به بار مي

مري بعدها . ي زورآزمايي با جابز را پيدا نكرده پاسخ اسكالي اين بود كه هنوز اجازه. مكينتاش حذف شود
 ترورِ ي شيوهمديريت به «طي يادداشتي خطاب به جابز رفتار او با همكارانش را به نقد كشيد و آن را 

 .ناميد »شخصيت
جابز عاشق تكنولوژي . ي شركت را روشن كرد شفتهفضاي آ ،هايي از اميد براي چند هفته بارقه

مهندسي عجيب و  آن مدير شد كه واقع در نزديكي پالوآلتو 2ديزاين  سايد شركت وود نمايشگرهاي تخت
همچنين تحت تأثير گروهي ديگر قرار گرفت كه ساخت صفحات لمسي را . بود 3غريب به نام استيو كيچن

. نبودهم نيازي به ماوس  حتي حاال ديگر .با انگشت روي آنها كار كرد شد شروع كرده بودند؛ صفحاتي كه مي
در . را محقق كنند ”كينتاش كتابيم“توانستند روياي جابز براي ساخت يك  اين دو نوآوري در كنار هم مي

پارك اشاره كرد و گفت كه بايد در آن يك كارگاه  منلو ينزديكدر وي با كيچن، جابز به ساختماني ر پياده
ي چنين  برازنده ،و مديريت جابز ”اپل هاي  آزمايشگاه“ نامِ. هاي جديد باز كنند تجربي براي كار روي ايده 

                                                            
1 Bill Glavin 
2 Woodside Design 
3 Steve Kitchen 
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ي يك محصول  يك گروه كوچك و توسعه ، برپاييري براي خوشحاليِ مجددفَم توانست بود كه ميمكاني 

 .دباش جديد و عالي
شد؛ جابز به  باعث حل شدن بسياري از مشكالت مديريتي او مي زيرا به وجد آمد اي ايدهاسكالي از چنين 

در ضمن يك كانديدا هم . شد گشت و اسكالي از شر او در كوپرتينو خالص مي ي كاري خودش بر مي حيطه
او جان  نيشِ بز به اروپا از گزندژان لوئي گاسه مدير اپل در فرانسه كه در سفر جا: براي جانشيني جابز داشت

گاسه در سفر به كوپرتينو حاضر به پذيرش مديريت بخش مكينتاش شد به شرطي كه . سالم به در برده بود
  .آزادي عمل داشته باشد و مستقل از جابز كار كند

لهام كوشيد جابز را متقاعد كند كه خود را وقف محصوالت نوين و ا ،فيل شلين از اعضاي هيئت مديره
خواهد وارد اين  اما جابز بعد از كمي تأمل تشخيص داد كه نمي. بخشيدن به يك تيم كوچك ولي پرشور كند 

اي كه هوشمندانه به فرانسه برگشته بود تا در  گاسه ،بازي شود و از تسليم كردن اختيارات به گاسه سر باز زد
. لي گذراندد روزهاي باقي مانده از بهار را با دوجابز . زير دست و پا له نشودحتمي،  ي جنگ قدرت بحبوحه

ها از طريق حذف  جويي در هزينه خودش را مديري كاربلد نشان دهد، حتي يادداشتي براي صرفه كوشيدگاه 
گاه نيز با مشوقين به ترك  .هاي مجاني در شركت و حذف پروازهاي درجه يك كاري نوشت توزيع نوشيدني

 .اپل موافقت نمود  هاي ي آزمايشگاه قيق و توسعهاندازي گروه تح پست و راه
در اين سه سال حضورم در «: نوشت ”دور خود نچرخ“در ماه مارس مري يك يادداشت ديگر با عنوان 

روز اخير آن را هم  90اپل، تا به حال اينقدر اغتشاش و ترس و عملكرد ناقص نديده بودم، كه شكر خدا در 
 طوفانيرسيم كه در  اركان شركت، مثل يك كشتي بدون سكان به نظر مي ي ما همه«: و در ادامه» ديدم
؛ بارها با جابز بر عليه را در كارنامه داشتدر هر دو طرف خاكريز حضور مري » .تار گرفتار آمده و  تيره

ار از قر«: آورد جابز فرود مي ي انتقاد را بر پشت اسكالي دسيسه چيده بود و اكنون با اين يادداشت تركه
علت  - پايگاه-قدرت مطلق را در اختيار دارد؛ چه اين به ظاهر نفوذناپذيرِ  معلوم اكنون استيو جابز پايگاه

 ».باشد، چه معلول آن غيرعادي اوعملكرد 
يك روز عصر به . ي تغيير مدير بخش مكينتاش را پيدا كرد در پايان همان ماه سرانجام اسكالي اجازه

. وت مدير منابع انساني شركت را هم براي رسميت بخشيدن به جلسه با خود برددفتر استيو رفت و جِي الي
او چنين » استيو، كسي وجود ندارد كه بينش و استعدادت را بيش از من تحسين كند،«: طور شروع كرد اين

انگار  اما«: رحمانه متعاقب آن بود بي يِاماشك يك  بار بي تر هم بر زبان رانده بود ولي اين هايي را پيش تملق
ما يك دوستي عالي داريم «: شد به سمت استيو شليك ميبود كه از پي تملق  اما» .دهد اين واقعاً جواب نمي

هاي جابز پشت سر  بدگويي ،در ضمن» .ام ي بخش مكينتاش از دست داده در اداره تو ايمانم را به توان اما
رسيد كه اسكالي  بزرگ آنقدر گيج و منفعل به نظر مي ز در مقابلِ اين چالشِجاب. خودش را هم سرزنش كرد

  ».تو بايد وقت بيشتري با من بگذراني«: كرد بايد بيشتر او را كمك و هدايت مي
و » شود سرت نمي«چيز راجع به كامپيوترها  به اسكالي گفت كه هيچ. العمل جابز رسيد بعد نوبت به عكس

 سپس» .اي هميشه مرا نااميد كرده«و از موقع آمدنت به اپل تا امروز » و افتضاح بودهت«ي شركت توسط  اداره
  .سر داد گريه

قصد . گذارم در ميان ميمديره  اين موضوع را با هيئت«: بعد گفت. اسكالي همانجا نشست و ناخن جويد
به » .قبل اين را بداني خواستم از دارم پيشنهاد استعفايت از رياست بخش مكينتاش را مطرح كنم، فقط مي
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ها و محصوالت  ي تكنولوژي رياست بخش توسعه خود را برايجابز اصرار كرد كه مقاومت نكند و در عوض 

شود  باورم نمي«: گفت .اش باال پريد و خيره به اسكالي زل زد جابز از روي صندلي. آماده كند اپل، آتي
  ».هد شداگر بكني شركت نابود خوا. بخواهي اين كار را بكني

گاهي از به دست گرفتن . هاي بعد رفتار جابز نوسانات شديدي را پشت سر گذاشت در طول هفته
زد ولي يك لحظه بعد سربازگيري براي سرنگوني اسكالي را از پي  اپل حرف مي  هاي مديريت آزمايشگاه

يك . كرد ياي را سازماندهي م گاه در يك روز خودش را به اسكالي نزديك و آني نگذشته حمله. گرفت مي
شب به مشاور عالي شركت، اَل ايزِنشتات زنگ زد و با گفتن اينكه ديگر به اسكالي اعتماد  9شب ساعت 

مديرعامل كمك خواست؛ بعد همان شب به اسكالي  براي تغييرِمديره  ندارد، از او براي راضي كردن هيئت
  ».ر باهاتمنظيري جان، فقط خواستم بداني هنوز عاشق كا تو بي«: زنگ زد و گفت
آوريل، اسكالي رسماً تقاضاي استعفاي جابز از رياست بخش  11مديره به تاريخ  ي هيئت در جلسه

ترين  ترين و مستقل بعد از او آرتور راك، رك. را اعالم كرد آتيي محصوالت  بر توسعهاو مكينتاش و تمركز 
به دست  از اسكالي به خاطر اينكه جرأت: زده بود از هر دوي آنها دل راك. مديره صحبت كرد عضو هيئت

لوس  ي  يك بچه“گرفتن كنترل شركت در سال گذشته را نداشت و از جابز به خاطر رفتارش كه مثل 
ي خصوصي با هر  داد و به اين منظور دو جلسه مديره بايد زودتر به اين نزاع خاتمه مي هيئت. بود ”زودرنج
 .ها ترتيب داديك از آن

 :كه مشكل اصلي اسكالي است چون كرداستيو اصرار . اسكالي اتاق را ترك كرد تا ابتدا جابز صحبت كند
با آن صداي غرغرويش گفت . راك همان موقع به سرزنش جابز پرداخت ».هيچ دركي از كامپيوترها ندارد«

. ندارد ي اپلها يك از بخش ي هيچ ادارهدر يك سال گذشته احمقانه رفتار كرده و هيچ حقي براي  استيوكه 
آميز و پذيرش مديريت  گيري صلح ترين پشتيبان جابز، فيل شلين هم سعي كرد استيو را به كناره حتي مهم

 .بخش تحقيق و توسعه قانع كند
توانيد پشت من بمانيد  شما مي«: ي خصوصي با اسكالي رسيد، او اتمام حجت كرد وقتي نوبت به جلسه

ي شركت را خواهم پذيرفت يا اينكه هيچ كاري نكنيد كه در اين  صورت مسئوليت كامل اداره كه در آن
گفت كه اگر اختيار كافي پيدا كند، حركت » .صورت بايد برويد براي خودتان يك مديرعامل جديد پيدا كنيد

. متقاعد خواهد كردرو جابز را به پذيرش مسئوليت جديد  هاي پيشِ تندي از او سر نخواهد زد و در طول ماه
. مديره به اتفاق آرا جانب اسكالي را گرفت و اختيار بركناري جابز در زمان مناسب را به او تفويض كرد هيئت

اش دل يوكام را ديد و او را به  ، همكار قديميباختهدانست بازي را  استيو كه بيرون اتاق منتظر بود و مي
 .آغوش كشيد

مثالً در - مديره، اسكالي رو به مصالحه آورد و جابز تقاضا كرد تغييرات به آرامي  گيري هيئت بعد از تصميم
ي اسكالي، نانت  دستيار ويژه ،همان روز عصر. شد همراه اسكاليصورت پذيرد كه با موافقت  -طول چند ماه

اسكالي تازه به خانه رفته . هنوز در شوك استيو در دفترش بود و. پرسي به جابز زنگ زد براي احوال 1باكهاوت
يك بار ديگر نوسانات رفتاري او در قبال اسكالي شروع . رفت پيش نانت ،بود بنابراين جابز براي گپ زدن

گشت و  مي درجه بر 180بعد حرفش » .چرا جان اين كار را با من كرد؟ بهم خيانت كرد«: گفت مي. شده بود

                                                            
1 Nanette Buckhout 
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رفاقت با جان از هر چيزي براي من «: كار كند اواش با  ي بازسازي رابطهشايد بايد مدتي رو كه گفت مي
  ».مان تمركز روي رابطه :بايد بكنمست كه ااين كاري به گمانم . تر است مهم

  
  

  ي يك كودتا دسيسه
 

اش  با تقاضاي مهلتي ديگر براي اثبات توانايي 1985اوايل مي در . كنار بيايد ”نه“جابز بلد نبود با جواب 
خوب اثبات  قول داد خودش را به عنوان يك مدير عملياتيِ. به دفتر اسكالي رفت ،ي بخش مكينتاش در اداره

از اسكالي خواست كه : جابز در تالش بعدي يك چالش مستقيم راه انداخت. اسكالي عقب ننشستاما . كند
اً عالي بودي، همه چيز خوب پيش سال اول واقع. اي به نظرم تو مسيرت را گم كرده«: به او گفت. استعفا دهد

جوش آورد و به ناتواني حسابي سرد بود،  اسكالي كه اساساً خون» .ولي اآلن انگار يك چيزيت شده. رفت مي
فروش  شكست مفتضحانه در بازارِنيز و  ،هاي جديد ساخت مدل و افزارهاي مكينتاش ي نرم جابز در توسعه

با رفتن . ام و فرياد بدل شد و هر يك ديگري را مديري نااليق خواندي دشن به مسابقه آن مالقات. اشاره كرد
دور شد و پشت به آنها  - جايي كه ديگران شاهد درگيري بودند-اي اتاقش  جابز، اسكالي از ديوار شيشه

 .گريست
گزارش فصلي را به بايد گروه مكينتاش در اين روز مشكالت بود؛  گيريِ اوج مي، روزِ 14شنبه  سه
جابز هنوز سرپرستي بخش را واگذار نكرده و وقتي . رساند ضار اسكالي و ساير مديران اجرايي شركت مياستح

 :موضوع .درگيري لفظي با اسكالي خيلي زود راه افتاد. اعتنا بود با گروهش به اتاق مديران وارد شد، كامالً بي
در مقابل از ديد   هاي بيشتر و كفروش م ،اصلي از نظر جابز مأموريت» .گروه مكينتاش مأموريت اصليِ«

مسائل ديگري هم در بين . شركت بود كليِ منافعِ خدمت در جهت حداكثرسازيِ ،اسكالي مأموريت اصليِ
براي مثال گروه مكينتاش  ،شركت وجود داشت هاي مختلف طبق معمول همكاري اندكي ميان بخش ؛بود

  .طراحي كرده بود IIهاي اپل  خوان هاي جديدي متفاوت با ديسك خوان ديسك
: هاي آتي را توضيح داد سپس جابز پروژه. تمام به طول انجاميد يك ساعت  بر سر موضوعات فوق، مناقشه

هاي  گذاري فايل براي اشتراك يافزار تر براي جايگزيني ليساي مرحوم؛ ساخت نرم ساخت يك مكينتاش قوي
اسكالي براي اولين بار متوجه عقب بودن در همين حين  .و غيره 1رروس كاربران مك در يك شبكه به نام فايل

ويل  بِل هاي مهندسيِ جلاأل از عملكرد بازاريابي، ضرب سپس انتقاداتي. بندي سازماني شد ها از زمان اين پروژه
. جابز جلسه را با درخواستي از اسكالي به پايان برد ،ي اينها با وجود همه. و مديريت كلي جابز ارائه كرد

خواست، چيزي كه با موافقت  ينتاشي بخش مك اش در اداره يك فرصت ديگر براي اثبات توانايي  جلوي همه
 .اسكالي روبرو نشد

 ژان لوئي گاسه در پي فراخوانِ. در وودسايد دعوت كرد 2نينا آن شب جابز گروهش را به شام در كافه
ويل  بِل. جابز او را هم به شام دعوت كرد. در شهر بود ،مكينتاش گروهمسئوليت  پذيرشِو به منظور الي اسك

                                                            
1 Fileserver 
2 Nina’s Cafe 
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 عبارت »چيست اساساً ،استيو جابزي  به عقيدهدنيا ، كنند بنوشيم به افتخار آنهايي كه واقعاً درك مي« :گفت
آن . شد ي تحريف واقعيت استفاده مي گاه توسط كارمندان اپل براي تحقير دايره ”استيوي  دنيا به عقيده“

يك جنگ به قصد “جابز شد و به او اصرار كرد كه با اسكالي  مرسدسويل سوار  شب بعد از رفتن همه، بِل
  .راه بياندازد ”كشتن
 
ي  هفته ده بود تا در آخر صادرات كامپيوتر به چين را كسب كرده و جابز دعوت ش مجوزاپل  ،ها قبل ماه
با . در چين امضا كند ”استاديوم بزرگ جمهوري خلق“ي مربوطه را در  نامه به روز يادبود، موافقت موسوم

در حقيقت او . خود شخصاً به چين برود، جابز هم حرفي نداشتكه اين حال اسكالي تصميم گرفت 
ي منتهي به روز يادبود، بسياري را در  طول هفته در. ي كودتا را عملي كند در نبود اسكالي نقشه خواست مي

 ».قصد دارم در نبود جان، كودتا كنم«: به مري گفت. راهروها كنار كشيد تا نقشه را با آنها در ميان بگذارد
  
  

  هفت روزِ ماه مي
  

ي اخراج اسكالي  نقشه ،شنبه با معاونين ارشد بخش مكينتاش ي پنج جابز در جلسه: مي 23شنبه،  پنج
پرده  كه بي اپلمدير منابع انساني  هم بود؛ حتي جِي اليوتدر بين آنها  .را با معتمدين خود در ميان گذاشت

مديره صحبت و آنها را به حمايت  اليوت با تعدادي از اعضاي هيئت. كرده بودبا اين شورش احتمالي مخالفت 
با . اكثريت با اسكالي بود، درست مثل كارمندان رده باالي شركتا در ميان آنهاز جابز ترغيب كرده بود ولي 

اش  حتي موضوع را با گاسه كه از پاريس براي جانشيني. رفت ي اينها جابز تخته گاز پيش مي وجود همه
كردم و به گاسه  نبايد اشتباه مي« :ها بعد با اكراه تصديق كرد كه جابز سال. آمده بود هم در ميان گذاشت

  ».گفتم مي
ها عبارت  اش داشت؛ مهمان در خانه شتات يك مهماني باربيكيوآن روز عصر مشاور عالي اپل، اَل ايزِن

اي در سر دارد، او  وقتي گاسه به ايزِنشتات گفت كه جابز چه نقشه. شان بودند از اسكالي، گاسه و همسران
كرد تا با  چيني مي استيو داشت دسيسه«: گفت گاسه مي. اسكالي در ميان بگذاردپيشنهاد كرد ماجرا را با 

 :ي اسكالي اشاره كردم و گفتم با انگشتم به سينه ،ي ايزِنشتات در هالِ خانه. كودتا، جان را بيرون بياندازد
 ».”رفتن به چين همانا و خلع قدرت شدن همانا، استيو براي اخراجت نقشه كشيده“

  
جلوي جابز  ،ي مديران ارشد ي صبح جمعه را لغو كرد تا در جلسه به چين اسكالي سفر: مي 24جمعه، 

اشغال شده، پس در  - در صدر ميز- اش در كنار اسكالي  استيو دير رسيد و ديد كه صندلي هميشگي. بايستد
در مقابلْ اسكالي رنگ به رخسار . نمود عالي بر تن، پرانرژي مي با يك كت و شلوارِ. انتهاي ميز نشست

معلق در ذهن همه را يك بار براي هميشه مطرح و  حاشيه دستور جلسه را لغو كرد تا مشكلِ بياو . نداشت
خواهي مرا از شركت بيرون  به اطالع من رسانده شده كه تو مي«: به جابز زل زد و گفت مستقيم. كندحل 
 »واهم از خودت بپرسم كه واقعيت دارد يا نه؟خ ، ميكني



ه د ف ه ل  ص  ١٩٠ :صـفـحـه|  ف
مثل . خودي  رحمانه روي در صداقت بي جابز نه انتظار اين حركت مستقيم را داشت و نه شرمي از زياده

نه تنها مطمئنم آدم مناسبي براي «: هميشه چشمانش را تنگ كرد و بدون پلك زدن، خيره به اسكالي گفت
اين شركت را  كه واقعاً وقتش رسيده«: سرد و شمرده ادامه داد» .هستيمديريت اپل نيستي، بلكه مضر هم 

اسكالي را متهم به عدم فهم فرآيند » .اداره كردن اينجا را بلد نيستي، هرگز هم ياد نخواهي گرفت. ترك كني
خواستم اينجا باشي تا به رشد من كمك  من مي«: ي نهايي مواجه كرد ي محصول و سپس با ضربه توسعه
 ».تو در اين مورد هم ناتوان بودي ليوكني 

دوران كودكي كه در  تكنَلُ. همه، باألخره آن روي عصباني اسكالي هم ظاهر شد مانيِ در ميان بهت و الل
ديگر به تو اعتماد ندارم و فقدان اعتماد را «: من گفت و با من. سال گذشته او را آزار نداده بود، برگشت 20

به چالش  خود ي شركت را با توانمند خواندنِ وقتي جابز صالحيت او براي اداره» .كنم هم هرگز تحمل نمي
 جابز در صحبت با من،. شرط بست ،قمار آنكشيد، اسكالي باألخره دست به قمار آخر زد و كل اتاق را بر سر 

تمام  زرنگيِبا «: گفت مي. دانست سال بعد از آن واقعه، هنوز هم حركت اسكالي را هوشمندانه مي 25 يعني
كل قضيه را  ”دهيد؟ من يا استيو، به كي رأي مي“ :از همه پرسيد ارشدي مديران  در جلسه. اين كار را كرد

 ».بوديد تا به من رأي بدهيد طوري چيد كه شما بايد ديوانه مي
به جابز ابراز محبت كرد و گفت . كرد دل يوكام بايد اول شروع مي. زده، تكاني خوردند باألخره حضارِ يخ

يوكام در پايان خيلي روي اعصاب رفت و زير . در اپل است -شايد با نقشي متفاوت-هنوز خواستار حضور او 
ايزِنشتات هم خيره به . شركت دانست ي و اليق اداره ”احترام“ي  ي جابز، اسكالي را شايسته بار نگاه خيره

رِجيس . كرد جابز را دوست داشت ولي از اسكالي حمايت مي: ها را تكرار كرد صورت جابز همان حرف
. تر بود نشست، صريح ي مديران مي كنا، كه در اين جلسات معموالً به عنوان مشاور در بيرون از دايره مك

. داند، چيزي كه قبالً هم به خودش گفته بود ي هدايت شركت نمي خيره به جابز گفت كه او را هنوز آماده
آمد و وقتي از تصميم خود براي حمايت از اسكالي  ي جابز بود و اساساً از اسكالي خوشش نمي رجيس شيفته

 راهي براي توافق و نقشي درخورِكه در انتها به هر دو اصرار كرد او . لرزيد پرده برداشت، صدايش كمي مي
  ».نبايد بگذاري استيو از اين شركت برود«: به اسكالي گفت. پيدا كنندجابز 
  

  .هيچ كس دنبالش نرفت. و از اتاق بيرون رفت» دانم به گمانم نتيجه را مي«: جابز در هم شكست، گفت
  

گفت كه مجبور به . و گريه سر داد فرا خواندگروه مكينتاش  را از هاي وفادار برگشت، قديمي به دفترش
 كه اصرار از استيو خواستند ااو و ديگران ب. دبي كُلمن جلويش را گرفت ،به سمت در كه رفت. ترك اپل است
رفت و تجديد قوا  بايد به تعطيالت آخر هفته مي. اي پرهيز كند عجوالنه هر كارِ از انجام  آرامش پيشه و

 .د راهي براي حفظ يكپارچگي شركت وجود داشتدانست، شاي كسي چه مي. كرد مي
  

نشتات رفت و خواست به دفتر ايزِ مثل يك جنگجوي مجروح. ان شده بوداين پيروزي، وير به رغماسكالي 
مطمئن نيستم بتوانم از پس اين «: نشتات كه رسيدند، با تأسف گفتي ايزِ به پورشه. بيرون بروندبا هم كه 

 ».به گمانم استعفا كنم«: گفت. منظورش چيستكه  سيدايزنشتات پر» .بيايم يكي بر
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 ».پاشد تواني، اپل از هم مي نمي ،نه«: ايزنشتات گفت

  
 ».باشم اپلكنم آدم مناسبي براي  فكر نمي. دهم من استعفا مي«: اسكالي گفت

  
  ».تيكني، تو بايد حتماً جلوي او بايس به نظرم داري از زيرش شانه خالي مي«: ايزنشتات جواب داد

 
: با درماندگي به او گفت اسكالي. جا خورد ،روز اسكالي از بازگشت شوهرش به خانه پيش از نيم همسرِ

لطيف كه هرگز از جابز خوشش نيامده بود و شيفتگي همسرش  ليزي، زني بود با روحيات» .شكست خوردم«
به او . با شنيدن وقايع آن روز، پريد توي ماشين و يك راست به دفتر جابز رفت. تافت نسبت به او را بر نمي

ي پاركينگ با جابز كه  گفتند كه استيو در رستوران زمينِ خوب است، بنابراين به آنجا رفت و در محوطه
 .آمد، روبرو شد هاي مكينتاش داشت بيرون مي چههمراه با ب
هيچ تصوري داري «: ليزي پرسيد. جابز پايين افتاد فك» استيو، ممكن هست باهات حرف بزنم؟«: گفت

: استيو نگاهش را برگرداند» از اينكه چه نعمت بزرگي است كه آدمي به خوبي جان اسكالي را فقط بشناسي؟
يكي از آن -وقتي جابز چنين كرد » كنم به من نگاه كني؟ حبت ميممكن هست وقتي دارم باهات ص«

 اكثرِ چشمِ تويِ. مهم نيست، به من نگاه نكن«: اش كرد طور له ليزي اين -زدن بدون پلك هاي خاصِ نگاه
بينم، يك سوراخِ خالي،  كنم، يك چاه بدونِ ته مي هاي تو نگاه مي اما وقتي به چشم. ها، يك روحي هست آدم

 .اين را گفت و رفت» .ي مرده نطقهيك م
  

بايستي نقش جديد : ي جابز در وودسايد رفت تا اندرزش بدهد كه مايك مري به خانه: مي 25شنبه، 
اندازي كند و از مقر  هاي اپل را تأسيس و راه را بپذيرد، آزمايشگاه آيندهپردازي براي محصوالت  يعني ايده

. كرد قصد همين كار را داشت ولي قبل از آن، بايد با اسكالي صلح مي ،به نظر. فرماندهي شركت دور بماند
براي فردا عصر وقت  آيا پرسيد كه. صلح غافلگير كرد را با يك شاخه زيتونِ اوبنابراين تلفن را برداشت و 

با چنين قبالً آنجا روزهاي خوشي داشتند و شايد . وي كنندر هاي باالي استنفورد پياده دارد تا با هم در تپه
 .آمدند كاري، بر مشكالت فائق مي

دانست كه اسكالي با ايزِنشتات صحبت از استعفا كرده، ديگر مهم هم نبود چون در طول شب،  جابز نمي
. محبت به جابز بود هنوز مشتاقِاو دعواي روز قبل،  با وجود. نظرش عوض و مصمم به ماندن شده بود

 .ردبنابراين با ديدار فردا عصر موافقت ك
 آن خواست مي فيلمي كه شد، اين تصميم در انتخابِ ميبا اسكالي اختالف  ي حلِ اگر جابز داشت آماده

اما فيلم . را برگزيد ”ناپذير تسليم ي ژنرالِ پتُن، حماسه“فيلم . بروز نيافت بنشيند، يششب با مري به تماشا
. جا كرده بود اي ژنرال پتُن را با كشتي جابهبار نيروه هاي دور يك به طور قرضي پيش پدرش بود كه در سال

والدينش خانه نبودند و او هم كليد . رفت تا آن را بگيرد خود ي دوران كودكيِ بنابراين با مري به خانه
در . نشده بيابند، ولي دست از پا درازتر برگشتند اي قفل دور خانه چرخيدند تا شايد در يا پنجره. نداشت
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 ي ساخته شده بهاي از آن موجود نبود، بنابراين دست آخر مجبور شدند فيلم نسخه يي همويديوفروشگاه 

  .تماشا كنندرا  )1اثر هارلد پينتر( ”خيانت“ با نامِ 1983سال 
 

طبق برنامه، جابز و اسكالي پشت دانشگاه استنفورد يكديگر را مالقات و براي : مي 26شنبه،  يك
را كار اجرايي  يك جابز مصرانه. روي كردند پياده  ،هموار و مراتع اسبهاي  هاي متمادي در ميان تپه ساعت
اصرار داشت كه استيو نقش . دهد كرد ولي اسكالي عقب ننشست و گفت كه اين روش جواب نمي ميطلب 
 ،عهده بگيرد ولي مورد قبول او قرار نگرفت را بر اپل محصوالت آينده در آزمايشگاه اختصاصي پردازيِ ايده
از نوع ولتاژ -ي تحريف واقعيت  با ورود به دايره ناگاهبه . شد مي ”پوشالي  رئيس“با اين كار بدل به يك  زيرا
اگر تو رئيس «: دقيقاً اين را گفت. ي كل شركت را به او واگذار كند پيشنهاد داد كه اسكالي اداره - باال

جواب و  جدي او به ستوه آمد ظاهرِ اسكالي از ديدن» !پذيرم مديره بشوي، من هم مديرعاملي را مي هيئت
 :تا جابز اين بود كه وظايف اجرايي را تقسيم كنند پيشنهاد بعديِ» .استيو، اين اصالً منطقي نيست«: داد

مديره نه تنها  ولي هيئت. بازاريابي و فروش را بچرخانددو بخش خودش بخش توليد را پيش ببرد و اسكالي 
فقط يك نفر بايد «: پس پاسخ داد. جابز را به زانو در بياورد كه رده بوداسكالي را ترغيب بلكه حتي ملزم ك

 ».من حمايت اعضا را دارم و تو نداري. شركت را اداره كند
نبود، بنابراين پيغامي گذاشت و از او در منزل . كوال زد به خانه، سري به مايك مارك بازگشت جابز در راه

ي اصلي وفاداران خود در  در عين حال هسته. منزلش در وودسايد بيايدشام به براي فردا شب كه او خواست 
كامل از اسكالي  كوال را از جانبداريِ اميدوار بود كه الاقل آنها بتوانند مارك. تيم مكينتاش را هم دعوت كرد

 . منصرف كنند

  
لمن، مايك مري، دبي كُ-وفاداران گروه مكينتاش . روز يادبود، آفتابي و گرم بود: مي 27دوشنبه، 

ي جابز آمدند و  ريزي استراتژي به خانه براي طرح ،شام قرارِيك ساعت قبل از  - ويل و باب بِل 2سوزان بارنز
جابز بايستي پيشنهاد اسكالي براي كه گفت  كُلمن مي. همزمان با غروب آفتاب در پاسيو به صحبت نشستند

از همه بيشتر به  اواز بين تمام حاضران، . پل را بپذيرداندازي آزمايشگاه ا پردازي محصوالت و راه ايده
صنعتي انتخاب كرده بود  جديد، اسكالي او را براي بخش توليد سازمانيِ در نمودارِ. تمايل داشت بيني واقع

طلب  و جنگ  شق كله ،برخي ديگر از حاضران. دانست، نه وابسته به جابز زيرا او را فردي متعهد به شركت مي
 .جديد كنند كوال را وادار به حمايت از حضور جابز در رأس نمودار سازمانيِ خواستند مارك مي و بودند

: گفت كوال مي مارك. مانْد جابز بايد ساكت مي: ها را گوش كند كوال به يك شرط حاضر شد كل حرف مارك
براي شورش  استيوهاي مكينتاش را بشنوم، نه اينكه شاهد سربازگيري  خواستم افكار بچه من فقط مي«

كوال به جاي اينكه يك  مارك. داخل عمارت رفتند و كنار آتشدان نشستندبه هوا كه سرد شد، » .باشم
چيزهايي خيلي خاص تمركز كنند؛  ي انتقادي راه بياندازد، از آنها خواست روي مشكالت مديريتيِ جلسه

مكينتاش به  توزيعِ بخشِ عدم واكنش مناسبِرور و س افزار فايل مثل عوامل تأثيرگذار بر كُندي توليد نرم
خودش راجع به . جابز سر باز زد از پشتيبانيِ ،تعارف كوال بي هاشان تمام شد، مارك وقتي صحبت. تغيير تقاضا

                                                            
1 Harold Pinter 
2 Susan Barnes 
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اسكالي رئيس شد و آنها . بود اش نقشه ي پايان كنم و اين نقطه حمايت نمي اوگفتم كه از «: گفت آن شب مي

فكرهاشان را روي هم ريختند تا دوباره شورش كنند ولي اين راه رويارويي با مشكالت  .ديوانه و احساساتي
 ».نبود و نيست

  
كوال، از شدت خشم جوش  جابز از زبان مارك ي ديروز عصرِ اسكالي با شنيدن دسيسه: مي 28شنبه،  سه

 اونهايي آنها داد و از  توافقمديره و كسب م خبر از مذاكره با هيئت ،همان روز صبح به دفتر جابز رفت. آورد
ي  به خانه ،ي سازماندهي مجدد كاركنان برنامه براي بحث راجع بهسپس . خواست شركت را ترك كند

در رجعت به . كوال جزئيات طرح را پرسيد و در آخر براي اسكالي آرزوي موفقيت كرد مارك. كوال رفت مارك
 .ر خواند تا از حمايت مجدد آنها مطمئن شود، كه شدمديره را به حضو دفترش، اسكالي ساير اعضاي هيئت

مديره طرح  هيئت. با جابز تماس گرفت تا مطمئن شود كه او شرايط جديد را درك كرده دوبارهبعد از آن 
گاسه كنترل  و طبق آن، شد را به تأييد نهايي رسانده بود كه همان هفته اجرايي مي   دهي جديد سازمان

گرفت و در هيچ بخش ديگري  را به دست مي )مكينتاش(ي جابز  بخش مورد عالقهها از جمله  ي بخش همه
گفت كه  به جابز مي. كرد اسكالي هنوز تا حدي با مالطفت رفتار مي. وجود نداشت استيوهم امكان حضور 

محصوالت آينده ولي بدون وظايف عملياتي در شركت  پردازِ مديره و ايده تواند تحت عنوان رئيس هيئت مي
 .بودناپل هم روي ميز  هاي  مقطع ديگر حتي مديريت آزمايشگاه آندر  اما. بماند

به راستي كه نه فرجامي در انتظارش بود و نه هيچ راهي براي تحريف واقعيت به . سرانجام استيو غرق شد
بيل - شد و تلفن پشت تلفن بود كه به نزديكانش  ميهايش جاري  اشك بود كه بر گونه. سمت مطلوب

 خارج از كشور با يك تماس مهم 1همسر مري، جويس. زد مي -كَمپبِل، جِي اليوت، مايك مري و ديگران
به « :جويس با عصبانيت گفت. تماس اضطراري داد يك خبر ازپشت خط،  اپراتورِ .داشت كه جابز زنگ زد

وقتي مايك گوشي را گرفت استيو . صداي جابز بود» ...منم«: بعد شنيد »!ست كه اضطراري باشدانفعت 
 .و بعد قطع كرد» همه چيز تمام شد«: كرد، فقط توانست بگويد داشت گريه مي

كسي ي منزلش را گرفت ولي  شماره. مري نگران شد كه نكند استيو از ناراحتي باليي سر خودش بياورد
بنابراين از . وقتي در زد، باز كسي جواب نداد. شد و به وودسايد رفت بالفاصله سوار اتومبيل. جواب نداد

اتاقش  كف جابز روي تشك. باال رفت و به داخل اتاق خواب سرك كشيد ،پشت عمارتدر هاي بيروني  پله
 .درددل كردداد و تقريباً تا خود سحر  همري را به داخل را. بود ولو شده )اي نداشت اثاثيه كه هنوز (
  

پتُن را گرفت و در عصر اين روز تماشا كرد  ژنرال جابز باألخره يك نسخه از فيلم: مي 29چهارشنبه، 
جمعه به مراسم اعالم  ،ولي مري او را از به راه انداختن يك جنگ ديگر بر حذر داشت و در عوض اصرار كرد

بايد نقش يك سرباز خوب . نداشت انتخاب ديگرياستيو . جديد از سوي اسكالي بيايد سازمانيِ چارت رسميِ
  .را ي خائن كرد، نه يك فرمانده را بازي مي

  
  

                                                            
1 Joyce 



ه د ف ه ل  ص  ١٩٤ :صـفـحـه|  ف
  

  غلتان يك سنگ مثلِ
 

هاي  جابز بدون جلب توجه روي يكي از صندلي. فرمانده اسكالي فرا رسيد هاي جديد نقشه روز اعالنِ
ي اندكي او را شناختند ولي  هاي زيادي به سمتش جلب شد و عده از اطراف نگاه. تاالر خزيد آخرِ رديف

 ”بار استيو نگاه خفت“آن  ن به اسكالي خيره شد كه براي هميشهبدون پلك زد. دردي نكرد كسي اظهار هم
هايت  استخواناز داخل  Xي  نگاهي سركش بود كه مثل اشعه«: اش گفت را به خاطر سپرد و بعدها درباره

كرد براي  اسكالي در حالي كه از نگاه جابز حذر مي» .كاويد بدنت را مي گذشت و اعضاي حياتي و فناپذيرِ مي
و ديدار با ادوين لَند  1زي يك سال پيش به كمبريج در ماساچوست يك لحظه روي صحنه، ياد سفر دوستانه

 با ابراز تنفردر آن سفر جابز  و شده بود اخراجخودش پالرويد  لَند از شركت. ي زندگي جابز، افتاد اسطوره
تمام گناهش حرام كردن چند ميليون دالر نكبتي بود و آنها به «: گفت مي نسبت به مسببان آن حادثه،

 فكر كرد كه دارد به همان صورت شركتبا خود  در آن لحظه اسكالي» .همين خاطر شركتش را از او گرفتند
 .آورد چنگش در ميجابز را از 

ي  شده رئيس دو بخش تلفيق توضيح نمودار سازماني جديد، به معرفي گاسه به عنوانِ اسكالي ضمنِ
قرار داشت؛  ”رئيس“در بخشي از نمودار، يك كادر كوچك با عنوان . پرداخت IIمكينتاش و اپل 

اسكالي به طور . نه حتي با مديرعامل-بدون هيچ خط ارتباطي با ساير اركان شركت  افتاده، تكاي  جزيره
اي به  را بازي خواهد كرد ولي هيچ اشاره ”پرداز جهاني ايده“خالصه گفت كه جابز در اين سمت نقش 

و پا شكسته راجع به سمت جديد و   سهم استيو از اين مراسم، اطالعاتي دست. حضورش در سالن نكرد
 .هايي ناشيانه بود تحسين

همدم و دس تنها ها پايين، منشي تلفني روشن و تينا رِ ماندن در خانه گذشت؛ پرده با بعدي چند روزِ
به خصوص به نوار  ،كرد ديالن گوش مي  نشست و به نوارهاي باب هاي متمادي مي براي ساعتاستيو . مونس

بر خوانده  سهام از صاحبانِ برايآلبوم را در روز معرفي مكينتاش اين ي دوم  ترانه ”.شود زمانه عوض مي“
زيرا كه زمانه عوض ، ليكن بعدها برنده ماييم، گرچه اينك بازنده باشيم«: اي با يك پايانِ خيلي زيبا ترانه. بود
 ».شود مي

گروه مكينتاش به محل  هايِ بچهيك تيم نجات، به سركردگي اَندي هرتزفلد و بيل اَتكينسن از طرف 
آنها  زدنِ جابز كمي معطل كرد ولي باألخره جواب در . بر طرف كنداو را  شنبه شبِ اعزام شد تا افسردگي يك

 غذاي گياهيِ ، مقداريتينا كنار آشپزخانه كه يكي از معدود جاهاي مبله بود رفتند و با كمك به اتاقِ. را داد
  »آيد بد هست؟ خب واقعاً چي شده؟ اوضاع آن قدر كه به نظر مي«: هرتزفلد پرسيد. سفارشي آماده كردند

آن شب » .حتي توي فكرت بگنجد كه بدتر از آنچه. نه، خيلي بدتر است«: جابز با ادا و اصول گفت
مديره  هيئت رئيسِ پستش به عنوان. ردكه اپل خواهد م و گفت اسكالي را به خاطر خيانت سرزنش كرد

به يك ساختمان كوچك و تقريباً خالي منتقل و به قول  3بندلي  دفترش از ساختمانِ. كامالً تصنعي بود

                                                            
1 Massachusetts 



ه د ف ه ل  ص  ١٩٥  :صـفـحــه | ف
روزهاي  را به يادآوريِ خاطرات صحبت، حالِ او با ديدنِهرتزفلد . تبعيد شده بود ”سيبري“خودش به 

  .كشانيدگذشته  خوشِ
هرتزفلد يك نسخه . منتشر كرد ”امپراطوري مضحك“جديدي به نام  در اواخر همان هفته، ديالن آلبوم

وقتي كه شب با “ترين آهنگ  برجسته. كنند با هم گوش بگذارد و از آن خريد تا روي سيستم صوتي جابز
نپسنديد، به نظرش  آن را ولي جابز. غروب بود دمِ اش، آهنگ با آن پيام روحاني ”آيد، سقوط از آسمان مي

خون بر “آلبوم  انتشار روزهاي قديم، از سقوط هنري ديالن بعد از با دلي تنگ. هاي ديسكو بود شبيه آهنگ
آرام و   آهنگي ساده، ”چشمان سياه“؛ رفت سراغ آهنگ آخر آلبوم بههرتزفلد، . سخن گفت ”روي شيارها

هرتزفلد اميدوار بود الاقل . نواخت ك و سازدهني ميكه خود ديالن به تنهايي با گيتار آكوستيبود غمگين 
آن را هم نپسنديد و هيچ  جابز ولي ،هاي قديمي ديالن باشد ي آهنگ اين يكي براي استيو يادآور خاطره

 .ها نشان نداد ي آهنگ تمايلي به شنيدن بقيه
ور راك زماني برايش مثل طور آرت كوال و همين اسكالي، مارك. هاي آشناي جابز قابل فهم بود العمل عكس
: دوست و وكيلش جرج رايلي بعدها گفت. او را از خود راندند  ي كذايي، هر سه اما در آن هفته. پدر بودند

اش  شخصي بينيِ مركز ثقل جهان ،رانده شدن كه از دوران طفوليت او از عميق آزردگيگشت به  مي اين بر«
احساس كسي را داشتم «: ها بعد به من گفت جابز سال» .ردك مي ابود، چيزي كه استيو را براي خودش معن

  ».آمد تخليه شده بود و نفسم باال نمي از هوا ام ، ريهخورده باشدبه شكمش  محكمي كه مشت
آرتور برايم مثل پدر بود، «: گفت جابز مي. دردناك بودبرايش آرتور راك خيلي  به خصوص، فقدان حمايت
، ميزبانان او در 1راك براي جابز از اُپرا گفته بود و با همسرش توني» .گرفته بوداز قديم مرا زير بال و پرش 

خدايا، “ :فرانسيسكو رفتم و به او گفتم يادم هست يك بار با اتومبيل به سان«: فرانسيسكو و اَسپِن بودند سان
و يك نطق بلند در  ”ستانه خير، بهترين “ :آرتور گفت ”امريكا چقدر زشت است،-  آو - بانكاين ساختمان 

براي من آلود  ها بعد با چشماني اشك سال» .آن سر داد و البته كه حق هم داشت دفاع از سبك معماريِ
  ».كردم طردم كند هرگز فكر نمي. اينكه اسكالي را به من ترجيح داد، واقعاً قلبم را شكست«: گفت

مديرعامل  در دستانِ آنَك، اشتنيد دوست اپلِعشقش، كرد اين بود كه  چيزي كه اوضاع را بدتر مي
 ،توانم شركت را اداره كنم كه نمي معتقد بودمديره  هيئت«: در اين باره به من گفت. بود او ي خود برگزيده

آنها بايستي جداگانه . كردند در اين بين يك اشتباه مهلك ولي .تصميمي كه به هر حال اتخاذش با آنها بود
مرا آنها  حتي اگر دش اخراج مياسكالي بايد  .گرفتند تصميم ميراجع به سرنوشت من و سرنوشت اسكالي 

اش به آرامي از بين رفت ولي عصبانيتش از دست  هر چند افسردگي» .دانستند ي اپل نمي ي اداره آماده
  . تعميق شد كرد، اسكالي و فضاي پر از خيانتي كه اطراف خود حس مي

جابز ديگر هيچ ارتباطي با  ،گران گفت كه از نظر او بدتر شد كه اسكالي به گروهي از تحليل اوضاع وقتي
هيچ پستي براي استيو جابز در اپل متصور نيستم و  ،نه اكنون و نه بعداً ،نظر عملياتي از نقطه«: شركت ندارد

  .ك آه عجيب در كل تاالر پيچيدصريح آنها را شوكه كرد و ي اين اظهار نظرِ» .او چه خواهد كردكه دانم  نمي
بنابراين در ژوئن به پاريس رفت، در . جابز با خودش فكر كرد كه شايد سفر به اروپا حالش را بهتر كند

 معاونِ( 2بوش. دابليو. اپل سخنراني كرد و در مهماني شام به افتخار جرج اچمربوط به يكي از رويدادهاي 
                                                            

1 Toni 
2 George H. W. Bush 



ه د ف ه ل  ص  ١٩٦ :صـفـحـه|  ف
هاي توسكاني  دس در ميان تپهايتاليا رفت و با تينا رِ سپس به. حضور يافت )يِ وقتجمهور رئيس

 در فلورانس جذب معماريِ. و گذار كند  حتي يك دوچرخه خريد تا بتواند تنهايي گشت. راني كرد اتومبيل
ها كه از معدن  كف خيابان هاي فرش سنگ آن به خصوص. ها شد مصالح به كار رفته در ساختمان بافتشهر و 

مايل به آبيِ  شد، در خاطرش ماند؛ آن رنگ خاكستريِ استخراج مي 3از توابع فيرنزوال 2در توسكان 1كاسونه ال
 .هاي اپل به كار رفت سال بعد به تصميم او در كف اكثر فروشگاه 20بخش،  آرامش

اَل ايزِنشتات هم به . از اين رو مسكو مقصد بعدي جابز شد ،شد داشت در روسيه آغاز مي IIفروش اپل 
ي صادرات، به مالقات مايك  نامه اخذ مجوز از واشنگتُن در رابطه با موافقت براي رفع مشكالت. نجا آمدآ

ي  گيرانه راجع به وجود قوانين سختي تجاري سفارت امريكا در مسكو رفتند كه به آنها  وابسته 4مروين
پدر  در پاريس، جرج بوشِ .جابز آزرده شد. صادرات محصوالت تكنولوژيك به جماهير شوروي هشدار داد

 ”.انقالب از پايين را برانگيزد“او را به صادرات كامپيوتر به روسيه تشويق كرده بود تا  )ريگان وقت معاونِ(
هايش  ها كه متخصص درست كردن كباب شيشليك بودند، جابز سرزنش شام در رستوران گرجي صرفحين 

ست وقتي تا اين حد ان امريكا بگويي اين كار تخطي از قواني تواني يچطور م«: روين ادامه دادرا خطاب به م
كروشن است كه براي منافع ما مفيد خواهد بود؟ م ها بگذاريم، كلي روزنامه زير  روس ها را كه در دست

 ».بردچاپ خواهند 
از خدمت، به گيري  آن انقالبي كاريزماتيكي كه با كنارهفقيد،  5تروتسكيِ ي ازدر مسكو با اصرار بر ذكر ياد

كه  بِ.گ.در مقطعي يك مأمور كا. ترور شد، جابز يك بار ديگر روح ياغي خودش را بروز داد 6دستور استالين
تو «: از هيجان و حرارت خود بكاهد و افزود كه براي همراهي استيو گماشته شده بود به او پيشنهاد كرد

ديگر معتقد نيستيم كه او . اند ضاع را مطالعه كردههاي ما او نويس تاريخ. نبايد راجع به تروتسكي صحبت كني
براي   جابز با رسيدن به دانشگاه ايالتي مسكو، سخنراني. نكرد افاقهولي اين » .است آدم مهمي بوده

توانست خودش را با او  مي استيوفردي انقالبي كه  ؛كرد آغازدانشجويان كامپيوتر را با ستايش از تروتسكي 
 .سازي كند همسان
ي تشكرش  نشتات در نامهايزِ .حضور يافتندمهماني چهارم جوالي در سفارت امريكا در بز و ايزِنشتات جا

هاي اپل در روسيه  در سال آتي فعاليتخواهد  مي، اشاره كرد كه جابز 7آرتور هارتمن ،خطاب به جناب سفير
دد به مسكو در سپتامبر، در حال بررسي شرايط سفر مج هم اكنونما «: را با قوت بيشتري به پيش ببرد

  ».هستيم

                                                            
1 Il Casone  
2 Tuscan 
3 Firenzuola 
4 Mike Merwin 
5 Trotsky 
6 Stalin 
7 Arthur Hartman 



ه د ف ه ل  ص  ١٩٧  :صـفـحــه | ف
 ”اپلپرداز جهاني  ايده“ پوشيدن رداي، جابز در حال اميد داشت اسكالي كه گونه همان رسيد به نظر مي

تر از سفر به مسكو  مهمسپتامبر، اتفاقاتي به مراتب ماه  در. به يأس بدل شدبه زودي ها  خوشبينيولي  .است
 .رخ داد



ه د ج ه ل  ص  ١٩٨ :صـفـحـه|  ف

 فصل هجده
  

  نكست
 

ــــئوس ـِ ـــــتـــ ـِ  رها از بند 1پــــــُرمــــ
 
  
  
 

  كنند كشتي را ترك مي ،دريايي دزدانِ
 

، ضمن بررسي اهداف مراحل بعدي سفرها، براي 1985جابز به محض بازگشت از اروپا در آگوست 
شيمي در  متخصص زيست 2اي به پاول بِرگ.ان.هاي حاصله در علوم ژنتيك و دي صحبت راجع به پيشرفت

شناسي را براي او  هاي زيست هاي انجام آزمايش در آزمايشگاه بِرگ دشواري. دانشگاه استنفورد زنگ زد
چرا «: جابز پرسيد. ان ببردها زم تواند هفته توضيح داد و گفت كه بارآوري يك نمونه و حصول نتيجه گاه مي

بِرگ دليل آورد كه كامپيوترهاي مناسب براي » كنيد؟ سازي نمي فرآيندها را روي كامپيوتر شبيه
احتماالت ممكن يك باره استيو را به هيجان «: گفت به من مي. هاي دانشگاهي بسيار گران هستند آزمايشگاه

گشت تا  وان بود و ثروتمند و دنبال كاري ميج. فكر تأسيس يك شركت جديد در ذهنش جرقه زد. آورد
 ».باقي عمرش را صرف آن كند

هايي راجع به نيازهاي محيط  جابز پيش از اين چندين متخصص دانشگاهي را غربال و با پرسش
به اين موضوع عالقمند شده بود، يعني در بازديد از بخش علوم  1983از . شان روبرو كرده بود كاري

آنجا بود كه متوجه نيازِ محققين دانشگاهي به . براون حين معرفي مكينتاش كامپيوتري دانشگاه
: رؤياي دانشگاهيان اين بود. تري براي انجام تحقيقات آزمايشگاهيِ مفيد شد كامپيوترهايي بسيار قوي

اي براي  جابز سپس به عنوان رئيس بخش مكينتاش، پروژه. كامپيوتري كه هم قدرتمند و هم شخصي باشد
با  4عامل يونيكس بايست داراي سيستم و مي 3مك گفتند بيگ اخت چنين دستگاهي تعريف كرد؛ به آن ميس

ي  ولي با اخراجِ جابز از بخش مكينتاش، ژان لوئي گاسه پروژه. بود ظاهرِ كاربرپسند رابط مكينتاش مي
 .مك را متوقف كرد بيگ

                                                            
1 Prometheus 
2 Paul Berg 
3 Big Mac 
4 Unix 
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اين آخرين مورد از . مك، دست به دامن جابز شد ي بيگ با اين رخداد، ريچ پِيج مهندس طراح تراشه

هاي كارمندان ناراضي اپل با جابز و تقاضاي تأسيس يك شركت جديد براي كمك به آنها  مجموعه تماس
ي منتهي به روز كارگر شروع شد، يعني وقتي كه جابز با باد  هاي انجام چنين كاري از آخر هفته برنامه. بود

ي تأسيس يك شركت جديد براي  ي مكينتاش، صحبت و ايده افزار در تيم اوليه تريبِل مدير اصلي بخش نرم
استيو، دو كارمند ديگر از گروه . ي كامپيوتريِ شخصي با قدرت بسيار زياد را مطرح كرد ساخت يك پايانه

 . مكينتاش را هم در ليست قرار داد؛ مهندس جرج كرو و سوزان بارنز، ناظر پروژه

كانديد اصلي . بازارياب محصول جديد در بين دانشگاهيان: پست كليدي خالي مانده بودحاال فقط يك 
كسي نبود جز دانل لوين كه در اپل ائتالف خريد كامپيوترهاي مكينتاش، متشكل از چند دانشگاه را 

و  1تيپيِ كالرك كنت  گذشته از دو حرف اسم كوچكش كه مفقود بود، لوين خوش. سازماندهي كرده بود
لوين تز دكترايش را : توانستند يك تيم باشند او و جابز مي. را داشت 2ظاهر يك فرد دانشگاهي از پرينستُن

البداهه چيزهايي  نوشته بود و جابز هم في ”رهبري كاريزماتيك“و  ”باب ديالن“در پرينستُن با موضوع 
 .دانست راجع به هر دوي اينها مي

وه مكينتاش يك نعمت خدادادي بود ولي بعد از رفتنِ جابز و سازماندهي ائتالف دانشگاهي لوين براي گر
رنگ كرد، لوين نيز از گروه دل  ها را كم جديد بيل كَمپبِل در بخش بازاريابي، كه نقش رابط فروش به دانشگاه

ي  ومبيل به خانهلوين با ات. دستي كرد خواست به جابز زنگ بزند اما استيو پيش در همان روز كارگر مي. كَند
روي طوالني را شروع كردند تا راجع به تأسيس يك شركت جديد  مبلمان جابز رفت و از آنجا يك پياده بي

ي آتي با كَمپبِل عازم  لوين سر ذوق آمده بود ولي آمادگي تغيير را نداشت چون در هفته. صحبت كنند
حاال ديگر دو : بازگشت، پاسخ خود را يافته بودپس از . گيري كند خواست بعد از آن تصميم بود و مي 3آستين

  .سپتامبرِ آن سال خبرهايي در راه بود 13ي اپل به تاريخ  مديره ي هيئت براي جلسه. دل نبود
مديره بود ولي از زمان واگذاري قدرت، در هيچ يك از جلسات شركت  جابز هنوز اسماً رئيس هيئت

اضافه شدن يك : در آن جلسه، با يك تقاضا همراه بود تماسش با اسكالي و اعالم خبر حضورش. نداشت
موضوع صحبت را مشخص نكرد، پس اسكالي . به انتهاي دستور جلسه ”گزارش رئيس“بخش تحت عنوان 

اما وقتي نوبتش شد، از قصد خود . خواهد از تجديدساختار شركت انتقاد كند فرض را بر اين گذاشت كه مي
ام، حاال وقتش رسيده كه به زندگي  خيلي فكر كرده«: گفت. ايي كردبراي تأسيس يك شركت جديد رونم

بعد، از روي » .سالَم است 30هر چه نباشد اآلن . واضح است كه بايستي كار مستقلي شروع كنم. خودم برسم
اين قول را داد . ساخت كامپيوتري براي بازار تحصيالت عالي  :هايش به توضيح هدف خود پرداخت يادداشت
. ت جديد رقيب اپل نخواهد شد و فقط يك مشت از پرسنل غيركليديِ اپل را جذب خواهد كردكه شرك

مديره را مطرح ولي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه  گيري از سمت رياست هيئت پيشنهاد كناره
شود يا  گفت شايد بعدها اپل مايل به خريد حقوق پخش و توزيع محصول جديد مي. شان ادامه يابد همكاري

 .افزار مكينتاش را به آن اعطا كند ليسانس نرم

                                                            
1 Clark Kent 
2 Princeton 
3 Austin 
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اصالً براي چه بايد «: را رد كرد و پرسيد -به شركت جديد- كوال امكانِ انتقالِ كاركنان اپل  مايك مارك

 »بخواهي كسي را با خودت ببري؟
باالي شركت  اينها افراد سطح«: سپس به او و ساير اعضا اطمينان داد كه» نگران نشو،«: جابز گفت

 ».شان بدهيد و به هر حال، خودشان قصد رفتن دارند نيستند كه از دست
حتي . مديره هيچ راهي نداشت جز اينكه براي جابز آرزوي موفقيت در ماجراجويي جديدش را بكند هيئت

در  از سهام شركت جديد، جابز را  ٪10مديران، در يك بحث خصوصي به اين نتيجه رسيدند كه اپل با خريد 
 .ي خود نگه دارد مديره هيئت

خودش مايل بود . ي وودسايد شام را دور هم خوردند آن شب جابز و پنج نفر از خائنين به اپل در خانه
طور تصميم به  همين. گذاري اپل را بپذيرد ولي آنها نصيحت كردند كه چنين نكند، چون عاقالنه نبود سرمايه

 .رفت دردسر مي كل، انتظار يك جدايي بيجمعي گرفتند و به اين ش استعفاي دسته
يك امضاي تارعنكبوتي با حروف . اي رسمي خطاب به اسكالي، نام آن پنج نفر را ذكر كرد استيو طي نامه

  . صبح، آن را به او بدهد 7:30ي  كوچك هم پاي برگه انداخت و فردا به مقر اپل رفت تا قبل از جلسه
 

  ».پاييني در شركت نيستند هاي دست ماستيو اينها اصالً آد«: اسكالي گفت
 

هاشان  استعفا 9همين امروز صبح ساعت . خب، اينها به هر صورت استعفا خواهند داد«: جابز جواب داد
  ».رسد به دستت مي

  
بودند و نه   آن پنج نفر نه مديران بخش. دانست از نقطه نظر شخصي، جابز خودش را كامالً صادق مي

اما . كردند و در حقيقت، همگي در ساختار جديد شركت احساس حقارت مياعضاي تيم اصلي اسكالي 
كليد ورود به بازار  هاي اپل و لوين شاه دانست؛ پِيج يكي از قديمي اسكالي، آنها را بازيگران مهمي مي

ه اينكه پروژمك مطلع بودند و با وجود  هاي مرتبط با بيگ به عالوه، آنها از طراحي. تحصيالت عالي بود
به جاي تحميلِ فشار، از . بين ماند با اين حال اسكالي خوش. اطالعاتش هنوز مهم بود اما شده بود، تعطيل

 .مديره بماند و او گفت كه روي قضيه فكر خواهد كرد جابز خواست در هيئت
اكثراً . صبح و اعالم اسامي آن پنج نفر، داد و فغان از همه بلند شد 7:30ي  با ورود اسكالي به جلسه

ي اپل تخطي كرده و ناسپاسي بزرگي  مديره ي وظايفش به عنوان رئيس هيئت معتقد بودند كه جابز از حيطه
اش را جار بزنيم  بازي د اين حقهما باي«: كَمپبِل خطاب به اسكالي فرياد زد. نسبت به شركت روا داشته است

 » .تا كارمندان مثلِ مسيح باهاش رفتار نكنند

بله اين خود كَمپبِل بود كه چنين گفت؛ كسي كه بعدها يك مدافع سرسخت و پشتيبان جابز در 
بدجوري عصباني بودم، به خصوص از اينكه «: او آن روز صبح خيلي از كوره در رفته بود. مديره شد هيئت

كرد كه  ها را از صفر ساخته بود و مدام غرولند مي دانل روابط شركت با دانشگاه. برد انل لوين را ميداشت د
كَمپبِل آنقدر عصبي بود كه از جلسه » .خواست برود چقدر كار با استيو سخت است ولي حاال، او هم مي

فت كه او در حمام است، وقتي همسرش گوشي را بر داشت و گ. ي لوين زنگ بزند بيرون رفت تا به خانه
: چند دقيقه بعد دوباره گفت كه او هنوز در حمام است و كَمپبِل باز گفت» .كنم صبر مي«: كَمپبِل گفت
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. او تأييد كرد. هاي جابز حقيقت دارد وقتي لوين پشت تلفن آمد، كَمپبِل پرسيد كه آيا حرف» .كنم صبر مي«

  .ي را گذاشتي بيشتر گوش كَمپبِل بدون گفتن حتي يك كلمه
آنها هم . مديره ترتيب داد اي با اعضاي هيئت اسكالي بعد از شنيدن غرولندهاي مديران ارشد، جلسه

آرتور راك . برَد همه را فريب داده كردند كه جابز با گفتن اينكه كارمندان كليدي را نمي احساس مي
ي  كالي را گرفت ولي بعداً توانست رابطههر چند او در ماجراي روز يادبود جانب اس. تر از بقيه بود عصباني
فرانسيسكو دعوت كرده  ي قبل استيو و تينا رِدس را به سان همين هفته. اش با جابز را بازسازي كند پدرانه

هاي مشرف به  اش در بلندي  بود تا خود و همسرش بيشتر با تينا آشنا شوند و چه شام خوبي در خانه
از اين رو با . ي تأسيس شركت جديد سخني به ميان نياورد از ايدهآن شب جابز . اقيانوس صرف كردند

: حتي بعدها با صدايي ناراحت به من گفت. شنيدن ماجرا از زبان اسكالي، بوي خيانت به مشامِ راك رسيد
ي مقدمات را  استيو به جلسه آمد و به دروغ به ما گفت كه قصد تأسيس شركت دارد، حال آنكه از قبل همه«

برد ولي معلوم شد كه پنج نفر از افراد ارشد را  وعده داد فقط يك مشت كارمند رده پايين را مي. ودچيده ب
چند تا از متخصصين ارشد ما را از قبل به «: گفت كوال با آن بيان خاص خودش مي مارك» .انتخاب كرده

 ».جيبانه بودحركتش خيلي نان. اين كه نشد روش انجام كارها. صورت مخفيانه انتخاب كرده بود
مديره و هم مديران ارشد، اسكالي را متقاعد كردند كه اپل بايستي جنگ با  تا آخر هفته، هم هيئت

كوال يك يادداشت رسمي بيرون فرستاد و جابز را متهم كرد به  مارك. را علني كند) استيو جابز(مؤسس خود 
» كليدي اپل براي تأسيس شركت جديددر جهت مخالف با ادعاهايش مبني بر عدم جذب كارمندان «: اينكه

نقل » .ما در حال ارزيابي اقدامات مقتضي هستيم«: اي نوشته بود در آخر يادداشت، به طرز زننده. عمل كرده
 .شده بود ”گيج و حيران“او هم از رفتار جابز : ژورنال چاپ شد استريت قولي هم از كَمپبِل در وال

كرد كه همه چيز آرام پيش خواهد رفت، بنابراين  مد فكر ميجابز وقتي از جلسه با اسكالي بيرون آ
به چند نفر از . العمل نشان دهد ها، احساس كرد كه بايد عكس ولي بعد از خواندن روزنامه. سكوت پيشه كرد

ي خصوصي به  اش زنگ زد و از آنها دعوت گرفت كه فرداي آن روز، براي يك جلسه خبرنگاران موردعالقه
كانينگهام . كنا هم زنگ زد اش در شركت رِجيس مك به آندرآ كانينگهام مدير روابط عمومي. اش بيايند خانه
با پنج نفر از همكارانش در آشپزخانه بود و . به عمارت بزرگ بدون مبلمانش در وودسايد رفتم«: گفت مي

ي  دارد يك مصاحبهجابز به او گفت كه قصد » .ي چمن بيرون خانه منتظر بودند چند خبرنگار هم در محوطه
به طور بگويد، به خبرنگاران  خواست اي را كه مي چند تا از مطالب رسواكننده ، بعدخبري اساسي برگزار كند

» .اين براي خودت هم انعكاس خيلي بدي خواهد داشت«: كانينگهام رم كرد، گفت. خالصه برايش گفت
ي تصويري را  خبرنگاران داد و سر و ته مصاحبهاش را به  يك نسخه از استعفانامه. آخر جابز عقب كشيد دست

  .با اظهارنظرهاي ماليم، هم آورد
خواست استعفانامه را با پست محلي به مقر اپل بفرستد ولي سوزان بارنز متقاعدش كرد كه اين  ابتدا مي
دقيقه  15براي  .كوال رفتند، اَل ايزنشتات هم آنجا بود ي مارك بنابراين با هم به خانه. آميز است خيلي اهانت

كننده در گرفت؛ بعد بارنز كه بيرون منتظر ايستاده بود، رفت جلوي در تا قبل از آنكه استيو  گفتگويي ناراحت
جابز از خود يك نامه، كه با مكينتاش تايپ و با چاپگر ليزري . حرف غيرقابل جبراني بزند او را برگرداند

  :چاپش كرده بود، بر جاي گذاشت
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 1985 سپتامبر، 17«

  
  :مايك عزيز

  
منبع اين . ها مطالبي راجع به تصميم اپل براي بركناري من از رياست شركت نوشتند امروز صبح روزنامه

 .كننده و هم براي من غيرمنصفانه است شناسم ولي اين، هم براي عموم گمراه ها را نمي گزارش
ز قصد خود براي تأسيس يك شركت مديره ا ي هيئت ي گذشته در جلسه شنبه تو به خاطر داري كه پنج

 .هاي نو خبر دادم، همان موقع هم به شما از تمايلم براي استعفا از رياست اپل گفتم جديد براي فعاليت
به منظور . مديره از پذيرش استعفاي من سر باز زد و خواست براي يك هفته آن را مسكوت بگذارم هيئت

طور به خاطر بروز برخي  مكاري با شركت جديدم و همينمديره براي موافقت با پيشنهاد ه ترغيب هيئت
پس از اينكه نام افراد   روز جمعه. گذاري در آن، با اين تعويق موافقت كردم ها دال بر ميل اپل به سرمايه نشانه

هاي ممكن براي  مورد نظرِ خود را به جان اسكالي اعالم نمودم، او از تمايل شركت به بحث بر سر حيطه
  .ي جديد خبر داد ين اپل و مجموعههمكاري ب

. اما متعاقباً به نظر رسيد كه اپل در حال اتخاذ يك رويكرد متخاصمانه در قبال من و فعاليت جديدم است
 ...به اين منظور، بايد بر درخواست عاجلِ خود مبني بر موافقت با اين استعفانامه پافشاري كنم

گونه جاي كار و  فرما شد براي من هيچ ه بر شركت حكمداني، ساختار تشكيالتي جديدي ك كه مي چنان
خواهم كار و  اينك تنها سي سال دارم و هنوز مي. هاي مديريتي را باقي نگذاشت دسترسي به گزارش

 .پيشرفت نمايم
 

هايي كه در كنار يكديگر انجام داديم، بايستي آرزو كنم كه اين جدايي، هم دوستانه و هم  بعد از فعاليت
  .صورت گيردبا وقار 
 

 »جابز. ارادتمند، استيون پي
  

  
وقتي يكي از كارمندانِ تعمير و نگهداري به دفتر جابز در مقر اپل رفت تا متعلقات او را جمع كند، قاب 

اي  داد، با نوشته عكس داخل آن جابز و اسكالي را حين يك گفتگوي گرم نشان مي. عكسي روي زمين ديد
ي قاب  شيشه» .جان! هاي عالي و دوستي عالي هاي عالي، تجربه ست ايدها اينجا«: متعلق به هفت ماه قبل

او از آن روز به بعد، ديگر هرگز . ترك برداشته بود زيرا جابز قبل از ترك مقر، آن را روي زمين پرت كرده بود
 .با اسكالي حرف نزد

هاي مربوط به سهام  ز روزنامهيكي ا. رشد كرد ٪7با اعالم استعفاي جابز، سهام اپل به ميزان قابل توجه 
ي شركت توسط كوچولوهاي  دارانِ ساحل شرقي هميشه نگران اداره سهام«: هاي تكنولوژيك، نوشت شركت

ولي نُالن بوشنل، مؤسس » .اند حاال با رفتن وازنياك و جابز، آنها از عذاب خالص شده. كاليفرنيايي بودند
ي تايم گفت كه نبود جابز  ارآفرين خبره بود، به مجلهآتاري كه ده سال پيش از آن براي خودش يك ك
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ي پپسي  ي عاشقانه خواهد نسخه روحي كه در آنجا هست از كجا آمده؟ آيا اپل مي«: شديداً حس خواهد شد

  »بشود؟
 

ي اپل تصميم به  مديره بعد از چند روز تالش نافرجام براي رسيدن به يك توافق با جابز، اسكالي و هيئت
در طرح دعوي، تخلفات منتسب به او چنين . گرفتند ”داري نقض شرايط امانت“يي او به خاطر تعقيب قضا

  : ذكر شده بود
  
و مقام ارشد   مديره آور به اپل، جابز در حين انجام وظيفه به عنوان رئيس هيئت رغم تعهدات الزام علي 

  ...شركت و به رغم ادعاي وفاداري نسبت به منافع آن
 
a .انه اقدام به تأسيس تشكيالت اقتصادي به منظور رقابت با اپل كرده؛به طور مخفي  
b .ي سوء از  برداري و استفاده ي متبوعش بتواند با بهره ريزي كرده تا مؤسسه به طور مخفيانه برنامه
  ...هاي اپل، به طراحي، توسعه و بازاريابي محصوالت نسل جديد بپردازد طرح
c . كليدي اپل را به ترك شركت ترغيب كرده استبه طور مخفيانه كارمندان.  
  

 100از كل شركت به ارزش بيش از  ٪11ميليون سهم اپل بود، يعني  6.5در آن زمان جابز صاحب 
ظرف پنج ماه از شروع فروش سهامش، كل آنها را رد كرد و فقط يك تك سهم نگه داشت تا . ميليون دالر

او بسيار خشمگين بود و خشمش در . داران حضور يابد اماگر زماني دلش خواست، بتواند در جلسات سه
مهم نبود كه چقدر مصرانه اين . يافت داد، تجلي مي اشتياقي كه براي تأسيس شركت جديد از خود نشان مي

جوآنا هافمن كه . خواهد رقيب اپل باشد دانستند كه اين شركت جديد مي را تكذيب كند، به هر حال همه مي
گذاري بر روي بازار تحصيالت عالي، جايي كه  هدف. از اپل عصباني بود«: گفت يوست، ميبه زودي به او پ

  ».كرد خواهي اين كار را مي فقط براي خون. جويي ساده بيش نبود قدرت از آنِ اپل بود، يك انتقام
ي ي نظاميِ عجيب و غريب من هيچ نوع درجه«: البته كه جابز نظر ديگري داشت، او به نيوز ويك گفت

ي وودسايد دعوت  اي را به خانه شده چين يك بار ديگر خبرنگاران دست» .ام ندارم كارها روي شانه براي اين
تمام ادعاها مبني بر اغواي آن . كاري دعوت كند كرد و اين بار كانينگهام در كنارش نبود تا او را به مالحظه

مبلمانِ عمارت، دورش  نشيمنِ بي توي اتاق به جماعت خبرنگار كه. پنج نفر براي خروج از اپل را رد كرد
كردند چون  داشتند به ترك شركت فكر مي. اين پنج نفر خودشان به من زنگ زدند«: نشسته بودند، گفت

 ».اپل در قبال كارمندانش مسامحه كار است
. سپس به شرط انتشار داستان مورد نظرش، با چاپ عكسي از خود بر روي جلد نيوز ويك موافقت كرد

كاري كه من در انجامش عالي هستم اين است كه يك گروه از افراد نخبه را پيدا «: آن مصاحبه افشاگرانه بود
هميشه «: در مصاحبه، به ابراز عالقه نسبت به اپل نيز پرداخت» .كنم و با آنها يك سري محصول عالي بسازم

ولي در عين » .ه خاطر خواهد داشتطور كه هر مردي اولين عشقش را ب اپل را به خاطر خواهم داشت همان
وقتي يك نفر علناً در جمع به شما بگويد دزد، «: رفت حال اگر الزم بود به جنگ با مديران اپل هم مي

اين . شكايت قضايي اپل خيلي ظالمانه و در عين حال اندوهناك بود» .العمل نشان دهيد مجبوريد عكس
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خيلي تصورش سخت است كه يك «: ن به خود نيستداد كه اپل ديگر يك شركت قوي و مطمئ نشان مي

  ».پوشند رقابت كند نفر كه شلوار جين مي 6كارمند، نتواند با  4.300ميليارد دالري با  2شركت 
واز همان هفته به تايم . براي متوقف كردن جابز، اسكالي به وازنياك زنگ زد و اصرار كرد كه ساكت نماند

ي كاري ديگر  براي زدن يك ضربه- و فاش كرد كه جابز » شود تاري مياستيو گاهي آدم مضر و بدرف«: گفت
ها باشد،  خواست بخشي از اين بازي از او هم خواسته كه به شركت جديدش بپيوندد ولي واز كه نمي -به اپل

توضيح داد كه جابز فقط با توجيه  1فرانسيسكو كرونيكل وازنياك براي سان. جواب تلفنش را نداده بود
ديزاين را از كار بر روي كنترل از راه دوري كه او  با محصوالت اپل بود كه فراگ) يا مشابهت/و(رقابت  احتمالِ

هستم و برايش آرزوي ) از شركت جديد جابز(البته من منتظر يك محصول عالي «: ساخته بود، باز داشت
 » .موفقيت دارم ولي به درستكاري او اعتقادي ندارم

  
  

  مستقل شدن 
 

: بهترين اتفاقِ تمام عمر استيو جابز اين بود كه اخراجش كرديم و بهش گفتيم«: راك بعدها گفتآرتور 
تر  تر و بالغ ها است و اشاره دارد كه اين عشق شديد، او را عاقل اي كه مورد توافق خيلي نظريه» .گم شو بيرون

تأسيس كرد قادر به افراط در تمام او در شركتي كه بعد از ترك اپل . ها هم نيست البته به اين سادگي. كرد
با يك سري محصوالت ديدني : نتيجه اينكه. بود، چون از بند رها شده بود -چه خوب و چه بد-غرايزش 

ي كسب موفقيتي  اما چيزي كه او را آماده. العاده بود ي آموزشي فوق اين يك تجربه. چشم بازار را خيره كرد
  .بود 2ي  نبود بلكه اشتباهات خاص او در مرحله 1ي  ل در مرحلهكرد، اخراجش از اپ 3ي  بزرگ در مرحله

: نام شركت جديد نسبتاً سر راست بود. روي كرد تعصب روي طراحي، اولين وسواسي بود كه در آن زياده
next .بنابراين رفت . به منظور متمايز ساختن آن، تصميم گرفت لوگويي با استاندارد جهاني داشته باشد

سالگي،  71اين گرافيست متولد بروكلين در سن . 2سپيد صنف طراحان لوگو، پاول رند مو به محضر پير 
هاوس،  ام، وستينگ.بي.ترين لوگوهاي تجاري بود؛ از جمله لوگوهايِ اسكواير، آي شده طراح برخي از شناخته

شرين، طراحيِ لوگوي يك ام بود و طبق نظر مبا.بي.اما آنَك تحت قرارداد با آي. اس. پي. سي و يو.بي.اي
از اين رو، جابز گوشي را برداشت و به مديرعامل . ساز باشد توانست براي او مشكل شركت كامپيوتري ديگر مي

اَكرز خارج از شهر بود ولي جابز كه دست بر دار نبود باألخره توانست . زنگ زد 3ام، جان اَكرز.بي.آي
بعد از دو روز صحبت، ريزُ به اين نتيجه رسيد كه مقاومت . بكشد را پاي تلفن 4رئيس شركت، پاول ريزُ نائب

  . كار رند روي لوگوي جديد را صادر كرد  ي در برابر او كار عبثي است لذا اجازه
گفت  جابز مي. هاي او گوش فرا داد روي با جابز، به ايده رند به پالوآلتو پرواز كرد و در چندين ساعت پياده

بنابراين رند تصميم . اين قالب را دوست داشت چون ساده و كامل بود. ك مكعب باشدكه كامپيوتر بايد ي
                                                            

1 San Francisco Chronicle 
2 Paul Rand 
3 John Akers  
4 Paul Rizzo 
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وقتي جابز درخواست . درجه از محور افقي 28ي  مكعبي با زاويه: گرفت كه لوگو هم به شكل مكعب باشد

و چند نمونه كرد تا انتخاب را از بين آنها صورت دهد، رند گفت كه تا به حال كسي چنين چيزي از ا
اگر دلت خواست از طرح استفاده . دهي كنم و تو هم پولم را مي من مشكل تو را حل مي«: نخواسته و افزود

 » .زنم و تو بايد پول طرح را بدهي به هر حال من نمونه نمي. كني و اگر نه كه مختاري مي

زبان به  پول بيدالر  100.000شركت . جابز اين طرز تفكر را تحسين و يك تصميم قمارگونه اتخاذ كرد
او خلوص . ي ما شفافيت محض جاري بود در رابطه«: گفت استيو مي. رند داد تا طرح يك لوگو را دريافت كند

عيار  با ظاهر سرسختش، تصويري تمام. يك هنرمند را داشت و در عين حال زيركي حل مشكالت تجاري را
 ».نازك و لطيف بود؛ دلخرسه  بر، تدياز يك آدم خسيس بود ولي در زير آن پوست زِ

ي وودسايد، لوگو را به  او با پروازي ديگر به پالوآلتو آمد تا در خانه. فقط دو هفته زمان براي رند كافي بود
ي زيبا و ظريف به او داد كه كل فرآيند طراحي لوگو را در آن  پس از صرف شام، يك كتابچه. جابز بدهد

از نظر طراحي، چيدمانِ رنگ و شكلِ قرارگيري، «: عرفي كرده بودي آخر، طرح نهايي را م آورده و در صفحه
زند به غيرتشريفاتي،  اش، تنه مي وري ي يك ي خودنمايانه با زاويه. اين لوگو درسي از مفهوم كنتراست است

در دو خط، بر  ”next“ي  كلمه» .دوستانه و نو بودنِ يك تمبر سال نو و نيز معتبر بودن يك مهر رسمي
روبروييِ مكعب نوشته شده و روي و جهe  آن كوچك كه بزرگ (بود، باالتر از ساير حروف كه تنها حرف
  ”.e=mc2و ... ، 2، برتري1آموزش“داللت ضمني داشته باشد به : ي رند قرار داشت تا به قول كتابچه) بودند

گفت آشغال است يا  يا مي. العمل جابز در قبال يك محصول يا خدمت سخت بود بيني عكس معموالً پيش
اي مثل رند، بخت پذيرشِ طرح  تر است ولي با يك طراح افسانه دانست كدام محتمل شاهكار؛ كسي نمي

. كرد و او را در آغوش گرفتي آخرِ دفترچه خيره شد، سپس نگاهي به رند  استيو ابتدا به برگه. خيلي باال بود
استفاده كرده بود ولي جابز  ”e“رند از رنگ زرد تيره براي حرف : فقط يك مشكل كوچك با هم داشتند

من «: رند مشتش را روي ميز كوبيد و گفت. تر استفاده كند خواست آن را تغيير دهد و از يك زرد روشن مي
 .همين كافي بود كه جابز پشيمان شود» .كنم ه ميدانم چ ام، مي پنجاه سال است كه توي اين حرفه

نبود،  nextديگر اسمش . شركت حاال نه فقط يك لوگوي جديد، بلكه يك اسم جديد هم داشت
NeXT هزار دالر خرج كرد ولي براي  100.000ديگران شايد درك نكنند كه چرا بايد براي يك لوگو . بود

همراه با احساس و شخصيتي جهاني بود، حتي با اينكه به معناي شروعِ يك زندگي جديد  NeXTجابز، 
كوال، يك شركت معظَم بايد از  هاي مارك طبق آموزه. اي بسيار داشت هنوز تا ساخت اولين محصول فاصله

  .هاي خود به ديگران باشد ها قادر به نمايش ارزش اولين گام
با يك طرح رنگارنگ آمد و باز . ذيرفتت ويزيت شخصي جابز را نيز پ به عنوان يك لطف، رند طراحي كار

ي سمت  آور شدند؛ اختالف بر سر فاصله هم دل جابز را ربود ولي در آخر دچار يك اختالف كشدار و مالل
 راست“P.”  ِند فاصله. بود» جابز. استيون پي«در اسمر   را در سمت راست“P.”  گذاشته بود در

نويسي ديجيتال هم  طور كه در خط چپ باشد، درست همان داد فاصله در سمت صورتي كه جابز ترجيح مي
اما اين بار » .اغراق بحثي بزرگ بود راجع به چيزي كوچك بي«: آورد كه سوزان كر به خاطر مي. ممكن بود

 .جابز برنده شد
                                                            

1 eDUCATION 
2 eXCELLENCE 
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با . ، جابز به يك طراح صنعتيِ قابل نياز داشتNeXTبراي ساخت محصولي مشابه طرح لوگوي 

ي طراح باوارياييِ اپل تحت تأثير  كدام او را به اندازه دودي كه داشت صحبت كرد ولي هيچهاي مح انتخاب
ي سيليكان داير كرده بود و به لطف  ديزاين فروشگاهي در دره هارتموت اسلينگر، كه شركتش فراگ: قرار نداد

اي كوچك  ست رند معجزهام براي باز گذاشتن د.بي.راضي كردن آي. جابز يك قرارداد پرمنفعت با اپل داشت
ولي در مقايسه با احتمالِ قانع كردنِ اپل به . ي تحريف واقعيت ممكن شد بود كه با اعتقاد قويِ جابز به دايره

  . اعطاي مجوز به اسلينگر براي طراحيِ محصوالت نكست، اَرزني بيش نبود
نج هفته بعد از اعالم شكايت اپل، فقط پ 1985در ابتداي نوامبر . با اين حال جابز از تالش منصرف نشد

در آخر هفته با اسلينگر صحبت كردم و او «: گونه مطرح كرد اي به ايزِنشتات درخواستش را اين در نامه
ديزاين بر روي طراحي محصوالت  پيشنهاد داد براي تو يادداشتي بفرستم و چراييِ ميل به كار با او و فراگ

داند اپل مشغول طراحي چه  ا، استدالل جابز اين بود كه نميشگفت» .جديد در نكست را توضيح دهم
نكست هيچ اطالعي از رويكردهاي فعلي و آتي اپل ندارد، «: دانست محصوالتي است ولي اسلينگر كه مي

هاي سهوي در  بنابراين شباهت. هاي طراحي كه ما ممكن است با آنها كار كنيم طور ساير شركت همين
به گمان من بهترين راه براي اپل و نكست در گريز از چنين . ناپذير است جتنابطراحي ظاهري محصوالت ا

: پروايي جابز مبهوت شد و به تندي پاسخ داد ايزِنشتات از بي» .گريِ هارتموت است اي رخدادي، تكيه بر حرفه
ا مجبور به استفاده از اي و تو ر تر به نيابت از اپل نگراني خود را از راهي كه در تجارت به آن افتاده من پيش«

در حقيقت بر . عنوان نگراني مرا از بين نبرد ات به هيچ نامه. ام كند، اعالم كرده ي اپل مي دستاوردهاي محرمانه
كذب محض  ”نكست هيچ اطالعي از رويكردهاي فعلي و آتي اپل ندارد،“ات به اينكه  آن افزود زيرا اشاره

كرد اين بود كه همين استيو جابز، يك  انگيز مي آنچه اين درخواست را براي ايزِنشتات سراسر حيرت» .است
 !ي كنترل از راه دور وازنياك كرده بود ديزاين را مجبور به انصراف از همكاري با پروژه سال قبل فراگ

بهتر است به حل و ) ه داليل متعدد ديگرو البته بنا ب(جابز تشخيص داد كه به منظور كار با اسلينگر 
بنابراين در . خوشبختانه اسكالي هم راغب بود. فصل شكايتي كه اپل بر عليه او اقامه كرده بود بپردازد

در ازاي . شد به يك توافق خارج از دادگاه دست يافتند كه شامل پرداخت خسارت مالي نمي 1986ي  ژانويه
هاي كاري گران قيمت  محصوالتش به عنوان پايانه: ست موافقت كرد كهپس گرفتن شكايت از طرف اپل، نك

ي بازار  هيچ محصولي روانه 1987ها فروخته شوند و پيش از مارس  ها و دانشگاه توليد و مستقيماً به كالج
از سيستم عاملي كه با مكينتاش سازگار باشد استفاده “در عين حال اپل اصرار داشت كه نكست . نشود
 .رسيد كه در اين مورد موضعي بر عكس به نفع اپل باشد هر چند به نظر مي ”نكند،

گير كار با اسلينگر شد تا اينكه در نهايت اين طراح آلماني تصميم به  بعد از حل و فصل شكايت، جابز پي
قادر به همكاري با  1986ديزاين از انتهاي سال  بدين صورت فراگ. عدم تمديد قراردادش با اپل گرفت

: گفت مي. اسلينگر اصرار داشت كه دستش در طراحي باز باشد، درست وضعيتي مشابه پاول رند. نكست شد
مثل رند، او هم يك هنرمند بود بنابراين » .گاهي بايد يك چماق بزرگ براي كار با استيو كنار دستت باشد«

 .هايي به او داد كه براي ديگران آرزو بود جابز آزادي
ول دستور داد كه كيسِ كامپيوتر يك مكعب تمام عيار باشد طوري كه تمام سطوحش جابز در گام ا

آمد چون پايداري خوب و در عين حال حجم  از مكعب خوشش مي. درجه باشد 90يكسان و تمام زوايايش 
ي جابزيِ  مكعب نكست در پيشي گرفتنِ عاليق طراحي از مالحظات مهندسي، يك نمونه. كوچكي داشت
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گرفت، بايد  پيتزاييِ مرسوم جا مي هاي جعبه مدارهايي كه به خوبي در كيس صفحه. از كار در آمدهمتا  بي

 . شد براي قرار گرفتن در اين مكعبِ سياه، بازطراحي و بازچيني مي

گيري  اكثر قطعاتي كه با قالب. كرد تر مي بدتر اينكه، متقارن بودن مكعب، توليد آن را به مراتب سخت
ي كامل هستند تا بتوان آنها را به راحتي از قالب  درجه 90هايي كمي بزرگتر از  د داراي زاويهشون توليد مي

ولي اسلينگر بر آن مصر و .) دار دارد هاي زاويه درست مثل خارج كردن كيك از قالبي كه ديواره(خارج كرد 
. برند را از بين مي كمال و قشنگي مكعب ”زواياي بدي“جابز هم مشتاقانه با آن موافق بود كه چنان 

دالر از يك فروشگاه صنعتي در شيكاگو گرفتند تا  650.000هايي به قيمت  بنابراين تصميم به خريد قالب
كافي بود يك خط . شناخت گرايي حد و مرزي نمي وسواس جابز براي كمال. قطعات را جدا از هم توليد كنند

ببيند، به خاطر اين چيز كه از نظر هر كامپيوترساز  ي كيس روي بدنه -ها به جاي مانده از قالب-باريك 
از “گفت كه  برگشته مي گرِ بخت رفت و به ريخته ديگري غيرقابل اجتناب بود، سوار بر هواپيما به شيكاگو مي

گري  هيچ ريخته«: كرد ها تعريف مي يكي از مهندس  ”.نو شروع كند و اين بار كارش را درست انجام دهد
زني  جابز آن شركت را مجبور به خريد يك دستگاه سنباده» .آدم مشهور چنين كاري كند انتظار نداشت يك

اصرار عجيبي داشت كه كيس منيزيومي حتماً . كرد تا تمام خطوط محل اتصال قطعات سابيده و محو شوند
 .رفت دار شدن به شمار مي رنگ مشكي مات داشته باشد، كه رنگي مستعد لكه

طور كه پدرش  كرد، درست همان گرايي را حتي در ساخت قطعات داخلي اعمال مي لآ جابز همواره ايده
با تأسيس نكست اين وسواس نيز به سمت افراط رفت چرا كه . حين ساختن حصار حياط يادش داده بود

شند هاي داخل دستگاه، روكشِ مرغوبي داشته با خواست پيچ مصرانه مي. حاال از قيد و بندهاي قديم رها بود
جايي كه فقط تعميركارها به آن دسترسي –و رنگ مشكي بدنه حتي تا داخل كيس نيز ادامه پيدا كند 

 !داشتند، آن هم در صورت نياز به تعمير قطعات داخلي
  

  :چنين نوشت قراريِ جابز در جلسات كاريِ نكست، اين بعدها براي اسكواير، از بي 1جو نوسرا
  
چون او اساساً . كند، اصالً درست نيست دهد و گوش مي ر جلسات لم ميسره د گفتنِ اينكه جابز يك«

. وجوش زياد است هاي مسلط شدنِ او بر مسائل، جنب كند؛ يكي از راه هيچ چيزي را بيش از حد تحمل نمي
اي بعد دوال شده؛ سپس از صندلي به پايين خزيده و دارد روي  يك لحظه با زانو روي صندلي نشسته؛ دقيقه

آور به  با جديتي رعب. جود هايش را مي ناخن. او پر از ادا و اطوار است. نويسد قورباغه مي  سياه، خرچنگ تخته
  ».رسند، مدام در حركتند هايش كه اندكي زرد به نظر مي زند و دست كسي كه در حال صحبت است، زل مي

  
 ”قريباً مشتاقانه فاقد نزاكتت“كرد اين بود كه جابز  زده مي چيزي كه نوسرا را بيش از همه مصيبت

جور رفتارِ  معنيِ ديگران؛ يك چيزي ورايِ ناتواني در مخفي كردنِ عقايدش راجع به نظرات بي. نمود مي
. خودآگاهانه و يا حتي، انحرافي مشتاقانه براي سرنگوني و تحقيرِ ديگران به منظور اثبات هوش زياد خودش

ي چارت سازماني را نشان داد، جابز سرش را چرخاند و به  نمونهبراي مثال يك بار وقتي كه دانل لوين 
هاي  يكي از بچه. اش مثل زمان اپل عجيب و غريب بود نوسانات اخالقي» .اينها آشغالند«: اعتراض گفت

                                                            
1 Joe Nocera 
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در حالي كه روز قبل به او گفته » !واقعاً كارت عالي بود، عالي«: بخش مالي را به طور افراطي ستوده بود كه

 »!اين معامله چرنده«: بود
چون . نيز بود -در پالوآلتو- در بين نخستين كارمندانِ رسميِ نكست، يك طراح داخلي براي مقر شركت 

. خواست آن را كامالً از نو بازسازي كند با اينكه ساختمان، طراحيِ به روز و زيبايي داشت ولي جابز مي
در انتقال مقر نكست به . هاي چوبي جايگزين شدند پوش كفها با  ساخته با شيشه و فرش هاي پيش ديوار

با وجود نوساز بودنِ ساختمانِ . ، دوباره همان آش بود و همان كاسه1989به سال  1وود- جايي بزرگتر در رِد
پِي . ام.به آي. جديد، جابز اصرار كرد كه به منظور زيباسازيِ وروديِ سالن، آسانسورها جا به جا شوند

هوا معلق  پلكاني مجلل كه به نظر در: ي كليدي براي معماري داخلي آنجا بسازد مأموريت داد تا يك قطعه
ها  سال. و باألخره هم شد» شدني است«: گفت دانست ولي جابز مي كار ساخت آن را غيرممكن مي پيمان. بود

 .هاي اختصاصي اپل هم به كار برد بعد، جابز مشابه آن پلكان را در طراحي فروشگاه
  
  

  نكست  كامپيوترِ
 

با همكاران در جاده و مشغول بازديد از ي تأسيس نكست، جابز و دانل لوين اغلب  هاي اوليه در ماه
با ميچ كاپور، رئيس  2در هاروارد شام را در رستوران هاروِست. ها و نظرخواهي از محققان بودند دانشگاه

: وقتي كاپور شروع كرد به ماليدن كره روي نان، جابز پرسيد. صرف كردند 3افزاري لوتوس شركت نرم
باهات يك قراري «: العملِ كاپور جالب بود عكس» ه گوشت خورده؟ي كُلسترول ب وقت تا حاال كلمه هيچ«

البته » .ي من دست بردار، تا من هم راجع به شخصيت تو نظر ندهم تو از نظر دادن راجع به تغذيه. گذارم مي
استيو در ارتباطات انساني دست برنده را «: طور كه كاپور بعدها گفت اين از روي شوخي بود ولي همان

  .ي حسابداري براي سيستم عامل نكست موافقت كرد لوتوس با نوشتن برنامه» .نداشت
يكي از مهندسين  4خواست محتواهاي مفيدي در دستگاه جا بدهد، بنابراين مايكل هاولي جابز مي
ي دانشگاه  او سپس مطلع شد كه يكي از دوستانش در روزنامه. اي ديجيتال ساخت نامه شركت، لغت

اي جديد از كارهاي شكسپير مشاركت داشته و احتمال داد كه يك نوار  چيني نسخه آكسفورد، در حروف
ي نكست  توانست در حافظه آورد، مي كامپيوتري از كل آثار شكسپير آنجا باشد كه اگر آن را به دست مي

آكسفورد  بالفاصله با هم به. العاده است بنابراين به استيو زنگ زدم و او گفت كه اگر بشود فوق«: بگنجاند
، در ساختمان اصلي انتشارات در قلب آكسفورد، جابز 1986در يك روز بهاريِ زيبا به سال » .پرواز كرديم

 2.000ي آكسفورد آثار شكسپير، مبلغ  پيشنهاد كرد كه در مقابل دريافت حق انحصاري استفاده از نسخه
اش سود  براي شما همه« : به آنها گفت. كندسنت به ازاي فروش هر كامپيوتر را پرداخت  74ي  دالر به عالوه
توافقات كلي انجام شد و » .قبالً هرگز اين كار انجام نشده. در رأس توجه قرار خواهيد گرفت. خالص است

                                                            
1 Redwood 
2 Harvest 
3 Lotus 
4 Michael Hawley 
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ي رسمي،  در زمان عرضه. ن بود، رفتنداي در همان نزديكي كه در گذشته پاتوق لُرد بايرُ خانه بعد به قهوه

جامع و يك فرهنگ معاني عبارات را هم در مجموعه  نامه، يك فرهنگ پير، يك لغتنكست عالوه بر آثار شكس
 .هاي الكترونيكيِ قابل جستجو بدل كرد ي كتاب قرار داد و آن را به يكي از محتواهاي پيشگام در عرصه

 ي اختصاصي با هاي موجود در بازار، جابز درخواست طراحي يك پردازنده به جاي استفاده از پردازنده
ي  اين به خودي خود خواسته. كاركردهاي چندگانه بر روي فقط يك تراشه را جلوي تيم مهندسي گذاشت

سختي بود ولي جابز با تجديدنظرِ مداوم در كاركردهاي مورد نظرش براي پردازنده، كار را تقريباً غيرممكن 
  .بعد از يك سال مشخص شد كه اين فقط باعث اتالف وقت است. كرد

ي كامالً اتوماتيك و پيشرو براي مونتاژ محصول بسازد؛ درست  اصرار داشت كه يك كارخانهاو همچنين 
اين بار هم اشتباهات مشابهي را مرتكب شد، . گويا از آن تجربه درس نگرفته بود. ي مكينتاش مثل پروژه

باز هم ) ي مداوم او، ليقهفقط به خاطر تغيير س(ها رنگ شدند و  ها و ربات دستگاه. تر البته با رويكردي افراطي
هاي  صندلي. ي مكينتاش اي در آمدند، درست عين ديوارهاي كارخانه ديوارها به رنگ سفيد موزه. رنگ شدند

دالر و پلكاني مشابه آنچه در مقر نكست تعبيه شده بود نيز در  20.000چرمي مشكي به قيمت مجموعاً 
متر طوري قرار گيرند  50در امتداد خط مونتاژي به طول  آالت جابز اصرار داشت ماشين. كارخانه نصب شد

مدارها در حين ساخت و تكميل از چپ به راست سالن حركت كنند تا كل فرآيند توليد از داخل  كه صفحه
دقيقه بعد بدون تماس  20مدارها از يك طرف وارد و  صفحه. اندازِ كارخانه بهتر ديده شود راهروي چشم

فرآيند بر اساس اسلوبي ژاپني معروف به كانبان صورت . شدند سمت ديگر خارج مي انسان، تكميل شده از
 .ي دريافت قطعه بود داد كه دستگاه بعدي آماده ي خود را انجام مي هر دستگاه فقط زماني وظيفه: گرفت مي

طوري به  نگري يا تحقير را افسو«: گفت تريبِل مي. جابز در رفتارش با كارمندان نيز تغييري لحاظ نكرد
ها  يكي از مهندس. ولي گاهي هم اثرگذار نبود» .گرفت كه در اغلب موارد اثبات شده بود اثرگذار است كار مي

استيو يك «: ساعت در نكست كار كرد و وقتي استعفا داد كه 90اي  ماه، هفته 10براي  1به نام ديويد پاولسن
ويك از  وقتي بيزينس» .سيار از كارشان نا اميد شده استروز جمعه بعد از ظهر وارد شد و به افراد گفت كه ب

كند، گفت كه چنين مديريتي به بهتر شدن شركت  او پرسيد كه چرا آنقدر خشن با كارمندانِ خود رفتار مي
برخي افراد به محيطي كه در آن . ي من اين است كه معيار كيفيت باشم بخشي از وظيفه«: خواهد انجاميد

  ».كنند ست، عادت نمياصل بر خوب بودن ا
هاي علميِ زياد، مالقات با اساتيد  گردش. جابز هنوز آن سبك شخصي و كاريزماي خاصش را داشت

دي را اخراج كرد؛ /در مقطعي، اپل، چيات. هاي شخصي و تراوشات روحي دزدان دريايي نشيني آكيدو، عزلت
را در » ام.بي.داً كه خوش آمدي آيج«را ساخت و تبليغ معروف  ”1984“همان شركت تبليغاتي كه آگهي 

واقعاً كه «: ژورنال زد، با اين مضمون استريت جابز يك آگهي تمام صفحه در وال. ژورنال كار كرد استريت وال
  ».شود اپل زندگي تازه شروع مي بعد از: دهم چون به شما تضمين مي... يد/تبريك دارد چيات

ي تحريف واقعيت بود كه اولين ظهور آن در  اپل، دايره احتماالً مهمترين شباهت او به روزهايش در
در آنجا اعالم كرد كه اولين . رقم خورد 1985در اواخر  2نخستين تفرجِ گروهي نكست در ساحل پِبل

غيرممكن بودن آن تقريباً بر همه آشكار . ماه به بازار فرستاده خواهد شد 18كامپيوتر نكست در عرض تنها 
                                                            

1 David Paulsen 
2 Pebble 
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 1988ي محصول در  بين باشند و بر روي عرضه گفت واقع ها كه مي د يكي از مهندسبود ولي او پيشنها

تكنولوژي . به فرض كه ما چنين كاري بكنيم، دنيا سر جايش نخواهد ماند«: حساب كنند را رد كرد و گفت
 ».ايم را بايد بياندازيم توي توالت گذارد و تمام كاري كه كرده ما را پشت سر مي
در . دهاي اپل كه هميشه توانِ به چالش كشيدن جابز را داشت، بار ديگر چنين كر از قديميجوآنا هافمن 

با اين حال . تحريف واقعيت، ارزشِ انگيزشيِ بااليي دارد«: رد ايستاده بود، گفتوب حالي كه استيو جلوي وايت
وقت واقعاً به  دهد، آن وقتي پايش به تعيين زمان باز شود طوري كه طراحي محصول را هم تحت تأثير قرار 

كنيم،  پشت حركت مي نه، به گمان من، ما داريم مثل الك«: جابز موافق نبود» .غلط كردن خواهيم افتاد
گرچه همه بوهايي برده بودند ولي » .كشد معتقدم اگر اين فرصت هم از دست برود، به مرور اعتبارمان ته مي

افتاد، نه فقط اعتبارشان، بلكه احتماالً  به تعويق ميشان  آنچه كه جابز نگفت اين بود كه اگر اهداف
اش را به سالمتي نكست روي ميز گذاشته بود  ميليون دالر از پول شخصي 7. كشيد شان هم ته مي نقدينگي

ماه سود فروش محصول به حساب شركت سرازير  18كردند، بايد ظرف  سوزي مي و اگر با همين سرعت پول
 .ماند ي در كيسه نميشد و گر نه ديگر پول مي

سه ماه بعد، وقتي براي تفرج بعدي دوباره به ساحل پِبل برگشتند، جابز فهرست جمالت قصارش را 
  رسيد، كامالً 1كه نوبت به سومين تفرج در سونوما 1986در سپتامبر » .ماه عسل تمام شد«اينگونه آغاز كرد 

 .يك ديوار مالي بودند بيني او در حال تصادم با بندي پرت و طبق پيش از زمان
  
  

  آيد پِروت به كمك مي
 

از سهام  ٪10گذاري مشاركتي،  هاي سرمايه جابز با ارسال درخواستي به شركت 1986در اواخر سال 
ميليون دالر  30اين به خوديِ خود كل شركت را . ميليون دالر به فروش گذاشت 3نكست را به مبلغ 

ميليون دالر  7نهايتاً رقمي كمتر از . كرد، عددي كه جابز معلوم نبود از كجا در آورده است گذاري مي ارزش
هاي معلق، چيز ديگري  ذاب با پلكانخرج شركت شده بود و غير از يك لوگوي شاهكار و چند دفتر كارِ ج

بنابراين . اندازي براي اينها هيچ درآمد و محصولي در كار نبود، و نه حتي چشم. براي نمايش وجود نداشت
  .گذاري، پيشنهادش را نپذيرد طبيعي بود كه هيچ سرمايه

چك كه شركت يك تگزاسي كو: نام داشت 2او راس پِروت. دل به صحنه آمد با اين همه يك كابوي خوش
فروخته  4موتورز ميليارد دالر به جنرال 2.4را تأسيس كرده و بعد آن را به قيمت  3سيستمز ديتا  الكترونيك 

اي راجع به جابز  اس، بخشِ كارآفرينان را ديد؛ برنامه.بي. مستند پي 1986پِروت به طور اتفاقي در نوامبر . بود
: كرد شان مي او بالفاصله جابز و تيمش را درك كرد، آنقدر كه وقتي داشت در تلويزيون نگاه. و نكست
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. هاي اسكالي بود و از همين رو ترسناك ه توهماين جمله بسيار شبيه ب» .كردم شان را كامل مي جمالت«

 ».هر موقع به سرمايه احتياج داشتي، به خودم زنگ بزن«: پِروت روز بعد به جابز زنگ زد و گفت
يك هفته . گذار نياز داشت ولي مراقب بود كه اين را بروز ندهد البته كه جابز خيلي بدجور به يك سرمايه

جابز به . د نفر از تحليلگرهاي خودش را فرستاد تا نكست را ارزيابي كنندپِروت چن. صبر كرد و بعد زنگ زد
پِروت بعدها فاش كرد كه يكي از بزرگترين . شدت مراقب بود كه طرف حسابش خود پِروت باشد

هايش در زندگي اين است كه كل مايكروسافت يا الاقل بخش بزرگي از آن را نخريده است،  پشيماني
اينك كه پِروت با . 1979گشت به زمان مالقات بيل گيتس جوان با او در داالس، به سال  ماجرايي كه بر مي

پِروت . ميليارد دالر بود 1ي عمومي شده و ارزشش معادل  جابز در تماس بود، سهام مايكروسافت عرضه
دوباره  فرصت خوبي براي پول پارو كردن و البته يك تجارت جالب را از دست داده و حاال مشتاق بود كه

 . مرتكب اشتباهي مشابه نشود

 20در ازاي . گذاري بود هاي سرمايه برابر بزرگتر از پيشنهادش به ساير شركت 3پيشنهاد جابز به پِروت 
ميليون دالر  5به اينكه جابز هم  طاز شركت را تصاحب كند، البته منو ٪16توانست  ميليون دالر پِروت مي

پول اصوالً براي پِروت . شد ميليون دالر مي 126خميني كل شركت معادل لذا ارزش ت. افزود به سرمايه مي
كنم و  من سواركارها را انتخاب مي«: ايستد بعد از مالقات با جابز گفت كه پاي كار مي. ي بزرگي نبود مالحظه

خودتان از  بندي امروز من هستيد، بنابراين ها شرط شما بچه. مسابقه بدهندبا آنها تا  ،ها را سواركارها اسب
 ».ي كار بر بياييد عهده

او بدل شد به : ميليون دالر با ارزش بود 20ي همان  پِروت چيز ديگري هم به نكست آورد كه به اندازه
در بين - حمايت او اعتباري باورنكردني . ي ستايش است اش شايسته مشوقي پرشور براي افراد و اين ويژگي

تأسيس،  به عنوان شركتي تازه«: گفت 1تايمز  در مصاحبه با نيويورك. دبراي نكست به ارمغان آور -بزرگترها
. ام سال در صنعت كامپيوتر ديده 25هاي اقتصادي است كه در اين  ترين بنگاه ريسك نكست يكي از كم

استيو و تمام تيمش ). اين تعريف آنها را به اوج برد(افزار شركت هستند  اي داريم كه سخت كارمندان خبره
 ».ام گرايي هستند كه در عمرم ديده ترين گروه كمال نكست، لعنتيدر 

استيو . زد كه از اين منظر هم مكمل جابز بود پِروت در عين حال به محافل اجتماعي و تجاري نيز سر مي
در  3براي پادشاه اسپانيا خوان كارلوسِ اول 2را با خودش به مهماني شامي كه گوردون و آن گتي

كند، او بالفاصله جابز  وقتي كارلوس پرسيد كيست كه پِروت را همراهي مي. بر پا كردند برد فرانسيسكو سان
ياد كرد  ”گفتگويي الكترونيك“آنها آنقدر با هم گرم گرفتند كه پِروت بعدها از آن به عنوان . را معرفي كرد

در پايان، كارلوس . شرح داد ي باالي خودش، نسل بعدي كامپيوترها را براي پادشاه كه در آن جابز با روحيه
يك «: و جابز گفت» شده؟  چي«: پِروت پرسيد. يادداشتي براي جابز نوشت و دست به دست، به او رساند

 ».كامپيوتر فروختم
زدند كه پِروت هر كجا  اي جابز را رقم مي اين و ساير ماجراها در كنار هم، سطرهاي داستان افسانه

ي سخنرانيِ باشگاه خبري ملّي در واشنگتُن، داستان زندگي استيو را  جلسه در. كرد رفت آن را تعريف مي مي
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آدمي چنان فقير كه نتوانست از «: ي زندگي يك مرد جوان تصوير كرد با لحني تگزاسي در قاب افسانه

كرد، چون اين  هاي كامپيوتري بازي مي ها در گاراژش كار و با تراشه ي مخارج كالج بر بيايد و شب عهده
: گفت آمد و مي بار مي روزي يك -بود 1وِل كه شبيه يكي از مردهاي نقاشي نُرمن راك-پدرش . قش بودعش
روز بعد در يك  60 ”.استيو، يا چيزي بساز كه بشود فروخت يا برو يك كاري براي خودت دست و پا كن“

بچه دبيرستاني به معناي ي چوبي كه پدرش ساخته بود، اولين كامپيوتر اپل پا به جهان گذاشت و اين  جعبه
 ».واقعيِ كلمه، جهان را دگرگون كرد

وِل است و شايد هم آن  تنها حقيقت محض در جمالت فوق، تشبيه پدر جابز به مردي در نقاشي راك
پِروت كه مطمئناً به اين جمالت اعتقاد داشت چون مثل . آخرين جمله، راجع به دگرگون كردن جهان

استيو شبيه «: گفت 3از واشنگتُن پست 2به ديويد رِمنيك. ديد را در جابز مياسكالي، او هم جواني خودش 
  ».يك روح در دو بدن. من است، به شكل مشابهي مرموز هستيم

  
  

  گيتس و نكست
  

جابز متقاعدش كرد كه براي مكينتاش . بيل گيتس قطعاً آن بدنِ ديگر با روحي يكسان با استيو نبود
ي  ولي گيتس در مقابل دايره. بسازد كه منفعت بااليي هم براي مايكروسافت داشتافزارهاي كاربردي  نرم

افزارهاي اختصاصي توليد  عامل نكست نرم تحريف واقعيت مقاوم بود و در نتيجه تصميم گرفت براي سيستم
به . گشت بر مي ها را ببيند ولي هر بار نااميدتر از قبل رفت تا طراحي گيتس به نوبت، به كاليفرنيا مي. نكند

فهمم توي كامپيوتر نكست، چه  فرد بود ولي من به شخصه نمي مكينتاش واقعاً منحصر به «: فُرچون گفت
 ».اي هست چيزي ويژه

در تابستان . توانستند براي هم احترام قائل شوند بخشي از مشكل اين بود كه اين دو غولِ رقيب نمي
دفتر مركزي نكست در پالوآلتو به عمل آورد، جابز يك ساعت او را در كه گيتس اولين بازديدش را از  1987

اي او را سرگرم گفتگوهاي سطحي با ديگران  سالن منتظر گذاشت طوري كه گيتس از پشت ديوارهاي شيشه
هرگز دفتري به آن ! هويج دنيا  ترين آب واال گذاشتند جلويم، گران-در نكست، اُد«: گفت گيتس مي. ديد مي
استيو هم يك ساعت دير به جلسه «: و با لبخندي محو بر لب، سرش را تكان داد و افزود» خرج نديده بودمول

 ».آمد
ما با هم مك را ساختيم، براي تو چطور بود؟ «: مشخص و ساده بود  از نظر جابز اوضاع براي گيتس كامالً

  ».لعاده خواهد شدا حاال هم قصد داريم اين را با هم بسازيم، كه برايت فوق! عالي
اين دستگاه «: گفت. كرد طور كه جابز به ديگران رحم نمي ولي گيتس به جابز رحم نكرد، درست همان 

و بعد » كالً چيز مضحكي است. كيسِ آشغالش هم خيلي گران است. رام عملكرد كندي دارد دي سي! چرنده
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براي مايكروسافت گرفتنِ منابع از : د كرد كهتك ديدارها مجدداً بر آن تأكي تصميمِ خودش را گرفت و در تك

بدتر اينكه بارها تصميم مايكروسافت را به طور . افزار نكست، توجيهي ندارد هاي ديگر براي ساخت نرم پروژه
: گفت 1ورد  به اينفو. ار روي نكست نشان دهندعلني جار زد كه همين باعث شد ديگران نيز ميل كمتري به ك

»كست؟ هرگزما و كار روي ن!« 
يكديگر را مالقات كردند، جابز شروع كرد به سرزنش  2وِي وقتي به طور اتفاقي در كنفرانسي در هال

وقتي برايش بازار پيدا كردي، من هم لحاظش «: پاسخ گيتس اين بود. گيتس به خاطر روگرداني از نكست
دادشان  داد و بي«: آورد كه به خاطر مي پارك آدل گُلدبِرگ از مهندسين زيراكس. جابز عصباني شد» .كنم مي

ي كامپيوترها است و  جابز اصرار داشت كه نكست متعلق به نسل آينده» .باال گرفت، صاف جلوي روي همه
شد و دست آخر هم فقط سري تكان داد و  خيال مي كرد، گيتس بيشتر بي مثل هميشه، هرچه بيشتر داغ مي

  .رفت
تفاوت  -شدند و احترامِ از روي اكراهي كه به ندرت براي هم قائل مي-ه در زير پوست اين رقابت دو نفر

افزار معتقد بود؛ چيزي كه او را به ساخت  افزار و نرم جابز به يكپارچگي سخت. فلسفي بنياديني خوابيده بود
هاي  كتاما گيتس به دنيايي اعتقاد داشت كه در آن شر. داد ها سوق مي دستگاهي ناسازگار با ساير دستگاه

) مايكروسافت ويندوز(هايي سازگار با هم بسازند و همگي از يك سيستم عامل استاندارد  مختلف دستگاه
آخر اين  دست. داشته باشند) مثل مايكروسافت ورد و اكسل(افزارهاي كاربردي مشابهي  استفاده كنند و نرم

محصوالت او با يك ويژگي جالب عرضه «: به واشنگتُن پست گفت. گيتس بود كه سود طرز تفكرش را برد
كدام از  ست ولي هيچا اين كامپيوترش با اينكه عالي ”.ناسازگاري“گوييم  شوند كه ما به آن مي مي
خواستم يك كامپيوتر ناسازگار بسازم، مطمئنم به  حتي اگر هم مي. كند افزارهاي موجود را پشتيباني نمي نرم

  ».آمد نميخوبي چيزي كه او ساخته از كار در 
نظرات  در مجمعي در كمبريج ماساچوستز، جابز و گيتس از پي هم سخنراني و نقطه 1989به سال 

بار، موجي نو  گفت كه هر چند سال يك جابز از اين مي: كردند متضادشان راجع به دنياي كامپيوتر را بيان مي
ا با رابط كاربري گرافيكي به جهان دهد و اينكه مكينتاش، رويكردي انقالبي ر در صنعت كامپيوتر رخ مي

و تلفيق آن با يك ) گرا شيء(گرا  نويسي موضوع خواست با برنامه عرضه كرده بود و نكست هم در ادامه مي
افزاري  رام، موجي نو در اَندازد و در اين ميان، به قول او هر شركت نرم دي دستگاه قدرتمند داراي سي

گيتس كه . اين نتيجه رسيده بود كه بايد بخشي از اين موج نو باشدبه  ”به جز مايكروسافت“قدرتمندي 
كه جابز در پيش -افزار  افزار و سخت سازي نرم روي صحنه آمد بر اين عقيده تصريح كرد كه رويكرد يكپارچه

او . مقصدي جز شكست ندارد، درست مثل اپل كه در رقابت با استاندارد ويندوز شكست خورده بود -گرفته
وقتي نظرش راجع به طراحي » .ي جدا از هم هستند افزار دو مقوله افزار و بازار نرم بازار سخت«: فتگ مي
اشاره كرد و  -كه هنوز روي صحنه بود-ي نكست  اوليه نظير حاصل از رويكرد جابز را پرسيدند، به نمونه  بي

 »!دهم اگر مشكي دوست داريد، من يك حلب رنگ بهتان مي«: با تمسخر گفت
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 ام.بي.آي
  

توانست تعادل قدرت  نظير به مبارزه با گيتس برخاست، حركتي كه مي جابز با يك حركت جوجيتسوي بي
ولي اين مستلزم تن دادن جابز به دو كار خارج از قاموسش . در صنعت كامپيوتر را براي هميشه بر هم بزند

خواست  او مي. بلو و پشت ميز نشستن با بيگافزار  افزارش به ديگر سازندگان سخت اعطاي ليسانس نرم: بود
البته قلبش هرگز مايل به اين كار نبود و به همين . گرا باشد ولو اندك، بنابراين بر اكراه خود فائق آمد عمل

 .دليل هم عمرِ اين اتحاد كوتاه شد
امتياز  ببراي تولد صاح 1987ماجرا از يك مهماني به يادماندني در واشنگتُن شروع شد كه در ژوئن 

جمهور  مهمان از جمله رئيس 600واشنگتُن پست، يعني كاترين گراهام برگزار گرديد؛ جشني با حضور 
اين اولين . ام جان اَكرز از نيويورك، خود را با پرواز رساندند.بي.جابز از كاليفرنيا و رئيس آي. رونالد ريگان

ام را از .بي.مايكروسافت بدگويي و سعي كند آي جابز اين شانس را به دست آورد كه از. ديدار آنها بود
نتوانستم جلوي خودم را بگيرم و به او گفتم «: انتخاب ويندوز به عنوان سيستم عامل خودش بر حذر دارد

اش را روي  افزاري ام اشتباه خيلي خيلي بزرگي كرده كه كل استراتژي نرم.بي.كنم آي كه فكر مي
 ».افزار آنها چيز خيلي خوبي باشد قد نبودم كه نرممايكروسافت قمار كرده، چون معت

چند هفته بعد جابز همراه با » خواهي به ما كمك كني؟ تو چطور مي«: براي شاديِ دل جابز، اَكرز پرسيد
ي اوليه از نكست  يك نمونه. ام در آرمونك نيويورك رفت.بي.افزار، باد تريبِل، به مقر اصلي آي مهندس نرم

 1استپ ترين مورد، نكست مهم. ام با ديدن آن به سقف چسبيدند.بي.مهندسين آي. تندروي ميز گذاش
ام چنان تحت تأثيرِ جابز قرار گرفت .بي.هاي كاريِ آي مدير بخش پايانه 2اندرو هلر. عامل نكست بود سيستم

ياري از كارهاي استپ مراقبت از بس نكست«: اش را استيو گذاشت، او بعدها گفت كه نام پسر نو رسيده
 ».گرفت كرد، خود بر عهده مي افزاري را كُند مي ي نرم اي كه فرآيند توسعه نويسي پايه برنامه

. داد كشيده شد، زيرا جابز مثل هميشه به جزئيات كوچك توجه افراطي نشان مي 1988مذاكرات به سال 
. شد توسط تريبِل يا لوين آرام مي رفت و فقط به خاطر اختالفاتي بر سر رنگ و طراحي از جلسات بيرون مي

پِروت . ام يا مايكروسافت.بي.كند؛ آي زده مي رسيد خودش هم بداند كدام يكي بيشتر او را وحشت به نظر نمي
معامله از اين . باشد) در داالس(گري در مقر خودش  ي ميانجي در آوريل، تصميم گرفت ميزبان يك جلسه

آورد و اگر مديران از آن راضي بودند،  استپ را تحت ليسانس در مي نكست ي فعلي ام نسخه.بي.آي: قرار بود
اي به  صفحه 125ام يك قرارداد .بي.آي. دادند هاي كاري هم قرار مي استپ را بر روي برخي از پايانه نكست

و از اتاق » شماها هنوز متوجه نيستيد«: جابز بدون مطالعه آن را توي سطل انداخت و گفت. پالوآلتو فرستاد
. تر با صفحات كمتر را كرد كه در كمتر از يك هفته به دستش رسيد تقاضاي يك قرارداد ساده. بيرون رفت

. ي رسمي كامپيوتر نكست در اكتبر، از رصد بيل گيتس دور نگه دارد خواست قرارداد را تا زمان عرضه مي
دريافت كه اين . ز اين قرارداد خشمگين شدگيتس ا. ام اصرار داشت كه قضيه زودتر علني شود.بي.ولي آي

                                                            
1 Nextstep 
2 Andrew Heller 
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ام .بي.هاي مايكروسافت دور كند و به يكي از مديران آي عامل ام را از وابستگي به سيستم.بي.تواند آي مي

 ».استپ با هيچ چيزي سازگار نيست نكست«: هشدار داد كه
ساير سازندگان كامپيوتر . باشد ي گيتس را رقم زده رسيد جابز بدترين كابوس شبانه در ابتدا به نظر مي

، به سراغ جابز رفتند تا حق 2و دل 1هاي مايكروسافت وابسته بودند، به طور مثال كامپك عامل كه به سيستم
پيشنهاد مبالغ خيلي . استپ را خريداري كنند سازي از نكست و ليسانس استفاده از نكست امتياز مشابه

افزار بيرون بكشد؛ چيزي كه  نكست پاي خود را تماماً از تجارت سختباالتري را هم دادند، به شرط آنكه 
  .حداقل در آن برهه، براي جابز خيلي زياد بود

. ام نيز به سردي گراييد.بي.اش با آي كم رابطه سازي از روي محصول را به كلي رد كرد و كم او بحث مشابه
جابز براي مالقات با . ام رفت.بي.قرارداد، از آياين دوري وقتي بيشتر شد كه شخصِ مؤثر در رقم خوردن 

جابز تقاضاي . اتاق را خالي كردند و رو در رو به گفتگو نشستند. به آرمونك رفت 3جانشين او، جيم كاناوينو
استپ را هم به  هاي بعدي نكست پول بيشتري كرد تا رابطه را سر پا نگه دارد و ليسانس استفاده از نسخه

قرارداد به زودي لغو . هاي جابز طفره رفت كاناوينو تعهدي نداد و در ادامه، از پاسخ به تلفن. ام بدهد.بي.آي
  .مبلغي بابت حق ليسانس دريافت كرد، ولي فرصت تغيير دنيا هرگز نصيبش نشد  شد و نكست

  
 

  1988نكست، اكتبر  معرفيِ
  

را دارا بود و براي معرفي جهاني  نظير جابز، هنرِ تبديل هر رويداد معرفي محصول به يك نمايش بي
خواست كار از هميشه بهتر  مي - فرانسيسكو ، در تاالر سمفوني سان1988اكتبر  12در -كامپيوتر نكست 

هاي منتهي به رويداد، تقريباً هر روز با اتومبيل به  در هفته. فرستاد بايد شكاكان را به هوا مي. باشد
هاي  ها و آيكان ي فونت وزان كر، طراح گرافيكي نكست و سازندهي ويكتوريايي س فرانسيسكو و خانه سان

استيو از متن . خواست بسازد طور كه مي تك اساليدها را آن رفت تا با كمك او تك اصلي مكينتاشِ اول مي
از اين سبز خوشم «گفت  مي. كرد زمينه، همه و همه را كنترل مي ي رنگ سبز پس گرفته تا تعيين درجه

سبزِ عالي، سبز «: ي تمريني، جلوي چند نفر از كارمندان، وِرد زبانش اين بود بعد در جلسه و» آيد مي
 .دادند هاي تأييدكننده سر مي و آنها همه زمزمه» نظير بي

آب معدني، (حتي بر روي فهرست مدعوين و منوي پذيرايي . براي جابز هيچ يك از جزئيات، كوچك نبود
براي روي صحنه بردن آن نمايش، با دعوت از يك . كرد هم اعمال نظر مي) اي و غيره شيريني، پنير خامه

ي تئاترهاي  كننده دالر به آنها و نيز استخدام تهيه 60.000ي ويديو پروژكتور و پرداخت  شركت سازنده
به ي تيره و ساده  با كوتز بر سر استفاده از يك صحنه. ، تداركات خود را تكميل كرد4مدرن، جرج كوتز پست

ي  ي تيره رونمايي از مكعبِ مشكيِ زيبا بايد در يك صحنه. توافق رسيدند، كه از آن دو چندان هم بعيد نبود
                                                            

1 Compaq 
2 Dell 
3 Jim Cannavino 
4 George Coates 
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اي مشكي براي پوشاندن رويِ كامپيوتر و البته يك  ي تاريك، ميزي با روكش سياه، پارچه زمينه ساده با پس
افزار كامالً آماده نبودند، جابز ابتدا بر انجام  و نرمافزار  از آنجا كه سخت. شد ي پر از گل، انجام مي گلدان ساده
دانست اين كار، شبيه راه رفتن روي طناب بدون  سازي اصرار كرد ولي بعد پشيمان شد چون مي يك شبيه

 .ي مراسم توافق كردند پس همه بر اجراي زنده. توري محافظ، خواهد بود
ها مستقر شدند و  بل از باال رفتن پرده، در صندلينفر به آن رويداد آمدند، دو ساعت ق 3.000بيش از 

جابز براي سه ساعت روي صحنه بود و دوباره . ناراضي هم بيرون نرفتند، حداقل از نمايش كه نااميد نشدند
ثاني در معرفي محصوالت و استاد  2اندرو لويد وِبِرِ«: از نيويورك تايمز 1اثبات كرد كه به قول اندرو پالك

در «: گفت كه اين رويداد 4از شيكاگو تريبيون 3وِز اسميت. است» هاي ويژه نه با جلوهاجراي روي صح
معرفي محصول، مثل دومين نشست شوراي واتيكان بود در مقايسه با جلسات  رويدادهايِمقايسه با ديگر 

 ».عمومي كليسا
كار را با » .عالي است برگشتن روي صحنه واقعاً«: ي افتتاحيه، تشويقِ حضار همراهش بود از همان جمله

ي معماري كامپيوترهاي شخصي شروع كرد و قول داد كه حضار، رويدادي درجه يك را شاهد  مرور تاريخچه
زماني كه معماري جديد به ظهور رسيده و -دهد  هر دهه فقط يك يا دو دفعه اين اتفاق رخ مي«: باشند
سال رايزني با  3افزار بعد از  افزار و سخت و، نرمي ا به گفته» .ي كامپيوترها را عوض كند رود تا چهره مي

ي  تشخيص ما اين بود كه نظام تحصيالت عالي به يك پايانه«: بود  هاي سرتاسر كشور طراحي شده دانشگاه
  ».كامپيوتري شخصي نياز دارد
يم توانست بهترين چيزي كه مي«: است ”العاده فوق“گفت محصول . آميز داشت مثل هميشه بياني مبالغه

مدار  با نوك انگشتانش صفحه. شدند را نيز ستايش كرد هايي كه ديده نمي حتي زيبايي بخش» .تصور كنيم
گرفت باال نگه داشت و تحسين حضار را بر  را كه در مكعبي با همين ابعاد جاي مي) متر سانتي( 30×30

» .ام پي است كه در عمرم ديدهمدار چا اميدوارم به زودي از نزديك ببينيدش چون زيباترين صفحه«: انگيخت
) 6از كندي ”سؤالي نپرسيد“و  5از مارتين لوتر كينگ ”من يك رؤيا دارم“(سپس، با پخشِ دو سخنراني 

با دستورات صوتي يك ايميل ارسال كرد؛ به ميكروفون  ها را نشان داد؛ توانِ كامپيوتر براي پخش سخنراني
سالم، من استيو هستم، اين پيام را در يكي از روزهاي «: كندكامپيوتر نزديك شد تا صداي خودش را ضبط 

آنها . به پيام اضافه كنند ”تشويق عالي“و از حضار خواست كه يك » فرستم تاريخي صنعت كامپيوتر مي
 .همگي كف و سوت زدند

س را كه اكنون يا هر موقعي، تا» كننده است بسيار تعيين«هاي مديريتي جابز اين بود كه  يكي از فلسفه
در معرفي عمومي نكست او . كني ”بندي شرط“را روي يك ايده يا تكنولوژي جديد  ”شركت“بياَندازي و 

رامِ  دي داشتن يك سي: اي از اين ايده را به رخ كشيد كه البته بعداً مشخص شد قمار خوبي نبوده است نمونه
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2 Andrew Lloyd Webber 
3 Wes Smith 
4 Chicago Tribune 
5 Martin Luther King 
6 John Fitzgerald Kennedy 



ه د ج ه ل  ص  ٢١٧ :صـفـحــه | ف
دو سال قبل تصميمي گرفتيم، «: گفت. گيري پشتيبانكُند ، و عدم استفاده از فالپي براي با ظرفيت باال اما 

  ».آن موقع يك تكنولوژي جديد ديده بوديم و قرار شد روي آن ريسك كنيم
ايم  آنچه انجام داده«: رساند نگري شركت را به اثبات مي ي ديگري را معرفي كرد كه آينده سپس خصيصه
به ويراست آكسفورد از آثار شكسپير و نيز كتب  از آن جمله» هاي ديجيتالي واقعي است، ساخت اولين كتاب

از زمان اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ تاكنون چنين پيشرفتي از نظر هنري در «: ديگر اشاره كرد
  ».صنعت نشر رخ نداده بود

اين بار هم در هنگام . پرداخت هاي اخالقي خودش، با آنها به شوخي مي گاه با اطالع از ضعف جابز گه
رود  اي كه گاهي براي توصيف من به كار مي كلمه«: ي كتاب الكترونيك، خودش را دست انداختمعرف
هاي جلو  حضار آگاهانه خنديدند، به خصوص آنها كه در رديف. اين را گفت و مكثي كرد» است ”دمدمي“

ي كامپيوتر  هنام بعد كلمه را در لغت. يعني كارمندان نكست و اعضاي سابق گروه مكينتاش: نشسته بودند
فكر «: سپس نگاهي به جمعيت كرد و گفت» متولد برج عطارد،/ مرتبط/ از«: پيدا كرد و اولين معني را خواند

ي بيشتري به  خنده» .”مزاجِ غيرقابلِ تغيير داراي اخالق دمدمي“: كنم منظور از تعريف سوم اين باشد مي
 ”عبوس“ي  توانيم ببينيم كه متضاد آن كلمه بله، مي... متر ببري اگر صفحه را پايين«: هوا بلند شد، ادامه داد

از نظر رفتاري “: توانيم بفهميم، خُب، اينجا است با يك كليك دوتايي ساده، بالفاصله مي... است به معنيِ
ي حضار بود، لبخند  در حالي كه منتظر موج خنده» .”رو و افسرده ترش. با عمل و تغيير كُند. سرد و خشك
» .كنم دمدمي بودن چندان هم بد باشد ب، حاال ديگر فكر نميخُ«: لبش نقش بست و گفتكوچكي روي 

ي تحريف واقعيت  اي ظريف را راجع به دايره بعد از آن تشويق، از كتابِ جمالت قصار كمك گرفت تا نكته
بعد از به گريه افتادنِ آليس به : آورد 2كارلاثر لوئيس  ”1آن سوي آيينه“قولي از كتابِ  نقل. خود بيان كند

: گفت ي سفيد مي رغم تالش زياد، باز هم نتوانسته بود چيزهاي غيرممكن را باور كند، ملكه خاطر اينكه علي
به » .توانم شش تا چيز غيرممكن را تصور كنم چرا؟ من گاهي اوقات قبل از خوردنِ صبحانه، حتي مي«

  .به هوا رفت  قاه خنده اي قاههاي جلوي سالن، صد خصوص از رديف
وقتي نوبت به اعالم قيمت . و يا انحراف اذهان از خبرهاي بد بود  ها براي پوشاندن تلخي ي اين خنده همه

مشخصات را پشت سر هم چيد، آنها را داراي ارزشي : دستگاه جديد رسيد، جابز همان كار هميشگي را كرد
توانست گران باشد  رد و سپس تصويري از اينكه چقدر چنين چيزي مياعالم ك ”هزار دالر  هزاران“برابر با 
قصد داريم اين را به قيمت هر واحد «: بعد آنچه را اميدوار بود قيمتي كم به نظر برسد، اعالم داشت. ساخت
اي به گوش رسيد  هاي پراكنده از سوي طرفداران، تشويق» .دالر به مراكز تحصيالت عالي ارائه كنيم 6.500

دالر انجام داده  3.000تا  2.000ي گروه مشاوران دانشگاهيِ جابز كه سعي بسياري براي حفظ قيمت بين ول
شان بيشتر هم شد چرا كه خبر  در ادامه ترس. و متصور بودند كه او هم به اين قيمت پايبند بماند، رم كردند

رام هم از راه  دي اطر كُندي سيدالر اضافه براي خريد چاپگر، و توجيه خريد يك ديسك سخت به خ 2.000
 .رسيد

                                                            
  م.است »آليس در سرزمين عجايب« ي كتابِ دنباله    1

2 Lewis Carroll 
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را  0.9ي  ي نسخه در اوايل سال آتي ما ارائه«: جابز نااميدي بعدي را گذاشته بود براي آخر مراسم

ي  صداي خنده» .شود افزاري و كاربران سطح پايين ارائه مي دهندگان نرم خواهيم داشت كه براي توسعه
ي دستگاه و  گفت اين بود كه عرضه آنچه در لفافه داشت مي. عصبي از بين چند گروه از حضار برخاست

در حقيقت . نخواهد بود 1989شود، قطعاً زودتر از اوايل  شناخته مي 1.0ي  افزار اصلي كه با نام نسخه نرم
. آغاز خواهد شد 1989ي دوم  تاريخ دقيقي مشخص نكرد، بلكه صرفاً خبر داد كه احتماالً عرضه در نيمه

اي از جاي خود  ، در مقابل نظر چالشيِ جوآنا هافمن، ذره1985ن تفرجِ اعضاي نكست در اواخر جابز در اولي
ايستادگي كرد و » خواهد بود، 1987ي دستگاه در اوايل  عرضه«تكان نخورد و همچنان بر سر موضعش كه 

  .داد سال ديرتر از آن موعد رخ مي 2حاال عرضه، چيزي قريب به 
جابز يك ويولونيست از اركستر سمفونيك . ي شاد پايان يافت ا يك خاطرهرويداد معرفي محصول ب

فرانسيسكو را به روي صحنه آورد تا كنسرتوي ال مينورِ باخ براي ويولن را در همنوازي با كامپيوتر  سان
ي رسمي، در  قيمت باال و تأخير در عرضه. حضار غرق در شادي و شعف شدند. نكست روي صحنه، بنوازد

قدر دير است،  بالفاصله بعد از مراسم، خبرنگاري از او پرسيد كه چرا عرضه اين. هوي اين شادماني گم شدهيا
 ».سال از زمان خودش جلوتر است 5دير نيست، دستگاه «: جابز پاسخ داد

ي معمول تبديل شده بود كه با  با نشريات منتخب، ديگر به يك رويه ”اختصاصي“هاي  انجام مصاحبه
ها را بيش از حد جدي گرفت كه  ”اختصاصي“اين بار يكي از اين . رفتند و محصولش روي جلد ميآن جابز 

ي  براي مصاحبه 1به درخواست خبرنگار بيزينس ويك، كتي هافنر. ي چنداني به بار نياورد البته صدمه
هم فُرچون اختصاصي قبل از ناهار جواب مثبت داد، ولي در عين حال قراري مشابه با نيوز ويك و بعد 

همسر سردبير نيوز ويك،  2آنچه لحاظ نكرد اين بود كه يكي از سردبيران ارشد فُرچون، سوزان فراكر. گذاشت
ي خودشان با جابز حرف  ي ويژه اي در فُرچون، اين دو داشتند راجع به مصاحبه در جلسه. بود 3مينارد پاركر

ويك هم داده شده و مطلب آنها چند روز قبل از  زدند كه فراكر اتفاقي فهميد كه قول مشابهي به نيوز مي
بنابراين جابز آن هفته فقط روي جلد دو مجله رفت؛ نيوز ويك روي جلد نوشت . فُرچون بيرون خواهد آمد

براي “شد  و او را در حالي كه روي نكست زيبا خم شده بود نشان داد، چيزي كه ادعا مي ”ها آقاي تراشه“
وار در  بيزينس ويك نيز او را با سيمايي فرشته. باقي خواهد ماند ”فرد ها دستگاهي منحصر به سال
. داد شلواري تيره تصوير كرد كه مثل يك واعظ يا پروفسور نوك انگشتان دو دستش را به هم فشار مي و كت

كي شركت نكست با زير«: اش ارائه كرد و نوشت ي اختصاصي آميز از حواشي مصاحبه اما هافنر، گزارشي كنايه
. هاي خود تقسيم كرد و آنها را با يك چشم مراقب زير نظر گرفت كننده ها را بين كارمندان و تأمين مصاحبه

گر  اي، نمايان رحمانه چنين مانور خودخواهانه و بي: گذاري دهد ولي در بحث قيمت اين استراتژي جواب مي
ويژگي قابل ذكر در اينجا، نياز . رسانيدي شخصيتي استيو جابز است كه در اپل نيز به او صدمه  همان جنبه

  » .جابز به كنترل تمام اتفاقات پيرامونش است

                                                            
1 Katie Hafner 
2 Susan Fraker  
3 Maynard Parker 
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ي  با دور شدن موج هيجانات، واكنش كلي به كامپيوتر نكست سكوت بود، به خصوص كه هنوز عرضه

هاي رقيب،  ي يكي از شركت كوله و نظير و كج مؤسس و محقق نوآور، بي 1بيل جوي. رسمي آغاز نشده بود
كه يك » اي ي كاري حرفه اولين پايانه«: ، به محصول نكست اين لقب را داد2مايكروسيستمز يعني سان 

كجي را به طور علني ادامه داد، به  رفت دهان طور كه انتظار مي بيل گيتس همان. تعارف محض نبود
واقعاً با معرفي مكينتاش توسط  1981در سال . رك و پوست كَنده بگويم، نااميدم«: ژورنال گفت استريت وال

ولي » كدام از كامپيوترهايي كه ديگران ساخته بودند نبود زده شديم، چون شبيه هيچ استيو هيجان
وسافت به تصميم و افزود كه مايكر» از منظر كلي اكثرشان واقعاً مبتذل هستند«هاي دستگاه نكست  ويژگي

بالفاصله پس از مراسم معرفي، گيتس . افزار براي نكست پايبند خواهد ماند ي نرم خود مبني بر عدم توسعه
ها به طور  گويا تمام واقعيت«: شد مفتخرانه يك ايميل براي كارمندانش نوشت كه با اين عبارت شروع مي

گيتس در نگاهي به گذشته، . ي تحريف واقعيت ه دايرهتمسخري موزيانه نسبت ب» اند، كامل به تعليق در آمده
 ».ام بهترين ايميلي است كه تاكنون نوشته«با خنده به من گفت كه اين احتماالً 

دستگاه در  10.000ي توليد  ي كامپيوتر نكست شروع شد، كارخانه آماده عرضه 1989باألخره در اواسط 
هاي زيباي كارخانه  ربات. رسد دستگاه مي 4.000نه، فقط به ولي كاشف به عمل آمد كه فروش ماها. ماه بود

 .داد سوزي ادامه مي شان بيشتر خاموش بودند تا در حال كار و نكست همچنان به پول هاي قشنگ با آن رنگ

                                                            
1 Bill Joy 
2 Sun Microsystems 



ه د ز و ن ل  ص  ٢٢٠ :صـفـحـه|  ف

 نوزدهفصل 
  

  پيكسار
 

ر را مالقات می  کند تکنولوژی ه
  

  

  
 .1999جان لَستر، استيو جابز و اد كَتمول؛ سال : از راست

  
 

  فيلم شركت لوكاس بخش كامپيوتريِ
 

همان -داد، يك روز با آالن كي  اپل از دست ميكه جابز داشت جاي پايش را در  1985در تابستان 
دانست كه جابز به تلفيق خالقيت  كي مي. روي رفت به پياده -مهندسي كه از زيراكس پارك به اپل آمده بود

با هم به ديدن دوستش ادوين كَتمول بروند كه مدير  پيشنهاد داد كه و تكنولوژي عالقمند است، براي همين
 2اي رفتند به شهرك مارين اجاره با يك ليموزينِ. بود 1سازي جرج لوكاس ديوي فيلمبخش كامپيوتري استو

جابز به . كه محل استقرار كَتمول و گروه كامپيوتري كوچكش بود ،متعلق به لوكاس 3واكر ي اسكاي در مزرعه
نم ولي رفته بودم روي هوا، برگشتم و سعي كردم اسكالي را به خريد آن قانع ك«: آورد كه خاطر مي

 ».هاي اپل تمايلي به اين كار نداشتند و از اين گذشته، مشغول بيرون انداختن من بودند قديمي
 .افزار براي پردازش تصاوير ديجيتالي مشغول بود افزار و نرم فيلم به ساخت سخت لوكاس بخش كامپيوتريِ

كه  امپيوتري سرگرم بودندك كوتاه يها در عين حال گروهي از انيماتورها در آنجا به ساخت انيميشن

                                                            
1 George Lucas 
2 Marin 
3 Skywalker 
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ي  گانه لوكاس كه نخستين سه. كارتون به نام جان لَستر بود ي عاشقِ نخبه شان يك متخصصِ رئيس
پول نيازش به  ي طالق خود بود، به خاطرِ اي را تكميل كرده و آن موقع گرفتار منازعه هاي ستاره جنگ
 .پيدا كندهر چه زودتر يك خريدار كه بنابراين به كَتمول گفت . خواست آن بخش را بفروشد مي

اين  كَتمول و همكارش اَلوي رِي اسميت پيگيرِ 1985بالقوه، در پاييز  بعد از امتناع تعدادي از خريدارانِ
بنابراين در تماسي با جابز يك قرار . گذار، خودشان بخش كامپيوتر را بخرند شدند كه با مشاركت يك سرمايه

هايي چند بابت  بعد از سرزنش. ي او در وودسايد رفتند مالقات ديگر رديف كردند و يك راست به خانه
فيلم را يكجا  استوديوي لوكاس هاي اسكالي، جابز پيشنهاد كرد كه بخش كامپيوتري ها و حماقت خيانت
ولي خيلي . گشتند نه يك مالك جديد گذار مي كَتمول و اسميت مهلت خواستند چون دنبال سرمايه. بخرد

ي توانست قسمت اعظم بخش كامپيوتر جابز مي: وسط هم وجود دارد زود مشخص شد كه يك راه
  .بسپاردجا را به كَتمول و اسميت ي آن را بخرد و در مقام رئيس بنشيند ولي اداره فيلم لوكاس

ي گرافيك كامپيوتري بودم و هم تشخيص دادم  خواستم بخرمش چون هم شيفته مي«: گفت خودش مي
كه آنها در تلفيق هنر و تكنولوژي از سايرين چند گام جلوتر هستند و اين همان چيزي است كه هميشه 

ميليون دالري در  5گذاري  ه لوكاس و سرمايهميليون دالر ب 5پس پيشنهاد پرداخت » .ام عاشقش بوده
لوكاس بود ولي  اين كمتر از مبلغ درخواستيِ. استوديو براي تبديل آنجا به يك شركت مستقل را ارائه كرد

 .جابز، امكان مذاكره را فراهم آورد مناسبِ بندي زمان
ميان   ين نوبت به برگزاري جلسهبنابرا .بود عنُقفيلم، جابز متكبر و بد  لوكاس از نظر رئيس امور ماليِ

نقشه اين بود كه » .بايد سلسله مراتب را درست رعايت كنيم«: به كَتمول گفت ، اوهاي درگير كه رسيد طرف
به  شهمه را با جابز در يك اتاق جمع كنند و بعد رئيس امور مالي با چند دقيقه تأخير وارد شود تا نقش

جلسه را رأس ساعت  استيو. اي افتاد مزه با ولي اتفاقِ«: گفت ل ميكَتمو. جلسه برجسته گردد عنوان رئيسِ
 ».استيو كنترل جلسه را قبضه كرده بود ،شروع كرد و وقتي او وارد شد

هاي بخش كامپيوتر بيش از  جابز تنها يك بار با جرج لوكاس ديدار كرد و جرج به او هشدار داد كه بچه
ي  ها به بيراهه داني، اين بچه مي«: مشغول ساخت انيميشن هستندي كامپيوتر باشند،  آنكه نگران مقوله

به استيو هشدار دادم كه رؤياي اد و جان اساساً «: لوكاس بعدها گفت» .اند سازي كشيده شده انيميشن
 ».كنم كه او قلباً به اين خاطر شركت را خريد كه در اين رؤيا با آنها شريك بود حاال فكر مي. انيميشن است

اش  ميليوني 10گذاري  حاصل شد و بر اساس آن جابز در ازاي سرمايه 1986ي  ق نهايي در ژانويهتواف
     ديگر مؤسسِ كارمند 38ي سهام به اد كَتمول، اَلوي رِي اسميت و  از شركت را تصاحب كرد و بقيه 70٪

پيكسار نام داشت كه نام  افزار آنها، كامپيوتر تصويرسازِ مهمترين سخت. رسيد -پذيرش  حتي به مسئول-
 .شركت نيز از همين كامپيوتر گرفته شد

هر چند ماه يك بار . براي مدتي جابز به كَتمول و اسميت اجازه داد بدون دخالت او پيكسار را اداره كنند
شدند و جابز روي مسائل مالي و  ي مديران، معموالً در مقر شركت نكست دور هم جمع مي براي جلسه

تر  ي كنترل امور به زودي نقش او پررنگ با اين حال به خاطر شخصيتش و غريزه. كرد تمركز مي ها مشي خط
راجع به اينكه  -پال و   برخي منطقي، بقيه پرت-كرد  هايي از ذهنش فوران مي گاهي اوقات ايده. شد

از  يشخصيت اميدبخشاز پيكسار،  شگاه افزار بايد چگونه باشند و در بازديدهاي گاه و بي افزار و نرم سخت
اعضاي . جنوبي هستم من يك مسيحي باپتيست«: گفت اَلوي رِي اسميت مي. گذاشت خود به نمايش مي
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: جابز قضيه را خوب گرفته بود. ندبخش با واعظين مسحوركننده ولي فاسد داشت مذهب ما ديدارهايي الهام

ما حين برگزاري جلسات از اين آگاه بوديم، كرد و  را اغفال مي ملّت ،اي از كلمات قدرت بيان و مجموعه
شد،  كرد و بايد به واقعيت برگردانده مي گير مي اوي تحريف واقعيت  يك نفر در دايرهكه بنابراين براي وقتي 

 ».اختراع كرديم -ي گوش خاراندن بيني يا كشيدن الله-هايي  ل سيگنا
كامپيوتر  ،افزار پردازشي ستود، كه پيكسار با نرم افزار را مي افزار و نرم جابز هميشه مزيت يكپارچگي سخت

اي  نمونه )هاي انيميشن و تصاوير متحرك، مثل فيلم( اش ي توليدي تصويرساز و نيز محتواهاي خالقانه
ي اين عناصر از تركيب خالقيت هنري و عشق او به تكنولوژي منتفع  هر سه. از اين رويكرد بود برجسته
. هاي هاليوودي قائل نبودند ي سيليكان به واقع احترامي براي خالقيت هاي دره چهب«: جابز بعدها گفت. شدند
كني و ديگر هرگز  ها فقط افرادي هستند كه استخدام مي كردند كه تكنيسين هاي هاليوود هم فكر مي بچه
 ».ندبود در آن محترمها  هر دوي اين فرهنگبود كه پيكسار جايي . شان بيني نمي

كامپيوتر تصويرساز پيكسار به قيمت . افزار حاصل شود ود درآمدها از محل فروش سختدر ابتدا قرار ب
سازها و طراحان تصاوير متحرك بودند ولي دستگاه  مشتريان اصلي، انيميشن. شد دالر فروخته مي 125.000

ش پرداز(هاي جاسوسي  و زمينه) اسكن سه بعدي تي پردازش سي(به زودي بازارهايي در صنايع پزشكي 
هايي كه به آژانس امنيت  به خاطر فروش. پيدا كرد) ها هاي شناسايي و ماهواره اطالعات به دست آمده از پرواز

ناظر بر  آيِ.بي.كرد كه اين بايستي براي مأمور اف ي امنيتي دريافت مي بايست تأييديه ملي داشتند، جابز مي
به خاطر داشت كه در مقطعي جابز تماسي از  يكي از متخصصين پيكسار. اش خيلي بامزه بوده باشد پرونده

هاي مربوط به استعمال مواد مخدر پاسخ بدهد، در غالب موارد  آن مأمور دريافت كرده بود تا به پرسش
، تا حاال نه«و در مواردي نادر جوابش » ...اُه آره، آخرين باري كه ازش استفاده كردم«: داد طور جواب مي اين
 . استفاده نكرده بود پرسش واقع شده،رتي كه واقعاً از مخدر مورد بود، البته در صو »نزدم

 30.000تر از كامپيوتر تصويرساز سوق داد كه حدود  ي ارزان جابز پيكسار را به سمت ساخت يك نسخه
ها اصرار كرد هارتموت اسلينگر آن را  حتي با وجود مخالفت كَتمول و اسميت با هزينه. دالر قيمت داشت

دست آخر محصول شبيه كامپيوتر تصويرساز اصلي شد؛ مكعبي با يك گوديِ گرد در وسط كه . طراحي كند
 .امضاي اسلينگر بود ،ي اصلي تنها فرق آن با نمونه

هاي پيكسار خواست در  به همين خاطر از بچه. قصد جابز فروش كامپيوترهاي پيكسار به عموم بود
رسيد؛ تصميم بر مبناي  شان بايد به تأييد او مي حتماً طراحيكه -هاي مهم دفاتر فروش راه بياندازند  شهر

. هاي دستگاه بر خواهند آمد ي يادگيري تمام كاركرد اين نظريه اتخاذ شد كه افراد خالق خيلي زود از عهده
ها پيدا  هاي نويي براي استفاده از دستگاه ها جانورهايي خالقند و راه از نقطه نظر من انسان«: بعدها گفت

كردم اين در مورد  من فكر مي. درس نمي هم ها ان آن دستگاهي مخترع اهند كرد كه حتي به مخيلهخو
ولي دستگاه هرگز جايي » .طور كه براي مكينتاش رخ داد كامپيوتر پيكسار به وقوع بپيوندد، درست همان

 .افزارهاي كافي بود اش زياد و فاقد نرم هزينه. ي عادي پيدا نكرد كننده بين مصرف
بعدي داشت كه  ها و تصاوير سه ي پردازش تصاوير براي ساخت گرافيك در طرف ديگر، پيكسار يك برنامه

بعد از انتخاب جابز به  .شد شناخته مي) اي پردازش هر آنچه كه هر زماني ديده: مخفف عبارت( 1سنام رِيـِ با

                                                            
1 REYES: Renders Everything You Ever Saw 
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رفت به  ساخت كه اميد مي 1نافزاري به نام رِندرم عنوان رئيس، شركت يك زبان و رابط جديد نرم

در  3شركت ادوبي 2اسكريپت ستبعدي تبديل شود، درست مثل پ استانداردي براي پردازش تصاوير سه
 .ي چاپ ليزري زمينه

خوش  شان هم به جاي دل افزار توليدي افزار، جابز تصميم گرفت كه براي نرم شبيه به ماجراي سخت
سطح باال براي  و گيري بازارهاي خاص وقت از هدف هيچ. بگردد دنبال بازار عام ،كردن به بازار خاص

هاي خوبي داشت كه چطور  ايده«: گفت مدير بازاريابي پيكسار مي 4پم كروين. شد محصوالتش خرسند نمي
ي مردم عادي از آن براي  مدام با نظرات نويي راجع به چگونگي استفاده. ها ببريم ي خانه رِندرمن را به همه

تيم پيكسار سعي داشت با گفتن » .آمد مان مي بعدي پيش سه واقعيِ ها و تصاوير شبه گرافيك ساخت
هاي تسلط بر رِندرمن و اينكه كار با آن به سادگي كار با اكسل يا تصويرسازِ ادوبي نيست، او را  سختي

را ساده و كاربرپسند  داد كه چطور آن رد و به آنها نشان ميوب رفت جلوي وايت ولي جابز مي. ندمنصرف ك
و وقتي  ”!بله، بله، اين عالي خواهد شد“گفتيم  داديم و با هيجان مي سر تكان مي«: گفت كروين مي. كنند

واقعاً به طرزي  ”!؟كرد فكر مي  پيش خودش چي“گفتيم  كرديم و بعد مي رفت، يك لحظه فكر مي استيو مي
اندازي  عامل خودتان را از نو راه مرموز كاريزماتيك بود طوري كه شما بايد بعد از هر بار مكالمه با او، سيستم

 افزاري گران با قابليت پردازش تصاويرِ ي عادي تمايلي به نرم كننده كه مشخص شد، مصرف چنان» .كرديد مي
  .نگرفت رِندرمن هرگز اوج لذا .واقعي نداشت شبه

 عمليات پردازش تصاوير ترسيميِبود وجود داشت كه مشتاق  بزرگ شركتيك اما با اين وجود، آن موقع 
ري  پس از انقالبِ. را اتوماتيك كند فيلمساخت مناسب براي  تبديل آنها به تصاوير رنگيِفرآيند انيماتورها و 

مايكل ايسنر، از او  ديزني يعني ل جديد، مديرعام6عموي مرحومش والت ي شركت مديره در هيئت 5ديزني
خواست مقام رفيع شركت را دوباره احيا و بخش  ديزني ميري . خواهد پرسيد كه چه نقشي براي خودش مي

فرآيند ساخت  ، كامپيوتري كردنِش در اين راهيكي از اولين ابتكارات. را دگرگون كند آنسازي  انيميشن
انيميشن بود و پيكسار در قرارداد را مال خود كردپروژه آن  ،7زـپـاي به نام كَ يكپارچه ي كاريِ پايانه ساخت ،

استفاده شد؛ سكانس  ”دريايي كوچك پري“ي پاياني فيلم  براي اولين بار از آن در ساخت صحنه كه
ز بدل ـپـها كامپيوتر تصويرساز از پيكسار خريد و كَ ديزني ده را كه به ياد داريد؟ 9با آريِل 8خداحافظي تريتُن

ديزني شد ساخت فيلم درفرآيند  بدل به جزء الينفك.  
  

                                                            
1 Renderman 
2 Postscript 
3 Adobe 
4 Pam Kerwin 
5 Roy Disney 
6 Walt (Disney) 
7 CAPS: Computer Animation Production System 
8 Triton  
9 Ariel 
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  انيميشن
  

هاي  آن نمايش قابليت انجام انيميشن ديجيتال در اصل يك كار فرعي و هدف از ساخت ،در پيكسار
مردي كه صورت و رفتار . شد اين بخش توسط جان لَستر اداره مي. افزار شركت بود افزار و نرم سخت

او . ، درست نظير آنچه در جابز هم بودداشت يي هنري را در پشت خود پنهان ميگرا اش يك كمال كودكانه
در كالس نهم، گزارشي . شده بود صبح شنبه بزرگ هاي كارتوني زيباي برنامه و پايِ بود 1وود متولد هالي

اش را در اين راه صرف  زندگي كه ي استوديوهاي ديزني نوشت و همان موقع مصمم شد راجع به تاريخچه
 .كند

نويسي  كاليفرنيا نام هنرهاي آزاد يانستيتو در كالس انيميشنِ، التحصيلي از دبيرستان لَستر پس از فاغ
هاي ديزني را مورد  ها آرشيو در اوقات فراغت و تابستان. كرد كه مؤسس آن كسي نبود جز والت ديزني

ي دوم به او  همين تجربه. كرد كار مي 2لند ديزني داد و به عنوان راهنما در بخش جنگليِ تحقيق قرار مي
در  ي استادي رسيدن به مرحلهرا آموخت، كاري كه گويي  داستانبراي  ”مناسب ريتمبندي و  زمان“اهميت 

هنرهاي  ي آكادمي لَستر جايزه. استها بسيار مهم و البته بسيار سخت  براي خلق فريم به فريم انيميشن ،آن
ي  دهنده نام فيلمش بانو و چراغ بود؛ نشان. براي فيلم كوتاه را در همان سال اول كسب كردكاليفرنيا  آزاد

  .اش براي جان بخشي به اشيا با القاي شخصيت انساني هاي ديزني و استعداد تصويري به فيلمي او  عالقه
سازي در استوديوهاي  انيميشن: تحصيل، شغلي را برگزيد كه گويي براي آن ساخته شده بود بعد از اتمامِ

  فيتي مشابهخواست كي مان مي ترها دل بعضي از ما جوان«: گفت خودش مي. ولي اين جواب نداد. ديزني
من از خواب غفلت بيدار و . وارد كنيم ولي جلوي ما را گرفته بودند انيميشناي را به هنر  هاي ستاره جنگ

اد كَتمول و  1984بنابراين در » .بعد درگير دعواي دو تا از رئسا شدم و رئيس بخش انيميشن اخراجم كرد
كار شود كه كيفيتي مشابه  به د تا در جايي مشغولآورن اَلوي رِي اسميت توانستند او را به استخدام در

اطميناني وجود . فيلم استوديوي لوكاس يعني توليدات بود؛ قبولِ قابل اي، حداقل كيفيت هاي ستاره جنگ
راضي به استخدام يك  )هاي بخش كامپيوتر بود كه همان موقع هم نگران هزينه(نداشت كه جرج لوكاس 

 .طراح واسط: وقت شود، بنابراين عنوان شغلي لَستر اين شد انيماتور تمام
خودش . شان به طراحي گرافيكي را به اشتراك گذاشتند بعد از آمدن جابز به صحنه، او و لَستر عالقه

حس طراحي با استيو اُخت واقعي بودم، براي همين از نظر  گرافيست در پيكسار من تنها هنرمند«: گفت مي
، با بودچيزبرگر  ي ديوانهجمع، بازيگوش، خواستني و حضور در  عاشقِ) از همان موقع(لَستر » .شدم

، )و هست(از آنجا كه هنرمند بود . هاي كارتوني شخصيت هاي پر از عروسك يگُلي و دفتر كار هاي گُل پيراهن
 راستين ديد كه براي هنرِ ستيو را در لباس يك پشتيبان واقعي ميكرد و لَستر، ا جابز با او متفاوت رفتار مي

 .دانست چگونه آن را با تكنولوژي و تجارت در هم آميزد ارزش قائل بود و مي

                                                            
1 Hollywood 
2 Disneyland 
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در  پيكسارافزار توليدي  افزار و نرم بنا به تصميم جابز و كَتمول، قرار شد لَستر به منظور معرفي سخت

آن موقع او . بسازد، يك فيلم انيميشن كوتاه 1986در  ) 1سيگراف(پيوتري كام ي گرافيك كنفرانس ساالنه
از اين . كرد روي ميزش به عنوان مدلي براي پردازش گرافيكي استفاده مي يِ-ي لوكزُ داشت از چراغ مطالعه
اي  پسر كوچولوي يكي از دوستانش هم شد ايده. دار كند را تبديل به كاراكتري جان 2رو تصميم گرفت لوكزُ

او  ،تصاوير اوليه را به يكي ديگر از انيماتورها نشان دادوقتي . جونيورلوكزُ  براي اضافه كردن شخصيت
لَستر گفت كه اين فقط يك فيلم كوتاه است . گويي كند كه حتماً در فيلم كوتاهش داستان تشويقش كرد

 ”.يك داستان خوب تعريف كرد شود حتي ظرف چند ثانيه هم مي“: درخوري داد ولي آن انيماتور جوابِ
و داستان المپ  استكمي بيش از دو دقيقه  جونيورفيلم لوكزُ  ؛لَستر اين درس را روي قلب خود حك كرد

كنند و دست آخر،  د كه يك توپ را براي هم شوت ميكن را تعريف مي -فرزندش-  كو المپ كوچ بزرگ
 .شود غمگين مي اوآب و  المپ كوچولو،توپ به خاطر گرماي 

جابز آنقدر از كار خوشش آمد كه خود را از زير بار فشارهاي موجود در نكست رها كرد تا در آگوست با 
آنقدر هوا شرجي بود كه وقتي بيرون «: گفت لَستر مي. پا بود، پرواز كند لَستر به سيگراف كه در داالس بر

. جابز عاشق آنجا شد .جالس حاضر بودندنفر در ا 10.000» .مان رفتيم مثل راكت تنيس خورد توي صورت
 .داد خالقيت هنري به خصوص در تلفيق با تكنولوژي به او انرژي مي

. ها وجود داشت ولي جابز كسي نبود كه منتظر نوبت بماند فيلم نمايشِ صفي طوالني براي ورود به تاالرِ
با تحسين و تشويق  لوكزُ جونيورنمايش  .به عنوان اولين فيلم به داخل راه پيدا كردند ،خيلي سريع با مذاكره

من واقعاً گرفتم، گرفتم ماجرايش چه ! وآو«: جابز در انتهاي فيلم گفت. حضار روبرو شد  ي ممتد و ايستاده
 هميناز اول هم قرار . ما تنها فيلمي بود كه هنرمندانه بود و نه فقط تكنولوژيك فيلمِ«: و بعدها گفت» بود
 ».ركيبي بسازد، درست مثل مكينتاشكه پيكسار چنين ت :بود

آنجلس پرواز كرد تا در  شد و جابز به لوس براي فيلم كوتاه ي آكادمي اسكار نامزد جايزه لوكزُ جونيور
حتي با اينكه  ،ساالنه عالقمند شد هاي كوتاه گرچه برنده نشدند ولي جابز به ساختن فيلم. مراسم حضور يابد
جابز در جلسات . امت رفتوخ رو به به مرور زمان اوضاع در پيكسار هم. ديد در آن نمياي  هيچ توجيه تجاري

اما بعد، زمان آن رسيد كه . گيرانه عمل كرد و هيچ لطفي از خود نشان نداد تخصيص بودجه بسيار سخت
 .كردموافقت كار كند و جابز با اين   اش هزينه انداز شركت را براي فيلم بعدي لَستر از او بخواهد پول پس

  
  

  بازي آهني اسباب
 

بدترين برخورد او با اَلوي رِي اسميت رخ داد كه . اينطور نبود كه تمام روابط جابز در پيكسار خوب باشد
وار،  ي هيپيا آمد؛ يك متخصص و گرافيست كامپيوتري با روحيه از دنيايي باپتيستي در شمال تگزاس مي

پم . ي به مبارزه طلبيدن ديگران و به ندرت داراي روحيه-ي بزرگ و شخصيتي بزرگ يها اي بزرگ، خنده هثج

                                                            
1 SYGGRAPH  
2 Luxo (Jr.) 
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دورش يك گروه رفقاي مشتاق  هميشه .اَلوي هميشه گرم بود، با لبخندي دوستانه و زيبا«: گفت كروين مي

. كرد آشفته ميشخصيتي مثل اَلوي، استيو را بر. رفتند طرف مي طرف و آن ها با هم اين كه در كنفرانسبودند 
طور كه اد دنبال برقراري آرامش و  توانست آن اَلوي نمي. انرژي و مغرور پرداز بودند و پر آنها هر دو ايده

 ».پوشي از اتفاقات بود، رفتار كند چشم
. بود تش او را به سوءاستفاده از قدرت سوق دادهدانست كه كاريزما و مني اسميت، جابز را كسي مي

خواست مردم را كنترل كند ولي قرار نبود من غالمش باشم و به  هاي تلويزيوني مي مبلغ عين«: گفت مي
هاي  جابز گاهي در جلسات با گفتن حرف» .اد بهتر بلد بود با قضايا كنار بيايد. همين دليل درگير شديم

ها او را دست كرد و اسميت با به رخ كشيدن آن ي خود دفاع مي واقع از سلطه كننده و خالف ناراحت
اين، او را پيش جابز عزيز  .كرد ي بلند و پوزخندي در انتها، تكميل مي انداخت و كارش را با يك خنده مي
 .كرد نمي

. جابز شروع كرد به سرزنش اسميت و يكي ديگر از مديران ارشد پيكسار ،ي مديران يك روز در جلسه
همان . ي جديد كامپيوتر تصويرساز پيكسار نسخهمدارهاي  تأخير در تكميل صفحه چه بود؟ موضوع سرزنش

 مدارهاي كامپيوترهاي خودش دچار تأخير زيادي شده بود و اسميت زمان، نكست هم در تكميل صفحه
مدارهاي نكست خودت كه از مال ما هم  صفحههي، «: موضوع صاف انگشت گذاشت روي همين ،زرنگ
عين فنر از جا در « :مرتبه قاطي كرد يا به قول اسميت يك جابز» .ست، اينقدر نپر روي سرماناتر  عقب
. گشت مي اش بر شرقي ي جنوب كرد مورد حمله يا مقابله قرار گرفته، لهجه اسميت وقتي احساس مي» .رفت

: گفت اسميت مي. ي او كنايه شروع كرد به تقليد از لهجه و  با نيش همراه  ،جابز هم با اطالع از اين موضوع
 سانتيِ 10در  ،قبل از اينكه بفهمم چه شده. هو از كوره در رفتم اقعاً تاكتيك كثيفي بود و من يكاين و«

  ».زديم مي فريادصورت همديگر بوديم و داشتيم راه به راه، 
اسميت تنومند او را كنار زد و . تعلق خاطر داشت ،جلسات برگزاري رد حينوب جابز خيلي به كنترل وايت

 چراچي؟ «: اسميت جواب داد» !حق نداري اين كار را بكني«: جابز فرياد زد. ن روي تختهشروع كرد به نوشت
 .اينجا بود كه جابز از اتاق بيرون زد» .رد بنويسم؟ گَندت بزندوب روي وايت نبايد

 ،تصاوير پردازشافزارهاي طراحي و  اسميت سرانجام استعفا داد تا شركت جديدي براي ساخت نرم
ورزي به او مجوز نداد تا از برخي كدها كه حين حضور در پيكسار نوشته بود،  جابز با كينهتأسيس كند و 

خواست  اَلوي باألخره به آنچه مي«: گفت كَتمول مي. شان دامن زد استفاده كند كه اين نيز به آتش عداوت
كارها به خوبي پيش  ،در آخر» .خيلي عذاب كشيد و به عفونت ريه دچار شد ،تمام رسيد ولي براي يك سالِ

ي خاكي  هاي روي اين كره ي انسان مايكروسافت شركت اسميت را خريد و بدين صورت او از همه. رفت
 !متمايز شد چون عضو مؤسس دو شركت بود كه يكي به جابز و ديگري به گيتس فروخته شد

-   كسار در هر سه جبههشد، درست مثل زماني كه فهميد پي بين مي جابز معموالً در بهترين مواقع نكته
ها رسيدگي  بايد به برنامه«: گفت مي. كند مي  سوزي دارد پول -افزار و محتواي انيميشن افزار، نرم سخت

ابتدا همه را توبيخ كرد ولي بعد يك چك » .كردم و دست آخر تصيم گرفتم پول بيشتري وسط بگذارم مي
 .يگر فرصتي براي شكست سوم در كار نبودهاي نكست حاال د بعد از اخراج از اپل و شكست. نوشت

براي كاهش ضررها دستور اخراج بخشي از كاركنان را صادر كرد، با همان قساوتي كه هميشه در او ديده 
» .نه توان احساسي و نه توان مالي مهربان بودن با افراد اخراجي را نداشت«به قول پم كروين، او . شد مي
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كروين جابز را با خود به . بالفاصله شروع شود، آن هم بدون پرداخت غرامتاصرار داشت كه تعديل نيرو 

جابز با فرياد جواب . اطالع داده شود ها اخراجيبه  قبل روي برد و التماس كرد كه حداقل از دو هفته پياده
به او  كَتمول در مسكو بود و كروين مدام» !باشد، ولي اطالع به دو هفته قبل عطف به ماسبق شده«: داد

وقتي او برگشت، توانست يك طرح تعديل نيروي حداقلي به اجرا بگذارد و . زد خورد كن مي هاي اعصاب  تلفن
 .براي مدتي همه چيز را آرام كند

هاي اينتل بود ولي جابز باز  در مقطعي گروه انيميشن پيكسار در تالش براي انعقاد قرارداد ساخت آگهي
جلسات در حين سرزنش يكي از مديران بازاريابي اينتل، تلفن را برداشت و در يكي از . كرد هم بدخلقي مي

آن روز د، وش در نقش مربي ظاهر مي كه هنوز همگروو . زنگ زد 1اَندي گروو ،اينتل مستقيماً به مديرعامل
او نيز » .گيرم من طرف كارمند خودم را مي«: مدير از زيردست به جابز داد؛ حمايت مهم يك درس مديريتي

  ».استيو دوست ندارد مثل يك فروشنده باهاش رفتار شود«: كه معتقد بود
هايي  در مقطعي گروو باز هم چنين نقشي را بر عهده گرفت؛ وقتي جابز پيشنهاد داد كه پيكسار مشاوره

ها به اينتل بدهد، مهندسين اينتل اين پيشنهاد را پذيرفتند اما  هعدي پردازندب سه پردازشِ توانِبراي بهبود 
ما در گذشته « :مهندس ارشد اينتل جواب داد كه. بعد جابز با ارسال يك ايميل تقاضاي حق مشاوره كرد

آينده هم  برايايم و  هامان منعقد نكرده هاي خوب براي ريزپردازنده به منظور خريد ايده يگونه قرارداد هيچ
بسيار «جابز اين پاسخ را براي گروو فرستاد و گفت كه واكنش آن مهندس » .اي نداريم ين برنامهچن

گروو براي جابز » .شود درك اينتل از اهميت گرافيك كامپيوتري حقير جلوه كند گستاخانه است و باعث مي
وست و دوستان هاي د ها همان كاري است كه شركت به اشتراك گذاشتن ايده« :يك جواب خاص فرستاد
هايي را به رايگان با جابز در ميان  و اضافه كرد كه بارها در گذشته ايده» دهد واقعي براي هم انجام مي

ام ولي  من اشتباهات زيادي داشته«: گونه پاسخ داد جابز نرم شد و اين. گذاشته و او نبايد اينقدر پولكي باشد
 تان داشت كمك چشمبدون ما . دهم درجه تغيير مي 180م را بنابراين نظر. ناسپاسي در بين آنها جايي ندارد

 ».بابت نظرات شفافت ممنون. كنيم مي
ي عادي توليد كند، الاقل براي  كننده قدرتمندي را براي مصرف افزاريِ پيكسار قادر بود محصوالت نرم

بعدي واقعي در  سه ساخت تصاوير قابليتاميد داشت كه  هم جابز هنوز. به طراحي  كنندگان عالقمند مصرف
پيكسار به  2يسپلـِ افزار شو به عنوان مثل نرم. خريد كامپيوترهاي روميزي تبديل شود داليلاز  يكيمنزل، به 

توانستند آنها را از زواياي مختلف با  داد بنابراين مي بعدي را مي هاي اشياء سه كاربران امكان تغيير سايه
ولي اكثر  ،بود العاده مي ر جابز اين بايد براي مردم فوقنظ از. هاي مناسب به تصوير بكشند سايه

هاي غلطي بود  تنها يك مورد از سيگنالنمونه، اين . كنندگان بدون آن هم قادر به نفس كشيدن بودند مصرف
نظر جابز، در  كه فقدان سادگيِ مورد زياد بودندافزار آنقدر  هاي جالب نرم ويژگي: دادند كه عاليقش به او مي

تر و  افزاري ساده با ادوبي رقابت كند چون ادوبي نرم دتوان پيكسار نمي مشخص بود كه .آمد ه چشم ميآن ب
 .ساخت تر مي ارزان

افزاري پيكسار از نفس افتاده بودند ولي جابز دست از حمايت  افزاري و سخت حتي با اينكه محصوالت نرم
 گرا كه آرامشِ اي كوچك از هنر تخيل بود به جزيرهاين بخش براي او تبديل شده . گروه انيميشن بر نداشت

                                                            
1 Andy Grove 
2 Showplace 
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 نقدينگيِ 1988در بهار . آورد و او به راستي مشتاق پرورش آن بود احساسي عميقي برايش به ارمغان مي

ها را  مديره را دور هم جمع كرد تا دستور كاهش شديد هزينه آنقدر كم شده بود كه اعضاي هيئتپيكسار 
ي بيشتر براي ساخت  جرأت تقاضاي تصويب بودجه ،م شد، لَستر و گروش از ترسوقتي جلسه تما. كند صادر

. شان كرد جابز ساكت نشست و مردد نگاه. اما باألخره موضوع مطرح شد. فيلم كوتاه جديدشان را نداشتند
هاي اوليه را  بعد از چند دقيقه خواست طرح. دخور دالر براي جيبش آب مي 300.000چيزي نزديك به 

  ها را نشان طرح- آنجا بود كه لَستر نمايش را شروع كرد . كَتمول او را با خود به بخش انيميشن برد. بيندب
به طرز تأثيرگذاري شوق خود براي ساخت اين اثر را بود كه  گونه داد، صداها را هم از خودش درآورد و اين

 .كم جذب كار شد جابز كم. بروز داد
ت1بازي به نام تيني و از ديد يك اسباب بود هاي كالسيك بازي اسباب، يعني رداستان راجع به عشق لَس 

با فرار از دست  آنگاه. دش زده مي سپس وحشتابتدا متعجب و  ،با يك كودك مواجههتيني در . شد روايت مي
د، وقتي اما بع. ديد كه مستأصل آنجا قايم شده بودند زده را مي هاي وحشت بازي ، ساير اسبابمبلبه زير  او

 .رفت تا دوباره او را بخنداند زد، تيني بيرون مي د و زير گريه ميخور مي زمينبچه 
براي او مهم . هنرمندانه بود. جان ايمان داشتم به كارِ«: خودش بعدها گفت. جابز بودجه را تصويب كرد

 :اين بود كه ،رفي لَستر دادمع تنها نظري كه در پايانِ» .گفتم هميشه به او بله مي. بود، براي من هم مهم شد
 ».خواهم اين است كه عالي درستش كني جان تمام چيزي كه ازت مي«

 خود كرد از آنِ 1988هاي كوتاه انيميشن را به سال  اسكار براي فيلم ي آكادميِ بازي آهني جايزه اسباب
گرفتن اين موفقيت، جابز براي جشن . يافت كه به اين جايزه دست ميشد  يكامپيوتر تماماولين فيلم  و

 اسكار را كه وسط تنديسلَستر . فرانسيسكو برد؛ يك رستوران گياهي در سان 2لَستر و گروهش را به گرينز
 ».اين بود كه يك فيلم عالي درست كنيم يتنها چيزي كه از ما خواست«: باال گرفت و گفت ،ميز بود

مايكل ايسنر به عنوان مديرعامل و -ر كار آمده بودند گروه جديدي كه در ديزني بر سدر پي اين جايزه، 
بازي آهني  از اسباب. گردانندازبه تكاپو افتادند تا لَستر را به ديزني ب - سازي جفري كاتزنبرگ در بخش فيلم

ها انجام داد، طوري كه  بازي شد كارهاي بيشتري روي داستان اسباب شان مي شان آمده بود و به گمان خوش
شناسِ اعتماد جابز بود، پيكسار را همان  ولي لَستر كه حق. ند و احساسات انساني از خود بروز دهندشو  زنده

: به كَتمول گفت .بدل شودكامپيوتري بلند هاي  محل تولد انيميشنبه توانست  دانست كه مي شهري مي آرمان
 منفي او، گامِ با جوابِ» .ساز شوم يخيا اينكه بمانم و يك تار ،توانم به ديزني بروم و يك كارگردان شوم مي«

: آورد كه كاتزنبرگ به خاطر مي. بعدي ديزني مذاكره با پيكسار براي انعقاد قرارداد ساخت فيلم بود
من خيلي تقال كردم كه . هم از نظر داستاني و هم از نظر تكنولوژيك. ندهاي كوتاه لَستر واقعاً مهيج بود فيلم«

تواني  بنابراين با خودمان گفتيم اگر نمي. خاطر داشت اقعاً به استيو و پيكسار تعلقاو به ديزني بيايد ولي و
هاي همكاري با پيكسار و ساخت فيلم  تصميم گرفتيم دنبال راه. شان شان دهي، دست بيانداز گردن شكست
 ».بگرديم -براي ديزني- ها توسط آنها  بازي اسباب

بيش از نصف -اش را وارد پيكسار كرده بود  ر از پول شخصيميليون دال 50در اين مقطع جابز نزديك به 
ولي اينها . ريخت و هنوز داشت در نكست پول دور مي - پولي كه با فروش سهام اپل به دست آورده بود

                                                            
1 Tinny 
2 Greens 
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شان را به عنوان بخشي از توافق  پيكسار را مجبور كرد سهام تمام كارمندانِ 1991در سال . برايش مهم نبود

محصولي بود كه از پيوند هنر و تكنولوژي هر و همچنان عاشق ا. به نامش كنند بيشتر،اري گذ براي سرمايه
افزارهاي  نرم با استفاده ازسازي  بعدي كامپيوترهاي شخصي به سه اعتقادش به اينكه كاربرانِ. آمد حاصل مي

 كه كرد ي جايگزيني ديگر غلط از آب درآمد ولي خيلي زود آن را با غريزه ،پيكسار عالقمند خواهند شد
هاي  ديجيتال، فيلم عالي و تكنولوژيِ هنرِ تلفيقِ :او معتقد بود كه. رسانيداثبات  به گذشت زمان آن را

ارتقا به اين سو،  1 1937از  سازي تصويري، يعني متحرك انيميشن را بيش از هر چيز ديگري در طول تاريخ
 .خواهد داد

شركت را از  زودتر تمركزِخيلي  قطعاًاش بيشتر بود،  در نگاهي به گذشته، جابز به من گفت كه اگر آگاهي
ولي اين را هم در نظر بگيريد كه اگر . داد سازي تغيير مي به فيلم ،افزار افزار و سخت روي ساخت نرم

زندگي، مرا به «: خريد نميپيكسار را  افزار هرگز به سودآوري نخواهند رسيد، قطعاً افزار و سخت دانست نرم مي
 ».طوري بهتر هم شد سوي انجام آن معامله هل داد و شايد اين

                                                            
  .به دنيا عرضه كردعنوان اولين فيلم انيميشن بلند تاريخ سينما، به سفيد برفي و هفت كوتوله را  ،زماني كه والت ديزني  ١
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 بیستفصل 
  

  يك آدمِ عادي
 

ی است عشق فقط یک کلمه  ی سه حر
  
  

  
 .1991منا سيمپسون و نامزدش ريچارد اپل، 

  
 

  جوآن بيز
 

مشهور  فولكلورِي  كرد موفق به مالقات خواننده وقتي هنوز روي مكينتاش كار مي 1982جابز در سال 
براي   آوري كمك ي جمع كه جنبش خيريهبود  1ميمي فارينياجوآن بيز،  خواهرِبانيِ آن ديدار،  .جوآن بيز شد

. چند هفته بعد جابز و بيز در كوپرتينو ناهار را با هم خوردند. كرد اهداي كامپيوتر به زندانيان را هدايت مي
اش با  آن زمان در انتهاي رابطه» .او واقعاً باهوش و عجيب بودانتظار زيادي نداشتم ولي «: گفت استيو مي

و حتي به  ندكروز گرفت هاي سانتا ، يك خانه در كوهندبا هم تعطيالت را به هاوايي رفت. باربارا جاسينسكي بود
اش با بيز  اش با جاسينسكي رو به سردي گراييد، رابطه همين كه رابطه. هاي بيز هم رفتند يكي از كنسرت

جابز با لحني پرشور از آن . سال داشت ولي براي چند سالي عاشق هم شدند 41و بيز  27او . تر شد جدي
اتفاقي كه داشتند عاشق هم  ي جدي بين دو دوست اين بدل شد به يك رابطه«: كند دوران ياد مي

 ».شدند مي
لمز دوستجداي از اين -با بيز  جابز رفتن معتقد بود كه يكي از داليل بيرون ،جابز در كالج ريد اليزابت ه

استيو «: ي باب ديالن بود تر معشوقه اين بود كه جوآن پيش -قريحه حقيقت كه وي زيبا بود و بامزه و خوش

                                                            
1 Mimi Fariña 
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عاشق هم بودند و بعد به عنوان دو  1960ي  بيز و ديالن در اوايل دهه» .عاشق اين ارتباط ديالني بود

جابز نوار (بود  1975به سال  ”تُندر غلتان“ي آنها كنسرت انتقادي  تور برگزار كردند كه از جمله ،دوست
 ).ها را داشت ي آن كنسرت قاچاقي همه

داشت كه از ازدواجش با فعال ضد جنگ  1ساله به نام گابريل 14بيز وقتي جابز را مالقات كرد پسري 
كند به گابريل تايپ كردن ياد  اهار به جابز گفت كه دارد سعي مييك روز ن. به دنيا آمده بود 2ديويد هريس

ولي «: ي جوآن را شنيد، گفت و وقتي جواب بله» تحرير است منظورت روي ماشين«: او پرسيد. دهد
  ».تحرير كه ديگر قديمي شده ماشين
بيز . رخ دادكننده  يك مكث ناراحت» ام؟ تحرير قديمي شده، ببين ديگر من چي اگر ماشين«: گفتبيز 

جور در  سؤال همين. به محض گفتن اين حرف، احساس كردم جوابش خيلي واضح است«: بعدها به من گفت
 ».خورد و من هول كرده بودم هوا چرخ مي

در كمال تعجبِ اعضاي گروه مكينتاش، جابز يك روز دست بيز را گرفت و با خود به دفتر آورد تا 
نشان مك را به يك نفر خارجي  جابز داشتنها متحير بودند از اينكه آ. اي از مك را نشانش دهد نمونه
. ر در آوردندولي از اين گذشته، از ديدن جوآن بيز پ. د، آن هم با تعصبي كه او روي حفظ اسرار داشتدا مي

ها را  هاي دستگاه در ديدارها، قابليت او .به گابريل و بعدها يك مكينتاش به بيز هديه داد IIجابز يك اپل 
من،  استيو واقعاً شيرين و صبور و آنقدر از نظر سطح دانش باال بود كه در آموزشِ«: داد به جوآن نشان مي

 ».شد گاهي دچار دردسر مي
 خاكيرفتاري شيرين و  در عين حالكه  جهاني ي مشهورِ يك ستاره بود؛ و جوآن يك ميليونر آني استيو

سال، هنوز در صحبت راجع به جابز او را آدمي آشفته به  30بعد از  بيز. ثروت چنداني نداشت ليو داشت
جابز  ،شان يك شب سر ميز شام در اوايل رابطه. ياد كند رفتارشدانست دقيقاً چطور از  آورد و نمي خاطر مي

جابز . ز آنجا را نديدههرگكه جوآن گفت  .4و فروشگاهش پولو 3شروع كرد به صحبت راجع به رالف الورِن
بعد از شام با ماشين به پولو در مجتمع » .ي تو است آنجا يك لباس قرمز زيبا هست كه برازنده«: گفت

العاده است، من  به خودم گفتم دور از ذهن است، فوق«: آورد كه بيز به خاطر مي. فروشگاهي استنفورد رفتند
وقتي به فروشگاه » .خواهد اين لباس زيبا را برايم بخرد هاي زمين هستم و مي با يكي از ثروتمندترين آدم

بايد «: نشان داد و گفت جوآنكلي پيراهن براي خودش خريد و آن لباس قرمز را به  استيورسيدند، 
جابز هيچ چيز . ندارد خريد چنين لباس گراني را گير شد و گفت كه واقعاً استطاعت كمي غافل بيز» .بخريش

بودي و يك نفر تمام  تواگر «: اتفاق گيج بود، از من پرسيد اينه هنوز آشكارا راجع به بيز ك. نگفت و رفتند
برده تا لباس را برايت بخرد؟ معماي آن  را  كه حتماً توكردي  كرد، فكر نمي صحبت مي برايتعصر آن طوري 

داد ولي  كامپيوتر مي بيزجابز به » .من كه حس غريبي نسبت به آن دارم. است تولباس قرمز در دستان 
برد حتماً يادش بود كه بگويد داشته آن را در دفتر جا  گل مي اوخريد و وقتي براي  برايش لباس نمي

 ».ترسيد هم عاشق بود و هم از عاشق بودن مي« :بيز به قولِ !گذاشته مي
                                                            

1 Gabriel 
2 David Harris 
3 Ralph Lauren 
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وودسايد رفت تا  ي بيز در به خانهيك روز  بود،روي كامپيوتر نكست اي كه مشغول كار  جابز در دوره

گذاشت «: گفت بيز مي. دهد شنشانافزار در آن گنجانده بودند،  كه مهندسين نرمقابليت نواختن موسيقي را 
ها توليد  كامپيوترها صوت بهتري نسبت به آدمكه را بنوازد، بعد گفت  1برامس ”چهار فصلِ“كامپيوتر 

كم داشت از  كم«: كرد مياظهار تنفر  ،ز از اين نظربي» .كنند كنند، حتي لحن و آهنگ را هم بهتر اجرا مي مي
چطور يك نفر  .خوردم چروك مي ،هاي بد شد در حالي كه من داشتم از خشم و فكر سرمست مي خوشي

  »؟حرمت كند قدر بي تواند موسيقي را اين مي
اين نگران بود كه آيا  اش با بيز به دبي كُلمن و جوآنا هافمن گفته بود و از جابز به طور محرمانه از رابطه

فزرندان بيشتر هم عبور كرده، ازدواج  ي خواستنِ تواند با زني كه پسر نوجوان دارد و احتماالً از مرحله مي
ي  و نه يك خواننده ”مطبوعاتي“ي  گاهي او را به عنوان يك خواننده«: گفت هافمن مي. كند يا خير

 خواست نشان دهد كه كنترلِ جوآن زن محكمي بود ولي استيو مي. كرد تحقير مي )،مثل ديالن( ”سياسي“
دانست كه با  خواهد خانواده تشكيل بدهد و مي گفت دلش مي ضمناً هميشه مي. همه چيز با خودش است

 ».تواند جوآن نمي
جابز . شندشان پايان دادند و تصميم بر آن شد كه فقط دوست با ي عاشقانه پس از سه سال به رابطه

به . طور نبود، واقعاً فقط دوستش داشتم، البته خيلي زياد ام ولي اين كردم عاشقش شده فكر مي«: بعدها گفت
در سرگذشتي كه به » .خواست نميخواست ولي او ديگر  من دلم بچه مي. هر حال مقدر نبود كه با هم باشيم

: طور نوشت اين ،چرا هرگز دوباره ازدواج نكردمنتشر شد، بيز راجع به طالق از همسرش و اينكه  1989سال 
هاي نادري كه براي  ام، البته با تعليق طور زندگي را گذرانده من به تنهايي تعلق داشتم و تاكنون نيز همين«

تشكر از استيو جابز براي «: او يك قدرداني زيبا در آخر كتاب آورده بود» .ندا هنيك بود پيك من بيشتر شبيه
  ».ام من به استفاده از يك ويرايشگر متن، با قرار دادن يكي داخل آشپزخانه مجبور كردنِ

  
  

  جوآن و منا يافتنِ
  

از اپل، مادرش كالرا كه سيگاري بود مبتال به  خروجساله شد، يعني يك سال بعد از  31وقتي جابز 
. تر به ندرت زده بود زد كه پيش استيو در بستر مرگ كنارش بود و طوري با او حرف مي. سرطان ريه گرديد

وقتي تو و پدر ازدواج كرديد، قبلش با «: مثالً. شان خودداري كرده بود پرسيد كه قبالً از پرسيدن سؤاالتي مي
اش با مردي كه هرگز  براي كالرا جواب دادن سخت بود، لبخندي زد و از ازدواج قبلي» كسي رابطه داشتي؟

 .زئيات پذيرش استيو را بازگو كردطور برخي از ج همين. از جنگ بازنگشت، گفت
اش  تالش مخفيانه. ي اين فرزندخواندگي بود، يافت خيلي زود بعد از اين ماجرا جابز زني را كه واسطه

با استخدام يك كارآگاه خصوصي شروع شد و البته به جايي  1980ي  براي پيدا كردن وي، در اوايل دهه
با جستجو در دفتر تلفن، «: فرانسيسكو ي گواهي تولدش در سان دكتر تأييدكننده سپس با ديدن نامِ. نرسيد
هاي قديمي در  آن دكتر هم كمكي نكرد، مدعي شد كه پرونده» .اش را يافتم و تماس گرفتم شماره

                                                            
1 Brahms 



ت س ی ب ل  ص  ٢٣٣ :صـفـحــه | ف
 گاشت، روي پاكتاي ن درست بعد از تماس جابز، نامه او. اند ولي اين حقيقت نداشت سوزي از بين رفته آتش

آن دكتر  نگذشت كه مدت كوتاهي» .برسد به دست استيو جابز ،پس از مرگم« :و نوشت چسباندتمبر 
در آن نامه توضيح داده بود كه مادر جابز يك دانشجوي  او .اش نامه را براي جابز فرستاد درگذشت و بيوه

 .بوده استالتحصيل از دانشگاه در ويسكانسين به نام جوآن شيبل  غ فار
بعد از تولد استيو، جوآن . كارآگاهي ديگر، جستجويي ديگر و باألخره ظرف چند هفته ردي از او پيدا شد

. منا هم داشت به نام ازدواج كرده بود و از او يك دختر - پدر بيولوژيك جابز-جندلي  ”جان“با عبدالفتاح 
ازدواج كرده  1جرج سيمپسون جندلي آنها را پنج سال پيش ترك كرده و جوآن با يك مربي اسكي به نام

كه (سفري پرپيچ و خم را آغاز كرد كه او و منا  1970آن ازدواج هم چندان دوام نياورد و جوآن در سال . بود
 .آنجلس رهنمون شد را به لوس) كردند از نام خانوادگي سيمپسون استفاده مي آنَكهر دو 

گرفت، چيزي از اين  و مادر واقعي خود در نظر مي خواست پاول و كالرا كه هميشه آنها را پدر جابز نمي
دن آنها رنجانيي فراوانش نسبت به آن دو، از  سابقه كه نمودي بود از عالقه با حساسيتي بي. جستجو بدانند

به من . در گذشت 1986حذر كرد و اصالً با جوآن سيمپسون تماس نگرفت تا اينكه كالرا در اوايل سال 
دانم، چون براي من والدين كاملي  ام نمي خواست فكر كنند آنها را پدر و مادر واقعي هرگز دلم نمي«: گفت مي

آنقدر دوستشان داشتم كه هرگز نخواستم از اين جستجوها مطلع شوند و حتي وقتي خبرنگارها از اين . بودند
از فوت كالرا،  پس» .بستم تا مبادا چيزي به گوش پاول و كالرا برسد شان را مي دهن ،بردند قضيه بو مي

خوشبختانه برخورد او كامالً باز بود و مخالفتي با تماس . استيو تصميم گرفت قضيه را با پاول در ميان بگذارد
 .مادر بيولوژيكش نداشت بااستيو 

گفت كه كيست و ترتيب مالقاتي . سرانجام يك روز تلفن را برداشت و به جوآن سيمپسون زنگ زدجابز 
معتقدم محيط بيش از «: گفت بعدها ادعا كرد كه اين اصالً از سر كنجكاوي نبوده، مي. دآنجلس را دا در لوس

هاي بيولوژيك  ريشه گيري شخصيت آدم نقش دارد ولي با اين حال بايد كمي هم جستجوگرِ وراثت در شكل
ش از بي«: خواست به جوآن اطمينان دهد كه تصميمش در قبال او درست بوده در عين حال مي» .بودخود 

و از او تشكر كنم،  يا نه، خواستم مادر بيولوژيكم را مالقات كنم تا ببينم اوضاعش خوب است هر چيز، مي
سال داشت و سختي زيادي كشيده بود تا مرا  23آخر او فقط . چون واقعاً خوشحالم كه كارم به سقط نكشيد

 ».به دنيا بياورد
دانست كه پسرش اكنون  مي. سات بر جوآن چيره گشتآنجلس، احسا ي او در لوس با ورود جابز به خانه

گفت كه تحت . بالفاصله شروع كرد به بروز عواطفش. مشهور و ثروتمند است، البته مطمئن نبود به چه علت
ي والدين جديد  هاي واگذاري را امضا كرده، آن هم فقط زماني كه به او گفتند پسرش در خانه فشار برگه

آن روز، حتي . كشيده شده و از تصميم خود رنج مي ه دلش براي او تنگ ميگفت كه هميش. خوشحال است
كند و همه چيز به خير و خوشي پيش رفته، او  با اينكه جابز بارها اطمينان خاطر داد كه جوآن را درك مي

 .بارها و بارها عذرخواهي كرد
داد و افزود كه اينك اش، منا سيمپسون خبر  سپس وقتي آرام شد، به استيو از وجود خواهر تني

جوآن هرگز از وجود برادري بزرگتر به منا خبر نداده بود ولي آن . نويسي بلندپرواز و ساكن منهتَن است رمان

                                                            
1 George Simpson 
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و خيلي  نظير بيتو يك برادر داري، يك آدم «: به منا گفت. روز حداقل بخشي از ماجرا را تلفني لو داد

منا در گير و دار تكميل رماني راجع به مادرش و » .يگر را ببينيدآورمش به نيويورك تا همد دارم مي. مشهور
  .نام داشت ”هرجايي جز اينجا“ كه آنجلس بود س شان از ويسكانسين به لو داستان سفر پر

آمدن برادر را به  هولكي خبرِ زده نيستند از اين كه جوآن هول خوانندگان آن كتاب قطعاً چندان شگفت
قيافه است  به گفتن اينكه او فقير بوده و حاال ثروتمند شده، خوش-منا داده ولي از معرفي او سر باز زده بود 

زمان در  منا آن .و مشهور، موهاي بلند مشكي دارد و اين همه سال در كاليفرنيا بوده، اكتفا كرد
اش در نزديك  خانه كف ي هم مستقر در طبقه 2ليمپتُني ادبي جرج پ كرد؛ مجله كار مي 1ووي ري پاريس

. انداختند تا هويت برادرش را كشف كنند  زدن راه منا و همكارانش بازي حدس. ي شرقي منهتَن رودخانه
در آن  نفر يك. خوبي بودند هاي گزينهساير بازيگرها هم . هاي خوشايند بود جان تراولتا؟ اين يكي از حدس

شان را به خاطر  كس اسم ولي هيچ» هايي باشد كه اپل را راه انداختند يد يكي از آن بچهشا« :گفت ميان
 !آورد نمي

داشتني بود، يك  گرم و دوست كامالً خون«: گفت منا مي. رخ داد 3رِجيس هتل سنت ديدارشان در سالنِ
تنهايي رفتند به يك بعد خودشان دو تا . هر سه نشستند و براي دقايقي گپ زدند» .آدم عادي و شيرين

هر دو عاشق كار هنري . اش با خود به وجد آمده بود  جابز از ديدن شباهت خواهر تني. روي طوالني پياده
در اولين . ي قوي، حساسيت بااليي هم داشتند خود و هوشيار نسبت به محيط پيرامون بودند و با وجود اراده

جابز به . كردند ها از آن صحبت مي بهي در هم، تا مدتي مشا شان، با ديدن عاليق هنرمندانه شام دونفري
 » !خواهرم يك نويسنده است«: همكارانش در اپل گفت

پا كرد، جابز با پرواز به  بر 1986را در اواخر سال  ”هر جايي جز اينجا“ تُن مهماني چاپِپوقتي پليم
تر شدند و البته كه  نزديك و نزديك اي به هم به طور فزاينده. نيويورك رفت تا منا را در جشن همراهي كند

كه بودند و چطور به هم رسيدند نيز به وجود  ،شان، مالحظاتي راجع به اينكه ي دوستانه بعد از شروع رابطه
اش و اينكه  منا ابتدا چندان از آمدن من به زندگي«: جابز بعدها گفت. دور از انتظار نبود چيزي كهآمد، 

همزمان با شناختي كه از . گرم بود، به هيجان نيامده بود من احساساتي و خونمادرش اينقدر در برخورد با 
دانم اگر نبود  نمي. ي من است او خانواده. هم به دست آورديم، بدل به دوستان واقعاً خوبي براي هم شديم

وقت به  ، هيچتيام پ من و خواهر ناتني. گنجد ام نمي داشتن خواهري بهتر از منا در مخيله. كردم چه كار مي
اين حضور . به عالوه، حضور منا يك تأثير عميق احساسي هم برايش به ارمغان آورد» .هم نزديك نبوديم

يك “ برادرش رمانِ با اقتباس از شخصيت و زندگيمنا بعدها . بسياري مواقع او را از گزندها محافظت كرد
  .كرد كننده توصيف مي و را با دقتي ناراحتستيا رفتار عصبي و دمدميِكه را به نگارش در آورد  ”آدم عادي

هاي  نويس مثل رمان او. كردند طرز لباس پوشيدن منا بود يكي از چيزهايي كه سر آن با هم بحث مي
در مقطعي آنقدر . كرد مي شسرزنش ”ربا هاي دل لباس“پوشيد و جابز به خاطر نپوشيدن  كوشا لباس مي

ي جوان هستم، اين  من يك نويسنده«: اي نوشت و گفت ي استيو نامهاظهار نظرهايش منا را آزرد كه برا
اي كوتاه، يك جعبه  جابز پاسخي نداد ولي به فاصله» .در كل سعي دارم مدل لباس نباشم. زندگي من است

                                                            
1 Paris Review 
2 George Plimpton 
3 St. Regis 
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به  )اش جابز را به هوادار او بدل كرده بود، طراح ژاپني كه سبك متأثر از تكنولوژي( از فروشگاه ايسي مياك

اي، دقيقاً اندازه و با  العاده براي من خريد كرده بود، آن هم چه چيزهاي فوقاستيو «: رسيد ي منا هخان
عين هم بود كه منا خيلي از آنها خوشش  شلوارِ و سه دست كت ،ها در بين لباس» .هاي جذاب و شاد رنگ
 بود مايل به خاكستري شان كهسبز بودند، رنگ ؛ كتانييادم هستها را  هنوز آن لباس«: گفت جابز مي. آمد

 » .آمد ميمنا  خيلي به موهاي مايل به قرمزِ

  
  

  شده گم پدرِ
 

و  1لتاكن آي ساكن منهتَن،  هاي برجسته نويسنده. در همين اثنا، منا هم براي يافتن پدر سعي كرده بود
. كه مدير يك آژانس كارآگاهي بود، معرفي كردند يي نيويورك او را به يك پليس بازنشسته 2نيك پيلگي

سپس يك . ولي جستجو ناموفق بود» پول اندكي را كه داشتم به او دادم« :سيمپسون به خاطر داشت كه
ي  اي از دفتر بازرسي وسايل نقليه ديگر در كاليفرنيا پيدا كرد كه توانست از طريق شعبه كارآگاه خصوصيِ

پس از گفتن ماجرا به استيو، با پرواز از منا . پيدا كند 3نتوفتاح جندلي در ساكرامموتوري، يك نشاني از عبدال
 .رسيد پدرشان باشد نيويورك به ديدن مردي رفت كه به نظر مي

چون با من رفتار خوبي نكرده «: گونه توضيح داد بعدها علت را اين. اي به ديدن جندلي نداشت جابز عالقه
دهد اين است كه  ولي چيزي كه بيشتر آزارم مي. خوشحالم كه زنده هستم- گيرم  ياو موضع نم  من عليه. بود

خود جابز هم دخترش » .خيلي حرف است كه آدم دختر خودش را رها كند. نكرده بودبا منا هم رفتار خوبي 
اساتش در شد احس ها باعث نمي اش با او بود ولي اين سختي ليسا را رها كرده و اكنون در حال بازيابي رابطه

 .نتو رفتبنابراين سيمپسون تنها به ساكرام. رابطه با جندلي تلطيف شود
با اينكه از ديدن  جندلي .پدرش را در يك رستوران كوچك پيدا كرد» .سختي بود كارِواقعاً « :گفت منا مي

ند ساعتي چ. نمود ولي به طرز عجيبي در برابر شرايط موجود منفعل مي  رسيد دخترش خوشحال به نظر مي
ويسكانسين، تدريس را رها كرده و وارد  رفتن از آنها و با هم صحبت كردند و او تعريف كرد كه بعد از ترك

 .استداري شده  ي رستوران حرفه
نا به درخواستم اما خيلي تصادفي، جندلي اشاره كرد كه قبل از . جابز اسمي از او به ميان نياورد خود

: جندلي گفت» چه بر سرش آمد؟«: منا پرسيد. يك فرزند ديگر هم شده، يك پسرتولد او، از مادرش صاحب 
 .سيمپسون منقلب شد ولي چيزي نگفت» .او ديگر رفته. ديگر هرگز او را نخواهيم ديد«

چند  آن ماوقعِ شرحِ ضمنِجندلي . هاشان رخ داد الي حرف به ديگر هم ال انگيزِ حتي يك اتفاق حيرت
تر از اين يكي  هايي به مراتب مجلل ران اي كه گردانده بود تعريف كرد، رستو العاده هاي فوق سال، از رستوران

كند اي كاش منا قبالً، يعني  مهيج تعريف كرد؛ گفت آرزو مي بعد يك چيز . كه با دخترش در آن نشسته بود
اي بود،  العاده جاي فوق«: ه ديدارش آمده بود و افزودخوزه، ب شمال سن ايِ ي رستوران مديترانه در زمان اداره

                                                            
1 Ken Auletta 
2 Nick Pileggi 
3 Sacramento 
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نمود، پدر  زده مي سيمپسون حيرت» .حتي استيو جابز. آمدند هاي موفق دنياي تكنولوژي به آنجا مي تمام آدم

منا هر جور بود از پس » .هاي عالي مرد نازنيني بود، با انعام. اُه آره، عادت داشت به آنجا بيايد«: اضافه كرد
  »!ستاي تو  استيو جابز همان پسر گمشده« :دش بر آمد و نگفت كهخو

 1روما  ي اسپرسو رستوران به جابز زنگ زد و در كافه ي تلفنِ شان، خيلي محرمانه از باجه مالقات در پايانِ
ز رفت و هنو ي ابتدايي مي مدرسه آن موقع بهكه (همراه خود آورد  هم جابز ليسا را. در بركلي قرار گذاشتند

شب بود كه همگي به كافه رسيدند و سيمپسون داستان را  10ساعت نزديك  ).با مادرش كريسان برنان بود
را به خاطر  - جندلي- مرد آن آنجا و حتي . خوزه شوكه شد جابز با شنيدن ماجراي رستوران سن. تعريف كرد

ه آن رستوران رفته بودم و خوب من چند باري ب. آور بود شگفت«: بعدها از اين كشف چنين ياد كرد .آورد مي
با اين » .حتي با هم دست هم داده بوديم. مو تبار و كم مردي بود سوري. مالقات با صاحبش را به ياد داشتم

آن موقع آدم ثروتمندي بودم و به او اعتماد نداشتم، چه بسا از من «: حال هنوز تمايلي به ديدن او نداشت
  ».از منا هم خواستم چيزي راجع به من نگويد. دانكش ت ميكرد يا كار را به مطبوعا اخاذي مي

يك (ي او با جابز مطلع شد  ها بعد جندلي در اينترنت از رابطه منا هرگز چيزي نگفت ولي سال
 .از جندلي به عنوان پدر خود نام برده ،مرجع كنجكاو ذكر كرده بود كه سيمپسون در يك كتابِ نويسِ وبالگ
آن زمان جندلي براي چهارمين بار ازدواج كرده و به .) نتيجه گرفته بود كه او بايد پدر جابز هم باشد سپس

سال . مشغول به كار بود 4در نوادا 3در غرب رينو 2نتاو در پاتوق و كازينوي بوم پذيراييعنوان رئيس بخش 
اين ماجراي استيو جابز «: يدرا براي مالقات با سيمپسون آورد، پرس 5وقتي همسر جديدش راسيل 2006

پدر بيولوژيكش نداشته و با اي به ديدار  منا داستان را تأييد كرد ولي افزود كه جابز هيچ عالقه» چيست؟
پدرم يك «: گفت سيمپسون به من مي. كنار آمدماجرا رسيد كه جندلي هم با اين  شبه نظر. ندارد

وقت با استيو تماس  هيچاو . منفعل است العاده دمي فوقآانديش ولي در عين حال  گوي فكور و زيبا داستان
 ».نگرفت

كرد كه به سال  ”شده پدر گم“ي دومين رمانش  مايه سيمپسون جستجو در پي جندلي را تبديل به بن
 آن كتاب را راضي كرد كه طرح روي جلد )طراح لوگوي نكست(اي  افسانه جابز، پاول رند .منتشر شد 1992

تعدادي بعدها  منا. »خيلي وحشتناك بود و هرگز ازش استفاده نشد«: ولي بنا به قول سيمپسون  را كار كند
ني با رما نوشتنِ مشغولِ 2011ص و در امريكا پيدا كرد و در سال مي جندلي را در ح از اعضاي خانواده

عمو سوريه در واشنگتُن براي او مهماني شام ترتيب داد كه  حتي سفير. شد هاي سوري خود ي ريشه مايه بن
 .اش كردند عموي سيمپسون هم با پرواز از فلوريدا آمدند و همراهي و زن

كرد كه جابز سرانجام جندلي را مالقات خواهد كرد ولي هر چه زمان جلو رفت او  سيمپسون فكر مي
اش در  و پسرش، به مهماني تولد سيمپسون در خانه ، جابز2010در . ي كمتري به اين كار نشان داد عالقه
بيولوژيكش نگاه كرد ولي جابز آنها را  هاي پدربزرگ به عكس ايستاد و دقايقيبراي ريد . آمدندآنجلس  لوس

                                                            
1 Espresso Roma 
2 Boomtown 
3 Reno 
4 Nevada 
5 Roscille 



ت س ی ب ل  ص  ٢٣٧ :صـفـحــه | ف
وقتي صحبت از خاورميانه . ي سوري خود نداشت ريشه وخاطري به رگ  تعلقاو هيچ . ناديده گرفتبه كلي 

در هاي بهار عربي  داد، نه حتي وقتي كه سوريه درگير شورش نظر نشان نمي ابرازا شد رغبتي به بحث ي مي
: وقتي من گفتم دولت اُباما بايد مداخالت بيشتري در مصر، ليبي و سوريه بكند، او گفت. شد 2011سال 

نا اگر كاري بكنيم به ف. آنجا بايد چه غلطي بكنيمدر داند  كس نمي كنم در اصل هيچ من كه فكر مي«
 ».ايم ايم، اگر نكنيم باز هم به فنا رفته رفته

ها او و منا اغلب  در طول سال. اي دوستانه با مادر بيولوژيكش جوآن سيمپسون برقرار كرد جابز رابطه
بخش بود ولي برخي مواقع هم احساسي  اين ديدارها هميشه لذت. گذراندند ي جابز مي كريسمس را در خانه

استيو را دوست دارد و بابت دور كردن او  نهايت بيگفت  زد و مي ختيار زير گريه ميا جوآن گاهي بي. شد مي
سال   يك. شد داد و اوضاع به سامان مي ولي هر بار، جابز به او قوت قلب مي. كرد از خود عذرخواهي مي
 ».فتهمه چيز خوب پيش ر. اي داشتم العاده فوقدوران كودكيِ من . نگران نباش«: كريسمس به او گفت

  
  

  ليسا
 

جابز . آمد در كودكي پدرش تقريباً هرگز به ديدنش نمي. اي نداشت العاده كودكي فوقدورانِ اما ليسا برنان 
خواستم پدر باشم، بنابراين  نمي«: زد، به من گفت ناشي از پشيماني كه در صدايش موج مي بعدها با تأثرِ

يك روز وقتي ليسا سه سال داشت با اتومبيل از  .كرد مي ييبا اين حال گاهي تقال» برايش پدري نكردم
دانست او  ليسا نمي. شد كه تصميم به توقف گرفت اي كه براي او و كريسان خريده بود، رد مي جلوي خانه

اين اتفاق يك يا . هاي جلوي خانه نشست و داخل نشد، فقط با كريسان صحبت كرد استيو روي پله. كيست
كرد و  ي ليسا يا ساير موارد صحبت مي آمد، كمي راجع به مدرسه خبر مي بز بيجا. داد دو بار در سال رخ مي

 .رفت بعد سوار مرسدسش از آنجا مي
اي  جابز ديگر زير فشارهاي فرساينده. اين ديدارها هم افزايش يافت) 1986سال (ساله شد  8ليسا كه 

تر و البته در  تر و دوستانه ا فضايي آرامحاال در نكست، ب. چون ساخت مكينتاش يا جنگ قدرت با اسكالي نبود
به عالوه وقتي ليسا به كالس سوم پا گذاشت، . آلتو يعني نزديك محل زندگي كريسان و ليسا بود پالو

آموز منتخب  اي باهوش و هنرمند است و همان موقع هم به خاطر قلم خوبش، دانش فهميدند كه بچه
اش هم به  در عين حال چهره. بود -دار پدرش ميراث-سارت ليسا پرحرارت و سرزنده و با ج. معلمين شد

جابز يك روز براي متعجب كردن .  استيو شباهت داشت؛ با ابروهاي كماني و صورتي شبيه اهالي خاورميانه
  »!ببين ومن«: كشيد جيغ ميزد و  فلك مي و ليسا در راهرو چرخ. همكارانش، ليسا را به دفتر خود برد

شاغل در نكست و يكي از دوستان خوب جابز، به خاطر  مشربِ مهندس قدبلند و خوشاَوي توانيان، 
: داشتند مي ي كريسان بر رفتند، ليسا را هم از خانه وقتي كه براي شام بيرون مي آورد كه هر وقت و بي مي

اين حال استيو با . خوار بودند ولي ليسا نه خودش و كريسان هر دو گياه. استيو خيلي با دخترش مهربان بود«
 ».داد كرد ليسا جوجه سفارش بدهد و او هم مي پيشنهاد مي. مشكلي نداشت

خوار گير افتاده بود كه براي  خوردن جوجه، بدل به ولخرجي كوچك او شد چون بين پدر و مادري گياه
 و ا خوارم«: بعدها در مورد دوراني كه با مادرش بود، نوشت. احترامي معنوي قائل بودند ،غذاهاي طبيعي
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ها موهاشان را  خريديم، جايي كه زن هايي پر از بوهاي مختلف مي را از مغازه -نه و لوبياگَ نه، گَكاسني-بارمان 

دار  يك چندباري مرغ سوخاري طعم. خورديم ولي گاهي اوقات غذاهاي خارجي هم مي. كردند رنگ نمي
دادند، ما هم  دار تحويل مي ليفُ بعد توي پاكت پختند و باريكه با سيخ روي آتش مي گرفتيم؛ گوشت را باريكه

اش تبديل به يك تعصب شخصي شده  پدر ليسا كه عادات غذايي» .خورديم داغ با دست توي ماشين مي داغ
ليسا به شخصه شاهد بود كه جابز بعد از اينكه فهميد . گير بود بود، در انتخاب مواد غذايي خيلي سخت

 جابز بعد از مدتي كه در اپل غذا. ي كره بوده، يك دهان سوپ باال آوردخورده حاو سوپي كه هميشه مي
حتي ليسا هم فهميده بود كه عادات . هاي محكمش برگشت خوردن را شُل گرفت، دوباره به سراغ رژيم

توانست  زيستن مي  ي زندگي است، سبكي كه در آن زهد و ساده ي نوعي از فلسفه كننده غذايي او منعكس
شود و  آب حاصل مي كم نيكو از زمينِ رمنِاعتقاد داشت كه خ«: گفت ليسا مي. را به اوج برساند قواي ديگرِ

خودشان  اينكه، چيزها به ضد: دانستند دانست كه اكثر مردم نمي اي را مي پدرم معادله. آسودگي از خودداري
  ».شوند بدل مي
با «: گفت ليسا مي. بخش شوند شديداً لذت شد لحظات با هم بودن پدر، باعث مي حضور و گاه سرديِ عدم

كه صداي خدا براي دقايق يا ساعاتي بود  ي ما، مثل اين آمد خانه كردم، ولي بعضي روزها مي او زندگي نمي
. رفتند روي مي ليسا خيلي زود به جابز عالقمند شد طوري كه با هم به پياده» .انداز شود مان طنين در گوش

ي جوآنا هافمن و  كرد و اغلب سري هم به خانه آلتوي قديم، اسكيت مي ي آرام پالوها حتي با او در خيابان
» .ليسا آمده«: ي هافمن برد، خودش در زد و گفت جابز اولين باري كه ليسا را به خانه. زد اَندي هرتزفلد مي

 ي چانهنداشت،  شبيه او اي چانهكس  مثل روز روشن بود كه دخترش است، هيچ«: هافمن بالفاصله فهميد
دانست والدينش از هم طالق  هافمن كه خود تا ده سالگي نمي» .استيو درست مثل يك امضاي شخصي است

اند، جابز را تشويق كرد تا پدر بهتري باشد و استيو نصيحت او را به گوش آويخت و بعدها بابت آن از  گرفته
 .جوآنا تشكر كرد

ي پايين كه  در طبقه. اتاق گرفتند 1عالي و منظم اُكورا و در هتلِبار ليسا را با خودش به توكيو برد  يك
از تركيب يكي از  ؛داد سفارش مي 3سوشي از نوع اوناگي هاي بزرگ بود، جابز سيني 2مخصوص سرو سوشي

 اتقطع. اش را نقض كند شده رژيم گياهي  پخته داد مارماهيِ  خوشش آمد كه اجازه چنانهاي غذا  ظرف
شان  چطور غذا در دهان :د كهآور مي يادبه بعدها ليسا  ند وخوشمزه داشت سِاز نمك يا س روكشي ،سوشي
اولين بار در براي هاي غذا،  با آن سيني«: بعدها نوشت. شان نيز هاي رابطه شد؛ و البته همزمان، يخ آب مي

هاي سرد،  خوردن آن ساالدوي، آزاد بودن و گرميِ او بعد از ر كنارش احساس آرام و خوشنودي كردم؛ زياده
 زير آن سقف و به خودش كمتر سخت گرفت ،آن روز. داد دور از دسترس را نويد مي باز شدن يك فضايِ

 ».طراز با بقيه هم شدآدمي  ،من و ها كوچك و خوراك هاي كُرسيبا آن  ،زيبا شرقيِ
مزاج بود كه با ديگران  دمدمي قدر با ليسا جابز همان. شان هميشه شيرين و روشن باقي نماند ولي رابطه

و اغلب ابداً . در ديداري سرزنده و شوخ، در ديدار بعد سرد و خشك. دائم در نوساني ميان عشق و طرد. بود
يك بار به . كرد امني مي شان احساس نا ليسا هميشه در رابطه«: بنا به قول هرتزفلد. نبود پيشِ ليساذهنش 

                                                            
1 Okura 
2 Sushi 
3 Unagi 
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ليسا كامالً دلواپس و مأيوس شده . يو هم بيايد ولي خيلي خيلي دير كردجشن تولدش رفتم كه قرار بود است

  ».بود كه باألخره با آمدنش گُل از گُلِ دخترك شكفت
شان پر فراز و فرود بود و هر فرودي به  رابطه ،ها در طول سال. ليسا آموخت كه در مقابل او تند مزاج باشد

ها بدون ارتباط با هم سر  اي ماه بعد از هر مشاجره. كشيد لجاجتي كه در هر دو بود، به درازا مي خاطرِ
توانا نبود؛ نه حتي وقتي  ،ها زخم خواهي، يا تالش براي التيامِ كدام در برقراري رابطه، معذرت هيچ. كردند مي

، داشت با دقت و اشتياق 2010يك روز در پاييز . گريبان شد به   كه جابز با مشكالت مزمن سرطان دست
وقتي كه (ها كه او را با ليسا  كرد، روي يكي از عكس اي بود برايم مرور مي قديمي را كه در جعبه هاي عكس

از آنجايي كه تمام » .زدم ي كافي بهش سر نمي شايد به اندازه«: داد، مكثي كرد و گفت نشان مي )كوچك بود
بدون . ي بزند يا ايميلي بفرستدخواهد به دخترش زنگ آن سال را با ليسا حرف نزده بود، پرسيدم كه آيا نمي

  .را از سر گرفت هاي قديمي مرور عكس ،اي به من خيره شد و بعد لحظه ،پلك زدن
  
 

  پيشه عاشق
 

هر باال و . هاي عجيب و غريب شد، آن هم عشق پيشه مي ها در ميان بود جابز شديداً عاشق وقتي پاي زن
گذاشت و در دوري از عشقش دچار غم و  در ميان ميداد با دوستانش  پاييني را كه در روابط عشقي رخ مي

آنجا كنار . ي سيليكان رفت با جوآن بيز به يك مهماني شام كوچك در دره 1983در تابستان . شد غصه مي
مطمئن نبود كه مرد كناري  1جنيفر ايگان .ي ليسانس از دانشگاه پنسيلوانيا نشست يك دانشجوي دوره

شان دوام نخواهد آورد و استيو مجذوب ايگان شد كه  دانستند كه رابطه ميب خو آن روزها جابز و بيز. كيست
. فرانسيسكو بود در سان  اي نامه ، مشغول كار براي هفتهيدر آن موقع با استفاده از فرصت تعطيالت تابستان

پاتوقي  رفتند؛ 2سپس دو نفري به كافه جكُلين. جابز شماره تلفن ايگان را پيدا كرد و با او تماس گرفت
 .داد هاي گياهي درجه يكي به دست مشتريان مي ي تلگراف كه سوفله كوچك نزديك تپه

ورد در  در يكي از رويدادهاي مك. كرد يك سال با هم بودند و جابز اغلب براي ديدار به شرق پرواز مي
ا هواپيما عازم بوستون، به جمعيت بزرگي كه گردش آمده بودند گفت كه خيلي عاشق است و بايد زودتر ب

وقتي در نيويورك بود، جنيفر خودش را با قطار !) ها هستند ملت هم كه عاشق اين حرف. (فيالدلفيا شود
ي شرقي باشند؛ براي غذا خوردن به كافه  ي چيات در كنارهرساند تا با هم در هتل كاراليل يا آپارتمان جِ مي

تغيير دكوراسيون بدهد سر آن را  خواست رمو كه جابز مي نبه آپارتمان س) متناوباً( .رفتند مي 3لوكزمبورگ
  .رفتند مي) يا الاقل اُپرا(زدند و به سينما  مي

رفتند،  از موضوعاتي كه سر آن با هم كلنجار مي. زدند ها با هم تلفني حرف مي ها هم ساعت خيلي شب
 ”.دلبستگي به ماديات اجتناب بورزدمهم است كه آدمي از “ :توان يكي از عقايد بودايي جابز را برشمرد مي

، به نوعي از  فكري اند و براي نيل به روشن ها بيمارگونه ي آدم گرايانه عاليق مصرف كه گفت به جنيفر مي
                                                            

1 Jennifer Egan 
2 Jacqueline 
3 Luxembourg 
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   ي كوبون چينو حتي براي جنيفر يكي از نوارها. گرايي نباشد زندگي نياز داريم كه در آن دلبستگي و مادي

. كرد آن راجع به مشكالت ناشي از ميل و هوس به چيزهاي مختلف صحبت ميرا فرستاد كه در  -استاد ذن-
را پس زد و پرسيد كه آيا جابز با ساختن كامپيوترها و ساير محصوالتي كه مطلوب مردم  عقايد ايگان اين

فاحش عصباني شد و خيلي  از اين دوگانگيِ«: گفت گذارد؟ ايگان مي ي خودش را زير پا نمي است، فلسفه
 ».به آن مجادله كرديم راجع

از دلبستگي به  ستيباي آدمي، بر اين عقيده كه فاخر محصوالتتوليد  برايجابز  اشتياقِدر پايان، 
بيرون آمد، ايگان تعطيالت  1984ي  وقتي مكينتاش در ژانويه. اجتناب بورزد، غلبه كردتجملي  هاي دارايي

مادرش  هاي شامِ مهمان. كرد فرانسيسكو سپري مي در سان زمستاني را دور از پنسيلوانيا در آپارتمان مادرش
جلوي در ظاهر شد و با يك مكينتاش در بغل، يك  -با آن شهرت ناگهاني-خيلي تعجب كردند وقتي جابز 

 .راست به اتاق خواب ايگان رفت تا آن را روي ميز بچيند
گويا به همين . عمرش را گفته بود كوتاه بودن شومِ بينيِ جابز مثل چند دوست ديگر، به ايگان هم پيش

يك « :ايگان بعدها گفت كه جابز خيلي محرمانه گفته است. اخالق نبود خاطر هم چندان صبور و خوش 
پايان  1984ي آنها در پاييز  رابطه. دارد» خواهد انجام بدهد ي آن چيزهايي كه مي حس فوريت راجع به همه

 .داند هنوز خود را براي ازدواج جوان ميكه يافت، ايگان خيلي واضح به جابز گفت 
ي كاري،  بود و جابز در راه رفتن به يك جلسه 1985اوايل سال . اندكي بعد نزاع جابز و اسكالي باال گرفت

كرد،  كار مي -غيرانتفاعي اتي كامپيوتر براي مؤسس مسئول تهيه-بنياد اپل  افرادي كه برايدر دفتر يكي از 
يك  خالصِ باصفاي يك هيپي همراه با هوشِ الغر اندام نشسته بود كه منشِ لوندآنجا يك زن ب. توقف كرد

زيباترين زني بود كه تا آن موقع «: گفت جابز مي. دس بودنامش تينا رِ. شد متخصص كامپيوتر در او ديده مي
  ».ديده بودم

زندگي  پسرش دوستتينا گفت نه، چون آن زمان با . ش كردشام دعوت بههمان فردا به او زنگ زد و 
. روي در نزديكي پارك برد و دوباره تقاضايش را مطرح كرد چند روز بعد، جابز او را با خود به پياده. كرد مي
  همان. تينا آدم صادق و راحتي بود. خواهد با استيو بيرون برود و رفت گفت كه مي پسرش دوستبار او به  اين

به زودي  اتتغيير. از هم پاشيدن است فرُاش در شُ زندگيكه ت دانس زير گريه زد چون مي ،شب بعد از شام
اولين «: جابز بعدها گفت. وودسايد نقل مكان كرد بدون مبلمانِ به عمارت رِدسچند ماه بعد . نداز راه رسيد

كنم كسي بتواند بهتر از او مرا  تصور نمي. ارتباط خيلي عميقي داشتيم. كسي بود كه واقعاً عاشقش شدم
 ».كنددرك 
در با او به راحتي خود از ماجراي فرزندخواندگي را  جابز رنجِاز اين رو آمد و  اي آشفته مي دس از خانوادهرِ

يك بار به من گفت استيو . خاطر بوديم خود رنجيده ِ هر دو از دوران كودكي«: گفت دس ميرِ. ميان گذاشت
شان خيلي نمود  عشق» .تعلق خاطر داريم كه ما از جنس محيط پيرامون نيستيم و به همين خاطر به هم

قدر در  هاي آنها در سالن نكست همان شان مستعد بروز در انظار عمومي بود؛ معاشقه خارجي داشت و رابطه
با اين حال جابز . ي وودسايد هاي خانه سينما يا در مقابل مهمان هاي يادها مانده كه دعواهاشان در سالن

به  ،دستوصيف شيدايي جابز نسبت به رِ ضمنِجوآنا هافمن . كرد ستايش مي همواره صداقت و سادگي او را
ها و اختالالت عاطفي را بنگرد  استيو گرايش جالبي داشت به اينكه آسيب«: طور كامالً درستي اشاره كرد كه

 ».تبديل كند ها بودنِ آدم هايي از معنوي آنها را به نشانه ،خود و در ذهنِ
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يك روز . هايش را درمان كند دس را با خود به سفر اروپا برد تا زخماخراج از اپل، رِ با 1985در سال جابز 

نغروب روي پايستاده بودند كه سخن از ماندن در فرانسه يا سكونت به مدتي نامعلوم در  1لي برفراز رود س
اي بود  استيو مهره. نه دس به آن عالقه داشت ولي جابزرِ. اي بيشتر عاشقانه تا جدي آنجا به ميان آمد؛ ايده
سال بعد  25» .دهم من انعكاسي هستم از آنچه انجام مي«: ل به تينا گفتروي پ. طلب سوخته ولي هنوز جاه

انگيز لحظات  دس با ارسال ايميلي خاطرهزماني كه از هم جدا شده ولي هنوز در پيوندي عاطفي بودند، رِ
  :گونه يادآوري كرد حضور در پاريس را اين

  
 تكيه داده، به آبِهايِ سنگي و صيقليِ پل  نرده لي در پاريس، هوا ابري بود و ما بهپ رويِ 1985 بستانِتا«

دنياي تو از من گسست، سپس ايستاد و  ،ي تلخ در همان هنگامه. در زير پامان خيره بوديم سبز و غلتانْ
خواستم از آن  مي. ات بپيچد و دوباره خود را شكل دهد صبر كرد تا مثل يك پيچك به دور انتخاب بعدي

كوشيدم متقاعدت كنم تا با من در پاريس يك زندگي جديد را بيĤغازي، تا سرپوشي باشد . پيشامد فرار كنم
خواستم آهسته از آن پرتگاه تاريك دنيايِ  مي. در ما جان بگيردمان، تا چيزهاي ديگري  بر خود قديم

ساده،  نام و نو شدن، جاري شدن در يك زندگيِ براي دوباره پديدار شدن، بي ؛ات بيرون بياييم شكسته درهم
خواهد خيال كنم  دلم مي. كودكان قشنگ درست كردن غذاهاي خوب و آسان، هر روز با هم بودن مثل بازيِ

شود كرد؟ خودم را از  چكار مي“ :اي اين رؤيا در نظرت آمد، قبل از آنكه بخندي و بگويي راي لحظهحتي ب
ي ترديد، قبل از آنكه آينده خشن از راه برسد،  خواهد خيال كنم در آن لحظه دلم مي ”.ام كار بي كار كرده

اي آغاز  ساده در جنوب فرانسه زندگيِاي  ما را با خود ببرد و از هم دور كند، اين را نگفتي و با هم در مزرعه
هم آمدند و   هامان در كنار، روزها خوش و خرم از پيِ ه هاي پيري در صفا مانديم و با نو كرديم و تا سال

  2».تازه، گرم و عطرآگين از صبر و اُنس بود هاي نانِ درست مثل قرص ،مان گذشتند و دنياي كوچك
  

وودسايد متنفر  ي خالي از مبلمانِ دس از زندگي در خانهرِ. پايين آمدآن رابطه براي پنج سال باال رفت و 
دار و آشپزباشي استخدام كرد ولي  را به عنوان خانه 3پانيس ي كار در چز جابز يك زوج جوان با سابقه. بود

او گاه سري هم به آپارتمان خودش در . مصرف است جوي بي حضور آنها باعث شد تينا حس كند يك مداخله
 راهرويِ حتي يك بار روي ديوارِ. آسايي كه با جابز داشت رعد زد، به خصوص بعد از مشاجرات آلتو مي لوپا

ي استيو بود ولي در عين  تينا شيفته» .نوعي از سوءاستفاده است ،مسامحه« :منتهي به اتاق خواب نوشت
ي  دآوري كرد كه چقدر رابطهبعدها يا. كشيد توجه باشد، عذاب مي توانست بي حال از اينكه او چقدر مي

كسي كه در مراقب از تو به  برايعميق  گفت دلواپسيِ مي. عاشقانه با آدمي خودمحور باعث رنج و عذابش بود
  .كند كس نمي رسد، يك نوع جهنم مضاعف است كه آرزويش را براي هيچ نظر عاجز مي

رحمي تا مهرباني  طيفي از بي«: گفت مي هرتزفلد. هاي مختلف با هم فرق داشتند به هر حال آنها از جنبه
هاي كوچك و بزرگ آشكار  ي جنبه دس در همهمهرباني رِ» !را فرض كن، هر كدام در يك سر طيف بودند

                                                            
1 Seine 

  Donate ار باتك اگر تا اآلنراستي . تسا ريظن يب هكارچ لمبا يمبه ترجمه و نگارشِ پاراگرافي كه از نظرتان گذشت   2
   ؟ديزنب يرس  www.narenji.ir/steveبه اينجا  كهه يدسر شتقو ديكن يمن ركفايد،  نكرده

3 Chez Panisse 
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 و حتي مراقبِ) مثل پدر خودش( رواني كمك به بيماران داوطلبِ. داد خياباني پول مي گدايانِبود؛ هميشه به 

 ديگري جابز را به گذراندن وقت بيش از هر كسِ. احساس راحتي كننداين بود كه ليسا و كريسان با او 
قلبش گرچه او را در نظر  رقت. بودخودانگيخته نطلب و  جاهمثل جابز اما . كرد ترغيب مي ،بيشتر با ليسا

هرتزفلد . بمانندباقي موج مشترك  ولي مانع از آن بود كه روي يك طول ،داد جلوه ميفردي معنوي  استيو
 ».هاي متمايزشان، بارها و بارها با هم دعوا كردند به خاطر شخصيت. ثبات بود شان خيلي بي رابطه«: گفت مي

شناسي اساساً چيزي شخصي  ي زيبايي دس معتقد بود سليقههاي بنياديني داشتند؛ رِ در فلسفه نيز تفاوت
افراطي از  داريِ را متهم به جانبدس او رِ. است؛ ولي جابز اعتقاد داشت چيزي جهاني و قابل اكتساب است

ست كه به مردم سليقه بدهيم، كه بهشان بگوييم ااستيو معتقد بود اين شغل ما «: كرد جنبش باوهاوس مي
عميق، هم به  معتقدم با توجه. من با اين ديدگاه موافق نبودم. از چه چيزي بايد خوششان بيايد يا نيايد

 ».آنچه فطري است و رنگ حقيقت دارد، فرصت ظهور و بروز دهيم درون خودمان و هم ديگران، قادريم به
. شد دار مي  با جدايي هم جابز غصه. رفت اگر براي مدتي طوالني با هم بودند اوضاع خوب پيش نمي

به دوستانش گفته بود . توانست بپذيرد استيو از او خواستگاري كرد ولي تينا نمي 1989سرانجام در تابستان 
اش با جابز آن  تشويش بزرگ شده بود و رابطه راي پ او در خانواده. ر حتماً ديوانه خواهد شدبا اين كاكه 

شان ناپايدار  دس همراهيمخالف به هم جذب شده بودند كه به قول رِ آنها دو قطبِ. كرد محيط را تداعي مي
از . باشم ”تكنولوژي ، نماداستيو جابز“توانستم همسر خوبي براي  نمي«: طور توضيح داد او بعدها اين. بود

هايش  مان هم قادر به تحمل نامهرباني در تعامالت فردي. ها تحمل آن وضع برايم دشوار بود بسياري جنبه
خواستم كناري بايستم و ببينم كه او ديگران را اذيت  خواستم اذيتش كنم و نه مي در كل، نه هرگز مي. نبودم
  ».كننده و دردناك بود خسته. كند مي

  
. بود اي براي منابع بهداشت رواني شبكهكمك كرد كه  1باز ذهن دس به تأسيس بنياد، رِشان پس از جدايي
را مطالعه كرد و  2پزشكي راجع به اختالل شخصيتي نارسيسيزم ي راهنماي روان بار كتابچه به طور اتفاقي يك

واضح بود از علل درگيري من توضيحي دقيق و «: گفت مي. زد به نظرش با خصوصيات شخصي جابز مو نمي
با او؛ آنقدر واضح كه فهميدم خواست من از استيو براي ماليمت بيشتر و خودمحوري كمتر، درست مثل اين 

هايش راجع به ليسا  و نيز توضيحي بود براي برخي از انتخاب! است كه از يك نابينا انتظار داشته باشي ببيند
 ».يا بهتر بگويم فقدان ظرفيت همدلي-دلي بود ي او هم به نظر من مشكل عمده. دخترش-

  
ولي جابز حتي بعد از ازدواج . و سپس طالق گرفت .دو فرزند شد كرد و صاحب دس بعدها ازدواجرِ

وقتي جنگش با سرطان آغاز شد، تينا با او در تماس بود و . خورد ي او را مي موفقش باز هم غصه
 گر«: يك بار به من گفت. شد شان اغلب خيلي احساساتي مي رابطهدس با يادآوري رِ. كرد اش مي پشتيباني
ها قبل  ام به او از دهه ي دلخواه شد ولي دلواپسي و عالقه آن رابطه گيري شكل مانع از هامان، ارزشچه تضاد 

با بغض  و دس ياد كرداز ظهر كه در اتاق نشيمن بوديم و از رِ جابز هم يك روز بعد » .تاكنون ادامه يافته

                                                            
1 OpenMind 

  م.خودشيفتگي: به طور خالصه   2
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هايش پايين  روي گونه و در حالي كه اشك» ام ام ديده هايي است كه در زندگي ترين آدم يكي از صادق«: گفت
گفت هميشه از  جابز مي» .مان وجود داشت چيزي غيرمادي در مورد او و در مورد رابطه«: لغزيد، افزود مي

ولي هر دو بر سر يك . ين حسرتي در دل دارددس نيز چندانست كه رِ شان پشيمان بوده و مي فروپاشي رابطه
 .تقدير چيز ديگري بود :چيز توافق كامل داشتند
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 بیست و یکفصل 
  

  مرد خانواده
 

 ی جابز در خانه با قبیله
  
  

  
 .1991با لورين پاوِل، 

  
  

  لورين پاوِل
 

توانست مشخصات زن  آماتوري مي هاي جابز، هر همسريابِ بازي ي عشق بر مبناي تاريخچه ،در اين مقطع
حال  ي كافي قوي تا جلوي او بايستد ولي در عين  باهوش ولي فروتن؛ به اندازه: درَمش مناسب براي او را بر

راحت عبور كند؛ تحصيل كرده و مستقل ولي آماده براي ساختن يك  ها با خيالِ آنقدر آرام كه از پريشاني
او  مهارِي كافي زرنگ تا چگونگي  اي آسماني؛ به اندازه بين اما با روحيه اقعزندگي راحت براي او و فرزندان؛ و

و البته چه بهتر كه زيبا، بلند . را ياد بگيرد و در عين حال آنقدر مطمئن كه الزم نباشد هميشه چنين كند
  .و عالقه به غذاهاي گياهي لطافت ،طبعي بود؛ با شوخ قامت، باريك و بلوند مي

تر  اگر بخواهم دقيق. چنين زني وارد زندگي جابز شد ،دسكمي پس از جدايي از تينا رِ 1989در اكتبر 
ديد از “ ي كالسِ شنبه جابز يكي سخنرانانِ روز پنج. او شد ذكر كنم، چنين زني درست وارد كالسِ درسِ

صيل شده و بنا به التح غ و لورين پاوِل نيز به تازگي از همانجا فاربود ي تجاري استنفورد  در مدرسه ”باال
صندلي خالي پيدا دير رسيدند و  او و دوستش. جلسه آمده بود آنهاي كالس به  ي يكي از بچه توصيه
در نتيجه . شان كرد ها از اين كار منع چي نشستند اما يكي از كنترل تاالربنابراين در راهروي وسط  نكردند،
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وقتي . ي رديف جلو نشستند هاي رزرو شده صندلي پاوِل دست دوستش را گرفت و با هم رفتند روي دو تا از

يك دختر . به سمت راستم نگاه كردم«: گفت مي. پاوِل كنارِ جابز رسيد، يك راست هدايت شد به صندليِ
كمي خوشمزگي كردند و » .شروع كرديم به گپ زدن تا نوبت سخنراني من برسد. آنجا نشسته بود خوشگل

آزمايي هم اين بود كه  ي بخت جايزه .نده شدن در التاري آنجا نشستهلورين به شوخي گفت كه به خاطر بر
 ».استيو واقعاً پرستيدني بود«: گفت به منلورين . جابز او را به شام دعوت كند

ديد كه پاوِل رفت ولي بعد . بعد از سخنراني، جابز در كنار صحنه با دانشجوها مشغول صحبت شد
توجه از جلوي  بي. اش رفت براي همين مثل گلوله پي. وباره رفتد سپس .برگشت و بيرون جمعيت ايستاد

: خواست با او حرف بزند عبور كرد و بعد از اينكه در پاركينگ به پاوِل رسيد، گفت رئيس دانشگاه كه مي
لورين » گفتيم؟ و اينكه قرار شد من شما را به شام دعوت كنم؟ ببخشيد، ما يك چيزي راجع به التاري نمي«

بعد . و موافقت او و البته شماره تلفنش را گرفت» شب چطور است؟ شنبه«: جابز پرسيد. داد خنده سر
كروز در  هاي سانتا  كوهدر  1توماس فوگارتي خداحافظي كرد و به سمت اتومبيلش رفت تا خود را به پاتوقِ

از اما يك لحظه بعد . باالي وودسايد برساند؛ جايي كه گروه آموزش بخش فروش نكست مهماني شام داشتند
و، من بيشتر مايلم شام با او باشم تا با گروه آبا خودم گفتم، و«: ايستاد و چرخيدخداحافظي با لورين، 

لورين بله را » ”نظرت راجع به شام امشب چيست؟“آموزش، بنابراين سريع برگشتم پيش ماشينش و گفتم 
آلتو رفتند تا به يك رستوران گياهي بدبو در خيابان سنت  پياده در پالو. يك عصر پاييزي زيبا بود. گفت
 ».از آن شب تا اآلن هميشه با هم هستيم«: به قول جابز. تمام آنجا ماندند چهار ساعت. رسيدند 2مايكل

كست انتظار ميوانيان در رستواَوي تاستيو گاهي «: ي او كشيد، به گفته ران فوگارتي با گروه آموزشي ن
اي در  شد ولي وقتي راجع به آن شب باهاش حرف زدم احساس كردم كه اتفاق ويژه اطمينان مي غيرقابل
در  اسميت كه) كَت(پاوِل بعد از نيمه شب به خانه رسيد و به دوست نزديكش كاترين » .اش افتاده زندگي

كني با  باور نمي! كني چه اتفاقي برايم افتاد باور نمي«: بركلي بود زنگ زد و يك پيغام روي تلفنش گذاشت
ما «: در مصاحبه با من به خاطر داشت كه. اسميت فردا صبح زنگ زد و داستان را شنيد» !كي مالقات كردم

  ».ان بود، چون هر دو دانشجوي تجارت بوديمم هاي موردعالقه راجع به استيو زياد شنيده بوديم و يكي از آدم
: بود كشيدهبعدها شك كردند كه نكند پاوِل براي مالقات با جابز نقشه  ،اَندي هرتزفلد و چند نفر ديگر

كنم از همان اول استيو را هدف  تواند حسابگر هم باشد و من فكر مي لورين خيلي نازنين است ولي مي«
استيو بود را نگه  حاوي عكس هايي كه مجله جلد ،الج به من گفت كه لوريناش در ك اتاقي هم. گرفته بود

خفني در بين  ي دسيسهاگر واقعاً براي استيو ظاهرسازي كرده باشد، . داشته و نذر كرده بود جابز را ببيند
رفته بود كه  بزبه كالس جا او فقط به اين خاطر. ولي پاوِل بعدها تأكيد كرد كه ماجرا از اين قرار نبوده» .بوده

دانستم كه استيو  مي«: دانست كه چه كسي را خواهند ديد خواست بروند و حتي درست نمي دوستش مي
آنها «: آورد كه به خاطر مي» بيل گيتس باشد توي مجله مالِ كردم آن تصويرِ جابز سخنران است ولي فكر مي

كرد و برايم آدم چندان  نكست كار مي تويداشت استيو زماني كه . بود 1989اين مال . را قاطي كرده بودم
  » .، بنابراين رفتيمخواست برويم مينداشتم ولي دوستم  به كالسش اي به رفتن در كل عالقهمن . بزرگي نبود

                                                            
1 Thomas Fogarty 
2 St. Michael 
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قبالً فكر . شان شدم، تينا و لورين فقط دو زن در زندگي من بودند كه واقعاً عاشق«: جابز بعدها گفت

تينا و . ، همينام ولي واقعيت اين است كه او را فقط زياد دوست داشتم ز هم بودهجوآن بي كردم عاشقِ مي
 ».هاي واقعي من بودند بعد هم لورين، اينها عشق

پدرش خلبان نيروهاي . جرسي از همان نوجواني روي پاي خودش ايستاد در نيو 1963لورين پاوِل متولد 
در كاليفرنيا كشته شد؛ او داشت يك هواپيماي خراب  1آنا  ااي هوايي در سانت تكاور دريايي بود كه در سانحه

كرد كه به ناگاه آن هواپيما با هواپيماي خودش تصادم كرد ولي او به جاي اينكه  مي راهبريرا براي فرود 
ي مسكوني، پرواز را ادامه داد و  سريعاً اجِكت كند و جان خود را نجات دهد، براي پرهيز از سقوط در منطقه

بار شد ولي او خود  پاوِل تبديل به وضعيتي اسف مادرِ ازدواج دومِ. اي كشته شد هايت به صورت قهرمانانهدر ن
براي ده سال، لورين و . اش نداشت ديد چرا كه هيچ امكاني براي حمايت از خانواده را راضي به ترك آن نمي

خوب بودند تا مشكالت جزء به جزء ي پرتنش و بروز رفتاري  سه برادرش مجبور به استنشاق هواي يك خانه
شد گرفت واضح بود، بايد از  درسي كه مي«: گفت خودش مي. آمد او به خوبي از پس اين دوره بر. حل شوند
گونه است كه پول را ابزاري براي  ي من با پول اين رابطه. ي افتخارم بود شدم و اين مايه نياز مي ديگران بي

 ».اين، بخشي از آن چه كه هستم، نيست دانم ولي نيازي از ديگران مي بي
  معامالت با درآمد به عنوان استراتژيست 2التحصيلي از دانشگاه پنسيلوانيا، در گُلدمن ساكس بعد از فارغ

جان . داشت با مقادير هنگفتي از موجودي حساب اصلي مؤسسه سر و كار در آنجا. مشغول شدقطعي 
چندان اخالقي  ،اين شغل كه دمن داشت ولي لورين معتقد بودرئيسش، سعي در حفظ او در گُل 3كُرزين
سال  3بنابراين بعد از » .بودي  شد آنجا موفق بود ولي فقط در خدمت انباشت سرمايه مي«: گفت مي. نيست

براي هشت ماه زندگي در آنجا را تجربه و سپس در مقطع كارشناسي . استعفا داد و به فلورانس ايتاليا رفت
  .نويسي كرد ي تجارت استنفورد نام انشكدهارشد، در د

 
. آلتو دعوت كند شب جابز را به آپارتمانش در پالو نوبت او بود كه براي شنبه شنبه،  پنج بعد از آن شامِ

. اي لورين است تا بتواند استيو را خوب ببيند خانه كَت اسميت هم از بركلي آمد و وانمود كرد كه هم
استيو به من . خود كرده بود لورين او را از خود بي«: گفت اسميت مي. صميمي شدشان به زودي گرم و  رابطه

و منِ بيچاره در موقعيت عجيبي گير  ”كني، از من خوشش آمده؟ فكر مي  چي“ :پرسيد زد و مي زنگ مي
 »!آخر جواب اين آدم معروف را چه بدهم؟! خدايا :افتادم كه مي

ساله به چزپانيس رفتند؛ رستوران معروف آليس  11يساي سه تايي همراه با ل 1989شب سال نوي 
جدا از هم . اي بين جابز و پاوِل شد موقع شام اتفاقي رخ داد كه باعث شروع مشاجره. در بركلي 4واترز

، صداي در زدن آمد و 9ساعت  فردا صبح. ي كَت اسميت ماند رستوران را ترك كردند و پاوِل شب در خانه
اجازه هست بيايم داخل «: پرسيد. باران ايستاده بود زير يگل دستهبا كه را يافت بز جاپشت در، اسميت 

چند ساعتي گذشت و . و منتظرش نشست شداو هنوز خواب بود، پس جابز داخل اتاق » لورين را ببينم؟
                                                            

1 Santa Ana 
2 Goldman Sachs 
3 Jon Corzine 
4 Alice Waters 
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آخر هم،  دست. دارد هايش را از داخل اتاق بر توانست لباس اسميت هنوز در اتاق نشيمن منتظر بود چون نمي

جابز تا بعد از ظهر از . رفت 1خود پوشيد و براي گرفتن غذا به فروشگاه پيتزكافي شبِ  يك كت روي لباس
سپس جابز نطقش را . او هم رفت» .داخلت، يك دقيقه بيا كَ«: گفت ،بعد هم كه آمد. اتاق بيرون نيامد

اينجا نيست و از آنجايي كه تو بهترين داني پدر لورين درگذشته و مادرش هم  طور كه مي همان«: شروع كرد
. خواهم با لورين ازدواج كنم من مي«: سپس افزود» دوستش هستي، قصد دارم يك سؤال ازت بپرسم

  »كني؟ مان دعاي خير مي براي
وقتي او سرش را به » تو كه موافقي؟«: بعد از پاوِل پرسيد. اسميت روي تخت ولو شد و به فكر فرو رفت

  »!خب، اين هم از جوابت«: كان داد، اسميت جار زدعالمت موافقت ت
وار روي چيزي  جابز اين عادت را داشت كه براي مدتي ديوانه. ولي در واقع اين يك جواب قطعي نبود

خواست روي هر چيزي كه  در كار، هر وقت كه مي. تمركز كند و سپس ناگهان توجهش را از آن بر گيرد
ديگران چقدر سعي كه كرد  شد، فرقي هم نمي توجه مي ساير مسائل بي كرد و به كشيد تمركز مي ميلش مي

او و پاوِل در ميزان  اغلب. اوضاع به همين منوال بودنيز در زندگي خصوصي . كنند تا او را سر ذوق بياورند
ادر از جمله كَت اسميت و م- ها  كردند كه آن بيچاره روي مي ورزيدن به هم در جلوي ديگران، زياده  محبت
آهنگ  گذاشتنِها در عمارت وودسايد، صداي استريو را تا ته بلند و با  صبح جابز .كرد مي پاچه را دست -پاوِل
گاهي هم او را و البته . كرد ، لورين را از خواب بيدار مي2از گروه فاين يانگ كانيبالز ”كند مي  او مرا ديوانه“

باره  از تمركز شديدي كه در آن لورين مركز كائنات بود، يك استيو«: گفت اسميت مي كَت .گرفت ناديده مي
اين قدرت را داشت كه مثل شعاع ليزر روي . كرد شد و با فاصله از او روي كارش تمركز مي دور و سرد مي

ي ديگري پر  اما بعد به نقطه. كرد تان مي آمد روي شما، با نورِ توجهش گرم چيزي تمركز كند و وقتي مي
 ».كرد لورين را نگران مي بود كه همين. شد براي شما خيلي سرد و تاريك ميكشيد و  مي

به ميان از ازدواج پذيرفت، جابز ديگر حرفي  1990وقتي پاوِل درخواست ازدواجش را در اولين روز سال 
با اين اسميت او را  ،بازي آلتو كنار گودال ماسه باألخره يك روز كه در ساحل پالو. نياورد تا چند ماه بعد
تواند با  خواهد مطمئن شود كه پاوِل مي ماجرا از چه قرار است؟ جابز جواب داد كه مي: پرسش روبرو كرد كه

. ي جابز رفت در سپتامبر، لورين از صبر و انتظار خسته شد و از خانه. روش زندگي و شخصيتش كنار بيايد
در دسامبر، پاوِل را به بهشت سپس  .را برگرداند شان اون الماس ي نامزديِ ماه بعد، استيو با تقديم يك حلقه

آن موقع در . سال قبل شروع كرده بود 9رفتن به آنجا را او . در هاوايي 3ي كُنا تعطيالت خودش برد؛ دهكده
در اولين . گريخت جاي مشكالت اپل از دستيار خود خواست مكاني ساكت پيدا كند و سپس به آن بحبوحه

ي بزرگ در هاوايي  آن جزيره ساحِل هاي كاهگلي كه در آغوشِ هاي چوبي با سقف نظر، از ديدن آن خانه
اما خيلي زود به مانند . هاي شلوغ آنجا يك تفرجگاه خانوادگي بود با غذاخوري. پراكنده بودند، خوشش نيامد
داد،  يفرصتي دست مكه سادگي و زيبايي آنجا تكانش داد و هر زمان . گر شد بهشتي زيبا در نظرش جلوه

عشق . لذت فراوان برد ،به خصوص از سفري كه در ماه دسامبر با لورين به آنجا داشت. گشت مي بدانجا بر

                                                            
1 Peet’s Coffee 
2 Fine Young Cannibals 
3 Kona 
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ل گفت كه به پاوِ - تر البته اين بار رسمي- شب قبل از كريسمس باز هم . رسيده بود ي يك ميوه حاال ،آنها
  .پاوِل در هاوايي باردار شد. ا جلو انداختاين كار ر ،به زودي حضور شخص سومي. خواهد با او ازدواج كند مي

  
  

  1991مارسِ  18عروسي، 
  

ي ازدواج عقب كشيد حتي با اينكه در ابتدا و انتهاي  جابز دوباره از ايده. مشكل نبود تنها ،لبارداري پاوِ
رفت و  اوي  فراوان از خانه لورين با عصبانيت در پي اين اتفاق، .ازدواج داده بود ل پيشنهادبه پاوِ 1990سال 

بعد . طفره رفت شرايط جابز هم در آن مدت بد اَخم شد و از پذيرشِ. خودش شد آپارتمانِ براي مدتي ساكنِ
گل رز فرستاد و سعي كرد او را به  شدس باشد؛ برايمرتبه به سرش زد كه شايد هنوز عاشق تينا رِ يك

تعداد زيادي از . ي قلبي خود مطمئن نبود هيچ وجه از خواسته اما به. حتي ازدواج متقاعد كنديا بازگشت و 
است،  تر خوشگلپرسيد كدام  مي. زده كرد شگفت »نم؟بايد چه ك«دوستان و آشنايانش را با اين پرسش كه 

منا  هاي رمانِ آيد؟ بايد با كي ازدواج كنم؟ در يكي از فصل لورين يا تينا؟ از كدام بيشتر خوشم مي
دهد كه كدام  بيش از صد نفر را مورد پرسش قرار مي«كاراكتر جابز  ”يك آدم عادي،“ با نامِ سيمپسون

 . شوندگان خيلي كمتر از صد نفر بود البته اين قصه است؛ در حقيقت، تعداد پرسش» .عشقش زيباتر است

دس به دوستانش گفته طور كه رِ همان. باألخره دست به انتخابي درست زد ، جابزبا وجود اين همه ترديد
هر چند جابز در غم دوري از شريك . داشت گشت هرگز زندگي يا ازدواج خوبي نمي مي بر اوبود، اگر پيش 

آمد، دوستش  او از لورين خوشش مي. اش با پاوِل به مراتب پايدارتر بود برد ولي رابطه اش به سر مي روحي
دانست ولي  گر چه لورين را داراي شخصيتي معنوي نمي داشت، برايش احترام قائل و با او خيلي راحت بود و

ست چون با لورين اترين آدم دنيا  استيو خوشبخت«: گفت جوآنا هافمن مي. همتا بود گاهي بي او برايش تكيه
هاي  ها و تنش تواند او را به خود متعهد كند و باال و پايين ازدواج كرده كه زني باهوش است و مي

 رنجور نيست، ممكن است استيو حس كند او شخصيت از آنجا كه لورين روان. ياورداش را تاب ب شخصيتي
لورين خيلي شبيه به «: اَندي هرتزفلد هم با اين گفته موافق بود» .است  تينا را ندارد ولي اين احمقانه عرفانيِ

جابز  ».شان است ماندگاري ازدواجاش رمز  قدرت و پايداري. كامالً با او تفاوت دارددر عين حال تينا است ولي 
گاهش، اين ازدواج  گاه و بي فطرتيِ ستو پ شخصيتيخالف آشفتگي  بر ه بود؛نيز اين را به خوبي درك كرد

محفلي براي چيره شدن بر فراز و فرودها و نيز و  ،سرشار از وفاداري و صداقت ،دوام توانست با مي
  .ي او باشد هاي احساسي پيچيده جنجال

ولي اين به  بگيردمجردي -جابز به يك مهماني دانشجويي برايتوانيان تصميم گرفت قبل از عروسي اَوي 
له رفيق مذكر كه سهل بود، حتي آمد و در ضمن يك گَ جابز از مهماني خوشش نمي. سادگي گفتنش نبود

پروفسور كراندال بود؛  1وانيان و ريچارد كراندالبنابراين گروه فقط متشكل از ت. يك ساقدوش هم نداشت
توانيان يك ليموزين گرفت و وقتي . پيوسته بودنكست  بهكه با ترك آنجا بود علوم كامپيوتري در كالج ريد 

گفت كه ! در آمد، آن هم با يك سبيل قالبي و كت و شلوار مردانه ي جابز رسيدند، پاوِل پشت به خانه

                                                            
1 Richard Crandall 



ک ی و ت  س ی ب ل  ص  ٢٤٩ :صـفـحــه | ف
جابز، (مجرد سه  ،البته كه بعد از اين شوخي. ها بيايدجابز با آن -مذكر- خواهد به عنوان يكي از رفقاي  مي

فرانسيسكو راه افتادند تا ببينند  الكل نبودند به سمت سان كدام هم اهل نوشيدنِ كه هيچ )توانيان و كراندال
 .يا نه كردپا  مجردي بر-هاي دانشجويي از مهماني آوردي- در- مني  شود يك نسخه آيا مي

جا رزرو كند، بنابراين در  )1ماسون گرينز در فورت(ي جابز  توانيان نتوانست در رستوران گياهي موردعالقه
من «: جابز گفت ،روي ميز گذاشترا به محض اينكه گارسون نان اما . خيلي مجلل جا گرفت يك رستورانِ

و  اوهاي غذايي  كه هنوز با عادت د، توانيانرو همه را بلند كرد و بيرون ب» خواهم اينجا غذا بخورم نمي
. استيو يك انتخاب بهتر در آستين داشت. شان رفت ها آشنا نبود وحشت زده دنبال رستوران رفتارهايش در

. انداخت اش دهان را آب مي العاده هاي فوق همه را با خود به كافه جكُلين در ساحل شمالي برد كه آن سوفله
جايي كه هر . رفتند 3ساليتو رد شدند و به پاتوق سائو 2گيت از روي پل گُلدنسوار بر ليموزين  ،بعد از آن هم

هاي  مهماني به خوبيِ«: گفت توانيان مي. لب نزدنداصالً كدام يك گيالس مشروب سفارش دادند ولي 
ديگر  كسِ شد از اين بهترش را براي كسي مثل استيو ترتيب داد، آخر هيچ دانشجويي نشد ولي نمي-مجردي

خواست به توانيان بگويد كه با خواهرش منا سيمپسون ازدواج  مي. جابز قدردان او بود» .دم پيش نگذاشتق
  .ي محبت استيو به او بود ولي حتي فكرش هم نشانه نكرد،چه هرگز چنين  كند و گر

ريزي براي عروسي، خانمي كه  در جريان برنامه. اي از آنچه پيش رويش بود داشت دوگانه ل احساسِپاوِ
ولي هيچ . ها را نشان دهد آمد تا نمونه عمارت وودسايدهاي دعوت را انجام دهد به  قرار بود طراحي كارت

اي نگاه كرد و  قيقهجابز چند د. ها را روي زمين پخش كرد مبلماني نبود كه روي آن بنشيند، بنابراين نمونه
لورين به دنبالش رفت و او را در اتاق خواب . هر چه صبر كردند تا برگردد، برنگشت. از اتاق بيرون زد ،بعد

 »!افتضاحه. هايي كه كشيده نگاه كنم توانم به آشغال از شرش خالص شو، نمي«: استيو گفت. يافت
ساله با  36 مراسم ازدواج استيون پاول جابزِ ،5سميتيدر پارك ملي يو 4ني-  واه-  آه ، در لُژ1992ِمارس  18

از  ،لُژ نماي ساختمانِ. گردد مي بر 1920ي  قدمت آن مكان به دهه. ساله برگزار شد 27 لورين پاوِلِ
سبك  با الهام از آنها، تلفيقي معماريكه  تشكيل شده بزرگ افقيو الوارهاي  يبتون- يسنگ هاي بلند ستون
بنا، بيروني هاي بزرگ در نماي  دان آتش سازيِ و با هدف شبيه ”ها جنبش هنرها و پيشه“و  ”هنر تزئيني“

بزرگي دارد كه از كف  هايِ پنجره ،ساختمان. اندازها هستند چشم ،هاي آن بهترين ويژگي. است شكل گرفته
 .يدا هستندپاي و آبشارهاي يوسميتي  گنبدهاي صخره نيم آنها، از وراي اند و تا سقف باال رفته

. آمدند؛ از جمله پدر استيو، پاول جابز و خواهرش منا سيمپسون مراسم ازدواجِ آن دونفر به  50حدود 
ي سريال  نويسنده(ي كمدي تلويزيون شد  منا نامزدش ريچارد اَپِل را هم آورد، وكيلي كه در آينده نويسنده

بنا به اصرار .) ر در سريال را از نام همسرش گرفتها؛ او نام مادر هوم ي سيمپسون كارتوني معروف خانواده
 شي جوانب مراسم بايد تحت كنترل همه ،گرفته بود آمدند؛ چون طبق معمولاو همگي با اتوبوسي كه  داماد،
  .بود مي

                                                            
1 Fort Mason 
2 Golden Gate 
3 Sausalito 
4 Ahwahnee 
5 Yosemite 



ک ی و  ت  س ی ب ل  ص  ٢٥٠ :صـفـحـه|  ف
يوسميتي در دوردست پيدا   طبيعيِ باريد و يخچالِ برف شديدي مي :گير برگزار شد جشن در سالن آفتاب

، كوبون چينو بود؛ او چوبي را در دست لرزاند، زنگي را تكان داد، جابزي آموزگار  اجراي مراسم بر عهده. بود
ها  اين كار آخرش از درك اكثر مهمان- را در آتش ريخت و با صدايي آرام مناجاتي را زمزمه كرد  1وريخُب

  .طور نبود ولي اين» كردم مست كرده من فكر«: گفت توانيان مي. دور بود
ميتي بود و از آنجايي كه كامالً گياهي  ايِ انتهاي دره هاي صخره گنبد نيم كيك عروسي شبيهفاقد - ي يوس

همگي به  ، بعد از مراسم. بود، جز چند نفر بقيه به آن لب نزدند -مرغ، شير يا هر نوع مواد افزودني ديگر تخم
 -پر از تكل و شوخي خركي-هاي برفي يك جنگ تمام عيار  شر و شور پاوِل با گلوله سه برادرِ .گردش رفتند
است و ما از  2بيني منا، لورين از تبار جو نَمت مي«: گفت جابز در حال تماشاي آنها به خواهرش. راه انداختند

  ».3تبار جان موير
  
  

  اي براي خانواده آشيانه
  

ي اقتصاد به طور  هنگام حضور در دانشكده. ي شوهرش به غذاهاي طبيعي با او مشترك بود پاوِل در عالقه
ي بازاريابي آنجا  ي اولين برنامه توسعه درو كرده بود كار ) هاي طبيعي شركت آبميوه(واال -وقت در اُد پاره

ي شخصي بود، زيرا از كودكي روي  حرفههمچنان مايل به داشتن يك  ،بعد از ازدواج با جابزاو . نقش داشت
ي گياهي  تأسيس كرد كه كارش توليد غذاهاي آماده 4بنابراين شركتي به نام تراوِرا. ايستاده بود شپاي خود

  .كاليفرنياي شمالي بود اي در سرتاسر زنجيرههاي  و پخش آنها از طريق فروشگاه
اي قديمي و  لورين و استيو تصميم گرفتند به خانهاي دور افتاده و بدون مبلمان،  به جاي زندگي در خانه

اي با فضاي خانوادگي و  آلتو نقل مكان كنند، محله هاي قديمي پالو ي يكي از محله تكلف در گوشه بي
مؤسس  6دار بزرگ، لَري پيج سرمايه 5هاشان شامل جان دوئر اي ممتاز بود، همسايه آنجا ناحيه. دوستانه
هم كه از قديم در اَندي هرتزفلد و جوآنا هافمن . بودند 8بوك مؤسس فيس 7و بعدها مارك زاكربرگ ،گوگل

بيروني آنها را از نظر  بلند يا حفاظ ها اما به هيچ عنوان تجمالتي نبود و هيچ پرچينِ خانه. آنجا خانه داشتند

                                                            
  م.ريزند تا با سوختنش بوي خوش در محيط بپيچد اي از مواد كه آن را در آتش مي ملقمه: بخُور   1
2   Joe Namath :م.70و  60ي  بازيكن فوتبال امريكايي در دهه  
3  John Muir :هاي امريكا بود مدافعان حفظ بياباناولين گرا و از  وي طبيعت. به امريكا مهاجر ي اسكاتلنديِ نويسنده .

ها  هاي سيرانواداي كاليفرنيا، توسط ميليون ها، مقاالت و كتب او راجع به گشت و گذارهايش در طبيعت به ويژه در كوه نامه
ي يوسميتي، پارك ملي سكويا و چند  موير براي حفاظت از طبيعت، منجر به حفظ درهتالش . نفر خوانده شده است

  م.وحش ديگر شد ي حيات قهمنط
4 Terravera 
5 John Doerr  
6 Larry Page 
7 Mark Zuckerberg 
8 Facebook 



ک ی و ت  س ی ب ل  ص  ٢٥١ :صـفـحــه | ف
هايي هموار و خلوت در ميان و  با خيابانهايي پهلوي هم قرار داشت،  زمين ها در قطعه عمارت. پوشاند نمي
ها بتوانند پياده به  خواستيم كه در آن بچه اي مي محله«: جابز بعدها گفت. روهايي عريض در دو سو پياده

 ».شان بروند ديدن دوستان
 هم حتي آنقدر بزرگ يا متمايز. ، ساده و مدرن نبودعمارتي كه خريدند، آن طور كه جابز دوست داشت

توسط  1930ي  ، در دههساختمان. و نماي آن را تماشا كنندبايستند اتومبيل،  بامردمِ در حال گذر  نبود كه
هاي روستايي فرانسوي يا  ساخته شده بود؛ كسي كه استاد ساخت خانه 1يك طراح محلي به نام كار جنز

  .هاي داستاني بود وهواي كتاب انگليسي با حال
بدون پوشش و يك سقف  از آجر سرخ ساخته شده بود؛ با الوارهاي چوبيِ ،ي داستاني ي دو طبقه اين خانه

ي  شوند يا شايد خانه هاي روستايي كه بدون نقشه ساخته مي چوبي با خطوط مورب؛ چيزي شبيه به آن كلبه
متجلي بود كه دو بال عمارت آن را در ميان  شحس كاليفرنيايي آن در حياط خلوت. خوشبخت 2يك هابيت
 در يك طرف. ش موزائيك و كاشي بودفَاصالً تشريفاتي نبود و كَخانه  نشيمن طاق بلند سالن. ندگرفته بود

 ،رفت؛ وقتي جابز خانه را خريد اي بزرگ و مثلثي قرار داشت كه نوكش تا اوج سقف باال مي ، پنجرهآن
  .شفاف جايگزين كردي  ولي او آن را با شيشه. هاكليسا هاي شيشهدار بود شبيه  ي آن رنگي و نقش شيشه

ي محلي براي يك ميز  بلند و تعبيه سوزِ چوب هاي خانه از اين قرار بود؛ افزودن يك تنورِ ديگر نوسازي
ماه طول  4قرار بود نوسازي فقط . چوبي كشيده كه بعدها به محل اصلي دور هم نشيني خانواده بدل شد

آنها بعد از خريد . ماه به درازا انجاميد 16داد،  مينو طراحي را تغيير  به  بكشد ولي از آنجايي كه جابز نو
اضافه كنند؛ جايي كه پاوِل آن را بدل به  پشتيپشت عمارت، آن را كوبيدند تا يك حياط  ي كوچك خانه

  .هاي كوتاه هاي فصلي، سبزيجات و بوته پر از گل :يك باغ زيباي كوچك كرد
تكيه بر مصالح قديمي از جمله آجرهاي كهنه و  زده بود كه كار جنز چطور با جابز از اين شگفت

ي آشپزخانه در قديم براي ها ستون. اي ساخته است تلفن، چنان بناي محكم و ساده هاي قديميِ تيرك  چوب
مورد استفاده  -كه در زمان ساخت خانه در حال تكميل بود- گيت   بتوني پل گُلدن فونداسيونِ ريزيِ قالب

ي  او يك صنعتگر خودآموخته«: كرد، گفت در حالي كه به جزئيات ريز اشاره مي جابز. قرار گرفته بودند
. دانم هرگز ثروتمند نشد كه مي تا آنجا  ،بيش از آنكه مراقب جيبش باشد مواظب ابتكاراتش بود. هوشمند بود

  ».آورد ميهاي معماري به دست  كتابخانه و مجله ها را از كتبِ ايده. هرگز هم از كاليفرنيا بيرون نرفت
دار و  يك كمد كشو: ي ضروري مبلمان نكرد ي سابقش در وودسايد را جز با چند وسيله جابز هرگز خانه

چون . اتاق ناهارخوري -به اصطالح- يك تشك براي اتاق خواب، يك ميز بازي و چند صندلي تاشو براي 
بيرون رفتن و خريد وسايل را بدل به  ،خواست فقط چيزهاي قابل تحسين اطرافش باشد و اين مي

اي معمولي با همسري در كنار و فرزندي در راه،  ولي حاال كه در محله. اش كرده بود ترين كار زندگي سخت
خواب، ميز  تخت. شد، با اين همه سختش بود براي وسايل ضروري اهميت قائل مي ستباي ميساكن بود 

. گرفتند ولي خريد چيزهايي مثل مبلمان زمان بيشتري برد آرايش و يك سيستم صوتي براي اتاق نشيمن
كرديم، زمان  حدود هشت سال به طور نظري راجع به مبلمان منزل بحث مي«: آورد كه ل به ياد ميپاوِ

                                                            
1 Carr Jones 

 2 Hobbit :ترين توصيف آنها در آثار ادبي، مربوط به  هاي كوتاه قامت و بامزه و خوشگذراني كه شايد معروف انسان
  م.باشد» ها ارباب حلقه«و » هابيت«هاي  رمانتالكين،   .آر .آر .يشاهكارهاي پروفسور جِ



ک ی و  ت  س ی ب ل  ص  ٢٥٢ :صـفـحـه|  ف
امري فلسفي  ي اسباب و اثاثيه تهيه» ”كاركرد مفهوميِ يك مبل چيست؟“زيادي صرف اين پرسش شد كه 

طور  را اين شويي لباسي خريد ماشين  ، جريان پيچيدهبراي منجابز . نه فقط خريدي از سر عجله و نياز ،بود
  : توصيف كرد

 
. كند كن را اساساً بد درست مي و خشك  هاي شوينده جماعت، دستگاه  كاشف به عمل آمد كه امريكايي«

ها صرف  شستن لباسمان بيشتري براي و با اينكه دو برابر ز- ندبه مراتب بهتر بود محصوالت اروپايي
ي شما  دادند و در آخر روي البسه بقيه عمليات شستشو را انجام مي ، اما با آبي معادل يك چهارمِنددكر مي
ي  با ماده. شد ها خراب نمي تر اينكه لباس از همه مهم. ماند ي به مراتب كمتري باقي مي ي شوينده ماده

ما وقت زيادي صرف . آمد تميزي و نرميِ بهتر و عمر بيشتري به ارمغان ميو آبي به مراتب كمتر،   شوينده
طور  خيلي راجع به طراحي و همين. خواهيم كرديم تا بفهميم واقعاً چه چيزي از خريد خودمان مي

ها به جاي يك ساعت و نيم  مان مسئله اين بود كه لباس آيا براي. ي خودمان حرف زديم هاي خانواده ارزش
ي اصلي اين بود كه البسه حس نرمي بهتري بدهند و بيشتر عمر  اعت شسته شوند؟ يا اينكه مسئلهدر يك س

ي تمام هر شب سر ميز شام راجع  مان مسئله بود؟ دو هفته كنند؟ يا شايد مصرف فقط يك چهارميِ آب براي
  ».به اينها بحث كرديم

  
ها از  در طول تمام سال«: گفت جابز مي. ساخت آلمان را خريدند 1ميله كنِ آخر شوينده و خشك آنها دست

  ».ي ديگري به هيجان آمدم خريد بيش از خريد هر دستگاه پيشرفته آن
  

ي هنري خريد؛ عكسي بزرگ از آنسل آدامز كه  جابز براي سقف گنبدي شكل اتاق نشيمن يك قطعه
آدامز اين چاپ بزرگ ديواري را به . را ثبت كرده بودكاليفرنيا  3پاينِ در لون 2طلوع زمستاني سيِرا نوادا

ي مرطوب  يك بار مستخدم منزل جابز آن را با پارچه. دخترش هديه داده بود كه وي بعدها آن را فروخت
تميز كرد و استيو بالفاصله با سماجت يكي از همكاران آدامز را ردگيري كرد و به خانه آورد تا با برداشتن 

 .اش كند ن، بازسازييك اليه از روي آ
جورهايي  تكلف و ساده بود كه وقتي بيل گيتس با همسرش به آن پا گذاشت، يك ي جابز آنقدر بي خانه

متر  6.100گيتس آن موقع داشت يك عمارت » گذرد؟ ي زندگي شما اينجا مي همه«: گيج شد و پرسيد
  .ساخت سياتل مي ينزديك در مربعي

گشت و يك ميلياردر معروف شد، هيچ تيم محافظتي يا خدمتكار دائمي جابز حتي بعدها كه به اپل بر
تنها مشكل امنيتي، متأسفانه و به طرزي عجيب از . كرد نداشت و در طول روز دربِ پشتي خانه را قفل نمي

افزاري مكينتاش كه موهاي ژوليده  گروه نرم رويِ طرف بارِل اسميت به وجود آمد؛ همان مهندس فرشته
 محلِ او پايين خيابانِ. اپل دچار اسكيزوفرني شد اسميت بعد از ترك. كرد زير نظر هرتزفلد كار ميداشت و 

                                                            
1  Miele  17.000اين شركت اكنون نزديك به . و رينهارد زينكان در آلمان تأسيس شد ميلهتوسط كارل  1899در سال 

  م.هستند آن دار سهام) از جمله وراث مؤسسين(كارمند دارد و پنجاه خانواده 
2 Sierra Nevada  
3 Lone Pine 



ک ی و ت  س ی ب ل  ص  ٢٥٣ :صـفـحــه | ف
لُخت راه  اش، كار به جايي كشيد كه گاهي لُخت زندگي هرتزفلد ساكن بود و با پيشرفت اختالل رواني

بود ولي   وهايش بسيار قويگرچه دار. شكست ها يا كليسا را مي ي ماشين افتاد توي خيابان و شيشه مي
مرتبه شيطان به  در مقطعي كه دو. مشخص شد كه مشكل او حادتر از اين است كه با دارو كنترل شود

ربط از خود  هاي بي زد و يادداشت ها سنگ مي ي جابز، به شيشه آمد جلوي خانه جلدش فرو رفت، عصرها مي
پس از دستگيري، تحت معالجات بيشتر . انداختآخر هم يك فشفشه به داخل خانه  دست. گذاشت به جا مي

يك سال، به . ريا بود ل واقعاً بامزه و بيبارِ«: گفت جابز به ياد آن روزها مي. اش ملغي شد قرار گرفت و پرونده
  ».بار نهايت غم اتفاق عجيبي بود، بي. طور شد گمانم ماه آوريل بود، ناغافل اين

لد جوياي كمكجابز دلسوزِ او بود، اغلب از طريق هسميت به زندان . شد هاي بيشتر مي رتزفدر مقطعي ا
به جابز زنگ زد و براي . وقتي هرتزفلد فهميد، سه روز گذشته بود. افتاد و از اعالم هويت خودش طفره رفت

موقع سؤالي پرسيد كه هرتزفلد را  جابز دريغي از كمك نداشت ولي همان. اش تقاضاي كمك كرد آزادي
اگر يك روز بالي مشابهي سرم آمد، به همين خوبي كه مراقب بارِلي از من هم مراقب خواهي «: ر كردغافلگي
 »كرد؟

چون . ها بود، نفروخت آلتو و در ميان كوه باالتر از پالو كيلومتر 15جابز عمارت وودسايد را كه حدود 
ساخته شده بود، بكوبد و به  1925اتاق خواب داشت و به سال  14عمارت اسپانيايي را كه  آن خواست مي

ولي براي بيش از . هاي ژاپني بسازد اي كامالً ساده و مدرن با الهام از خانه جاي آن در مقياس يك سوم، خانه
ي  از تخريب اين خانه ي قديمي شد كه براي جلوگيري سال درگير منازعات قضايي با مدافعان حفظ ابنيه 20

اي نبود كه  زمانه  سرانجام مجوز تخريب خانه را گرفت ولي زمانه 2011در سال . (كردند اصيل تالش مي
 .)ي ديگري در اين دنيا بنا كند بخواهد خانه

كرد، به  هاي خانوادگي استفاده مي ي وودسايد براي مهماني متروكه ي نيمه از خانه ،جابز در مواردي نادر
براي ديدار با  1جمهوري بيل كلينتون، او و هيالري كلينتون در دوران رياست. ص كه استخر هم داشتخصو

  ي متصل به عمارت اصلي ي يك طبقه در خانهآمدند و  به كاليفرنيا ميدخترشان كه دانشجوي استنفورد بود، 
بودند، وقتي خبر آمدن نله بي الحاقي م طبقه ي يك از آنجايي كه عمارت اصلي و خانه. كردند اقامت مي
  .زد تا موقتاً خانه را مبله كنند رسيد، پاوِل به فروشندگان مبلمان و آثار هنري زنگ مي ها مي كلينتون

ها و دادن  ل مشغول آخرين تفتيش، پاو2ِهاي ماجراي مونيكا لوينسكي يك بار، اندكي بعد از آشفتگي
با نگراني از گروه مراقبت و امنيت پرسيد كه چه . وها شدتذكرات نهايي بود كه متوجه فقدان يكي از تابل

نقاشيِ يك لباس روي - يكي از مأموران او را به كناري برد و توضيح داد كه آن تابلو . باليي سر آن آمده
حذف شده معروف در ماجراي رسوايي لوينسكي بوده و بنابراين از دكوراسيون  يادآور لباس آبيِ -لباسي چوب
ين يكي از مكالمات آخر شب بين كلينتون و جابز، كلينتون پرسيد كه چطور بايد ماجراي در ح. (است

اي، بايد به  اي يا نه ولي اگر كرده دانم چنين كاري كرده من نمي«: گفت اوجابز به . لوينسكي را مديريت كند
 .)آن سوي خط تلفن حاكم بوددر سكوت محض » .كل مردم كشورت بگويي

  
  

                                                            
1 Hillary Clinton 
2 Monica Lewinsky 



ک ی و  ت  س ی ب ل  ص  ٢٥٤ :صـفـحـه|  ف
  

  آمدنِ ليسا
 

با مشكالتي كه در بين . هايش به جابز زنگ زدند رفت معلم ي سالي كه ليسا به كالس هشتم مي در نيمه
آن وي گذاشت تا راجع به ر بنابراين جابز يك روز قرار پياده. ي مادرش بود بود، بهترين كار رفتن او از خانه

بعد از . ليسا دختر بالغي بود. بيايد نكه ليسا پيش او و لوري دادو بعد پيشنهاد  كند دخترش صحبت وضع با
آن يكي كه : خواهد دانست كه كدام اتاق را مي حتي از قبل مي. دو روز به اين پيشنهاد جواب مثبت داد

 .آن اتاق دراز كشيده و پسندش كرده بود قبالً يك بار كه كسي خانه نبود، كف. درست كنار اتاق پدرش بود
اخيراً . كرد داد مي داد و بي طحيا تويآمد و  اش پياده مي  كريسان برنان گاهي از خانه. دوران سختي بود

ليسا نزد جابز شد، سؤال كردم،  او راجع به رفتارش در آن برهه و مشكالتي كه منجر به رفتنِ كه من از خود
  : ولي بعد يك ايميل طوالني فرستاد. كندرا تحليل  هادعا كرد كه هنوز خودش هم نتوانسته اتفاقات آن دور

  
اش در وودسايد  خانه تخريبِ شايد بد نباشد بداني استيو چطور شوراي محلي را قانع به اعطاي مجوزِ«
اش از تخريب حفظ كنند ولي استيو  خواستند آن را به خاطر ارزش تاريخي يك گروه از مردم مي. كرد
بنابراين در طول چند سال گذاشت خانه آنقدر فرسوده و متالشي . باغ بسازد خواست به جايش يك خانه مي

خواست، با  اش براي به دست آوردن آنچه مي استراتژي. دنمانَ باقي شود كه ديگر هيچ راهي براي نجاتش
شايد  ،دانم به همين سادگي خانه را به حال خودش ول كرد، نمي. كمترين درگيري و مقاومت همراه بود

به همين روش تأثير ... عالي بود نه؟ . طوري آن را ويران كرد اين. ها را باز گذاشت ل پنجرهحتي براي چند سا
ابتدا هيچ روش مشخصي نداشت ولي . سالگي از من بگيرد 14- 13ي مرا هم تحليل برد تا ليسا را در  و اراده

كارش آنقدرها هم . بودكننده  بعد همين راه ساده را در پيش گرفت كه براي من ويرانگر و براي ليسا گيج
  ».خواست به دست آورد ولي چيزي را كه مي عالي نبود 

 
جابز -آلتو ماند و از آن به بعد از نام ليسا برنان ليسا تمام چهار سال دبيرستان را پيش جابز و پاوِل در پالو

فرار از خانه  وقتي ليسا حس. استيو سعي داشت پدر خوبي باشد ولي گاهي از دخترش دور بود. استفاده كرد
پاوِل هميشه سعي داشت . برد هاي دوست در همان نزديكي پناه مي داشت، به منزل يكي از خانوادهرا 

 .كرد ي ليسا را شخصاً پيگيري مي مسائل مدرسه پشتيبانش باشد و اكثرِ
، 1ي مدرسه، كامپانيل در روزنامه. رسيد ليسا در حال ترقي باشد در سال دوم دبيرستان، به نظر مي

 - مردي كه اولين شغل را به پدرش داده بود ي بزرگ نوه-  2اش بن هيوليت كالسي همراه با هم. ويرايشگر شد
زمان رفتن به كالج كه . مال كرد را كه مدرسه به مديران اختصاص داده بود، بر اي هاي سرّي اضافه حقوق
براي  -رش كه خارج از شهر بودبا جعل امضاي پد-. دانست كه به جايي جز شرق نخواهد رفت رسيد، مي

  .، پذيرش گرفت1996هاي  كالس هاروارد درخواست داد و براي وروديِ

                                                            
1 The Campanile 
2 Ben Hewlett 



ک ی و ت  س ی ب ل  ص  ٢٥٥ :صـفـحــه | ف
بعد از . مشغول به كار شد 2ادووكيت ي ادبيِ و سپس در مجله 1ي كرايمسون در هاروارد ابتدا در روزنامه

ها  پدر در طول اين سال اش با رابطه. ، يك سال در كالج پادشاهي لندن به سر بردپسرش دوستجدايي از 
مثالً اينكه چه چيزي براي شام -آمد بر سر چيزهاي كوچك  وقتي به خانه مي. همچنان پر تشويش باقي ماند

گرفت و گاهي  دعواشان باال مي - داد يا نه اش نشان مي آماده شده بود و اينكه آيا توجه كافي به برادر ناتني
رفت كه  مشاجرات گاه چنان بد پيش مي. زدند حرف نمي يك كلمهها با هم حتي  ها يا حتي ماه براي هفته

يك بار كه . گرفت هايش را از او قطع و ليسا به ناچار از اَندي هرتزفلد يا سايرين پول قرض مي جابز حمايت
هرتزفلد . دالر قرض گرفت 20.000ي كالج را ندارد، از اَندي  كرد پدرش قصد پرداخت شهريه ليسا گمان مي

استيو به خاطر اين وام از دستم خيلي عصباني شد ولي فردا صبح زنگ زد و حسابدارش پول را «: گفت مي
هم نرفت چون به قول  2000التحصيلي ليسا از هاروارد در سال  جابز حتي به مراسم فارغ» .به حسابم ريخت

  ».حتي مرا دعوت هم نكرده بود«: خودش
از جمله اين كه يك تابستان ليسا به خانه . به وقوع پيوستها  آن سالدر البته اتفاقات قشنگي هم 

) دسترسي به تكنولوژي حاميِ يك گروه( 3برگشت و در يك كنسرت انتفاعي براي بنياد الكترونيكي فرانتير
دد،  گريتففولاجراهاي فرانسيسكو برگزار شد كه به خاطر  در سان 4روكنسرت در تاالر فيلم. به اجرا پرداخت

ن اين و جيمي هندريكسجفرساز تريسي  ”با من از يك انقالب بگو“ي  ليسا ترانه. معروفيت داشت 5رپل
جابز در انتهاي سالن ايستاده ) .”شان را خواهند گرفت و سهم/فقرا به پا خواهند خواست“(را خواند  6چپمن

 .اش، ارين را در آغوش داشت ساله بود و دختر يك
ي مستقل نيز ادامه  فراز و فرودهاي جابز با ليسا بعد از نقل مكان او به منهتَن به عنوان يك نويسنده

دالري به نام  700.000ي  استيو يك خانه. شان به خاطر رفتار جابز با كريسان تشديد شد مشكالت. يافت
تقال دهد و بعد با پول فروش خانه، ليسا ولي براي كريسان خريده بود، كريسان ليسا را متقاعد كرد آن را ان

پولش تمام شد، به  وقتي كه. در پاريس سكني گزيدسپس همراه با يك مرشد معنوي به سفر رفت و 
. بودايي پرداخت مانداالهايِ خلقهاي هنري با استفاده از نور و  نقاشي كشيدنفرانسيسكو برگشت و به  سان

ي  هاي آينده ي ايده كننده من يك رابط روحاني و اعانه«: شته بودنو) كه هرتزفلد آن را ساخت(سايتش  در وب
ها و صداهاي جنبش مقدسي هستم  ها، رنگ من استاد فُرم. بشرِ رو به تكامل و زمينِ رو به پيشرفت هستم

طور مشكل  وقتي كريسان براي درمان عفونت سينوسي و همين» .كنم كه خلق و هماره با آن زندگي مي
و همين باعث شد كه باز براي چند سال ليسا با او  تأمينش نكردو ستيخواست، ا ميش پول ا پزشكي دندان

  .هاي آتي نيز ادامه يافت اين الگوي سينوسي، در سال. حرف نزند
 ”يك آدم عادي“ي تخيل خود، سومين رمانش با نام  منا سيمپسون با استفاده از اين جزئيات به عالوه

كاراكتر اصلي داستان بر مبناي شخصيت جابز شكل . منتشر شد 1996سال  آورد كه به را به نگارش در
                                                            

1 The Crimson  
2 The Advocate 
3 Frontier 
4 Fillmore 
5 Jimi Hendrix 
6 Tracy Chapman 



ک ی و  ت  س ی ب ل  ص  ٢٥٦ :صـفـحـه|  ف
در كتاب، جابز را داريم كه كامالً سخاوتمندانه يك اتومبيل : گرفت و تا حدي هم به واقعيت وفادار ماند

نويسنده خيلي دقيق بسياري . خرد ست، مياخاص براي دوست خوبش كه به بيماري فساد استخواني مبتال 
دهد كه از آن جمله است انكار نَسب پدر و فرزندي  هاي او در رابطه با دخترش ليسا را شرح مي هربانياز نام

مثل اين كه كريسان در سن پايين به ليسا  :هاي رمان كامالً تخيلي است ولي ساير بخش. در بدو تولد او
ر جستجوي پدرش از بين پنج ساله به تنهايي د ”جينِ“دهد و اين صحنه از كتاب كه  رانندگي ياد مي

از منظر ژورناليستي نكات جالبي در رمان هست . هستندكامالً خالي از واقعيت اينها كند،  ها رانندگي مي كوه
او «: دشو ر جابز در اولين جمله ارائه مياي كه از كاراكت كه بد نيست آنها را ذكر كنم، مثل توصيف ذهني

 ».سيفون توالت را هم نداشتبود كه حتي فرصت كشيدن پرمشغله چنان 
عاجز از «سيمپسون شخصيت اصلي داستانش را . آيد جابز به نظر زننده مي تصوير ساختگيِ ،در ظاهر

بهداشت فردي او هم به . به تصوير كشيده» هاي ديگران درك نياز به واسطه بودن براي تحقق رؤياها يا هوس
كرد كه با رژيم مناسب و  نداشت و اغلب اظهار مي عطر او اعتقادي به استفاده از«: بدي جابزِ واقعي است

شاعرانه و در بسياري موارد پيچيده است و  ،رماناين » .دهد كند و نه بوي بد مي صابون خوشبو، نه عرق مي
دهد و به  بينيم كه كنترل شركت عظيم خودش را از دست مي در پايان، تصويري سنگين از مردي را مي

 .بينيم او را در حال رقص با دخترش مي آخر،ي  در پرده. برد رانده، پي مي ارزش دختري كه از خود
طور باشد  شنيدم كه راجع به من است كه اگر اين«: جابز بعدها به من گفت كه هرگز داستان را نخوانده

اين حال، با با » .خواستم با خواهرم مشكلي پيدا كنم، نخواندمش اما از آنجا كه نمي. ام واقعاً گند زده به وجهه
رسد كتاب را خوانده و  به نظر مي ،استناد به آنچه او چند ماه بعد از انتشار كتاب به نيويورك تايمز گفت

از كاراكتر  ٪25«: خبرنگار تايمز گفت 1تشابهاتي بين كاراكتر اصلي و خودش يافته بود، او به استيو لُهر
» .٪25قطعاً به شما نخواهم گفت كدام  اما .ق شخصيالخصوص از منظر اخال علي ،اصلي دقيقاً خود من است

گفت كه در واقع جابز نگاه مختصري به كتاب انداخته و بعد از او خواسته بود آن را برايش  همسرش مي
  . بخواند تا ببيند چه برداشتي از آن ميسر است

ي كتاب را  را قبل از انتشار براي ليسا فرستاد ولي او فقط مقدمهكتاب  ي نوشته دستي  سيمپسون نسخه
هايم، افكارم و خودم در قالب يك  ام، قصه در صفحات ابتدايي با خانواده«: گفت خودش در اين باره مي. خواند

ا بود گير افتادم و اينه -و از نظر من دروغ-مواجه شدم و بين حقايقي كه جعل شده  ”جين“كاراكتر به نام 
ليسا زخم خورده بود و در يادداشتي » .شان به واقعيات، براي من برجسته شدند به خاطر شباهت خطرناك

يادداشت خيلي گزنده بود  نويسِ اولين پيش. ي ادووكيت در هاروارد، دليل آن را توضيح داد براي مجله
احساس هتك حرمت  ،دوست از كار سيمپسون به عنوان يك. آن را تصحيح كرد ،بنابراين قبل از انتشار

. كرده دانستم كه در آن شش سال منا داشته از من اطالعات جمع مي نمي«: در يادداشت نوشت. كرد مي
هاي من به دنبال  گشتم، او نيز داشته در درددل او مي دانستم به همان اندازه كه من به دنبال دلداريِ نمي

خانه  براي صحبت راجع به كتاب با هم به يك قهوه. كردسرانجام ليسا با منا آشتي » .گشته اطالعات مي
ليسا به او گفت كه نتوانسته كتاب را تا آخر بخواند و منا گفت كه حتماً از آخر كتاب خوشش خواهد . رفتند

                                                            
1 Steve Lohr 
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ها، ليسا با منا بيش از پدرش  شد ولي از برخي جنبه ي آنها مدام قطع و وصل مي ها رابطه در طول سال. آمد

 .كرد ديكي مياحساس نز
  
  

  ها بچه
 

اولين فرزندشان را به دنيا آورد، براي دو هفته او  1991ل چند ماه بعد از ازدواج با جابز در سال وقتي پاوِ
تر از انتخاب يك ماشين  اندكي سخت ،كردند زيرا توافق بر سر يك اسم صدا مي ”ي جابز پسر بچه“را 

نام وسط او را از نام پدر جابز گرفتند و نام . كردند نامگذاريسرانجام، او را ريد پاول جابز . شويي بود لباس
بيشتر به خاطر اينكه تلفظ خوبي داشت انتخاب شد، نه فقط ) اصرار داشتند كههر دو ل جابز و پاوِ(كوچكش 

  .بود پدرشبه خاطر اينكه نام كالج 
  

خالف استيو  ولي بر. و جذابيت زياد ،نافذ نگاهتيز و باهوش، با : شد استيوها شبيه به  ريد از خيلي جنبه
بچه به عنوان يك پسر  آموزي خالق و عالقمند به علوم كه دانش. رفتارش دلنشين و جذابيتش نجيبانه بود

ي نگاه خاص پدرش ولي ذاتاً  تكراركنندهاو . دوز بپوشد و رسمي باشد هاي دست خواست لباس دلش مي
  .خباثت در وجود اين بچه باشد ذرهرسيد يك  حتي به نظر نمي. گرم بود خون
  

. تر و گاهي از كمبود توجه پدرش در رنج بود او اندكي آرام. به دنيا آمد 1995ارين سيِنا جابز در سال 
ي احساسي  فاصلهعين حال آموخت كه چگونه  ي استيو به طراحي و معماري شد ولي در ارين پيگير عالقه

  .خود را با پدر حفظ كند تا مبادا از دوري او صدمه ببيند
  

مزه، نه  ي با پاره يك آتش. اراده بدل شد با دختريبه دنيا آمد و به  1998ترين بچه، ايو در سال  كوچك
و (بيايد، با او مذاكره كند  بر شدانست چطور از پس پدر مي خوب. محتاج به ديگران و نه مرعوب از آنها

گفت كه او باألخره روزي رئيس اپل  جابز به مزاح مي. يا كه او را دست بياندازد) حتي گاهي برنده شود،
  .نشده باشدامريكا  يجمهور رئيس قبلش خواهد شد، البته به شرطي كه

 
به  ،ثل رفتارش در قبال ديگرانم. اي قوي با پسرش برقرار كرد ولي از دخترانش كمي دور ماند جابز رابطه

شد كه به خاطر كارش كامالً آنها را  عكس، بارها مي گذاشت ولي بر ندرت براي آنها وقت اختصاصي مي
خيلي روي كارش تمركز «: گفت پاوِل مي. كرد چيزهاي ديگري ذهنش را پر مي چرا كهگرفت  ناديده مي

در مقطعي جابز به همسرش گفت كه خيلي » .بودهكند و بارها شده كه حضورش براي دخترها ملموس ن مي
» .به خصوص كه ما هميشه كنارشان نيستيم« :اند آمده بارهاشان اينقدر خوب  زده است از اينكه بچه شگفت

گيري از شغل خود،  با كناره ،پسرشان اين پاوِل را مبهوت و اندكي دلخور كرده بود زيرا او در دو سالگيِ
 .تري داشته باشدتصميم گرفت فرزندان بيش
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هاي بانفوذ  تيمديرعامل اُراكل، لَري اليسون چهلمين سالگرد تولد جابز را با حضور شخص 1995در سال 

ي  خانواده -نزديك استيوبسيار دوست - آمد كه اليسون  پيش مي گاه. هاي تكنولوژي جشن گرفت و ستاره
اين » دوست ثروتمندمان،« :گفت ريد به او مي. داش به گردش ببر هاي مجلل تفريحي جابز را با يكي از قايق

. كرد هاي مختلف ثروت اجتناب مي خود به تنهايي حاكي از آن است كه چقدر پدرش از تظاهر به جنبه
هاي مادي بيش از آنكه زندگي را غني  اين بود كه دارايي ه بود،هاي بودايي آموخت درسي كه جابز از آموزه

 شخصي محافظ ،ام هر مديرعامل ديگري كه تاكنون ديده«: گفت مي. كنند يريخته و مشوش م هم كنند، در
تصميم  من و لورين. آميزي براي زندگي است اين روش جنون. دارند محافظحتي در خانه هم آنها . دارد

 ».را بزرگ نكنيم مانها گرفتيم كه با چنين روشي بچه
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 بیست و دوفصل 
  

  بازي داستان اسباب
 

 آیند باْز  و  وودی به کمک می
 
  
  
 

  نبرگفري كاتزِجِ
  

او وسواس . بوداين همان گرايش كاري جابز » .ح استها خيلي مفرّ انجام غيرممكن«: هوالت ديزني گفت
كرد تشابه زيادي بين پيكسار و استوديوي  طراحي و جزئيات كار را تحسين و فكر ميديزني نسبت به 

 .سازي ديزني وجود دارد فيلم
بود كه اين، آنها را به بزرگترين  خريدهپيكسار را  شركت ديزني مجوز استفاده از كامپيوتر تصويرسازِ

سازي ديزني، جابز را به  يك روز جفري كاتزنبرگ رئيس بخش فيلم. كرد مشتري پيكسار بدل مي
در حالي كه . دعوت كرد تا تكنولوژي را در جريان ساخت و توليد به او نشان دهد 1استوديوهاي بوربنك

ديزني از همكاري «: سمت كاتزنبرگ و پرسيدبه رگشت دادند، ب هاي ديزني داشتند كارها را نشانش مي بچه
كني پيكسار هم از همكاري با ديزني  فكر مي«: جابز پرسيد. گفت بله اًصريح او» با پيكسار خوشحال است؟

خواهيم با شما  مي. نه، خوشحال نيستيم«: جابز گفت. كند نه كاتزنبرگ گفت كه فكر مي» خوشحال است؟
  ».كند مان مي خوشحال فقط اين. يك فيلم بسازيم

كرد و البته تالش  هاي كوتاه جان لَستر را تحسين مي فيلماو . خوش نشان داد رويِ ايده،كاتزنبرگ به اين 
 توليدپيكسار را دعوت به مذاكره براي  بنابراين تيمِ. به ديزني انجام داده بود برگرداندنشناموفقي هم براي 

وقتي كَتمول، جابز و لَستر پشت ميز نشستند، كاتزنبرگ در جا به . يك فيلم تمام كامپيوتري كرد مشترك
 ».جان، از آنجايي كه تو حاضر نشدي براي من كار كني، حاال مجبوريم اين طوري پيش برويم«: لَستر گفت

شدند  هر دو به وقت نياز مليح مي. درست عين ديزني و پيكسار، كاتزنبرگ و جابز هم اشتراكاتي داشتند
 - كه در شرف استعفا از پيكسار بود-اَلوي رِي اسميت هم ). يا حتي بدتر(ه وقت دفاع از منافع، پرخاشگر و ب

سالطيني بهرمند از نعمت بزرگ . انداخت مرا ياد آن ديگري مي يكهر «: گفت مي. در جلسه حضور يافت
نند من سلطان مستبدي ك همه فكر مي«: كرد كاتزنبرگ با شعف اين موضوع را تصديق مي» .گويي دروغ

درست است كه يك سلطان مستبدم ولي در اغلب موارد حق با من «: گفت به گروه پيكسار مي» هستم،
 !ادعايي كه شايد جابز قبالً حق اختراع آن را ثبت كرده بود» .است

                                                            
1 Burbank 
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. ها طول كشيد جابز و كاتزنبرگ ماه كه درخور دو مرد با تعصباتي چنين مشابه بود، مذاكرات چنان

هاي سه بعدي پيكسار را به دست  كاتزنبرگ اصرار داشت كه ديزني حق مالكيت تكنولوژي ساخت انيميشن
هايي  از سوي ديگر جابز هم خواسته. داد و در اين مورد برد با او بود بياورد ولي جابز به اين كار تن نمي

كاتزنبرگ . شد يي سهيم ميويديو پيكسار بايد در مالكيت فيلم و كاراكترها و نيز در كنترل حقوق: داشت
 ».خواهي، همين حاال بحث تمام است، بلند شو برو اگر اين چيزي است كه مي«: گفت

كردند به هم ريخته  ي حمله و دفاعي كه پياده مي پرطاقت و اصول سختگيرانه اين دو آدمِ لَستر از ديدنِ
عين . فقط ديدن استيو و جفري در آن وضعيت كافي بود كه من وحشت كنم«: به قول خودش. بود

با اين فرق كه كاتزنبرگ صاحب يك شمشير » .ي شمشيربازي بود و هر دو هم يك پا استاد بودند مسابقه
قراضه در دست داشت؛ پيكسار در شرف ورشكستگي بود و بيش از آن كه  تكه فلزِيك سابر بود و جابز 

به عالوه، ديزني . قرارداد نيازمند باشد، پيكسار بود كه به پول حاصل از آن نياز داشت ديزني به اين
  .ي پيكسار خارج بود توانست كل پروژه را تأمين مالي كند كه اين ديگر از عهده مي

طور  توافقات نهايي شد؛ ديزني مالكيت تصوير و كاراكترها را به دست آورد، همين 1991سرانجام در مي 
و نه (اين گزينه . رفت فروشي به حساب پيكسار مي از درآمد بليت ٪12.5و در عوض،  .ل كل پروژه راكنتر
بر ) با يا بدون پيكسار(ها  وجود داشت كه پيكسار دو فيلم بعدي را هم بسازد و حق ساختن دنباله) الزام

لحظه با انصراف و پرداخت  توانست هر چنين ديزني مي هم. اساس كاراكترهاي فيلم، براي ديزني محفوظ بود
  .اي كوچك، پروژه را پايان دهد جريمه
نام داشت و از باوري شكل » بازي اسباب داستان «تهيه ديده بود براي فيلم اي كه جان لَستر  ايده

چيزي مثل يك هدف كه براي (گرفت كه جابز هم به آن معتقد بود؛ اين كه هر محصولي ماهيتي دارد  مي
بخشي به اشيا باشد، همه چيز بايد بر اساس رسيدن به هدف نهايي  پس اگر قرار بر جان.  )آن ساخته شده

آب است؛ حال اگر آن ليوان داراي  يك ليوان نگه داشتنِ به عنوان مثال، فرض كنيم هدف. شكل بگيرد
يشگر بر همين مبنا ماهيت نما. غمگين باشدو وقتي خالي  استخوشحال  باشدر احساس هم باشد وقتي پ

چرخه اين است كه در سيرك با آن  و ماهيت تك ،شود ايفاي نقش رابط بصري براي كاربر كامپيوتر مي
است  اينشان  ها باشند و ترس ماهوي ي بازي بچه ها اين است كه وسيله بازي اسبابو ماهيت . نمايش بدهند

اي  تنها با قيافه گاوچرانِ يك اگرپس . هاي جديد جايگزين شوند بازي كه دور انداخته يا توسط اسباب
به . مهيج شكل خواهد گرفت يدرامبا هم جفت شوند، قشنگ و نو، فضاييِ بازي  و يك اسباب ،قديمي

    .باشد -كرده البد كودكي كه با آنها بازي مي-شان  ها از صاحب بازي افتادن اسباب جدا ،خصوص اگر موضوع
يك  ي از دست دادنِ كننده ي ناراحت ما تجربهي  همه« :شد طور شروع مي كار اين ي طرح اوليه

ترين  شود كه مهم بازي بازگو مي نظر يك اسباب داستان ما از نقطه. بازي در دوران كودكي را داريم اسباب
كند دوباره به  را ابتدا از كف داده و سپس سعي مي ”اسبابِ بازيِ يك كودك بودن“ يعني خوشي خود، دل

دو  ».دهد ها است و بنيان احساسي هويت آنها را شكل مي بازي تمام اسباب وجودي اين علت. دست آورد
  .تثبيت شدند 2ريِ و باز اليت 1هاي وودي پس از بارها بازنويسي، باألخره با نامفيلم، شخصيت اصلي 

                                                            
1 Woody 
2 Buzz Lightyear 
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هاي ديزني به نمايش در  ها را براي بچه ها يا فيلم لَستر و گروهش آخرين طرح ،بار هر دو هفته يك

به عنوان مثال، . ديزني كشيد ي خود را به رخِ العاده ها، پيكسار تكنولوژي فوق در اولين تست. آوردند مي
از سر و صدا كردن وودي باالي يك كمد را تصوير كردند كه در آن، نور از پشت يك كركره  اي  صحنه

. تصاوير تقريباً غيرممكن بود انداخت، اين كار با پردازش دستيِ مي  تابيد و روي پيراهن شطرنجي او سايه مي
پيكسار،  مشترك باي  در هر جلسه. طلبيد اما تحت تأثير قرار دادنِ ديزني، خيلي بيش از اينها كار مي

. كرد هاي خود را با جزئيات فراوان ارائه مي ريخت و نظرات و ايده ها را دور مي كاتزنبرگ بخش اعظم طرح
قابل حمل هميشه در دسترس بود تا اطمينان حاصل كنند كه تمام پيشنهادها و  ردوب وايت سرييك 

  .شود ثبت و پيگيري مي ،تغييرات مد نظر او
گفت هر چند اين يك  او مي. تأثير بزرگ كاتزنبرگ اضافه كردن جزئيات بيشتر به كاراكترهاي اصلي بود

خودش به . د فقط مخاطب كودك را هدف بگيردها خواهد بود ولي نباي بازي ي اسباب فيلم انيميشن درباره
به پيشنهاد او » .در ابتدا نه درامي در كار بود، نه يك داستان واقعي و نه حتي كشمكشي«: آورد كه خاطر مي

هايي كه در  را ببيند؛ فيلم ”مبارزين“ و ”چهل و هشت ساعت“مثل م كالسيك لقرار شد لَستر تعدادي في
. شوند مثل يك تيم عمل كنند گيرند و مجبور مي متفاوت در كنار هم قرار مي هاي دو آدم با منش ،هر كدام

خواند، ادامه داد و اين بدان معنا بود كه كاراكتر  مي ”جزئيات“به عالوه او فشارش را براي داشتن آنچه كه 
وودي در يك . شد ميحسود و متخاصم  - ها بود بازي جديد گروه اسباب كه مزاحمِ-نسبت به باز  بايد وودي

 »!خورد بازي را مي بازي اسباب توي اين دنيا، اسباب«: گفت باز به بيرون از پنجره مي صحنه بعد از هل دادنِ
اش را از  گري نظرخواهي از كاتزنبرگ و ساير متخصصين ديزني، وودي تمام افسون بعد از جلسات متعدد

بازي  سگ اسباب(انداخت و از اسلينكي  تخت پايين مي ها را از بازي اي، او ساير اسباب در صحنه. دست داد
گفته كه كار تو فكر كردنه   كي«: زد كرد، وودي داد مي وقتي اسلينكي تأمل مي. خواست كمك مي) فنري

پرسيد كه خيلي زود به پرسش تمام اعضاي گروه پيكسار  همان موقع اسلينكي سؤالي مي» !سوسيس فنري؟
وودي انتخاب  صداپيشگيِ نقشكه براي  1تام هنكس» ست؟اقدر ترسناك  اين چرا اين گاوچران« : بدل شد

 »!ستااين يارو يك عوضي واقعي «: شده بود، يك بار گفت
  
  

  !كات
  

ي نمايش براي كاتزنبرگ و مديران  نيمي از فيلم را آماده 1993لَستر و همكارانش در پيكسار، در نوامبر 
ي  رئيس بخش انيميشن ديزني، كه هرگز ايده 2پيتر اشنايدر. بوربنك رفتندديزني كرده بودند، از اين رو به 

يك مشت خارجي در ساخت فيلم را نپسنديده بود، بالفاصله آن را يك افتضاح  كاتزنبرگ براي بازي دادنِ
تام  خود از همكارِ او .همراه شدكاتزنبرگ صادر كرد كه با موافقت توليد را  توقف بزرگ خواند و دستورِ

به خاطر اينكه ديگر فيلم «: تعارف جواب داد شوماخر بي» چرا اينقدر افتضاح شده؟«: پرسيد 3شوماخر
                                                            

1 Tom Hanks 
2 Peter Schneider 
3 Tom Schumacher 
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كردند، براي همين  هاي كاتزنبرگ را دنبال مي آنها داشتند ايده«: او بعدها توضيح داد كه» پيكسار نيست

 ».پروژه كامالً از ريل خارج شده بود
ديدم  آنجا نشسته بودم و كامالً از چيزي كه مي«: گفت مي. ماخر استلَستر هم فهميد كه حق با شو

او از » .انيميشن بود تاريخِ بدجنسِ ر از بدبخترين كاراكترهايِاين يك داستان مسخره، پ. شرمسار بودم
  .روي متن درام را كرد كه با حمايت كاتزنبرگ همراه شد دوباره ديزني تقاضاي يك فرصت مجدد براي كارِ

پردازي و كنترل طراحي را رها كرده  ميل به ايده. كرد ز چندان خودش را درگير فرآيند خلق اثر نميجاب
درست به - گرفت كه براي لَستر و ساير هنرمندان پيكسار قائل بود  اين خودداري، از احترامي نشأت مي. بود

اما با اين حال در . رهاي بد قائل بودخبتوانايي لَستر و كَتمول در دور نگه داشتن براي مانند احترامي كه 
وقتي . پيكسار از اين بابت قدردانش بودند هاي بچهنقش مفيدي را ايفا كرد و  ،مديريت رابطه با ديزني

اش كار را  ي شخصي آوردند، جابز با سرمايه بازي را به تعليق در كاتزنبرگ و اشنايدر توليد داستان اسباب
جفري گَند زده بود به داستان «: بعدها گفت. هاي خودش را گرفت بچه نبرگ، طرفادامه داد و در مقابلِ كاتز

كاري كرد كه ما به گل نشستيم، بنابراين پرتش كرديم . خواست وودي يك آدم بد باشد مي. بازي اسباب
و كار را طوري انجام داديم كه ميل هميشگي  ”خواستيم اين چيزي نبود كه ما مي“بيرون و گفتيم 

 ».هاي گروه بود بچه
كاراكتر وودي تغيير يافته بود و به جاي اينكه . ي جديد برگشتند نامه هاي پيكسار با فيلم سه ماه بعد بچه
حسادت او بعد از آمدن . شان بدل شد باشد، به رهبر زرنگ) پسرك قصه(هاي اَندي  بازي رئيس ظالم اسباب

 و منطبق بر خصوصيات  انگيخت ميهمدردي ديگران را بر را طوري به تصوير كشيدند كه حسِ يِر اليتباز
ندي نيومن از ”چيزهاي عجيب“ آهنگرا به بيرون پنجره پرت مي ،اي كه وودي صحنه. بود 1ر كرد،  باز

  شوخي كوچك وودي با يك چراغ ازاي باشد كه  طور طراحي شد كه سقوط باز در اثر حادثه بازنويسي و اين
 .از سر گرفته شد 1994ي  با تأييد رويكرد جديد توسط كاتزنبرگ، توليد در فوريه. خورد لوكزُ كليد مي

حتي در شروع «: گفت مي. ها خوشش آمد جابز براي پايين نگه داشتن هزينه كاتزنبرگ از تمركزِ
ميليون  17ي  ولي هزينه» .جويي حداكثري انجام شود ريزي، استيو مشتاق بود كه پروژه با صرفه بودجه

هاي الزم براي حذف نظرات  توليد ناكافي از كار در آمد، به خصوص بعد از انجام بازبيني ريِدال
: ولي كاتزنبرگ گفت. كرد اضافهي  بنابراين جابز براي تكميل فيلم تقاضاي بودجه. ي كاتزنبرگ جويانه  مداخله

ي  قت كردي با هزينهنظارت بر كار را به شما داديم و تو هم مواف. گوش كن، ما يك قراري داشتيم«
جابز آنقدر با تلفن به كاتزنبرگ زنگ زد و با هواپيما به ديدارش رفت كه نگو » .دهيبپيشنهادي ما انجامش 

او ديزني را مقصر افزايش » .رحمي كند تواند اينقدر وحشيانه بي فقط استيو مي«و نپرس، به قول كاتزنبرگ 
تان اصلي را خراب كرده بود كه بايد خيلي چيزها از نو دانست چرا كه كاتزنبرگ طوري داس ها مي هزينه

ما داشتيم ! يك دقيقه صبر كن«: العمل كاتزنبرگ اين بود كه با فرياد يادآور شود عكس. شد طراحي مي
» .خواهي بابتش غرامت هم بدهم ي ما نفع برديد و حاال از من مي شما از نظرات خالقانه. كرديم كمك مي

ي عاشق كنترل، بر سر اين موضوع بود كه كدام يك بيشتر به منافع  ي دو ديوانه اين، ماجراي مشاجره
 !ديگري خدمت كرده است

                                                            
1 Randy Newman 
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. ي اضافي مصالحه كند مدار بود و از اين رو توانست بر سر دريافت بودجه اد كَتمول، بيش از جابز سياست

تري نسبت به جفري  لي مثبتكردند، ديدگاه خي هايي كه روي فيلم كار مي نسبت به ساير بچه«: گفت مي
دلش . تر عمل كند داشت تا در كارهاي آينده با ديزني، حسابگرانه وا فكرولي اين اتفاق جابز را به » .داشتم
دانست؛ پس پيكسار  ي خود مي كار باشد بلكه حضور در رأس امور را شايسته خواست فقط يك پيمان نمي

 .كرد و اين مستلزم اتخاذ سياستي جديد در قبال ديزني بود د ميي خودش را به كار وار بايد در آينده سرمايه
هاي  قبالً با شركت. شد رفت، جابز بيشتر و بيشتر به آن عالقمند مي همچنان كه ساخت فيلم پيش مي

بخشي به  جان گرفته تا مايكروسافت براي فروش پيكسار صحبت كرده بود ولي ديدنِ 1مارك مختلفي از هالْ
سازي  وودي و باز او را به اين عقيده رساند كه احتماالً در شُرُف ايجاد يك انقالب اساسي در صنعت فيلم

نزديك  ي جديدش را با دوستانِ نشست و در خانه عالقه با تكميل هر صحنه، بارها به تماشاي آن مي. است
بازي  اسباب  قبل از اكران داستانكه به شما بگويم  توانم نمي«: گفت لَري اليسون مي. گذاشت به اشتراك مي

پيشرفت كار را  درصد 10رفتم آنجا تا جديدترين  مي. شبيه شكنجه شده بود. چند نسخه از آن را ديدم
وقت به چيزي كمتر  خيلي عذاب كشيد، چون هيچ -هم فيلم و هم تكنولوژي-استيو براي ساختنش . ببينم

 » .داد از عالي رضايت نمي

گذاري در پيكسار ممكن است عاقبت نتيجه بدهد، وقتي تقويت شد كه  حس جابز نسبت به اينكه سرمايه
كه زير چادري بزرگ در  2هاي فيلم پوكاهانتس ي مطبوعاتي نمايش صحنه ديزني از او براي شركت در جلسه

ل ايسنر مدير عامل ديزني، مايك ،در آن رويداد. شد، دعوت به عمل آورد پارك منهتَن برگزار مي سنترال 
هايي به بلنداي  نفر بر روي پرده 100.000اعالم كرد كه اولين نمايش عمومي پوكاهانتس در مقابل چشمان 

برگزاري مراسم  پا استاد جابز كه خود يك. پارك انجام خواهد گرفت  سنترال چمني  در محوطه متر 24
      شعارِناگهان،  . اي انگشت به دهان شد چنين افتتاحيهمعرفي محصول بود، از شنيدن خبر براي باشكوه 
  .محل اعتنا آمد شبه نظر -»وراي آنمابه سوي ابديت و «- يِر  باز اليت

ي عمومي سهام  بازي در نوامبر، بهترين فرصت براي عرضه اسباب تشخيص داد كه اكران داستانجابز 
چون  ،گفتند چنين چيزي ممكن نيست ودند و ميدارهاي مشتاق هم دو به شك ب حتي بانك. پيكسار است

من «: گفت باره مي لَستر در اين. شد ولي كي حريف جابز مي. سوزي كرده بود پيكسار پنج سال مداوم پول
استيو حرفم را رد كرد و گفت ما به سرمايه . مان صبر كنيم گفتم بايد تا بعد از دومين فيلم عصبي بودم و مي
  ».نامه كنيم ها را خودمان وسط بگذاريم و ديزني را وادار به بازنگري توافق يم نصف پول فيلمنياز داريم تا بتوان

 
  

  !به سوي ابديت
 

اولي به ميزباني ديزني در . بازي در راه بود براي داستان اسباب افتتاحيه مراسمدو  1995در نوامبر 
؛ آنها حتي يك محل تفريح و سرگرمي هم در بود آنجلس ترين تئاترهاي مجلل لوس يكي از قديمي 3كَپتن ال

                                                            
1 Hallmark 
2 Pocahontas 
3 El Capitan 
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نامه براي  البته پيكسار هم تعداد زيادي دعوت. پا كرده بودند تا كاراكترها در آن معرفي شوند كنار تئاتر بر

 جاجابز حتي در آن. هاي مدعو متعلق به ديزني بودند آن شب داده بود ولي در كل، آن مراسم و اكثر ستاره
را براي مراسم خودش اجاره كرد؛ يكي از  1شب، رِجِنسي ي آنوض براي فردادر ع .حضور هم نيافت

ي  هاي دره ستاره ،2هاي او به جاي تام هنكس و استيو مارتين ميهمان. فرانسيسكو تئاترهاي مشهور سان
ليسون و اَندي گروور اين جشنِ. سيليكان بودند، افرادي مثل لَري اتبراي شخصي جابز بود؛ پس او و نه لَس ،

 .معرفي فيلم روي صحنه رفت
بازي فيلم پيكسار بود  اسباب  داستان: وار يك سؤال قديمي را برجسته كرد هاي خصوصي دوئل اين اكران

كرد؟ يا اينكه ديزني  ها به ديزني كمك مي كار بود كه در ساخت فيلم يا ديزني؟ آيا پيكسار صرفاً يك پيمان
. هاي پيكسار بود؟ پاسخ منصفانه جايي در ميانه است در خدمت اكران فيلم كننده صرفاً يك بازارياب و توزيع

اندر كار، به خصوص شخص مايكل ايسنر و استيو جابز،  تر بايد اين بود كه آيا افراد دست  اما سؤال مهم
 اي ادامه دهند يا خير؟ توانستند به چنين همكاري مي

بازي منفجر شد و موفقيتي استثنايي به  ن اسبابشهرت هر دو وقتي باال گرفت كه بمب تجاري داستا
ميليون دالر در امريكا و  30ي  اش را در اولين هفته جبران كرد و با فروش افتتاحيه فيلم هزينه. همراه آورد

 362ميليون دالر فروش داخلي و مجموع  192توانست با  ”13آپولو “و  ”بتمن براي هميشه“شكست 
   از طرف سايت  شده با توجه به مطالب گردآوري. ترين فيلم سال شود موفق ،ميليون دالر فروش جهاني

يتوز  نروتدر از تايم  4ريچارد كُرليس. از هفتاد و سه منتقد سينمايي به فيلم نقد مثبت دادند ٪100، 3توم
توصيف و  »العاده خارق«از نيوز ويك فيلم را  5ديويد اَنسن» ترين كمدي سال، مبتكرانه«فيلم نوشت  وصف
سلينجانساخت  كاري خوش«: گونه پيشنهاد كرد تايمز آن را براي كودكان و بزرگساالن اين از نيويورك 6ت م

 ».ي ديزني نظير، بهترين داستان دونفره و بي
و نه » داستان ديزني«تنها اصطكاكي كه براي جابز پيش آمد اين بود كه منتقديني مثل مسلين نوشتند 

عملكرد پيكسار  ”به رخ كشيدن“ي او، جابز تصميم گرفت براي  بعد از خواندن مقاله» .ظهور پيكسار«
ز با حضور در برنامه. تهاجمي به خود بگيرد حالتر 7ي چارلي رتتأكيد كرد كه داستان  ،همراه با لَس
از «: به رز گفت. بازي فيلم پيكسار است و سعي كرد داستان تولد اين استوديوي جديد را برجسته كند اسباب

وكار انيميشن شوند و تاكنون  وقتي سفيد برفي اكران شد، تمام استوديوهاي معظم سعي كردند وارد كسب
اكنون پيكسار . بودركيبي داشت كه بسيار هم قوي ديزني تنها استوديويي بود كه يك فيلم انيميشن ت

 ».دومين استوديويي است كه چنين كرده

                                                            
1 Regency 
2 Steve Martin 
3 Rotten Tomatoes 
4 Richard Corliss 
5 David Ansen 
6 Janet Maslin 
7 Charlie Rose 
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: به قول مايكل ايسنر. ي فيلم پيكسار است كننده انداخت كه ديزني صرفاً توزيع نظر را جا جابز اين نقطه

ولي ما . ”گَند بزنيدما در پيكسار كار واقعي را انجام داديم و شماها در ديزني فقط بلديد “گفت  مدام مي«
ما كمك كرديم فيلم شكل بگيرد و تمام . برداري برسد بازي به بهره بوديم كه باعث شديم داستان اسباب

ديزني را روي كار گذاشتيم تا يك موفقيت بزرگ   ي تلويزيوني ها گرفته تا شبكه هاي شركت از بازارياب بخش
بايستي به صورت  -كه فيلم مال كيست؟-اساسي  جابز به اين نتيجه رسيد كه مشكل» .به دست بيايد

بازي، به اين نتيجه رسيدم كه  بعد از موفقيت داستان اسباب«: گفت مي. رسمي حل شود نه با جنگ لفظي
جديد با ديزني  ي نامه توافقست بايد يك كارهاي قراردادي ايك استوديو و نه فقط انجام  برپاييِاگر قصدمان 

 ميزپيكسار مجبور بود پول نقد سر  ،منابع مساوي ر و بر اساسِپ با دست  ور مذاكرهولي به منظ» .كنيم امضا
 .سهام شركت بود عمومي ي بياورد و اين نيازمند كسب موفقيت در عرضه

جابز بر سر . بازي انجام شد ي داستان اسباب ي عمومي سهام، درست يك هفته بعد از افتتاحيه عرضه
ي سهام  ي اوليه درست مثل عرضه. اي اساسي ن قمار نتيجه داد، آن هم نتيجهموفقيت فيلم قمار كرد و اي

صبح، همزمان  7رأس ساعت : فرانسيسكو بر پا شد نويسي سهام در سان اپل، يك جشن در دفتر شركت پذيره
 دالر شكل بگيرد تا فروش آنها حتمي 14برنامه اين بود كه اولين صف سهام بر مبناي . فروش سهام آغازبا 

دالر انجام شود تا در صورت موفقيت فيلم پول  22گذاري روي  باشد ولي جابز اصرار داشت كه قيمت
ي عمومي  عرضه. ترين توقعات او پيش رفت بينانه همه چيز وراي خوش. شركت سرازير شودجيب بيشتري به 

در . د اختصاص دادي سال را به خو عنوان بزرگترين عرضه 1اسكيپ سهام پيكسار با پيشي گرفتن از نت
دالر رسيد و معامالت با تأخير روبرو شد چرا كه دستورات خريد بيش  45ساعت اول، قيمت هر سهم به  نيم

 . دالر بسته شد 39، روي و در پايان روز كاري دالر هم باال رفت 49سپس قيمت تا . از ظرفيت سيستم بود

  ي ميليون دالر سرمايه 50براي پيكسار و جبران  همان سال، جابز اميدوار به يافتن يك خريدار اوايلدر 
بيش  -بود سهامِ پيكساركل  ٪80كه معادل - ولي در پايان آن روز، سهام او . بلعيده شده توسط استوديو بود

برابر ثروتي بود كه با  5اين . ميليارد دالر 1.2 يعني رقم باورنكردنيِگذاري شد؛  قيمت ،برابر آن مبلغ 20از 
تايمز گفت كه  ولي او به جان ماركوف از نيويورك . به جيبش سرازير شد 1980ي سهام اپل در سال  عرضه

 ».ام اين كار را به خاطر پولش نكرده«و » در آينده قايق تفريحي نخواهم خريد«: پول اهميت چنداني ندارد
. نداردهايش به ديزني احتياج  بود كه پيكسار ديگر براي تأمين مالي فيلم ااين معن ي موفق سهام به عرضه

ي  حاال قادر به تأمين نصف سرمايه«: گفت راجع به آن روزها مي. جابز بود ي مورد نظرِ برنده اين همان برگ 
تجاري  نام درجام  ترين خواسته اما مهم. توانستم نيمي از سود گيشه را طلب كنم ها بوديم و من مي فيلم

  ».ها اگر نه بيشتر از ديزني، الاقل مساوي با آن بود ها بود چون سهم پيكسار در فيلم پيكسار در ابتداي فيلم
قرارداد ساخت سه فيلم را داشتند و . پروايي او متحير بود جابز با پرواز به ديدار ايسنر رفت كه از بي

كاتزنبرگ بعد از . اي خود را رو كردند هسته هاي بمب ينطرف با اين حال .پيكسار فقط يكي را ساخته بود
 منا هب ي، استوديوي3و ديويد گيفن 2و با استيون اسپيلبرگ رفته بودديزني از يك دعواي زننده با ايسنر، 

                                                            
1 Netscape 
2 Steven Spielberg  
3 David Geffen 
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اگر با يك قرارداد جديد موافقت نكند بعد از ساخت  كه جابز به ايسنر گفت. تأسيس كرده بود 1وركز دريم

در سوي . وركز پيكسار هم براي خودش يك استوديوي مستقل خواهد شد، درست مثل دريمسومين فيلم، 
هاي داستان  او تهديد كرد كه اگر پايش بياُفتد، ديزني خودش دنباله هم دست خالي نبود؛ايسنر  ديگر،
جابز بعدها . لَستر خواهد ساخت بازي را با استفاده از كاراكترهاي وودي و باز و تمام مخلوقات نازنينِ اسباب
 هو زد زيرِ جان وقتي به اين احتمال فكر كرد، يك. هامان را ببينيم ي بچه مثل اين بود كه شكنجه«: گفت
 » .گريه

ايسنر پذيرفت كه پيكسار نيمي از . در آخر توافقي جديد حاصل شداما كار به جاي باريك نكشيد و 
توانستيم  به گمانش ما نمي«: گفت جابز مي. دارد گذارد و نصف سود را برهاي آينده را وسط ب فيلم ي سرمايه

غافل از اينكه . جويي كرده ، براي همين فكر كرد با اين توافق كمي در مخارج صرفهبسازيمهاي زيادي  فيلم
از پس » .يمداشت مان يي سرّ تا بمب تجاري ديگر در صندوقچه 10اين توافق جديد براي ما عالي بود چون 

. نام مشترك تجاري در ابتداي فيلم، اين مورد هم در توافقات لحاظ شد درج هاي فراوان بر سر زني چانه
بعدش ديگر . هاي ديزني است ولي باألخره دلم نرم شد ها فيلم موضع من اين بود كه اين«: گفت ايسنر مي

هاي  ها، درست عين بچه ل فيلمبراي او ”پيكسار“و آرم  ”ديزني“ي حروف آرم  رفتيم سراغ تعيين اندازه
سال آينده به توافق رسيدند و  10فيلم ديگر طي  5دو شركت براي ساخت  1997در اوايل » !چهار ساله

. ايسنر با من منطقي و منصف بود«: گفت جابز مي. شان شكل گرفت حداقل در آن دوره دوستي خوبي بين
  ».جه رسيدم كه مرد تاريكي استساله به اين نتي 10ي  ولي در نهايت بعد از يك دوره

هاي توافق جديد، برخورداري از حق  پيكسار توضيح داد كه مهمترين جنبه دارانِ اي به سهام جابز در نامه
هاي مشترك با ديزني و نيز مشاركت در حقوق تبليغاتي و مالكيت  درج نام تجاري در ابتداي تمام فيلم

تجاري بدل شود كه از منظر برخورداري از ي م پيكسار به نامخواهي ما مي«: نوشت. است معنوي كاراكترها
تجاري ديزني قرار بگيرد ولي به منظور كسب چنين اعتباري، ابتدا بايد نام پيكسار را به  اعتماد در رديف نام
  ».ها بين مخاطبين جا انداخت ي فيلم عنوان توليدكننده

 نيز به همين اندازهمحصوالت عالي شناخته شد و ي  به عنوان توليدكننده اش، كاريجابز در طول دوران 
دو او، به راستي كه  .شد ارزش معروف هاي تجاري با هاي معظم و نام اش در ساختن شركت به خاطر توانايي

 .اپل و پيكسار: گذاري كرد هاي دوران را پايه تا از بهترين شركت

                                                            
1 Dreamworks Skg (Skg: Spielberg-Katzenberg-Geffen)  
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 بیست و سهفصل 
  

  بازگشت
 

، وقتش رسیده به خانه  ...ی اول برگردی چه جانوِر خش
  
  

  
 .1996استيو جابز، 

  
 

  كند چيز سقوط مي همه
 

ي آن در سال بعد  موجي كه با عرضه. موجي از هيجان به پا شد 1988با معرفي كامپيوتر نكست در سال 
مطبوعات به شكست انجاميد و   اين بار توانايي جابز براي خيره كردن نگاه. بدل شد مفتضحانهبه شكستي 

 2پرس از اَسوشييتد 1لربارت زيگ. اي حول شركت شكل گرفت كننده هاي پريشان گونه بود كه داستان اين
رود، نكست  هاي تبادل اطالعات پيش مي اي كه صنعت دارد به سمت سيستم در زمانه«: گزارش كرد

كمي براي اجرا روي آن  نسبتاًهاي  ها بيرون داده و از آنجايي كه برنامه كامپيوتري ناسازگار با ساير سيستم
  ».وجود دارد، جذب مشتري سخت خواهد بود

شخصي، مناسب  كاريِ  هاي اي جديد معرفي كند؛ پايانه داشت خود را به عنوان رهبر شاخهنكست سعي 
. خواستند ي كاري و رابط كاربرپسند يك كامپيوتر شخصي را مي براي كساني كه قدرت پردازش يك پايانه

درآمد  1990در سال . كردند مايكروسيستمز تأمين مي  در آن برهه چنين مشترياني نياز خود را از سان
ام از توافق بر سر خريد .بي.آي. ميليارد دالر 2.5مايكروسيستمز   ميليون دالر بود و درآمد سان 28نكست 

                                                            
1 Bart Ziegler 
2 Associated Press 
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با وجود : ليسانس نكست كنار كشيد و به همين خاطر جابز مجبور به انجام كاري بر خالف روحيات خود شد

ي ليسانس نصب  با ارائه 1992ي  نجام در ژانويهافزار، سرا افزار و نرم اعتقاد راسخ به يكپارچگي ميان سخت
 .متفرقه موافقت كرد روي كامپيوترهاي شخصيِبر استپ  عامل نكست سيستم

با تعجب بايد گفت يكي از مدافعان جابز در اين مورد ژان لوئي گاسه بود كه در ماجراي استقرار به جاي 
هاي  اي در تمجيد از خالقيت او مقاله. اپل اخراج شد جابز در اپل، با او مچ انداخت و متعاقباً خودش هم از

چند روز بعد درب » .ممكن است نكست اپل نباشد ولي استيو هنوز استيو است«: محصوالت نكست نوشت
. ها باال برگشت و خبر از آمدن جابز داد بدو از پله همسر گاسه بعد از گشودن در، بدو . شان زده شد خانه

اله از گاسه تشكر كرد و او را به مراسمي خاص دعوت كرد؛ اَندي گروو از اينتل در كنار استيو به خاطر آن مق
گاسه . اينتل را اعالم كنند- ام.بي.هاي آي استپ روي سيستم جابز از نكست قرار بود امكان نصب نكست

بزرگ كردن . داشتشخصيتي باوقار و پرجذبه . من درست كنار پدر استيو، پاول جابز نشسته بودم«: گفت مي
آن پسر بايد كار سختي بوده باشد و او از ديدن استيو در كنار اَندي گروو روي صحنه، خوشحال و مفتخر 

 ».بود
ي  گيري از توليد يكپارچه كناره: يك سال بعد جابز قدم دوم را برداشت، قدمي كه وقوعش حتمي بود

توجه به . افزار در پيكسار گذاشتن توليد سختكننده درست مثل زمان كنار  تصميمي ناراحت. افزار سخت
اي انرژي  حرفه جابز از طراحيِ. افزار جزو عاليق خيلي شخصي او بود جزئيات محصوالت به كنار اما سخت

هاي مونتاژ محصوالت  ها به تماشاي ربات داد و ساعت روي جزئيات توليد وسواس نشان مي. كرد كسب مي
ي محبوب خود به كانُن  عديل نيمي از نيروي توليد نكست و فروش كارخانهاما حاال مجبور به ت. نشست مي

دنبال فروش به كرد كه فقط  بايد دل به نكستي خوش مي. بود) كه اشيا تجمالتي آن را به مزايده گذاشت(
  .روح بود افزارهاي بي عاملش به توليدكنندگان سخت ليسانس سيستم

سازي كسب كرده  و با پيروزي بزرگي كه در صنعت فيلم  انوادهجابز در كنار خ 1990ي  در اواسط دهه
از  1به گَري وولف. از صنعت كامپيوتر به كلي نوميد شده بود. بود، لذت زندگي را تا حدودي تجربه كرد

مايكروسافت با آن نوآوري اندكش بر بازار مسلط است و اپل . خالقيت عمالً مرده«: گفت 2ي وايرد مجله
 ».بازار كامپيوترهاي روميزي است بيش نيست و اين تازه شروع دوران تاريك اي خورده شكست

، اول كمي بدخلقي و بعد هم يأس 4رينگه  دي رِ هاي مجله و نويسنده 3در مصاحبه با توني پركينز
ا ت. خيلي زود بعد از رسيدن پركينز و همكارانش از در پشتي بيرون خزيد تا قدمي بزند. مشابهي را بروز داد

گرفت، با طعنه و كنايه مانع از  دقيقه بعد برنگشت و درست وقتي كه عكاس مجله داشت چند عكس مي 45
ما كه نتوانستيم  ؟محض تربيتيِ بيني يا بي دگرآزاري، خودبزرگ«: پركينز بعدها اشاره كرد. ي كارش شد ادامه

صاحبه آرام گرفت، اظهار داشت كه وقتي باألخره براي م» .نهفته است كدام عاملبفهميم پشت ديوانگي او 
مايكروسافت برده و «: گفت مي. ي مايكروسافت بگذارد تواند اثر چنداني بر سلطه حتي ظهور اينترنت هم نمي

                                                            
1 Gary Wolf  
2 Wired 
3 Tony Perkins  
4 Red Herring 
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بينيد، يك  مي. را هم شكست داده OS/2بدبختانه مك را شكست داده، يونيكس را هم شكست داده، 

  ».محصول درجه دو پيروز اين جنگ است
  
 

اپل سقوط  
 

تا چند سال بعد از رفتن جابز، اپل قادر بود با حاشيه سود باالي حاصل از تسلط زودگذرش بر بازار 
خودش را نابغه  1987جان اسكالي كه در سال . كامپيوترهاي روميزي، با خيال راحت به پيش برود

وي در جايي نوشت . نندك آور جلوه مي اي از دستورات را صادر كرد كه امروزه خجالت پنداشت، مجموعه مي
اين «: و ادعا كرد» ساخت محصوالت مصرفي شود در تبديل به يك شركت عالي«خواسته اپل  كه جابز مي

توانيم واقعيت را  ما نمي... يك شركت توليدات مصرفي بشودبدل به اپل هرگز نبايد ... آميز بود اي جنون نقشه
توانند  هاي پيشرفته نمي تكنولوژي... طريق دنيا را تغيير دهيمبا استفاده از رؤياهامان تحريف كنيم تا به اين 

  ».فروخته شوندسپس در قالب توليدات مصرفي طراحي و 
، با سقوط مداوم سهم فروش اپل تحت مديريت 1990ي  زده شد و سپس در اوايل دهه جابز ابتدا وحشت

هاي فاسد، اپل را به  ي فاسد و القاي ارزشها اسكالي با آوردن آدم«: اسكالي، به خشم آمد و او را تحقير كرد
به جاي اينكه به دنبال خلق محصوالت عالي باشند، نگران پول درآوردن  آنها«: و بعدها افزود» نابودي كشيد

كرد اسكالي در ازاي هزينه كردن از سهم بازار، به  حس مي» .براي اپل هستند -به خصوص براي خودشان و-
كينتاش به مايكروسافت باخت چون كه اسكالي اصرار داشت تا سر حد امكان م«: دنبال افزايش سود است

ي اين رويكرد،  و در نتيجه» پول به جيب بزند، نه اينكه محصوالت پيشرو و مقرون به صرفه توليد كند
  .عاقبت اثري از سود هم نماند

 فت طول كشيد ولي درمكينتاش چند سالي براي مايكروسا رابط كاربري گرافيكيِاز روي سازي  شبيه
در  95سپس ويندوز . ها بود بر بازار روميزي شرا بيرون داد كه آغازگر روند تسلط 3.0ويندوز  1990 سال

. گونه بود كه فروش مكينتاش سقوط كرد اين. عامل تاريخ شد ترين سيستم از راه رسيد و موفق 1995سال 
چون بعد از . اين بالها حق اپل بود. مايكروسافت به سادگي ماحصل كار ديگران را دزديد«: جابز بعدها گفت

دفاع و سهل براي  ديد و هدفي بي مك به سختي پيشرفتي به خود. رفتن من هيچ چيز جديدي اختراع نكرد
 ».مايكروسافت بود
يك نفر تقاضاي . ي تجارت استنفورد، نااميدي او از اپل آشكار شد اش در باشگاه دانشكده در سخنراني

هايي كه بعد  جابز با اين كار موافقت كرد اما به شرط حذف كليد. كليد مكينتاش را داشت امضاي يك صفحه
هاي چهارجهته را كَند  آورد و كليد درسوئيچ ماشينش را . كليدها اضافه شده بود فحهاز رفتنش از اپل به ص

و  F1ي  رديف بااليي، يعني كليدهاي ويژه). كليدها حذف كرده بود هايي كه سابق بر اين از صفحه همان(
F2  وF3  م؛ هر بار ده من دارم دنيا را تغيير مي«: بعد به سردي گفت. هم سرنوشت مشابهي داشتند... و

  .شده را امضا كرد ناقص كليد سپس آن صفحه» .كليد يك صفحه
ي كُناي هاوايي با دوستش لَري اليسون رئيس مهارنشدني  در دهكده 1995جابز در تعطيالت كريسمس 

بر سر اين بحث كردند كه چطور اپل را تمليك و جابز را مديرعاملش . اُراكل براي قدم زدن به ساحل رفت
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خرم و تو براي پذيرش  بعد اپل را مي«: ميليارد دالر جور خواهد كرد 3 كه گفت ليسون ميا. كنند

ولي جابز مهلت » .گردانيم مي با هم اپل را به دوران اوجش بر. كني را دريافت مي ٪25مديرعاملي، بالفاصله 
از من دعوت  آنها اگر خود. كنند هايي باشم كه شركتي را تصاحب مي نخواستم مثل آن دشمن«: خواست

  ».كرد كردند اوضاع فرق مي مي
مايكل . بود ٪16، 1980ي  سقوط كرد حال آنكه در اواخر دهه ٪4سهم اپل از بازار به زير  1996در 

  جايگزين اسكالي شد و كوشيد شركت را به سان 1993آلماني مدير اجرايي اپل در اروپا، به سال  1اسپيندلر
اخراج و گيل  1996ي  وي در فوريه. پكارد بفروشد ولي ميسر نشد- يا هيوليتام، .بي.مايكروسيستمز، آي

در . ها، جايگزينش شد هادي ي مديريت اجرايي در شركت ملي نيمه علمي با سابقه آمليو، مهندس و محققِ
به  دالر بود، 70حدود  1991ميليارد دالر از دست داد و قيمت سهام كه در  1 اپل ،اولين سال حضور آمليو

از جو زمين  ها را قيمت سهامِ سايرِ شركتدالر سقوط كرد و اين در حالي بود كه حباب تكنولوژي داشت  14
 .برد هم باالتر مي

گشت، درست بعد از عضويت او در  مي بر 1994اولين ديدارشان به سال . آمليو هوادار جابز نبود
ها  هادي آمليو او را به دفترش در شركت ملي نيمه» .خواهم ببينمت مي«: جابز طي تماسي گفت ،مديره هيئت

: كه آورد به ياد مي كارش، آمدن جابز را تماشا كرد و به خوبي اي اتاق ديوار شيشه او از وراي. دعوت كرد
زيبا كه  ي جنگليِ بيشتر شبيه يك بوكسور بود، خشن ولي از روي خدعه دلپذير، يا شايد شبيه يك گربه«

معموالً از كه چيزي بيش از آن چه -بعد از چند دقيقه خوش و بش » .شد شكارش ميي پريدن روي  آماده
او كمك آمليو براي بازگشت به اپل در مقام مديرعاملي را . گفترا بالفاصله دليل آمدنش  - شد جابز ديده مي

ضاع شركت تواند او فقط يك نفر مي. فقط يك نفر قادر به تهييج كارمندان اپل است«: گفت مي. خواست مي
به نظر جابز دوران مكينتاش گذشته بود و اكنون زمان ساختن چيزي نو و جدي بود، » .دهدبسامان  و را سر

 .چيزي سرشار از نبوغ
: پاسخ جابز او را قانع نكرد» .بعد از مرگ مكينتاش، قرار است چه چيزي جايگزينش شود«: آمليو پرسيد

انگار براي آن روز، يك سري شوخيِ يك خطي از . مشخصي نداشترسيد خود استيو هم جواب  به نظر مي«
بيند و به  ي تحريف واقعيت جابز را با دو چشم خود مي آمليو احساس كرد كه دارد دايره» .بر كرده بود

 .آن روز بدون تشريفات جابز را از دفتر كار خود بيرون انداخت. كرد مقاومت در برابر آن افتخار مي
عامل  اپل تمام اميدش را به ساخت سيستم. باألخره متوجه يك مشكل جدي شد 1996ستان آمليو در تاب

متوجه شد كه  ،اپل مديرعاملِعنوان به  انتصابگره زده بود ولي او بالفاصله پس از  2جديدي به نام كُپلَند
يشتر و محافظت اي ب هاي شبكه كُپلَند محصولي از پيش شكسته خورده است و نيازهاي اپل از جمله قابليت

سپس در حضور . شد ي عرضه نمي هم آماده 1997كند، عالوه بر اين تا سال  بهتر از حافظه را برآورده نمي
  .جمع قول داد كه به زودي يك جايگزين مناسب خواهد يافت

شريكي كه . از اين رو اپل را نيازمند يك شريك ديد. اما مشكل اينجا بود كه چيزي در آستين نداشت
. )گرا شيء( موضوع محور عامل عامل پايداري داشته باشد، ترجيحاً چيزي شبيه يونيكس با سيستم سيستم

                                                            
1 Michael Spindler 
2 Copland 
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افزاري را داشت ولي مدتي طول كشيد تا توجه اپل  توان تأمين چنين نرم) نكست(مشخصاً تنها يك شركت 

 .به آن جلب شود
به اپل را شروع ولي  بيرات فروش گاسه مذاك. 1بياپل ابتدا به سراغ شركت ژان لوئي گاسه رفت، شركت 

نفر از  50خواهد  زمين بازي را عوض كرد و گفت كه مي ،در مالقاتش با آمليو در هاوايي 1996در آگوست 
آمليو . خواست ميليون دالر را هم مي 500از شركت به ارزش تقريبي  ٪15را به اپل بياورد و  بيكارمندان 

بعد از رد و بدل شدن . ارزيد ميليون مي 50تنها حدود  بيچون بر طبق محاسباتش، . حيرت كرد
نخواهد كرد اپل جايگزيني  فكر مي. ميليون دالر رضايت نداد 275پيشنهادهاي طرفين، گاسه به كمتر از 

هاي برنده را در  من تمام برگ«: ولي دست آخر رفتارش به آمليو بر خورد، به خصوص كه گفته بود يافت
  ».دهم تا به غلط كردن بيافتند ش ميزي را كدست دارم و آنقدر با

سان شركت عاملِ  ، سيستم3مدير ارشد تكنولوژي در اپل پيشنهاد ديگري داشت؛ سوالريس 2الن هنكاك 
آمليو  ،ها ي انتخاب از بين همه. كاربرپسند نبود اش چندان گرافيكيي يونيكس داشت ولي رابط  كه هسته

تازه  ؛شد ظاهر آن را شبيه به مك كرد مايكروسافت و به گمانش مي NTدست گذاشته بود روي ويندوز 
بيل گيتس كه مشتاق چنين كاري بود . گرفت هاي متعدد ويندوز هم در دسترس كاربران قرار مي برنامه

  .شخصاً با آمليو تماس گرفت
و طرفدار سابق (ورد  مكي  ي معروف مجله دو سال قبل نويسنده. در اين ميان پيشنهاد ديگري هم بود

اپل در حال  كه ، يك مطلب طنز نوشته بود و در آن به شوخي گفته بود4گاي كاواساكي) اپل يافزارها نرم
كوال با مسخرگي به جابز  مايك مارك ،در متن. شود خريد نكست است و جابز به زودي مديرعامل اپل مي

آيي با هم دنيا را عوض  ري بكني يا ميَكش ونيكسخواهي باقي عمرت را صرف فروختن ي تو مي«: گفت مي
پايدار نياز دارم، چون اآلن  من به يك منبع درآمديِ«: ي اين بود كههكاي فُ جواب جابز در آن مقاله» كنيم؟

رود بتواند حس فروتني را به  به خاطر تجربياتش در نكست، انتظار مي«: كه طور آمده بود همين» .ام پدر شده
جابز به اپل،  گفت با بازگشت خورد كه مي از گيتس به چشم مي هم نقل قولي در مقاله »!انداپل بازگرد

البته كه . شود رسد و بالتبع دست مايكروسافت براي تقليد از اپل، بازتر از قبل مي اختراعات جديدي از راه مي
  . ؛ محقق ساختن هجوياتخط به خط آن مقاله شوخي و طنز بود ولي دنياي پيرامون ما عادت عجيبي دارد

  
  

  سالنه سالنه به سمت كوپرتينو
 

از آنجايي » ست كه بهش زنگ بزند؟اتان آنقدر با استيو آشنا  كدام«: يك روز آمليو از همكارانش پرسيد
خواست شخصاً اين تماس را بگيرد ولي اوضاع  بد تمام شده بود، نمي -دو سال پيش-اش با جابز  كه مذكره

                                                            
1 Be 
2 Ellen Hancock 
3 Solaris 
4 Guy Kawasaki 
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يكي از . كرد هايي از نكست دريافت مي اپل همان موقع هم پيام. كه نيازي به اين كار نبودطوري پيش رفت 

تلفن را برداشت و بدون اطالعِ جابز به الن  خيلي ساده گوشيِ 1بازاريابان رده مياني در نكست، گارِت رايس
هنكاك نيز يك . كست دارد يا نهافزار ن اي به ديدن نرم خواست ببيند او عالقه مي. زنگ زد) در اپل(هنكاك 

  .نفر را به مالقاتش فرستاد
از اينجا به . در حال مذاكره بودنددو شركت ، مسئوالن رده مياني 1996مصادف با روز شكرگزاري سال 

      اي روم ولي يك هفته من دارم به ژاپن مي«: در تماسي مستقيم به آمليو گفت .جابز وارد ماجرا شد ،بعد
آمليو بر خالف » .هيچ تصميمي نگير موقع لطفاً تا آن. گذارم به محض برگشت باهات قرار مي. گردم مي بر

براي من آن مكالمه با استيو «: گفت خودش مي. اش با جابز، از شنيدن صداي او سر ذوق آمد ي قبلي تجربه
 بياز ديدن او، هيچ توافقي با به جابز اطمينان داد كه قبل » .گيرا بود مشروبِمثل استنشاق بوي خوش يك 

  .يا هر شركت  ديگري نخواهد كرد
دورنماي خريده شدن نكست در حال سقوط . اي ، هم شخصي بود و هم حرفهبيبراي جابز رقابت با 
 هاي اولِ را در دل زنده نگه داشته و گاسه جزو نام ها به عالوه جابز هنوز برخي كينه. توسط اپل، رؤيايي بود

گاسه «: جابز بعدها مصرانه و غيرمنصفانه ابراز داشت! ظارش بود، درست بر خالف آن صلح ظاهريفهرست انت
از منظر جابز، اسكالي حداقل خيلي نجيبانه » .از پشت به من خنجر زد، واقعاً آدم كثيفي بود 1985در سال 

 !از جلو خنجر را در قلبش فرو كرده بود
دوباره به مقر اصلي اپل در كوپرتينو قدم گذاشت؛ در اتاق  ،سال 11بعد از ، 1996دسامبر  2جابز در 

تند مطلب  رد آنجا، تند وب دوباره بر روي وايت. ايزني كردمديران، با آمليو و هنكاك بر سر نكست ر كنفرانسِ
 .شان بود را بيان كرد ي دنياي كامپيوتر كه معرفي نكست آخرين نوشت و نظراتش راجع به چهار موج پيوسته

به خصوص در . با اينكه از آن دو نفر دلِ خوشي نداشت ولي هر چه جادو و اغوا در چنته داشت، بروز داد
ولي اگر آنها » ي احمقانه است اين به نظر يك ايده«: گفت مثالً مي. تظاهر به فروتني، زبردستانه عمل كرد

افزار، فروش شركت به  طاي ليسانس نرماع-كنم  اي كه بخواهيد را امضا مي من پاي هر معامله«: پسنديدند مي
به نكست بياييد و همه چيز را از «: گفت به آنها. با فروش نكست بود شاولويت ،ولي در واقع» .شما، هر چيزي
 ».مطمئنم به كمتر از خريد شركت و استخدام كل كاركنانش راضي نخواهيد شد. نزديك ببينيد

 آنجا تعطيالت به هاوايي رفتند و لَري اليسون هم  مثل سال قبلاش براي  چند هفته بعد جابز و خانواده
داني لَري، فكر كنم باألخره راهي براي  مي«: پيمودند، گفت در حالي كه خط ساحل را پياده ميجابز . بود

اليسون » .ام تا ديگر نيازي به اجبار تو به خريدش نباشد بازگشت به اپل و به دست گرفتن قدرت پيدا كرده
مديره برود و از  كه اپل را به خريد نكست ترغيب كند و بعد به هيئت اش از اين قرار بود  استراتژي«: گفت مي

ي اساسي غفلت  كرد كه جابز از يك نكته اليسون فكر مي» .آنجا هم فقط يك گام تا مديرعاملي فاصله داشت
» را نخريم، چطور پول در بياوريم؟ اگر شركت«: پرسيد» فهمم، ولي استيو، چيزي هست كه من نمي«: كرده

ي چپ  جابز دست روي شانه. اين كه چقدر عاليق آن دو با هم فرق دارد يادآوريِ. اين يك يادآوري بود
لَري، به همين خاطر دوستي «: هاشان به هم خورد ، طوري كه تقريباً دماغبه او نزديك شد گذاشت و اليسون

  ».زي به پول بيشتر نداريكه نيا تو. من با تو اينقدر مهم است

                                                            
1 Garrett Rice 
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ها  خب، شايد به پول نياز نداشته باشم ولي چرا بايد پول«: آورد كه با ناله گفته بود اليسون به خاطر مي 

 »؟نبريمسرازير شود؟ چرا يكي ديگر ببرد؟ چرا ما  1سرمايه در فيدليتي به جيب يك مشت مديرِ
 آني به اپل برگردم و تو هم هيچ سهمي در به گمانم اگر بدون داشتن هيچ سهم«: جابز جواب داد
 ».ي اخالقي بهتري خواهم داشت نداشته باشي، وجهه

ببين، تو بهترين . گويم ي اخالقي را مي ي گراني است، وجهه استيو اين خيلي معامله«: اليسون گفت
در آن برهه گرچه جابز بعدها گفت كه » .ستابنابراين حرف حرف تو . اپل واقعيِ دوستم هستي، صاحبِ

هر «: او بعدها گفت. ناپذير است كرد كه اين اجتناب اي براي تسلط بر اپل نداشته ولي اليسون فكر مي نقشه
 ».فهميد كه طرف كاري جز خودتخريبي بلد نيست ي نيم ساعت گفتگو با آمليو مي كسي با سابقه

. پا شد دسامبر بر 10، به تاريخ 2كُرت نآلتو، هتل گارد در پالو بيي بزرگ آشپزي بين نكست و  مسابقه
اَوي توانيان . ابتدا نكست دستاوردهايش را ارائه كرد ،در حضور آمليو، هنكاك و شش نفر از ديگر مديران اپل

هاي  قابليت. نظيرش حضار را هيپنوتيزم كرد افزار را تشريح و جابز هم با آن توانايي نمايشي بي نرم
ي همزمان، تلفيق و ساخت محتواي صوتي و تصويري و اتصال به اينترنت يديووعامل در پخش چهار  سيستم

ها و  طوري به ستايش از ويژگي. كننده بود استيو خيره معرفي تجاريِ«: گفت آمليو مي. را نشان دادند
 ».كرد از مكبث را تقديس مي 3پرداخت كه انگار داشت اجراي الورنس اوليوير هاي سيستم مي توانايي

جديدي، خيلي  هيچ ويژگيِ بدون معرفيِ. اسه طوري عمل كرد كه انگار معامله در چنگش استاما گ
. مطرح كنند د و خواست اگر سؤالي هستدانن را مي بي عاملِ سيستم هاي قابليتاپل  مديرانساده گفت كه 

بعد از مدتي . زدندآلتو قدم  هاي پالو ، جابز و توانيان در خيابانآندر حين . كوتاه بود ي او خيلي جلسه
  ».ستارد با شما ب«: او مژده داد .رفتند سراغ يكي از مديران اپل كه در جلسه حضور داشت و به برگشتند

حل  تكنولوژي برتر را در اختيار داشتيم كه يك راه«: توانيان بعدها گفت كه اين اصالً غافلگيركننده نبود
دانست كه بازگشت جابز به اپل شمشيري دو لبه  آمليو مي» .البته استيو را هم داشتيم. كامل براي اپل بود

هاي مكينتاش به آمليو گفت كه  لَري تسلر از قديمي. است ولي بازگشت گاسه هم از اين قاعده مستثني نبود
آوري كه جايت را بگيرد، استيو  انتخابت هر چه كه باشد، داري يك نفر را مي«: نكست را انتخاب كند و افزود

 »ژان لوئي؟ يا
مديره براي خريد نكست داد و از استيو  به او خبر از كسب مجوز هيئت ،در تماسي. آمليو جابز را برگزيد

با ورودش به اتاق كنفرانس و ديدن مايك . برود كه خواهد در جلسه باشد؟ جابز تصميم گرفت پرسيد آيا مي
 تا )كوال طرف اسكالي را گرفت، اني كه ماركزميعني ( 1985از . اي احساسي شكل گرفت لحظه ،كوال مارك
 .اش  رفت و دست او را به گرمي فشرد جابز به سمت مرشد قديمي. با هم صحبت نكرده بودند آن روز

وقتي . آلتو بيايد اش در پالو اي دوستانه به خانه بعد نوبت جابز بود كه از آمليو دعوت كند تا براي مذاكره
كه -در آشپزخانه . خود رسيد، جابز كيف كرد؛ ماشين را خيلي پسنديد 1973آمليو با مرسدس كالسيك 

 مقابلِ پشت ميز چوبيِ ،يك كتري روي گاز گذاشت تا چايي درست كند و بعد - باألخره نوسازي شده بود

                                                            
1 Fidelity 
2 Garden Court 
3 Laurence Olivier 



و  ت  س ی ب ل  ص هف  ٢٧٤ :صـفـحـه|  س
خواست اشتباه گاسه را  بخش مالي مذاكرات به آرامي پيش رفت؛ جابز نمي. سوز بلند نشستند تنور چوب
رقمي نزديك . دالر به ازاي هر سهم نكست بود 12پيشنهاد او . د پس پا را فراتر از حد خود نگذاشتتكرار كن

دالر به ازاي هر سهم حساب كرده بود،  10او روي . آمليو گفت كه خيلي باال است. ميليون دالر 500به 
درآمد واقعي و هم يك  بازاري، هم ، نكست هم فروشِبيبرخالف  زيرا. ميليون دالر 400رقمي در حدود 

جابز كه هرگز تا اين حد از يك پيشنهاد متقابل خوشحال نشده بود، بالفاصله . داشت نظير بيمتخصص  عده
 .با رقم او موافقت كرد

از خودش در بازي مايه “خواست مبلغ را به صورت نقد دريافت كند ولي آمليو اصرار داشت كه  جابز مي
سرانجام، به اين . جابز مقاومت كرد. و مبلغ را به صورت سهام با تعهد تمليك يك ساله دريافت كند ”بگذارد

  1.ماه 6ميليون دالر سهام با تعهد تمليك براي حداقل  37ميليون دالر نقد و  120: توافق رسيدند
آلتو، جابز  در گردشي اطراف پالو. دشروي انجام  بخشي از مذاكرات حين پيادهبه درخواست جابز 

گفت كه آنقدر ماجرا . آمليو كوشيد بحث را عوض كند. مديره را مطرح كرد درخواست عضويت در هيئت
اين شركت . گيل اين واقعاً آزاردهنده است«: جابز گفت. پشت سر استيو هست كه عاقالنه نيست عجله كنند

كرد  آمليو اين را درك مي» .ها كرديدمرا بعد از آن روز وحشتناك با اسكالي، به حال خودم ر. مال من بود
در ضمن از همان ابتداي مذاكره با جابز، اين را با خودش شرط . مديره مطمئن نبود ولي هنوز از موضع هيئت

روي با  با اين حال در حين پياده» .گيرم ناديده ميرا  يشكاريزما«و » روم با منطق پيش مي«كرده بود كه 
انرژي و اشتياق  داخل گردابِ«: به قول خودش. ي نفوذ او گير افتاد دايره هاي ديگر در جابز، مثل خيلي

 ».فرو رفتماستيو 
. ها تازه آمده بودند لورين و بچه .ي جابز برگشتند ، به خانهبعد از دو سه بار چرخيدن در يك مسير بسته

: آورد كه به خاطر مي. رفتهمه با هم موفقيت مذاكرات را جشن گرفتند و بعد آمليو سوار بر مرسدسش 
»اما بعدها كه جابز اخراج او از اپل را مهندسي كرد، » .رفتار كردالعمر  مادام استيو با من مثل يك دوست

بعدها با اندوه دريافتم كه اين تنها «: ي او در آن روز و با جمالتي دقيق گفت آمليو با نگاهي به منش دوستانه
 .به راستي هم كه جابز استاد افسونگري بود» .پيچيده بودهنمودي كوچك از يك شخصيت به غايت 
آمليو . اطالع به گيتس بود ،ولي مأموريت دشوارتر در جريان گذاشتآمليو بعد از توافق با نكست، گاسه را 

جابز چندان  ي از نظر او اين توافق مضحك بود و كودتاي دوباره» .گيجه گرفته بود بيل سر«: گفت مي
اش را  كني استيو چيزي در چنته دارد؟ من تكنولوژي تو واقعاً فكر مي«: از آمليو پرسيد. غيرمنتظره نبود

توانيد روي كامپيوترهاي اپل نصبش  وقت نمي بزَك شده كه هيچ شناسم، چيزي نيست جز يك يونيكسِ مي
: و ادامه دادستيو به خالي كردن زير پاي ا بلد بود چطور خودش را باال بكشد )جابز مثلِ(گيتس » .كنيد

باورم . چي است شود، فقط يك تبليغات گيل تو متوجه نيستي؟ استيو اصالً چيزي از تكنولوژي سرش نمي«
از چيزهايي كه  ٪99او كه چيزي بارش نيست، ... شوي شود كه داري چنين اشتباهي را مرتكب مي نمي
  »خري؟ دوني را مي ي چي داري اين آشغالبرا. كند، غلط است گويد و فكر مي مي

. ريخته باشد آمد آنقدرها هم به هم ها بعد كه موضوع را با خود گيتس مطرح كردم، يادش نمي سال
آمليو خيلي پول باالي نكست «: عامل جديدي در اختيار اپل قرار نداده بود سيستم ،گفت خريد نكست مي

                                                            
  م.داران نكست بود ميليون دالر و باقي نيز متعلق به ساير سهام 157ميليون دالر بود؛ سهم جابز حدود  429 ،كل معامله رقمِ  1



و  ت  س ی ب ل  ص هف  ٢٧٥ :صـفـحــه | س
اَوي  ،در عوض با آن معامله» .عامل نكست استفاده نشد سيستم وقت هم از بايد گفت هيچصادقانه . داد
عامل اپل در آن زمان عالي عمل كرد، طوري كه سرانجام  سازي سيستم وانيان به اپل آمد؛ كسي كه در بهينهت

دانست كه اين معامله منجر به بازگشت جابز به رأس  گيتس مي. ي تكنولوژي نكست سازگار شد با هسته
بيني  مردي بود كه اكثر ما پيش واقعآنها، در  اصليخريد . اين دست تقدير بود«: گفت مي. شود قدرت مي

ي  ولي استيو يك نابغه. ي چنداني در اين كار نداشت كرديم يك مديرعامل موفق بشود، چون تجربه نمي
ش را اندكي مهار كند باألخره هم توانست ديوانگي خود. العاده بود ي طراحي و مهندسي فوق نظير با سليقه بي

 ».و مديرعامل موقت اپل شد
دانست كه آيا واقعاً  هاي عميقي با خودش داشت و نمي برخالف تصور اليسون و گيتس، جابز درگيري

حداقل تا زمان حضور آمليو كه چنين چيزي را . خواهان بازگشت به نقش اجرايي در اپل هست يا خير
وقت  رسمي خريد نكست توسط اپل، آمليو از جابز خواست به طور تمامچند روز قبل از اعالن . خواست نمي

اما جابز پاسخ به درخواست آمليو را . را بر عهده بگيرد  عامل ي سيستم به اپل بپيوندد و مسئوليت توسعه
 .مسكوت گذاشت

استيو، تو «: اشتبه يك جواب رك نياز د. سرانجام در روز اعالن خبر بزرگ، آمليو جابز را به حضور طلبيد
جابز جوابي » .خواهي مشكلي نيست اگر اين را مي« :و اضافه كرد» خواهي پولت را بگيري و بروي؟ فقط مي

بگيرها قرارت بدهم؟ مثالً به  خواهي در فهرست حقوق مي«: گيل دوباره پرسيد. نداد؛ ساكت به او خيره شد
و از او  1رون و گير داد به وكيل جابز، لَري سانسينيآمليو رفت بي. جابز همچنان ساكت ماند» عنوان مشاور؟

آمليو دوباره به پشت درهاي بسته برگشت تا از او » .خبر ندارم«: سانسيني گفت. ي جابز را جويا شد خواسته
كنم، من اآلن به يك جواب  گويد؟ خواهش مي ت چه ميسگذرد؟ ح استيو، چي توي ذهنت مي«: حرف بكشد

 » .نياز دارم

  
 ».من ديشب اصالً نخوابيدم«: جابز جواب داد

  
  »چرا؟ مشكل چي بود؟«
  
توي مغزم همه . مان طور به معامله كردم و همين داشتم به تمام كارهايي كه بايد انجام بشود فكر مي«

  ».پيچم نكن فقط بيش از اين سؤال. كند ام، فكرم كار نمي واقعاً خسته. چيز قاطي شده
 

  .گفت استيو بايد چيزي مي. رممكن استآمليو گفت كه اين غي
 

 ».مشاور رئيس شركت :ببين، اگر مجبوري يك چيزي بهشان بگويي، فقط بگو« : باألخره جواب داد
  

نفر از كارمندان پرشور اپل در مقر اصلي  250با حضور  -1996دسامبر،  20-مراسم در همان روز عصر 
رئيس  وقت و او را به عنوان مشاور پاره عمل كردته بود آمليو همان طور كه جابز خواس. شركت برگزار شد

                                                            
1 Larry Sonsini 



و  ت  س ی ب ل  ص هف  ٢٧٦ :صـفـحـه|  س
جابز به جاي اينكه از كنار روي صحنه بيايد، از انتهاي تاالر وارد شد و راهرو را تا جلو . شركت معرفي كرد

آمليو به حضار گفته بود كه جابز خيلي خسته است كه بخواهد سخنراني كند ولي او از ديدن . طي كرد
انتظار دارم بعضي از همكاران قديمي . من خيلي هيجان دارم«: گفت. ور اپل سر ذوق آمده بودكارمندان پرش
روي صحنه آمد و پرسيد كه آيا ماجرا به تسلط  2تايمز از فايننشال 1بعد از او لوئيس كيهو» .را اينجا ببينم

ه لوئيس، اآلن خيلي چيزها اُه ن«: او گفت. جابز بر اپل ختم خواهد شد، اين سؤال مثل يك اتهام جلوه كرد
هايي را به  وقتم محدود است ولي اميدوارم بتوانيم ايده. در پيكسار مشغولم. خانواده دارم. توي زندگيم هست

  ».اشتراك بگذاريم
هاي پيكسار هم بدانند  خواست بچه او كه عاشق اين محفل هنرمندانه بود مي. جابز فردا به پيكسار رفت

ساكنين پيكسار هم از اينكه . شان نخواهد كشيد اهد ماند و دست از همراهيشان خو كه همچنان رئيس
كمتر از طرف جابز، چيز خوبي  رود خوشحال بودند؛ اندكي تمركزِ ديدند او به طور پاره وقت به اپل مي مي
كرد، موجود خطرناكي  در مذاكرات بزرگ حضورش خيلي مفيد بود ولي اگر از قضا وقت آزاد پيدا مي. بود
آن روز در بدو ورود به پيكسار، يك راست به دفتر لَستر رفت و گفت كه حضورش در اپل به عنوان . شد مي

كنم  جان، مدام به اين فكر مي«: دانست خود را محتاج دعاي لَستر مي. مشاور، وقت زيادي از او خواهد گرفت
اشم خواهد گرفت و چقدر از وقتي را كه ام ب توانستم كنار خانواده كه اين تصميم چقدر از وقتي را كه مي

ولي تنها علت انجام اين كار، اين است كه دنيا با اپل جاي . ي ديگرم در پيكسار باشم توانستم با خانواده مي
 ».بهتري براي زندگي خواهد بود

  
 ».دعاي من به همراهت استيو«: لَستر با لبخندي نجيبانه گفت

                                                            
1 Louise Kehoe 
2 Financial Times 



و  ت  س ی ب ل  ص رف ا ه  ٢٧٧ :صـفـحــه | چ

 بیست و چهارفصل 
  

  بازسازي
 

ی بازنده  در آینده برنده خواهد بود ،ی فع
 
  

  
 .1997ايستد،  جابز عقب مي و درآو آمليو وازنياك را به روي صحنه مي

 
  

صحنه حضور در پشت  
 

واقعاً خيلي نادر است كه يك هنرمند در سي يا چهل سالگي قادر «: جابز در شرف سي سالگي گفته بود
 ».انگيزي باشد به خلق چيز شگفت

آغاز و او بعد  1985اي كه با اخراج از اپل در  ي سوم زندگي خود او به حقيقت پيوست، دهه اين در دهه
سپس خريد  .سال بود بازي در همان اكران داستان اسباب. تازه شكوفا شد ،1995از چهل سالگي، به سال 

در اين بازگشت، جابز توانست نشان دهد . به شركت خودش باز كرداو نكست توسط اپل، راه را براي بازگشت 
او كه در بيست سالگي صنعت . توانند مبتكران بزرگي باشند كه حتي افراد باالي چهل سال هم مي

هاي پخش  تا تحولي مشابه را براي دستگاهآمد  كامپيوترهاي شخصي را متحول كرده بود، حاال به كمك مي
ها  هاي كامپيوتري، كتاب هاي كاربردي، تبلت هاي همراه، برنامه موسيقي، مدل تجاري صنعت موسيقي، تلفن

 . نگاري، به ارمغان بياورد و روزنامه

نتظار براي مديره و ا هيئتبه به لَري اليسون گفته بود كه استراتژي بازگشتش، فروش نكست به اپل، ورود 
براي بازگشت به  ماليهاي  اليسون احتماالً با ديدن اصرار جابز مبني بر عدم وجود انگيزه. لغزش آمليو است

هاي  آشكار اليسون را در خود داشت، نه انگيزه گراييِ او نه تجمل. واقعي بود تقريباًاپل گيج شد ولي اين 



ر ا ه چ و  ت  س ی ب ل  ص  ٢٧٨ :صـفـحـه|  ف
بلكه نيازهاي . را 1هاي باالي فهرست فوربس كسب رتبه ي گيتس را و نه ميل به رقابت براي بشردوستانه

ميراثي . داشت مي اش او را به طلب غايت كمال و خلق يك ميراث بزرگ وا دروني و اميال شخصي
 ”.پا كردن شركتي ماندگار بر“و  ”توليد محصوالت مبتكرانه“: انگيز براي همه كه دو وجه دارد حيرت

. يرد، حتي باالتر از كساني مثل ادوين لند، بيل هيوليت و ديويد پكاردخواست در معبد خدايان جاي بگ مي
حال   با اين. به افولش بود بهترين راه براي رسيدن به تمام اين آرزوها، بازگشت به اپل و احياي پادشاهي رو

 .ميل و شايد خجالتي شد وقتي جام قدرت بين لبانش نشست، به طرز غريبي مردد، بي
وقت به اپل برگشت و خود  رسماً به عنوان مشاور پاره 1997ي  طبق حرفي كه به آمليو زده بود، در ژانويه

اما در . الخصوص به دفاع از افرادي كه از نكست آورده بود برخاست هاي شخصي كرد و علي را وقف انگيزه
ي  توسعهرد و پيشنهاد رياست بر بخش مديره او را آز هيئت راهيابي بهعدم . ها منفعل باقي ماند ساير زمينه

خود خلق كرده بود؛ جابز هم زير خيمه بود و  آمليو شرايطي باب ميلِ. ش شدحقارت موجبعامل نيز  سيستم
  :گونه از آن دوران ياد كرد جابز بعدها اين. پايدار نبود ي آرامشِ ولي اين چاره ،هم بيرون خيمه

 
اين اختالف نظر حتي قبل . دانستم دلقكي بيش نمي را ن هم اوم. خواست من آن اطراف بپلكم گيل نمي«

ورد ظاهر  كردم فقط قرار است در رويدادهايي مثل مك فكر مي. من روشن بود اياز فروش نكست هم بر
 آن دوران، چند روزِ. ي پيكسار را هم داشتم و اين خوب بود، به خاطر اينكه مشغله. ها شوم، تنها براي نمايش

. گذراندم كردم و يكي دو روز را هم در پيكسار مي اپل صرف مي پالوآلتو روي مسائلِ در دفتري پايينِ هفته را
  ».هم استراحت كافي، هم با خانواده بودن؛ هر دو را داشتم. واقعاً زندگي نازي بود

 
باور او به حماقت آمليو را دو  ،ابتداي ژانويه بازي داده شد كه اين ورد در واقع جابز فقط براي رويداد مك

 فرانسيسكو براي مشتاقانِ ساندر  2هتل ماريوت صندلي در سالن رقصِ 4.000نزديك به . چندان كرد
، او را با اين جمالت به روي صحنه دعوت )بازيگر( 3و جف گُلدبلوم شد سخنراني آمليو تدارك ديده شنيدنِ

فكر . ام بازي كرده ”ژوراسيك پارك: دنياي گمشده“يلم من نقش يك متخصص تئوري آشوب را در ف«: كرد
 سپس نوبت را به آمليو سپرد كه با يك كت اسپورت» .كنم اين براي حضور در يك رويداد اپل كافي باشد مي

به قول خبرنگار . ي تمام دكمه تا زير گردن، روي صحنه آمد پر زرق و برق و پيراهن بدون يقه
ي اخبار تكنولوژيك،  يا به قول نويسنده» هاي وِگاس، مثل يكي از كمدين«: 4ارلتُنژورنال، جيم ك استريت وال

  ».ي بعد از طالقش حاضر شده باشد درست شبيه عمويي كه سر اولين قرار عاشقانه«: 5مايكل مالون
 مراسم و امتناع از تمرين آن اش، عدم بازبيني مشكل اصلي، كشمكش آمليو با نويسندگان متن سخنراني

زمان كه آمليو داشت  در پشت صحنه، جابز از اشاره به تئوري آشوب ناراحت بود و هم. ر تعطيالت بودد
آمليو در انجام سخنراني طبق . برد، او هم جوش آورده بود را پيش مي خود دار سخنراني نامربوط و كش

                                                            
1 Forbes 
2 Marriott 
3 Jeff Goldblum 
4 Jim Carlton 
5 Michael Malone 
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. يد سر و ته آن را هم بياوردداد، ناتوان بود و خيلي زود كوش روبرويش نشان مي كوچك مطالبي كه نمايشگرِ

اصالً معلوم هست “كرد و بعد از يك ساعت، حضار گيج شده بودند كه  مكرراً سر خط افكار خود را گم مي
اي كه از پيتر  مثل لحظه :در وسط كار به كمكش آمد نمايش فرعيالبته چند  ”!گويد؟ چه مياين بابا 
اي كه به حضور محمد علي  يا اشاره ،دعوت به عمل آورد جديد ي موسيقيِ يك برنامه براي معرفيِ 1گابريل
سايتي در مورد بيماري پاركينسون آمده بود  ي بوكس براي معرفي وب كرد؛ اسطوره -در رديف اول - 2كلي

 .علت حضورش، مراسم را ادامه داد ولي آمليو بدون دعوتش به روي صحنه يا گفتنِ
. كسي رسيد كه همه منتظر تشويقش بودندآمدنِ باألخره نوبت به  ،گوييِ آمليو بعد از دو ساعت پريشان
ي مقابل  درست نقطه. ي محض است صميميت، سليقه و جذبه جابز، تراوشِ«: كارلتُن در اين باره نوشت

قدر احساسات  بازگشت الويس به روي صحنه هم اين. دده همه را زجر ميدست كه روي صحنه  آمليوي خام
وار  ي كابوس دهه. جمعيت براي بيش از يك دقيقه سر پا ايستادند و او را تشويق كردند» .ختانگي را بر نمي

: گفت. به قلب اين چالش بزرگ يورش برد حضار، باألخره جابز با تقاضاي سكوت. براي همه رو به پايان بود
ي ويندوز از  ته، سلطهسال پيشرفت چنداني نداش 10مك در اين . هاي اميد را برگردانيم ما بايستي بارقه«

 ».عاملي به صحنه برگرديم كه حتي از آن هم بهتر باشد بنابراين بايد با سيستم. ستاهمين رو 
متأسفانه بازگشت . ي آمليو بود كننده خسته قيد و شرط از دست نمايشِ بي چاالك جابز، رهاييِ سخنرانيِ

. شكنجه نگه داشت هاي  ديگر روي صندلي همه را براي يك ساعت ،اش گويي آمليو به صحنه و مزخرف
در عين (جابز و  به پايان رساند؛ با دعوتطور  اينگذشت كه آمليو مراسم را  آخر، سه ساعت از آغاز مي دست

، دوباره غوغايي به پا شد ولي جابز كه به وضوح دلخور شده به روي صحنه استيو وازنياك )همه، غافلگيريِ
آمليو بعداً از اين . صحنه رفت ي شورانگيز خودداري كرد و خيلي آرام به عقبِ نفره بود از پيوستن به اين سه

اش را به يك نمايش خوب  غرور مسخره. ي مراسم را خراب كرد او اختتاميه شعوريِ بي«: ماجرا شاكي شد
ه مركز فقط هفت روز به آغاز سال مالي جديد باقي مانده و كامالً مشخص بود ك» .براي اپل ترجيح داد

 .گيري در حال تغيير است تصميم
ي  خواستم مطمئن شوم كه افراد خبره مي«: جابز بالفاصله افراد معتمد خود را در رأس امور قرار داد

الن » .خورند اشغال كرده بودند، از پشت خنجر نميرا اپل  هاي اصليِ نكست توسط افراد نااليقي كه پست
عامل سوالريسِ سان به جاي نكست برگزيده شود، در صدر  ود سيستمهنكاك كه قبالً پيشنهاد داده ب

عامل جديد  در سيستم 3به خصوص كه از اصرار براي استفاده از كرنلِ سوالريس ها قرار داشت؛  فهرست دلقك
سازي،  داشت و در پاسخ به سؤال خبرنگاري در مورد نقش جابز در رابطه با اين تصميم اپل دست بر نمي

كسب اطمينان از قبضه شدن وظايف  ،جابز اولين كارِ. كرد ولي اشتباه مي» .هيچ«: صه گفته بودخيلي خال
 .در نكست بود دو نفر از دوستان خودهنكاك توسط 

افزار، جاناتان رابينشتين را  بخش سختهدايت وانيان را برگزيد و براي افزار، اَوي ت براي رياست بخش نرم
. بر عهده داشت) در نكست(اي مشابه  وظيفه ،افزار نكست فروش بخش سخت خبر كرد؛ كسي كه قبل از

آيي  مي. اپل به كمك احتياج دارد«: گذراند كه جابز زنگ زد ي اسكاي تعطيالتش را مي رابينشتين در جزيره
                                                            

1 Peter Gabriel 
2 Muhammad Ali Clay 
3 Kernel of Solaris 
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از ورد شركت كند و افتضاح آمليو روي صحنه را  او هم به موقع برگشت تا در كنفرانس مك» روي عرشه؟
م دو آدم سالنگاه رابينشتين و توانيان در جلسات به هم، مثل  نگاه. اوضاع بدتر از تصورشان بود. دست ندهد

كردند و آمليو  آميز نثار هم مي باشند؛ ديگران مدام تأييدهاي اغراق  بود كه در تيمارستان رواني گير افتاده
 .ها در انتهاي ميز نشسته بود مثل خرفت

پس از كسب اطمينان از حضور . آمد ولي اغلب روي خط تلفن او بود الً به دفتر آمليو نميجابز معمو
يكي از . هاي كليدي، تمركز را روي خط توليد اپل گذاشت توانيان، رابينشتين و ديگران معتمدينش در پست

رد مباهات مو ،آن خط كه قابليت تشخيص دست 1دستيار شخصي ديجيتاليك موارد تنفرش نيوتن بود؛ 
شد نبود ولي جابز  نشان داده مي 2هاي دونزبري استريپ ها و كميك گويا به آن بدي كه در جك. شركت بود

كرد و با  ي لمسي را مسخره مي ي داشتن قلم مخصوص براي نوشتن روي صفحه ايده. تحملش نكرد
يد يكي ديگر از خودمان اختراع بياي. خداوند به ما ده قلم عالي داده«: گفت چرخاندن انگشتانش در هوا مي

فروشِ  ي محبوب پپسي ي نيوتن يكي از ابتكارات اصلي جان اسكالي بود؛ پروژه از اين گذشته پروژه» .نكنيم
 .و در نظر جابز همين به تنهايي گناهي نابخشودني بود! سابق
  

 ».بايد نيوتن را حذف كني«: يك روز پشت تلفن به آمليو گفت
  

يعني چه كه حذفش كنم؟ استيو، تو اصالً «: گفت. از سقف آسمان، آمليو جا خوردپيشنهادي باالتر 
  »داني چقدر براي اپل آب خورده؟ مي

 
مطمئن . مهم نيست چقدر هزينه داشته. تعطيلش كن، خطش بزن، از شرش خالص شو«: جابز گفت

  ».زنند همه برايت كف مي ،باش وقتي خالصش كني
 

از تعطيلي اين پروژه . را بررسي كردم و به گمانم محصول پرفروشي خواهد شد من نيوتن«: اما آمليو گفت
هاي تعطيلي بخش نيوتن را در دستور كار قرار داد؛ آغازي  اما باألخره در ماه مي برنامه» .كنم حمايت نمي

  .ي نيوتن پروژه ي براي فرآيند دفن يك ساله
 

ي سيليكان  آمدند و به زودي همه در دره ي جابز مي انهي گزارش به خ توانيان و رابينشتين براي ارائه
ميل به . نبود 3يتساين رفتار آنقدر كه جابزي بود، ماكياولي. فهميدند كه او وارد جنگ قدرت با آمليو شده

تايمز كه اين را در مصاحبه با  لوئيس كيهو خبرنگار فايننشال. امور با شخصيت او ممزوج شده بود كنترلِ
ي مطبوعات زد ليو در مراسم دسامبر ديده بود، اولين جرقه را در عرصهجابز و آم.  

                                                            
1 PDA: Personal Digital Assistant 
2 Doonesbury 

ساز ايتاليايي كه بيشتر به خاطر نسبت داده  نامه نويس و آهنگ پرداز سياسي، شاعر، نمايش نيكولو برناردو ماكياولي؛ نظريه   3
  م.به او، شناخته شده است» كند هدف وسيله را توجيه مي« تزِ شدنِ
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تصميم تعطيلي برخي . صحنه بدل شده است آقاي جابز به قدرت پشت«: وي در اواخر فوريه گزارش داد

وي به برخي از همكاران قديمي خود در اپل اصرار كرده به . هاي عملياتي اپل به او منتسب است از بخش
بر طبق . اي از ميل او براي به دست گرفتن قدرت است ي آنها، اين نشانه دند و طبق گفتهشركت برگر

ها از يكي از نزديكان آقاي جابز، ايشان به اين نتيجه رسيده كه نجات اپل از وضع موجود توسط آقاي  شنيده
 ”شركت خودش“ آمليو و منصوبين او كاري است بس بعيد، لذا مصمم به جايگزيي آنها است تا از نجات

  ».اطمينان حاصل كند
 30كرد و به توضيح داليل سقوط  داران اپل شركت مي ي سهام ي ساليانه در همان ماه آمليو بايد در جلسه

داران براي  سهام. پرداخت سال گذشته مي مشابه زمانِمدت نسبت به  1996 سالِ فصل آخرِ درصدي فروشِ
. آمليو اصالً متوجه ضعف خود در اداره جلسه نبود. بسته بودندها صف  ي خشم خود پشت ميكروفون تخليه

 ، مديرعامل اسبق1ِولي اد ووالرد» اين جلسه يكي از بهترين جلساتي بود كه برگزار كردم«: بعدها نوشت
ي جلسه در گوش او  همسرش در ميانه. ي اپل، خيلي وحشت زده شد مديره و رئيس وقت هيئت 2دوپنت
ها به نظر  پوشيد ولي مثل احمق گيل عالي لباس مي«: ووالرد هم موافق بود» .اين فاجعه است«: گفت
كس  د هيچاعتما. گويد دانست دارد چه مي نمي. ها جواب بدهد توانست به سؤال نمي. زد رسيد و حرف مي مي

 ».را جلب نكرد
براي سخنراني  3بهانه، دعوت او به دالوار. تر هرگز ديداري نداشتند پيش. ووالرد بالفاصله به جابز زنگ زد

اصل تماس براي حرف «: طور كه ووالرد هم بعدها گفت جابز نپذيرفت، همان. در جمع مديران دوپونت بود
اين سمت هدايت كرد تا نظر صريح جابز راجع به آمليو را بنابراين صحبت را به » .زدن راجع به گيل بود

 -مديرعامل- نامناسب  شغليِ آمليو در جايگاه فتنِگر آورد كه جابز محتاطانه از قرار ووالرد به خاطر مي. بداند
  :استيو خيلي بهتر ماجرا را به خاطر داشت خود. سخن گفته بود

 
يا اينكه از روي غفلت دروغ . بگويم؛ كه گيل يك دلقك است با خودم فكر كردم كه آيا حقيقت را به او«
مديره بود و من به عنوان مشاور موظف به بيان ديدگاه خود بودم؛ از طرف ديگر اگر به  اد عضو هيئت. بگويم

گيل ديگر به من بدهكار نبود و  گذاشت و در نتيجه گوشِ گفتم، حرفم را كف دست گيل مي ميچيزي او 
سرانجام به اين . ثانيه از مغزم عبور كرد 30تمام اينها در . رفتند اپل آورده بودم به فنا ميافرادي كه به 

عميقاً براي اپل نگران بودم بنابراين آن را با اد تقسيم . نتيجه رسيدم كه به اين آدم، حقيقت را بدهكارم
مجوزي براي مديرعامل شدن  ام و اينكه اگر گفتم آمليو بدترين مديرعاملي است كه تاكنون ديده. كردم

درست بعد از مكالمه به خودم گفتم كه احتماالً . توانست يكي به دست بياورد داشت، او قطعاً نمي وجود مي
  ».ام ترين كار ممكن را كرده احمقانه

  

                                                            
1 Ed Woolard  
2 Dupont 
3 Delaware 
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ي تكنولوژي معرفي  خبرنگار حوزه 1بهار آن سال در يك مهماني، لَري اليسون آمليو را به جينا اسميت

است كه  گنج داني جينا، اپل مثل يك كشتيِ مي«: كرد و او هم از حال و روز اپل پرسيد، آمليو پاسخ داد
اسميت » .ي من اين است كه مراقب باشم همه در يك جهت پارو بزنند و وظيفه ،جاي آن سوراخ شده يك 

همين كافي بود تا از آن شب به بعد، اليسون و » كني؟ چه مي آهان، ولي سوراخ را«: مات و مبهوت پرسيد
وقتي لَري اين داستان را در يك رستوران ژاپني «: آورد كه جابز به خاطر مي. جابز براي آمليو دست بگيرند

گيل واقعاً دلقك بود و خيلي هم خودش را جدي . برايم گفت، واقعاً از فرط خنده صندلي از زير پايم در رفت
 ».باشدخواست خشن  مثالً مي. گفتند دكتر آمليو همه بايد بهش مي. گرفت مي

نفوذ فُرچون و آشنا با افكار جابز، در ماه مارس با داستاني شامل جزئيات قضيه  خبرنگار با 2برنت شلندر
ي مديريت ناكارآمد و رؤياهاي  ي سيليكان در زمينه شركت اپل كامپيوتر، سرمشق دره«: وارد صحنه شد

تضاح خود كند تا با فروش اف آور و كُندي تقال مي تكنولوژيك اشتباه، دوباره وارد بحران شده و به طور مالل
و نيز » ي تكنولوژي است تجاري رو به زوال در عرصه اين يك استراتژي اشتباه و اپل يك نام. كنار بيايد

: مدير پيكسار-وود، استيو جابز  ربايي فضاي هالي رسد كه با وجود دل از منظر ماكياوليسم به نظر مي«: نوشت
 ».ريزي براي تسلط بر اپل باشد در حال طرح -هاي انيميشن و ديگر فيلم ”بازي داستان اسباب“ي  سازنده

خود به سمت  ”بهترين دوست“ي تملك اپل و انتخاب جابز  يكبار ديگر اليسون به طور علني ايده
هر لحظه كه لب . تواند اپل را نجات دهد فقط استيو مي«: به خبرنگاران گفت. مديرعاملي را مطرح كرد

و آخرين اعالم اليسون  3ار ديگر پسرك گُرگ را به گريه انداختيك ب» .ي كمك هستم بجنباند من آماده
  مركوري  خوزه از سن  4براي تملك اپل مورد توجه قرار نگرفت بنابراين در اواخر همان ماه به دن گيلمور

ميليارد دالر  1گذاري براي خريد اكثريت سهام اپل به مبلغ  گفت كه در حال تشكيل يك گروه سرمايه 5نيوز
 ٪11 روزي كه گزارش بيرون آمد، سهام اپل.) ميليارد دالر بود 2.3ارزش شركت در آن زمان نزديك ( است

يك  savapple@us.oracle.comبا اعالم ايميل  ،كار ك كردنِباليسون براي س. جهش كرد
 .نظرخواهي عمومي راه انداخت تا آراء مردمي را هم براي خريد اپل داشته باشد

وقت اين قضيه  لَري وقت و بي«: كرد، به خبرنگاري گفت ي اليسون حال مي نقش خودخواستهجابز با اين 
آمليو كه ديگر » .ي مشاوره است كند ولي من سعي دارم روشن بگويم كه نقشم در اپل فقط ارائه را رو مي

براين به جابز زنگ بنا. جوش آورده بود به اليسون زنگ زد تا بگويد دست از سرش بردارد ولي او جواب نداد
دانم ماجرا  م هم نميدخو«: به آمليو گفت. پهلو ولي تا حدي نزديك به واقعيت بود العملش دو زد كه عكس

خاطري داد كه البته چندان نزديك  بعد به آمليو اطمينان» .بازي باشد اش مسخره كنم همه چيست، فكر مي
با انتشار يك اعالميه او » .طور هم خواهد ماند يني خوبي داريم، هم من و تو رابطه«: به واقعيت نبود

جا ناشي  دلخوري شديد آمليو هم از همين. ي اليسون را تكذيب و ماجرا را ختم به خير كند توانست ايده مي
 .شد كه جابز اين كار را نكرد و همچنان در سايه باقي ماند؛ چيزي كه هم به نفعش بود و هم در طبيعتش
                                                            

1 Gina Smith 
2 Brent Schlender 

  م.و كنايه از يك اعالم اشتباه ”پسري كه گُرگ را به گريه انداخت“اشاره به داستان    3
4 Dan Gillmore  
5 San Jose Mercury News 
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آيا اپل گوشت قرباني «: ويك روي جلدش نوشت  بيزينس. عات عليه آمليو بودنددر آن روزها مطبو

رد و وايرد طرحي روي جلد ب» گيل آمليو، لطفاً استعفا بده«: اش را اين زد رينگ تيتر سرمقالهد هرِ» است؟
     از  1لمايك بارنيك» .دعا كنيد«: داد كه لوگوي اپل را مثل يك قلب مقدس در بند خارها نشان مي

توانند  مغز هنوز مي هاي خشك چطور اين آدم«: مديريت در اپل تاخت و نوشت ها سوء به سال 2بوگل  بوستون
مورد اقبال مردم را گرفتند و تبديل كردند به مترادف  شان را نقد كنند حال آنكه تنها كامپيوترِ حقوق چك

 » !1997سال  ساكسِ  تمرين تيم رد تكنولوژيك منطقه

من و تو بايد برويم بيرون «: شروع كرد به رقصيدن و جار زد جابز، در فوريه توسط آمليوبا امضاي قرارداد 
آمليو پيشنهاد كرد كه از زيرزمينش يك بطري بياورد و با » !براي جشن بگيريم مشروبو يك بطري 

ي  هاي فزاينده با وجود تنشالبته تا ژوئن طول كشيد تا دور هم جمع شوند ولي . شان جشن بگيرند همسران
آمدند؛ آمليو يك بطري  به هم نمي ،آن دوخود درست مثل  ،غذا و نوشيدني. ين، جشن خوبي شدبِ في ما
ارزيد؛ جابز هم يك رستوران  دالر مي 300و يك بطري منتراكت آورد كه هر كدام  1964بلَنك  شوال

: همسر آمليو بعدها گفت. دالر خرج برداشت 72برگزيد كه كل غذاي آن شب فقط   وود- دگياهي در رِ
 ».طور ربا بود، همسرش هم همين استيو خيلي دل«

افرادي مثل . برد توانست افراد را هم افسون كند و هم بفريبد و از اين كار لذت مي جابز در آنِ واحد مي
ولي به . شان هم دارد كند پس حتماً دوست شان را مي كردند چون جابز تعريف آمليو و اسكالي فكر مي

جابز . داد هستند قرار مي  چيزها طور ي اين ي برخي، او گاه تملقي رياكارانه جلوي آنهايي كه تشنه عقيده
توانست پيش كساني كه از آنها متنفر بود چاپلوسي  دارانش را بشكند مي قدر كه قادر بود دل دوست همان
در حقيقت جمالتي كه . اسكالي نيازمند محبت جابز بود ولي آمليو متوجه اين موضوع نبود چون مثل. كند

كرد، مشابه جمالت سابق اسكالي  ي خوب با جابز استفاده مي اش به داشتن يك رابطه او براي توصيف عالقه
بار با هم موافق  10بار از  9. آمدم اگر با مشكلي درگير بودم، به كمك او از پس آن بر مي«: گفت مي. بود

من از روش رويارويي استيو با مشكالت حيرت زده بودم و «: كرد احترام جابز را دارد و فكر ميآملي» .بوديم
 ».ي متقابل از روي اعتماد هستيم دادن يك رابطه  اين احساس را داشتم كه در حال شكل

اصرار كرده بود  قبلي او در حين مذاكرات. شروع شد چهارنفره سرخوردگي آمليو چند روز بعد از آن شامِ
ماه در ژوئن خاتمه  6آن . ماه و ترجيحاً بيشتر نزد خود نگه دارد 6دريافتي اپل را حداقل براي  كه جابز سهامِ

: سهام اپل در بازار به فروش رسيد، آمليو به جابز زنگ زد و گفت از ميليوني 1.5يافت و وقتي يك بلوك 
يادت باشد، ما آنقدر درك مشترك داريم كه . تو نبوده ه مالِگويم كه سهام فروخته شد من دارم به همه مي«

طور برداشت كرد كه او  و آمليو اين» درست است«: جابز پاسخ داد» .تو بدون اطالعم هيچ فروشي نكني
گزارش  ولي به محض انتشارِ. سهام مال جابز نبوده :اي بيرون داد و گفت سهامش را نفروخته، پس بيانيه

با خشم  آمليو. بورس و اوراق بهادار، مشخص شد كه سهام فروخته شده مال جابز بودهكميسيون  بعديِ
جابز به آمليو گفت كه به » .استيو، من خيلي واضح ازت پرسيدم و تو گفتي كه مال تو نبوده. لعنت«: گفت

كمي “ن نكرده چو افشايشاين كار را كرده و  ،از بابت راهي كه اپل در پيش گرفته ”اميدي نا“خاطر 
  ».الزم نديدم گيل چيزي بداند«: ها بعد كه من ماجرا را جويا شدم، خيلي ساده گفت سال. بوده ”آور خجالت

                                                            
1 Mike Barnicle 
2 Boston Globe 
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استيو گاهي اوقات از : ي فروش سهام به اشتباه انداخت؟ دليل اول ساده است چرا جابز آمليو را در قضيه

گويد نه به اين  دروغ مي«: نري كيسينجر گفتيك بار راجع به ه 1فلد هلموت سانن. رفت واقعيت طفره مي
 واين در ذات جابز بود كه به وقت لزوم مرموز شود » .خاطر كه به نفعش است، بلكه چون در ذات او است

روي كند و حقايقي را فاش بگويد  ي خود زياده رحمانه گاهي نيز در صداقت بييا برعكس،  ،ديگران را بفريبد
گويي و آن  هر دوي اين حقيقت. دهيم اي از شكَر به خورد هم مي يا با اليهكنيم  كه اكثر ما مخفي مي

  . شود متداول نمي مشمول قوانينِ :وار او مبني بر اينكه كاري، نمودهاي متفاوتي بودند از رويكرد نيچه پنهان
  
 

  خروج، تحت تعقيبِ يك خرس
 

جابز طرح لَري اليسون براي تصاحب اپل را تكذيب نكرد و به طور مخفيانه سهام خود را به فروش 
باألخره «: گفت آمليو بعدها . براي شكارش آماده شده است اورسانيد، لذا آمليو سرانجام متقاعد شد كه 

هايش براي خاتمه  نقشه. ام او متقاعد كردهتيمي بودن با  همجهت خودم را به  خود و بي معترف شدم كه بي
 ».دادن به حضور من، الساعه در حال اجرا بود
تري هم  اما دليل مهم. توانست جلوي خودش را بگيرد كرد و نمي جابز در هر موقعيتي از آمليو بدگويي مي

در  اش رئيس امور مالي به خاطر وظيفه 2فرِد اَندرسن. مديره با آمليو وجود داشت ي هيئت براي مقابله
فرِد بود كه به من «: گفت ووالرد مي. مديره، شاهدي بود بر اوضاع وخيم اپل رساني به اد ووالرد و هيئت اطالع

كنند و تعداد بيشتري هم به فكر  گفت نقدينگي رو به اتمام است، افراد كليدي دارند شركت را ترك مي
د نشست و حتي خودش هم در فكر به وضوح به ما گفت كه كشتي به زودي به گل خواه. دهستن رفتن

 .ي صاحبان سهام بود، افزود تر شاهد افتضاح آمليو در جلسه هاي ووالرد كه پيش به نگراني ،اين» .رفتن بود
هاي پيش رو  آمليو بيرون از اتاق بود كه ووالرد براي مديران راه. مديره در ژوئن فرا رسيد ي هيئت جلسه

شانس براي نجات از ورشكستگي  ٪10عنوان مديرعامل، به گمانم فقط  با ابقاي گيل به«: را توضيح داد
نجات خواهيم داشت؛ اگر  شانسِ ٪60داريم؛ اگر او را اخراج و استيو را متقاعد به پذيرش مسئوليت كنيم، 

» .بقا داريم شانسِ ٪40 فقط نگردانيم، با يك مديرعامل جديد هم گيل را اخراج كنيم ولي استيو را بر
 .مديره مجوزي براي فراهم آوردن مقدمات بازگشت جابز به او داد هيئت

روز مسابقات را  در طولِ. ووالرد با همسرش براي تماشاي مسابقات تنيس ويمبلدون به لندن پرواز كرد
مد نظرش  زد تا با افراد زنگ مي -جايي كه روز بود-ماند و به امريكا  ديد و عصرها در سوئيت خود مي مي

 .دالر شد 2.000ي تلفنش  در پايان سفر، فقط هزينه. مشورت كند
مديره قصد اخراج آمليو را دارد و مايل به انتخاب او به عنوان  گفت كه هيئت. ابتدا به جابز زنگ زد

 هاي خود مشغول بود حاال كه جابز كه تا قبل از اين به تحقير آمليو و تحميل ايده. مديرعامل جديد است
 ».من كنارتان هستم«: ناگهان ناز كرد و جواب داد ،كردند جام را تقديمش مي

  
                                                            

1 Helmut Sonnenfeldt 
2 Fred Anderson 
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 »به عنوان مديرعامل؟«: ووالرد پرسيد

  
استيو . ووالرد سخت كوشيد او را الاقل به پذيرش مسئوليت كفالت مديرعاملي وادار كند. جابز گفت نه

چيزي كه - مديره  ضويت در هيئتطور با ع همين» .مشاور شركت خواهم بود، بدون حقوق«: گفت مي
اد، تمام كمكي كه از دستم بر «: آن سر باز زد و گفتبر موافقت كرد ولي از پذيرش رياست  - مشتاقش بود

ها، يك يادداشت براي كارمندان پيكسار فرستاد و به آنها  زني بعد از شيوع گمانه» .آيد همين است مي
ي اپل دريافت كردم كه  مديره هفته پيش تماسي از هيئت سه«: شان را ندارد اطمينان داد كه قصد ترك

سپس از من خواستند رياست . نپذيرفتم. تقاضاي بازگشت و پذيرش مديرعاملي را از طرف من داشتند
من هيچ . ي شايعات مسخره است همه-بنابراين نگران نباشيد . مديره را بپذيرم كه باز هم نپذيرفتم هيئت
 » .هميشه با شما خواهم بود. ار ندارماي براي ترك پيكس برنامه

كه دو دهه بود براي آن  تصاحب پستيدست نگرفت؟ چرا نسبت به  درامور را  زمامِهمان موقع چرا جابز 
  :ميلي نشان داد؟ وقتي از خودش پرسيدم، گفت زد، بي ه ميلَ  هلَ

  
هرگز نشنيده بودم كسي در . تازه سهام پيكسار را عرضه كرده بوديم و از مديرعاملي آن خوشحال بودم«

تازه از لحاظ قانوني هم مطمئن نبودم . آنِ واحد مديرعامل دو شركت سهامي باشد، حتي نه به طور موقتي
اما در عين حال دو پاره . ماز بيشتر بودن با خانواده خوشحال بود. خواهم دانستم چه مي نمي. شدني باشد

داران  خواهد اين زندگي خوب را خراب كنم؟ سهام واقعاً دلم مي: شدم چون اپل آشفته بود، از خودم پرسيدم
يك روز . پيكسار پيش خودشان چه فكري خواهند كرد؟ بعد با كساني كه برايم محترم بودند صحبت كردم

بعد او وسط . هاي مثبت و منفي را در ميان گذاشتيم نبهج. شنبه صبح خيلي زود به اَندي گروو زنگ زدم
با خودم فكر كردم كه اپل . جا خوردم ”.استيو، اپل حتي يك ذره هم برايم مهم نيست“: حرفم پريد و گفت

همان . خودم تأسيسش كردم و حضورش در دنيا خوب بود. از يك ذره بيشتر مهم است ،الاقل براي من
 ».يك مديرعامل خوب پيدا كنند كه شان كنم موقتي برگردم و كمك موقع، تصميم گرفتم به طور

  
 ي توانست شايسته نمياو هيچ وقت . بيشتر با خانواده متقاعدكننده نبود گذرانيِ ادعاي لذت بردن از وقت

به -البته در توجه به فرزندانش . ي زيادي داشت كه وقت اضافه زماني، نه حتي شودي پدر سال  جايزه
طور از  اغلب از دو دخترش و همين. همچنان كارش بود ،بهتر از قبل شد ولي تمركز اصلي - خصوص ريد

 .داد اي بروز مي كننده ها رفتارهاي ناراحت وقت يليسا دور بود و به عنوان يك شوهر هم خيل
ناپذيرش براي كنترل  پس دليل اصلي ترديدش براي پذيرش مديريت اپل چه بود؟ با وجود شوق سيري

دانست  جو كه اغلب نمي يك آدم كمال. شد ل ميد وقتي در مورد چيزي نامطمئن بود محتاط و دو امور،
اين . تمايل داشت خودش را به سختي بياندازد و با محيط وفق پيدا كنداو . چطور با چيزهاي نازل كنار بيايد

. كرد ش هم صدق ميا در مورد محصوالت، طراحي و انتخاب مبلمان منزل و حتي در مورد تعهدات شخصي
ولي چنانچه شك و ترديد به . شد كاري درست است ديگر كسي را ياراي توقف او نبود اگر مطمئن مي

درست . داد به چيزهايي كه در حد اعلي نبود فكر نكند نشست و ترجيح مي آمد، گاهي عقب مي سراغش مي
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استيو ساكت ماند و از تن دادن به آن خواهد ولي  مثل زماني كه آمليو از او پرسيد چه نقشي در شركت مي

 .موقعيت ناخوشايند گريخت
ها يا قهرمان بودند يا دلقك،  آدم. اين طرز برخورد تا حدي برخواسته از نگرش دو قطبي او به جهان بود

شد، آنها را باال  تر متوقف مي ولي گاهي اوقات در مواجهه با مسائل پيچيده. محصوالت يا عالي بودند يا آشغال
ي يك  گيري براي اداره ازدواج، خريد يك مبل مناسب، تصميم: داد قرار مي 1داقهكرد و مورد م و پايين مي

خواست امكان  كنم استيو مي فكر مي«: گفت فرِد اَندرسن مي. خواست دچار شكست شود نمي او هرگز. شركت
اخراج آمليو گرفتند اما با اين وجود مديره تصميم به  ووالرد و هيئت» .نجات اپل را خيلي خوب ارزيابي كند

  .دانست چطور نقش مشاور را براي اپل ايفا كند جابز هنوز هم نمي
شد كه ووالرد از لندن تماس  نيك مي هايش آماده رفتن به پيك آمليو داشت با همسر، فرزندان و نوه

خوبي براي بحث در اين مورد آمليو جواب داد كه اآلن زمان » .بايد استعفا كني«: خيلي ساده گفت. گرفت
: آمليو مقاومت كرد و گفت» .ات را داريم ما قصد اعالم بركناري«: نيست ولي ووالرد اصرار بيشتري كرد

سال براي سر پا كردن اين خرابه وقت الزم است، هنوز به  3مديره گفتم  يادت نيست اد، من به هيئت«
مديره مايل به بحث در مورد  در اين مقطع ديگر هيئت« :ووالرد جواب داد» .ايم ي راه هم نرسيده نيمه

مديره و  هيئت: آمليو پرسيد چه كساني از اين تصميم اطالع دارند و ووالرد حقيقت را گفت» .حضورت نيست
ست كه واقعاً آدم خوبي هستي ولي انظرش اين . با استيو در اين مورد صحبت كرديم«: سپس افزود. جابز

 ».داني وتر نميچيزي از صنعت كامپي
محض رضاي خدا فقط به من بگو از تمام دنيا چرا بايد پاي استيو را به چنين تصميمي باز «: آمليو گفت

ما   مديره هم نيست، پس چه غلطي توي اين بحث استيو حتي عضو عيئت«: و با عصبانيت افزود» كني؟
نيك  به پيك  را قطع كرد تا با خانواده آمليو تلفن. اين لحن نيز باعث عقب كشيدن ووالرد نشد» كند؟ مي

  .چه اتفاقي در راه استكه نگفت  هم حتي به همسرشآن موقع برود و 
معموالً . كننده را به نمايش گذاشته بود از رفتار عاجزانه ولي ناراحت مخلوط عجيب و غريبيجابز بارها 

كرد و بعد  داد؛ به راحتي ديگران را حذف مي مردم راجع به خودش اهميت نمي اتحتي يك ذره هم به نظر
لذا . با اين حال گاهي از توضيح رفتارش براي ديگران، اجتنابي نبود. داد ديگر هرگز به صحبت با آنها تن نمي

م بگويم گيل، من فقط خواست... گيـ«: آمليو تماسي از جابز دريافت كرد ،در كمال تعجب همان روز عصر
خواهم بداني كه اين اتفاقات هيچ ارتباطي  مي. واقعاً حس بدي دارم. امروز با اد راجع به اين اتفاق حرف زدم

به آمليو گفت كه به خاطر » .مديره است البته از من هم نظر مشورتي خواستند با من ندارد، تصميم هيئت
. شش ماه استراحت كن«: ك پيشنهاد دوستانه دادبراي او احترام قائل است و ي» مانندش كرداري بي راست«

گفت كه از كمك به آمليو » .كار و از اين تصميم پشيمانم وقتي مرا از اپل اخراج كردند بالفاصله برگشتم سرِ
هاي استيو را براي  نان تشكري كرد و سپس حرفكُ  منو  منگيج شده بود،  آمليو كه كامالً. دريغ ندارد

: همسرش گفت» .آيد ولي ديگر قبولش ندارم جورهايي هنوز ازش خوشم مي يك«: ودهمسرش گفت و افز
به جمع ما خوش «: آمليو جواب داد» .بست باورش داشتم، اآلن حس يك احمق را دارم من را بگو كه در«

  ».آمدي

                                                            
1 م.فراوان دقت  
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گران را مثل هميشه دي. (نيز از بازگشت جابز به هيجان آمده بود -مشاور وقت اپل-حتي استيو وازنياك 

نظراتم راجع به استيو سر جاي . اين همان چيزي بود كه بهش نياز داشتيم«: گفت مي) بخشيد، آسان مي
چيره شدن جابز بر آمليو هم واز را » .داند چطور جادو را به شركت برگرداند خود ولي معترفم كه او خوب مي

همين كه گيل آمليو جلوي استيو «: قعه گفتي كوتاهي بعد از اين وا كه به فاصله چنان. غافلگير نكرده بود
 ».ي بازي معلوم است جابز بايستد، نتيجه

. آمليو آرام و ساكت وارد شد. ي آن هفته كاركنان رده باالي اپل به تاالر كنفرانس احضار شدند دوشنبه
 ،امل موقتمديرع ،فرِد اَندرسن» .كنم وقت رفتنم رسيده ناراحتم كه اعالم مي«: خطاب به حضار گفت

سال بعد از شكست در  12، درست آخرو در  .سخنران بعدي بود كه آشكارا خود را مطيع اوامر جابز دانست
چهارم جوالي، جابز در مقر اپل روي صحنه  ي كذاييِ هفته قدرت در آن آخرِ منازعه با اسكالي و از كف دادنِ

تفهيم كند كه مسئول هدايت شركت ) شحتي خود(خواهد به همه  حضار بالفاصله فهميدند كه مي .رفت
جلسه را  -سياه با شلوار كوتاه، كفش كتاني و يك يقه اسكيِ-به محض ورود . شده و صرفاً يك مشاور نيست

ها باال گرفت ولي  پچ پچ» خب، به من بگوييد مشكل كجاست؟«: گفت. انرژي خودش شروع كرد به سبك پر
» خب، محصوالت چه مشكلي دارند؟«: سؤال دوم را پرسيد و سپس» !محصوالت«: او خيلي زود جمعش كرد

چند تالش نافرجام براي پاسخ دادن شكل گرفت تا اينكه باز خودش وسط پريد و پاسخ صحيح را داد، آن 
 »!هيچ جذابيتي ندارند! محصوالت افتضاحند«: هم با فرياد

عنوان مشاور آنقدرها هم  ووالرد به شوخي جابز را وادار به اين اعتراف كرد كه نقش جديدش به
دهم و تا  روز ادامه مي 90به مباشرت خود در اپل براي « :اي تأييد كرد كه جابز در اعالميه. اي نيست حاشيه

ي ووالرد در  بندي هوشمندانه جمله» .حال شركت خواهم بود زمان انتخاب يك مديرعامل جديد كمك
 .خواهد پرداخت» گروه ”رهبري“به عنوان يك مشاور به «مديره از اين قرار بود كه جابز  ي هيئت اعالميه

كنفرانس  اتاقِ ، جابز دفتري كوچك در كنارِمقر اپلي  خالف دفتر بزرگ آمليو در گوشه درست بر
طراحي محصول، : شركت دخالت كرد تجاريِ كارهايتمام  دري مديران برگزيد و  مديره در طبقه هيئت

همچنين تشخيص داد كه . كنندگان و انتخاب آژانس تبليغاتي كاهش يا حذف برخي چيزها، مذاكره با تأمين
 آنها اختيارحق گذاري مجدد سهام  روند گريز كارمندان رده باال بايد متوقف شود و از اين رو خواستار قيمت

عمالً ارزشي نداشت ولي كاهش  اختيارحق هام ها سهام اپل چنان سقوط كرده بود كه س طي آن سال. شد
در آن زمان اين كار قانوناً مجاز بود اما يك عرف . كرد قيمت توافقي مجدداً سهام مذكور را ارزشمند مي

اي تلفني با  بعد از بازگشت به اپل، جابز در جلسه  شنبه در اولين پنج. شد حقوقي مناسب تلقي نمي
خواستند تا كارهاي  رو شد كه فرصت مي ضيح داد ولي با امتناع مديراني روبهرا تومذكور مشكل  ،مديره هيئت

اين كار بايد سريعاً انجام شود، ما «: جابز گفت. دهندبه مرور انجام  را قانوني و مالي الزم براي اين تغيير
ي  ميتهاش اد ووالرد، رئيس ك حتي اعتراض پشتيبان اصلي» .دهيم هاي خوبي را از دست مي داريم آدم

  ».ايم نكرده يما در دوپونت، هرگز چنين كار«: پاداش هم به هوا رفت
» .است موفقيتنيروي انساني كليد . شما من را آورديد كه اين مشكالت را حل كنم«: جابز دليل آورد كه

عد از ب» ؟!ايد؟ ديوانه شده«: مديره پيشنهاد بررسي اين مورد طي دو ماه آتي را داد و جابز منفجر شد هيئت
چون هزار تا . گردم نمي خواهيد اين كار را بكنيد، من دوشنبه بر رفقا اگر نمي«: مكثي نسبتاً طوالني گفت

تر است و اگر شما نتوانيد از چنين  ديگر هست كه اتخاذشان از اين يكي خيلي سخت تصميم كليديِ
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ها را سرم  كوزه ا بتوانيد كاسهروم ت پذيريد يا من مي يا مي. تصميماتي حمايت كنيد شكست من حتمي است

 ».”استيو از پس كار بر نيامد“بشكنيد و بگوييد 
كنيم ولي  تصميمت را تصويب مي«: مديره، ووالرد به جابز زنگ زد و گفت فردا بعد از مشورت با هيئت
» .مان اي روي شقيقه كنيم اسلحه را گذاشته همگي احساس مي. شان نيامده چند نفر از اعضا از اين كار خوش

ل قيمت سهام شركت در روزي دالر، معاد 13.25: گذاري شد كارمندان ارشد مجدداً قيمت اختيارِحق سهام 
 .)جابز هيچ سهامي نداشت(كه آمليو اخراج شد 

اي كه هيچ احترامي براي اعضاي  مديره بر عليه هيئت ،اين پيروزي و تشكر از اعضا جابز به جاي تبريك
اين شركت در . شود كار كرد طوري نمي ترمز قطار را بكشيد، اين«: به ووالرد گفت. آن قائل نبود شوريد

تان استعفا بدهيد و گر نه اين منم كه  همه. قتلگاه گرفتار آمده و من وقتي براي دايگي كردن شماها ندارم
 .توانست بماند از نظر او فقط ووالرد مي» .روم و از دوشنبه صبح بايد دنبالم بدويد مي

مقام مشورتي در اپل وقت يا ارتقا از  جابز هنوز از حضور تمام. مديره هاج و واج شدند اكثر اعضاي هيئت
مديره اين بود  حقيقت تلخ براي هيئت. اخراج آنها را دارد كرد قدرت رفت ولي با اين همه حس مي طفره مي

آنها نه طاقت قهرش را داشتند و نه دورنماي باقي ماندن در اپل . كه او به راستي چنين قدرتي را داشت
آن چند سال، اكثرشان فرصت خالصي از گرداب اپل  فاقاتبعد از تمام ات«: گفت ووالرد مي. كرد اغواشان مي

 ».را به آغوش كشيدند
ابقاي يكي ديگر از اعضا عالوه بر : اعضا فقط يك خواسته داشتند. مديره تسليم شد يك بار ديگر هيئت

جابز موافقت كرد و بعدها در اين باره . همچنان اوضاع را زير نظر داشته باشند كه كرد اين كمك مي. ووالرد
د كه بعدها مشخص شد عددي نبمان 1موافقت كردم كه اد ووالرد و يك يارويي به نام گَرِت چانگ«: گفت
كاري ي دوران  مديره ولي در طرف ديگر ووالرد يكي از بهترين اعضاي هيئت. افتضاح بود، صفر مطلق. نيست
  » .ام هايي كه ديده ترين آدم ترين و همراه ي واقعي، يكي از باهوش زاده يك نجيب. من بود

به عنوان  ،1976كوال هم بود؛ كسي كه در  در بين افرادي كه عذرشان خواسته شد مايك مارك
دالر اعتبار  250.000كار شد و  پاي روي ميزِ گذار از گاراژ جابز بازديد كرد، عاشق آن كامپيوتر نو سرمايه

او در طول . سوم شركت براي تأسيس شركت تدارك ديد و بدل شد به سومين شريك اصلي و صاحب يك 
هاي  مديره باقي ماند و درب ورود و خروج را به مديرعامل ي هيئت عضو پيوسته ،اپل ي آغازينِ دو دهه

ترين آنها  ا او به مشكل برخورد كه مهمبارها جابز را حمايت كرد و البته گاهي نيز ب. مختلف نشان داد
دانست كه با بازگشت جابز ديگر وقت رفتن فرا رسيده  كوال مي مارك. جابز و اسكالي بود 1985درگيري 

ولي در عين حال با . كرد زدند، سرد و حذفي عمل مي جابز به خصوص در مقابل كساني كه دورش مي .است
ي دوم  وازنياك در اين دسته. حضور داشتند احساساتي و عاطفي بود آنهايي كه از روزهاي ابتدايي در كنارش

ديگر از گروه  طور اَندي هرتزفلد و چند تنِ شان از هم جدا بود؛ همين گرفت، حتي با وجود اينكه راه جاي مي
رايم كردم به من خيانت كرده ولي ب واقعاً احساس مي«: جابز بعدها گفت. كوال مكينتاش و البته مايك مارك

 كوال رسيد، جابز با اتومبيلِ بنابراين وقتي نوبت به استعفاي مارك» .مثل پدر بود و هميشه عالقمندش بودم
مثل . هاي وودسايد رفت تا شخصاً تقاضاي استعفايش را مطرح كند مانند او در تپه خود به عمارت قلعه

                                                            
1 Gareth Chang 
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وود رسيدند كه - هاي رِد تا به يكي از بيشه گذشتندها  زنان از ميان زمين هميشه، از خانه بيرون زدند و قدم

ي جديد  مديره استيو گفت يك هيئت«: گفت كوال مي مارك. وجود داشتنيك  پيك ميزِ در آن چندين
داد من قضيه را بد بگيرم ولي وقتي آرامشم را ديد  احتمال مي. كار را شروع كند ،نفس خواهد تا تازه مي

 ».خيالش راحت شد
آرزوي جابز ساختن . حصوالتي صحبت كردند كه خوب بود اپل روي آنها تمركز كنددر ادامه راجع به م
او پاسخ داد كه . كوال پرسيد كه راز رسيدن به چنين موفقيتي چيست از مارك. شركتي ماندگار بود

پكارد بارها چنين -هيوليت. دانند چطور خودشان را بازسازي كنند هاي ماندگار آنهايي هستند كه مي شركت
به عنوان يك شركت ابزارسازي كارش را شروع كرد و سپس تبديل به يك شركت ساخت  HPبود؛ رده ك

در تجارت كامپيوتر « :گفتبه جابز كوال  مارك. آخر به توليد كامپيوتر روي آورد حساب شد و دست ماشين
ساخت چيزهاي  اپل توسط مايكروسافت به حاشيه رانده شده، تو بايد شركت را طوري بازسازي كني كه به

دگرديسي را  ،بايد مثل يك پروانه. هاي مصرفي ديگر ساخت محصوالت و دستگاه يعنيديگري روي بياورد، 
 .چيز زيادي نگفت چون با او موافق بود استيو» .تجربه كني
ي مقابل  ووالرد آقامنش كه نقطه. ي انتقالي را تصويب كرد ي قديمي در اواخر جوالي مرحله مديره هيئت

ترسيد كه . بزِ زبر و زرنگ بود، وقتي او را ديد كه با كفش كتاني و شلوار جين وارد اتاق شد، جا خوردجا
ولي جابز با روي باز  ،جمع شدن به باد سرزنش بگيرد  مديره را به خاطر دور هم هيئت نكند اعضاي قديميِ

تك اعضا، انتخاب جابز به عضويت در   ي پذيرش استعفاي تك آنها به مرحله» .سالم به همه«: گفت
 .مديره و اعطاي مجوز به ووالرد و جابز براي پيدا كردن اعضاي جديد رسيده بودند هيئت

ن به اپل خوشحال خواهد شد گفت او از آمد مي. جابز، لَري اليسون باشد عجيب نبود كه اولين انتخابِ
ولي از حضور در جلسات كاري متنفر است و براي همين خيلي خوب خواهد شد اگر نيمي از جلسات را 

 از اليسون، كهبراي همين جابز يك عكس . آمد بعد از مدتي اليسون فقط به يك سوم از جلسات مي(بيايد 
ي واقعي بزرگ كنند، سپس روي  آن را به اندازهكه برداشت و داد  ،ويك چاپ شده بود  روي جلد بيزينس

 .)داد روي صندلي خالي او قرار مي مديره، هيئت يك مقواي نازك چسباند و در جلسات

 سكاليا- كه وسط دعواي جابز 1980ي  مسئول بازاريابي اپل در اوايل دهه ؛بيل كَمپبِل را هم آورد ،جابز
كَمپبِل . بعدها آنقدر از اسكالي متنفر شد كه جابز هم او را بخشيد اما ،گير افتاد و با اينكه در اپل باقي ماند
كه فقط پنج خيابان دورتر  او. ها بود روي و يكي از رفقاي جابز در پياده 1آن موقع مديرعامل شركت اينتُويت

گردد  يم نشسته بوديم كه گفت دارد به اپل بر اش  پشت خانه در فضاي بازِ«: گفت كرد، مي از جابز زندگي مي
 ،در دانشگاه كلمبياسابقاً كَمپبِل » .”آيم كه مي ه، معلوماخداي“ :گفتم. خواهد مديره مي و مرا هم براي هيئت

» هاي درجه يك از بازيكن يكگرفتن عملكرد درجه «اي در  استعداد ويژه ،مربي فوتبال بود و بنا به قول جابز
  .)هاي درجه يك جا داشتند ي استيو از آن پس در اپل فقط بازيكن بنا به گفته. (داشت

از ديگر كساني كه . ام.بي.را آورد، رئيس اسبق امور مالي در كرايسلر و بعدها آي 2ووالرد هم جري يورك
در شركت  1اسكول يـلـمدير بخش پ بود؛ 3نم شان را بررسي و سپس رد كرد، مگ وايت جابز كارنامه

                                                            
1 Intuit 
2 Jerry York 
3 Meg Whitman 



ر ا ه چ و  ت  س ی ب ل  ص  ٢٩٠ :صـفـحـه|  ف
شد و بعدها كمپيني  3او مديرعامل ايبِي 1998در . (هاي قبل ريز استراتژيك ديزني در سال و برنامه 2هاسبرو

ها جابز رهبران قدرتمندي را به  در طول سال.) ناموفق براي انتخابات فرمانداري كاليفرنيا تشكيل داد
، ميكي 7از جننْتك 6از گوگل، آرت لوينستُن 5، اريك اشميت4اَل گُر ي اپل آورد؛ از جمله مديره هيئت
ن 11و آندرآ يونگ 10كرو. و جِي 9از گَپ 8ردركسلشناس باشند،  ولي هميشه مراقب بود كه آنها وظيفه. 12از آو

 مشتاقِبرند و  رسيد همگي از جابز حساب مي شان به نظر مي با وجود مقام. شناس گاهي به حد افراط وظيفه
 .خوشحالي او هستند اسبابِ فراهم آوردنِ

مديره  رئيس اسبق كميسيون بورس و اوراق بهادار براي حضور در هيئت 13در مقطعي نيز از آرتور لويت
ي افتخارش بود،  خريده و اعتياد به مك مايه 1984خود را در سال  لويت كه اولين مكينتاشِ. دعوت كرد

هاي او  جابز با خواندن يكي از سخنراني ،بعد اما. يدن كوپرتينو نيز سر ذوق آمداز د. بسيار هيجان زده شد
لويت بعدها . را پس گرفت خود ها، پيشنهاد ي شركت مديره راجع به اهميت استقالل و قوي بودن هيئت

 ي ما خوشحال شوي، فكر مديره كنم از بودن در هيئت آرتور، من فكر نمي«: اظهار داشت كه جابز گفته
مان را پس بگيريم، صريح بگويم، به نظرم برخي از مواردي كه ذكر  كنم بهترين كار اين باشد كه دعوت مي

وي در جاي » .هاي ديگر مناسبند ولي با فرهنگ جاري در اپل جور نيستند اي، گر چه براي شركت كرده
ي اپل براي عملكرد  يرهمد واضح بود كه هيئت نم مسلماً براي... جابز مرا زمين زد«: ديگري هم نوشت

  »!مستقل از مديرعامل طراحي نشده
 
  

  1997بوستون، آگوست  ورد مك
 

رسيد و اعالن عمومي  ”استيو و گروه مديران“به امضاي  ،اختيارحق سهام  ي بازنگري در قيمت نامه
اين و ديگر . بررسي محصول است خيلي زود بر همگان آشكار گرديد كه جابز مدير تمام جلسات. شد

دالر شد و  20به  13هاي حضور پر رنگ او در اپل، باعث افزايش قيمت سهام در جوالي، از حدود  نشانه
                                                                                                                                                                  

1 Playskool 
2 Hasbro 
3 Ebay 
4 Al Gore  
5 Eric Schmidt 
6 Art Levinson 
7 Genentech 
8 Mickey Drexler 
9 Gap 
10 J. Crew 
11 Andrea Jung 
12 Avon 
13 Arthur Levitt 



و  ت  س ی ب ل  ص رف ا ه  ٢٩١ :صـفـحــه | چ
بيش . به پا كرد 1997 بوستونِ ورد طور موجي از هيجان براي گردهمايي عاشقان اپل در كنفرانس مك همين

. حاضر شدند 1پارك  اني جابز در تاالر همايش قصر در هتل پالزاها قبل براي سخنر از ساعت ،نفر 5.000از 
 .ي رهبري اپل هست يا خير آمدند تا از زبان شخصِ جابز بشنوند كه آيا واقعاً آماده

سال  عكسي مربوط به ؛به هوا رفت  نمايش، ي بر روي پرده جابزاز  يفريادهاي شادي با نمايش عكس
و هنگامي كه باألخره » !استيو! استيو! استيو« :زدند حتي در حين معرفي او همچنان فرياد مي حضار .1984

ها  جيغ -آميز ي سفيد، شلوار جين و آن لبخند شيطنت يقه ي مشكي، پيراهن بدون با جليقه- روي صحنه آمد 
. كردند ه آن حسادت ميهاي راك هم بايد ب ترين ستاره ها چنان فضا را پر كرد كه معروف و نور فالش عكاس

» من استيو جابز هستم، رئيس و مديرعامل پيكسار«: اش همه را پنچر كرد همان اول با يادآوري شغل رسمي
سپس نقشي را كه در اپل بر عهده گرفته بود . و اساليدي با همان عنوان پشت سرش به نمايش در آمد

 .»شود سالمكمك كنيم اپل دوباره  ايم تا هاي ديگر دور هم جمع شده من و خيلي«: توضيح داد
رفت و اساليدهاي پشت سرش را با كنترلي كه در دست داشت عوض  بر روي صحنه عقب و جلو مي

با مهارت . طور بماند و اين اميدواري وجود داشت كه همين-واضح بود كه اكنون او رئيس اپل است . كرد مي
درصدي فروش اپل در دو سال  30ضيحي بابت افت بدون هيچ توآن هم زياد يك معرفي دقيق ارائه كرد، 

ها در حال انجام كارهاي اشتباهي بودند زيرا  اين سال ،اپل نظيرِ بي كارمندانِ«: سپس گفت. گذشته
ام كه براي اجراي يك استراتژي خوب كمترين صبري ندارند  من كساني را يافته. اشتباه بودكلي انداز  چشم

  .دوباره جمعيت با جيغ و سوت و هورا حرفش را قطع كردند» .ا ارائه نشدهولي تاكنون چنين چيزي به آنه
و » من«گفت  مي» آنها«كم به جاي  گرفت و كم اي شدت مي در حين صحبت، اشتياقش به طور فزاينده

باشيد تا يك  خاصكنم شما بايد  من هنوز فكر مي«: گفت مي. اپل بود اش به رويكردهاي آتيِ و اشاره» ما«
. اي خالق براي تغيير دنيا دارند آنها روحيه. انديشند تر اپل بخريد، خريداران محصوالت اپل متمايز ميكامپيو

در اين جمله،  ”ما“ي  حين بيان كلمه» .سازيم ست كه محصول مياهايي  به خاطر وجود چنين آدم ”ما“
سپس در آخرين نطق آن روز، همچنان . ي خود زد هايش را جمع كرد و نوك انگشتانش را روي سينه دست
ي خدمت  ما هم داريم به سمت تفكر متمايز و ارائه«: ي اپل حرف زد را با تأكيد گفت و راجع به آينده ”ما“

پندارند  زيرا ديگران اغلب اينها را ديوانه مي. مروي اند، مي بوده اپلبه مردمي كه از ابتدا مشتري محصوالت 
ي طوالني در پايان سخنراني، مردم با حيرت به  حين تشويق ايستاده» .بينيم ولي ما در اين ديوانگي، نبوغ مي

حاال دوباره جابز، براي همه روشن كرده بود كه او و اپل، . ريختند كردند و برخي حتي اشك مي هم نگاه مي
  .اند شدهيكي 
  
  

  مايكروسافتبا قرارداد 
  

. انگيز بود، خبري كه همزمان روي جلد تايم و نيوز ويك رفت يك خبر حيرت 1997ورد  ي اوج مك نقطه
: اي آب مكث كرد و سپس با لحني نجيبانه سخن را پي گرفت جابز در اواخر سخنراني براي نوشيدن جرعه

                                                            
1 Park Plaza 
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مخرب به هيچ كس در اين ارتباطات . كند و به كمك ساير شركا نياز دارد اپل در يك اكوسيستم زندگي مي«

هاي جديدمان  خواهم يكي از اولين شراكت امروز مي«: بعد از مكثي تاكتيكي ادامه داد» .صنعت كمك نكرده
لوگوهاي اپل و » .شريك ما در اين همكاري مايكروسافت است. را رونمايي كنم، يك همكاري مهم

 .شد ها در سالن شنيده مي نفسظاهر شدند، صداي  ي نمايش پردهمايكروسافت در كنار هم روي 
ترين  اپل و مايكروسافت براي يك دهه بر سر مشكالت حق نشر و حق اختراع با هم درگير بودند كه مهم

جان اسكالي  ،1985به محض خروج جابز از اپل در . آنها، سرقت مايكروسافت از روي رابط كاربري اپل بود
ي انحصاري اكسل تا دو سال براي مك  در ازاي ارائهمايكروسافت : واگذاري رضايت داد به يك توافقِ

بعد از آنكه مايكروسافت  1988در . مورد استفاده قرار دهد 1.0توانست رابط گرافيكي اپل را براي ويندوز  مي
 2.0شامل ويندوز  1985اسكالي مدعي شد كه قرارداد . شكايت كردمجدداً به عرصه آمد، اپل  2.0با ويندوز 

شود و اين  نمي) بيل اَتكينسن اثرِها،  پنجره همپوشانيِ ”جادوي“مثل تقليد از (افه شده به آن و جزئيات اض
هاي متعدد بعدي را باخت ولي همچنان  پرونده و استيناف ،1997اپل تا سال . نقض آشكار حقوق اپل است

ولت كلينتون نيز در حال د به عالوه، وزارت دادگستريِ. هاي قانوني جديد بود پيگير دعاوي حقوقي و تهديد
پرونده، جوئل  ارشد دادستانِ ،جابز. رقابتي بر عليه مايكروسافت بود ي عظيم ضد سازي يك پرونده آماده
را به پالوآلتو دعوت كرد و حين صرف قهوه به او گفت بدون نگراني از بابت دريافت خسارت سنگين از  1كلين

به اپل فرصت  كار اين ،طبق توضيح جابز. اوي حقوقي بند كندمايكروسافت، فقط بكوشد دست آنها را به دع
 .كند آغازي محصوالت رقابتي را  اتخاذ و عرضه ”رويكرد تهاجمي“داد تا در قبال مايكروسافت يك  مي
 عامل كسل براي سيستمي ورد و ا مايكروسافت از توسعه. ي آمليو، درگيري به حد انفجار رسيد در دوره 

در دفاع از بيل گيتس بايد گفت كه او اصوالً آدم . توانست اپل را نابود كند مكينتاش سر باز زد كه مي
  عامل اپل نداشت، هيچ هاي سيستم ي برنامه قابل درك است كه چرا ميلي به توسعه. جويي نيست انتقام

 ،اپل در تغيير رهبري با ،داد به خصوص كه هر آن شركت ديگري هم به اين كار روي خوش نشان نمي
درست بعد از خريد نكست توسط اپل، آمليو و جابز . رفت اي از ابهام فرو مي عامل به هاله ي اين سيستم آينده

دانست كدام يك طرف  با هم به مقر مايكروسافت پرواز كردند كه همين گيتس را دچار مشكل كرد چون نمي
چه غلطي  داريدهي، معلوم هست «: ه جابز زنگ زد و گفتگيتس چند روز بعد محرمانه ب. صحبت او است

 :طور پاسخ داد كه جابز اين» هايم را روي نكست قرار بدهم؟ خواهي برنامه كنيد؟ نكند از من مي مي
  .ي عطفي در راه بود نقطه زيرا» منتظر بمان،و كن اي در مورد گيل لحاظ  مالحظات هوشمندانه«

گيتس  باهاي جابز  اخراج آمليو تا حدودي حل شد، يكي از اولين تلفنبا  ،اپل در رهبري مشكلقتي و
  :گفت خودش در اين مورد مي. گرفته شد

هر چه . بيل هميشه با اپل مهربان بود ”.به راه كنم قصد دارم اوضاع را رو “: به بيل زنگ زدم و گفتم«
افزارهاي كاربردي مايكروسافت، اكسل و  ن نرماولي. افزارهاي كاربردي كرديم باشد ما او را وارد كار و بار نرم

مايكروسافت داشت حقوق  ”.خواهم كمك مي“: بنابراين زنگ زدم و گفتم. براي مك ساخته شدند ،ورد
هاي حقوقي را ادامه دهم، چند سال ديگر بايد يك  اگر پرونده“: گفتم. گذاشت اختراعات اپل را زير پا مي

پس بيا يك راه حل فوري براي اين . دانم داني، من هم مي اين را تو مي. ميليارد دالري بدهي 1ي  جريمه

                                                            
1 Joel Klein 
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هاي كاربردي براي مك  ي برنامه يكي تعهد مايكروسافت به توسعه: خواستم تمام آنچه مي ”.قضيه پيدا كنيم

  ».شد طوري او هم در موفقيت ما هم سهيم مي گذاري در اپل؛ اين و ديگري سرمايهبود، 
يك گروه «: به خاطر داشت كه. با بيل گيتس در ميان گذاشتم و او صحتش را تأييد كرد ها را اين صحبت

 پيش از آن در مذاكرات» .آمد مان مي بردند، همه از مك خوش داشتيم كه از كار كردن روي مك لذت مي
وقتي استيو وارد «: تر شده بود فقط كشدارتر و پيچيده ،رفع اختالف هاي پيشنهاديِ ماهه با آمليو، طرح شش

يكي تعهد به . خواهم من يك چيز ساده مي. ي، اين قرارها خيلي پيچيده استه“ميدان شد به من گفت 
 ».به توافق رسيديمبا هم هفته  4و بعد از اين بود كه ظرف  ”.گذاري همكاري و دومي هم سرمايه

د به پالوآلتو پرواز كردند و ، براي تعيين چارچوب قراردا1اش گرِگ مافي گيتس و مدير ارشد مالي
ي جابز كه رسيد استيو دو بطري  به خانه. برگشت دوبارهي بعد هم مافي براي نهايي كردن جزئيات  يكشنبه

ها  جلوي كليساي باپتيست. وي در حوالي پالوآلتو بردر از يخچال بيرون كشيد و او را با خود به پياده يخ آب
چيزهاي مهم از نظر ما اينها است، يكي تعهد به «: را به ميان كشيدنشسته بودند كه جابز مسائل اصلي 

 ».گذاري افزار براي مك و ديگري سرمايه م ساخت نر
ك گرچه مذاكرات به سرعت پيش رفت ولي جزئياتنهايي تا ساعاتي قبل از م ردنهايي  )1997(بوستون  و

و » سالم بيل« :رد كه موبايلش زنگ خورد، گفتك تمرين مي  پارك داشت در تاالر پالزا  جابز. نشده بود
بيل، بابت «: ادامه داد ،اي رفت و طوري كه ديگران نشنوند سپس به گوشه. صدايش در تاالر قديمي پيچيد

كنم دنيا  فكر مي«: نشست، افزود و در حالي كه روي صحنه مي» حمايتي كه از اين شركت كردي ممنونم
 ».جاي بهتري براي اپل باشد

. در ابتدا آه از نهاد هواداران برخاست. ، به جزئيات همكاري با مايكروسافت پرداختاش در سخنرانيسپس 
اپل تصميم « :ي همكاري نامه صحبتش آنجا بود كه گفت بر اساس موافقت ترين بخشِ ناك به خصوص سوز

حضار با هو كردن حرفش را قطع » ...باشد 2اكسپلورِر گرفته مرورگر اصلي مكينتاش از اين پس اينترنت
زمان عرضه خواهند  و از آنجا كه به حق انتخاب معتقديم، ساير مرورگرها نيز هم... «: بالفاصله افزود. كردند

صداي دست زدن و تشويق از ميان جمعيت به » .ي خود قادر به تغيير مرورگر باشد شد تا كاربر بنا به سليقه
 ميليونيِ 150گذاري  روي خوش نشان دادند، به خصوص زماني كه از سرمايه كم حضار كم. گوش رسيد

 .حق رأي صحبت كرد فاقد مايكروسافت در اپل و دريافت سهامِ
هاي خود در طول دوران اجراي  اين جو آرام زماني دوباره به هم ريخت كه استيو يكي از بدترين گاف

اين را كه گفت، يك مرتبه » ز طريق ماهواره با من است،امروز يك مهمان ويژه ا«: روي صحنه را مرتكب شد
بودا بر فراز  ي بزرگ باالي سرش نقش بست و مثل مجسمه بزرگ ي نمايشِ صورت بيل گيتس روي صفحه

ابتدا وحشت و سپس جيغ و هو .) بيشتر مثل پوزخند بود ،روي صورت گيتس لبخند. (سر حضار قرار گرفت
يتس در . حضار از راه رسيد و سوتبود  ”1984“در آگهي  ها انساناين صحنه درست شبيه قَيِم بيل گ

و  ، وارد شودورزشكار از انتهاي سالن كه يك زنِ!) و شايد هم اميدوار بودند(طوري كه حضار انتظار داشتند 
 .آسا را در هم بشكند غول نمايشِ پتك، صفحه با دويدن در راهروي مياني و پرتابِ

                                                            
1 Greg Maffei 
2 Internet Explorer 
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سو، در مقر مايكروسافت صحبتش را آغاز  خبر از هو شدن در آن  واقعي بود و گيتس، بي ولي اين كامالً

ام  هايي كه در طول دوران كاري برخي از بهترين برنامه«: با صدايي يكنواخت و لحني مناسب گفت. كرد
كه - 1آفيس فت ي جديد مايكروسا طور كه به معرفي نسخه همين» .براي مكينتاش بودهو ام، با استيو  ساخته

كم به نظر رسيد كه در  پرداخت، مستمعين آرام گرفتند و بعد كم مي - براي مكينتاش در دست ساخت بود
هاي  گيتس حتي تشويق آنها را هم برانگيخت وقتي خبر داد نسخه. نظم جديد جهاني هستند حال پذيرشِ

كينتاش جديدكسل براي مرد و اتر از آن چيزي است كه روي بستر ويندوز  هها پيشرفت از بسياري جنبه« :و
 ».اجرا شده

يك اشتباه اساسي  ،سر خودش و حضار بر فرازِ گيتس صورت بزرگ ي تصويرِ دانست كه سيطره جابز مي
باعث . ترين اجراي عمرم بود اين بدترين و احمقانه. از بيل خواستم به بوستون بيايد، نيامد«: گفت  مي. بوده

گيتس هم از ديدن » .شد من و اپل كوچك به نظر برسيم، انگار كه همه چيز در دستان بيل قرار گرفته بود
دانستم كه صورتم قرار است در مقياسي آنقدر  من نمي«: تگف مي. آن رويداد جا خورده بود ييِويديونوار 

  ».بزرگ نمايش داده شود
اگر «: چنين گفت. خاطر را به حضار برگرداند البداهه اطمينانِ ي في جابز سعي كرد با يك خطابه

تصور كه بايد اين . ببينيم، بايد چند چيز را رها كنيم كه برود سالمخواهيم پيشرفت كنيم و دوباره اپل را  مي
اپل بايد به قيمت ك مي... مايكروسافت ببرد را رها كنيم باختخواهيم، بهتر است طوري  اگر آفيس را روي م

 ».بدهندبا مايكروسافت رفتار كنيم كه آنها هم با احترام آفيس را به ما 
  

را به اركان اپل وارد مورد نياز  ي جابز در اپل، تكانِ اعالم همكاري با مايكروسافت همراه با حضور دوباره
نت بسته س 31دالر و  26افزايش، در  ٪33سنت يعني  56دالر و  6در پايان همان روز سهام شركت با . آورد

ميليون دالر به جمع  830اين جهشِ يك روزه . برابر قيمت در زمان استعفاي آمليو 2شد؛ يعني معادل 
 .ي پرتگاه فاصله گرفته بود لبه حاال شركت از. ي اپل در بازار سهام افزود سرمايه

                                                            
1 Microsoft Office 
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 بیست و پنجفصل 
  

  متمايز فكر كن
 

 »مدیر عامِل موقت«مقاِم  در جابز  
  
 

  
 .كمك از پيكاسو طلبِ

  
  

  ها تقديم به ديوانه
 

براي مكينتاش، در اوايل جوالي  ”1984“نظير  ي آگهي بي دي، سازنده/لي كلو مدير خالق چيات
سالم لي، منم «: جابز پشت خط بود. كرد كه تلفن اتومبيل زنگ زد داشت براي خودش رانندگي مي 1997
 »گردي سر كار؟ برمي. حدس بزن چي شده؟ آمليو استعفا داد. استيو

كارهايي كه به دستش  نمونهاپل در حال مذاكره براي انتخاب يك آژانس تبليغاتي جديد بود ولي جابز از 
 1دي/چيات/اي.دبليو.بي.كه آن موقع به تي- اش  خواست كلو و آژانس تبليغاتي رسيد اصالً راضي نبود و مي مي

بايد ثابت كنيم كه اپل هنوز زنده است و «: گفت مي. ها اضافه شوند هم به جمع انتخاب - تغيير نام داده بود
  ».دنبال توليد چيزهاي خاص

                                                            
1 TBWA\Chiat\Day 
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» تو با كار ما آشنايي«: كند ها نمي خودش را وارد اين بازي ،پاسخ گفت كه براي پول در آوردنكلو در 

از جمله -اند  كار داده ولي جابز التماس كرد؛ توضيح داد كه خيلي سخت است تمام آنهايي كه نمونه
كلو سرانجام . ر كار بياوردرا س ”رفيق قديمي“دليل دك كند و يك  را بي -2وايد  وورد  و آرنولد 1 اُ.دي.بي.بي

هم از  -در صحبت با من-جابز حتي اآلن . كار به كوپرتينو پرواز كرد پذيرفت و چندي بعد با يك نمونه
 :ريخت يادآوري آن صحنه اشك مي

  
 شك بهترين آدمِ او بي. اپل است مثل روز روشن بود كه لي عاشقِ. واقعاً نفسم بند آمد. مرا متأثر كرد«
كرد ولي حاال كه آمده بود، از جان مايه  سال بود كه ديگر از اين جور كارها نمي 10. غات استي تبلي حوزه
 ”متمايز فكر كن“ي درخشان  با گروهش به ايده. ي ما اپل را دوست داشت گذاشت چون به اندازه مي

كنم اشكم  هنوز هم فكرش را كه مي. كرد مرا كه متأثر مي. هاي سايرين بود برابر بهتر از ايده 10رسيدند كه 
 ”متمايز فكر كن“ي  داد و هم به اين خاطر كه ايده آيد، هم از اين بابت كه لي آنقدر به ما اهميت مي در مي

چنگ . ريزيم بينم و اشك مي ا صفا ميهر از گاهي خودم را در آن حال و هواي ب. بسيار درخشان بود
صفايي كه داشت هرگز از يادم . هاي ناب زندگي بود اين، يكي از آن لحظه. كشد اندازد و مرا به آغوش مي مي
هنوز هم به يادش گريه . ريختم داد، اشك مي ي كلي را توضيح مي طور كه ايده توي اتاقم همين. رود نمي
  ».كنم مي

  
ي احساسي  شايد از نظر جاذبه. دانستند هاي تجاري دنيا مي را يكي از بهترين نام جابز و كلو هر دو اپل

. هاي متمايزش چيست جزو پنج نام برتر بود ولي در آن برهه الزم بود ياد هوادارانش بياندازد كه ويژگي
هي نه براي به آن آگ. هاي رايج ي اپل نياز داشتند، چيزي وراي آگهي بنابراين به جنبشي براي بازسازي وجهه

هاي خالق قادر بودند با كامپيوترها انجام  هاي كامپيوتر بلكه براي تقديس آنچه كه انسان رخ كشيدن توانايي
كار » .راجع به سرعت پردازنده يا حافظه نبود، راجع به خالقيت بود«: به قول جابز. دهند، طراحي شده بود
در اپل «: ي كارمندان شركت طراحي شده بود يم روحيهبالقوه بلكه حتي براي ترم نه فقط براي مشتريانِ

هاي اينكه به ياد بياوري كيستي، اين است كه به ياد بياوري  يكي از راه. فراموش شده بود كه ما كيستيم
  ».ها گيري آن موج از آگهي اين بود چگونگي شكل. اند هاي تو چه كساني قهرمان

 ”كردند متمايز فكر مي“كه  ”هايي ديوانه“ستايش از مختلفي را براي  يكلو و همكارانش رويكردها
هرگز نجات نخواهيم يافت مگر “( ”ديوانه“به نام  3يي ساختند با آهنگي از سيلويديوابتدا . امتحان نمودند

ي رابرت  سپس با استفاده از صداي ضبط شده. آورد مطلب را به جا نمي ولي حقِ) ”كمي ديوانه شويم
 ”انجمن شاعران مرده“در فيلم  5هاي رابين ويليامز و ديالوگ» اي كه به آن نرفتي جاده«از روي  4فراست

                                                            
1 BBDO 
2 Arnold Worldwide 
3 Seal 
4 Robert Frost 
5 Robin Williams 
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ولي در نهايت نتيجه اين شد كه بايد متن خودشان را بنويسند؛ متني با اين . هاي ديگري ساختند نسخه
 ».ها تقديم به ديوانه«: سرآغاز

كلو با متن خودشان به كوپرتينو آمدند، فريادش بر سر  وقتي گروه. انتظارات جابز مثل هميشه باال بود
آشغال از يك آژانس تبليغاتيِ آشغاله و من ازش  آگهيِاين يك ! اين آشغاله«: ي جوان بلند شد نويسنده
توانستند  آن بيچاره خشكش زد ولي آنهايي كه مي. اين اولين و آخرين ديدار آن نويسنده با او بود» .متنفرم
 خودش، با همفكري 2و كريگ تانيموتو 1بيايند، از جمله كلو و همكارانش كن سيگال جابز بر از پسِ

  :شد اي آگهي، چنين خوانده مي ثانيه 60ي  در نسخه. واقع شدپسند همه مورد اي خلق كردند كه  شعرگونه
  
. هاي چهارگوش شكافهايِ چوبيِ گرد در  ميخ. سازها مشكل. ها شوريده. ها متفاوت. ها تقديم به ديوانه«

توانيد بهشان  مي. تابند اي به قوانين ندارند و وضع موجود را بر نمي بينند، عالقه كساني كه دنيا را متفاوت مي
تان خارج  اما تقريباً تنها كاري كه از عهده. ايراد بگيريد، با آنها مخالفت بورزيد، ازشان تعريف يا بدگويي كنيد

برند و در عين اينكه  كنند، نسل بشر را به پيش مي چرا كه دنيا را دگرگون مي. ستااست، ناديده گرفتن آنها 
اند تا خود را  ي كافي ديوانه كه به اندازه ييآنهازيرا، . شان دانيم خوانند، ما نابغه مي ديگران آنها را ديوانه مي

  ».كنند مي ”چنين“اند كه  هايي بدانند، همان ”تغيير دنيا“قادر به 
 

نسل « :برخي از جمالت را شخصاً نوشت، از جمله )خود او بودند، معرفكه هر يك از اين عبارات (جابز 
از آگهي ي نه چندان خوب  براي كنفرانس بوستون در اوايل آگوست، يك نسخه» .برند بشر را به پيش مي

متمايز « شعارِي ارائه نيست، بنابراين جابز فقط از برخي مفاهيم و  حاضر شد ولي همه موافق بودند كه آماده
ست، اي درخشان اينجا  يك ايده اصلِ«: در بخشي از آن مراسم گفت. در سخنراني استفاده كرد »فكر كن

  ».جهان را دگرگون كنند ،امپيوترهاخواهند با استفاده از ك اپل مال كساني است كه نگاه وسيعي دارند و مي
ي گرابين ويليامز را براي گويند ،در آگهي، كلو و جابز ”انجمن شاعران مرده“ روحِ دميدنِ به منظورِ

بنابراين جابز سعي كرد  ،كند هاي او گفت كه ويليامز آگهي كار نمي خواستند ولي مدير برنامه آگهي مي
زبان و  دانست جابز چقدر چرب ش اقدام كرد ولي او كه مياز طريق همسر. شخصاً با او تماس بگيرد

و تام هنكس را هم  3در عين حال مايا آنجلو. كند، اجازه نداد رابين پشت خط بيايد كننده صحبت مي مجاب
آوري اعانه، جابز بيل كلينتون را كنار كشيد و  شام براي جمع در يك مراسمِ. براي گويندگي در نظر داشتند

سرانجام . تلفني قضيه را با هنكس در ميان بگذارد ولي پرزيدنت اين درخواستش را وتو كرد از او خواست
 .سپرده شد كه يكي از عاشقان اپل بود 4گويندگي به ريچارد درِيفوس

. راه انداخت به تاريخ را هم ريِنهاي ب ترين جنبش هاي تلويزيوني، اپل يكي از به يادماندني عالوه بر آگهي
ي  سفيد از يك شخصيت معروف تاريخي بود و قرار شد فقط در گوشه و ي سياه پرتره هر بنر شامل يك عكسِ

ها روي  كدام از آن چهره ترين ويژگي اين بود كه نام هيچ جالب. درج شود» متمايز فكر كن«آنها لوگوي اپل و 
                                                            

1 Ken Segal 
2 Craig Tanimoto 
3 Maya Angelou 
4 Richard Dreyfuss 
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مارتين لوتر ، ديالن، پيكاسو، اديسون، چاپلين و مثل اينشتين، گاندي، لنون-ها  بعضي. شد بنر ذكر نمي

، شايد ندخواند اي به درنگ و تفكر فرا مي ولي بقيه، مردم را براي لحظه. شدند راحت شناخته مي - كينگ
، آنسل آدامز، ريچارد 1مارتا گراهام: پرسيدند كه نام آن چهره چيست شان مي پياده از دوست يا همراه عابرانِ
  .6، آمليا ارهارت5، جِيمز واتسون4رايت  ، فرانك لويد3ا كاالس، ماري2فينمن

شان را بر سر  جوياني كه حرفه افرادي خالق و خطرپذير، مبارزه. هاي شخصي جابز بودند اكثر آنها قهرمان
به عنوان يك عاشق عكاسي، شخصاً كار را زير نظر گرفت تا از انتخاب . قمار كرده بودند خاصانجام كارهاي 
اين عكس مناسبي «: در مقطعي به كلو ايراد گرفت كه. هاي قهرمانان خود اطمينان حاصل كند بهترين پرتره

 - 7وايت  گارت بِركاثر مار-ريسي  نخ گاندي در كنار چرخِ معروف كلو توضيح داد كه عكسِ» .از گاندي نيست
بنابراين جابز طي . تحت مالكيت تايم است و امكان استفاده از آن براي مصارف تجاري وجود ندارد - 7وايت

9همچنين از يونيك شرايوِر. از او خواست استثنا قائل شود ،مدير مسئول تايم 8ن پرلشتاينتماسي با نورم 
كه جابز عاشقش - 11در حال سياحت در آپاالچيا 10اش را به استفاده از عكسي از بابي كندي خواست خانواده

، شخصاً با فرزند او 12جيم هنسون ،مرحوم بازِ شب نيز براي استفاده از عكسي مناسب از خيمه. قانع كند -بود
 .صحبت كرد

اونو نيز عكسي برايش . مرحومش جان لنون به او بدهد در تماسي از يوكو اونو خواست عكسي از همسرِ
 خواستم به مي. كار در نيويورك بودم پيش از شروعِ«: گفت مي. جابز واقع نشد پسند فرستاد ولي مورد

وقتي به رستوران رسيد، يوكو اونو » .، قبالً حضورم را به او اطالع داده بودمبرومام  مورد عالقه رستوران ژاپنيِ
كردم ببينمت، براي  فكر مي. اين يكي بهتر است«: گفت .دادبه او سر ميز جابز آمد و يك پاكت . هم آنجا بود

هايي در  گل ه بودند،روي تخت نشستآن دو و لنون بود؛  اونوآن عكس، عكسي كالسيك از » .همين آوردمش
ي يوكو  جابز درباره. سرانجام اپل از همان عكس استفاده كرد. داشتني بر لب داشتند ي دوستا ه دست و خند

 » .از آن مالقات تازه فهميدم چرا جان عاشقش شده بود بعد«: گفت مياونو 

جابز  شد اگر خود چه مي. ي ديگر هم داشت ريچارد دريفوس عالي بود ولي لي كلو يك ايده گويندگيِ
جابز به استوديو » .تو واقعاً به اين جمالت اعتقاد داري، پس انجامش بده«: كرد؟ به استيو گفت گويندگي مي

ي اصلي اين بود كه در صورت  ايده. اي گفت كه همه پسنديدند ين كرد و به زودي دكلمهرفت، چند بار تمر
                                                            

1 Martha Graham  
2 Richard Feynman 
3 Maria Callas 
4 Frank Lioyd Wright 
5 James Watson 
6 Amelia Earhart 
7 Margaret Bourke-White 
8 Norman Pearlstine 
9 Eunice Shriver 
10 Bobby Kennedy 
11 Appalachia 
12 Jim Henson 
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كلو به . ها در بنر ها چهره نامِ ذكر نكردنِ درست مثلِ ؛استفاده از آن، به مردم نگويند چه كسي گوينده است

 ».احياي نام اپلداشتن صداي تو روي تصاوير خيلي تأثيرگذار است، راهي خواهد بود براي «: گفت او مي
مورد نظر رسيد؛ آگهي  توانست تصميم نهايي را بگيرد؛ صداي خودش يا دريفوس؟ سرانجام شبِ جابز نمي

داستان  ي تلويزيونيِ نسخه پخش هم مناسب بود، درست قبل از پخشِ زمانِ. رفت فردا بايد روي آنتن مي
به كلو گفت هر دو را . تن نداد ياجبارِ  گيري تصميمبه هاي مشابه،  درست مثل موقعيتاما جابز . بازي اسباب
باألخره صبح زنگ زد و گفت از صداي . كه فكر كند فرصت داشتطوري تا صبح  پخش ارسال كند؛ اين براي

كنند كل قضيه راجع  ند تصور ميواگر صداي من باشد، بعد از اينكه مردم متوجه ش«: دريفوس استفاده كنند
 ».راجع به اپل است. نيست به من است، در حالي كه

حتي بعد از اينكه . كرد ميهاي ساختارشكن معرفي  ضدفرهنگ ، جابز خودش را فرزنداپل تأسيس از زمانِ
انداخت كه  نام تجاري اپل را طوري جا ”1984“و  ”متمايز فكر كن“هايي مثل  ثروتي به هم زد، در آگهي

امكان  - 1964تا  1946-اين براي متولدين دوران انفجار جمعيت . ي او را در اذهان تداعي كند گر ياغي
از همان اولين باري كه پسري جوان بود و به ديدنم آمد، «: گفت كلو مي. كرد همزادپنداري را فراهم مي

 » .دم بگذارد داشتتجاري اپل بر ذهن مر خواست نام بهترين درك را از تأثيري كه مي

پروايي خود موفق به  توان يافت كه با بي هاي حقوقي را مي ها يا شخصيت تعداد بسيار اندكي از شركت
جابز از اين طريق . الما شده باشند شان با نام گاندي، اينشتين، پيكاسو و دااليي تجاري نام ايجاد پيوند ميانِ

بزرگ  هاي  شركت كه آنها را شوريدگاني خالق، نوگرا و مخالف مردم به خريد كامپيوتري بود  قادر به تشويقِ
ي زندگي را در صنايع تكنولوژيك  شيوه تجاريِ معرف نام يگانهاستيو، «: گفت لَري اليسون مي. كرد معرفي مي
چون آنچه  ورزند، ميكه مردم به داشتن آنها تفاخر  -مثل پورشه و فراري-هايي هستند  اتومبيل. خلق كرد

مردم چنين احساسي را نسبت به محصوالت اپل هم . اي معرف خود تو است شوي تا اندازه رش ميسوا
 ».دارند

هاي حضورش در اپل، جابز هر چهارشنبه  ي آن در طول سال و ادامه» متمايز فكر كن«با شروع جنبش 
كرد تا از  مومي برگزار ميبا نمايندگان ارشد، بازاريابان و افراد روابط عرا ي آزادي  ي سه ساعته جلسه ،صبح

ي  هيچ مديرعاملي در جهان در مقوله«: گفت كلو مي. رساني شركت را اجرايي كند طريق آنها استراتژي پيام
هاي چاپي يا تلويزيوني را  ردها، آگهيوبيلب تك  ها تك چهارشنبه. كند بازاريابي مثل استيو جابز عمل نمي

  ».كرد شخصاً تصويب مي
 اپل، و جيمز وينسنت را به استوديوي طراحي 1هر جلسه، كلو و دو همكارش دانكن ميلنراغلب در پايان 

: گفت وينسنت مي. رد تا محصوالت آينده را مشاهده كنندب مي) و هست(بود شده و فوق سري  حفاظتكه 
»با تقسيم » .شد داد، خيلي احساساتي و پر حرارت مي ما مي در حال تكميل را نشانِ وقتي داشت محصوالت

خواست اطمينان حاصل كند كه قريب  شركت، مي ِ با نوابغ بازاريابي )به محصوالت در حال طراحي(اش  عالقه
  .و ذوق دروني او است ،آنها سرشار از شور و شوق هايِ آگهي به اتفاقِ

  
  

                                                            
1 Duncan Milner 



و  ت  س ی ب ل  ص جف ن  ٣٠٠ :صـفـحـه|  پ
  

  مديرعامل موقت
 

تصميم . داشت سر هاي متمايزي در براي خودش هم نقشه» متمايز فكر كن« در حين كار روي آگهيِ
هفته قبل با رفتن آمليو رهبر  10از . ي شركت را بر عهده بگيرد، الاقل به طور موقت گرفته بود رسماً اداره

امل ع نقش رسمي مدير براي مدتي فرِد اَندرسن! مشاور كاريِ غيررسمي شركت شده بود، البته با عنوان
 . شد 1iCEOبا اعالم پذيرش اين سمت به طور موقت،  1997سپتامبر  16در جابز . عهده داشت موقت را بر

ترتيب يك گردهمايي در تاالر كنفرانس اپل و  ،همان هفته براي تجديد قواي مديران و كاركنان ارشددر 
. هاي جديد شركت نيك و طبخ غذاهاي گياهي را داد؛ جشني براي پست جديد او و آگهي سپس تفرج و پيك

خسته ولي عميقاً مصمم . پشتش هم واقعاً متمايز بود زد و ريش پر شلوارك به پا و بدون كفش، قدم مي
از هدفي كه به دنبالش هستيم آنقدرها دور . ايم سخت كار كرده. ام هفته پيش برگشته 10حدود «: گفت

اپل . نقص، بازاريابي عالي و توزيع مناسب رجعت كنيم نيست؛ بايد به اصول ساخت محصوالت بيدسترس 
  ».خيلي از اجراي صحيح اين اصول ابتدايي دور شده

مثل -هاي زيادي  اسم. ي گشتندمديره دنبال يك مديرعامل دائم ي ديگر جابز و هيئت براي چند هفته
به ميان آمد  -مايكروسيستمز  از سان 5ام و اد زندر.بي.از آي 4، سم پالميسانو3از كُداك 2فيشر .سي.جرج ام

فرانسيسكو كرونيكل گزارش  سان. ولي اكثر كانديداها به طور قابل دركي، تمايل به كار زير نظر جابز نداشتند
خواسته استيو باالي سرش باشد و هر تصميمي را به خود  نمي«نپذيرفته چون  داد كه زندر اين پست را

شوخي راه  ،صنعت كامپيوتر خبرِ جا بي از همه در مقطعي جابز و اليسون با يكي از مشاورينِ» .منتسب كند
بر به مديرعامل اپل فرستادند، بعدها با درز خعنوان به  شانتخاب انداختند و براي او ايميلي با مضمونِ

  .اند كه هم باعث سرگرمي و هم باعث شرمساري شد مطبوعات مشخص شد كه او را دست انداخته
. جابز از مديرعامل موقت به مديرعامل نامحدود تغيير يافته است در دسامبر كامالً مشخص بود كه وضعِ

جابز از آن دوره چنين ياد . سر و صدا جستجوي خود را متوقف كرد  مديره كه اين وضع را ديد، بي هيئت
عامل پيدا كنم  امور استخدامي مدير ماه تمام سعي داشتم با كمك يك آژانسِ 4برگشتم به اپل و «: كرد مي

هاي موفق به  اپل در شرايطي نبود كه آدم. براي همين هم باألخره ماندم. شد اد مناسبي پيشنهاد نميولي افر
در نگاهي . بود، بسيار كار سختي ي دو شركت بزرگ جابز اين بود كه اداره مشكل اصليِ ».استخدامش درآيند

  :دآور يگونه به خاطر م اش در آن روزها را اين به گذشته مشكالت مربوط به سالمتي
  
. ي نو پا داشتم و پيكسار هم بود يك خانواده. ام بدترين دوران زندگي. اندازه سخت واقعاً سخت بود، بي«

توانستم حرف بزنم، به  ها خواب بودند و من نمي بچه. گشتم شب بر مي 9رفتم سر كار و  صبح مي 7ساعت 
                                                            

1 iCEO: Interim Chief Executive Officer 
2 George M. C. Fisher 
3 Kodak 
4 Sam Palmisano 
5 Ed Zander 
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تنها كارم اين بود . شد با لورين حرف بزنم حتي نمي. شدم خيلي شكسته . توانستم نمي ،معناي واقعي كلمه

 مشكيِ ي با يك پورشه. نزديك بود بميرم. كه نيم ساعت تلويزيون ببينم و گياه بخورم و بخزم توي تخت
موقع درد، به . كم سنگ كليه هم گرفتم كم. گشتم مي پيكسار و بعد به اپل بر به رفتم سقف متحرك مي

  ».كردم تا اينكه باألخره از بدنم دفع شد رول تزريق ميرفتم و يك آمپول دم بيمارستان مي
  

فهميد كه ترك  كرد بيشتر مي ي كاري فرساينده، هر چه بيشتر خود را با اپل درگير مي با وجود برنامه
با اين پرسش مواجه  1997اكتبر  ، دردر نمايشگاه تجاري كامپيوتر 1وقتي مايكل دل. آنجا در ذاتش نيست

كردم و پول صاحبان سهام را پس  اپل را تخته مي درِ«: كرد، گفت اي استيو جابز بود چه ميشد كه اگر ج مي
ها  تصور عمومي اين است كه مديرعامل«: جابز يك ايميل به آدرس دل شليك كرد و در آن نوشت» .دادم مي

 ت با افروختن آتشِجابز دوست داش» .ببينم كه شما به اين تصور پايبندي نداريد بايد با شخصيت باشند، مي
 - ام و مايكروسافت چنين كرده بود.بي.طور كه قبالً با آي همان- رقابت و منازعه به كارمندانش روحيه بدهد و 

سيستم توليد و توزيع به محض سفارش، به اندازي  راه با موضوعبا مديران  اي در جلسه. با دل هم چنين كرد
داغان از مايكل دل با عالمت سيبل روي صورتش، قرار داد و در  درب و يك عكسِ ،زمينه عنوان تصوير پس

 ».دنبالت هستيم رفيق«: قطاران گفت بين تشويق هم
سالگي وقتي كه  12در سن . جابز برپايي شركتي ماندگار بود تر ذكر شد كه يكي از آرزوهاي اصليِ پيش

تواند ابداع  خالقي مي بيش از هر فردپكارد گرفت، آموخت كه يك شركت سالم -شغلي تابستاني در هيوليت
فهميدم كه گاهي بهترين نوآوري و ابداع، خود شركت است؛ «: گفت خودش در اين باره مي. و نوآوري كند

خود مسحوركننده   تأسيس يك شركت به خوديِ اندازِ چشم. كني دهي مي يعني روشي كه شركت را سازمان
فايده خواهد بود  شركت، بي تنها بدونِ دانستم كه وجود منِ مي ،وقتي فرصت بازگشت به اپل دست داد. است

 ».و به همين علت هم تصميم به ماندن و بازسازي اپل گرفتم
  
  

  ها ساز مشابهحذف 
 

عاملش را با رويكردي تهاجمي به  يكي از مباحث اصلي پيرامون اپل اين بود كه آيا بايد ليسانس سيستم
وازنياك از همان ابتدا اين . يا نه) مثل مايكروسافت ويندوز(ها واگذار كند  شركتقصد تسخير بازار به ديگر 
دنيا را داشتيم ولي براي دسترسي به آن بايد  عاملِ ما زيباترين سيستم«: رويكرد را دوست داشت

شد  ام ميكاري كه بايد انج. اين اشتباه بود. خريديد بازار مي افزارمان را هم با قيمتي دو برابر عرف سخت
پارك كه  ي زيراكس  آالن كي ستاره» .عامل بود ي يك قيمت مناسب براي اعطاي ليسانس سيستم محاسبه

: گفت خودش مي. عامل مك جنگيد به اپل آمد نيز به سختي براي اعطاي ليسانس سيستم 1984در سال 
خواهند همه چيز به هم وصل  چون مي ،كنند افزاري استفاده مي نرم افزار اكثرشان از چند بسترِ هاي نرم بچه«

  ».جنگ بر سر اعطاي ليسانس خيلي بزرگ بود، شايد بزرگترين نبردي كه در اپل باختم. باشد

                                                            
1 Michael Dell 
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به اپل  1985اي به دست آورده بود، در سال  ثروتي افسانه ،ويندوز بيل گيتس كه با اعطاي ليسانسِ

گيتس . شد جابز بسته مي سرِ يعني درست زماني كه درب خروج داشت پشت ؛پيشنهاد همين كار را داد
خود كند، باز مايكروسافت  مك بخشي از مشتريان ويندوز را هم جذبِ عاملِ معتقد بود كه حتي اگر سيستم

سود  -هاي آن براي كاربران مكينتاش و مشابه- افزارهايي نظير ورد و اكسل  ي نرم قادر خواهد بود با توسعه
» .اي قوي شوند دهنده حاضر به انجام هر كاري بودم تا آنها ليسانس«: گفت گيتس مي. خود را افزايش دهد

صنعت كامپيوتر به «: انداز اين كار را تشريح كرد حتي براي اسكالي يك يادداشت رسمي فرستاد و چشم
اي ابتكاري خود ايجاد كند، بدون نياز ه تواند استانداردي مبتني بر تكنولوژي جايي رسيده كه اكنون اپل مي

اپل «: و استدالل كرد» ناشي از همكاري با ساير توليدكنندگان كامپيوترهاي شخصي به پشتيباني يا اعتبارِ
سازگار “هاي  ي سيستم ي بزرگ اعطا كند تا به توسعه توليدكننده 5تا  3بايستي تكنولوژي مكينتاش را به 

هاي مناسب  برخي از شركت نامِ ،گيتس جوابي نگرفت، بنابراين در دومين يادداشت» .منجر شود ”با مك
مايلم در مورد اعطاي ليسانس به هر طريقي كه از «: سازي از روي مك را آورد و در پايان نوشت براي شبيه
 ».لطفاً با من تماس بگيريد. تان كنم آيد كمك مي دستم بر

عامل مكينتاش مقاومت كرد و در آن سال مديرعاملِ  اعطاي ليسانس سيستم لِدر مقاب 1994اپل تا 
از روي سازي  مجوز مشابه - 3كامپيوتينگ  رو پاوِ 2راديوس-كوچك  به دو شركت 1وقت، مايكل اسپيندلر
عدها با اما اين استراتژي ب. موتوروال را هم به فهرست افزود 1996گيل آمليو در سال . مكينتاش را اعطا كرد

 آورد ولي در مقابلِ دالر به دست مي 80اپل به ازاي فروش هر كامپيوتر ليسانسي، : شك و ترديد مواجه شد
اپل با سود هر  قيمت هاي گران كاهش فروش كامپيوتر ساز باعث هاي مشابه اين گسترش بازار، فروش شركت

 .دالر شده بود 500واحد 
به . ذاتاً از اين كار متنفر بوداو بلكه  ،ي فقط دليل اقتصادي نداشتساز ي مشابه مخالفت جابز با برنامه

 هاي ي جنبه همه عاشق كنترلِ ”افزار، افزار و نرم محض بين سخت يكپارچگيِ“ اش به شخصي اعتقادخاطر 
. ستدان ي كاربري مي تجربه بود و تنها راه براي اعمال اين كنترل را بر عهده گرفتن تمام مسئوليت  كارِ خود

ي  ي نسخه با عرضه. ها را در اولويت قرار داد ساز بنابراين به محض حضور مجدد در اپل، تار و مار كردن مشابه
كينتاش به سال  سيستم جديدليو، ديگر به مشابه بعد از خروج محترمانه  و يك هفته 1997عامل مسازها  ي آم
، به محض 4كانگ ”كينگ“كامپيوتينگ، استيفن   رئيس پاور. عامل را نداد سيستم ي به روز رسانيِ اجازه

بوستون، تظاهرات ضدانحصاري به راه انداخت و علناً هشدار داد كه  ورد جابز در مك آفتابي شدنِ
: گفت كانگ مي. زوال خواهد شد اعطاي ليسانس دچارِ ي روند عامل مكينتاش در صورت عدم ادامه سيستم

بسته،  همه بايد بدانند حالت. كامل عامل دوباره به حالت بسته برگردد كارش تمام است، انهدامِ اگر سيستم«
 » .ي مرگ مساوي است با بوسه

 مطيعمديره  ي اعطاي ليسانس را بدهد؛ هيئت او به اد ووالرد زنگ زد تا خبر لغو برنامه. جابز موافق نبود
كامپيوتينگ حاصل شد كه شامل   ميليون دالر، توافقي با پاور 100ا پرداخت در سپتامبر ب. محض اوامر او بود

                                                            
1 Michael Spindler  
2 Power Computing 
3 Radius 
4 Stephen "King" Kahng 



و  ت  س ی ب ل  ص جف ن  ٣٠٣ :صـفـحــه | پ
به زودي . به اپل بود هايِ مشتريانِ آن شركت انتقال پايگاه دادهپوشي از ليسانس اعطايي و  چشم

ي استفاده از  اجازه«: جابز بعدها در اين باره گفت. ديگر هم ابطال شد هاي آن دو شركت ليسانس
ترين كار دنيا در نوع خودش به  مان هم بود، احمقانه فروش كاهشِ ناخواه به معنيِ  امل ما كه خواهع سسيستم
  ».آمد شمار مي

  
 

  بازنگري در خط توليد
  

گيري راجع به اينكه چه  تصميم«: گفت خودش مي. قدرت تمركزش بود ،بديل جابز بي هايِ يكي از توانايي
ها صدق  اين در مورد شركت. گيري راجع به كارهايي كه بايد بكني مهم است ي تصميم كاري نكني به اندازه

يك روز كه در . قانون را پياده كرداين به محض بازگشت به اپل  ».طور كند، در مورد محصوالت هم همين مي
رفت كه در  )دانشگاه پنسيلوانيا(ي وارتُن  جوان از دانشكده التحصيلِ زد باالي سر يك فارغ ها قدم مي سالن

: جابز به او گفت. كند تا از اپل برود گفت كه دارد وسايلش را جمع مي گذشته دستيار آمليو بود و خودش مي
شغل » .ام را انجام دهد كننده هبه كسي احتياج دارم كه كارهاي خست. كه اين طور، چه خوب شد ديدمت«

و ثبت سؤاالت و  ،اپل در توليدي ها گروه جابز با ده هاي محتواي مالقاتبرداري از  جديد آن جوان يادداشت
 .هاي مختلف شد پروژه ردب مگوهاي كاري در رابطه با پيش  بگو

 1افزارهاي گرافيكي ماكرومديا نرمر بود؛ كسي كه پس از ترك اپل در شركت فيل شيل ،استخدام بعدي
كرد كه فقط بيست صندلي  مديره احضار مي ها را به اتاق هيئت استيو گروه«: گفت ر ميشيل. مشغول شده بود

» .نشان دهند كه استيو از آن متنفر بود 2رپوينتآمدند تا كلي پاوِ ميسي نفر بودند، آنها هم حداقل . داشت
خودش بعدها در . ها بود نمايش پاورپوينت فرآيند توليد، قدغن كردنِ بازبينيِيكي از اولين كارهاي جابز در 

ي كار به  افراد بايد حين ارائه. هاي پاورپوينت متنفر بودم از جايگزيني تفكر خالق با اساليد«: اين مورد گفت
مسائل را به بحث  خواستم متعهد باشند، سر ميز بنشينند و بنابر اين از همه . رفتند مواجهه با مشكالت مي

زنند، نيازي به  دانند از چه حرف مي هايي كه مي آدم. بگذارند، نه اينكه فقط چند تا اساليد نشان دهند
  ».رپوينت ندارندپاوِ

آمد  هاي متعدد از هر محصول بيرون مي نسخه. تمركز شده محصوالت نشان داد كه اپل خيلي بي بازنگريِ
شيلر در اين باره . مزاج بود فروشندگان دمدمي تيك و كسب رضايتكه دليلش فقط شتاب مسائل بوروكرا

اپل » .شد سر در گم توليد مي هاي كاريِ افتضاح توسط گروه ديوانگي بود، هزاران تن محصولِ«: گفت مي
. 9600گرفته تا  1400كننده، كدهايي از  ها مدل مكينتاش داشت؛ هر كدام با كُدي جداگانه و گيج ده

كردند و من اصالً سر در  ي تمام داشتند اينها را برايم تشريح مي ها سه هفته بعضي«: گفت جابز مي
هاي ساده از خودش  سؤال رفت از آن وضعيت مغشوش را در پرسيدنِ برون آخر راه حلِ دست» .آوردم نمي

  »كنم؟ خريد كدام يكي را به دوستانم پيشنهاد مي«يافت؛ مثالً 

                                                            
1 The Graphics Software Company Macromedia 
2 Powerpoint 
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خيلي . هاي مختلف محصوالت و مدل بگيرد، شروع كرد به دور ريختنِ هاي ساده وقتي نتوانست جواب 
تان را با  هاي باهوشي هستيد، نبايد وقت شما بچه«: ها گفت به يكي از گروه. از آنها را حذف كرد ٪70زود 

او خشمگين شده  ”بريز دورِ-كن  پاره“بسياري از مهندسين از تاكتيك » .اين چيزهاي افتضاح تلف كنيد
برجسته، از  مهندسينِ :ولي جابز بعدها ادعا كرد. شد ركثي منجر به اخراج گروهيشان  بودند كه اعتراضات

راجع به يكي از . مار شده بود، قدردان اين تاكتيك بودند و هاشان تار جمله بعضي از آنهايي كه پروژه
شان لغو شده  وقتي از جلسه با كساني كه پروژه«: گفت مي 1997 ديدارهاي گروهي با كاركنان در سپتامبرِ

باالتر از زمين توي هوا معلق بودند، چون باألخره درك كردند يك متر بود بيرون آمدم، آنها از فرط هيجان 
 ».مسير قبلي چقدر گَند بودهكه 

راهبردي اين فريادي بود كه در يكي از جلسات » !بس است«: بعد از چند هفته جابز باألخره رضايت داد
رد، با يك خط افقي و يك وب يك ماژيك برداشت و رفت جلوي وايت» .اين ديوانگي است«: توليد زد و گفت

باالي دو » اين چيزي است كه احتياج داريم،«: سپس گفت. خط عمودي، نموداري چهاربخشي درست كرد
سپس گفت  ”.ملح قابل“و  ”روميزي“و كنار دو رديف نوشت  ”اي؛ حرفه“و  ”مصرفي“ستون نوشت 

كل اتاق در «: گفت ر ميشيل. عالي، يكي براي هر بخش از نمودار كه كار اصلي اين است؛ توليد چهار محصولِ
محض بود سكوت.«  

ووالرد . مديره نيز تكرار شد با طرح رويكرد فوق در پيشگاه هيئت ،ي سپتامبر محض در جلسه اين سكوت
مدام . ساخت محصوالت بيشتر و بيشتري را بدهيم خواست مجوزِ گيل در هر جلسه از ما مي«: گفت مي
. خواهيم اما استيو آمد توي اتاق و به ما گفت محصوالت كمتري مي. گفت به محصوالت ديگري نياز داريم مي

به  و مديره ابتدا عقب كشيد هيئت» .ارخانه كشيد و گفت بهتر است تمركزمان روي اينها باشدچه يك جدولِ
مديره  هيئت» .جواب بدهدكه كنم  من كاري مي«: ولي او جواب داد. اين ريسك است ه شد كهجابز گفت

ار گرفتجابز قر گيري و اجرا بر دوش شخصِ تصميم هرگز به اين استراتژي جديد رأي نداد و مسئوليت. 
كامپيوتر  كادرِ براي پر كردنِ. به يك باره مهندسين و مديران اپل روي فقط چهار محصول تمركز كردند

روي  ”حمل اي قابل حرفه“ كادرِبراي . كار كنند G3قرار شد روي پاور مكينتاش  ”اي روميزي حرفه“
نيز بر روي آيـبوك  ”حمل قابل شخصيِ“بر روي آيـمك و براي  ”روميزي شخصيِ“، براي G3پاوربوك 

  .ها با اينترنت كامل آن دستگاه تأكيدي بوده بر يكپارچگيِ ”آي“جابز بعدها توضيح داد كه . متمركز شدند
 1997در سال . ها مثل فروش چاپگرها و سروِرها بود اپل، به معناي خروج از ساير حيطه هدفمند تمركزِ

 HP 2جِت اي از دسك پرداخت كه در اصل نسخه مي 1رايتر استايل به فروش چاپگرهاي رنگيداشت  هنوز اپل
بررسي  جابز در يكي از جلسات. كرد هاي رنگي كسب مي درآمدش را از فروش كارتريج بخش اعظمِ HP. بود

خواهيد يك ميليون از اينها را عرضه كنيد و هيچ درآمدي هم  فهمم، شماها مي من نمي«: محصول گفت
بياييد « :پيشنهاد كرد. تماس گرفت HPسپس از اتاق بيرون زد و با رئيس » .ندارد؟ اين كه ديوانگي است

» .تا خودتان انجامش بدهيد واهيم شدخي چاپگرها خارج  ما از حيطه ،بريزيم دور و مان را پاره كنيم توافقات
استيو با نگاهي به شرايط، «: گفت ر با يادآوري آن روز ميشيل. سپس به اتاق برگشت و تصميمش را جار زد

  ».الزم براي رهايي از مخمصه را انجام داد بالفاصله كارِ
                                                            

1 Stylewriter 
2 Deskjet 
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دستيار شخصي ديجيتال كه همان ي نيوتن بود؛  پروژه ي تعليقِ جابز دستور قاطعانه ترين تصميمِ مهم

ي عزيزِ اسكالي  جابز از اين پروژه. را داشت )خوبهاي نسبتاً  خط البته دست(خط  سيستم تشخيص دست
سعي كرده  1997قبالً در اوايل ! هم داشت 1كرد بلكه قلم استايلوس متنفر بود چون نه تنها خوب كار نمي

ليو را به لغو اين پروژه مجبور كند ولي آمولي در اواخرِ. ليو تنها به ادغام بخش مربوطه رضايت دادبود آم 
  :گونه توضيح داد بعدها افكار خودش را اين. شخصاً نيوتن را اعدام كرد ،بررسي محصوالت حينِ 1997سال 
 
زدم تا نيوتن به نتيجه برسد ولي  آميز بود، خودم را به آب و آتش مي اگر اپل در وضعيتي كمتر مخاطره«

ولي با  ،احساسم اين بود كه واقعاً تكنولوژي خوبي است. مشغول روي پروژه اطمينان نداشتم به افراد
هاي  مهندسين كاربلدي را آزاد كردم تا روي دستگاه ،پروژه با تعليقِ. بود سوءمديريت به گَند كشيده شده

  ».كي انجام داديمدرجه ي حمل كار كنند و در نهايت، وقتي نوبت به آيـفـُن و آيـپد رسيد كارِ قابل
  

كنار  نفر از كار بر 3.000بيش از  ،جابز بازگشت در سال اولِ. العاده اپل را نجات داد خارق اين تمركزِ
جابز  كه همزمان شد با انتصابِ 1997منتهي به سپتامبر  ماليِ براي سالِ. شدند و تراز مالي به تعادل رسيد

روز به  90كمتر از «: به قول خودش. ميليارد دالر از دست داد 1.04موقت، اپل  عاملِ به سمت مدير
مراسمي كه سال قبل با -فرانسيسكو  ساندر  1998 ورد مك جابز در كنفرانسِ» .مان مانده بود ورشكستگي

 توليديِ تا استراتژيِ آمدروي صحنه به چرمي  پشت و يك كت پر با ريشِ -ه بودافتضاح آمليو همراه شد
تبديل به امضاي  ،جديد اپل را توضيح دهد و براي اولين بار جلسه را با عبارتي به پايان برد كه به مرور

. بود» سودآور فكر كن«ديگر  اين بار آن چيزِ» ...ديگر و يك چيزِ ...اُه«: شد هايش سخنرانيشخصي او در 
انباشته، اپل يك فصل  زيانِ همراه با و سالبعد از د. غرق در شادي شدند حضاروقتي اين كلمات را گفت، 

ميليون دالر  309به  1998 ماليِ سالِ سود ،در ادامه. ميليون دالري 45سودآور را تجربه كرده بود؛ سودي 
  .طور جابز به صحنه برگشته بود، اپل نيز همين. بالغ شد

                                                            
1 Stylus 
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 بیست و ششفصل 
  

  اصول طراحي
 

ی جابز  و  آی  ْو استودیوی طرا
  
  

  
كو آيـم 2002، )آفتابگردان(فالور سان در كنار جاني آيو. 

  
  

جاني آيو  
 

، مديران ارشد را براي يك گفتگوي 1997موقت در سپتامبر  عاملِ مدير پست جابز پس از پذيرشِ
اهل بريتانيا بود كه رياست  و ساله 30مردي باهوش و پرحرارت،  ،در بين حضار. چاالك دور هم جمع كرد

و از داشت استعفا تصميم به آن موقع  ”جاني“گروه طراحي اپل را بر عهده داشت؛ جاناتان آيو معروف به 
جابز  هاي اما صحبت. ملول و ناخوش بود ،طراحي محصوالت سازي سود و نه بهبود داكثرتمركز شركت بر ح

 مان نه فقط پول در خيلي واضح به ياد دارم كه استيو اشاره كرد هدف«: باعث شد تصميمش را عوض كند
ي چنين تصميماتي كه شما بر مبنا«: افزود ،آيو با يادآوري اين» آوردن بلكه ساخت محصوالت عالي است،

آيو و جابز خيلي زود جذب » .متفاوت است ،شد آن دوره گرفته مي گيريد اساساً از آنچه در اپلِ اي مي فلسفه
ي طراحي صنعتي به شمار  در زمينهما دوران  كه بهترين همكاريِ دادندشكل را اي  هم شدند و تيم دو نفره

  .رود مي
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پدرش زرگر و مدرس يك . لندن است شرقِ  شمالِي  ، شهري در حاشيه1فورد ي چينگ شده آيو بزرگ

يك روز كار  ،ي كريسمسش به من هديه. نظير گري بي صنعت«: كرد آيو از او چنين ياد مي. كالج محلي بود
كرد هر آنچه در سر  آمد، كمكم مي در تعطيالت سال نو كه هيچ كسي به آنجا نمي. كالج بود در كارگاه

من هميشه «: كشيد با دست ميابتدا بود كه جاني بايد آنچه در ذهن داشت را  تنها شرط اين» .داشتم بسازم
توجه تو به اثري  ،ترين چيز ام كه مهم به اين عقيده رسيده. كردم درك ميخوب ساز را  زيبايي چيزهاي دست

اگر مباالتي در طراحي محصول است، حتي  بي ،كني و چيزي كه واقعاً از آن متنفرم است كه داري خلق مي
 ».اندك باشد

 لي درآيوتكنيك نيوكَ دانشگاه پي  ها را در يك شركت مشاوره اوقات فراغت و تابستان. تحصيل كرد 2لس
از كارهايش در آنجا، طراحي خودكاري بود كه يك توپ در ته داشت و بازي كردن با آن . گذراند طراحي مي

ش، زَبراي ت. با تفريح را به همراه آورد توأم حسيِمزه باشد و براي صاحبش يك ارتباط  توانست خيلي با مي
مشكالت شنوايي  دچارِ طراحي كرد كه مخصوص كودكانِ -كامالً سفيد با پالستيك-يك ميكروفون و گوشي 

يك  ،كمي بعد. گرفت كارهاي پالستيكي اوليه بود كه براي بهبود طراحي به كار مي اش پر از نمونه خانه. بود
به برايش سلطنتي هنرهاي زيبا را  انجمنِ خميده طراحي كرد كه جوايزِ خودپرداز و يك تلفنِ دستگاه

كرد؛ بر روي اين هم تمركز  آيو بر خالف برخي طراحان، فقط چيزهاي خوشگل درست نمي. ندارمغان آورد
 آرزومند ،ر كالجاو د. جور در آيندآن داشت كه چطور مهندسي و اجزاي داخلي دستگاه بايد با طرح ظاهري 

با ديدن مك احساس كردم ارتباطي دروني با «: گفت خودش مي. هاي مكينتاش شد دستگاه طراحيِ
 ».شد كه اساساً يك شركت چيست يا چه بايد باشد الهامسازندگان آن دارم، يك مرتبه اين درك به من 

كمك كرد كه بعدها يك قرارداد  در لندن 3التحصيلي به برپايي شركت طراحي تَنگرين آيو بعد از فارغ
براي كار در بخش طراحي اپل به كوپرتينو نقل مكان كرد و در  1992سپس در سال . بستمشاوره با اپل 

ولي آن روزها ديگر از حضور . درست يك سال قبل از بازگشت جابزيعني به رياست اين بخش رسيد،  1996
كسي به محصوالت  ،در شركت«: گفت آيو مي. داشت آمليو درك اندكي از طراحي. در اپل خوشحال نبود

تمام انتظارشان از ما طراحان، كشيدن طرح . توجه نداشت چون همه سعي داشتند سود را حداكثر كنند
 ».من در شُرُف استعفا بودم. ساختند شد آن را ارزان مي ها تا جايي كه مي ظاهري محصول بود و بعد مهندس

جابز ابتدا به جستجوي . دنطق چاالك، آيو تصميم گرفت الاقل براي مدتي بمانَ ي آن با آمدن جابز و ارائه
تو ام و نيز با جرجِ.بي.آي 5پد طراح تينك 4با ريچارد ساپر. اقدام كرديك طراح جهاني از بيرون شركت 

اما بعد، در بازديدي از استوديوي طراحي اپل، با . مذاكره كرد 7و مازراتي گيبلي 250طراح فراري  6جوگيارو
مي. ذوق و بسيار جدي، دوستي ماندگاري برقرار كرد برخورد، خوش خوش آن جوانِ ،آيو راجع به «: گفت آيو
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هو فهميدم كه چرا سابقاً اپل  من يك. موج بوديم كامالً روي يك طول. هاي فرم و جنس بحث كرديم ديدگاه
  ».ست داشتمرا دو

افزار گمارده  داد؛ كسي كه جابز به رياست بخش سخت آيو حداقل در ابتدا به جان رابينشتين گزارش مي
خوردند و  اغلب با هم ناهار مي. مستقيم و محكمي نيز با جابز داشت ي شخصيِ ولي در عين حال رابطه. بود

جاني از همان «: گفت لورين پاوِل مي. برد پايان مي كاري را با گفتگو در استوديوي طراحي آيو به روزِهر جابز 
استيو هرگز . هامان به هم نزديك شدند كم خانواده آمد و كم به منزل ما مي. ابتدا جايگاه مخصوصي پيدا كرد

 ».استيو قابل تعويضند، اما جاني نه هاي زندگيِ آدم اكثرِ. شد اش نمي عمداً باعث ناراحتي
  

  :گفتپيشِ من سخن گونه  اين ،آيو خود به جابز از احترامِ
  
ها عميقاً  او در تمام زمينه. نظير است تغييري كه جاني نه فقط در اپل بلكه در كل دنيا به وجود آورد، بي«

در سه سوت با مسائل مختلف . طور مفاهيم بازاريابي را فهمد، همين مفاهيم تجاري را خوب مي. باهوش است
اگر فقط يك . ها در چيست تخصص ما در قلب اپل نسبت به ساير شركت كند كه درك مي. شود آشنا مي

دهيم و بعد  ما اكثر محصوالت را با مشورت هم شكل مي. شريك احساسي در اپل داشته باشم او جاني است
هر  جاني تصوير كليِ ”كنيد؟ ي، شماها راجع به اين چي فكر ميه“پرسيم  آوريم و مي ديگران را مي

. گرا است داند كه اپل يك شركت محصول كند و عميقاً مي كوچكترين جزئيات تخيل مي محصول را به خوبيِ
قدرت عملياتي جاني در اپل از همه . كند طراح نيست و براي همين هم مستقيماً با من كار مييك او فقط 

اين به خواست . بكند يا چه نكند كس نيست كه بتواند بگويد جاني چه هيچ. بيشتر است، البته به جز از من
  ».خود من بوده

 
برد اما  مرحله به مرحله روي يك طراحي خاص لذت مي و تفكرِ  فلسفي طراحان، آيو از تحليلِ مثل اكثرِ

ها، آنها را كه پسندش نبود  ها و نمونه و با لمس و نگاه به مدلستيا :براي جابز اين فرآيند بيشتر شهودي بود
  .داد هاي او، مفاهيم مورد پسند رئيس را روي محصول توسعه مي بعد از اين، آيو با راهنمايي .ريخت دور مي

 :گونه داشت رامس نصيحتي موعظه. ن بودر رامس از شركت براوطراح صنعتي آلماني، ديت آيو از طرفدارانِ
از وقتي كه اولين . كردند يسازي م جابز و آيو نيز هر طرح جديدي را تا حد امكان ساده» .كمتر ولي بهتر«

كه با  رفترا جا انداخت، جابز به دنبال نوعي از سادگي » كمال است غايت ،سادگي« ، عبارتاپل بروشورِ
بايد سخت بكوشي تا چيزي «: به من گفت. شد ميها و نه ناديده گرفتن آنها، متجلي  تسلط بر پيچيدگي

 ».هاي زيبا باشد حل راه رو و كشف اي پيشِه درك تو از چالش چنان ساده بسازي كه نشانگرِ
تنِ جابز در قامت ،هر دو مشتاق سادگيِ آنها. بود روحي مشترك با او ميزبانِ كه ديد دومي را مي آيو 

را  ي كاريِ خود فلسفه اش نشسته بودم كه يك روز با آيو در استوديوي طراحي. بودند) و نه سطحي(حقيقي 
  :داد شرحگونه برايم  اين

  
، همه اين حس را داريم كه يمحصولهر سادگي خوب است؟ چون در مورد كه كنيم  چرا ما تصور مي«
ها را جلوي محصول باال  اما وقتي پاي پيچيدگي به ميان آيد، در حقيقت دست. مسلط شدتوان بر آن  مي
رفتن به  شاملِ. كاري نيست گيري يا دوري از شلوغ سادگي فقط يك سبك بصري نيست، فقط آسان. اي برده
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به عنوان مثال، براي . حقيقي، بايد واقعاً به عمق بروي براي رسيدن به سادگيِ. پيچيدگي هم هست عمقِ

ولي راه . تافته بروي تواني دنبال يك طراحي كامالً پيچيده و در هم نداشتن هيچ پيچي روي يك محصول، مي
. ه آن محصول و روش ساختش را درك كنيبهتر اين است كه به عمق سادگي بروي و همه چيز راجع ب

به دركي عميق از ماهيت آن برسي بايدغيرضروري در يك محصول،  براي رهايي از شر قطعات.«  
 

فقط ظاهر نبايد طراحي  :به اشتراك گذاشتند ، با همي كلي بود كه جابز و آيو در كار اين همان قاعده
جابز اندكي بعد از تكيه بر . ي ماهيت آن هم باشد دهنده شود بلكه بايد بازتاب بصري يك محصول را شامل 

ها، طراحي فقط به معني  خيلي از آدم در فرهنگ لغات«: ي فُرچون گفت به مجله ،تخت رياست در اپل
روح اصلي  ،طراحي. حقيقي پيشي بگيرد تواند از طراحيِ روكش كردن است ولي براي من، هيچ چيزي نمي

  ».رساند هاي متوالي، در بيرون به ظهور مي را با عبور از اليه محصوالت بشر است كه خودش
در آيو . در نتيجه، فرآيند طراحي در اپل در كل وابسته به چگونگي مهندسي و ساخت هر محصول شد

به منظور رهايي از شر هر چيز غيرضروري، نيازمند «: گفت هاي اپل مي مك يكي از پاوررابطه با توليد 
ارها از انتها به بارها و ب. محصول بوديم دهندگان، مهندسين و گروه توليد بين طراحان، توسعههمكاري كامل 

شد وظايف يكي از سه بخش ديگر را از طريق چهارمي  رفتيم؛ آيا به آن بخش احتياج داشتيم؟ آيا ميابتدا 
 »به انجام رساند؟

در يك . ز و آيو به فرانسه آشكار شدارتباط بين طراحي يك محصول، ماهيت آن و توليدش، در سفر جاب
فروشگاه وسايل آشپزخانه، آيو چاقويي را كه از دور تحسينش كرده بود برداشت ولي بعد با نوميدي سر جاي 

» .هر دو متوجه مقداري چسب بين دسته و تيغه شديم«: گفت آيو مي. طور جابز هم همين. قبلي گذاشت
آيو خاطر . بود آن ع شدن طراحي خوب چاقو به خاطر ساخت بدشان پس از اين تجربه، ضاي موضوع بحث

استيو و من راجع به چيزهايي شبيه اين . مان به هم بچسبند خواستيم چاقوهاي آشپزخانه نمي«: نشان كرد
دار  وسايل آشپزخانه را خراب و ماهيت آنها را خدشه داديم، چيزهايي كه سادگيِ خيلي دقت نشان مي

 ».يد محصولي بوديم كه تميز و يكپارچه به نظر برسددنبال تول. كرد مي
 ”آنها“يعني ابتدا . كردند طراحي را هدايت مي ”مهندسين“در اپل نيز  ،هاي ديگر شركت مثل اكثرِ

كردند و با  و روكش را طراحي مي  گذاشتند و بعد طراحان، بدنه ها و احتياجات خود را وسط مي ويژگي
در روزهاي قديم او بود كه . بود ميعكس  بربايد فرآيند  كلِ ،جابز از نظراما . ددادن نيازهاي اوليه تطبيق مي

كينتاش، مهندسين را واطراحيِ  پس از تأييدطراحي  را مدارهاي مناسب براي آن داشت اجزاء و صفحه مي م
ر فيل شيل. اما بعد از استعفايش، فرآيند كار در اپل واژگونه و منجر به قدرت گرفتن مهندسين شد. كنند

پردازنده، - ”و روده  بفرما دل“ :گفتند ها مي استيو، مهندس قبل از بازگشت«: گفت مدير بازاريابي اپل مي
كار باشد،  وقتي اين روشِ. گذاشتند و بعد طراحان بايد اينها را داخل يك جعبه مي - سخت و غيره ديسك
جابز و جور شدن با آيو، ورق به نفع طراحان  ولي بعد از آمدنِ» .افتضاح شود محصوالت اش هم مي نتيجه

بنابراين طراحي . دهد گفت طراحي است كه شركت را عالي جلوه مي استيو مدام مي«: گفت شيلر مي. برگشت
  ».ديگر بر مهندسي چيره شد بارِ

به عنوان مثال. ي عكس داد ويه نتيجهدر مواردي نادر اين ر : صرانهخواستبراي قرارگيريِي  م جابز و آيو 
نقص در  بروزِ احتمالِ ، به رغم هشدار مهندسين در مورد4آيـفـُن  ورِ ات ي آلومينيومي دور  يك نوار يكپارچه
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آيـمك، (اپل  محصوالت خاصِطراحي در كل اما . ، اجرايي شد)كه بعداً معلوم شد درست بوده( دهي آنتن

گيري را هم در  هاي چشم و پيروزي شودمتمايز  اين شركت از رقبابود كه باعث شد  )دآيـپاد، آيـفـُن و آيـپ
 .به ارمغان آورد اپلجابز، براي  هاي بعد از بازگشت سال

  
  

  استوديو داخلِ
  

قرار  1لوپ - اينفينيت- تو مقر اپل در خيابانِ كف ي هم استوديوي طراحي، قلمروي جاناتان آيو، در طبقه
 پذيرشِ در داخل، يك ميزِ. هايي دودي و يك درب زيباي سنگين كه البته هميشه قفل است با پنجره. دارد

 اپل هم بدون مجوزِ ارشد حتي كارمندانِ. حراست به آن دسترسي دارند اي هست كه دو مأمورِ شيشه
جاي در آيو براي اين كتاب  هاي من با جاني اكثر مصاحبه. ي ورود به استوديو را ندارند مخصوص اجازه

او ترتيبي داد تا در يك بعد از ظهر آفتابي، در استوديو راجع  2010ديگري برگزار شد ولي يك روز در سال 
 .اش با جابز صحبت كنيم به همكاري

نشينند؛ در سمت  يك عالمه ميز وجود دارد كه طراحان جوان پشت آنها مي ،ورودي چپِ در سمت
هاي در دست  طويل قرار دارد كه براي بررسي و كار با طراحي فلزيِ اصلي با شش ميزِ نندراست، اتاق غارما

هاي كاري  كامپيوتري پر از پايانه اصلي، يك استوديوي طراحيِ اتاقِ سويِ آن. شود تكميل از آن استفاده مي
هاي  رها هست به نمونهروي نمايشگكه پيشرفته آنچه را  گيريِ هاي قالب مجاورش، دستگاه هست و در اتاقِ

ها را به شكل واقعي در  رزي تمام اتوماتيك است كه نمونه در كنار آن، يك اتاق رنگ. كنند پالستيكي بدل مي
هاي درختانِ بيرون، الگوهاي متحرك  برگ. مكان، شلوغ و صنعتي است با دكوري خاكستري ظاهرِ. آورد مي

  .زمينه جاري است كنو و جز در پست موسيقيِ و صداي آرامِ اندازند هاي دودي مي سايه و نور را روي پنجره
به . رفت ناهار با آيو به استوديو مي حاضر بود، تقريباً هر روز بعد از صرف كارِ و بر سرِ جابز وقتي سالم

ي  آنها با فلسفه سازگاريِ كرد تا ميزانِ هاي آزمايشي را بررسي مي از ميزها بازديد و نمونه ،ورود محضِ
معموالً يا با هم . داد طراحي بيروني را دقيقاً مورد كنكاش قرار مي هايش با انگشت. يابد اپل را در استراتژيك

. كردند شان را حفظ مي خودشان مشغول بودند و البته فاصله ميزِ سرِكمي دورتر طراحان  تنها بودند يا سايرِ
آيو را هم به استوديو دعوت  بخش طراحي فني يا ساير معاونينِ رئيسِ ،خاص داشت اگر جابز يك مشكلِ

مدير (شد، ممكن بود تيم كوك  تازه مي ي فكرهاي استراتژيك جرقه وكرد  اش مي زده اگر چيزي ذوق. كرد مي
اجرايي ارشد( ر يا فيل شيل)بخواند را هم فرا )رئيس بازاريابي .فرآيند داد گونه توضيح مي معمول را اين آيو:  
  
ساخت را  محصوالت در دست شود كلِ بزرگ تنها جاي شركت است كه با نگاهي به اطراف، مي اين اتاقِ«
كنيم، يك  جديد كار مي به عنوان مثال اگر داريم روي آيـفـُنِ. جاي استيو پشت يكي از اين ميزها است. ديد
رويم  بعد مي. كند كه بيشتر پسنديده جدا ميهاي مختلف، آن را  دارد و بعد از بازي با مدل مي ارپايه برهچ

كلي از  با آمدن به اينجا يك حسِ. ي ميزها تا ساير محصوالت را ببيند، فقط من همراهش هستم سراغ بقيه

                                                            
1 Two Infinite Loop 
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. ديگر ي محصوالت ها و همه تاپ لپ ،آيـپد، آيـمك ،آيـفـُن :كند شركت پيدا مي محصوالت اندازِ چشم
هاي مختلف با هم  پرسنل روي چه متمركز شده و ارتباط بخش كاريِ فهمد كه انرژي و توانِ طوري مي اين

يا  ”ايم؟ انجام اين كار منطقي است، چون آنجا رشد بهتري داشته“ :بپرسد ممكن است. چطور است
در شركتي به اين بزرگي  خواهد محصوالت را در ارتباط با هم بسنجد كه هميشه مي. هايي شبيه اين سؤال

  ».رو دارد ي سه سال آتي را پيشِ هاي روي اين ميزها، آينده با نگاه كردن به مدل. كار مشكلي است
  
»ر رفتن با  بده ؛طراحي، گفتگو است بخش اعظمي از فرآيندبستاني همزمان با گردش دور ميزها و و
دوست دارد هر مدل را از نزديك . نشانش دهم پيچيده را هاي كامپيوتريِ آيد طراحي خوشش نمي. ها مدل

به نظر عالي  1كَد هايِ شوم وقتي مدلي كه در پردازش من خودم غافلگير مي. حق هم دارد. ببيند و لمس كند
  ».آيد آشغال از كار در مي ،، بعد از ساختبوده
 
باشي، اينجا براي اگر يك آدم بصري . به خاطر سكوت و آرامش اينجافقط استيو عاشق استوديو است، «

 محصولي به شكل رسمي نداريم، بنابراين چيزي به عنوان لحظات كليديِ هيچ بررسيِ. خودش بهشتي است
از آنجا كه روزي بدون . در عوض، قادر به اتخاذ تصميمات سيال هستيم. گيري هم در كار نيست تصميم

هاي اساسي  ست، پس دچار اختالفي معرفي محصول در كار ني شود و هرگز جلسات مسخره گفتگو شب نمي
  ».شويم هم نمي

  
اروپايي براي  جديد و شارژرِ  هاي ساخته شده از يك دوشاخه همان روز آيو مشغول بررسي نمونه

هايي اندك، براي بررسي و بازبيني ساخته  ها مدل پالستيكي داشت كه هر كدام با تفاوت ده. مكينتاش بود
 طراحان يك شركت روي چنين چيزِ است اين را عجيب بپندارند كه رئيسِ ها ممكن آدم  بعضي. ندشده بود

از زماني كه يك . كرد كوچكي دقت كند، اما آيو كه جاي خود دارد حتي جابز هم به اين چيزها دقت مي
طراحي شد تا آخرين روزها، جابز نه فقط به مهندسي بلكه به طراحي  IIي ويژه براي اپل  منبع تغذيه
 مغناطيسيِ برق و نيز تبديلِ اختراع آداپتورِ ي حقِ نام او در تأييديه. داد تي هم اهميت فراوان ميچنين قطعا

، نام او به عنوان مخترع 2011در حقيقت در امريكا و تا آغاز سال . جالبش آمده است صدايبوك با آن  مك
 .اپل درج شده ثبت اختراعِ مورد از حقوقِ 212در 

. اپل هم ثبت اختراع دارند مختلف بندي محصوالت و دقت خود، حتي براي بستهآيو و جابز با وسواس 
نانو است كه   ي آيـپاد ، متعلق به جعبه2008ي  ژانويه 1با تاريخ ثبت  D558572براي مثال حق اختراع 

اختراع . دهد داخل يك غالف مخصوص را نشان مي در دستگاه فقط با چهار تصوير چگونگي قرارگيريِ
D596485  بندي آيـفـُن با يك كالهك محكم و  ، مربوط به بسته2009جوالي سال  21با تاريخ ثبت

  .است در زيرسيني پالستيكي صيقلي 
و بداند كه قضاوت مردم نه از روي - ”به رخ بكشد“ز آموخت كه كوال به جاب ها قبل مايك مارك سال

شد كه تمام ملزومات و  و به همين دليل بايد اطمينان حاصل مي -متن كه از روي جلد كتاب است
ميني چه يك   چه يك آيـپاد. يك محصول زيبا در درون جعبه هستند هاي اپل، نويدبخشِ بندي بسته

                                                            
1 CAD [Computer-Aided Design] 
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محصول در يك وضعيت پيشكشي  و يافتنِ  جعبه نِگشودي خوشايند  حتماً تجربهپرو، مشتريان اپل  بوك مك
فرآيند  خودم عاشقِ. گذاشتيم بندي مي زيادي روي بسته من و استيو وقت«: گفت آيو مي. به ياد دارندرا 

دهيم كه حس  محصول را طوري ترتيب مي ما تشريفات بيرون آوردنِ. ي محصوالت هستم گشودن جعبه
 ». گويي تواند شبيه تئاتر باشد، يا مثل داستان بندي مي بسته. دآن را به خوبي القا كن خاص بودنِ

  
مصادره به مطلوب كردن : دليل. شد گاه از دست جابز آشفته مي اش، گه ي حساس هنري آيو با آن روحيه

 احساسات. هاي متمادي ساير همكاران را هم آزار داده بود ، چيزي كه در طول سالها توسط استيو ايده
به «: گفت مي. شد سبت به جابز آنقدر قوي بود كه گاهي خيلي ساده از دستش ناراحت ميشخصي او ن

از آن يكي . زياد خوب نيست. اين خوب نيست“ :گفت انداخت و مي هاي طراحي من نگاهي اجمالي مي ايده
به . زد كه انگار ايده از خودش بوده گروهي، طوري راجع به آن حرف مي و بعد در جلسات ”خوشم آمد

. دارم هاي شخصي نگه مي هايي پر از ايده چهكنم، حتي دفتر هر ايده مي  واري به مبداء شخصه توجه ديوانه
  ».شوم هايم ناراحت مي ي طرح براي همين هم از مصادره

  
خيلي جدي . كنند نيز ناراحت بود اپل معرفي مي پردازِ ها، جابز را تنها ايده آيو در عين حال از اينكه غريبه
سپس مكثي كرد تا » كند، پذير مي يك شركت آسيب اين ما را به عنوانِ«: با آن صداي نرمش به من گفت

در  ،العاده هاي فوق ها و طراحي ها، ايده در بسياري از شركت«: كالم بگنجاند ي جابز را در قالبِحقيقنقش 
اگر استيو اينجا نبود تا به ما انگيزه دهد، كنارمان كار كند و از تمام . ندشو ي توليد گم مي پروسه

هاي من و  به سالمت عبورمان دهد، ايده ،ها به محصوالت وجود داشت تبديل ايده هايي كه بر سر راه مقاومت
  ».آورد هاي گروهم سر از ناكجا در مي بچه
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 بیست و هفتفصل 
  

  آيـمك
 

 )دوباره... (سالم
 
 

  
  
  

  وقت آيندهبرگرديم سرْ
 

آيو به نام آيـمك رقم خورد؛ كامپيوتري روميزي براي بازار مصرف -مشترك جابز اولين طراحيِ جشنِ
بايست  محصول مي. جابز مشخصات دقيقي براي آن ترسيم كرده بود. شدمعرفي  1998ي خانگي كه در م

 - بالفاصله بعد از گشايش جعبه-كليد و نمايشگر و كامپيوتر آماده به كار  كاره با صفحه يك دستگاه همه
 1.200بايد كم و بيش حدود . تجاري را نمايندگي كند داشت تا تمايز نام بايد طراحي متمايزي مي. بود مي
ر به خاطر شيل.) دالر براي فروش نداشت 2.000در آن زمان اپل هيچ كامپيوتري زير . (داشت قيمت مي دالر
اين به معني . كاره ، يك دستگاه همه1984سال  هاي مكينتاشِ به ما گفت برويم سراغ ريشه«: آورد كه مي

  ».تلفيق طراحي و مهندسي بود
از آن  درست كنند، مفهومي كه لَري اليسون در اُراكل ”كامپيوتر شبكه“ي اوليه اين بود كه يك  نقشه 

ها  ي ارزان بدون ديسك سخت كه اساساً براي اتصال به اينترنت و ساير شبكه كرد؛ يك پايانه شتيباني ميپ
و ) رام دي با سي(ولي فرِد اَندرسن، رئيس امور مالي بحث را به سمت ساخت محصولي كامل . كاربرد داشت

 جاناتان رابينشتين مسئولِ. جابز هم عاقبت به اين رضايت داد. مصارف خانگي هدايت كردمناسب براي 
را براي استفاده در دستگاه ) اي اپل كامپيوتر حرفه( G3مك  افزار، ريزپردازنده و محتويات پاور سختبخش 

ورانه، جابز و هم به آن اضافه شد ولي در حركتي مته رام دي سيسخت و يك  يك ديسك. جديد تطبيق داد
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به «: نقل قول آورد 1ين گرتزكيوِ ،ي هاكي جابز از ستاره. خوان گرفتند فالپي از او تصميم به عدم استفاده

خودش جلوتر بود  اين تصميم كمي از زمانِ» .، نه جايي كه قبالً بودهاسكيت كن رود ميدارد  گوي طرفي كه
  .ها به تاريخ پيوستند ديسك ولي در آينده فالپي 

جابز با همان لحن تندش . نگر را شروع كردند هاي آينده ، ترسيم طرح2و همكار ارشدش دني كاستر آيو
جابز را تأييد  جاني در ابتدا نظرِ. ها مدل پالستيكي آنها را رد كرد ولي آيو بلد بود چطور رامش كند تمام ده

اي  طرحي با خميدگي در پشت و قيافه. تر به او قول داده بود، وسط گذاشت كرد و سپس مدلي را كه پيش
: به جابز گفت. گرفت نبود هاي زشتي كه به اسم كامپيوتر روي ميزها قرار مي سرزنده كه اصالً شبيه قالب

 ».اآلن است كه بپرد و برود يك جاي ديگر اين حس را دارد كه انگار تازه آمده روي ميزت، يا همين«
اش اعتراف كرد كه  دوقطبي ود بخشيد و اين بار جابز با آن ديدگاهي بعدي مدل مذكور را بهب آيو تا جلسه

ي پالستيكي را زير بغل زد و راه افتاد توي مقر شركت تا به طور محرمانه نظر  نمونه. عاشق طرح شده است
ي تا باليد ول خود مي ها به متمايز فكر كردنِ اپل در آگهي. مديره را جويا شود مورد اعتماد و هيئت كارمندانِ

ك سرانجام، جابز يك طرح ـَنآ. آن موقع هنوز چيزي متفاوت با كامپيوترهاي موجود در بازار عرضه نكرده بود
 .نو داشت

شد از بيرون، داخل  شفاف بود طوري كه مي و نيمهنيلي  آيو و كاستر به رنگ آبيِ كيس پالستيكيِ
هاي كاربر  شتيم كه كامپيوتر بر مبناي نيازسعي در انتقال اين حس دا«: گفت آيو مي. كامپيوتر را ديد

) غيرشفاف(از رنگ . مان آمد شفاف بودنش خوش براي همين از نيمه. پرست تغييرپذير است؛ مثل يك آفتاب
 ».شد هاي كامپيوتر برآمده مي داد و كناره را انتقال مي عدم ثباتشد استفاده كرد ولي حس  هم مي

 داخليِ مهندسيِبين يكپارچگي  شفاف بودن باعث ، اين نيمهاقعيت و هم به طور استعاريهم در و
جابز  ،مدار در ديدرس نبودند هاي روي صفحه آن زمان كه تراشه. شد ميآن  كامپيوتر و طراحي بيرونيِ

اين . مرتب به نظر برسند، واي به حاال كه ديگر قرار بود جلوي چشم ملّت باشندكه هميشه اصرار داشت 
كننده  كامپيوتر و يكپارچگي آنها را جلوي چشم مصرف تمام قطعات ساخت بااليِ دقتشفاف،  نيمهكيس 

 .داد را نيز نشان مي ”آن“ الزامات حقيقيِ ”سادگي،“طراحي سرزنده، در عينِ داللت بر . آورد مي
آيو و گروهش . اي در خود داشت العاده ي پالستيكي كامپيوتر نيز پيچيدگي فوق پوسته حتي سادگيِ

هاي پالستيكي صحبت و كار  كيس فرآيند ساخت نقص بودنِ اي بر سر بي ها با توليدكنندگان كره ساعت
ر آخر، قيمت د. سازي رفتند ي پاستيل به يك كارخانه ،شفاف اغواگر هاي نيمه حتي براي توليد رنگ. ندكرد

ها، احتماالً براي  ساير شركت. برابر يك كيس معمولي 3دالر بالغ شد يعني  60هر كيس به بيش از 
حاصل از استفاده از آن،  فروشِ افزايشِ از طريقِ ،اين كيس ي ساخت ي احتمال جبران هزينه محاسبه

 .ها اعتقادي نداشتولي جابز به اين كار. كردند پا مي هاي متعددي بر جلسات و كارگاه
واقعاً تعداد افرادي . اي تعبيه شد كه بيشتر جذاب و رمزگونه بود تا كاربردي  آيـمك دستگيره  روي كيسِ

گونه  ي نصب آن را اين آيو بعدها فلسفه. روميزي را با خود حمل كنند زياد نبود كه ممكن بود اين كامپيوترِ
  :توضيح داد

  
                                                            

1 Wayne Gretzky 
2 Danny Coster 
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به عينه . كند انسان اگر از چيزي ترسيده باشد لمسش نمي. آن دوره با تكنولوژي راحت نبودند مردمِ«
ديدم براي همين فكر كردم اگر يك دستگيره آن باال باشد، برقراري ارتباط  ي مادرم از كامپيوتر را مي واهمه
خودش دعوت  را به سمتشما  دست. قابل دركهم لمس است و  قابل  ، همشود؛ چون دستگيره تر مي راحت

در اپلِ . داشت مي ي توكار خيلي هزينه بر متأسفانه ساخت يك دستگيره. حس متمايز بودن دارد. كند مي
كرد، به محض اينكه ايده را ديد  باختم ولي با حضور استيو اوضاع فرق مي قديم، حتماً چنين بحثي را مي

همين برايش كافي بود كه بداند دستگيره . را گرفت هنوز كامل توضيح نداده بودم كه قضيه ”!عاليه“گفت 
  ».آيـمك است بخشي از حس دوستانه بودن و سرزندگيِ

 
 رابينشتين رئيس آنها در برجسته كردنِ. جابز مجبور به ناديده گرفتن ايرادات مهندسان بخش توليد بود

غُ هاي طراحي هنري و وسواس عاليقِ اجرايِ هايِ هزينهبه مربوط  مالحظات ،گفت جابز مي. كرد و ميلُآيو :
من گفتم . شود چنين كار كرد نمي! دليل از خودشان در آوردند كه نه 38وقتي ايده را به مهندسان داديم، «
به خاطر اين كه مديرعامل منم و “گفتم  ”خب، چرا؟“پرسيدند  ”.بايد انجامش دهيد. راه ندارد! نه! نه“
 ».بازي انجامش دادند باألخره با كمي لج ”.پذير است گويم امكان مي

دي خواست به كوپرتينو /چيات/اي.دبليو .بي .هاي تي جابز از لي كلو و كن سيگال و سايرين در تيم آگهي
 خودش طرحِ ي هيجانيِ سپس در استوديوي سرّي اپل، با همان شيوه. دردانه را ببينند بيايند و اين محصولِ

 سريالِ كامپيوترِ  شبيه بود چيزي. را رونمايي كرد -ي اشك نبود شباهت به قطره يكه ب-آيو  شفاف نيمه
دهان . در حال پخش از تلويزيون و داستانش راجع به زمان آينده بودآن موقع كه  1ها  انيميشني جِتسون

يا “فتيم كه واقعاً به فكر فرو ر. شد رك بود كامالً شوكه شديم ولي نمي«: گفت سيگال مي. همه باز ماند
جابز از آنها براي انتخاب نام » .واقعاً طرح نويي داشتند ”؟اند كردهدانند چه  حضرت مسيح، اينها هيچ مي

جابز مثل هميشه . بود ”آيـمك“سيگال با پنج نام نزدش برگشت كه يكي از آنها . محصول كمك خواست
ي  جديد برگشت ولي بنا به گفته با فهرست ،عدبنابراين سيگال رفت و يك هفته ب. كدام را نپسنديد ابتدا هيچ

اآلن ديگر ازش متنفر نيستم «: جابز گفت. دادند را ترجيح مي ”آيـمك“هاي آژانس تبليغاتي هنوز  او بچه
. كم اين نام برايش جلوه پيدا كرد چند طرح اوليه از روي اسم زد و كم» .ولي هنوز دوستش هم ندارم

  .مكآيـ: بنابراين اسم محصول شد
األجل تكميل آيـمك، آن تُند خويي قديمي هم به سراغ جابز آمد، به  همزمان با نزديك شدن به ضرب

در يكي از جلسات بررسي محصول متوجه كندي پيشرفت . خصوص كه با مشكالت توليد هم مواجه شدند
دور ميز » .اقعي كلمهترسناكش را ديديم، خشم به معني و هاي خشمِ يكي از جلوه«: كارها شد، به قول آيو

اينجا همه براي نجات شركت جان «: ابتدا نوبت رابينشتين بود. كرد چرخيد و به همه حمله مي مي
  »!زنيد به كار و شماها داريد گند مي«: بعد اتاق را روي سرش گذاشت» كَنيم، مي

صول متناوباً كار مكينتاشِ اول، اعضاي آيـمك نيز براي به موقع حاضر شدن مح  ي درست مثل پروژه
قبل از مراسم كه رسيد،  ي تمرينيِ نوبت به جلسه. كردند ولي هنوز يك انفجار ديگر از جابز طلب داشتند

همانجا روي . نهايي را رؤيت نكرده بود تر محصولِ جابز پيش. محصول را كنار هم قرار داد رابينشتين دو نمونه
: نه چندان مؤدبانه پرسيد. رام بيرون آمد دي مرتبه سينيِ سي نمايشگر را فشار داد و يك ي زيرِ دكمه ،صحنه

                                                            
1 Jetsons 
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هيچ كدام چيزي نگفتيم، معلوم بود كه خودش «: آورد كه ر به ياد ميشيل» اين كثافت ديگر چيست؟«

 رامِ دي سي  كجابز اصرار داشت كه قرار بوده ي. ها شروع شد جا سرزنش از همين» .رام چيست دي داند سي مي
دي دارند و روي  خروج سي- و-روي محصول باشد، از آنهايي كه فقط يك شكاف باريك براي ورود دار شكاف

استيو اين دقيقاً همان «: رابينشتين توضيح داد. شدند قيمت آن زمان هم نصب مي هاي گران اتومبيل
نه، هيچ سينيِ كثافتي در «: اصرار گفت جابز با» .قطعات بهت نشان دادم رامي است كه موقع انتخابِ دي سي

خودش بعدها راجع به . خشم جابز هم فروكش نكرد. رابينشتين عقب نكشيد» !فقط يك شكاف بود. كار نبود
  ».تقريباً اشكم درآمد، چون خيلي دير بود كه بخواهيم عوضش كنيم«: آن روز گفت

. رسيد كه جابز كل مراسم را لغو خواهد كرد براي دقايقي به نظر مي. ي تمريني به تعليق در آمد جلسه
فيل، من “ :پرسيد كرد كه انگار داشت مي رابي طوري به من نگاه مي«: گفت ر راجع به آن روز ميشيل

اگر “ :من و اولين باري بود كه اين ذهنيت را از استيو ديدم كه اين اولين مراسم معرفي محصولِ ” ام؟ ديوانه
آيـمك از  جابز سرانجام رضايت داد كه براي نسل بعديِ» .”كنيم ش نميا نيست، معرفي عاليمحصول 

شكافي  امكان مدلِ دهي به محضِ اگر قول مي«: آلود گفت با چشمان اشك. رام شكافي استفاده شود دي سي
  ».را جايگزين كني، مراسم را اجرا كنم

ي طراحي خود را  جاني آيو ايدهدر قاب تصوير، . ي مراسم هم مشكل كوچكي وجود داشتويديودر مورد 
در » .ها چه كامپيوتري داشتند؟ درست مثل وقوع آينده در ديروز بود جتسون«: پرسيد داد و مي توضيح مي

اي از سريال كه در آن جين جتسون جلوي نمايشگر بود و سپس يك كليپ  ثانيه  همين لحظه يك كليپ دو
به جابز  ،توليد يكي از دستيارانِ. شد رخت كريسمس، پخش ميها زير د ي جتسون اي ديگر از خنده ثانيه دو 

جابز بر سرش . داد ي استفاده از آنها را نمي اجازه 1راباربِ-گفت كه بايد آن دو كليپ را حذف كنند چون هانا
توليد بيچاره توضيح داد كه اين كار نقض قوانين است، جابز كوتاه  هر چه دستيارِ» .حذفش نكن«: فرياد زد

 .ها حذف نشد و كليپ» نگهش دار! به درك«: مدنيا
ها به دست جابز،  نمونه با رسيدنِ. رنگارنگ براي مجالت بود يك سري آگهيِسازي  لي كلو مشغول آماده

به كار رفته  نيليِرنگ  كه استيو از آن سوي خط با عصبانيت گفت. بالفاصله يك تماس تلفني دريافت كرد
ها را  من آگهي! ؟!كنيد فهميد داريد چه كار مي شما نمي«: آيـمك متفاوت است نيليِها با رنگ  در آگهي

جابز كه در » .شان كن با هم مقايسه«: گفت. كلو كم نياورد» !دهم يك نفر ديگر كار كند چون اين آشغاله مي
بنشيند و  ،دآخر كلو مجبورش كر دست . كند و به داد زدن ادامه داد كه اشتباه نمي كرددفترش نبود اصرار 

سالها بعد، در » .خود خود خود همان آبي است ،باألخره ثابت كردم كه اين آبي«: هاي اصلي را ببيند عكس
چند واقع در (آلتو  پالو مواد غذاييِ ِ فروشگاه ، يكي از كاركنان2ِرسايت گاوك مربوط به استيو جابز در وب بخشِ

جا  هب ها را جا ظهر داشتم كارتن از   يك روز بعد«: اين مضمون نوشتمطلبي با ) ي جابز، خيابان دورتر از خانه
اي در محل پارك خودروي معلولين توقف كرده بود و استيو جابز داخل آن  يك مرسدس نقره. كردم مي
 :گفت داشت ميكه درست قبل از معرفي اولين آيـمك بود و تقريباً مطمئنم . زد بلند با تلفنش حرف مي بلند
  »”!بسه... آبِي كثافت ...نه“

                                                            
1 Hanna-Barbera 
2 Gawker 
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ي تمريني به  بعد از تعليق جلسه. داد وسواس نشان مي ،جابز مثل هميشه براي اجراي پرشور مراسم

. رام، جلسات تمريني ديگري ترتيب داد تا مطمئن شود مراسمي عالي خواهد داشت دي خاطر مشكل سي
يك . را تكرار كرد» ه آيـمك سالم كنيدب« عرضي روي صحنه و گفتنِ مراسم يعني حركت ي اوجِ بارها لحظه
اما بعد از چند بار  ،جديد توي چشم بزند محصولِ شفاف بودنِ نيمه خواست تا ويژگيِ نقص مي بي نورپردازيِ

معرفي مكينتاش در  كه جان اسكالي هم در جلسات تمرينيِ-دوباره همان رفتار وسواسي . تغيير راضي نشد
تر باشند و زودتر روي صحنه بتابند ولي اين هم  ستور داد نورها روشند. نمايان شد -ديده بود 1984
پاهايش را روي صندلي . بنابراين از صحنه پايين آمد و وسط تاالر روي يك صندلي نشست. اش نكرد راضي

نه، نه، اصالً «: گفت. دوباره سعي كردند» باشد؟. آنقدر ادامه بدهيد تا درست شود«: جلويي انداخت و گفت
دارم از اين تكرارها «: بندي خير، غُرغُر كرد نورها مناسب بود ولي زمان ي بعد روشناييِ دفعه» .ب ندادجوا

! اُه«: داد زد .خواست روي صحنه درخشيد مياو طور كه  آيـمك درست همان ،سرانجام» .شوم خسته مي
  »!عاليه! خودشه! درست شد

اما حاال . مديره بيرون كرده بود كوال را از هيئت اش مايك مارك استاد و شريك قديمي ،جابز يك سال قبل
قدر  آن ،ي معرفي مكينتاش كرد و به خاطر شباهت اين دوره با دوره افتخار ميآيـمك ي  خود در پروژه به كارِ

. ش دهدديد را نشانَكوال را به كوپرتينو دعوت كرد تا به طور خصوصي محصول ج عاطفي شده بود كه مارك
گفت مثل گوي هاكي است و مردم  مي. آيو بود تنها ايرادش به ماوس جديد. تأثير قرار گرفت كوال تحت مارك

ولي از ساير . كوال را اثبات كرد مارك نظرِاين با وجود مخالفت جابز، گذشت زمان . از آن متنفر خواهند شد
  .وار عالي ل جد بزرگش؛ ديوانهدانست، درست مث عالي ميآيـمك را ها  جنبه
  
  

  1998ي م 6معرفي، 
  

، جابز سبك نويني از تئاتر روي صحنه را به جهان 1984در رويداد معرفي مكينتاش اصلي به سال 
از باال نوري درخشان به روي  ،ي اوج ساز كه در لحظه معرفي محصول به عنوان يك رويداد تاريخ: معرفي كرد
. خواند مي ”لويا هاله“ ،منتخب رِدادند و گروه كُ شد اگر فرشتگان آواز سر مي و چه خوب مي- تابيد  صحنه مي
نجات اپل و صنعت كامپيوترهاي شخصي بود، جابز در انتخابي  برداري از محصولي كه تنها اميد براي پرده

آنزا در كوپرتينو را انتخاب كرد؛ همان محل معرفي مكينتاش سال  دي عموميِ نمادين، تاالر سخنراني كالجِ
خواست با اجراي اين رويداد از تمام مشكالت عبور و با كنار زدن ترديدها، نيروهاي كار را تقويت،  مي. 1984

ما در عين ا. افزار را جلب و بالفاصله بازاريابي محصول جديد را آغاز كند دهندگان نرم ي توسعه حمايت جامعه
نقص همانقدر  برگزاري يك رويداد بي. محصول داشت معرفيِ اجراي اُپرايِ چشمي هم به لذت حال گوشه
  .ي يك محصول عالي رساند كه عرضه او را به اوج مي شور و شوقِ

كساني كه . تاالر نشسته بودند شروع كرد گزاري از سه نفر كه به دعوت او در رديف اولِ مراسم را با سپاس
من شركت را با «: گفت. خواست دوباره آنها را در كنار داشته باشد از آنها فاصله گرفته بود ولي اكنون مي
او را با دست نشان داد و » ست،اكردم و امروز استيو اينجا  تأسيساستيو وازنياك در گاراژ منزل والدينم 

به ما پيوست و خيلي زود اولين  كوال سپس مايك مارك«: داشت تقاضاي تشويقش، حضار را به كف زدن وا
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قديمي امروز در تاالر حضور دارند و  هر دوي اين دوستانِ«: طور ادامه داد و اين» شركت، مايك اسكات رئيسِ
در حالي كه تشويق جمعيت به هوا بلند شده بود، » .اين سه نفر اآلن اينجا نبوديم كدام از ما بدونِ هيچ

جابز به آنها لبخندي زد و . اصلي مكينتاش هم در تاالر بودند فلد و تيمِاَندي هرتز. آلود شد چشمانش اشك
 .افتخارشان خواهد شد جديد باعث ايمان داشت كه محصولِ

و نيز نمايش اساليدهايي از  ،اپل براي توليد محصول مربوط به استراتژي جديد تصاويرِ بعد از نمايشِ
در حالي كه تصويري از كامپيوترها و . عشق جديدش شد از ييي رونما كامپيوتر جديد، آماده سطح كاراييِ

ظاهر كامپيوترهاي امروز «: ي بزرگ سالن به نمايش در آمده بود، گفت مانند روي پرده مانيتورهاي قوطي
كامپيوترها  نشان دادن شمايل جديد ،قائل شوم و آن مگونه است و من دوست دارم يك امتياز براي خود اين

گونه آيـمك جديد  صحنه بود كشيد و اين سپس پارچه را از روي ميزي كه در مركزِ» .از امروز به بعد است
معرفي  ي ماوس را فشار داد و درست مثلِ دكمه. نورهاي صحنه روي جابز متمركز شدند. رونمايي شد

و در پايان،  بر خوردوي نمايشگر زياد ر تي كامپيوتر با سرع العاده هاي فوق مكينتاش، تصاويري از عملكرد
ي مكينتاش نقش بسته بود، روي  بر صفحه 1984آنچه در سال  با خطي مشابه با دست »سالم«ي  كلمه

صداي تشويق حضار  با اين سالمِ دوباره،» .دوباره«: ، نوشته شدپرانتز داخلِ ،نمايشگر آمد؛ اين بار زير آن
انگار «: سپس گفت. جابز عقب رفت و با افتخار به مكينتاش جديد خيره شد .در فضاي سالن پيچيدرعدآسا 
  ».اي با طراحان بهتر سياره. ي خوب يك سياره« :ي جمعيت به هوا رفت خنده» ي ديگري آمده، از سياره

اي جديد و  هزاره دارِ رفت تا طاليه بار ديگر محصولي نمادين عرضه كرد كه اين يكي مي آري، جابز يك
هاي در  به جاي كيسي به رنگ بِژ و مانيتوري با سيماو . باشد ”متمايز فكر كن“اي به  صادقانه از وفاداريِابر

هم رفته و دفترچه راهنمايي حجيم، دستگاهي كاربرپسند و با روح، لطيف در لمس و زيبا در ظاهر، مثل 
ي  ي زيباي آن را بگيريد، از جعبه دستگيره كافي بود. هاي مردم آورد سرخ به خانه سينه ايِ مرغانِ فيروزه  تخمِ

كساني كه . و يك راست به پريز برق وصل كنيد ،ي چنين محصولي بود بيرون بياوريد سفيدي كه برازنده
ها  خواستند در اتاقي قرارش دهند كه مهمان شان را برد، مي اين يكي دل ،ترسيدند از كامپيوترها مي ،تر پيش

استيون لوي از نيوز ويك در وصفش . اش شوند شيفته -احتماالً-آن لب به تحسين بگشايند و  با ديدنِ
 آميختهتخيلي را با زيبايي يك چتر رنگارنگ در هم - هاي علمي داستان افزاري كه سوسوي سخت«: نوشت
ي كه اينك هاي اخير نيست بلكه صداي تپش قلبي سالم است، يعن اين فقط زيباترين كامپيوتر سال. است

» پيشتاز دگرگوني صنعت كامپيوتر« فوربس به آن لقبِ» .ي سيليكان از اوهام رها شده دره شركت رؤياپردازِ
اي را به كار گرفته  ساده او همان استراتژيِ«: حتي جان اسكالي هم از تبعيد بر سر ذوق آمد و گفت. را داد

 ».در بساز و آنها را با بازاريابيِ عالي به اوج برسانقَ محصوالت: سال پيش مديون آن بود 15هاي  كه موفقيت
شد ولي بيل گيتس به  آيـمك ستايش مي. يك فرد آشنا و سرشناس تمامي نداشت هايِ جويي البته عيب

داد كه اين فقط يك هوس زودگذر  گران مالي كه در حال بازديد از مايكروسافت بودند اطمينان مي تحليل
تنها چيزي كه «: آورده بود، گفت يك كامپيوتر شخصي كه براي تمسخر به رنگ قرمز در او با اشاره به. است

كشد كه آن را هم ازش بگيريم، من كه  مدت زيادي طول نمي. ها است رنگ رهبريِ ،اپل در حال حاضر دارد
به خاطر  به يك خبرنگار گفت كه گيتس، مردي كه او علناً. جابز از رفتار او عصباني شد» .نگران نيستم

داد، هيچ دركي از آن چيزي كه آيـمك را آنقدر سرتر از ساير  نداشتن سليقه مورد استهزا قرارش مي
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. ظاهري است كنند قضيه فقط زيباييِ فكر مي. ما از درك اين عاجزند رقبايِ«: گفت. كامپيوترها كرده ندارد

 ».پاشيم ، خب ما هم مي پاشيده اش گويند اپل يك مقدار رنگ روي كامپيوتر قراضه پيش خودشان مي
  

واحد  278.000ي آغازين  در شش هفته. دالر شرع شد 1.299با قيمت  1998فروش آيـمك در آگوست 
ترين فروش  واحد گذشت و به اين صورت، سريع 800.000اين رقم از مرز  ،تا پايان سال. فروش كرد
از فروش مربوط به كساني بود كه  ٪32است كه  جالب اينجا. اپل تا آن موقع را از آن خود كرد محصوالت

  .هاي ويندوزي كوچ كرده بودند از افراد هم از دستگاه ٪12خريدند و  براي اولين بار كامپيوتر مي
چهار رنگ ك تدارك ديد شادابِ به زودي آيومسلماً توليد كامپيوتر در چهار رنگ، . ديگر هم براي آيـم

اپل در قديم، جلسات خود ها حتي  در اكثر شركت. انبارداري و توزيع بود ي توليد، چالشي بزرگ در زمينه
هاي جديد  را محاسبه كنند ولي جابز با ديدن رنگ يكارچنين ي  شد تا هزينه و فايده پا مي متعددي بر

ها را توليد  بايد تمام رنگ«: با اشتياق به آنها گفت. ديوانه شد و ساير مديران را هم به استوديو احضار كرد
در اكثر جاها اين «: گفت خودش مي. وقتي آنها رفتند، آيو با حيرت به اعضاي تيمش نگاه كرد» !كنيم

 ».اش را پيچيد ساعته نسخه كشيد ولي استيو نيم مي ها طول تصميم ماه
خودش  ”.مسخره رامِ دي خالص شدن از شرّ آن سي“ جابز برايِ سپس نوبت رسيد به درخواست

دار ديده بودم، بنابراين رفتم سراغ  رام شكاف دي سوني يك سي قيمت در تمام استريوهاي گران«: گفت مي
ماه  9ي  فاصله اآيـمك كه ب ي بعديِ شان تا عين همان را براي نسخه خرهها و پا گذاشتم بيخ خر توليدكننده
كرد  بيني مي رابينشتين سعي كرد او را از اين تصميم منصرف كند چون پيش» .آمد، درست كنند بيرون مي

ات اطالعات، امكان نوشتن اطالع خوانشِ هاي جديدي خواهد آمد كه عالوه بر قابليت رام دي كه به زودي سي
 آمد و بعد نوعِ آنها به بازار مي دارِ صنعتي، ابتدا نوع سينيمرسومِ ي  د و طبق رويهدارها را هم  دي بر روي سي

 ».افتيم مي  دارها، براي هميشه از تكنولوژي عقب اگر اآلن بروي سراغ شكاف«: دار شكاف
سوشي در  رانِدر يك رستو» !خواهم مهم نيست، من اين را مي«: جابز عجله و اصرار داشت

من «: گفت بعد. مشغول صرف ناهار بودند كه خواست گفتگو را حين قدم زدن ادامه دهند ،فرانسيسكو سان
باألخره رابينشتين كوتاه آمد » .شخصي در حقم انجام بدهي خواهم اين كار را به عنوان يك لُطف ازت مي

اطالعات  خواندن و نوشتنِ با تواناييِ وانيخ دي پاناسونيك سي ،مدتي بعد. ولي بعداً حقانيتش اثبات شد
  !اي داشتند كاسه رام دي بيرون داد؛ البته ابتدا براي كامپيوترهايي كه سي

گويي به تقاضاي كاربراني كه خواهان  در ابتدا اپل از پاسخ: تصميم فوق در چند سال آتي آشكار شد نتايجِ
ماندگي باعث شد شركت به خالقيت  همين عقب ،دي بودند باز ماند ولي كمي بعد ريختن موسيقي روي سي

همزمان شد با تصميم اين . خيزد آسا از رقبا بر برق بيشتري روي بياورد و به جستجوي راهي براي سبقت
  .جابز براي ورود به بازار موسيقي
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 بیست و هشتفصل 
  

  مديرعامل
 

 هنوز دیوانه ،بعد از این همه سال
  
  

  
 .2007با تيم كوك، 

  
 

  تيم كوك
 

اول  و در همان سالِفرستاد را به روي آنتن  ”متمايز فكر كن“هاي  جابز در بازگشت به اپل، آگهي
. بكر است پردازيِ براي اكثر مردم يقين حاصل شد كه او سرشار از خالقيت و ايدهلذا . عرضه كردآيـمك را 

معلوم نبود كه آيا  هاي دور، هيچ سالآن در اما . نيز نشان داده بود در اپل ي اول حضورش اين را در دوره
  .از خود بروز نداده بود را ه چنين قابليتيدوره كآن در . نيز هست يا خيربزرگ شركت يك قادر به رهبري 

كار سپرد، كه حتي آنهايي كه  بيني و تمركز خود را به آغوشِ افتخارآميزش چنان با واقع در بازگشت اما
: گفت مي ،مديره پشتيبان او در هيئت ،اد ووالرد. دهد نيز متحير شدند دنيا تن در نمي دانستند به قوانينِ مي

براي من كه غافلگيري . پرداز بودن تبديل به يك مدير شد كه اين خيلي فرق داشت با مجري يا ايده«
 ».خوشايندي بود

، ي توليد كنار گذاشتنِ محصوالت ضعيف از چرخهپس از . بود ”تمركز“جابز  مديريتيِ كالمِ تكيه
مبني بر  خود توانست بر وسواساو . حدود كردي اپل را هم م در حال توسعه عاملِ فرعي سيستم كاركردهايِ

از -افزاري  توليد تمام قطعات سخت هاي اپل فائق آيد و پس از واگذاريِ توليد محصوالت در كارخانه
انضباط  ،اپل كنندگانِ هاي همكار، اطمينان حاصل نمود كه تأمين به شركت -ها كيسمدارها گرفته تا  صفحه
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در  .اي محدودي دارند رها هم عمر قفسهكامپيوت مرغ، و تخمشير  رست مثلِد. كم كننداسختي را بر كار ح

بيش از هر شركت يعني ماه بود،  2، موجودي انبارهاي اپل معادل ارزش توليدات بيش از جابز بدو ورود
در  اما جابز .ميليون دالر بود 500تقريباً معادل اپل در آن زمان  ي راكد حجم سرمايه. تكنولوژيك ديگري

  .ديك ماه، كاهش ده اتتوليد ارزشِ معادل يعني ،توانست اين حجم را به نصف 1998اوايل سال 
او  يمديريت هايتلفات هم نبود زيرا هنوز ديپلماسي مخملي به جزئي از راهبرد هاي جابز بي البته موفقيت

در تأمين قطعات  1اكسپرس  هاي ايربرن به عنوان مثال، وقتي متوجه تأخير يكي از بخش. ه بود بدل نشد
كار سر باز  لغو قرارداد را داد كه او به خاطر تبعات قانوني از اين  يدكي شد، به مدير مربوطه در اپل دستورِ

سنتي هم از  10پس برو بهشان بگو اگر ما را به گَند بكشند، ديگر امكان ندارد حتي يك «: زد، جابز گفت
از راه رسيد كه  ، به زوديعفا داد و شكايتي كه هشدارش را داده بودمدير مذكور است» .اپل به جيب بزنند

 10 اختياري كه داشتمماندم سهام حق  اگر مي«: آن مدير به من گفت. حل و فصلش يك سال طول كشيد
ي  كننده به توزيع» .كرد و به هر حال خودش اخراجم مي- ولي ديگر تحملش را نداشتم  ارزيد ميميليون دالر 
: گفت مديرعامل آن شركت مي. كاهش دهد كه او هم داد ٪75ور داده شد موجودي كاال را جديد دست

آي .اس.ال.شركت وي ،در مقطعي ديگر» .تحت نظر استيو جابز، خطاي مجاز براي ايفاي وظيفه صفر است«
ع كرد به شرو ،آسا ي برق جابز با تشكيل يك جلسه. تعداد كافي تراشه دچار مشكل شد تأميندر  2تكنولوژي

ها را به  آي توانست تراشه.اس.ال.آخر وي دست. هستند» هاي كثافت عوضي آشغال«داد زدن كه آنها همه 
نوشته شده بود گروه  هر يك هاي مخصوصي طراحي كردند كه پشت ژاكت ،موقع به اپل برساند و مديران آن

 ).هاي كثافت عوضي آشغال(ع .ك.آ
به اين نتيجه رسيد كه ديگر بس است و  شركت جابز، مدير ارشد عملياتيِبعد از سه ماه فعاليت زير نظر 

را مديريت كرد زيرا تمام افرادي كه  اپلي  هاي روزانه عملياتشخصاً جابز  ،براي تقريباً يك سال. استعفا كرد
حال آنكه او كسي را » .هاي توليدي نسل قديم بودند آدم« :آمدند به قول خودش براي مصاحبه مي

ي محصوالت شركت را كامالً دقيق  ي عرضه ها و زنجيره عمليات كارخانه بنديِ خواست كه بتواند زمان مي
  .تنظيم كند؛ درست شبيه كاري كه مايكل دل كرده بود

ي تدارك و تأمين  اي كه تجربه ساله 37 وقارِ به مالقات تيم كوك نائل آمد؛ مرد با 1998سپس در سال 
در شركت كامپك را داشت، كسي كه نه فقط مدير ارشد عملياتي شد بلكه بعدها ي عرضه  و مديريت زنجيره
  :كرد گونه از او تعريف مي اين استيو. ي شركت شد بديل جابز در اداره بدل به شريك بي

  
به اين نتيجه رسيدم كه من . چيزي كه درست مناسب نياز ما بود ،ي تداركات و تأمين داشت تيم تجربه«

 ”درست سر موعد“ زيادي ديده بودم كه در تحويلِ هاي توليديِ در ژاپن كارخانه. هي داريمو او ديد مشاب
خواهم و بعد  دانستم چه مي مي. سفارشات متبحر بودند، ابتدا براي مك و بعد در نكست مشابه آنها را ساختم

م و به زودي به اين اطمينان يرا شروع كرد با همبنابراين كار . خواست تيم از راه رسيد كه او هم همان را مي
هاي راهبردي به  ديدگاهي مشابه خودم داشت و در سطح استراتژي. رسيدم كه دقيقاً به كارش وارد است

                                                            
1 Airborne Express 
2 VLSI Technology 
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با وجود او، حاال ديگر در ذهنم جا براي خيلي چيزها باز شده بود، مگر اينكه خودش . كرديم خوبي تعامل مي

  ».خواست آمد و نظرم را مي مي
 

شهري آالباما بزرگ شد كه  1رابرتزديل او در. است سازي ي كشتي رزند يك كارگر كارخانهف ،كوكتيم 
به تخصص مهندسي صنعتي  4در ايوبورن. بودساعتيِ ساحل خليج  در نيم 3و پنساكوال 2كوچك بين موبايل

ر كاروليناي د 6مثلث تحقيقاتيِ ام در پارك.بي.مدرك تجاري گرفت و دوازده سال براي آي 5رسيد، در دوك
يك مهندس بسيار منطقي . در زمان مصاحبه با جابز تازه در كامپك مشغول به كار شده بود. شمالي كار كرد

: گفت خودش مي. كاريزماي جابز افتاد كار در كامپك بود ولي در آن ديدار به دامِ براي و به نظر مناسب
بيني كه هست را به باد  ت هر چه منطق و پيشخواس مصاحبه با استيو، دلم مي پنج دقيقه بعد از شروعِ«

بار در  تواند همان فرصتي باشد كه فقط يك  گفت پيوستن به اپل مي ام مي شَم دروني. بسپارم و به اپل بيايم
آموزند  مهندسين مي«: و كوك اين فرصت را قاپ زد» دهد ي خالقي دست مي عمر براي كار با چنين نابغه

 ».ترين چيز است يل منطقي تصميم بگيرند ولي گاه تكيه بر شَم و جرأت، ضروريتجزيه و تحل كه بر اساسِ
او هرگز ازدواج . نظير وظايفش را ايفا كرد كوك در اپل بدل به چشم و گوش جابز شد و با پشتكاري بي

 سپس يك ساعت. ها را ارسال كند شود تا ايميل بيدار مي 4:30اكثر روزها ساعت . نكرده و وقف كارش است
 هاي تلفنيِ كنفرانس. شود در محل كار خود حاضر مي ،صبح 6رود و كمي بعد از ساعت  به سالن ورزش مي

تأثير  در شركتي كه تحت. دهد رو را او ترتيب مي ي پيش هاي هفته شنبه براي انجام هماهنگي عصر يك
 بخشِ ي آرامش كننده بود، كوك شرايط را با رفتار ماليم، لهجه هاي ناراحت ها و فرياد خلقي مديرعاملي با كج
: در فُرچون نوشت 7آدام لَشينسكي. كرد به سمتي مطلوب هدايت مي ،معروفش هاي ساكت آالبامايي و نگاه

هاي ممتد و  رويي ولي معموالً اخمناك و در جلسات معروف به سكوت كوك گر چه مستعد خوش«
زايي است  هاي انرژي شنوي، صداي باز كردن شكالت در چنين مواقعي تنها چيزي كه مي. ناخوشايند است

  »!خورد كه هميشه دارد مي
چيني به وجود  كنندگانِ از جلسات، مشكلي را كه با يكي از تأمين همان ابتداي تصدي پستش در يكي

سي » .قضيه در چين باشد خيلي بد است، يك نفر بايد براي پيگيريِ«: گفت. آمده بود به اطالعش رساندند
چرا هنوز «: احساس گفت به يكي از مديران عملياتي كه سر ميز بود نگاه كرد و خيلي بي ،دقيقه بعد
فرانسيسكو رفت و بليتي به  اش به فرودگاه سان راست با اتومبيل شخصي ن مدير برخاست، يكآ» اينجايي؟

 .)كوك شد بعدها تبديل به يكي از معاونين ارشد و(مقصد چين خريد 

                                                            
1 Robertsdale 
2 Mobile  
3 Pensacola 
4 Auburn 
5 Duke 
6 Triangle 
7 Adam Lashinsky 
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شركت كاهش داد و آنها را تحت فشار گذاشت  24به  100كليدي اپل را از  كنندگانِ كوك تعداد تأمين

بسياري را متقاعد به حضور در نزديكي . تري ارائه كنند هاي مناسب قيمت شان تا براي حفظ موقعيت
 سپس با كاهش اقالمِ. انبار شركت را تعطيل كرد 19تا از  10اپل و بدين طريق  هاي تحت امرِ كارخانه

از موجودي انبار را  جابز ارزشِ ،1998در ابتداي . نيازمند به انبارداري، باز هم از موجودي انبارها كاست
روز كاهش داد و در  6كوك آن را به  ،همان سال در سپتامبرِ. ماه به نصف كاهش داد 2معادل توليد 

كوك ، بر اينها عالوه !انگيخت را بر گانروز رسانيد؛ چيزي كه تحسين هم 2سپتامبر سال بعد به معادل 
ماه تقليل  2ماه به  4از  را،ي ساخت  ي طراحي به مرحله از مرحلهاپل  يك كامپيوترِرسيدن فرآيند توانست 

موجود در  ها كاست، بلكه باعث شد هر محصولي از جديدترين قطعات نه فقط از هزينه موارد تمام اين. دهد
  .صنعت كامپيوتر برخوردار گردد

 
  

  هاي مسخره و كار گروهي اسكي يقه
  

كه چرا همه در ، پرسيد 1از رئيس سوني، آكيو موريتا 1980ي  جابز در سفري به ژاپن در دهه
با سرخوردگي به من گفت كه بعد از «: كرد كه خودش نقل مي. پوشند همسان مي لباس  يهاي سون كارخانه

هايي مثل سوني هر روز به كاركنان خود  جنگ هيچ كس لباسي براي پوشيدن نداشت و باالجبار شركت
همسان تبديل به يك  ي  ي، البسههايي مثل سون ها به خصوص در شركت در طول سال» .دادند لباس فُرم مي

بندي رسيدم  به اين جمع«: جابز هم ايده را گرفت. ها سبك كاري و راهي شد براي شناسايي كارگران شركت
  ».آيد ي كاري اپل مي كه چنين سبكي به فلسفه

. ي واحد گماشت سوني به خاطر اهميتي كه براي سبك خود قائل بود، ايسي مياك را به طراحي البسه
. جليقه يك تبديل بهاي با قابليت  تنه نيم ؛ يعنيدار بود هاي زيپ تنه از جنس نايلون با آستين يجه، يك نيمنت

با چند نمونه از . زنگ بزنم و تقاضاي يك جليقه براي اپل كنممياك بر آن شدم به ايسي «: گفت جابز مي
اُه خدا، روي صحنه . آنها استفاده كنند ها گفتم كه خيلي عالي خواهد شد اگر همه از ژاپن برگشتم و به بچه

 ».ام بدشان آمد همه از ايده! هو شدم
 ي يك لباس شخصيِ هاي مرتبي كه با او داشت، به ايده در ديدار. در اين ميان او با مياك دوست شد

و هم به خاطر ويژگي نمادين ) اين چيزي بود كه خودش گفت(روزانه  مخصوص رسيد؛ هم به خاطر راحتيِ
او هم كم . هاي سياهش كه پسند من بود درست كند از ايسي خواستم تعدادي از آن يقه اسكي«آن 

هاي انباشته  جابز كه تعجب مرا از شنيدن اين مطلب مشاهده كرد، لباس» .نگذاشت و صد تا از آنها فرستاد
  ».بدهدباقي عمرم را  به گمانم كفاف. هاي من اين هم از لباس«: انم داد و گفتداخل كمد را نش

 
 سخت كار كرد تا فرهنگ - او هرگز در محراب انتخاب جمعي عبادت نكرد- اش  برخالف منش استبدادي

ر جابز ب. كردند ها به برگزاري جلسات معدود افتخار مي بسياري از شركت. همكاري را در اپل پرورش دهد
پا  محصول را بر بررسيِ پايانِ وقتي جلسات بي هر دوشنبه يك جلسه با مديران ارشد و هر وقت و بي: عكس

                                                            
1 Akio Morita 
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حساسيت و اصرار داشت كه افراد دور  ،هاي خشك و رسمي رپوينت و معرفيهاي پاوِ هنوز به اساليد. كرد مي
 .رائه كنندهاي مختلف كاري نظرات خود را ا مشكالت را دقيق حالجي و گروه  ميز،

افزار و  از طراحي گرفته تا سخت- ، يعني يكپارچگي كلي با رقبا به خاطر اعتقادش به وجه تمايز اپل
 دو عبارت. تنگاتنگ همكاري كنند ها به طور موازي و با ارتباطات خواست تمام گروه مي -افزار و محتوا نرم

اي كه در آن  ي مرحله به جاي فرآيند توسعه. بود ”مهندسي همزمان“و  ”مشاركت عميق“وِرد زبانش 
طراحي و سپس به بخش توليد و آنگاه به بخش بازاريابي بخش محصول بايد به ترتيب از بخش مهندسي به 

سبك «: گفت مي. محصول بپردازند هرداشت تا همزمان به كار روي  هاي كاري را وا رفت، گروه و توزيع مي
ها هم بايد يكپارچه و با تشريك  گروه  ارچه است، يعني حتي فرآيند كاريكاري ما توليد محصوالت يكپ

  ».مساعي باشد
مربوطه،  بخشِ به جاي نظرخواهي از مديرِ. شد هاي كليدي هم رعايت مي اين رويكرد در استخدام

. فرستاد مي - ر، رابينشتين و آيووانيان، شيلكوك، ت-رهبران شركت با نامزدهاي تصدي هر پست را به مالقات 
هاي او با نيازهاي  نشستيم و ميزان تناسب توانايي بعد همگي بدون حضور آن اشخاص دور هم مي«: گفت مي

بود كه منجر به انباشت  ”ها مصرف انفجار بي“مقابله با  ،هدفش از اين كار» .سنجيديم شركت را مي
  :گفت مي. شد استعدادهاي درجه دو در شركت مي

 
بهترين پرواز، بهترين غذا و . يا همين حدود است ٪30بين خوب و عالي،  ي هها، فاصلدر مورد اكثر چيز«

كني من در واز چه ديدم؟  فكر مي. باالتر باشند آدم آل از حد متوسط ايده ٪30ممكن است   چيزهاي ديگر،
. كند توانست جلسات را توي سرش برگزار مي. معمولي برتر بود از يك مهندسِ) ٪5.000(برابر  50او 

گفتند  ديگران مي. مثل او يهاي يك تشكيل گروه مك هم تالشي بود براي ساختن گروهي متشكل از درجه
هاي درجه يك فقط  ولي به نظر من بازيكن. آيند، از كار كردن با هم متنفر خواهند شد نمي ها از پسش بر اين

شركت در اشغال  كلِ ،در پيكسار .ها هاي درجه يك كار كنند، نه با درجه سه دوست دارند با بازيكن
 فرآيند استخدامِ. بعد از بازگشت به اپل هم در همين راستا تالش كردم. هاي درجه يك بوده و هست بازيكن

بازاريابي مشغول بخش استخدام افراد حتي اگر قرار باشد در  موقِع. يك نياز جدي در اين راه بود ،مشاركتي
مشق من در اين مورد  سر. هاي بخش طراحي و مهندسي حرف بزنند قديميكنم با  شوند، مجبورشان مي

البته . بمب اتم مطالعه كردم ي ساخت مدتي راجع به همكارانش در پروژهحتي بود؛  1رابرت اوپنهايمر. جِي
  ».ام ولي آرزويم اين بوده كه باشم اصالً به خوبي او نبوده

  
وقتي دنبال يك . ز شَم خوبي براي استعداديابي داشتكننده هم بود ولي جاب چنين فرآيندي مرعوب

و سپس او كرد ، ايميلي از يك مرد جوان دريافت ندگشت اپل مي جديد عاملِ طراح براي رابط كاربري سيستم
همان روز مغموم و مچاله در . پاچه شد و خراب كرد دست آن داوطلب در جلسه. نمودرا به شركت دعوت 

پذيرفت؛  او هم. هايش را ببيند فقط يكي از ايدهاستيو تقاضا كرد كه جوانك آمد،  سالن نشسته بود كه جابز
هاي بيشتر در جايگاه  نظير براي چيدن آيكان ساخته شده بود و روشي بي 2دايركتور نمونه كارش با ادوبي

                                                            
1 J. Robert Oppenheimer 
2 Adobe Director 



و  ت  س ی ب ل  ص تف ش  ٣٢٥ :صـفـحــه | ه
ن صفحه هاي پايي وقتي نشانگر ماوس را روي آيكان. داد عامل را نشان مي سيستم اصليِي  صفحه پايينِ

 :گفتم«: گفت مي جابز. كرد بادكنك بزرگ مي عينِبين هر آيكان را  نما مثل يك ذره داد، مكان حركت مي
به يكي از عملكردهاي  بعدها اين ويژگي» .و همان لحظه استخدامش كردم ”واي خداي من“

در ادامه به طراحي كاركردهاي ديگري مثل  ،مستعد تبديل شد و آن طراحِ 1كسا .اس  .اُ  داشتني مك دوست
شود  همان ويژگي درخشاني كه باعث مي ؛هاي چندلمسي پرداخت نمايش هدار منوها براي صفح حركت ادامه

  .ادامه دهدبه حركت خود  ،ي لمسي يك منوي طويل تا چند لحظه بعد از سراندن انگشت روي صفحه
هنوز روي مرسدسش . اند ولي رفتارش را چندان ماليم نكردي جابز در نكست او را به بلوغ رس تجربه
جاي اوقات حتي گاهي گذاشت،  ميزد و آن را در محل پارك اتومبيل معلولين كنار درب جلويي  پالك نمي

هاي اپل،  يكي از بچه» .متمايز پارك كن« :ك ساختندبراي اين كارش ج. كرد دو ماشين را اشغال ميپارك 
افراد مجاز بودند و حتي تشويق در اپل، . يد كه روي آن لوگوي مرسدس قرار داشتيك نماد ويلچر كش

ولي هنگام بررسي . گذاشت او را به چالش بكشند و گاهي از اين بابت به آنها احترام هم مي كه شدند مي
جيمز وينسنت ! تان بوديد، حتي منتظر كنده شدن كله هايش مي ي حمله ها بايد هميشه آماده ايده

اول بحث از استيو ببري ولي همان امكان نداشت «: گفت مي) همكار لي كلو(جوان و خالق  چيِ بليغاتت
اي  ي احمقانه اين ايده“گفت  كردي و او مي مثالً يك چيزي پيشنهاد مي. ي نهايي تو بودي گاهي برنده

اين را “خواست بگويي  دلت مي ”.اين هم از كاري كه بايد بكنيم“گفت  آمد و مي چند وقت بعد مي ”است،
. شد اين را گفت ولي نمي ”!؟!اي است ي احمقانه كه خود من دو هفته پيش بهت گفتم، همان كه گفتي ايده

 ».”العاده است استيو، بزن بريم فوق“گفتي  در عوض مي
چنان با  گاه. كردند هاي نامعقول و نادرست او عادت مي در عين حال افراد بايد به كنار آمدن با حرف

آيو . ماند ها باز مي كرد كه دهان اعتقاد راسخ، حقايق علمي يا تاريخي را پيش خانواده يا همكاران تحريف مي
شايد هيچ اطالعي از آن نداشت ولي چنان «: دانست، به من گفت مرموزِ عزيز مي كه اين ويژگي را يك چيزِ

  بينيِ با باريكاو » .”گويد داند چه مي مي“ كردي زد كه شك نمي حرف مي  وار و متقاعدكننده ديوانه
لي كلو به خاطر . كرد اش گاه به درستي نكاتي را كه از نگاه ديگران دور مانده بود، كشف مي العاده فوق
لحاظ كرده مورد درخواستش را  جزئيِ و چند تغييرِداده بود د كه قسمتي از يك آگهي را به او نشان آور مي
آگهي به آن خوبي را  -و چطور- ترين لحن ممكن مورد حمله قرار گرفته بود كه چرا بعد با شديد ليو بود

چيزي . ايم اضافي را حذف كرده دانم از كجا، ولي فهميد كه دو فريمِ نمي«: گفت كلو مي !خراب كرده است
خواست تصوير درست همزمان با يك تأكيد خاص از  مي. آنقدر ريز كه تقريباً فهميدنش غيرممكن بود

 ».پخش شود و كامالً هم حق داشت ،موسيقي
  
  

   موقتمديرعامل 
 

د ووالرد مرشدرا از جلوي  ”موقت“مديره، بيش از دو سال او را تحت فشار گذاشت تا  جابز در هيئت ا
دالري و  1ي  حقوق ساالنه زد بلكه با گرفتنِ بردارد ولي او نه تنها از تعهد دادن سر باز مي خود  عنوان شغلي

                                                            
1 Mac OS X 



و  ت  س ی ب ل  ص تف ش  ٣٢٦ :صـفـحـه|  ه
سنت براي  50من «: گفت خودش به شوخي مي. زده كرد اختيار، همه را حيرتحق عدم دريافت سهام 
دالر در  14اپل از زير  هر سهمِ قيمت» .گيرم سنت هم بر اساس كاركردم حقوق مي 50حضور در شركت و 

ووالرد التماس . رسيده بود )اينترنت حبابِ اوجِ( 2000دالر در ابتداي سال  102به باالي  1997جوالي 
: گفت ميكرد و  ميپيشنهادش را رد  اوبگيرد ولي  اختيارحق حداقل مقداري سهام جابز كرد كه  مي

 400ارزشي در حدود  اختيارحق آن سهام » .ام به اپل برگشته  براي پول كه خواهم مردم فكر كنند نمي«
 .آن دوره رضايت دادبراي دالري خودش  2.5ميليون دالر داشت ولي جابز به حقوق 

رسيدن فرا اما با . ي اپل بود عدم اطمينان به آيندهاز جلوي سمتش،  ”موقت“ برنداشتنِ اصليِ دليلِ
او در . نجات اپل انجام يافته و تمامش به خاطر حضور استيو بود مأموريتدانستند كه  همه مي 2000سال 

ولي براي او يك موضوع  ”تشريفاتي“روي طوالني با لورين، راجع به چيزي كه از نظر همه  يك پياده
هاي  شد به يگانه محل تبديل ايده اپل بدل مي ،از جلوي سمتش ”موقت“با حذف . بود بحث كرد ”جدي“

 . هايي به جز كامپيوتر به واقعيت؛ از جمله ورود به عرصه وا رؤيايي
به او  اختيارحق مديره يك بلوك بزرگ از سهام  به هيجان آمد، پيشنهاد كرد هيئتاز تصميم او ووالرد 

دهم يك هواپيما  بگذار باهات رو راست باشم اد، چيزي كه ترجيح مي«: ولي جابز جواب داد. اختصاص دهند
خواهم با خانواده به  مي. آيد وم ما تازه به دنيا آمده و من از پروازهاي تجاري خوشم نميي س بچه. ستا

هرگز تحمل سالن انتظار فرودگاه و شلوغي » .دهم هاوايي بروم و در سفر به شرق، خلبان آشنا را ترجيح مي
اپل (كرد  استفاده مي فراو براي س لَري اليسون كه جابز گاهي از هواپيماي شخصي. پروازهاي عادي را نداشت

خود بد  هيچ به دلِ) ي جابز از هواپيماي اليسون پرداخت، دالر بابت استفاده 102.000مبلغ  1999در سال 
يك «: و بعدها گفت» !تا هواپيما برايش بخريم هر چيزي كه خواسته بهش بدهيد، ما بايد پنج «: راه نداد

 ».ه بودنت اپل را از مهلكه نجات دادمزد و م ي عالي براي استيوي بود كه بي هديه
 تعداد در ضمن. برآورده كرد 1وي.استريم آرزوي جابز را با خريد يك گلف ،بنابراين ووالرد با خوشحالي

گفت كه بيشتر : العمل جابز باز هم غيرمنتظره بود عكس. هم پيشنهاد كرد احتيارميليون سهم حق  14
داران حق  مديره از جانب سهام هيئت. ووالرد جا خورد و به هم ريخت. ميليون سهم 20نه،  14خواهد؛  مي

خواهي و ما هواپيما را خريديم كه  نمي سهام تو گفتي«: ووالرد گفت. ميليون سهم را داشت 14اعطاي 
ارزش  ٪5تواند بالغ بر  قبالً روي سهام اصرار نداشتم ولي شما كه گفتيد مي«: جابز جواب داد» .واستيخ مي

اي بود كه همه بايد  گانه در دوره اين يك كدورت بچه» .خواهمش شركت شود دوباره فكر كردم و اآلن مي
ي  صورت كه در ژانويه در آخر، اوضاع پيچيده شد بدين. كردند گرفتند و پايكوبي مي دور هم جشن مي

. يك بلوك ديگر به او داده شد 2001و سپس در  1997سهام  رسيد مشابه ميليون سهم با سر 10، 2000
سهام شركت سقوط كرد و جابز هرگز  ،گيري حباب اينترنت ولي اوضاع بد پيش رفت و در دوران شكل

ني آنها با سهام جديد با قيمت اعمال تقاضاي جايگزي 2001در انتهاي سال . نتوانست از آن استفاده كند
 .ها ادامه يافت كُشتي بر سر اين سهام تا مدت. تر را مطرح كرد پايين

داخلي آن، هيچ  دخالتش در طراحيِ. لذت برد يشبا وجود عدم برخورداري از سهام، الاقل از هواپيما
عجيب نبود ولي طول كشيدن آن براي يك سال چطور؟ براي شروع از هواپيماي اليسون و طراح آن استفاده 

                                                            
1 Gulfstream V 



و  ت  س ی ب ل  ص تف ش  ٣٢٧ :صـفـحــه | ه
هاي هواپيماي اليسون يك  به عنوان مثال، درب بين كابين. دشديوانه  از دست استيوولي خيلي زود او كرد 
ي دوكاره  خودش يك دكمه جابز اصرار داشت كه هواپيماي. ي بستن داشت ي باز كردن و يك دكمه دكمه

. هاي فلزيِ مات جايگزين كنند با دكمهآنها را ها هم خوشش نيامد كه داد  از حالت استيل دكمه. داشته باشد
به هواپيماي «: گفت اليسون مي. داشتني خواست؛ يك هواپيماي دوست آخر همان شد كه خودش مي دست

  ».ست، هر چيزي كه تغيير داده بهتر شدهكنم، قابل انكار ني استيو و مال خودم كه نگاه مي
  

كس، كه ا .اس.عامل جديد مكينتاش را معرفي كرد؛ اُ فرانسيسكو، جابز سيستم در سان 2000 ورد در مك
خيلي به موقع و نه كامالً تصادفي، خود جابز . كرد يافته توسط نكست استفاده مي افزارهاي توسعه از برخي نرم

اَوي . هاي نكست و اپل شده بود عامل همزمان با ادغام سيستماز جلوي سمتش  ”قتمو“هم مايل به حذف 
لِوانيانترنكست را كه بر پايه سيستم ،1ماخ ، كك عامل نرنلِ ماُ  ي يونيكس بود به ك. 2س يعني داروينا 

سازي و عملكرد  ي شبكه ي محافظت شده، امكانات پيشرفته حافظه ،هاي آن از ويژگي. تبديل كرده بود
     اينها نيازهاي اصلي مكينتاش بود و تبديل به بنيان اصلي. شمرد بر توان مياي انحصاري را  چندوظيفه

كامل از روي سيستم  برخي منتقدين از جمله بيل گيتس، به عدم توانايي اپل در اقتباسِ. س شدا .مك اُ
ميلي براي خيزش به يك سيستم  اين تا حدي واقعيت داشت ولي اپل خود. ندكرد اشاره مينكست  عامل

 عامل قديميِ افزارهاي كاربردي سيستم نرم. عامل موجود بود عامل جديد نداشت بلكه در پي بهبود سيستم
عامل جديد سازگار يا به راحتي قابل انتقال بودند و كاربران قبلي مكينتاش با به  مكينتاش كامالً با سيستم

 .كردند، ولي كل رابط كاربري جديد را خير هاي جديد را دريافت مي شان اكثر ويژگي روز رساني سيستم
ي جديد و دبا نمايش نوار كاربر ،به خصوص. كردند ها را با حرارت دنبال مي ورد، تازه اپل در مك طرفدارانِ
 اما تشويق اصليِ. ، غوغايي در تاالر به پا شد)تر ذكرش رفت كه پيش( ها بيني آيكان نمايي ذره قابليت بزرگ

جابز ابتدا راجع به . از راه رسيد» ...و يك چيز ديگر ،اُه« ي معروف متعلق به خبري بود كه با جمله ،آن روز
 ،موجود گرفته خوبي كه از شرايط سپس گفت كه به خاطر بازخورد .ار و اپل صحبت كردوظايفش در پيكس

بنابراين خوشنودم كه اعالم كنم قصد دارم عنوان «: با لبخندي بزرگ گفت آنگاه. بسيار خوشحال است
گروه  كهانگار ر كرد، و شور و شعف سالن را پ ندبه هوا پريد حضار» .را از جلوي سمتم بردارم ”موقت“

پذير  اي دل جلوه ،و در ادامه قرار دادلبش را خيس كرد، عينكش را باالتر  جابز .باشنددوباره گرد هم  3بيتلز
ترين  هر روز فرصت كار با نخبه. ايد اي به من داده تان حس بامزه اآلن همه«: از فروتني را به نمايش گذاشت

هاي گروهي  ولي بايد بدانيد اين مشاغل، مثل ورزش. افراد روي زمين را دارم؛ چه در اپل، چه در پيكسار
  ».افراد در اپل، لطف شما را پذيرا باشمي  بنابراين مفتخرم كه به نيابت از همه. هستند

                                                            

1 Mach (Kernel) 
2 Darwin 
3 Beatles 



و  ت  س ی ب ل  ص هف ُ  ٣٢٨ :صـفـحـه|  ن

 بیست و ُنهفصل 
  

  هاي اپل فروشگاه
 

ــــــــنسیـهاِی  ماسه پاتوق نوابغ و سنگ ـِ  اــ
  
 

  
 .فروشگاه خيابان پنجم، نيويورك نماي بيرونيِ

 
 

  ي مشتري تجربه
 

ي  تجربهدانست چنين كاري،  ميجابز از واگذاري كنترل امور به ديگران نفرت داشت به خصوص اگر 
از اين بابت به مشكل برخورد چرا كه بخشي از فرآيند نيز  سرانجام. را تحت تأثير قرار خواهد دادمشتري 

 .ها فروشگاه محصوالت اپل از ي خريد تجربه: كالً از كنترلش خارج بود ،كار
تخصصي  هاي محليِ صنعت كامپيوتر داشت از فروشگاه. هايي مثل بايت به آخر رسيده بود ران فروشگاهدو

اي براي توضيح  آورد كه در آنها نه دانش و نه عالقه بزرگ روي مي اي و مراكز خريد هاي زنجيره به فروشگاه
العمل  گرفتن حق ،ها فروشنده تمام هم و غم«: به قول جابز. ي متمايز محصوالت اپل وجود نداشت فلسفه
هاي جديد و قيمت باالتري  تر بودند ولي كامپيوترهاي اپل ويژگي ساير كامپيوترها معروف» .شان بود كوفتي
ها بين كامپيوترهاي دل و كامپك قرار بگيرد و يك  ي فروشگاه خواست آيـمك در قفسه او دلش نمي. داشتند

خودمان به مشتري پيدا  اگر راهي براي رساندن پيامِ«: ز رو بخواندرا ا آنهاي  ي شلخته ويژگي فروشنده
 ».كرديم، كارمان تمام بود نمي

اي  هاي زنجيره ي فروشگاه مصاحبه با مديران توانمند براي توسعه ،1999جابز در حركتي سرّي در اواخر 
ران : م فروشندگي مادرزادي داشتو شَ ،اي وافر به طراحي عالقه ،يكي از نامزدهاي اين پست. كرد آغازاپل را 
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هاي چاي  ي محصوالت متمايزي مثل كتري كه مسئول عرضه 1نائب رئيس فروش در شركت تارگت ؛جانسن

رف زدن با استيو خيلي راحت ح«: گفت جانسن راجع به اولين ديدارشان مي. بود) 2با طراحي مايكل گرِيوز(
هاي  كند به بيان علل نياز به فروشگاه آيد و شروع مي مي اسكي سياهش  ناغافلي با شلوار جين و يقه. است
مان نوآوري باشد و بدون داشتن راهي  برنده بايد برگ ،گفت اگر قرار است اپل موفق شود به من مي. عالي

 ».توان روي نوآوري حساب كرد سازي با مشتري، نمي براي ارتباط
 8:30ساعت . ردوي بر جابز او را به پياده ،گشتي دوم بر براي مصاحبه 2000ي  وقتي جانسن در ژانويه

ها هنوز باز نشده بود بنابراين بارها در  مغازه. فروشگاه رسيدند 140صبح به مجتمع تجاري بزرگ استنفورد با 
هاي بزرگتر چه  مجتمع باال و پايين رفتند و بحث كردند كه چطور چنين محلي سازماندهي شده و فروشگاه

 .هاي تخصصي موفق هستند كنند و چرا فروشگاه كترها بازي مينقشي نسبت به كوچ
بعد خزيدند داخل فروشگاه . ها باز شد هنوز مشغول راه رفتن و فك زدن بودند كه مغازه 10ساعت 

جابز تصميم گرفت كه . ي پاركينگ داشت كه يك ورودي در مجتمع و يكي هم در محوطه 3باور ادي
هر دو . تر بود ي كاربران آسان داشته باشند، چون اين طوري كنترل تجربه هاي اپل فقط يك ورودي فروشگاه

مهم بود كه مشتريان به در حالي كه خيلي . باور خيلي كشيده و تنگ است موافق بودند كه فروشگاه ادي
 .چيدمان فروشگاه را درك كنند يراحت بهمحض ورود، 

ت كه جانسن چرايي آن را اين طور توضيح هيچ فروشگاه تكنولوژيكي در مجتمع تجاري وجود نداش
كننده وقتي به دنبال خريدي نادر و مهم مثل كامپيوتر است،  تفكر مرسوم اين بود كه يك مصرف: داد مي

گفت  مي. جابز موافق نبود. ها كمتر است برود ي فروشگاه دهد به محلي دورتر كه در آن اجاره ترجيح مي
هاي اصلي باشند، يعني جاهايي كه تردد عابرين پياده  اي تجاري و خيابانه هاي اپل بايد در مجتمع فروشگاه

ممكن نيست بتوانيم مشتري را «: گفت مي. مهم نبود -اصالً و ابداً-ي محل هم  در باالترين حد است، اجاره
به خصوص » .روي سهل است قدم پياده 15رانندگي براي ديدن محصوالت كنيم ولي  كيلومتر 15وادار به 

حتماً از روي كنجكاوي هم كه   اگر در حال عبور از آنجا باشند«: كردند بايد براي كاربران ويندوز دام پهن مي
ي كافي جذاب درستش كنيم، يك فرصت براي نمايش محصوالت  پس اگر به اندازه. كنند شده توقف مي

  ».كند و برد با ما خواهد بود كفايت مي
آيا اپل به بزرگي «: پرسش او اين بود. رساند تجاري را مي ي فروشگاه اهميت نام گفت اندازه جانسن مي

هايش  جانسن جواب داد كه پس بايد فروشگاه. است» بسيار بزرگتر«جابز گفت » تجاري گَپ هست يا نه؟ نام
  ي كلي مايك جابز قاعده» .دآي صورت حرفت جور در نمي  در غير اين«: هم بزرگتر از مال گَپ باشند

ي  و اهميت خود را در همه  بايد ارزش-  ”به رخ بكشد“كوال را كه يك شركت خوب بايد خودش را  مارك
جانسن عاشق اين ديدگاه شد كه به . توضيح داد -بندي گرفته تا بازاريابي كارهايش منعكس كند، از بسته

فروشگاه اپل تبديل خواهد شد به «: بيني كرد كه پيشاو . آمد هاي اپل مي طرز عجيبي به كار فروشگاه
با آن (رن رالف الو مانند و گفت كه وقتي جوان بوده به فروشگاه عمارت» تجاري اپل بارزترين نمود فيزيكي نام

: گفت مي .رفته و مديسن در منهتَن مي 72در تقاطع خيابان واقع  )هنري هاي كاري ريزههاي چوبي و  ديوار
                                                            

1 Target 
2 Michael Graves 
3 Eddie Bauer 
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ميكي . رن بودهاي الو آل افتم كه تجسم ايده خرم به ياد آن فروشگاه مي مي 1يك پيراهن پولوكه بار هر «

هاي  توانيم به محصوالت گپ فكر كنيم ولي فروشگاه ما نمي. همين كار را با گپ كردهم، ر دركسل
 ».تا شده را تصور نكنيماش با آن فضاي تميز و كف چوبي و ديوارهاي سفيد و كاالهايِ مرتب و  العاده فوق

تعداد آنها زياد نبود، . گشتند و در اتاق كنفرانس با محصوالت ور رفتندبه مقر اپل باز در پايان گفتگوشان
. هاي يك فروشگاه معمولي را پر كرد كه البته اين هم يك مزيت بود نه حتي به قدري كه بشود قفسه

بايستي ساده و جادار . محصوالت بهره ببرد كمِ ز تعدادبنابراين تصميم به ساخت فروشگاهي گرفتند كه ا
اكثر مردم «: گفت جانسن به من مي. داشت بود و جاهاي زيادي براي نشستن افراد و كار با محصوالت مي مي

خواستيم از  ما مي. كردند شناختند و يا اينكه به اپل مثل يك آيين مذهبي نگاه مي محصوالت اپل را نمي
كار با  العاده بسازيم كه مردم در آن فرصت تر كوچ كنيم و فروشگاهي فوق يك چيز باحال چنين آييني به

سرزنده، : داشتند ها بايستي شخصيت محصوالت اپل را مي ه فروشگا» .اين عالي بود. محصوالت را بيابند
 .فريبندگيتابناك جذابيت و  و در طرف ،راحت، خالق

  
  

  ي اوليه نمونه
  

روند سقوط . مديره چندان به هيجان نيامد باألخره ايده را با ديگران در ميان گذاشت، هيئتوقتي جابز 
ي شهر تسريع شده بود و نظر جابز مبني بر   هاي حومه فروشگاه بعد از افتتاحِ 2كامپيوترز  وِي شركت گيت

هاي  آگهي. كننده نبود گرم ها در مناطق گران و شلوغ جواب خواهد داد، به ظاهر دل اينكه تأسيس فروشگاه
خواست بر مبناي  مديره نمي خوب جواب داده بود ولي هيئت ”ها تقديم به ديوانه“و  ”متمايز فكر كن“

در  2000كه از سال (تك آرت لوينستُن مديرعامل جِننْ. استراتژي كالن شركت را تعيين كند ،موفقيت آنها
ما يك شركت . خاراندم و به نظرم اين ديوانگي بود داشتم سرم را مي«: گفت ي آن روز مي درباره) اپل بود

شك   اد ووالرد دو به» .يماز پسش بر بياي كه اگر به من بود، مطمئن نبودم. كوچك بوديم، يك بازيكن كناري
 دل دارد بدون فروشگاه ،اما از طرف ديگر. وِي اين را امتحان كرد و شكست خورد گيت«: ، گفتبود

آخرين باري كه چنين . جابز از اين همه دودلي ناراحت شد» .فروشد و موفق هم هست اختصاصي كاال مي
بار ووالرد، هم بنا به داليل شخصي و هم به  اين. مديره را عوض كرد وضعي پيش آمد، كل اعضاي هيئت

ولي قبل از آنكه چنين كند . كشي با جابز، تصميم به استعفا گرفت ي طناب خاطر خسته شدن از مسابقه
 .كرد صادرفروشگاه اپل را  4مديره مجوز بر پايي آزمايشي  هيئت

خرده فروشي، ميالرد  هاو پادشا ،1999در سال تر  پيش. جابز يك حامي هم در هيئت مديره داشت
گَپ يك شركت  كسي كه به عنوان مديرعاملِ ه بود؛ي برانْكس را به اپل آورد ر متولد محلهدركسل ”ميكي“

كه  بودهاي جهان  و از معدود انسان ،آمريكايي آلوده را بدل كرد به نماد فرهنگ خوشگذرانيِ اي خواب زنجيره
زد؛ باهوش و موفق و ضمناً  ي جابز مي تنه به تنه ،كننده ي طراحي، تصويرسازي و جذب مصرف در زمينه

                                                            
1 Polo 
2 Gateway Computers 
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گَپ بايد  و محصوالت ندفروخت گَپ را مي هاي گَپ، بايد فقط محصوالت فروشگاه: معتقد به كنترل يكپارچه
داري را ترك  كار فروشگاه و كسب«: گفت دركسلر مي. ندشد هاي گَپ فروخته مي تنها و تنها در فروشگاه

و  بودطور  استيو هم همين. توانستم از خير كنترل محصوالتم بگذرم، از توليد بگير تا فروش كردم چون نمي
  ».كنم به همين خاطر مرا به اپل آورد فكر مي

مقر اصلي اپل  ينزديك در به طور مخفيانه يك فروشگاه آزمايشي: ر به جابز يك نصيحت جالب كرددركسل
 بالفاصله جانسن و جابز يك انبارِ. بساز، كامل تجهيزش كن و بعد آنقدر آنجا لم بده تا احساس راحتي كني

و  پرداختند مي همفكري بهدر آنجا را شنبه تمام صبح  ماه هر سه 6براي . بالاستفاده در كوپرتينو گرفتند
استوديوي طراحي آيو  -فروشگاهيِ-معادل  ،آن انبار. دندكر فروشي خود را پااليش مي ي خرده زنان فلسفه قدم

هاي حسي خود كار  روي برداشت ،هاي ممكن ي انتخاب شده بود؛ بهشتي كه در آن جابز با لمس و مشاهده
 ».عاشق اين بودم كه تنهايي آنجا پرسه بزنم و فقط نگاه كنم«: گفت خودش مي. كرد مي

: گفت اليسون مي. برد مي جاآن اليسون و ساير دوستان معتمد را به بازديدر، لَري گاهي اوقات دركسلجابز 
رفتيم  بازي را ببينم، مي داستان اسباب هاي جديد كرد صحنه ها، البته وقتي مجبورم نمي خيلي از آخر هفته«

ي  سي و تجربهشنا مربوط به زيبايي بر روي تمام جزئيات. ي آزمايشي فروشگاه را نشانم دهد آنجا تا نمونه
استيو اگر دوباره “ :گفتم مي ،به جايي رسيده بود كه هر وقت با هم بوديم. داد كاربري وسواس نشان مي

 ».”نه من نه تومجبورم كني برويم فروشگاه را ببينم، 
شمار  افزاري براي سيستم پرداخت دستي بدون صندوق پول ي نرم اُراكل شركت اليسون، در حال توسعه

 مثل دست(كارهاي غيرضروري  حذفبا رويكرد كرد تا  هر بار بازديد از فروشگاه، جابز او را ترغيب ميدر . بود
اليسون . سازي فرآيند خريد ابداع كند هايي براي ساده راه )دست كردن كارت اعتباري يا چاپ رسيد، به
يك . بيني ها و محصوالت نگاه كني، وسواس استيو براي زيبايي و سادگي را مي اگر به فروشگاه«: گفت مي

ها نمود  هم در فروشگاه پول  گرايي قشنگ كه حتي در فرآيند پرداخت هاوسي و يك ساده شناسي باو زيبايي
رالعملي دقيق و صريح براي چگونگي كاركرد  استيو به ما دستو. هاي الزم حداقل كردن گام يافته؛ يعني

  ».وجه داده بود  سيستم پرداخت
دركسلكردم كه فضاي داخلي خيلي جدا  حس«: آزمايشي چند انتقاد مطرح كرد ر در بازديد از فروشگاه
هاي مختلفي وجود داشت كه  و رنگهاي معماري  طرح. رسيد زياد هم تميز به نظر نمي .جدا است

او تأكيد كرد كه مشتري بايد قادر باشد در فضاي فروشگاهي قدم بزند و به يك چشم » .كن بود پرت حواس
پايي  ن، كليد بركُ  پرت حواس جابز موافق بود كه سادگي و فقدان عواملِ. جريان امور را بفهمد ،بر هم زدن

: گفت دركسلر مي. كه كليد ساخت يك محصول موفق هم هست طور يك فروشگاه عالي است، درست همان
ي كاربري محصوالت بود؛ از  كل تجربه چون بينش او كنترل كاملِ ،ي گوشش كرد از آن به بعد اين را آويزه«

  ».چگونگي طراحي و ساخت گرفته تا چگونگي فروش آنها
ي  فروشگاه بود و فردا جلسه تكميلِ فرآيند اواخرِ. جانسن نيمه شبي از خواب پريد 2000در اكتبر 

 :لَنگيد مييك جاي كار كامالً  .كننده در سرش افتاده بود اما فكري ناراحت. ها را داشتند شنبه سه هفتگيِ
مك،  هايي براي پاور دادند؛ با محوطه اپل شكل مي اصليِ هر يك از محصوالت داشتند فروشگاه را حول محورِ

كامپيوتر : پرداخت ي يك مفهوم جديد مي اما جابز همان موقع داشت به توسعه. كبو بوك و پاورـآيـمك، آي
هاي گرفته  ها و عكسويديوتوانست  به بيان ديگر، كامپيوتر مي. به عنوان قطب ديجيتال براي تمام كارهاي ما
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وسيقي و ي م كننده هاي شما را مديريت كند و احتماالً يك روز اين نقش را براي پخش شده توسط دوربين

و را به اين جانسن ا پيش از صبحِ فكريِ آشفتگيِ. كرد ها و مجالت شما هم ايفا مي يا كتاب ،هاي شما آهنگ
 ”انواع كامپيوترهاي توليدي،“ها بايستي نه فقط بر اساس  كه در هر فروشگاه اپل، نمايشگرنتيجه رساند 

براي مثال به اين فكر «: شوندچيده  ”كامپيوترهاانواع عاليق مردم و كارهاي قابل انجام با “بلكه بر اساس 
را  1موويـي آي برنامه ،ها بوك ها و پاور كردم كه بايد يك كارگاه پخش فيلم داشته باشيم و روي انواع مك

هاي گرفته شده با دوربين را روي  توان فيلم اجرا كنيم و به شماي مشتري نشان دهيم كه چطور مي
  ».كردكامپيوتر ريخت و ويرايش 

پيش . ها را مطرح كرد ي فروشگاه ي پيكربندي دوباره زود به دفتر جابز رسيد و ايده جانسن آن روز صبحِ 
سرخ و افراطي آقاي رئيس شنيده بود ولي تا آن لحظه هنوز سوزش تازيانه  هايي راجع به زبانِ از اين داستان

ست؟ براي شش ماه روي اداني اين چه تغيير بزرگي  هيچ مي«: جابز منفجر شد. را به شخصه حس نكرده بود
. ام من خسته«: هو ساكت شد بعد يك» !خواهي همه چيز را عوض كني ايم و تو حاال مي اين لعنتي كار كرده

  ».خواهم از صفر يك فروشگاه ديگر طراحي كنم مين
 در مسير انبار كه محل جلسات. طور خواهد ماند شد كه همان جانسن الل شد و جابز بايد مطمئن مي

. حرف نزند، نه با او و نه با ديگران ي خود يك كلمه از ايدهحتي شنبه بود، به جانسن گفت كه ديگر  سه
 جابز در مسير، فرآيند. ندها كنار هم نشستند تا به كارگاه رسيد نگل مثل گُدقيقه در اتومبي 7بنابراين 

جانسن غافلگير شد وقتي او » .گويد فهميدم كه ران صحيح مي« :كرده بود اطالعات را تكميل تحليلِ ذهنيِ
اه بايد به نظرش فروشگ. كل كارمان اشتباه پيش رفتهكه كند  ران فكر مي«: جلسه را با اين حرف شروع كرد

: مكثي در كار انداخت و افزود» .كنند، شكل بگيرد نه حول محصوالت بلكه حول كارهايي كه مردم با آنها مي
به همه گفت كه بايد چيدمان را دوباره انجام دهند حتي با اينكه » .ستا دانيد كه حق با او و شما هم مي«

ما «: ولي ،بود سه يا چهار ماه به تعويق اندازد ريزي شده گشايش را كه براي ژانويه برنامه ممكن بود زمانِ
 ».صحيح اين كار داريم فقط يك فرصت براي انجامِ

كه هر  -و آن روز هم براي گروهش بازگو كرد-جابز هميشه دوست داشت اين داستان را تعريف كند 
گفت  مي. ازبينيي ب ي فشردن دكمه لحظه: ي خاص بوده وابسته به يك لحظه ،آنچه تا آن لحظه انجام داده

بازي حرف زد؛  راجع به داستان اسباب. هميشه مجبور بوده محصولي ناقص را دوباره از صفر سامان دهد
چند مورد . جا به يك كثافت عوضي تبديل شده بود هاي بي  همان وقتي كه كاراكتر وودي به خاطر دخالت

شود آن را ناديده  ي درست نيست، نمياگر چيز«: سپس افزود. ي ساخت اولين مكينتاش گفت هم از تجربه
 » .كنند ها مي ست كه ساير شركتاگرفت و گفت كه بعداً درستش خواهيم كرد، چون اين همان كاري 

ي بازديد از آن را  مديره اجازه تمام شد، جابز به هيئت 2001ي  فروشگاه آزمايشي در ژانويه وقتي بازآراييِ
تر  طرف آن كيلومتر 3رد، اعضا را داخل يك ون ريخت و وب وايتي طراحي روي  پس از توضيح فلسفه. داد

ي كارِ او و جانسن، بدون درنگ مجوز تأسيس فروشگاه را صادر  آنها با ديدن نتيجه. جلوي كارگاه پياده كرد
فروشي و  ي بين خرده ن پيوسته بود؛ چنين فروشگاهي رابطهيمديره هم به صف موافق حاال هيئت. كردند

                                                            
1 iMOVIE 



و  ت  س ی ب ل  ص هف ُ  ٣٣٣ :صـفـحــه | ن
شدند كه مشتري، كامپيوترهاي  داد و نيز همه خاطر جمع مي ي شركت را به سطحي جديد سوق ميتجار نام

  .اپل را صرفاً يك محصول قراضه مثل دل و كامپك نخواهد دانست
شايد «: نوشتاي  ويك در سرمقاله بيزينس. ت ورزيدندخارج از شركت با اين ايده مخالف نظرانِ صحاباكثر 

ببخشيد استيو، اصالً براي . افراطي را كنار بگذارد اين متمايز فكر كردنِ ،يو جابزوقت آن رسيده كه است
نقل  1اپل، جوزف گْرازيانو اسبقِاز مدير مالي » .د دادنهاي اپل جواب نخواه همين است كه معتقديم فروشگاه

ي  كند راه رشد در دنياي پر از پنير و كلوچه اپل اين است كه فكر مي هنوز هم مشكلِ«: قول آورده شد كه
قبل از «: فروشي گفت مشاور امور خرده ،2و ديويد گُلداشتاين» امروز، ريختن خاويار در حلق مشتري است

هاي فروشگاه را خاموش كنند، دو سال به  اينكه مجبور شوند به خاطر اين اشتباه دردناك و پرهزينه چراغ
  ».دهم نها فرصت ميآ

  
 

  چوب، سنگ، شيشه، فوالد
 

هاي  افتتاح شد؛ با باجه 4در ورجينيا 3كُرنر اولين فروشگاه اپل در مركز خريد تايسنز  ،2001مي  19در 
چوبي روشن و يك پوسترِ سفيد، كف ها دوباره  بدبين. از جان لنون و يوكو اونو ”متمايز فكر كن“ بزرگ

بازديدكننده داشتند ولي  250وِي به طور معمول هر هفته  هاي گيت فروشگاه. كرده بودنداشتباه 
در اين . بازديدكننده به خود جذب كردند 5.400اي  به طور معمول هفته 2004هاي اپل در سال  فروشگاه

يد براي ثبت ركوردي جد ،ميليارد دالر 1ميليارد دالر رسيد كه عبور از مرز  1.2ها به  سال درآمد فروشگاه
 شركت افزاري كه دقيقه توسط نرم 4ميزان فروش هر فروشگاه در هر . فروشي كافي بود در صنعت خرده

هاي  هماهنگي ميان بخشايجاد  الزم براي شد، بنابراين اطالعات بندي مي اليسون توسعه داده بود جدول
 .تگرف در اختيارشان قرار مياي  لحظه ، به طورتوليد، تداركات، توزيع و فروش
در يكي از «: گفت لي كلو مي. ها ادامه يافت ها، مشاركت جابز در تمام جنبه همزمان با رونق فروشگاه

ها، استيو باعث شد نيم ساعت وقت براي انتخاب رنگ  بازاريابي همزمان با گشايش فروشگاه جلسات
  ركت بوهليني ش طراحي عالئم فروشگاهي بر عهده» .اتاق استراحت صرف كنيم  لوگوي خاكستريِ

 .گرفت بود ولي تمام تصميمات اصلي را جابز مي 5سيوينسكي جكسون
با . ي ساخت آنها از دفاتر نكست با او مانده بود ها تمركز كرده بود كه ايده جابز به طور خاص روي پلكان

. شد واستار ميها را خ هاي در حال ساخت، بدون استثناء اعمال تغييرات در پلكان رفتن به هر يك از فروشگاه
ها و  ها به عنوان مخترع اصلي درج شده است؛ يكي براي پله نام او در دو گواهي ثبت اختراع پلكان

ند و ديگري براي يك سيستم وش كامالً شفاف كه با قطعات تيتانيومي به هم متصل مي ايِ هاي شيشه گاه تكيه

                                                            
1 Joseph Graziano 
2 David Goldstein 
3 Tyson’s Corner 
4 Virginia 
5 Bohlin Cywinski Jackson 
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 ي ديوارهبه عنوان  ،متصل به هم ايِ شيشهشامل صفحات   اي يكپارچه مهندسي خاص كه از يك بلوك شيشه

  .كند تقويتي استفاده مي
به  ، براي استراحتي حضورش در اپل اولين دوره در پايانِ 1985حتماً به ياد داريد كه جابز به سال 

 2002در سال او . فلورانس تحت تأثير قرار گرفت رنگ خاكستري روهاي سنگيِ ايتاليا رفت و از ديدن پياده
       روح است روهاي بي ها، شبيه پياده هاي روشن به كار رفته در كف فروشگاه ن نتيجه رسيد كه چوببه اي

از اين رو دستور داد . مديرعامل مايكروسافت را نگران كند 1دانم آدمي مثل استيو بالمر چيزي كه بعيد مي-
رنگ و بافت با  سازيِ شبيه نهادپيش ،وقتي برخي از همكاران. فرش كنند هاي فلورانسي سنگ كف را با سنگ

بايد از جنس عالي استفاده   حتماًآمد، اصرار كرد كه  تر در مي استفاده از بتون را دادند كه ده مرتبه ارزان
و از يك  ندزيبايي داشت ايِ دانه دانه مايل به آبي، بافت با رنگ خاكستريِ 2هاي پيِترا سرنا ماسه  سنگ. شود

: گفت جانسن مي. ندشد م ال كاسونه در فيرِنزوال واقع در نزديكي فلورانس استحصال ميمعدن خانوادگي به نا
تاريك و -هاي روشن كرديم چون بايد رگه مياز كوه را انتخاب  هاي استحصال شده سنگاز  ٪3فقط «

انتخاب  عيبي و بي مناسب كرد كه بايد رنگ و جنسِ استيو شديداً احساس مي. ندداشت خلوص مناسبي مي
بايد اطمينان  ،هاي مناسب ش آنها در اندازهرِها و ب بنابراين متخصصان فلورانسي پس از انتخاب سنگ» .كنيم

گذاري شود تا در هنگام نصب، كنار سنگ ديگري  كردند كه هر موزائيك سنگي، صحيح برچسب حاصل مي
  .كه طرح مكمل آن را داشت قرار گيرد

 
. ي جانسن و گروهش بود ، حاصل كوشش دو روزه3پاتوق نوابغ ، يعنيِها ي فروشگاه برجسته ديگر ويژگيِ

ي  تقريباً همه از تجربه. قرار شد همگي به بيان بهترين سرويسي كه در خاطرشان ثبت شده بود بپردازند
پنج نفر از جانسن لذا . صحبت كردند 4كارلتُن -فصل و هتل ريتز چهارحضور در رستوران  بخشِ لذت

يك ميز بلند و يك  ي ساخت چيزي بينِ كارلتُن فرستاد و سرانجام به ايده- دستيارانش را براي بررسي ريتز
هاي مك را سر ميز بگذاريم، اسمش هم  ترين بچه شود اگر باهوش چه مي«: به جابز گفت. بارِ رستوران رسيد

 ».شود پاتوق نوابغ مي
اينها . تواني بهشان بگويي نابغه نمي«: گفت. به نامش هم ايراد گرفت حتي. جابز ايده را احمقانه خواند

جانسن فكر » .هاي شغلي الزم براي كار پشت چيزي به اسم پاتوق نوابغ را كه ندارند مهارت. گيك هستند
ن ضمناً، استيو به م«: و از او شنيد شركت رفت يكي از مشاورانِ سراغِبه كرد قافيه را باخته ولي فردا  مي

 ».كار كنم ”پاتوق نوابغ“گفته روي لوگوي 
 :شدافتتاح  2006 به سالِمنهتَن تجلي پيدا كرد كه جابز در فروشگاه خيابان پنجمِ  بسياري از عاليقِ

كه آن ( پلكان هنريشما با قدم گذاشتن به داخل آن، از طريق يك و اي است  شيشه يك مكعبِوروديِ آن 
. العاده، با حفظ سادگي مكاني فوق. شويد كه در زير زمين قرار گرفته وارد ميبه فروشگاه ) اي است هم شيشه

اول،  ساعت باز بود و در همان سالِ 24روز هفته، روزي  7» .اين دقيقاً فروشگاه استيو بود«: به قول جانسن
                                                            

1 Steve Ballmer 
2 Pietra Serena 
3 Genius Bar 
4 Ritz-Carlton 
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. به اثبات رساند ،هفته هر بازديدكننده در 50.000هاي پرترافيك را با جذب  استراتژي حضور در مكان

)با افتخار اعالم كرد 2010جابز در سال .) بازديدكننده در هفته 250: وِي چقدر بود يتيادتان هست آمار گ :
مربع، اين فروشگاه بيش از هر فروشگاهي در جهان عايدي داشته و از نظر خالصِ دالري نه  متربه ازاي هر «

 ».2ديلز و بلومينگ 1حتي بهتر از ساكس. روشگاه استفقط در نيويورك، بلكه در تمام دنيا بهترين ف
مردم براي . ها را نيز به اوج برساند فروشگاه افتتاحِ قادر بود هيجانِ ،معرفي محصول جابز با همان جادويِ

گذراندند تا جزو اولين افراد  و شب را بيرون در خيابان ميخريدند  فروشگاه، رنج سفر را به جان ميافتتاح هر 
: هدر جايي نوشت ،هاي اپل دارد فروشگاه سايتي براي عالقمندانِ كه وب 3گَري آلن. باشندشده به آنجا وارد 

آلتو بگذرانيم و اين تجربه بدل شد به  سال داشت پيشنهاد كرد شب را بيرون از خانه در پالو 14پسرم كه «
ايم، از جمله در پنج كشور  ههاي زيادي را تجربه كرد بيداري من و او شب. يك رويداد اجتماعي جذاب

 ».ايم هاي زيادي را هم ديده آدم. مختلف
. عدد رسيد 326هاي اپل به  يك دهه بعد از افتتاح اولين فروشگاه، تعداد فروشگاه 2011در جوالي 

ميانگين درآمد . استشده در توكيو واقع  5لندن و بلندترين در گينزا 4بزرگترين آنها در كووِنت گاردن
. ميليارد دالر بوده است 9.8معادل  ،2010ميليون دالر و فروش كل در سال مالي  34ي هر فروشگاه  ساالنه

از درآمد اپل را  ٪15ها فقط  فروش مستقيم از طريق فروشگاه. اما نقش آنها فراتر از اين اعداد و ارقام است
اي فراگير و سر زبان انداختن نام تجاري اپل، به طور غيرمستقيم باعث  شود ولي با ايجاد همهمه شامل مي
  .اند هاي شركت شده تمام فعاليت افزونِ ترقي روز

  
، جابز همچنان به رؤياپردازي براي 2011پنجه نرم كردن با آثار سرطان در سال  و   حتي با وجود دست

خواست در ترمينال  هاي فروشگاهي آينده ادامه داد كه يك نمونه از آن، فروشگاهي است كه مي هپروژ
   7 .بر پا كند  شهر نيويورك در 6سنترال گرَند
  

قطعه  18منهتَن نشانم داد و به  عكسي از فروشگاه خيابان پنجمِ اش، در خانه يك روز بعد از ظهر
هاي  جديدترين تكنولوژي ساخت شيشه«: گفت. اشاره كرد وديمكعب ور ي نصب شده در هر طرف شيشه

بعد يك طرح » .هاي ذوب شيشه درست كنيم مجبور شديم براي خودمان كوره. هنري در زمان خودش بود
گفت  مي. ي بزرگ جايگزين شده بود قطعه 4ي مذكور با  قطعه 18 ،بيرون آورد و نشانم داد كه در آنديگر 

اين چالشي براي همگرايي تكنولوژي و هنرهاي  ،البته بار ديگر. بعد انجام خواهد داد ي اين كار را در مرحله

                                                            
1 Saks 
2 Bloomingdales 
3 Gary Allen 
4 Covent Garden 
5 Ginza 
6 Grand Central 

، بدل به پرسنل 315و با گرديد افتتاح ) اكتبر 5 در(روز پس از فوت استيو جابز  64، 2011دسامبر  9اين فروشگاه در    7
  م.ي محصوالت اپل شد يكي از بزرگترين مراكز عرضه
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تر  كوتاه متر سانتي 30اگر بخواهيم با تكنولوژي فعلي خودمان انجامش دهيم، بايد مكعب را «: زيبا بود

 ».هاي جديدي بسازيم براي همين مجبوريم در چين كوره. ولي من نخواستم ،درست كنيم
 طرحِ«: گفت مي. تا است 4اي بهتر از  شيشه بلوك 18به نظر او . داين ايده را نپسنديهرگز نسن ران جا

ي  مثل يك جعبه و تناسب دارد -در پشت- 1ما. ساختمان جي دارِ ستون فعلي به طرزي جادويي با ايوانِ
نظرش را با جابز هم به » .ستاكاري  افراط ها، شيشهبيش از حد  به گمانم شفاف كردن. درخشد جواهر مي

وقتي تكنولوژي چيز جديدي در چنته دارد، «: به قول جانسن. بحث گذاشت كه مثل هميشه ثمربخش نبود
. تر هميشه بهتر به عالوه اينكه براي او، كمتر هميشه بيشتر است و ساده. خواهد از آن استفاده كند استيو مي

تر و شما را در  اي بسازيد، بهتر است و ساده ي شيشه عبهبنابراين اگر شما بتوانيد با اجزاء كمتر يك ج
خواهد باشد؛ هم در توليد  جايي است كه استيو مي اين، درست همان. دهد ي سپاه تكنولوژي قرار مي طاليه

  ».ها محصول، هم در طراحي فروشگاه

                                                            
1 GM 
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 سفصل 
  

  استراتژيِ قطبِ ديجيتال
 

 پادــــتونز تا آیــــآیـاز  
 

  

 
  .2001نخستين آيـپاد، 

  
  

  نقاط نِوصل كرد
 

. نام داشت ”نفر اول 100“برد كه  را به تفرجي مي اپل ارزشمندترين كارمندانِ ،جابز سالي يك بار
نجات  قايقِ نفر را با خودت سوارِ 100اگر مجبور بودي فقط : شد انتخاب بر اساس يك راهبرد ساده انجام مي

 1ردوب جلوي يك وايت ،هر تفرج در پايانِاو كردي؟  كني و به شركت بعدي ببري، چه كساني را انتخاب مي
افراد براي اين كه پيشنهادشان در » بعدي كه بايد انجام دهيم چيست؟ ي پروژه 10«: پرسيد ايستاد و مي مي

نگ هستند نوشت و بعد آنهايي را كه معتقد بود گُ جابز پيشنهادات را مي. جنگيدند فهرست قرار بگيرد مي
خط  تا از آنها را 7زير  او اينجا بود كه. رسيد تايي مي 10گروه به فهرستي  ،بعد از كلي شوخي. زد ضربدر مي

 ».آييم كار بر مي 3ي انجام  فقط از عهده«: گفت كشيد و مي مي
اپل توانست فروش كامپيوترهاي شخصي خود را احيا كند و بعد زمان متمايز فكر كردن  2001در سال 
  .قرار گرفت ”!بعدش چه“در تفرج همان سال، احتماالت جديدي در فهرست . از راه رسيد

                                                            
  .كرد مناسب را ايجاد مي ميسر و تمركزِ جلسات رارد بود چرا كه كنترل كامل وب عاشق وايتاو    1
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 1نزدك تركيده و شاخصِ ”كام.دات“حبابِ . ديجيتال افتاده بود ي هحوزي افول بر  در آن دوره سايه

تكنولوژيك  شركت 3تنها  ،2001ي  ژانويه ي فوتبالِ در مسابقه. نيمي از راه رفته را به پايين برگشته بود
تر هم  عميق ،حس عمومي ركود. شركت سال قبل خيلي كم بود 17آگهي پخش كردند كه در مقايسه با 

ي انقالب تكنولوژيك بودند و  ، كامپيوترها مركز پرگار دايرهبه بعدسال از زمان تأسيس اپل  25براي . شد
ژورنال  استريت از وال 2والت ماسبرگ. رنگ باختن است اين مركزيت در حالِكه گفتند  حاال متخصصين مي

: گفت وِي علناً مي مديرعامل گيت 3جف ويتزن» .آور تبديل شده است چيزي كسالت«به كامپيوتر گفت  مي
»گيريم مركزي فاصله مي به وضوح داريم از كامپيوترهاي شخصي به عنوان صنعت.«  

و كل صنايع -توانست اپل  اي بود كه جابز به يك استراتژي جديد رسيد كه مي در چنين برهه
 قطب“ توانست بدل به مي ،كامپيوتر شخصي به جاي رفتن به حاشيه. را دگرگون كند -تكنولوژيك
هاي موسيقي گرفته تا  كننده هاي مختلف از پخش كه دستگاهاي مركزي  يعني وسيله :شود ”ديجيتال
ها را به آن متصل و سپس  برداري و عكاسي را با هم هماهنگ كند؛ شما تمام اين دستگاه هاي فيلم دوربين

زندگي “ها و آنچه كه جابز  ها، متن ويديوها،  ها، آهنگ تمام عكس شد مديرِ كامپيوتر مي. كرديد همگام مي
ي كامپيوتر را از انتهاي  اپل واژه-بود  اپل ديگر فقط يك شركت كامپيوتري نمي. خواند شما مي ”ديجيتالي

ابزارهاي ديجيتال از جمله  مديريت و مكينتاش با بدل شدن به قطب اصليِ -نام تجاري خود حذف كرد
  .گرفت مي اي تازه جانِ ،آيـفـُن و آيـپد و بعدها آيـپاد،

متعجب بود از اينكه  ؛ آن موقعاي راجع به صفحات گرامافون استفاده كرد سالگي از استعاره 30جابز در 
: شود شان ديده مي كنند و كمتر خالقيتي در زندگي اي پيدا مي سال الگوهاي فكري متحجرانه 30افراد باالي 

ولي » .آيند و هرگز از آنها بيرون نمي افتند مي ن الگوها گير ايي گرامافون درون شيارها ها مثل سوزنِ آدم«
 .اش بود ي زندگي سالگي، در شُرُف بيرون آمدن از شيار بسته 45خود در سن 

  
  

  4واير فاير
 

ها، از تكنولوژي فايرواير كه در اوايل  نگرش جابز مبني بر تبديل كامپيوتر به قطب زندگي ديجيتالي آدم
هاي  توسط اپل توسعه يافته بود، نشأت گرفت؛ يك پورت اتصال سريع براي انتقال فايل 1990ي  دهه

سازهاي ژاپني از آن، جابز  بيني دور بعد از استفاده. از دستگاهي به دستگاه ديگر) هاويديومثالً (ديجيتالي 
در . قرارش دهد ،آمدند بيرون مي 1999ي آيـمك كه در اكتبر  هاي به روز شده هم تصميم گرفت روي نسخه

به ) ها گرفته شده با دوربين(يي ويديوهاي  توانست بخشي از سيستم انتقال فيلم نظر او فايرواير مي
 .باشد) براي ويرايش و پخش(كامپيوترها 

                                                            
1 NASDAQ 
2 Walt Mossberg 
3 Jeff Weitzen 
4 Firewire 



ل  ص یف ـ  ٣٣٩ :صـفـحــه | س
سراغ به بنابراين جابز . داشت ي ويرايش فيلم عالي هم مي اجراي اين ايده، آيـمك بايد يك برنامه براي

ك براي م 1پريماير ي جديدي از ادوبي  و از آنها خواست كه نسخه، رفت ادوبيشركت اش در  دوستان قديمي
ا آنها گفتند كاربران مكينتاش ام. اي كه روي كامپيوترهاي ويندوزي هم عموميت يافته بود بسازند؛ برنامه

جابز بسيار عصباني شد و باز هم احساس خيانت . آنقدر كم هستند كه اين پروژه ارزش صرف وقت ندارد
ادوبي كار » .من بودم كه ادوبي را وارد نقشه كردم و آنها خيلي راحت به فنايم دادند«: بعدها مدعي شد. كرد

اس سر باز زد؛ اين در .فوتوشاپ براي مك اُ  اي پرمخاطبي مثل ادوبيه ي برنامه را بدتر هم كرد و از ارائه
كردند، بسيار  استفاده مي ادوبيهاي كاربردي  حالي بود كه مكينتاش بين طراحان و خالقاني كه از برنامه

 .پرطرفدار بود
 و علناً وارد روي آيـپد، عمالً 2فلش يك دهه بعد با ممنوعيت اجراي ادوبي. جابز هرگز ادوبي را نبخشيد

بود كه هميشه ميل به داشتن كنترل  آموختهاين درس ارزشمند را . افزاري شد جنگ با اين كمپاني نرم
ام بعد از خيانت ادوبي در  ديدگاه اوليه«: شود باعث تقويت سيستم مي ،كليدي يكپارچه روي تمام عناصرِ

جا  افزار را يك افزار و سخت آنكه كنترل نرمكاري ورود نكنيم مگر  و ، اين بود كه به هيچ كسب1999سال 
 ».گذاشتند مان مي صورت سرمان را زير بغل داشته باشيم، چون در غير اين

، توليد بودندبا هدف خدمت به افرادي كه فصل مشترك هنر و تكنولوژي  1999بنابراين اپل از سال 
براي ويرايش  3پرو كات افزار فاينال نرم :از اين جمله است ،افزارهاي كاربردي براي مك را شروع كرد نرم
 ويديوبراي انتقال  5دي وي دي ي قبلي است؛ آي تر از برنامه اي ساده كه نسخه 4موويـهاي ديجيتال؛ آي فيلم

براي خلق و تلفيق  7بند فوتوشاپ؛ گاراژ براي رقابت با ادوبي 6فوتوـنوري؛ آي هاي يا موسيقي به ديسك
  .ها و ديگر اقالم براي خريد آهنگ 9ها؛ و فروشگاه آيـتونز مديريت آهنگبراي  8موسيقي؛ آيـتونز

خودم ابتدا اهميتش را در «: گفت جابز مي. ي قطب ديجيتال خيلي زود در مركز توجه قرار گرفت ايده
اي به ج» .كند برابر ارزشمندتر مي 10دوربين شما را  ،يبرداري فهميدم، استفاده از آيـموو مورد دوربين فيلم
كنيد، شد آنها را در كامپيوتر ويرايش  شان كنيد، مي توانستيد تحمل خام كه هرگز نمي صدها ساعت فيلمِ

او عنوان  كنيدفهرست سازندگان را تدوين قرار دهيد، شان  رويمناسب هاي عالي و موسيقي  كتف
و ساخت چيزهاي  هااستعدادرش پروي بروز خالقيت،  اين به مردم اجازه. كننده را نيز به خودتان بدهيد تهيه

رد، اينكه كامپيوترهاي شخصي حاال به سمت همين مرا با خودش ب«: جابز مي گفت. داد را مي هنرمندانه
 ».رفتند پذيرش نقشي كامالً متفاوت از قبل مي

                                                            
1 Adobe Premiere 
2 Adobe Flash 
3 FINAL CUT PRO 
4 iMOVIE 
5 iDVD 
6 iPHOTO 
7 GARAGEBAND  
8 iTUNES 
9 iTUNES Store 
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هاي قابل حمل هم  شد، پس دستگاه اگر كامپيوتر بدل قطب ديجيتال مي: جابز بينش ديگري هم داشت

حمل تعريف شده  هاي قابل خروجيِ بسياري از عملكردهايي كه براي دستگاه. يافتند سازي مي مجال ساده
شد  وچك بود و نمينمايش ك آمد چرا كه صفحات ها، ضعيف از كار در مي ها يا عكسويديوبود، مثل ويرايش 
ولي . هاي كاربردي را در قابي كوچكتر از كف دست به نمايش گذاشت هاي پر از ويژگي به سادگي پنجره

 .آمد كامپيوتر خيلي راحت از پس اين كارها بر مي
   سازي همه چيز  با يكپارچه ،چنين رويكردي ي حاصله از نتيجهنظر جابز، بهترين از ... و يك چيز ديگر

خودش . آمد به دست مي -هاي كاربردي و فايرواير ، برنامههاافزار ، نرمها، كامپيوتري جانبيها دستگاه-
 ».شدم تر مي مؤمن ”ي راهكارهاي يكپارچه توسعه“روز به روز به «: گفت مي

ي چنين  از اين رو زيبا بود كه فقط يك شركت در موقعيتي مناسب براي توسعه ،اين دريافت شخصي
 ساختند، ميافزار  افزار بود، دل و كامپك سخت مايكروسافت توليد نرم كارِ. اي قرار داشت يكپارچهرويكرد 

در اين بين فقط . نوشت افزارهاي كاربردي مي ساخت، ادوبي هم كه نرم سوني يك عالمه دستگاه ديجيتال مي
اپل تنها شركتي «: ايم توضيح داد كهي ت جابز براي مجله. داد ي اين كارها را با هم انجام مي اپل بود كه همه

ي  تواند مسئوليت كامل تجربه را دارد، بنابراين مي -عامل افزار و سيستم افزار، نرم سخت- ست كه همه چيز ا
  ».ما قادر به كارهايي هستيم كه ديگران نيستند. كاربري را بر عهده بگيرد

  
ي خودتان را به ويديوتوانستيد  شما با فايرواير مي. بود ويديويكپارچگي با قطب ديجيتال،  اولين پيشتازِ

ك منتقل كرده، با آيـمووخواستيد آن را روي  بعد چه؟ شايد مي. ي در قالب يك شاهكار ويرايش كنيدم
زيادي ها وقت  با توليدكننده«: گفت جابز مي. دي بريزيد تا با دوستان در تلويزيون تماشا كنيد.وي.دي

او مثل هميشه » .ي اين يكي هم ما اول بوديم در عرضه. ارزان درست كنيم 1رايتر دي وي يگذاشتيم تا يك د
طراح  2مايك اوانجليست. سازي محصول براي كاربران تمركز كرد كه كليد موفقيت محصول بود روي ساده
از نگاهي به چند  جابز بعد :آورد ي برنامه را به ياد مي ي اوليه ي بازنگري نسخه افزاري اپل، جلسه گروه نرم

ي  اينجا يك برنامه«: رد كشيد و گفتوب رداشت و مستطيلي ساده روي وايتطرح، از جا پريد، يك ماژيك ب
ي  بعد روي دكمه. كشيم روي پنجره را مي ويديوبا ماوس يك . جديد داريم، فقط يك پنجره دارد

“Burn” اوانجليست الل شده » .است خواهيم بكنيم همين ي كاري كه مي همه. همين. كنيم كليك مي
ي  جابز حتي در طراحي دكمه. دي منجر شد وي دي ي آي برنامهمحيط كاربريِ  بود، همين ماجرا، به سادگيِ

“Burn” شان كرد هم كمك. 
دانست كه عكاسي ديجيتال هم در شُرُف انفجار است، بنابراين گام بعدي اپل تبديل  به خوبي مي او

اما در همان سال اول حداقل از يك فرصت خيلي مهم . عكاسي بود ديجيتال براي كامپيوتر به قطب
موسيقي  3رام براي سوزاندنِ دي در حال ساخت يك سي ها و تعدادي ديگر از شركت HP. پوشي كرد چشم

كه  به عالوه، آن اصرار همراه با عصبانيتش. داد ويديوها بودند ولي جابز حكم به تمركز اپل روي  دي روي سي
اي، به اين معنا بود كه حاال در  رام كاسه دي آيـمك بگذارند و نه سي دار زيبا رويِ رام شكاف دي حتماً بايد سي

                                                            
1 DVD Writer 
2 Mike Evangelist 
3 Burn 
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اي  هاي كاسه شدند زيرا هميشه ابتدا مدل هاي جديد به كاربران آيـمك، دچار تأخير مي  رام دي سيي  ارائه
انگار كه از قايق جامانده بوديم، الزم «: گفت جابز مي. دار هاي شكاف و بعد مدل آمد ها به بازار مي رام دي سي

 ي خالقيت يك شركت اين نيست كه هميشه در معرفيِ نشانه» .ماندگي را جبران كنيم بود سريعاً عقب
 . هاي جديد اول باشد، بلكه بايد بداند در شرايط عقب ماندن از رقبا، چطور دوباره به جلو خيزش كند ايده

  
  

  آيـتونز
 

2000از سال . تواند باشد اوليه، جابز به زودي فهميد كه موسيقي چه فرصت بزرگي مي با وجود غفلت 
 1هاي اشتراك فايل مثل نَپستر ها از سرويس دريافت آهنگو ها به كامپيوتر،  دي مردم انتقال موسيقي از سي

ميليون  320خام در امريكا به  دي در آن سال تعداد فروش سي. ها را شروع كردند دي براي انتقال به سي
 زدن  دي مردم واقعاً درگير سيشد نتيجه گرفت كه  بنابراين مي. ميليون نفر بود 281جمعيت كشور  .رسيد

كردم  حس مي«: هجابز در اين باره به فُرچون گفت. توانست به آنها آذوقه برساند اپل هنوز نمي اما ،شده بودند
 ».كرديم بايد سخت كار مي. قفس پريدهكودنم، فكرم اين بود كه مرغ از 

اي براي  هدف بعدي ساخت برنامه. رام دوكاره به آيـمك اضافه كرد ولي اين كافي نبود دي يك سي
هم مشغول طراحي  يهاي ديگر شركت. دي بود ها روي كامپيوتر و سپس انتقال به سي فهرست كردن آهنگ

يكي از . هاشان مسخره و پيچيده بود ولي برنامه ،ندمديريت محتواي موسيقي بود هاي كاربرديِ برنامه
هاي موجود  او به برنامه. بازارهايي بود كه انباشته از محصوالت درجه دو بودند شناساييِ ،هاي جابز هوشمندي

نگاهي  -كرد رامش عرضه مي دي همراه با سي HPاي كه  و برنامه 3ريِپل  مديا  ، ويندوز2باكس  جاك  لمثل ريِ-
تواند نيمي از  اند طوري كه يك نابغه هم فقط مي خيلي پيچيده«: ت و به اين نتيجه رسيد كهانداخ

 ».را كشف كند هاشان قابليت
يك  .كرد در اپل كار مي  سابقاً بود و افزار مهندس نرم او: شد صحنه وارد 4كيد همين موقع بود كه بيل كين

در  )،يك فورد اسپورت فورموال(رفت، تا با اتومبيل خودش  مي كاليفرنيا 5ي ويلوزِ روز داشت به پيست مسابقه
از يك دستگاه  ،كرد كه گزارشي پخش شد گوش مي 6پابليك  در راه به راديوي نشنال. مسابقه شركت كند

وقتي گزارشگر . كرد پخش مي MP3ها را با فرمت  كه آهنگ 7به نام ريو، موسيقيبراي پخش  قابل حمل
: كيد با خودش گفت كين» ،كند شما كار نمي ياد ذوق زده نشويد، چون با كامپيوترِمك، ز كاربرانِ«گفت 

  »!ام؟ پس من اينجا چكاره! آها«

                                                            
1 Napster 
2 Real Jukebox 
3 Windows Media Player 
4 Bill Kincaid 
5 Willows 
6 National Public 
7 Rio 
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براي افزار رابط  زنگ زد تا يك نرم - اپل هر دو از مهندسين اسبقِ- 2و ديو هلر 1به دوستانش جف رابين

مديريت  براي يا براي كار با ريو و برنامهافزاري  نرميك رابط شامل ، 3جم شان سانْد محصول. مك بنويسند
اي  فشار گذاشته بود تا برنامه وقتي جابز گروهش را تحت 2000در جوالي . ها بر روي كامپيوتر بود آهنگ

جم از راه رسيد و اپل هم به سرعت آن را قاپيد  كاربردي براي مديريت محتواي موسيقي بسازند، ناگهان سانْد
ي  افزار را در دهه ي نرم ي آنها با اپل ماندند و رابين بخش توسعه هر سه. (ش را به شركت برگرداندو سازندگان

ي  دانست كه يك بار فقط به شرطي به خبرنگار تايم اجازه را ارزشمند مي رابينجابز آنقدر . آتي اداره كرد
  .)اش را چاپ نكند مصاحبه با او را داد كه نام خانوادگي

برنامه مملو از انواع كاركردها و . شخصاً با آنها كار كرد ،جم به يك محصول اپلي ديل سانْدجابز براي تب
به جاي آن رابط كاربري كه شما را . تر كنند تر و بامزه جابز مجبورشان كرد آن را ساده. صفحات پيچيده بود

خواست كه بشود هر  كرد، يك كادر ساده مي مجبور به مشخص كردن نام هنرمند يا آهنگ يا آلبوم مي
گرفتند و نامش شد  -ل خورده بودكه مثل فلز صيق-ي مووـرا از آي آن قالب ظاهري. چيزي داخلش نوشت

 .آيـتونز
آيـتونز را به عنوان بخشي از استراتژي قطب ديجيتال معرفي و اعالم  2001ي  ژانويه ورد جابز در مك
با آيـتونز به انقالب موسيقي بپيونديد و ارزش «: ي كاربران مك به رايگان عرضه خواهد شد كرد براي همه

كالم بازاريابي او  تكيه. دها دوباره به راه افتا با گفتن اين، تشويق» .برابر كنيد 10تان را  هاي موسيقي دستگاه
  .)دي بزن روي سي( بگير، تلفيق كن، بسوزان: گونه بود براي توصيف آيـتونز اين

مصاحبه بد پيش . تايمز مالقات كرد يورك به طور اتفاقي با جان ماركوف از نيو ،ظهر جابز همان روز بعد از 
در حالي كه الگوهاي زيباي گرافيكي . داد به او نشانرفت ولي جابز در آخر جلوي مك نشست و آيـتونز را 

دوران اسيد چكاندن روي زبان هنوز از » .اندازد ام مي مرا ياد جواني«: گفت ،روي صفحه در رقص بودند
اش بوده  ي زندگي دي يكي از دو يا سه كار ويژه.اس.به ماركوف گفت كه مصرف ال. خاطرش محو نشده بود

 .ه بودند، قادر به درك او در اين مورد نبودندو اينكه افرادي كه هرگز اسيد نزد
  
  

  آيـپاد
 

جابز پي برد . حمل براي پخش موسيقي بود استراتژي قطب ديجيتال، ساخت يك دستگاه قابل گام بعديِ
ي كاربري را  تجربه ،كه اپل فرصت طراحي چنين دستگاهي به صورت همگام با آيـتونز را دارد و اين

حمل  صورت كه كارهاي پيچيده به كامپيوتر و كارهاي ساده به دستگاه قابل به اين .كرد خوشايندتر مي
ي دگرديسي اپل را زد و آن را از يك  اين سرآغاز تولد آيـپاد بود؛ دستگاهي كه جرقه. شد سپرده مي

  .ترين شركت جهان بدل كرد ي محض كامپيوتر، به ارزشمند سازنده

                                                            
1 Jeff Robbin 
2 Dave Heller 
3 Soundjam 
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كه به همكارانش گفت . هيجان خاصي براي اين پروژه داشت ،جابز به خاطر عشقش به موسيقي

ر، جان رابينشتين و ساير اعضاي گروه موافق فيل شيل» .كامالً آشغالند«بازار  كف هاي موسيقيِ كننده پخش
ها ور رفته و دست آخر همه را دور  كننده مدتي با ريو و ساير پخش ،آيـتونز ساخت تر در زمانِ پيش. بودند

فقط شانزده آهنگ توي  ”.اينها واقعاً گَندند“گفتيم  نشستيم و مي دور هم مي«: گفت ر ميشيل. ريخته بودند
  ».دادند و كار باهاشان خيلي سخت بود خودشان جا مي

را صادر كرد اما  موسيقيِبراي پخش مل ح قابل دستگاهدستور ساخت يك  2000 جابز در پاييزِ
پيشه چنين محصولي هنوز موجود نيست و از او خواست صبر  قطعات الزم براي ساخت، رابينشتين گفت

ليمر قابل شارژ براي دستگاه پيدا كند ـپ-دي مناسب و باتري ليتيوم.سي.بعد از چند ماه توانست يك ال. كند
در . خواني پيدا كنند كه در عين كوچكي، ظرفيت زيادي داشته باشد ديسكولي چالش بزرگتر اين بود كه 

به  ،اپل كنندگانِ بود كه رابينشتين براي بازديدهاي معمول و مالقات با تأمين) 2001ي  فوريه(همين هنگام 
  .ژاپن سفر كرد

مايشگاه بود ولي مهندسين توشيبا از محصولي جديد نام بردند كه هنوز در آز عادي،ي  در آخرِ يك جلسه
كه قادر به ) ي يك دالري نقره ي سكه اندازه هم(اينچي  1.8ي  يك حافظه. شد ي عرضه مي تا ژوئن آماده

آيد ولي  به چه كار مي كه آنها مطمئن نبودند .بود) آهنگ 1000حدود (ي پنج گيگابايت اطالعات  ذخيره
ولي اين را به روي » عالي بود! جيب لباس هزار آهنگ توي«: دانست مناسب چه كاري است رابينشتين مي

همان شب در هتل اُكورا . ورد توكيو بود جابز هم در ژاپن مشغول سخنراني در كنفرانس مك. خود نياورد
 10دانم چه كنيم، فقط به يك چك  حاال مي«: رابينشتين گفت. مالقات كردنديكديگر را محل اقامت جابز، 

سپس رابينشتين مذاكره با توشيبا براي خريد . بز بالفاصله چك را كشيدجا» .ميليون دالري نياز دارم
ي  براي گروه توسعه توانا زمان به دنبال يك مدير هاي توليدي را شروع كرد و هم انحصاري تمام حافظه

  .محصول گشت
حين او . بخش نويس و كارآفرين ممتازي بود، با ظاهري امروزي و لبخندي انرژي توني فيدل برنامه

ي كار در  همچنين سابقه. به تنهايي سه شركت تأسيس كرده بود 1تحصيل در دانشگاه ميشيگان
) هاي قابل حمل براي اپل و محل مالقاتش با اَندي هرتزفلد و بيل اَتكينسن ي دستگاه سازنده( 2مجيك جنرال

وارش به  تراشيده و ظاهر ياغي رِسگذراند، جايي كه با  3الكترونيكز  دوران بدي را هم در فيليپس. را داشت
ي ديجيتالي  كننده هاي جالبي براي ساخت پخش بعدها به ايده. مخالفت با فرهنگ كاري موجود پرداخت
با دوستش  كُلُرادويك روز در . ، سوني و فيليپس ناموفق ماند4نتوركز موسيقي رسيد ولي در فروش آن به ريِل

رابينشتين گفت كه اپل دنبال يك نفر براي . همراهش زنگ خورد تلفن ،كابين به اسكي رفته بود كه روي تله
ي اين  فيدل با اعتماد به نفس باال، خود را نابغه. گردد مي ”حمل دستگاه الكترونيكي قابل“كار روي يك 

 .رابيشتين هم او را به كوپرتينو دعوت كرد. حوزه خواند

                                                            
1 Michigan 
2 General Magic 
3 Philips Electronics 
4 Real Networks 
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استخدام خواهد ) شايد جانشين نيوتن(ر شخصي ديجيتال براي كار روي يك دستياكه كرد  فيدل فكر مي

اش  سه ماه از عرضه فقطشد ولي در ديدار با رابينشتين موضوع بحث سريعاً به آيـتونز تغيير يافت كه 
موجود را به آيـتونز وصل كنيم ولي افتضاحند، هاي  كننده ايم پخش سعي كرده«: رابينشتين گفت. گذشت مي

 ».گار بايد خودمان يكي بسازيمان. كامالً افتضاح
نتوركز يك چيزهايي ساختم و مشغول ساخت  در ريِل. من عاشق موسيقي بودم«: فيدل جا خورد

بعد از . حداقل به عنوان مشاور به گروه اضافه شودكه موافقت كرد  او» .بودم 1براي پالم MP3ي  كننده پخش
وقت اپل شود ولي  رابينشتين اصرار كرد كه اگر قرار است گروه را هدايت كند بايد كارمند تمام ،چند هفته

اين يكي از «: رابينشتين از حرفش عصباني شد و گفت. چون از آزادي خودش راضي بود ،فيدل مقامت كرد
توي پوست گردو  سپس دست فيدل را» .هاي عمري است توني، هرگز ازش پشيمان نخواهي شد آن تصميم

توني، ما اين «: هاي آن پروژه را جمع كرد و به محض ورود فيدل گفت از بچه )يا بيشتر(نفر  20. گذاشت
  ».هستي يا نه؟ همين اآلن تصميم بگير. وقت شوي دهيم مگر اينكه تمام پروژه را انجام نمي

ست كه توي اپل انجام اس اين كاري پ«: فيدل به چشمان رابينشتين زل زد، بعد رو به حضار كرد و گفت
و با حالتي » !بله«سپس مكثي كرد و گفت » گذاريد تا قرارداد امضا كنند؟ دهيد، مردم را تحت فشار مي مي

» .را خراب كرد رابيها بين من و  اين كار براي سال«: گفت خودش مي. آر با رابينشتين دست داد-رد-جلَ
 ».آن روز بخشيده باشد كنم هرگز مرا به خاطرِ ر نميفك«: رابينشتين هم اذعان داشت كه

اين  ،ها قبل جابز ماه. دانستند درگيري فيدل و رابينشتين مقدر بود زيرا هر دو خود را پدر آيـپاد مي
باتري و ساير قطعات را جور  ،نمايشگر ،ي توشيبا حافظه مأموريت را به رابينشتين سپرده بود كه او هم ديسك

رابي و ديگراني كه از حضور فيدل ناراحت . س فيدل را براي سر هم كردن اينها به اپل آورده بودكرده و سپ
ماجرا طور ديگري بود؛ او قبل از آمدن به اپل  ،اما از منظر فيدل ”.توني بالوني“گفتند  بودند به او مي

دنبال فروختن  ،ق با اپلدر سر داشت و حتي قبل از تواف MP3دستگاه پخش هايي براي ساخت يك  طرح
ي بغرنج كه چه كسي بيشترين اعتبار را به  به هر صورت اين مسئله. هاي ديگر بود به شركت هايش ايده

وب و حتي مطالب  ها، صفحات ها، مقاله ها در مصاحبه براي سال ،پروژه لقب بگيرد آيـپاد بخشيده و بايد پدرِ
 .مورد بحث قرار گرفت 2پديا وارد شده در ويكي

جابز آيـپاد را براي كريسمس . براي چند ماه آنقدر سرشان شلوغ شد كه جايي براي دعوا باقي نماند
هايي گشتند كه از  بنابراين به دنبال شركت. شد خواست و اين بدان معنا بود كه بايد در اكتبر معرفي مي مي

. توانست مبناي كار اپل قرار بگيرد اوردهاشان ميكار كرده بودند و دست MP3هاي  كننده قبل روي پخش
از . اين پروژه قرار است اپل را از نو شكل دهد«: فيدل به آنها گفت. برگزيده شد 3ريِپل سرانجام شركت پورتال

و متقاعدشان كرد با اپل يك قرارداد » كارمان موسيقي خواهد بود، نه كامپيوترآلن تا ده سال ديگر، كسب و ا
ر نظير پيچيدگي رابط كاربري، كوتاهي طول يِپل عيوب پورتال ،سپس گروه تحت نظرش. ي ببندندانحصار

  .طرف كرد هاي آهنگ را بر عمر باتري و محدوديت ساخت فهرست
  

                                                            
1 Palm 
2 WIKIPEDIA 
3 Portalplayer 



ل  ص یف ـ  ٣٤٥ :صـفـحــه | س
  

  !هخودش
  

آشكارسازي  :دو. اي تاريخي گيري لحظه شكل :د؛ يكمانَ ها مي جلساتي هست كه به دو دليل در خاطره
در اتاق  2001اي در آوريل  چنين جلسه. برد عمليات سازماني در نظر گرفته راهي كه يك مدير براي پيش

رابينشتين، . مقر اپل شكل گرفت و جابز تصميمات اساسي را براي آيـپاد اتخاذ كرد ي چهارمِ كنفرانس طبقه
تر جابز را نديده و اين  فيدل پيش. م در جلسه بودنده 1جي .ن انشيلر، آيو، جف رابين و مدير بازاريابي استَ

و، آو“وارد كه شد، صاف نشستم و با خودم گفتم «: گفت خودش مي. قابل درك بود كه از او مرعوب باشد
 ».شود رحم مي دانستم به وقتش چقدر بي كامالً جبهه گرفته بودم چون مي ”!اين هم از استيو

جابز طبق . ها شروع شد ساير شركت هاي جاريِ ي فعلي و فعاليت بالقوه جلسه با توضيحاتي راجع به بازار
وقتي اساليدي » .توانست بيش از يك دقيقه به اساليدها توجه كند نمي«: به قول فيدل. صبر بود معمول كم

يم چه دان نگران سوني نباش، ما مي«: داد، جابز ديگر بريد احتمالي بازار را نشان مي پخش شد كه بازيگرانِ
جابز سؤاالتش را  وبعد از اين حرف، ديگر اساليدي پخش نشد، » .كنند دانند چه مي ولي آنها نمي كنيم  مي

 اصلِ حال باشد و مستقيم برود سرِ داد در زمانِ استيو ترجيح مي«: فيدل يك درس بزرگ گرفت. شروع كرد
در » .”زني حرف مي يداني داري از چ مياگر به اساليد احتياج داري، پس ن“  :يك بار به من گفت. مطلب

فيدل سه مدل مختلف را به اتاق كنفرانس . عوض، تمايل به مشاهده، لمس و وارسي كردن چيزها داشت
. شان، برجسته جلوه كند ي محبوب آورده بود و با راهنمايي رابينشتين آنها را طوري نمايش داد تا نمونه

 .ر وسط ميز بودي چوبي د ي اصلي زير يك جعبه نمونه
 1.8ديسك . فيدل كار را با بيرون آوردن قطعات به كار رفته در دستگاه و چيدن آنها روي ميز شروع كرد

حين نمايش . ها، همگي برچسبِ وزن و قيمت روي خود داشتند دي كوچك، مدارها و باتري.سي.اينچي، ال
برخي از قطعات . هاي آتي صحبت كردند در سالي آنها  اندازه افت افت قيمت و  بيني قطعات، راجع به پيش
  .شد به هم وصل كرد را مثل جورچين مي

كه با سرب به وزن واقعي رسانده شده  گذاشتهاي مختلف پالستيكي را به نمايش  فيدل در ادامه مدل
ودن جابز به خاطر پيچيده ب. شد اولي يك شكاف داشت كه براي قراردادن كارت حافظه استفاده مي. بودند

ها از  د تمام آهنگكر ر باتري تمام ميي رم دايناميك داشت كه ارزان بود ولي اگ دومي يك حافظه. ردش كرد
بعد فيدل يك سري قطعات را كنار هم گذاشت تا نشان دهد كه . جابز اصالً خوشش نيامد. پريد روي آن مي

چشم جابز را گرفته اين يكي رسيد  به نظر مي. اينچي چه شكلي خواهد شد 1.8ي  دستگاه با ديسك حافظه
اميدوار بودم از «: گفت مي. كامل را به نمايش گذاشت سپس در اوج كار، فيدل جعبه را برداشت و مدلِ. است
 1.8ديسك سخت داراي ي  هاي ديگر هم خوشش بيايد ولي استيو درست دست گذاشت روي گزينه مدل

در فيليپس عادت داشتم براي چنين تصميماتي، «: زده شد تسازي هم شگف فيدل از فرآيند تصميم» .اينچي
 ».هاي متعدد رپوينت و بازبينيپشت سر هم به جلسه بروم، آن هم با كلي اساليد پاوِ

                                                            
1 Stan Ng 
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سپس بيرون رفت و » ي خودم را بگويم؟ حاال ايده«: ر رسيد كه پرسيدنوبت به شيل ،آن روز پس از فيدل

آن ويژگي خيلي زود به . با يك مشت آيـپاد كه همه در بخش جلويي يك ويژگي مشترك داشتند برگشت
ها را باال  آهنگ خيلي به اين فكر كرده بودم كه چطور فهرست«: گفت ر ميشيل. مشهور شد ”1آهنگ چرخ“

پس چه عالي بود كه يك چرخ جلوي آيـپاد . شد كه آدم يك دكمه را صد بار فشار دهد نمي و پايين كنيم،
هر . نورديد ها را در مي چرخانديد، به راحتي آهنگ ي جلوي آيـپاد مي وقتي انگشتتان را روي دايره» !بگذاريم

دها آهنگ به كرد، بنابراين حركت سريع بين ص چرخانديد فهرست را تندتر پيمايش مي چه بيشتر مي
 فيدل و مهندسينِبالفاصله » !!!هخودش«: اتاق را تكان داد، يك بار ديگر فريادي از جابز. شد سادگي ميسر مي

 .آهنگ گماشت ديگر را به كار روي چرخ
اش  هنوز تقاضاي اصلي. ساعته به خدمت گروه در آورد 24پروژه، جابز خودش را به صورت  با شروعِ

اگر به : در بدو كار يك معيار مهم براي كار با تمام صفحات رابط كاربري تعيين كرد. بود ”سازي ساده“
بود در سه حركت به آن برسد كه هر سه بايد واضح  آهنگ يا كاركردي در دستگاه نياز داشت، بايد قادر مي

سه حركت طول  توانست كار با يكي از صفحات را درك كند يا رسيدن به هدف بيش از اگر نمي. بودند مي
شد كه هر چه در چنته داشتيم روي  گاه مي«: گفت فيدل مي. شد گروه مردود مي كشيد، او عصبي و كارِ مي

همين موقع بود كه او از . داد ها لحاظ شده بود ولي جواب نمي مان تمام جنبه گذاشتيم و به گمان مشكل مي
استيو  ”!واي خدايا، نه“ :گفتيم و ما همه با هم مي ”به اين فكر كرده بوديد؟“ :گفت رسيد و مي راه مي

  ».شد كالً ناپديد مي ،ما ي كوچك كرد و مسئله مشكل يا رويكرد را از نو تعريف مي
گذاشت، فيدل و ديگران هم تلفني روي آخرين پيشنهاداتش  ها را تلفني در ميان مي هر شب جابز ايده

چيدند كه اين البته فقط در نيمي از  دسيسه مي خواه خودشانبراي هدايت او به سمت دلكردند و  بحث مي
ي استيو چه  گير اين بود كه جديدترين ايده هميشه فكرمان در«: گفت فيدل مي. داد موارد جواب مي

هر روز چنين چيزهايي توي . كرديم كه جلوتر از او قرار بگيريم مان را مي ي سعي تواند باشد و بعد همه مي
با . گذاري قيمت كرد يك سوئيچ باشد يا رنگ يك دكمه يا مشكلي در استراتژيِ ت، فرقي نميكار وجود داش

هستيد ديگرهايي مثل خودتان و پشتيباني دائم از هم كاري، مجبور به همكاري با آدم اين سبك.« 
سازي  براي ساده) آيـتونز(كاربردها از آيـپاد به كامپيوتر  جابز، انتقال حداكثريِ هاي كليديِ يكي از نگرش

  :گفت در اين باره مي. آيـپاد بود
  
طلبيد، الزم بود كاركردهاي  كه از نظر من بحث زيادي را مي-سازي واقعي آيـپاد  به منظور ساده«

كاري كرديم نتوانيد   براي مثال،. انگيز بود اين بحث. منتقل شود )روي كامپيوتر(دستگاه محدود و به آيـتونز 
ها را با آيـتونز مرتب و بعد به آيـپاد منتقل  بايد فهرست. رست آهنگ درست كنيدبا خود آيـپاد فه

كرد، پيچيدگي آنها و ناشي از عدم  مغز مي قدر خشك ها را اين زيرا چيزي كه ريو و ساير دستگاه. كرديد مي
و دستگاه را با هم آيـتونز و آيـپاد قادر شد كامپيوتر  بنابراين اپل با داشتنِ. باكس بود يكپارچگي با جاك

  ».يكپارچه و وظايف پيچيده را به كامپيوتر منتقل كند
  

                                                            
1 Trackwheel 
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ي مكتب ذن در تفكرات جابز و البته باعث حيرت همكارانش بود، عدم  ترين ويژگي آيـپاد كه نماينده مهم
به هيچ نيازي . هاي اپل نيز تسري يافت از دستگاه ديگر اين به بسياري. خاموش بود-ي روشن ي دكمه تعبيه

رفتند و هر زمان كه  شد به خواب مي هاي اپل در صورتي كه ازشان استفاده نمي دستگاه. اي نبود چنين دكمه
 ”بدرود. خاموش. كليك“بنابراين چه نيازي به . شدند كردي دوباره بيدار مي ها را لمس مي يكي از دكمه

 بود؟

آهنگ را در خود جا دهد؛  1.000توانست  مياي كه  حافظه: به ناگاه همه چيز سر جاي خود قرار گرفت
 ي؛ يك ارتباط فايروايرندداد ها را مي آهنگ و پيمايش آهنگي كه به شما امكان مديريت رابط كاربري و چرخ

آهنگ  1.000كرد؛ و يك باتري كه پخش  دقيقه ميسر مي 10ها با دستگاه را در زير  آهنگ سازيِ كه همگام
اين خيلي با “ :باره به جايي رسيديم كه به هم نگاه كرديم و گفتيم يك«: گفت يجابز م. كرد پشتيباني ميرا 

 اش را مان يكي دانستيم چقدر عالي است، چون عين روز روشن بود كه هر كدام مي ”.حال خواهد شد
يكي از » .تان آهنگ توي جيب 1.000: كلي هم خيلي قشنگ و ساده از كار در آمد مفهومِ. خواستيم مي

جابز با الهام گرفتن از نام آيـمك و آيـتونز، آن را آيـپاد  ”.پاد“ها پيشنهاد داد به آن بگويند  نويس خالصه
  .كرد نامگذاري

  
  

  به سپيديِ نهنگ
 

رفت تا شكل نهايي محصول را كشف كند كه يك روز  آيـپاد ور مي جاني آيو داشت با مدل پالستيكيِ
به . اي به ذهنش رسيد ايده ،به كوپرتينو - فرانسيسكو در سان- اش  صبح در اتومبيل، در مسيرِ آمدن از خانه

پشت  زنگ و به صورت يكپارچه، به استيلِ ضد باشد خالص ي دستگاه بايد سفيد ويهر :كه همكارش گفت
را  ”بودن مصرف  بار   يك“توليدي حس بد  اگر محصوالت«: در اين باره به من گفتآيو . شودتصل بدنه م

ص محصول است شخكنم، ت در مورد آيـپاد چيزي كه به آن افتخار مي. القا كنند، هيچ وقاري در آنها نيست
 ».كند دور مي ”بار مصرف بودن يك “كه آن را از حس 

نه فقط دستگاه، بلكه «: گفت آيو مي. بود فيد، بلكه بايد سفيد محض ميسفيد آيـپاد نبايد فقط س
ها بايد  كردند كه هدفون بقيه استدالل مي» .بود خالص مي ها و سيم و حتي آداپتور هم بايد سفيد هدفون

سفيد را انتخاب  ،من ولي استيو خيلي زود مطلب را گرفت و مثلِ«: هاي ديگر سياه باشد درست مثل هدفون
آيو آن . ها كمك كرد كه آيـپاد تبديل به يك نماد شود حالت موجي سيم» .كرد، چون صفاي خاصي داشت

  :كرد گونه توصيف مي را اين
  
طور نبود كه  اين. يك چيز معنادار و نه زودگذر راجع به آن وجود داشت كه خيلي هم آرام و معتدل بود«
شد، ولي ديوانگي خودش را هم با آن   فكرشده طراحي كامالً. تان بجنبد ها روي صورت ي گوشي  دنباله

. فام نيست بي سفيد فقط يك رنگ. خاطر است كه سفيد را دوست دارم به همين. هاي زيبا حفظ كرد هدفون
  ».نما و در عين حال به همين اندازه نامحسوس قوي و انگشت. بله خيلي خالص و ساكن هم هست
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هاي محصول نبود، بلكه  ل ساخت يك آگهي براي معرفي ويژگيفقط دنبا ،لي كلو گروه تبليغاتيِ

جوان بريتانيايي بلند و باريكي كه  ،جيمز وينسنت. خواست تولد نماد جديدي به نام آيـپاد را جشن بگيرد مي
در يك گروه موسيقي كار كرده و سابقاً ديجِي بود، اخيراً به آژانس تبليغاتي كلو پيوسته و طبيعي بود كه با 

ي انفجار  هاي دوره ياغي فقطي جديد متمركز شود و  اپل روي عاشقان موسيقي در هزاره آگهيِ ،ور اوحض
رد و و، بعد از طراحي يك سري بيلب1سوزان آلينسانگان ،با كمك كارگردان هنري. جمعيت را هدف نگيرد

 .آنها را روي ميز اتاق كنفرانس جابز چيدند تا او نظر دهد ،پوستر براي آيـپاد
و در سمت . اي سفيد زمينه آيـپاد در پس هايي از  هاي مرسوم قرار گرفت؛ عكس در سمت راست نمونه

به موسيقي حين گوش كردن  آدماي از يك  هاي گرافيكي و مدرن را چيدند كه در قاب آنها، سايه چپ نمونه
 ، حسِهابا آن«: گفت نت ميوينس. كرد ها با موسيقي ارتعاش مي سفيد هدفون  رقصيد و سيم مي ،آيـپادش اب

تمركز روي  او به دانكن ميلنر پيشنهاد» .ها را به تصوير كشيديم آهنگ باها  آدم ي شخصيِ قوي و رابطه
 سمتبه ولي استيو به محض ورود، . بگيرندهم جابز را  چشمِ را داد، به اين اميد كهچپ  سمتهاي  نمونه
 ه، چطوربه نظر عاليه«: و گفت ي سفيد نگريست زمينه در پس، به تصاوير درخشان محصول رفت راست

سمت چپ جم  - اليه منتهي- وينسنت، ميلنر و كلو از جاي خودشان در » .راجع به اينها صحبت كنيم
ها خوشتان  اُه، به گمانم شما از اين«: گفت .از نظر گذارندهم هاي مدرن را  باألخره جابز آمد و نمونه. نخوردند

گويند كه  نمي. دهند بيني، محصول را نشان نمي مي«: وينسنت گفت. تكان داد و نگاهي كردسري » .آيد مي
آهنگ  1.000«: توضيح استفاده كنند ي يك خطْ نمادين به عالوه تصاويرِ ايناز  كه پيشنهاد كرد» .چيست

پا و  بعد از كمي اين سمت راست ميز رفت وبه جابز دوباره . رساند اين به تنهايي منظور را مي» .تان توي جيب
ي استفاده از  اصالً باعث تعجب نبود كه بعداً نزد ديگران ايده. پا كردن، با پيشنهادشان موافقت كرد آن

ها  بچه. ترديدهايي در ميان بود«: به من كه گفت. را به خودش نسبت دهد اي سايه هاي مدرنِ آگهي
اينجا بود كه پستم به كار آمد و  ”آيـپاد كمك كند؟واقعاً اين چطوري قرار است به فروش “پرسيدند  مي

 ».شخصاً ايده را جلو بردم
يكپارچه، يك سود ديگر هم  هاي جانبيِ افزار و دستگاه جابز به اين نتيجه رسيد كه داشتن كامپيوتر، نرم

ي  ينهشد هز در نتيجه، مي. دارد و آن اينكه فروش آيـپاد منجر به باال رفتن فروش آيـمك خواهد شد
در حقيقت سه نشان؛ . هاي آيـپاد خرج كرد؛ يك تير و دو نشان تبليغات آيـمك را برداشت و روي آگهي

 : گفت جابز مي. دنآور تجاري اپل به ارمغان مي ها جواني و طراوت خاصي را براي نام چون آگهي

  
به عالوه، آيـپاد اپل را به . فروختتوان با تبليغ آيـپاد كلي آيـمك  وار را داشتم كه مي ي ديوانه اين ايده«

ميليون دالر به تبليغات آيـپاد منتقل كردم كه از نظر ديگران  75پس . آورد احياي نوآوري و جواني نائل مي
بازار  ولي همين، تضميني شد براي قبضه كردنِ. هم توجيه اقتصادي نداشت -ميليون 75-يك صدم آن 

 ».جلو بوديم در اين زمينه خرج كرديم، با نسبت يك به صد ما بيش از همه. هاي موسيقي كننده پخش
  

                                                            
1 Susan Alinsangan 
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جابز، كلو و وينسنت  هاي منتخبِ هاي نمادين همراه با آهنگ سايه ،آيـپاد هاي تلويزيونيِ در آگهي

هاي اصلي ما  انتخاب موسيقي در جلسات هفتگي بازاريابي، به يكي از سرگرمي«: گفت كلو مي. رقصيدند مي
و بعد ديگر قانع  ”ازشان متنفرم“ :گفت كرديم كه استيو مي هاي تندي پخش مي آهنگ. بدل شده بود

گروه اي موسيقي بسياري كمك كرد، از جمله ه گروه ها به شناخته شدنِ اين آگهي» .كردنش با جيمز بود
هاي كالسيك سبك  از اين گروه ساخته شد، يكي از آگهي ”ي ماماه“ي  ؛ آن آگهي كه با ترانه1پيز آيد بلك
  .ها است سايه رقص

زد و مصرانه  به وينسنت زنگ مي. گرفت بازنگري مي هاي جديد، وسواسِ جابز هميشه حين توليد آگهي
جيمز » .بيا فعالً دست نگه داريم. ست و مبتذلاگانه  كمي بچه يك«: گفت مي. شد مي آگهي خواستار لغو
 جابزْ ،و هميشه» هي صبر كن، اين يكي عالي خواهد شد«: كرد قانعش كند شد و سعي مي عصباني مي

  .شد آن مي ، آگهي ساخته و بعد او عاشقِراضي
ين رويدادهاي معرفي محصول، آيـپاد را به دنيا معرفي تر جابز در يكي از معروف ،2001اكتبر  23 روز در
سپس وقتي نوبت به رونمايي محصول رسيد، » .اين يك مك نيست: توجه«در كارت دعوت نوشته شد . كرد

: در عوض گفت. ي مخملي استفاده نكرد ي هميشگي ميز و پارچه هاي فني آن، از حقه بعد از تشريح توانايي
دستش را داخل جيب شلوار جينش كرد و يك » .جا توي جيبم يكي دارم نخيلي اتفاقي، درست همي«

دهد و درست توي  العاده، هزار آهنگ در خودش جا مي فوق كوچك اين دستگاه«: دستگاه سفيد بيرون آورد
 .روي صحنه خراميد ،و آن را داخل جيبش برگرداند و با تشويق حضار» شود جيب من جا مي

. دالري آيـپاد 399هاي فناوري وجود داشت، به خصوص راجع به قيمت  ين گيكدر ابتدا كمي بدبيني ب
گذاري  هاي ما را قيمت هايي است كه دستگاه احمق« كي ساخته بودند كه آيـپاد طرفدارِدر فضاي اينترنت، ج

بدل شد فراتر اينكه آيـپاد . كنندگان خيلي زود باعث پيشرفت آن شد با اين حال، استقبال مصرف» .كنند مي
مهندسي شاعرانه، تلفيق هنر و : دانست مي انش اپل خود را مناديكه  يزهاييچ آن ي تام و تمامِ به جلوه

 :سيستم خود بود يكپارچگيِ دارِ م استفاده را نيز وا آسانيِ. و طراحي برجسته و ساده ،خالقيت با تكنولوژي
جعبه، آيـپاد از فرط  با گشودنِ. مديريت موسيقي ي برنامهافزار و  كامپيوتر، فايرواير، دستگاه، نرم يكپارچگيِ

هاي موسيقي طوري به نظر  كننده ساير پخش كه شد آن باعث مي طراحيِ. درخشيد تان مي زيبايي در چشم
 .اند كه انگار در ازبكستان طراحي و توليد شده برسند
  

هيچ چيز اينقدر اپل را به سوي تا آيـپاد،  )كه بينشي خاص پشت طراحي آن بود(اول  از مكينتاشِ
پرسد  اگر هنوز كسي از خودش مي«: جابز به استيو لوي از نيوز ويك گفت. اي درخشان پيش نبرده بود آينده

وازنياك » .كنم عالي به او ارائه مي ست، من اين محصول را به عنوان يك دليلِاچرا اپل روي زمين باقي كه 
ي  ي خود تجديدنظر كرد و بعد از عرضه رچه بدبين بود، در فلسفههاي يكپا ها نسبت به سيستم كه مدت

افزار  به هر حال در كل تاريخ شركت، نرم. منطقي است كه اپل يگانه مخترع اين دستگاه باشد«: آيـپاد گفت
 ».هر دو است كاركرد بهترِ ،افزار با هم ساخته شده كه برآمد آن و سخت

                                                            
1 Black Eyed Peas 



ل  ص یف ـ  ٣٥٠ :صـفـحـه|  س
به طور اتفاقي بيل گيتس را در  ،انجام دادبا جابز وط به آيـپاد را ي مرب لوي شبِ همان روزي كه مصاحبه

گيتس حالي «: كرد كه تعريف مي» اين را ديده بودي؟«: شام ديد، آيـپاد را نشان او داد و پرسيد يك مهمانيِ
جديد،  ي فضايي با يك شيء روبرو شدن يك بيگانه :اندازد تخيلي مي- هاي علمي پيدا كرد كه مرا ياد آن فيلم

مربوط به  د تمام اطالعاتدا بيگانه امكان مي برقراري يك تونل اطالعاتي بين او و آن شيء كه به موجود
و تمام مدت  ،ها ور رفت آهنگ بازي كرد و با تمام دكمه گيتس با چرخ» .خودش منتقل كند را به مغزِشيء 

سپس مكثي كرد و » ست،ااي  العاده وقبه نظرم محصول ف«: آخر گفت دست. دي خيره بود.سي.چشمش به ال
  »كند؟ كار مي فقط با مك«: با حالتي آشفته پرسيد



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٥١ :صـفـحــه | و 

 یکس و فصل 
  

  فروشگاه آيـتونز
 

 رنگارنگم زِن  من فلوت
  
  
  
  

  1ميوزيك  وارنر 
 

افزار آيـتونز و  يكپارچه بين آيـپاد، نرم ارتباط. اپل با يك چالش مهم روبرو شد 2002در آغاز سال 
هاي جديد بايد از اين  يابي به آهنگ كرد ولي براي دست هاتان را ساده مي كامپيوتر شما، كار مديريت آهنگ

حركت دوم . گرفتيد ها را از اينترنت مي خريديد يا اينكه آهنگ دي مي سي رفتيد و ميمحيط دنج بيرون 
و حقوق  گذاري غيرقانوني و نقض قوانين حريم شخصي هاي اشتراك ن به سرويسمعموالً به معناي سرسپرد

دغدغه از  ها را بي اي براي كاربران آيـپاد گرفت تا آهنگ بنابراين جابز تصميم به ايجاد سامانه. بود معنوي
 .اينترنت بگيرند؛ راهي ساده، مطمئن و قانوني

حقوق  هاي ناقضِ سرويس طاعون رفتار غيرانسانيِ :بود صنعت موسيقي نيز با چالشي بزرگ روبرو شده
. كردند ها را به طور رايگان در اينترنت عرضه مي كه آهنگ 4و كازا 3نوتال ، جي2نپستر، گراكسترمثل نشر 

 .بود ها فعاليتگونه به خاطر اين  كه تا حدودي افت كرد ٪9، 2002هاي موسيقي در سال  دي فروش سي
 كردند تا بر سر يك استاندارد همگاني با نوميدي تقال مي ،توليد آثار موسيقاييهاي  متخصصين در شركت

از  6بيل رادوچِل شميوزيك و همكار  از وارنر 5پاول ويديچ. توافق كنند براي حمايت از حقوق نشرِ ديجيتال
رسيوم نيز اميدوار كردند و به پيوستن اپل به اين كنس با سوني روي اين قضيه كار مي 7وارنر ال تايم.اُ.اي

  . براي مالقات با جابز به كوپرتينو پرواز كردند 2002ي  بنابراين در ژانويه. بودند

                                                            
1 Warner Music 
2 Grokster  
3 Gnutella 
4 Kazaa 
5 Paul Vidich 
6 Bill Raduchel 
7 AOL Time Warner 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٥٢ :صـفـحـه|  و 
 1ويديچ سرما خورده و صدايش خراب بود، بنابراين نائبش كوين گيج. اصالً ديدار آساني نبود ،اين ديدار

بعد از . قرار شد و به ستوه آمد بيكم كم ، بود در رأس ميز كنفرانس نشستهكه جابز . را شروع كرد جلسه
شماها سرتان را زير «: گفت. ي كار را گرفت نمايش چهار اساليد، دستش را در هوا تكان داد و جلوي ادامه

بعد از يك . كرد گلويش را صاف كند و چيزي بگويد همه برگشتند طرف ويديچ كه سعي مي» .ايد برف كرده
جابز بعدها » .بايد كمك كني مشكل را حل كنيم. دانيم چه بكنيم ست، نمياحق با تو «: مكث طوالني گفت

 .سوني بود- از اين صراحت اندكي جا خورده ولي در كل موافق همكاري اپل با وارنر كه گفت
هاي موسيقي قادر به رسيدن به توافقي بر سر استانداردسازي متُد رمزگذاري براي محافظت از  اگر شركت

اين، كار را براي جابز . متعدد دور از دسترس نبود هاي موسيقيِ ي فروشگاه توسعههاي موسيقي بودند،  فايل
اندازي فروشگاه آيـتونز كه به اپل امكان كنترل فروش اينترنتي  كرد چرا كه تهديدي بود براي راه سخت مي

از  ،در كوپرتينو 2002ي  ي ژانويه اما سوني اين فرصت را دو دستي تقديم اپل كرد و بعد از جلسه. داد را مي
 .التأليف آن بود اختصاصي خود و دريافت حق ، زيرا مايل به حفظ فُرمتكردگيري  رهمذاكرات كنا

استيو را  تو كه«: رينگ، توني پركينز توضيح داده  براي خبرنگار رد 2يي مديرعامل سوني نوبويوكي ايده
اگر . گذارد نمي چيز را به اشتراك او روش خودش را دارد، نابغه هم كه هست، بنابراين هرگز همه. شناسي مي

رئيس وقت سوني در امريكايي  3هاوارد استرينگر» .كابوس است... شركت بزرگي باشي كار با او سخت است
  ».گويم، تالش براي همكاري با او اتالف وقت است به صراحت مي«: شمالي، راجع به جابز اين را اضافه كرد

وارنر،  ال تايم.اُ.ا تأسيس كرد و در همين اثناء اير 5پلي سرويس اشتراكي پرِس 4با يونيوِرسالهمراه سوني 
يك از اين دو  هيچ. را تأسيس كنند 8نت نتوركز پيوستند تا ميوزيك لنيز به ريِ 7آي.ام.و اي 6وارنر، برتلزمن تايم

هاي موجود را در آرشيو  داد بنابراين هر كدام فقط نيمي از آهنگ هايش را به ديگري نمي دو سرويس آهنگ
براي ها بودند و امكان مالكيت موسيقي  اشتراكي براي شنيدن آهنگ هاي وجه و، سرويسهر د. خود داشتند

در ضمن . ها را نداشتيد تان ديگر امكان دسترسي به آهنگ بنابراين با اتمام اشتراك ،وجود نداشتمشتريان 
 9شماره  -آميز ترديد - جايگاه. اي داشتند هاي كاربري مسخره هاي پيچيده و رابط هر دو سرويس محدوديت

رد سي كه پي» بدترين محصوالت تاريخ تكنولوژي« تاييِ 25   در فهرستي آن دو است ارائه كرد، برازنده 9و .
هاي موسيقي هنوز دور  دهد كه شركت اين دو سرويس نشان مي خسته كننده بودنِ«: اين مجله اظهار داشت

 ».چرخند خود مي

                                                            
1 Kevin Gage 
2 Nobuyuki Idei 
3 Howard Stringer 
4 Universal 
5 Pressplay 
6 Bertelsmann  
7 E M I 
8 Music Net 
9 PC World 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٥٣ :صـفـحــه | و 
 موسيقيِ. توانست تصميم به باز گذاشتن دست دزدان موسيقايي بگيرد مقطع، جابز به سادگي مي آندر 

عاشق هنرمندان هم بود،  ،مجاني براي آيـپادها ارزشمندتر بود ولي از آنجايي كه عالوه بر عشق به موسيقي
  :گفتبعدها به من . كرد موضع گرفت سرقت محصوالت خالقانه تلقي ميكه در مقابلِ آنچه 

 
اگر . هاي فكري دارد مان بستگي به توليد دارايي دانستم كه پيشرفت از همان روزهاي اول در اپل، مي«

اگر حفاظتي در بين نباشد، . كارمان نابود خواهد شد افزار ما تقليد يا دزدي كنند، كسب و  مردم از روي نرم
هاي فكري رو به  اگر حراست از دارايي. اهد ماندنخوافزار يا محصول جديد باقي  اي براي توليد نرم هيچ انگيزه

اصالً . ، ديگر هرگز امثال آنها پا به عرصه نخواهند گذاشتنوآورهاي  زوال برود، عالوه بر محو شدن شركت
ضربه شخصيت خود آدم هم كند، به  ميديگران را آزرده . اشتباهي است دزدي كارِ: چرا راه دور برويم

  ».زند مي
 

ي جايگزيني  ارائه ،راه براي متوقف كردن سرقتو در حقيقت تنها دانست كه بهترين  او به خوبي مي
: از اسكواير گفت 1به اَندي لَنگر. هاي موسيقي است روح شركت هاي خشك و بي جذاب براي سرويس

ه اصالً مايل به اين كار نيستند ولي متأسفان ،كنند ها را سرقت مي از مردمي كه آهنگ ٪80 كه معتقديم«
براي همه  ”.بياييد يك جايگزين قانوني درست كنيم“ :بنابراين گفتيم. مناسبي وجود ندارد قانونيِ جايگزينِ

هاي موسيقي، هنرمندان و اپل، همگي برنده خواهند بود و برد اصلي با كاربر است، زيرا با  شركت. مفيد است
 » .بهتر ديگر مجبور به دزدي نخواهد بود دريافت سرويسِ

صنعت موسيقي براي  را كليد زد و به ترغيب پنج شركت اصليِ» فروشگاه آيـتونز«پايي  بر ،بنابراين جابز
هرگز اينقدر وقت براي متقاعد «: گفت خودش مي. پرداخت ها آهنگ هاي ديجيتالِ نسخه فروشِ اعطاي مجوزِ

ها در  شركت نگرانيِ راي رفعِب» .ام كردن ديگران به انجام كاري كه براي خودشان مفيد است، صرف نكرده
فقط براي مكينتاش  ،جديد اين سرويسِ كه ها، جابز گفت آلبوم گذاري و فروش غيرمتمركزِ قيمت مورد مدلِ

توانستند ابتدا با خطري  بنابراين آنها مي. كامپيوترهاي شخصي بازاراز  ٪5يعني چيزي نزديك به خواهد بود، 
 مان استفاده كرديم تا مان در بازار به نفع هدف كوچك  از سهم«: خودشبه قول . ايده را امتحان كنند ،كم
  ».شان كنيم كه اگر قرار است فروشگاه خرابي به بار بياورد، كل دنيا نابود نخواهد شد قانع

خريدي ساده و انگيزاننده . سنت 99فروش هر آهنگ ديجيتال به قيمت : طرح پيشنهادي جابز اين بود
جابز اصرار داشت كه اين . ريخت موسيقي ميتوليد هاي  شركت به جيبِ - اي هر آهنگبه از-سنت  70كه 

هاي  گفت مردم با آهنگ مي. خواهد بود -ها يعني پيشنهاد خود شركت-  اشتراك ماهانه مدل بهتر از مدل حق
همدردي با “هايي مثل  كنند و براي همين دوست دارند ترانه ي خود ارتباطي عاطفي برقرار مي مورد عالقه

طور كه به جف  همان. را بخرند، نه اينكه براي مدتي محدود اجاره كنند ”سرپناهي براي طوفان“و  ”ابليس
اشتراكي هم بود ولي به احتمال زياد شكست  امكان اجراي مدل حق«: استُن گفت از رلينگ 2گودل
 ».خورد مي

                                                            
1 Andy Langer 
2 Jeff Goodell 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٥٤ :صـفـحـه|  و 
فقط باشد، نه اينكه هم ها  فروش تكي آهنگبه  مجازآيـتونز  جابز اصرار داشت كه فروشگاه ،به عالوه

هاي ضبط موسيقي  با شركتاو اين بدل به بزرگترين درگيري . هاي كامل كند مردم را مجبور به خريد آلبوم
براي يعني مشتري ها با دو يا سه آهنگ خوب و ده تا آهنگ مزخرف بود؛  شد چون كار آنها پر كردن آلبوم

ها و  برخي نوازنده البته مخالفت. بدهدهم را ي بد ها آهنگ ود پولِهاي خوب، مجبور ب گرفتن آهنگ
يك آلبوم خوب، «: گفت مي 2نيلز اينچ از ناين 1ترِنت رِزنور. داشتي هنري  جنبه، فقط طرحِ جابزها با  خواننده

را  سازي آهنگمن است كه به همين خاطر . كنند ها همديگر را تكميل مي يك زنجيره است كه در آن آهنگ
قبالً  ،اينترنتراه سرقت و دانلود از «: گفت ميجابز به من . بحث حل شداختالفات با  اين» .دوست دارم

 ».ها آهنگ  تكيِفروش  :وجود داشت اين روندها را از هم پاشانده بود و تنها يك راه براي مبارزه با  آلبوم
جابز كه عشق . كرد در قلب مشكل، شكافي عظيم بين عاشقان تكنولوژي و عاشقان هنر خودنمايي مي

 گرفته بوددر موقعيت پر كردن اين شكاف قرار  آنـَكخود به اين هر دو را در پيكسار و اپل اثبات كرده بود، 
  :گونه برايم توضيح داد كه آن را اين

  
براي . كردند را درك نمي ”خالقيت“هاي تكنولوژيك  شركت. در پيكسار متوجه يك افتراق بزرگ شدم«

ارزش قائل نبودند، مثل اين توانايي كه يك موسيقيدان فقط با گوش كردن به نيز شعور ذاتي افراد 
كردند كه  كر ميف آنها. توانند موفق باشند هاي صد هنرمند، به طور حسي بفهمد كدام پنج آهنگ مي آهنگ

خالق، منضبط و افراد چون به چشم خود ! نظمند بيذاتاً و   هاي خالق تمام روز فقط روي مبل افتاده آدم
هاي موسيقي كامالً از تكنولوژي  شركت هم، طرف ديگر در. هاي پيكسار را نديده بودند توانمندي مثل بچه

ولي اين دقيقاً . تكنولوژي و چند نفر را اجير كرد ي شود راه افتاد توي حوزه كردند مي فكر مي. بودند پرت
هاي  دان مثل اين بود كه اپل بخواهد چند نفر را براي توليد موسيقي استخدام كند، معلوم است كه موسيقي

دوي تكنولوژي   هاي درجه هاي ضبط موسيقي كه گير بازيكن آمد، درست مثل شركت گيرمان مي درجه دو
از يك سو توليد تكنولوژي به چه علت نيازمند نوآوري : فهمد ود كساني هستم كه ميمن از معد. افتاده بودند

  ».و شَم باال است و از ديگر سو چرا توليد كارهاي هنري نيازمند انضباط حقيقي است
 

وارنر داشت كه چگونگي متقاعد كردن  ال تايم.اُ.مديرعامل اي 3اي طوالني با بري شولر جابز رابطه
سرقت «: شولر به جابز گفت. به همكاري با طرح پيشنهادي فروشگاه آيـتونز را به سرش انداختها   شركت

سرويس “هنري تمام سپرهاي حفاظتي ما را از بين برده، تو بايد از اين توجيه استفاده كني كه چون 
 ».ربران خواهي بودداري، پس قادر به اعمال كنترل بهتري روي كا ”اي از آيـپاد گرفته تا فروشگاه يكپارچه

حاضر شولر تماسي از جابز دريافت كرد و تصميم گرفت ويديچ هم در گفتگو  ،2002يك روز در مارس 
راجر يعني ميوزيك  سپس جابز از ويديچ خواست به كوپرتينو بيايد و در صورت امكان رئيس وارنر . باشد
شبيه (بريتانيايي اهل كنايه، بامزه و باهوش بود  ايمز يك. گري داشت اين بار قصد افسون. را هم بياورد 4ايمز

                                                            
1 Trent Reznor 
2 Nine Inch Nails 
3 Barry Schuler 
4 Roger Ames 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٥٥ :صـفـحــه | و 
نت و جاني آيورا روي پرده  ”رو استيو خوش“داشت، بنابراين نمايش  و جابز اين را دوست مي) جيمز وينس

اي بر سر اينكه  بازي كرد و در مشاجره هم يك ديپلُمات را در همان ابتداي جلسه حتي نقش غيرمعمولِ. برد
كه آيـتونز را اجرايي -زنده نبودند، بين ايمز و ادي كيو سرطراوت و  چرا راديوها در انگلستان مثل امريكا با

هاي تكنولوژيك هستيم ولي چيز زيادي راجع به  ما آدم«: را گرفت، وارد بحث شد و گفت - كرده بود
 ».تمام كنيدپس بحث را . دانيم موسيقي نمي

ال، باخته و نتوانسته بود سرويس دانلود موسيقي نوپايش را  .اُ .ي اي مديره ايمز به تازگي در جنگ هيئت
دادم، هرگز  ال انجام مي.اُ.وقتي يك دانلود ديجيتال با استفاده از اي«: گفت خودش مي. بهبود ببخشد

ي آزمايشي از فروشگاه آيـتونز نشانش  جابز يك نمونه» .توانستم آهنگ را روي كامپيوتر لعنتي پيدا كنم نمي
او موافق پيوستن وارنر » .دقيقاً منتظر چنين چيزي بودم. آره، آره«: ايمز تحت تأثير قرار گرفت و گفت. داد

 .كمك كردهاي موسيقي  تكميل فهرست ساير شركت بهميوزيك به اين فروشگاه بود و به پيشنهاد خودش 
آورد  ويديچ به خاطر مي. داوارنر هم نشان د  سرويس را به ساير متخصصين تايم رق،در سفري به شجابز 

ي  ها كامالً شيفته خالف ساير مديرعامل جلوي يك مك نشست و بر ،بازي اسباب عشقِ هايِ مثل بچه«: كه
 زبينيِآيـتونز را شروع كردند؛ از جمله با فروشگاه جزئيات كاريِ ايمز و جابز چكش» .محصولش بود

و چگونگي عملكرد سيستم  ،هاي مختلف يك آهنگ روي دستگاه هاي مربوط به تعداد دفعات دانلود سياست
  .ها رفتند ساير شركت نوا كردنِ كه به زودي حاصل شد، به سراغ هم دوجانبه پس از توافقِ. ضدسرقت

  
  

  هاي متحد گربه
 

ي كاري او شامل  حوزه. رسالبود، رئيس يونيوِ 1فرد كليدي براي حضور در فهرست داگ موريس
 4هاي معروفي مثل موتاون طور شركت و همين 3ري، ماريا ك2َمينم، اU2العاده پرطرفداري مثل  هنرمندان فوق
 نفوذ او بيش از هر شخص با. موريس به مذاكره روي خوش نشان داد. بود 5ام.اَند.اي-فنيگ-و اينترسكوپ

هاي موسيقي روي هم  هاي تكنولوژي در شركت از آن اوضاع ناراحت و با غول ،ي موسيقي ديگري در حوزه
 .همه جا پر شده بود از دزدي ،درست مثل غرب وحشي«: براي من تعريف كرد كهموريس . ريخته بود

كه د كامالً مشخص بو. خورد كرديم شكست مي هر كاري مي. فروخت كس موسيقي ديجيتال نمي هيچ
  ».ي تكنولوژي را نداريم هاي حوزه هاي بچه مجموعه مهارت

داشت، موارد مهم را خالصه به او  مي  ايمز همين كه با جابز به سمت دفتر موريس در برادوِي قدم بر
چيز را طوري كنار هم جمع  زده شد از اينكه جابز چطور همه  موريس شگفت. جواب هم داد. تفهيم كرد

كار استيو «: هاي ضبط موسيقي امن خواهد بود كننده راحت و هم براي شركت مصرف كرده كه هم براي
                                                            

1 Doug Morris 
2 Eminem  
3 Mariah Carey 
4 Motown 
5 Interscope-Geffen-A&M 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٥٦ :صـفـحـه|  و 
مو الي درز نقشه . ي آيـتونز و خود آيـپاد فروشگاه آيـتونز، برنامه: نظير بود، يك سيستم كامل داشت بي

 ».داشت ي جامع يك بسته. رفت نمي
به معاون . گشود - سيقي فاقدش بودندهاي مو كه شركت- بينش تكنولوژيك جابز  موريس لب به تحسينِ

هيچ كس  ،البته كه بايد براي انجام اين كار به جابز اعتماد كنيم، چون بين ما«: تكنولوژيك خود گفتامور 
رسال را به همكاري با جابز متخصصين يونيوِ ،ولي اين حرف» .شود چيزي راجع به تكنولوژي سرش نمي
آنها چند محدوديت . از اعتراض منع و مجبور به پذيرش توافقات كرد را متقاعد نكرد، لذا موريس شخصاً آنها

اضافه كردند تا هر آهنگ را نتوان روي تعداد ) مديريت حقوق ديجيتاليبراي سيستم اپل ( 1ديگر به فرپلي
يمز و ا ولي در كل، با ماهيت اصلي فروشگاه آيـتونز كه جابز با كمك. پخش كردريخت و   زيادي دستگاه

 .همگام شدند همكارانش در وارنر طراحي كرده بود،
 الكالمِ هم زنگ زد؛ رئيس عجول و سريع 2يووينآي جابز شد كه به جيمي  موريس آنقدر شيفته

گذشته هر روز با  يووين و موريس بهترين دوستان هم و در طول سي سالِآ. دي.اَند.اي-فنيگ-اينترسكوپ
بنابراين . ستاوقتي استيو را ديدم احساس كردم ناجي ما « : گفت موريس مي. در تماس بودند يكدگير

 » .اش را بپرسم بالفاصله جيمي را آوردم تا عقيده

ي كار  ي اوليه شد و هنگامي كه آيووين به كوپرتينو آمد تا نمونه العاده جذاب مي جابز در مواقع لزوم، فوق
بيني چقدر ساده است؟  مي«: پرسيد از آيووين مي. ي جذابيت خود را تا ته چالنده بود دكمهاستيو را ببيند، 

اين  ي ساده ساختنِ كسي از عهده  هاي موسيقي هيچ در شركت. اند هاي شما عمراً چنين چيزي نساخته بچه
  ».آيد بر نمي

 ،و هر دو» كارش حرف ندارد. گفتي درست مي! هاين بابا تَك«: آيووين بالفاصله به موريس زنگ زد و گفت
تواند  سوني عمراً نمي«: آيووين به موريس گفت. دو سالي ناليدند كه با سوني تلف شده بودن بابت آاز 

آيووين به من . انصراف از كار با سوني و پيوستن به اپل توافق كردند بر سرِ نبنابراي» .را حل كندما مشكالت 
در اپل،  !يك افتضاح تاريخي ،كننده است ، واقعاً ديوانهكه چرا سوني اين فرصت را از دست داداين«: گفت

اما در . كرد كنند، هر كه را الزم بود اخراج مي هاي مختلف با هم لجبازي مي كافي بود استيو بو ببرد كه بخش
 ».ها با هم در جنگ بودند ي بخش سوني، همه

ساخت و بخش موسيقي با  كننده محصوالت خوشگل مي در سوني، بخش الكترونيك براي مصرف
ولي از آنجايي كه هر كدام به دنبال منافع خود . كرد كار مي) از جمله باب ديالن(داشتني  دوستهنرمندان 

 .بندي عملي برسد ي سرويسي يكپارچه، به جمع بودند، سوني هرگز نتوانست براي ارائه
دار مذاكره با جابز براي بررسي مشاركت سوني   رئيس جديد بخش موسيقي در سوني، عهده 3اَندي ليك

ي خودش در خبررساني  ي برجسته ليك سركش و باهوش به تازگي از حرفه. ر فروشگاه آيـتونز شدد
دانست  و مي -بود 5سي.بي.ان سيئو ر 4اس.بي.بخش اخبار سي ي هكنند تهيهتر  او پيش- تلويزيوني آمده بود 

                                                            
1 Fairplay 
2 Jimi Iovine 
3 Andy Lack 
4 CBS 
5 NBC 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٥٧ :صـفـحــه | و 
گفت، فروش آهنگ  پيش خودش مي. خود را هم حفظ كند  طبعي افراد، حس شوخ كردن چطور ضمن برآورد

 اكثرِرسيد در صنعت موسيقي  كه به نظر مي- در فروشگاه آيـتونز براي سوني هم ديوانگي است و هم حياتي 
برد، نه فقط از سهمش در فروش  اپل مثل يك راهزن از اين رهگذر استفاده مي. ها چنين باشند تصميم

شان در  هاي موسيقي به خاطر نقش اشت كه شركتليك اعتقاد د. بلكه از باال رفتن فروش آيـپادها  موسيقي،
  .افزون آيـپاد، بايد از فروش هر دستگاه مبلغي را دريافت كنند موفقيت روز

دنبال يك شراكت واقعي با كه  داشتو ادعا كرد  ميبا ليك ابراز موافقت  جابز در بسياري از مكالمات،
استيو، اگر براي فروش هر دستگاه چيزي به «: ش به او گفتمليك با آن صداي ب. هاي موسيقي است شركت

. كند ست كه به فروشش كمك ميادستگاه زيبايي است ولي موسيقي ما . دهي، كنارت هستم سوني مي
  ».طوري من هم راضي خواهم بود اين

وريس و راجر داگ م پيشِ ،آميز ولي بعد با حالتي توطئه» من باهاتم«: گفت مي به او مواقع جابز در بيشترِ
 آن دوي  اي از بازار موسيقي ندارد و به اندازه سررشته و ليك اصالً قضيه را نگرفته :گفت رفت و مي ايمز مي

كرد ولي آن چيز  با يك چيز موافقت مي مرسوم و متداول،استيو به سبك «: ليك به من گفت. باهوش نيست
شناسِ  آسيب ،در كل. كرد مي حذفضيه را از ميز مذاكره اول شما را آماده و بعد ق. پيوست هرگز به وقوع نمي

 » .هم بود نابغهو البته، . خورد خوبي بود كه در مذاكرات به دردش مي

جابز هم بيكاري ننشست و با تملق و . ديد ليك بدون پشتيباني ديگران شانس پيروزي خود را ناچيز مي
اگر «: گفت ليك مي. در صف اتحاد با اپل نگه داشت هاي موسيقي را اش، ساير شركت شَم بازاريابي چاشنيِ

حساب بگيريم، يعني درآمدي دو برابر آنچه كه با نوميدي  شد حق ماند، مي مي متحدصنعت موسيقي 
زد، بنابراين اپل بايد انصاف نشان  هاي ما بود كه فروش آيـپاد را رقم مي آهنگ. كشيديم انتظارش را مي

فروش آيـپاد را  ،ها در آيـتونز فروش آهنگ: هاي استراتژي يكپارچگي جابز بود ايياين البته از زيب» .داد مي
دليل اصلي عصبانيت ليك اين بود كه سوني هم . ي خود فروش مكينتاش را برد و آن هم به نوبه باال مي

ر يك ميز افزار و توليد محتواي سوني هرگز دو افزار، نرم هاي سخت پتانسيل چنين كاري را داشت ولي بخش
 .شدند جمع نمي

هاوس خود در  در يكي از سفرهايش به نيويورك، ليك را به پنت. جابز سخت كوشيد ليك را راضي كند
: گفت ليك مي. سفارش داد - بلغور جو و انواع توت-ي مفصلي  صبحانه فصل دعوت كرد و باالي هتل چهار

. عاشق كسي نشومدر كار به من ياد داده بود كه  1شداد ولي جك وِل بروز ، از خودشچيزي فراتر از اشتياق«
 ”اي، عاشقش خواهي شد تو قضيه را نگرفته“ :دانستم كه خواهند گفت مي. شد گول زد موريس و ايمز را مي

 ».به همين سادگي بود كه من در صنعت موسيقي منزوي شدم و
با هر . جويانه باقي ماند ستيزه ،رابطهحتي بعد از موافقت سوني با فروش محتواي موسيقي در آيـتونز، اين 

 سرِ ي مشكلْ ندي، تقريباً همهدر مورد اَ«: كرد جابز ادعا مي. شد اي بر پا مي نوسازي و تغييري معركه
گاهي فكر . نيامد كارش بر  وقت صنعت موسيقي را درك نكرد و از عهده واقعاً هيچ. اش بود خودخواهي

وقتي به ليك گفتم كه جابز چه نظري راجع به او داشته، جواب » .كردم او فقط يك مگس مزاحم است مي
  ».جنگيدم، پس قابل فهم است كه چرا چنين نظري داشته من براي سوني و صنعت موسيقي مي«: داد

                                                            
1 Jack Welch 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٥٨ :صـفـحـه|  و 
بسياري از . كافي نبود ،هاي ضبط موسيقي براي همكاري با آيـتونز نوايي شركت همفقط با اين همه، 
ها و ممانعت از  نظارت شخصي بر توزيع ديجيتالي آهنگ حقخود،  هايايي در قرارداده بند هنرمندان با ذكرِ

هاي درجه  از اين رو جابز تصميم گرفت شخصاً چند نفر از موزيسين. فروش تكي آنها را در اختيار داشتند
  . كرد ر ميتصوكه تر از آنچه  بخش كه بدل شد به مأموريتي بسيار سخت يك را وارد فروشگاه كند؛ كاري لذت

جگر و   بونو، ميك :نفر از هنرمندان شاخص ديدار كرد، از جمله 24قبل از افتتاح فروشگاه، جابز تقريباً با 
گفت الزم  و مي ،ي من، مثالً ساعت ده شب زد به خانه رحمي كامل زنگ مي با بي«: گفت ايمز مي. 1شريل كلو

توانست اين همه هنرمند را  كسي جز او نمي كامالً مصمم بود، هيچ. را هم راضي كند 3ناودو م 2است لد زِپلين
. او به مقر اپل آمد بود كه براي ديدنِ 4دري.ترين مالقات با دكتر  احتماالً عجيب» .به مشاركت راضي كند

ه نياز به حضور در اين بره اما. دانست از رپ بيزار است جابز عاشق بيتلز و ديالن بود ولي خودش هم مي
اپِرها در فروشگاه آيـتونز داشت، بنابراين با دكترم مينو ساير ر.دري كه مرشد اآمد م به حساب ميمين، 

دري .ي فروشگاه آيـتونز با آيـپاد را نشان داد، دكتر بعد از اينكه طرز كار يكپارچه. اي سرّي گذاشت جلسه
 »!فتپسر، باألخره يكي قضيه را گر«: بلند جار زد

ساحل غربي به  او در تورِ. نواز بود ترومپت 5ساليق موسيقايي، وينتُن مارساليسِ طيف در سوي ديگرِ
جابز اصرار كرد كه . ديداري با لورين پاوِل داشت ،لينكُلن  مشغول بود و در مركزِ 6آوري اعانه براي جز جمع
» خواهد چي جستجو كني؟ دلت مي«: پرسيد .اش آيـتونز را به او نشان دهد آلتو بيايد تا در خانه پالو

مارساليس  حتي با اينكه توجه» !كند ببين چه كارها كه نمي«: و جابز گفت» بتهوون«: مارساليس جواب داد
مارساليس بعدها » .ببين رابط كاربري چطور است«: جابز از تالش دست بر نداشت ،شد از موضوع پرت مي

دهم و به خودش هم اين را گفتم ولي او دو  زياد به كامپيوتر اهميت نمي من«: اين طور از آن ديدار ياد كرد
ل زدم به خودش. واقعاً شكارچي انسان بود. ادامه داد تمام ساعتمن بعد از يك مدت به جاي كامپيوتر، ز .

  ».اي كه به كارش داشت شدم ي عالقه چون شيفته
فرانسيسكو  ساندر  7آيـتونز را در مركز موسكان، جابز فروشگاه اينترنتي 2003آوريل سال  28در 

و صورتي كه از روي عمد اصالح  بود شده و از روي پيشاني عقب رفته  كوتاهحاال با موهايي كه . رونمايي كرد
اينترنت اصالً براي توزيع « :داد كه چطور نَپستر اثبات كرده كهزد و توضيح نشده بود، روي صحنه قدم 

. گذارند ها را مجاني به اشتراك مي سپس گفت كه اوالد نَپستر مثل سايت كازا، آهنگ »!موسيقي ساخته شده
هاي  اين سرويس هاي منفيِ چطور با اين رقابت كنيم؟ براي پاسخ به اين پرسش شروع كرد به توضيح جنبه

ساله  17هاي  ها توسط بچه خيلي از اين آهنگ«: كيفيت بودند هاي اشتراكي اغلب نامطمئن و بي فايل. مجاني

                                                            
1 Sheryl Crow 
2 Led Zeppelin  
3 Madonna 
4 Dr. Dre 
5 Wynton Marsalis 
6 Jazz 
7 Moscone 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٥٩ :صـفـحــه | و 
ها  آهنگ درآمد به عالوه هيچ امكاني براي گوش دادن به پيش» .خوب نيست  شده و كارشان اصالً تبديل
 ».هاي ديگر را خراب نكنيم بهتر است حاصل كار انسان. بدتر از همه سرقت است«: اضافه كرد سپس. نبود

. اينكه هيچ جايگزيني وجود نداشتهاي دزدي تكثير شده بودند؟ جابز گفت، به خاطر  چرا اين سايت
كارها با شما رفتار  مثل تبه«: نت، به قول خودش ي و ميوزيكپل س اشتراكي مثل پر هاي حق سرويس

بعد يك اساليد از باب . هاي زندان مجرمي پشت ميله: اين را كه گفت اساليد جالبي نشان داد» كردند، مي
نه اينكه فقط آنها را -شان باشند  هاي مورد عالقه آهنگخواهند صاحب  مردم مي«: ديالن روي صفحه آمد

 ».اجاره كنند
تصميم گرفتند با كمك ما دنيا را «: هاي ضبط موسيقي سپس مژده داد كه بعد از مذاكرات فراوان، شركت

. شد كرد و هر روز بزرگتر مي ي موسيقي كارش را شروع مي قطعه 200.000فروشگاه آيـتونز با » .عوض كنند
دي بريزد،  هاي خودش باشد، آنها را روي سي توانست مالك آهنگ ي او با استفاده از آيـتونز كاربر مي فتهبه گ

 :دي وي دي مووي و آيـاز كيفيت موسيقي مطمئن باشد، قبل از دانلود به قسمتي از آهنگ گوش كند و با آي
ي  الته كافه قيمت ك سومِسنت، كمتر از ي 99قيمت؟ فقط » .ي شخصي زندگي خودش را بسازد قطعه«

كشيد و از  دقيقه طول مي 15چرا ارزشش را داشت؟ چون دانلود آهنگ دلخواه از سايت كازا . استارباكس
: دالري 4 جوييِ فقط براي يك صرفه  ساعت وقت 1سپس محاسبه كرد كه با صرف . دقيقه 1آيـتونز فقط 

با آيـتونز، ديگر كار شما « :و يك چيز ديگر» !كنيد تلف ميتان را  وقت دستمزد حداقلِ داريد براي زيرِعمالً «
  ».ستابلكه يك كردار نيكوي انساني . دزدي نيست

 :هاي صنعت موسيقي بود از جمله بلندترين صداي تشويق آن رويداد، متعلق به رئساي شاخص شركت
هاي وارنر ميوزيك كه در  و تمام بچه ،بال معروف جيمي آيووين با آن كاله بيس شدر كنار ،داگ موريس

ميليون آهنگ  1بيني كرد كه آيـتونز در شش ماه  ادي كيو مسئول فروشگاه پيش. رديف اول نشسته بودند
در «: جابز اعالم داشت. ميليون آهنگ فروخت 1ولي فروشگاه آيـتونز فقط در شش روز . خواهد فروخت

 ».ت موسيقي ياد خواهند كردي عطف صنع به عنوان نقطه ”اين“تاريخ، از 
  
 

 مايكروسافت
  
  ».به فنا رفتيم«
  

مدير مايكروسافت در  1در ايميل صريحي شده بود كه جيم آلچين ”سالم“جايگزين  ي فوق جملهتك 
غير از . روزي كه فروشگاه آيـتونز را ديد، براي چهار همكارش فرستاد صبحِ 5ي ويندوز، ساعت  بخش توسعه

موسيقي را راضي به همكاري ضبط هاي  چطوري توانستند شركت«: آن، فقط يك خط ديگر نوشته بود
 »كنند؟

                                                            
1 Jim Allchin 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٦٠ :صـفـحـه|  و 
وقتي اين را به «: مايكروسافت جواب رسيد اينترنتيِ تجارت مدير گروه 1عصر همان روز از ديويد كُول

و » ايم ، آن وقت ديگر واقعاً به فنا رفته)را هم ارائه كنند يي ويندوز زنم نسخه حدس مي(ز هم بياورند ويندو
نيازمند « :و افزود كه اين» اين نوع خدمات را هم به بازار عرضه كند« :گروه ويندوز نياز داردكه نوشت 

» .ود، چيزي كه امروز نداريمست كه كاربر را نشانه برااي  گذاري روي سرويس يكپارچه تمركز و هدف
  .كاربرد نداشت ،اپل مالِ اي مشابه ي سرويس يكپارچه براي ارائه ،)MSN(سرويس اينترنتي مايكروسافت 

و » دوباره جابز و اپل« :طور شروع كرد اين. همان شب واكنش نشان داد 10:46خود بيل گيتس ساعت 
دهند، افرادي  موارد اندكي كه در بازار جواب مي: براي تمركز برتوانايي جابز «: شمرد را بر دو تمايز آنوجوه 

زده شده  او هم شگفت» .و محصوالتي كه راست كار تحول و انقالبند ،فهمند كه رابط كاربري را درست مي
. خيلي جالب است«: موسيقي را متقاعد به همكاري كندضبط هاي  بود كه چطور جابز توانسته شركت

بنابراين . وسيقي يعني صاحبان اصلي صنعت، براي كاربر كامالً نچسب استهاي م خدمات شركت
  ».اند جورهايي خودشان توانايي انجام چنين كار جالبي را به اپل داده يك

براي مردم  - نه اشتراك ماهانه-موقع كسي سرويس فروش  گيتس خيلي متعجب بود كه چطور تا آن
نتوركز و  كه اگر باشد حداقل ريِل- ست اكامل ما   معناي شكست گويم اين تعجب به نمي«: تدارك نديده است

حاال كه جابز انجامش داده « : ليو» اند ي آنهاي ديگر هم شكست خورده نت و تقريباً همه پلي و ميوزيك پرِس
كنم به  فكر مي... مان به همان خوبي شود ما هم بايد سريع به جايي برسيم كه رابط و حقوق كاربري

توان به اپل  ولي با حركت سريع مي ،محابا ما را جا گذاشته هر چند جابز بي .نياز داريميزي مجدد ر برنامه
مايكروسافت دوباره از قافله جا مانده : العاده بود خارق خصوصيِ اين يك اعتراف» .جلو زد ازش رسيد و حتي

نيامد، نه حتي بعد  ي كار بر از عهده هرگز ،سعي داشت از اپل جلو بزند ولي عين سوني ،بود و باز هم با تقليد
 .كه جابز راه را به همه نشان داداز اين

افزار و فروشگاه آيـتونز را با  نرميعني : كُول، اپل مايكروسافت را به فنا داد بينيِ پيش طبقِ ،در ادامه
اول اينكه، جابز و گروهش بايد تصميم . روبرو بود چند هايي ويندوز سازگار كرد؛ البته اين با دشواري

. جابز ابتدا جبهه گرفت. هاي ويندوزي كار كند يا خير خواهند آيـپاد با سيستم گرفتند كه آيا مي مي
ها حتي داشت از سطح انتظار خودمان هم فراتر  با انحصاري كردن آيـپاد براي مك، فروش مك«: گفت مي
اين بحثي بر . ر، رابينشتين، رابين و فيدلشيل: ير ارشدش جلوي او موضع گرفتندولي هر چهار مد» .رفت مي

هاي  كننده بايد در تجارت پخش كه كرديم احساس مي«: گفت ر ميشيل. سر ماهيت وجودي اپل در آينده بود
 ».موسيقي حضور داشته باشيم ولي نه فقط براي كاربران مك

و  كامپيوتريك باغ رؤيايي محصور كه در آن  :ي اپل بود هر يكپارچهش جابز هميشه به دنبال خلق آرمان
 ؛دشواي خلق  العاده ي كاربري خارق تجربه كنند تابه خوبي با هم كار  قابل حمل،هاي  افزار و دستگاه نرم

اما حاال براي صدور مجوز سازگار كردن . باال ببردفروش آنهاي ديگر را  ،جايي كه موفقيت يك محصول
براي من تعريف . خالف طبيعتش بود ترين محصولش با ويندوز، تحت فشار قرار داشت و اين بر نيخواست

در مقطعي » .ي مقابل همه قرار داشتم ها، بحثي جدي در جريان بود و من در جبهه براي ماه«: كرد كه مي

                                                            
1 David Cole 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٦١ :صـفـحــه | و 
يـپاد برسد ولي تا دستشان به آ» ي من رد شوند از روي جنازه« :حتي علناً گفت كاربران ويندوز بايد

  ».هاي شخصي آيـتونز حتماً بايد برود روي كامپيوتر«: گفت فيدل مي. اطرافيان هنوز مصر بودند
كه » !نه  :ستانكنيد، حرفم يكي  اثباتتا زماني كه منطق تجاري اين كار را به من «: جابز باألخره گفت

ات و تعصب، عين روز روشن بود كه سازگار با كنار گذاشتن احساسزيرا . نشيني بود عقب روشي براي ،اين
هاي فروش را بررسي  متخصصين وارد گود شدند و سناريو. كردن آيـپاد با ويندوز از هر نظر منطقي است

ي  يك صفحه«: گفت ر ميشيل. اين كار منجر به سود بيشتر خواهد شد كه القول گفتند كردند، همه متفق
لحاظ شد، هيچ ميزاني از فروش مك نبود كه بتواند از فروش آن در بزرگ درست كرديم، تمام سناريوها 

اي براي بيان  نمود ولي هرگز هيچ جايزه پذير مي اش گاهي تسليم جابز برخالف آوازه» .آيـپاد پيشي بگيرد
به درك، ديگر از گوش كردن به «: ها گفت در يكي از جلسات، با ديدن تحليلسرانجام . زيبا و مؤدبانه نبرد

 ».خواهد بكنيد تان مي برويد هر غلطي دل. ها خسته شدم ا احمقشم
بود، آيا بايد يك نسخه با ويندوز كه قرار به سازگار كردن آيـپاد  حال: ماند اينك فقط يك سؤال باقي مي

شد؟ طبق معمول، جابز معتقد به  افزار مديريت موسيقي براي ويندوز عرضه مي از آيـتونز هم به عنوان نرم
 ي كاربري آيـپاد به اين بستگي دارد كه در يكپارچگيِ افزار بود؛ تجربه افزار و نرم سختكامل يكپارچگي 
افزارهاي  كردم حماقت است، چون ما نرم فكر مي«: مخالف بودر شيل. افزار آيـتونز عمل كند كامل با نرم

 ».”نقص باشد اگر قصد انجامش را داريم، بايد بي“ :ساختيم ولي استيو قاطعانه گفت ويندوزي نمي
ويندوز را از طريق نرم دراپل تصميم گرفت امكان مديريت آيـپاد . ر در ابتدا چربيدنظر شيل افزار شركت 

  افزار افتضاح از كار در آمد و با اثبات نظر استيو، بالفاصله اپل خود را به آب ولي نرم. هم كندفرا 1مچ ميوزيك
 :گفت جابز در اين باره مي. آتش زد تا به سرعت آيـتونز را براي ويندوز ارائه كند و 

  
. باكس همكاري كرديم ي جاك براي سازگار كردن آيـپاد با كامپيوترهاي شخصي ابتدا با شركت سازنده«

افتضاح  ،ي كارشان محرمانه داديم تا آن را با آيـپاد هماهنگ كنند ولي نتيجهافزاريِ  نرمي  به آنها يك نسخه
داده  ديگرانكاربري را به دست  ي يكي از بدترين محصوالت تاريخ شد چون كه بخش اعظمي از تجربه. بود

براي شش ماه مجبور به سر كردن با آن رابط افتضاح شديم تا اينكه باألخره آيـتونز براي ويندوز آماده . بوديم
شايد . ي كاربري را به دست شركت ديگري ندهيم هرگز بخش بزرگي از تجربهكه در آخر، ياد گرفتيم . شد

  ».قدمم ن كامالً در اين راه ثابتها با اين مخالف باشند ولي م بعضي
  

آنها به  چرا كههاي موسيقي بود  ي مجدد با تمام شركت سازگار كردن آيـتونز با ويندوز به معناي مذاكره
و حاال دوباره بايد مذاكراتي  ،خاطر اطمينان از محدود بودن فروشگاه آيـتونز به اين پروژه پيوسته بودند

اي از  پنداشت كه اين نمونه اَندي ليك مي. سوني به شدت در مقابل اين طرح مقاومت كرد. گرفت صورت مي
ها از  طور هم بود ولي ساير شركت در واقع همين. عوض كردن بازي بعد از رسيدن به توافق رسمي است

باال بردن اي جز  ي همكاري بودند، لذا سوني هم چاره دامهمشاركت در فروشگاه آيـتونز راضي و مايل به ا
 .نداشت ها دست

                                                            
1 Musicmatch 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٦٢ :صـفـحـه|  و 
ي بزرگ پشت سرش  با اشاره به صفحه. معرفي كرد 2003آيـتونز را در اكتبر  ي ويندوزيِ جابز نسخه

: در اساليد نوشته شده بود» .كرديد، باألخره درستش كرديم اين هم چيزي كه هرگز فكرش را نمي«: گفت
. دري و بونو بود.ر، دكترگَهايي از ميك ِجويديوشامل چت كردن و  ،آن رويداد» .جهنم تمام شدسرماي «

حال است، به همين خاطر هم  ها با خيلي براي موسيقي و موزيسين«: بونو از آيـپاد و آيـتونز گفت و اينكه
 ».گويم مريزاد بگويم، به هر كسي نمي ها دست اينجايم كه به بچه
آيـتونزِ ويندوزي احتماالً «: در حين تشويق جمعيت گفت. ر به سانسور افكارش نبودجابز هرگز قاد

مايكروسافت هم مثل هميشه قدردان » .شده ساختهي كاربردي است كه تا اآلن براي ويندوز  بهترين برنامه
صي است، شان در بازار كامپيوترهاي شخ اين همان استراتژي كهنه«: ويك گفت بيل گيتس به بيزينس. نبود

  ».ايم از منظر اعطاي حق انتخاب به مردم، ما هميشه متمايز از اپل بوده. افزار افزار و نرم كنترلِ همزمان سخت
 1اسمش را زون. ي عرضه كند طور كشيد تا مايكروسافت بتواند رقيب آيـپاد را آماده 2006تا نوامبر  

از سهم بازار را  ٪5بود   دو سال بعد تنها توانسته !تر ريخت گذاشتند كه شبيه يك آيـپاد بود و البته از آن بي
  :زون و ضعفش در بازار را بيان كرد روحِ بي جابز خيلي صريح داليل طراحيِ. از آنِ خود كند

  
هاي  زون آشغال است چون بچه. ها شدم هر چه سنم باالتر رفت، بيشتر متوجه اهميت انگيزه«

و آيـپاد را  بوديمما برديم چون عاشق موسيقي . ر هنرها نيستندموسيقي و ساي مايكروسافت مثل ما عاشقِ
دهيد،  تان انجام مي وقتي شما كاري را براي خودتان يا بهترين دوست يا خانواده. براي خودمان درست كرديم

 كنيد، آخر هفته سر تان كار نمي اگر عاشق نباشيد، فراتر از وظيفه ،در مقابل. فروشي نخواهد بود در آن كم
 ».ايستيد و شرايط موجود را هم به چالش نخواهيد كشيد كار نمي

  
  

  زنگي جناب آقاي دايره
 

بود، يعني همان  2003ي اَندي ليك در مقر سوني در توكيو، مصادف با آوريل  ي ساالنه اولين جلسه
و  رسيده بوداو چهار ماه قبل به رياست بخش موسيقي . اي كه اپل از فروشگاه آيـتونز رونمايي كرد هفته
مستقيماً از كوپرتينو به توكيو رفت، با آخرين  او در حقيقت .اين مدت را به مذاكره با جابز گذرانده بود بيشترِ

سوني، آيـپاد را از جيبش در آورد و  مديرِ 200در مقابلِ . مدل آيـپاد و توضيحات مربوط به فروشگاه آيـتونز
و رئيس سوني در امريكاي شمالي هوارد استرينگر  ،يي ايده نوبويوكي سوني مديرعامل» ايناهاش،«: گفت

توجيه خريد يك . هيچ رازي در بين نيست. 2منـاين هم از قاتل واك«: كردند، او ادامه داد تماشايش مي
 ».توان بهترش را هم ساخت مطمئنم مي. اين است كه قادر به ساخت چنين چيزي شويد ،شركت موسيقايي

اي  العاده فوق موسيقيِ من دنياي موسيقي را تكان داده بود، شركت ضبطـقبالً با واك. ولي سوني نتوانست
رقابت  براي سوني تمام ملزوماتدر واقع، . هاي زيبا دستگاه طور تاريخي طوالني در ساخت هم داشت و همين

                                                            
1 Zune 
2 Walkman 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٦٣ :صـفـحــه | و 
چرا شكست خورد؟  پس ،افزار، دستگاه و محتواي قابل فروش را داشت افزار، نرم سخت يكپارچگيِ با استراتژيِ

مجزا كه هر   غيرمتمركز در قالب چند بخشِ وارنر، با سازماندهيِ ل تايما.اُ.به خاطر اينكه شركتي بود مثل اي
در ) هاي مختلف به كار در كنار هم از طريق ترغيب بخش(افزايي  خطوط قرمز خود را داشتند؛ هم ،يك

  .هايي معموالً قابل دستيابي نيست چنين شركت
هاي كاري را كنترل و  مختار تقسيم نكرده بود؛ او از نزديك گروه خود  هاي نيمه ابز اپل را به بخشج

زيان -و-سود :منعطف و متحد عمل كنند، با يك خط قرمز واحد كرد تا همه در قالب يك شركت هدايت مي
نداريم، فقط يك زيان مجزا داشته باشند - و-كه سود ”هايي بخش“ما «: گفت تيم كوك مي. كل شركت

  ».زيان كلي وجود دارد-و- سود
اگر سوني يك  به اين معنا كه، ها، سوني نگران خودخوري بود؛ مثل بسياري از شركت ،به عالوه

داد، ممكن بود  هاي ديجيتال را مي آهنگ به اشتراك گذاشتنِ ساخت كه به مردم امكانِ كننده مي پخش
وقت  ، يكي از قوانين كاري جابز اين بود كه هيچسوني كسِبر ع. فروش بخش ضبط موسيقي شركت افت كند

شما  اگر شركت«: گفت مي. نگران كاهش سهم يك محصول توسط محصول ديگري از خودتان نباشيد
حتي با اينكه ممكن بود آيـفـُن فروش آيـپاد را ببلعد، يا آيـپد » .خودخوري نكند، يكي ديگر خواهد كرد

 .داد ا، او هرگز نگراني به دل راه نميها ر تاپ بخشي از فروش لپ
مأموريت داد سرويسي  1كارهاي صنعت موسيقي، جِي سميت در جوالي آن سال سوني به يكي از كهنه

هاي  ها و پخش آنها روي دستگاه شد و امكان دانلود آهنگ 2كانكت شبيه آيـتونز درست كند كه نامش سوني
اين حركت بالفاصله به عنوان راهي براي اتحاد «: گزارش داد نيويورك تايمز. داد سوني را مي قابل حمل

اين . شناخته شد -شدند كه گاه با يكديگر درگير مي-الكترونيك و توليد محتواي سوني   بيشتر دو بخش
هاي  كننده من و بازيگر اصلي بازار پخشـي واك سوني، سازنده كه جنگ داخلي به نظرِ بسياري افراد باعث شد

كمي بيش از سه سال  فقط،معرفي شد و  2004كانكت در مي  سوني» .همراه، توسط اپل به زير كشيده شود
  . دوام آورد و سپس تعطيل شد

 
هاي پخش  مديا و حقوق ديجيتالي فرمت ي ويندوز  مايكروسافت تمايل داشت برنامهدر اين ميان، 

فراگير  1980ي  عامل ويندوز را در دهه  ها بفروشد، درست همانطور كه سيستم ساير كمپاني موسيقي را به
او حتي به ساير . شد ها واگذار نكرد؛ فقط روي آيـپاد اجرا مي ولي جابز، فرپلي را به ساير سازنده. كرد

گفتند كه اين  ارشناسان ميبسياري از ك. ي فروش آهنگ براي آيـپاد را هم نداد هاي اينترنتي اجازه فروشگاه
گير سهم اپل در بازار موسيقي خواهد شد، درست مثل ماجراهايي كه در  در نهايت منجر به كاهش چشم

ي وايرد  ي تجارت هاروارد به نشريه از دانشكده 3پروفسور كليتُن كريستنسن. براي مك رخ داد 1980ي  دهه
آيـپاد احتماالً بدل به محصولي خواهد شد كه جايش  اگر اپل به روش اختصاصي خودش تكيه كند،«: گفت

ي  در زمينه  گران جهاني برجسته يكي از تحليلكه -به جز در اين مورد، كريستنسن (» .توي طاقچه است
او قرار  ”معماي نوآوران“جابز تحت تأثير كتاب  .كرد هاي صحيحي ارائه مي بيني معموالً پيش -تجارت بود

                                                            
1 Jay Samit 
2 Sony Connect 
3 Clayton Christensen 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٦٤ :صـفـحـه|  و 
شخصي رخ داد،  اين داستان در مورد كامپيوترهاي «: نظر مشابهي ارائه كرد، گفت بيل گيتس هم.) داشت

  ».موسيقي هم با آن تفاوتي ندارد
هاي اعمال شده توسط اپل با حيله عبور كند و در  نتوركز سعي كرد از محدوديت ، مؤسس ريل1راب گلَسر

 ترمر قانع كردن جابز براي اعطاي ليسانس فُاو كه د. اندازي كرد راه 2سرويسي به نام هارموني 2004جوالي 
. ساخت و در هارموني مورد استفاده قرار داد فرپلي ناكام مانده بود، با مهندسي معكوس از روي آن بدل 

ها قابل اجرا باشد، از  ي دستگاه هاي فروخته شده توسط هارموني روي همه استراتژي گلَسر اين بود كه آهنگ
جابز از اين . انداخت  به راه ”آزادي انتخاب“و حتي يك كمپين بازاريابي با شعار ا. و ريو جمله آيـپاد و زون

نتوركز  حيرت كرده از اينكه ريل« :اپلكه اي ابراز داشت  كارش به شدت بر سر خشم آمد و با انتشار اعالميه
ي  نتوركز يك اعالميه ريل» .ي آيـپاد در پيش گرفته است ها و اصول هكرها را براي ورود به عرصه تاكتيك

جابز براي چند ماه سكوت پيشه كرد و » .مرا نشكن آيـپاد! هي اپل« :اينترنتي منتشر و در آن تقاضا كرد
هاي خريداري شده از هارموني ديگر  افزار آيـپاد، باعث شد آهنگ ديد نرمي ج سپس در اكتبر با انتشار نسخه

ي منقرض  استيو آخرين فرد از يك گونه«: گلَسر همان زمان گفت. روي محصوالت اپل قابل پخش نباشند
 ».در تجارت با او حتماً اين يادتان باشد. شده است

هاي جديدي از آيـپاد را  توانستند نسخه - رابينشتين، فيدل، رابين و آيو-در همين حين جابز و گروهش 
بود،  2004ي  اولين تجديدساختار اساسي در ژانويه. تازي اپل را تداوم بخشيد به بازار عرضه كنند كه يكه

و با ظرفيت  - ي يك كارت ويزيت اندازه درست-كه بسيار كوچكتر از آيـپاد اوليه  3ميني معرفي آيـپاد يعني 
در مقطعي جابز تصميم گرفت ميني را از چرخه حذف كند چون درك . كمتر ولي قيمت يكسان با آن بود

استيو ورزش «: گفت فيدل مي. تر را انتخاب كند كرد چرا بايد كسي با همان قيمت، ظرفيت پايين نمي
در حقيقت ميني همان آيـپادي بود كه » .يدن و تحرك نبودكرد، براي همين متوجه راحتي آن حين دو نمي

ي  ي فلش از گردونه هاي داراي حافظه كننده ي اپل بر بازار را فراگير كرد، آن هم با حذف ساير پخش سلطه
ترقي  ٪74به  ٪31هاي قابل حمل از  كننده اش، سهم اپل در بازار پخش پس از معرفي ماه 18در . رقابت
  .يافت

جابز آموخته بود كه ويژگي شافل . تر بود ها انقالبي عرضه شد و از قبلي 2005ي  در ژانويه 4افلآيـپاد ش
مردم . در آيـپاد، خيلي بين مشتريان جا افتاده است) ها بدون ترتيب و به طور تصادفي پخش آهنگ(

مختلف را هاي  جستجو بين فهرست ي حوصلهغافلگيري را دوست داشتند و در عين حال از سر تنبلي، 
ها تصادفي است؟ و اگر  حتي بعضي از كاربران دچار اين مسئله شده بودند كه واقعاً انتخاب آهنگ. نداشتند

آيـپاد  كه اين مسائل باعث شد. يك آهنگ خاص گردد سرِ اين طور است چرا پس آيـپادشان مدام بر مي
كردند كه كوچك  ي فلش كار مي كننده رابينشتين و فيدل روي ساخت يك پخش. شافل پا به عرصه بگذارد

وار روي  ديوانه بعد يك روز جابز با اين پيشنهاد. كردند تر مي تر و ساده و مدام آن را كوچك ،و ارزان باشد
همين، «: جابز اصرار كرد» ؟!چي؟« :فيدل گفت! اصالً بياييد از شر نمايشگر خالص شويم: سرشان آوار شد

                                                            
1 Rob Glaser 
2 Harmony 
3 iPOD Mini 
4 iPOD Shuffle 



ل  ص یف ـ ک س ی  ٣٦٥ :صـفـحــه | و 
پيشنهاد جابز » ها را انتخاب كنند؟ پس چطوري كاربران بايد آهنگ«: ل پرسيدفيد» .خيالش شويد فقط بي

ها تصادفي پخش شوند؟ گذشته از اين مگر  اين بود كه نيازي به انتخاب نيست؛ چه ايرادي داشت آهنگ
ها بود  خود كاربر نبودند؟ پس تنها چيِز الزم، يك دكمه براي رد كردن آهنگ هاي منتخبِ اينها همه آهنگ

ي  تك جمله. شنيدن يك آهنگ را نداشتي، به سراغ بعدي بروي حسِ ،اي خاص تا چنانچه در لحظه
 ».پذيرا شوابهام را «: ل هم شدي آيـپاد شاف ها آگهي
  

كم موسيقي بدل به بزرگترين تجارت  زدند، اپل به نوآوري ادامه داد و كم در حالي كه رقبا در جا مي
 ضمن اينكه اين محصولِ. فروش آيـپادها نيمي از درآمد اپل را شكل داد 2007ي  در ژانويه. شركت شد

بعد . اما موفقيت بزرگتر، از آنِ فروشگاه آيـتونز بود. تجاري اپل معطوف كرد ي توجهات را به نام همه ،شگرف
 70، تا پايان سالِ نخست به ركورد فروش 2003ميليون آهنگ در شش روز ابتدايي در آوريل  1از فروش 

در  2فيلد غربي شانزده ساله از بلوم 1وقتي اَلكس اُسترووسكيِ 2006ي  ميليون آهنگ دست يافت و در فوريه
را خريد، يك ميلياردمين فروش آيـتونز رقم خورد و او  ”سرعت صوت“به نام  3پلي ميشيگان، آهنگي از كُلد

آيـپاد، يك آيـمك و  10دريافت از ر دريافت كرد كه به او خب آميز از شخص استيو جابز يك تماسِ تبريك
 .داد ميدالر  10.000گواهي خريد موسيقي معادل 

  
ديگر را  ي مهم و جديد يك حوزه 2011موفقيت فروشگاه آيـتونز يك منفعت جالب هم داشت و در سال 

آن  آيـتونز بدل شدن به سرويسي كه مردم از وارد كردن اطالعات هويتي و پرداختي خود در: پوشش داد
اكسپرس و چند سرويس ديگر، اپل نيز  ، امريكن6پال ، پي5، ويستا4همراه با آمازون. كردند احساس امنيت مي
هاي  هاي ايميل و اطالعات كارت كه به آن اعتماد داشتند و آدرس شد،هاي افرادي  صاحب پايگاه داده

داد  اين به اپل امكان مي. كردند مي اش وارد در سامانه ،اعتباري خود را براي سهولت در خريد راحت و امن
اشتراك مجالت را در فروشگاه اينترنتي خود به فروش برساند؛ به اين طريق اپل و نه  كه به عنوان مثال، حق

آيـتونز همزمان با فروش . گرفت ، در ارتباط مستقيم با صاحب اشتراك قرار مي)مجله يا روزنامه(ناشر 
 225هاي  داده پايگاهي مشتمل بر  2011هاي مختلف، تا ژوئن  اشتراك حق هاي كاربردي و ها، برنامه ويديو

ي جديد تجارت  دورهتازي در  يكهبراي  ممتازآوري كرد كه اپل را در موقعيتي  فعال را جمع ميليون كاربرِ
  .ديجيتال قرار داد

                                                            
1 Alex Ostrovsky 
2 West Bloomfield 
3 Coldplay 
4 Amazon 
5 Visa 
6 Paypal 



ل  ص یف ـ وو  س  ٣٦٦ :صـفـحـه|  د

 س و دوفصل 
  

  مرد موسيقي
 

 ی موسیقی زندگی او قطعه
  
  

  
 .، جابز، بونو و جيمي آيووين1اج  دي :از راست

  
 

خودش بر روي آيـپاد  
 

جمهوري،  هاي رياست كانديدا :همزمان با رشد آيـپاد اين سؤال در اذهان عمومي شكل گرفت كه
آيـپاد روي «: هاي سفيد داريد ي كساني كه هدفون و تقريباً همه ،ي انگليس هنر، ملكه مِهاي جوان عالَ ستاره

در  2005در ابتداي سال  2اين بازي زماني به اوج رسيد كه اليزابت بوميلر» ست؟هايي ه آهنگيشما چه 
هاي كانتري  آيـپاد بوش پر از آهنگ«: به اين پرسش را منتشر كرد 3بوش. بليواجرج د پاسخِ ،تايمز  نيويورك

در صدر اين فهرست  ”اي دختري با چشمان قهوه“دارد كه  4نموريس  هاي ون چيني از آهنگ او دست. است
اثر ”ي ميدان ميانه“ است و از آهنگ وي از نويسندگان» .توان نام برد هم مي 5رتيجان فوگر، جو لبوميل 

                                                            
1 The Edge 
2 Elisabeth Bumiller 
3 George W. Bush 
4 Van Morrison 
5 John Fogerty 



ل  ص یف ـ وو  س  ٣٦٧ :صـفـحــه | د
يك چيز خيلي جالب «: طور نظر داد كه او اين ،را تحليل كند بوشاستُن را هم آورده بود تا فهرست  رلينگ

  ».آيد شان نمي هنرمنداني را دوست دارد كه اصالً از او خوش پرزيدنت بوشاين است كه 
اي كه در  ريبهخيلي ساده است؛ آيـپادتان را به دست معشوق خود يا غ«: نوشت 1تينگ لوي در پِرفكت 

تمام كاري كه بايد بكند جستجوي آيـپاد با . هواپيما كنارتان نشسته بدهيد تا درون شما را بخواند
ايم و اين چيزي نيست كه دوستش  ي موسيقايي همه برهنه توان گفت امروزه از جنبه مي. آهنگ است چرخ

  ».هر چند عين واقعيت است-داشته باشيم 
جا  همان. اش نشسته بوديم، از جابز خواستم آيـپادش را نشانم دهد خانه  يك روز كه در اتاق نشيمن

هاي قاچاقي را  اصالً عجيب نبود كه هر شش آلبوم ديالن از سري آلبوم. هاي مورد پسندش را رو كرد آهنگ
قديمي  ايِ با وازنياك آنها را روي نوارهاي حلقه - قبل از انتشار رسمي-هايي كه  داشته باشد؛ از جمله ترانه

به  ”اُه مرسي“بود تا آلبوم  1963آلبوم ديگر از ديالن هم داشت، از اولي كه مال سال  15. ضبط كرده بود
هاي متأخر ديالن،  ها با اندي هرتزفلد و سايرين بر سر اين بحث كرده بود كه آلبوم جابز ساعت. 1989سال 

هاي قبلي تأثيرگذار  ي آلبوم به اندازه ،)1975( ”ها خون بر روي شيار“هايش بعد از  يعني در واقع تمام آلبوم
) 2000( ”پسرهاي اعجوبه“از فيلم  ”همه چيز عوض شده“تنها استثنايي كه قائل شد، آهنگ . نيستند

نبود؛ همان آلبومي كه ) 1985( ”ي مضحكرامپراطو“اثري از آلبوم  ، حتيجالب اينكه در آيـپادش. بود
 .از اپل اخراج شد، برايش آورد جابز اي كه هرتزفلد در آخر هفته

يك روز  شبِ“: هايي از هفت آلبوم بيتلز را داشت آهنگ. ي روي آيـپادش بيتلز بود ديگر گنجينه
باشگاه “و  ”!مالقات با بيتلز“ ”تور راز جادويي،“ ”بگذار باشد،“ ”!كمك“ ”ي اَبي، جاده“ ”سخت،

بود با  2استُنز  رلينگ نوبت ،بعد از بيتلز. اين زمره نبودندهاي تكي در  آلبوم ”.هاي تنهاي گروهبان پپر قلب
انگشتان “ ”ها، بعضي دختر“ ”پرش به عقب،“ ”،3پوينت  شفلَ“ ”نجات عاطفي،“: شش آلبوم
اكثرشان كامل بودند ولي به  كه شد گفت هاي ديالن و بيتلز مي در مورد آلبوم ”.خالكوبيِ تو“و  ”چسبناك،

 هاي استُنز و اكثر هنرمندانِ ها را تفكيك كرد، آلبوم آهنگ -و بعضاً بايد-توان  خاطر اعتقادش به اينكه مي
اش جوآن بيز  چهار آلبوم هم از معشوق قديمي ،در آيـپادش. ديگر محدود به سه يا چهار آهنگ گلچين بود

 ”.ستاحرفي سه ي  فقط يك كلمه عشق“ ي متفاوت از ، از جمله دو نسخهداشت
جا مانده  60ي  قلبش هنوز در دههبود كه ساله  17هاي آيـپادش متعلق به پسركي  توان گفت، آهنگ مي

، جنيس جاپلين، 1، د دورز9، داناوان8لين ك، دان م7فيلد ، بافالو اسپرينگ6، بادي هالي5كينگ.بي.، بي4آرِتا. بود

                                                            
1 Perfect Thing 
2 Rolling Stones 
3 Flashpoint )درجه م.سوزد فَرّار مي  اي از گرما كه در آن بخارِ مايعات (  
4 Aretha 
5 B. B. King 
6 Buddy Holly 
7 Buffalo Springfield 
8 Don Mclean 
9 Donovan 
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و حتي د  4گارفونكل- اَند-، سايمن3، جان ملنكَمپ2هندريكس، جاني كَشجاپلين، جفرسن ارپلين، جيمي 

يا ، آليش7مانياكز 10,000 ها از هنرمندان امروزي بود، مثل فقط يك چهارم آهنگ. 6و سم د شيم 5مانكيز
، U2، )نبه همچني( 12، موبي)دوست او و اپل( 11، جان ميِر10، گرين دي9پلي، ديدو  ، بلك آيد پيز، كُلد8كيز
، از جمله 15هاي باخ قطعات كالسيك شامل تعدادي از سمفوني  غير از اينها،. 14هدز  و تاكينگ 13سيل

بود 17يو ما-و سه آلبوم از يو 16رگنبِكنسرتوهاي برند.  
م را دانلود مي كه دارد برخي از آهنگ ه بودگفت 18به شريل كرو 2003 يِجابز در ممينكند و اينكه هاي ا :

با اين حال، . هاي امينم برد جيمز وينسنت متعاقباً او را به يكي از كنسرت» .گيرد دارد توي وجودم پا مي«
و » ...مدان نمي«: بعد از كنسرت به وينسنت گفت. جابز شود ي رپِر نتوانست وارد فهرست آيـپاد اين خواننده

اش  خواهم به موسيقي گذارم ولي خب نمي من به امينم به عنوان يك خواننده احترام مي«: بعدها به من گفت
 ».پسندم نيست هاي ديالن را مي طوري كه ارزش هاي او آن گوش كنم، ارزش

هاي  ، آهنگ2011در مارس  2ي آيـپد  با عرضه. ها تغييري نكرد هاي موردپسندش در طول سال آهنگ
اش بوديم روي آيـپد  ظهر كه در اتاق نشيمن خانه يك روز بعد از . اش را به آن منتقل كرد عالقه  مورد

در . الند تا گوش كنيمچِ ها چرخي زد و بعد با يك نوستالژي دلپذير، روي يكي انگشت جديدش بين آهنگ
روي يك سرود  به فكر فرو رفت وبعد استيو . پذيري از ديالن و بيتلز گوش كرديم هاي دل آهنگ ،ادامه

براي يك دقيقه يا . 20گروه بنديكتين مانكس اثري از ”19اسپيريتوس دوميني“كليسايي انگشت فشرد؛ 
  ».واقعاً زيبا است«: گفت سپس. ور شد من رفت و در خلسه غوطه بيشتر از پيشِ

                                                                                                                                                                  
1 The Doors 
2 Johnny Cash 
3 John Mellencamp 
4 Simon And Garfunkel 
5 The Monkees 
6 Sam The Shame 
7 10,000 Maniacs 
8 Alicia Keys 
9 Dido 
10 Green Day 
11 John Mayer 
12 Moby 
13 Seal 
14 Talking Heads 
15 Bach  
16 Brandenberg 
17 Yo-Yo Ma 
18 Sheryl Crow 
19 Spiritus Domini 

20  Benedictine Monks: نت بنديكتم.راهبان كليساي س  
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اذعان كرد كه . را گذاشت ”1كوك خوش هايِ كالويه“اي از  طور قطعه باخ و همين دومِ كنسرتويِ آنگاه

هاي  وارياسيون“دو نسخه از  به خصوص به گوش كردنِ. محبوبش است كالسيك دانِ موسيقي ،باخ
ي  ساله 22 زماني كه گولد پيانيست 1955اُنس گرفته بود؛ اولي اجراي  ،2با اجراي گلن گولد ”گُلدبِرگ
آن روز عصر پس از . گولدسال قبل از فوت  درست يكيعني ، 1981سال و دومي اجراي  ،اي بود ناشناخته

آنقدر سريع نواخته  ي جوان، درخشان و پربركت؛ا اولي قطعه. نداَ مثل روز و شب«: پخش آن دو قطعه گفت
تر، يك روح خيلي عميق  و حساس تر ظريفو دومي خيلي . شود شود كه انگار همان لحظه به او وحي مي مي

تر  تر و خردمندانه عميق ،اجراي دوم. وزهاي زيادي را پشت سر گذاشتهكني كه خسته از جهان، ر را حس مي
خود گولد «: گفت. پسندد پرسيدم كدام را بيشتر مي. اش بود درماني آن روز جابز در سومين مرخصيِ» .است
او البته حاال، . تر است ، همان كه پربركتهمن هميشه اولي بود ي دوم را بيشتر دوست داشت، اما پسند نسخه

 ».كنم را بهتر درك مي
چپم را كه ديد،  نگاه چپ. از داناوان را گذاشت ”باد را بگير“ها و  شصتي مرتبه رفت سراغ دهه سپس يك

را هم گذاشت ولي زود  ”ماليم زرد“» .داناوان هم چند تا كار خوب دارد، واقعاً خوب«: دفاع كرد و گفت
  ».ودها بهتر ب آن قديم«: گفت كه انتخاب خوبي نيست

فهرست روي آيـپدش را . مان اين روزها هنوز هم واقعاً جذاب است پرسيدم چه آهنگي از دوران كودكي
همراه با ترانه سرش را تكان  ”.گروه عمو جان“ :را آورد دد  گريتففولگروه  1969پايين برد و آهنگ سال 

براي » .در كمين است )ب(در وقتي زندگي مثل يك خيابان خلوت است، خطري پشت«: خواند مي و داد مي
دقايقي برگشت به دوران شلوغ و در هخواهم بدانم، هنوز هم  ، ميووآ، اُه«: آرام 1960ي  اواخر دهه مِم و بر ه

 »مهرباني؟
جاني يك دختر كوچولو داشت كه به فرزندخواندگي سپرد، «: گفت مي. رفت 3جاني ميچل وقت بعد سر

اي  انگشت فشرد و به ملودي غمناك و ترانه ”كوچولو سبزِ“ آهنگسپس روي » .ستااين راجع به او 
ها را با اسم فاميلت امضا ي كاغذ همه«: گوش كرديم ،ي خواننده بود عواطف مادرانه احساسي كه بيانگرِ

از استيو پرسيدم آيا هنوز هم به قديم و دوران فرزندخواندگي » .غمگيني و متأسف ولي نه شرمندهكني،  مي
 ».نه به كرات .نه زياد .نه«: گفت. كند فكر مي
همين باعث شد بهترين آهنگ جاني . خود كند تا به تولد گفت اين روزها بيشتر به پير شدن فكر مي مي

اينك به هر دو سوي زندگي «: اي راجع به پير و دانا شدن با ترانه ”اينك هر دو سو،“ميچل را پخش كند 
درست » .زندگي چيستكه دانم  نمي هيچ ،مآر اوهام را به خاطر مي، هنوزاما  .از برد تا باخت ،ام نگاه كرده

ها فاصله ضبط  را با سال ”اينك هر دو طرف“باخ، ميچل هم  ”هاي گُلدبرگ وارياسيون“مثل گلن گولد و 
جابز دومي را هم پخش كرد و بعد . 2000العاده آرامي در سال  ي فوق و بعد نسخه 1969كرده بود؛ اولي در 

 ».شوند ها چطور پير مي جالب است كه آدم«: گفت

                                                            
   .گرامي ترجمينم جهتو لباق. است» The Well-Tempered Clavier«اين عبارت، برگردانِ : مترجم   1

  www.narenji.ir/steve: باتك Donateلينك 
2 Glenn Gould 
3 Joni Mitchel 
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پرسيدم چه كسي را در ذهن . نه حتي در جواني ،كنند بعد اضافه كرد كه بعضي افراد درست زندگي نمي

ترسم كه  هايي است كه تاكنون به دنيا آمده، فقط از اين مي جان ميِر يكي از بهترين گيتاريست«: گفت. رددا
آلتو   او را براي شام به پالو چند بارميِر را دوست داشت و  ،جابز» .دهد اش را به باد مي دارد بدجوري زندگي

در آن رويداد جابز گاراژبند . ظاهر شد 2004ي  يهورد ژانو سال داشت در مك 27ميِر وقتي . دعوت كرده بود
  . ميِر يك پاي ثابت اكثر رويدادهاي اپل شد از آن پس، را رونمايي كرد و

راجع به آدمي آكنده از عشق است كه به طرز غيرقابل   ترانه ؛را آورد ”گرانش“آلبوم ميِر به نام  ،جابز
» .كشاند مرا گرانش بر ضد من است و به سقوط مي«: بيند ا ميهاي فرار از عشق خود ر راه ،توضيحي، در رؤيا

دلش پسر خوبي است ولي اساساً از كنترل خارج  كنم در عمقِ فكر مي«: جابز سرش را تكان داد و گفت
 ».شده

اگر مغازه آتش گرفته باشد «: اي از جابز پرسيدم؛ بيتلز يا استُنز؟ جوابش اين بود در آخر يك سؤال كليشه
استُنز هم كه . انتخاب اصلي بين بيتلز و ديالن است. بردارم، بدون شك بيتلز را بتوانم يك جعبه نوارو فقط 

همين كه داشت » .ندهست بديل ولي ديالن و بيتلز بي. شد اش پيدا مي نبود، باألخره يك گروهي شبيه
ريد «: با تأسف گفت. ش وارد شدا هجده ساله گفت چقدر خوشبختيم كه اينها معاصرمان هستند، پسر مي

به تن  ،روي سينه ي جوآن بيز با اين نوشته شرت فهميد، چون يك تي شايد هم مي» .فهمد اينها را نمي
  » .براي هميشه جوان«: داشت

  
 

  باب ديالن
  

در . آورد؛ ديدار با باب ديالن كسي دچار لكنت شده بود به ياد مي آن تنها باري را كه در حضورِ ،جابز
. گذراند بعد از جراحي پانكراسش را مي آلتو اجرا داشت و جابز دوران نقاهت او در نزديكي پالو 2004اكتبر 

كه جابز نشد و حتي برايش مهم نبود  هرگز از دوستانِ. گرايي بود درون ، ديالن آدم1ِبرخالف بونو و بووي
استيو در . با اين همه آن سال جابز را دعوت كرد كه قبل از كنسرت، در هتلش با هم مالقات كنند. باشد
گفت آن ديدار مي مورد:  
  
يكي از چون او واقعاً دستپاچه بودم، . بيرون اتاقش نشستيم و براي دو ساعت صحبت كرديم در ايوانِ«

باب در ضمن نگران اين بودم كه نكند ديگر به زرنگي قبل نباشد و با كاريكاتوري از . هاي من بود قهرمان
يك ميخ بود، همان  به تيزيِ. با ديدنش دلم شاد شد. افتد ها اتفاق مي مواجه شوم، آخر اين براي خيلي ديالن

نوشت حرف  كه مي يهاي اجع به زندگي و آهنگر. اندازه راحت و صادق بود بي. چيزي كه آرزو داشتم باشد
طور نيست،  اما ديگر آن. شان جوشيدند، اين نبوده كه بخواهم بسازم ها فقط از دلم مي قديم“ :گفت مي. زد

توانم ازشان  ولي هنوز مي“ :دارش گفت بعد مكثي كرد و با صداي خش ”.توانم بنويسم ديگر مثل قبل نمي
  ».ي لبش نشست گوشهلبخند كوچكي  ”.استفاده كنم

                                                            
1 Bowie 
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 كه حتي پرسيد. گروه دعوت كرد ي بعد كه ديالن در آن نزديكي اجرا داشت، جابز را به اتوبوسِ دفعه

بعد . ن شب اجرايش كرداديالن هم ”.شمار هاي بي يكي از صبح“جابز گفت  ،اش چيست آهنگ مورد عالقه
. گروه آمد و با صداي ترمز، ايست كرد وبوسِرفت كه ات سالن پياده بيرون مي جابز داشت از پشت ،از كنسرت

اين  جابز در تعريف. و بعد رفت» خب، آهنگي را كه برايت خواندم شنيدي؟«: در باز شد و ديالن پرسيد
هاي هميشگي من است،  يكي از قهرمان«: گفت مي. كرد صداي ديالن را تقليد مي ماجرا، خيلي خوب تُنِ

فهمم چطور در عين جواني  ولي هنوز نمي ،زيادي شكل گرفت و بالغ شدهاي  ام به باب در طول سال عالقه
 ».ساخت آن كارها را مي

ي موسيقايي از  ي يك بسته جابز زد؛ عرضه ي عالي به سرِ يك نقشه ،او در كنسرت چند ماه بعد از ديدنِ
اهبان آثار ديالن توانست نگ جابز مي. دالر 199آهنگ با قيمت  700چيزي بيش از . هاي ديالن تمام آهنگي

اي به اين كار نداشت  هيچ عالقه) آثار ديالن ضبط شركت(ولي اَندي ليك در سوني، . در عصر ديجيتال باشد
قيمت پيشنهادي جابز پايين و دون كه كرد  به عالوه، ليك حس مي. ويژه انحصاريِ ِيمگر در ازاي امتيازها

خواست او را با قيمتي به آيـتونز  ملي است ولي استيو ميي  باب يك گنجينه«: به من گفت. شأن ديالن است
مشكل اصلي ليك و ساير مديران با جابز اين بود كه او » .سازي تجاري :يك معنا بيشتر نداشتبياورد كه 

باشد، «: جابر گفت ».نه« :بنابراين ليك گفت. خواست، آن هم بي هيچ مزاحمي گذاري را مي قيمت اختيارِ
ولي اين چيزي نبود كه ديالن قبالً با آن روبرو شده باشد، بنابراين كار » زنم ديالن زنگ مي پس من به خود

 .سپرد 1جف رزِن ،اش برنامه را به مدير
ديالن قهرمان استيو است، «: ارقام افزود و با نشان دادنِ» واقعاً قيمت بدي داده«: ليك به رزِن گفت

اي  او، هم داليل حرفه جابز يا حتي آزار دادنِ يك براي عقب راندنِل» .كند همين هم معامله را شيرين مي
ميليون دالري برايت  1فردا يك چك  همين «: بنابراين به رزِن پيشنهاد كرد. داشت و هم داليل شخصي

 بعدها توضيح داد كه اين يك پيشروي به سمت حقوقِ» .نويسم به شرط اينكه عجالتاً دست نگه داري مي
رزن، » .دهند هاي ضبط موسيقي انجام مي اي كه شركت يكي از آن كارهاي حسابگرانه«: ده بودهآين معنويِ

اَندي مشكالت ما را رفع و پيشنهاد كرد دست «: گفت مي. را پذيرفت پيشنهادشدقيقه بعد زنگ زد و  45
 ».كنم اَندي يك جورهايي كاري كرد كه عجله نكنيم فكر مي. نگه داريم، ما هم صبر كرديم

براي ديالن . جابز دوباره مذاكرات را از سر گرفت ،2006با كنار رفتن ليك از مدير عاملي سوني در سال 
. بازاريابي اپل را توضيح داد كمپينِ تبليغاتيِ ن توانِهاي خودش فرستاد و براي رزِ يك آيـپاد با تمام آهنگ

ي ديجيتالي تمام  توانست بسته پل ميي بزرگ انجام شد كه بر طبق آن ا معامله ،سرانجام در آگوست
انحصاري آلبوم  فروشِ پخش و پيش دالر بفروشد، ضمن اينكه حقوقِ 199هاي ديالن را به قيمت  آهنگ

باب ديالن از «: مربوطه گفت جابز در مراسمِ. را هم كسب كرد ”دوران جديد“جديد ديالن به نام 
آهنگ از جمله  773» .شخصي من طور قهرمانِ همين ست واهاي دوران ما  ترين شاعران و موزيسين محترم

 1962ي سال  ي زنده در هتل مينسوتا، نسخه 1961سال  مالِ ”روببر آب راه “ مثل نوارِ ،ي نادر قطعه 42
جناب آقاي “نظير از  ي گرينويچ، يك بازگرداني بي در دهكده 2اليت گَس  از كنسرت كافه ”قيافه مرد خوش“

                                                            
1 Jeff Rosen 
2 Gaslight Café 
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ي  و نسخه، )ي جابز ي مورد عالقه نسخه( 1964به سال  1اجرا شده در فستيوال فولكلور نيوپرت ”زنگي دايره

 .1965به سال  ”بلوز غيرقانوني“آكوستيكي از 
و آلبوم  كند تلويزيوني شركت در آگهيِ ،هاي توافق اين بود كه ديالن براي تبليغ آيـپاد يكي از بخش

هاي روزگار، از زماني كه  شدن انگيزترين وارونه اين يكي از حيرت .نمايدرا معرفي  ”دوران جديد“جديدش 
ها براي  ستاره آوردنِ ،در گذشته! رود ها كرد، به شمار مي نرده دوستانش را متقاعد به سفيدكاريِ 2رسايِ  تام

ضبط آگهي نيازمند هنرمندان مشهور،. ورق برگشت 2006زيادي به آنها بود ولي از سال  پولِ پرداخت 
چند  بينيِ اين پيش. شد شان مي ، چون باعث تضمين موفقيتشدند ميهاي آيـپاد  در آگهيخواهان حضور 

از روابط خود با هنرمندان استفاده و در ازاي كه روزي كه جابز پيشنهاد داد در جيمز وينسنت بود؛  سال قبلِ
نه، به زودي همه چيز عوض «: جواب دادهاي آيـپاد باز كند، وينسنت  پرداخت مبالغي پاي آنها را به آگهي

ما بايد فرصتي را كه به . تجاري متمايز است، از نام بسياري از هنرمندان هم بزرگتر اپل يك نام. شود مي
 ».دهيم تا معروف شوند به رخ بكشيم، نه اينكه بهشان پول بدهيم هاي موسيقي مي گروه

ترِ اپل، نسبت به استفاده از ديالن براي ضبط آگهي  ند كه در بين كارمندان جواآور لي كلو به خاطر مي
ها بدهكار  جابز اصالً به اين حرف اما گوشِ» .باشدآنها باور نداشتند كه او هنوز جذاب «: مقاومت وجود داشت

ديالن وسواس به خرج  نسبت به تمام جزئيات آگهيِ. بود بسيار كيفورچون از حضور ديالن در آيـتونز  ،نبود
 يك روز“هاي خود آلبوم را براي آگهي انتخاب كنند كه دست آخر  ن پيشنهاد كرد يكي از آهنگزِر. داد

ديالن  توسط جابز كه كلو آن را با استفاده از بدلِ ويديو ي آزمايشيِ بعد از تأييد نسخه. برگزيده شد ”عزيزم
يو با ديدن آن ابراز انزجار كردولي است. انجام شد 3ديالن در نَشويل تهيه كرده بود، ضبط با حضور خود .

بنابراين كلو يك كارگردان ديگر آورد . خواست يك سبك جديد مي. ي كافي متمايز نيست گفت به اندازه مي
گاوچراني بر سر، روي  اين بار، ديالن با يك كاله. ي آگهي كرد ديالن را متقاعد به ضبط دوباره ،و رزِن

هاي  ي يك زن رقصان، با يكي از آن كاله در تدوين، سايه. واندارپايه نشست، گيتار زد و آواز خهچ
 .جابز از اين يكي خوشش آمد. فروشي به سر، در بين تصاوير ديالن جاي گرفت روزنامه
 نسل جوان غلبه كند ديالن توانست بر يك هنرمند: اثر تبليغاتي آيـپاد را دوباره به رخ كشيد ،آگهي اين

 آلبومِ ،با آن آگهي. اين بار البته پاي كامپيوترهاي اپل در ميان نبود-ها را گرفت  يآيـپاد دوباره دست قديم و
 4راهاي كريستينا آگويل را به خود اختصاص داد و بر آلبوم نخستي اول، جايگاه  ديالن در تابلوي فروش هفته

، يعني سي سال قبل، اين اولين بار بود 1976در سال  ”شوق“ از زمان انتشار آلبومِ. چيره شد 5كَست و اُوت
رسيدن به صدر «: نقش اپل را در اين موفقيت ديالن برجسته كرد ،6ايج سايت اَد . رسيد كه ديالن به اوج مي

اين  .بزرگ نبود تجاريِ يك نام ي موسيقي در آگهيِ يك ستاره حضور پولكيِ آيـتونز، ماحصلِ فروشِ جدولِ
ها را داد و  اپل به آقاي ديالن امكان حضور بين جوان قدرتمند تجاريِ نام. قاعده را عوض كردبه كلي  ،يكي

                                                            
1 NewPort 
2 Tom Sawyer )م.ي معروف مارك تواين است شخصيتي داستاني كه خالق آن نويسنده(  
3 Nashville 
4 Christina Aguilera 
5 Outkast 
6 Ad Age 
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كنون سابقه  فورد تا -جمهوريِ رياست- كمك كرد فروش آلبومش به جايي برسد كه از زمان سوگند

 ».نداشت
  
 

  بيتلز
 

بيتلز در  جلسه از تجديد نظرِ 12شامل  ،از نوارهاي قاچاقي  يك مجموعه ،جابز هاي ممتازِ دي سي در بينِ
معياري موسيقايي براي شرحِ جلسه، 12 اين. وجود داشت ”فرنگي براي هميشه هاي توت دشت“ آهنگ 
اَندي هرتزفلد يك نسخه از آن را پيدا  1986سال . بود ”كامل بودن يك محصول“ راجع به ،ي جابز فلسفه

. گفت كه آن را از يوكو اونو گرفته است ه جابز گاهي به رفقايش ميالبت. دي زد كرد و براي جابز روي يك سي
براي آن را گشت، بعد  شخود دنبال ايِ كتابِ شيشه اش بوديم، داخل قفسه يك روز كه در اتاق نشيمن خانه

  :پخش گذاشت و همزمان توضيح داد كه چه درسي از آن آموخته
 
روند و  ست، خيلي جالب است كه بتواني فرآيند خلق آن را بشنوي، كه چطور جلو ميااي  آهنگ پيچيده«

در -ي من  لنون هميشه عضو مورد عالقه. سازند گردند و باألخره در طول چند ماه آهنگ را مي به عقب بر مي
قب برگردند عبه كند كه  اي كه لنون آهنگ را قطع و گروه را مجبور مي آن لحظه[. بوده -بين اعضاي بيتلز

آن اشتباه  ].خنديد، ياد رفتار خودش افتاده بود غش مي تا فقط يك آكورد را عوض كند، جابز غش
است و  ياين نسخه خيلي آماتور. شان را شنيدي؟ آكورد جواب نداد، براي همين از اول شروع كردند كوچك

تصور كني؛ شايد نه در حال نوشتن و تواني سايرين را در حال اجراي آن  حتي مي. دهد آنها را فاني جلوه مي
گراهايي  آنها كمال. عنوان متوقف نشدند مهم اين است كه به هيچ. تنظيم، ولي قطعاً در حال نواختنش چرا
خودت فكر . اين در سيزده سالگي تأثير شگرفي روي من گذاشت. بودند كه به كار ادامه دادند و ادامه دادند

  ».اند ر كردهكن كه چقدر روي همين يك قطعه كا
  
به آهنگ كردند تا  مدام تكرار مي. اند كلي تمرين داشته ،ها  در ضمن بين هر يك از اين ضبط كردن«
توضيح داد كه چطور  ،ي سوم شده ي ضبط در حين پخش قطعه[. تر شود ي كمال مدنظرشان نزديك نقطه

. طور است سازيم اغلب همين يروشي كه ما در اپل محصوالت را م ].تري رفته نوازندگي به سطح پيچيده
با يك نسخه كار را . است بوك يا آيـپاد هم در همين حدود يك نوت هاي پيش از ساخت حتي تعداد مدل

سازي  جزئيات، براي بهينه-رهايي پ مدل. كنيم بخشيم و بهينه مي كنيم و بعد مدام آن را بهبود مي شروع مي
ي بهتري  برَد ولي در آخر نتيجه كار زيادي مي. سازيم دستگاه ميعملكردهاي و ها  دكمهيا بهبود  ،طراحي

 »”و چطوري اين كار را كردند؟ يعني باز به فنا رفتيم؟آو“ :پرسند دهد و خيلي زود رقبا مي مي
  

  . بيتلز در آيـتونز ديوانه شده بود از عدم حضورِ اوبا اين حس نوستالژيك، قابل درك است كه چرا 
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بيتلز بود بيش از سه دهه ادامه يافت و باعث شد  آثار كه بنگاه تجاري ”1گروه اپل“با  جابزدرگيري 

. در مقاالت مربوط به آن استفاده كنند ”ي طوالني و پيچ در پيچ جاده“نگاران از عبارت  بسياري از روزنامه
 ”گروه اپل“شروع شد، زماني كه شركت اپل كامپيوترز بالفاصله بعد از تأسيس، توسط  1978ماجرا از سال 

تر نام  ي آثار بيتلز پيش كننده تحت تعقيب قرار گرفت، زيرا شركت ضبط ”تجاري برَند “به خاطر نقض حق 
شامل شروطي بود  ،توافق. دالر غرامت بسته شد 80.000سال بعد با پرداخت پرونده سه . اپل را برگزيده بود

اپل هم نبايد هيچ  كرد؛ ميبيتلز هرگز نبايد تجهيزات كامپيوتري توليد : ندآمد ضرر مي كه آن موقع به نظر بي
 .كرد موسيقي به بازار ارائه مي ي ي در حوزهمحصول

ي اپل باألخره در  لهك و امپيوتري درست نكرد ولي سرماند و هيچ ك توافقسر بر بيتلز براي هميشه 
، زيرا قابليت پخش آغاز گرديدكشي  شكايت و شكايت 1991دوباره در سال . صنعت موسيقي پيدا شد

اما سرانجام مشكالت قانوني در . هاي صوتي به مك اضافه شد و بعدها هم كه فروشگاه آيـتونز راه افتاد فايل
تمام  و پرداخت كرد ”گروه اپل“ميليون دالر به  500، شركت اپل مبلغ ناقابل حل و فصل شد 2007سال 

را به بيتلز  ”گروه اپل“تجاري  سپس طبق توافق، حق استفاده از عالمت .اپل را خريد برَندحقوق جهاني 
 . واگذار كرد تا براي ضبط و تجارت آثارشان از آن استفاده كنند

براي وقوع آن، ابتدا بايد بيتلز و . بيتلز در آيـتونز را حل نكردعدم حضور  افسوس كه اين هم مشكلِ
اختالفات خود بر سر حقوق پخش ديجيتالي ) هاي بيتلز آهنگ معنوي اكثرصاحب حقوق (آي ميوزيك .ام.اي

آي .ام. خواستند در آيـتونز باشند ولي آنها و اي ي اعضاي بيتلز مي همه«: جابز بعدها گفت. كردند را حل مي
اين حقيقت كه گروه . توانند طالق بگيرند از هم متنفرند ولي نمي. پاتال هستند پير ثل يك زن و شوهرِم

اي بود كه خيلي اميد داشتم عمرم به حل كردنش قد  ي من آخرين جامانده از آيـتونز بود، مسئله موردعالقه
 .چيزي كه در گذر زمان، تحقق يافت» .بدهد
  
 

 بونو
  

اش  ، عميقاً قدردان قدرت بازاريابي اپل و خوشحال بود كه گروه دوبلينيU2ي اصلي گروه  بونو خواننده
ي  در پي جال دادن به وجهه ي آناعضا ،سال كار مشترك 30بعد از  2004در سال . هنوز در دنيا بهترين بود

هاي  اج، راجع به يكي از آهنگ  آلبومي مهيج عرضه كرده بود كه گيتاريست اصلي گروه، دي U2. خود بودند
دانست كه بايد مقداري انرژي پشت آلبوم  بونو خوب مي. است ”مادر تمام آواهاي راك“ كه كرد آن ادعا مي

 .بنابراين با جابز تماس گرفت. قرار دهد
كه يك  ”سرگيجه“در آلبوم آهنگي بود به نام . از اپل يك خواسته داشتم«: گفت خودش در اين باره مي

تواند اعتيادآور باشد، ولي به شرطي كه مردم بارها و بارها  دانستم مي تارنوازي بسيار سرعتي داشت و ميگي
ي  ها از طريق راديو به سر آمده بنابراين به خانه ي پخش آهنگ دانست كه دوره مي» .كردند به آن گوش مي

ي آن  در طول همه. دي مطرح كرديك پيشنهاد غيرعا بونوآلتو رفت، در باغ قدمي زدند و  جابز در پالو

                                                            
1 Apple Corps 



ل  ص یف ـ وو  س  ٣٧٥ :صـفـحــه | د
در ) ،رسيد ميليون دالر هم مي 23كه بعضاً به (انگيز  حتي با وجود پيشنهادهاي مالي وسوسه U2ها  سال

استفاده كند، آن  U2هاي آيـپاد از  خواست در يكي از آگهي حاال بونو از جابز مي. تبليغات شركت نكرده بود
: جابز بعدها گفت. ي سودآور براي دو طرف عنوان بخشي از يك بستهيا حداقل به - هم بدون درخواست مالي 

از روش . داد هرگز پيش از آن آگهي كار نكرده بودند ولي دانلودهاي غيرقانوني داشت آنها را هم به فنا مي«
 ».آييم مي شان بين قشر جوان بر ي ترويج موسيقي كردند از عهده شان آمده بود و فكر مي ما در آيـتونز خوش

كرد ولي جابز ابتدا موضع  ها باز مي را به آگهي U2پريد وسط و پاي  هر مديرعامل ديگري با كله مي
آن موقع . (ها كرد، فقط سايه هاي آيـپاد پخش نمي ها را در آگهي آدم تشخيصِ اپل تصاوير قابل. منفي گرفت

هاي  تا حاال سايه«: ا مطرح كردپس بونو جور ديگري تقاضايش ر.) هنوز آگهي ديالن ساخته نشده بود
جابز اين ايده را قابل » ي هنرمندها باشد؟ تواند سايه هوادارها را داشتيد، خب، به نظرت فاز بعدي نمي

را براي  ”چطور يك بمب اتم درست كنيم“، U2) در صف انتشارِ( بونو يك نسخه از آلبومِ. بررسي دانست
 ».خودمان فقط او آلبوم را داشت غير از«: گفت خودش مي. جابز گذاشت و رفت

مؤسس شركت - جابز با هواپيما به ديدار جيمي آيووين، . جلسات متعدد از پي اين ديدار آغاز شد
اج هم همراه با   دي. آنجلس رفت لوس 2هيلزِ  اش در هولمباي در خانه -U2صاحب آثار  1ركوردز اينترسكوپ 
گينس نكات  ي جابز انجام گرفت، مك ديدار بعدي در آشپزخانه. دآنجا بو 3گينس ي بونو، پاول مك مديربرنامه

قرار شد . دفترچه يادداشتش نوشت مهم را پشتU2  در تبليغات حضور يابد و اپل آلبوم را در چندين حوزه
كرد  هيچ درآمد مستقيمي دريافت نمي U2. سايت آيـتونز ي خانگيِ ردها گرفته تا صفحهواز بيلب ؛تبليغ كند

كه بونو درست مثل ليك، اعتقاد داشت . گرفت سهم مي U2 ي آيـپد هاي ويژه ي ولي از فروش نسخه
) و محدود به گروه خودش(هنرمندان بايستي از فروش هر آيـپاد سهمي دريافت كنند و اين تالشي كوچك 

مان درست  ن و بونو به استيو گفتيم يك آيـپاد مشكي برايم«: گفت آيووين مي. بود براي دفاع از اين حق
  ».داديم، اين مشاركتي بود بين دو نام تجاري بزرگ كند چون فقط يك كار تبليغاتي انجام نمي

. معمولي خواستيم، چيزي مجزا از آيـپادهاي سفيد خودمان را مي آيـپاد«: بونو به خاطر داشت كه
جواب  ،ايم ه هايي به جز سفيد را امتحان كرد رنگ“ :گفت ميستيو ا وليخواستيم،  اش را مي مشكي
 .پشيمان شد و اين ايده را پذيرفت، البته به طور آزمايشي جابز چند روز بعد خود» .”دهد نمي

 رقصان باي  سايه“همراه با كاراكتر هميشگي  ،اي با شمايل سايه U2تصاوير اعضاي  ،قرار شد در آگهي
جابز . اما حين تصويربرداري در لندن، توافق با اپل در شرف از هم پاشيدن قرار گرفت. قرار بگيرد ”آيـپاد،

بنابراين . هم به مذاقش خوش نيامده بود توافقي از فروش  سهمي آيـپاد مشكي مردد شده بود،  نسبت به ايده
كنم اين  فكر نمي«: گفت. لغو كند بزند و همه چيز را تلفنبه جيمز وينسنت زنگ زد و از او خواست به لندن 

بزن . دهد دهيم، كل ماجرا بوي شكست مي فهمند چه ارزشي داريم بهشان مي كار جواب بدهد، اينها نمي
بود و اهميت اين آگهي براي  U2وينسنت كه از طرفداران قديمي » .هاي ديگر كار كنيم يم روي آگهيوبر

. به دست آورد ،اوضاع يگر براي صحبت با بونو و سامان دادنِكرد، با التماس يك فرصت د طرفين را درك مي
  .در دوبلين بود ي منزلش وقتي زنگ زد او در آشپزخانه .بونو را گرفت ي موبايلِ از جابز شماره

                                                            
1 Interscope Records 
2 Holmby Hills 
3 Paul Mcguinness 
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كنم  من هم فكر نمي«: به وينسنت گفت. كرد داشت در همكاري تجديدنظر مي نيزبونو همزمان با جابز، 

جا در  نوجوان كه بوديم، همين«: وينسنت پرسيد مشكل كجاست؟ او گفت» .ميلند ها بي جواب بدهد، بچه
خواست بيشتر توضيح دهد كه  بونووينسنت از » .دوبلين عهد كرديم هرگز كارهاي مزخرف انجام ندهيم

ند فقط براي پول، ما فقط به هوادارها رَتن دادن به كارهاي چ«: گفت اوچيست؟  ”مزخرف“از  منظورش
وقت شما  ،متأسفم. حس درستي ندارد. ستا آنها ي ننگ آگهي بشويم مايهبه گمانم اگر وارد . كنيم فكر مي

  ».را هم تلف كرديم
ما داريم «: بونو گفت. خته استوينسنت پرسيد براي درست شدن اوضاع چه كار بيشتري از اپل سا

 .را دهيد؟ آگهي و شما در عوض چه به ما مي. مان را دهيم، موسيقي ترين چيزي را كه داريم به شما مي مهم
ما به چيز بيشتري . شود طرفداران ما فكر كنند گروه براي شما اين را انجام داده باعث مياست كه همين 

. ي خيلي بزرگي است ، معاملهاز فروش  كسب سهمو  U2ي  ويژه يـپادوينسنت شرح داد كه آ» .احتياج داريم
  ».دهيم اين ارزشمندترين چيزي است كه داريم به شما مي«: به بونو گفت

يك (پاچه به جاني آيو،  وينسنت دست. ي شروع دوباره است آماده كه بونو بعد از كمي فكر جواب داد
زنگ زد و وضعيت را ) ل ديده بودسرا در نيوكَ U2 كنسرت 1983 كه اولين بار در سال ديگرهوادار قديمي 

 وقتي. به دوبلين بفرستد U2 مشكيِ آيو را با آيـپاد كه به جابز پيشنهاد كرد ،بعد در تماسي. توضيح داد
قبالً  ؟ بيچاره خبر نداشت كه آنهاخيرشناسد يا  آيو را ميآيا به بونو زنگ زد و پرسيد كه ، موافقت او را گرفت

 زاحاضرم . جاني؟ من عاشقشم«: بونو با خنده گفت. يكديگر هستند كنندگانِ اند و از تحسين مالقات داشته
ولي نظرت چيست بفرستمش دوبلين  ،هيرطخ يمكاين «: وينسنت جواب داد» (!)مروخب بآ شتلاوت هساك

ي  روم فرودگاه دنبالش، توي خونه م ميا شخصاً با مازراتي«: بونو جواب داد» دهد؟برا نشانت  U2تا آيـپاد 
 »!كنيم رويم بيرون، كلي حال مي خودم خواهد ماند و با هم مي

. زد سر و كله مي) هنوز مردد(فرداروز، دوبلين منتظر آمدن آيو بود و وينسنت بايد در كوپرتينو با جابز 
نخواسته بوديم اين كار را براي  كنيم يا نه، تا به حال دانم داريم كار درستي مي نمي«: گفت استيو مي

يكي پس از ديگري بخواهند از  ،پس آناز  ،اين بود كه هنرمندان نگراني او از بابت» .كس ديگري بكنيم هيچ
  .يك مورد خاص خواهد بود U2 با ولي وينسنت اطمينان داد كه قرارداد. حساب بگيرند اپل حق

هايم، يك جاي  ي مخصوص مهمان مش به خانهو من بردجاني رسيد به دوبلين «: كرد كه بونو تعريف مي
آهنگ قرمز را نشانم داد و  مشكي با چرخ خوشگلِ آيـپاد. ي ساحل و دريا آهن با منظره آرام پشت مسير راه

عمومي، راجع به برخي جزئيات  يك بارِسپس دو نفري رفتند به » .دهيم گفتم باشد، قبول، انجامش مي
زني روي جزئيات مالي و  بعد از چانه. نظرش را جويا شدند) در كوپرتينو(سي با جابز حرف زدند و بعد در تما

 ،خيلي جالب است كه يك مديرعامل«: تأثير قرار داده بود اين بونو را تحت. باألخره قرارداد نهايي شد ،طراحي
بعد به . وب خوردندوقتي مشكالت حل شد، بونو و آيو تا خرخره مشر» .قدر به جزئيات توجه نشان دهد اين

او خانه نبود، بنابراين بونو پيغامي برايش گذاشت كه وينسنت هرگز آن را . وينسنت در كاليفرنيا زنگ زدند
 ام، هر دو سرمستيم و از داشتن اين آيـپاد آلود، با دوستت جاني نشسته اينجا در دوبلينِ مه«: پاك نكرد
 »!ازت ممنونم. و اآلن توي دستم است شود ساخته شده باورم نمي. خوشحاليم ،خوشگل

اج روي   بونو و دي. تئاتري اجاره كردخوزه  در سن ،ويژه تلويزيوني و آيـپاد جابز براي رونمايي از آگهيِ
نسخه بود و به اين طريق شماره يك جدول  840.000 ،آلبوم در اولين هفته فروشِ. صحنه به او پيوستند
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قدر از آن  همان U2«مطبوعات گفت كه آگهي را بدون هزينه انجام داده زيرا  بونو به. ها لقب گرفت پرفروش

باعث آشنايي مخاطبين  ،وين نيز اضافه كرد كه اين همكاري جيمي آيو» .برد استفاده خواهد برد كه اپل مي
 .جوان با اپل شده است

راك  راه براي اين گروهمورد بسيار جالب توجه اين بود كه همكاري با يك شركت الكترونيكي، بهترين 
 ،هاي حامي هنر ي شركت بونو بعداً توضيح داد كه همه. شود  ها شناخته بود تا دوباره گُل كند و بين جوان

طور بگويم؛ در اين  بگذار اين«: شيكاگو تريبيون گفت منتقد موسيقاييِ 1او به گرِگ كوت. نيستند ”شيطان“
تر از بسياري از افرادي كه در  هاي خالق است، خالق يك گروه عالي متشكل از ذهن ”شيطان“مورد 
او و همكارانش به طراحي و خلق . استيو جابز :ي اصلي هم كسي نيست جز خواننده. هاي راك هستند گروه

هنر هم اين است  كارِ. اند عالَم موسيقي بعد از گيتار الكتريك، يعني آيـپاد نائل آمده ي هنريِ زيباترين وسيله
  ».كه زشتي را منهدم كند

كه به  2بار براي كمپين سرخ ديگر راضي كرد، اين هم جابز را به يك همكاريِ 2006بونو در سال 
جابز هرگز به كارهاي بشردوستانه . پرداخت بخشي براي مبارزه با ايدز در آفريقا مي آوري پول و آگاهي جمع
 ي بشردوستانه سرخ را به عنوان بخشي از فعاليت وافقت كرد كه آيـپادداد ولي م ي زيادي نشان نمي عالقه

استفاده از امضاي  براي مثال جابز زير بارِ. اي از آب در نيامد همكاري همدالنه ،آخر  البته دست. بونو بسازد
 ])اپل(كمپين سرخ [داد  قرار مي ”سرخ“ي  كمپين كه نام شركت را داخل پرانتزي در كنار كلمه نمادينِ
ولي استيو، اين نماد اتحاد «: بونو جواب داد» .خواهم اسم اپل داخل پرانتز باشد نمي«: اصرار داشت كه. نرفت

. شان تا فحش و فضيحت هم باال رفت ولي در نهايت به آغوش هم بازگشتند مكالمه» .ما در راه هدفمان است
خواست انجام  ها هر كاري كه مي نست در آگهيتوا بونو مي. خودش رضايت دادخاصِ سرانجام جابز به روش 

هايش داخل پرانتز نگذاشت و به جاي  يك از محصوالت يا فروشگاه اپل را در هيچ دهد ولي جابز هرگز اسمِ
 !])محصول(كمپين سرخ [: ، روي آيـپاد حك شد])اپل(كمپين سرخ [

هاي  را تبديل به دوست شود، همين لحظات هم ما استيو گاهي خيلي بازيگوش مي«: گفت بونو مي
هاي سختي باهاشان  تو نيستند كه بتواني چنين بحث هاي زيادي در زندگيِ تري كرده، چون آدم نزديك

هر بار كه بعد از اجراي روي صحنه حرف زديم، يك نظري در آستين . خيلي خود رأي است. داشته باشي
در  3بونو، همسر و چهار فرزندش در نزديكي نيسبه ديدار ) البته به ندرت(اش گاهي  جابز و خانواده» .داشت

ي بونو لنگر  ، جابز قايقي اجاره كرد و نزديك خانه2008سال  در يكي از تعطيالت. رفتند سواحل فرانسه مي
هيچ “رفت تا تبديل به آلبوم  كه مي- گروه را  در حال ضبط خوردند و بونو قطعات با هم غذا مي. انداخت

روي . كرد شان، جابز هنوز رك اظهار نظر مي با وجود دوستي. كرد برايش پخش مي -شود ”خطي در افق
طور انتشار ويژه يك آگهي ديگر و همين قرارداد بحث كردند ولي  ”هايت را بپوش چكمه“ ي آهنگ

وِل شد، لورين پا U2وقتي كمر بونو صدمه ديد و مجبور به لغو تور  ،2010در . سازهاشان با هم كوك نشد
مغز “ دو كتابِ ”پرواز كنكوردها،“ي  دونفره كمديِ ديِ.وي.دي :همراه با ،برايش يك سبد هديه فرستاد

                                                            
1 Gerg Kot 
2 Red Campaign 
3 Nice 
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يك . خانه تهيه كرده بود پشت طور عسلي كه خود از كندوهاي باغِ همينو  ”خلبان جنگنده،“و  ”موزارت

  ».كرِمِ ضددرد، من عاشقشم« :جابزهمراه با يادداشتي از  هم كنار اينها گذاشته بود، كرِمِ ضددرد
  
  

 يو ما- يو
  

 هنري،معاصر هست كه جابز هم از لحاظ شخصي و هم به لحاظ در زمان كالسيك  تنها يك موسيقيدانِ
استعدادي كه شخصيتش نيز به شيريني و ژرفاي  خوش قريحه و با يو ما، هنرمند-يو: بودبرايش احترام قائل 

گردد، وقتي جابز در  بر مي 1981اولين ديدار اين دو به . كند خود خلق مي آواهايي است كه روي ويالُن سلِ
جابز عميقاً تحت تأثير هنرمنداني قرار . موسيقي اَسپِن بود يو ما در فستيوالِ- طراحي اَسپِن و يو كنفرانسِ

حتي براي جشن . گرفت كه خلوص و صفا در آثارشان وجود داشت و از همين رو طرفدار وي شد مي
اما چند سال بعد . خارج از كشور بود ها بنوازد ولي او در تورِ يو ما دعوت كرد تا براي مهمان- اش از يو سيعرو

ي  توسط خانواده 1733 ساخت سالِكه (خود  ي جابز آمد، در اتاق نشيمن نشست، ويالُن سلِ به خانه
اين چيزي است كه اگر «: و پاوِل گفت به جابز. اي از باخ نواخت را بيرون آورد و قطعه) بود 1استراديواريوس

تو بهترين استداللي  نوازندگيِ«: ريخت گفت جابز در حالي كه اشك مي» .نواختم تان مي بودم، در عروسي
» .ام، چون واقعاً معتقد نيستم بشر به تنهايي بتواند چنين چيزي بنوازد است كه در اثبات وجود خدا شنيده

در آشپزخانه نشسته . و ما به ارين اجازه داد ويالُن سلش را به دست گيردي- يو ،در يكي از ديدارهاي بعدي
يو ما قول گرفت كه به عنوان يك -جا از يو استيو تشخيص داده شده بود، همان بودند و آن موقع سرطانِ

  .دوست در مراسم ترحيمش، ويالُن بنوازد

                                                            
1 Stradivarius 
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 س و سهفصل 
  

 دوستانِ پيكسار
 

 و دشمنان... 
  
  
  
  

  حشره كي زندگيِ
 

كرد  احساس مي. جديد، جابز همراه با جاني آيو آن را به مقر پيكسار برد ي آيـمك پس از توسعه
اليت دستگاه مي جذابِ شخصيت يِر و وودي را سر ذوق بياورد و البته عاشق اين حقيقت بود  تواند خالقين باز

ر هر دو اين استعدادتو لَس هنر را با تكنولوژي پيوند بزنند ،مشترك را دارند كه با روشي لطيف كه آيو. 
مديران خسته و  اپل اكثرِدر . برد پيكسار بهشتي بود كه جابز از شدايد كوپرتينو به آن پناه مي

. هميشه عصبي بودند -مزاج قرار دارند دمدمي با جابزِ  دانستند كجاي رابطه كه نمي-پذير و كارمندان  تحريك
به بيان ديگر، . تر بودند، هم با يكديگر و هم با جابز تر و نجيب گرها متين گوها و تصوير اما در پيكسار، داستان

 . آنجا بود؛ در اپل از جابز و در پيكسار از لَستر ي رئيسِ وحيهگرفته از ر فضاي هر شركت بر

چنان  هايي بود كه به تصوير كشيدنِ ي الگوريتم برد و شيفته سازي لذت مي فيلم كارِ جابز از نشاط
باد در  هاي باران يا موج انداختنِ شكست نور توسط قطره به عنوان مثال، خلقِ. ساخت تخيالتي را ميسر مي

اعضاي پيكسار را تحت  خالقيت توانست جلوي خودش را بگيرد و فرآيند يك حوزه،البته در اين . زار چمن
 در واقع با حضور در پيكسار آموخت كه چگونه به ساير افراد خالق، امكان شكوفايي و رهبريِ. كنترل نگيرد
ها را  د نجيبي كه مثل آيو، بهتريناش به شخص لَستر بود؛ هنرمن كه اين نيز به خاطر عالقه ،گروه را بدهد

  .كرد براي جابز برآورده مي
اي بزرگ به  ذاتي او در اين زمينه سرمايه بستن قراردادها بود و در واقع توانِ ،اصلي جابز در پيكسار نقشِ

گير شد، كسي كه تابستان  بازي با جفري كاتزنبرگ در خيلي زود بعد از اكران داستان اسباب. آمد حساب مي
جابز . كند تأسيسوركز را  فن، استوديوي دريميديزني را رها كرد تا با استيون اسپيلبرگ و ديويد گ 1994

بعدي يعني  احتماليِ كاتزنبرگ در ديزني، چيزهايي از فيلمِ حضورِ در زمانِ ،هاي پيكسار بچه معتقد بود كه
اي را از پيكسار سرقت  ي يك فيلم حشره ايده ،وركز و در نتيجه دريم اند و گفتهبه ا ”زندگي يك حشره“

بخش انيميشن ديزني  هنوز رئيسِجفري «: گفت جابز مي. را بسازد ”1آنتز“ فيلمِ داشتو تصميم  بود كرده

                                                            
1 Antz 
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كس به ساخت فيلمي  ي انيميشن هيچ در تاريخ شصت ساله. ي زندگي يك حشره را بهش داديم بود كه ايده

بعد . نظيرش بود هاي فكري بي از آن جرقه. ا اينكه لَستر به اين ايده رسيدراجع به حشرات فكر نكرده بود ت
آه - يك فيلم انيميشن راجع به : مرتبه اين ايده به ذهن او هم خطور كرد وركز رفت و يك زد و جفري به دريم

ي  البالي همهدروغ از . گفت دروغ مي. كرد كه اصالً ايده را كش نرفته طوري وانمود مي. حشرات -!خداي من
 ».زد هايش بيرون مي دندان

كاتزنبرگ هرگز در زمان حضور در ديزني . تر از اين است داستان خيلي جالب. طور نبود اما در واقع اين
  با لَستر در تماس بود و  ،وركز ولي بعد از جدايي به مقصد دريم. ي زندگي يك حشره را نشنيد ي اوليه ايده
كار و سركي به » سالم رفيق، چه خبر؟ فقط خواستم احوالت را بپرسم« هاي كوتاه ماسگاه با همان ت به  گاه

در امالك يونيورسال  1ركال چند وقت بعد لَستر در ساختمان تكني. كشيد اش مي همكار قديمي زندگيِ
تا از  ندوركز هم در آن نزديكي بود بنابراين زنگي به كاتزنبرگ زد و با چ دريم. استوديوز حضور يافت

! كنند و لَستر خيلي راحت به او گفت اي كار مي كاتزنبرگ پرسيد روي چه پروژه. همكاران به ديدنش رفت
را شرح داديم و اينكه شخصيت  ”زندگي يك حشره“برايش «: كرد طور نقل مي خودش وقايع آن روز را اين

 را در ي شاغل در سيرك گروه حشرهيك كرد و  ميها را متحد  اصلي كه يك مورچه بود چطور ساير مورچه
بودم، جفري مدام از اينكه چه موقع اكران خواهد شد  تر مي بايد خيلي محتاط .كرد رهبري ميها  جنگ با ملخ

  ».پرسيد مي
 

وركز كه با داستاني راجع به  دريم فيلم تمام انيميشنِ شايعات پيرامونِ با شنيدنِ 1996 لَستر در اوايلِ
با كاتزنبرگ تماس گرفت ولي او حاشيه رفت، خودش را زد . ها در حال ساخت بود، دچار نگراني شد مورچه

سؤال، كاتزنبرگ به ناچار اعتراف كرد كه  با تكرارِ. به آن راه و پرسيد كه لَستر اين را از كجا شنيده است
  »تواني؟ چطور مي«: كرد، فرياد زد ندرت حتي صدايش را بلند ميلَستر كه به . واقعيت دارد

 
وركز  هاي دريم و توضيح داد كه يكي از كارگردان» خيلي وقت پيش است مان مالِ ايده«: كاتزنبرگ گفت

 .فيلم را پيش كشيده موضوعِ
  

 ».كنم باورت نمي«: لَستر گفت
  

اش در ديزني  علَم كرده تا در مقابل همكاران قديمي ي آنتز را سرانجام كاتزنبرگ اعتراف كرد كه پروژه
روز شكرگزاري در قرار است  ”فرمانرواي مصر“ يعني وركز دريم توضيح داد كه اولين فيلم بزرگ. بايستد
همان روز، شديداً به تشويش افتاده و  در ”زندگي يك حشره“ اخبار اكرانِ اكران شود و او با شنيدنِ 1998

 ”زندگي يك حشره“ي آنتز را به جريان انداخته تا ديزني را مجبور به تغيير تاريخ اكران  هاز اين رو پروژ
 .كند

  

                                                            
1 Technicolor 



ل  ص یف ـ هو  س  ٣٨١ :صـفـحــه | س
سال  13حرفي كه تا به امروز به ندرت از زبانش شنيده شده و از آن روز، تا » خيلي كثافتي،«لَستر گفت 

  .بعد با كاتزنبرگ حرف نزد
 

ي  ي احساساتش نسبت به لَستر تجربه ايي كه در تخليهاز شنيدن اين خبر ديوانه شد و از آنج هم جابز
اگر ديزني و جابز حاضر به : كاتزنبرگ پيشنهاد داد. ددابيشتري داشت در تماسي با كاتزنبرگ، فرياد سر 

ي آنتز  صدمه نبيند، او هم پروژه ”فرمانرواي مصر“شوند تا فروش  ”زندگي يك حشره“تغيير تاريخ اكران 
ولي به دامش  ،گيري اي بود براي باج تالش مزبوحانه«: جابز به من گفت. را به تأخير خواهد انداخت

  .ديزني براي تغيير تاريخ اكران نيست به كاتزنبرگ گفت قادر به راضي كردنِ» .نيافتادم
گفت » !خودت به من ياد دادي. جا كني به جا ها را تواني كوه شود، تو مي نگو كه نمي«: كاتزنبرگ گفت

بازي را با آنها  داستان اسباب شان آمده و قرارداد ساخت زماني كه پيكسار تقريباً ورشكسته بود، به كمك
دهي با استفاده از  من تنها كسي بودم كه آن روز پشتت ايستادم، حاال داري به ديزني اجازه مي«: بسته بود

ساخت  ي  تواند بدون در جريان گذاشتن ديزني پروسه گفت كه اگر جابز بخواهد، مي» .تو مرا به فنا بدهد
: جابز جواب داد. دآور در اين صورت، كاتزنبرگ هم آنتز را به تعليق در مي. را كُنْد كُنَد ”زندگي يك حشره“
  ».حتي فكرش را هم نكن«

كنند تا او را به  فيلم پيكسار استفاده مي واضح بود كه ايسنر و ديزني دارند از. گفت كاتزنبرگ راست مي
فرمانرواي مصر اولين فيلم «: گفت مي. حسابي بكوبند ،خاطر ترك ديزني و تأسيس يك استوديوي انيميشن

ديدگاه من درست . را اكران كنند شان فيلم ،خواستند در همان تاريخ ما بود و آنها فقط از روي دشمني مي
 »!خودت باش ر دست كردي توي قفس و مزاحمم شدي، مراقبِاينكه اگ :بود ”شيرشاه“شبيه 

ديزني كوشيد جابز را ساكت . مطبوعات دامن زدند ها به هيجانِ مورچه هيچ كس عقب ننشست و رقابت
شد دهان استيو را  زند، اما مگر مي نگه دارد، چون اعتقاد داشت درگيري مطبوعاتي به شهرت آنتز دامن مي

 بازاريابِ 1در واكنشي جالب، تري پرِس» .شوند بدها به ندرت برنده مي آدم«: يمز گفتتا آنجلس به لوس. بست
 ».استيو جابز بايستي قرصش را سر وقت بخورد«: وركرز گفت دريم تيزهوشِ

ي عصبي در يك  وودي آلن نقش يك مورچهدر آن، . فيلم بدي نبود. اكران شد 1998آنتز در اوايل اكتبر 
وودي  اين يك كمديِ«: تايم نوشت. كرد كه در پي بروز فردگرايي خود بود را بازي مياي  ي مورچه جامعه

 172ميليون و فروش جهانيِ  91فروش داخليِ » .كند آلني است، از آنهايي كه ديگر خودش درست نمي
 .اي براي فيلم بود آبرومندانه جمع درآمد ميليون دالر، سر

ي  فيلمنامه. روي پرده رفت ي از پيش تعيين شده، ق برنامهيك حشره، شش هفته بعد درست طب زندگيِ
 نظيرِ بي هاي هنريِ تكنيك. 2منتسب به ايسوپ» مورچه و ملخ«اي  حماسي آن اقتباسي بود از داستان افسانه

نظر يك مورچه را ميسر   مثل ديدن چمنزار از نقطه ،جزئيات شگرف به تصوير كشيدنِ پيكسار، امكانِ
طراحي فيلم بسيار درخشان  كارِ«: ريچارد كُرليس نوشت. تايم براي آن سنگ تمام گذاشتي  مجله. كرد مي

، زشت، سواره و پياده ي موذيِ پيچ و خم و هزاران حشره رهاي پ ها و دخمه بهشتي وسيع پر از برگ :است
                                                            

1 Terry Press 
پيش  560تا  620ي زندگي او از  دوره(دمنه دارد   و هايي با موضوعاتي شبيه به كليله نويس يونان باستان كه داستان افسانه   2
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ل  ص یف ـ هو  س  ٣٨٢ :صـفـحـه|  س
» .ه نظر برسدشبيه نقاشي ب ميان اين دو، وركز، در مقايسه شود فيلم دريم كه باعث مي طوري تصوير شده

در ضمن فرمانرواي  در خارج؛ميليون دالر  363داخل و در ميليون  163 :آنتز رسيد برابرِ دوفيلم به فروشي 
 .مصر را هم به زير كشيد

ي  اصرار كرد كه هرگز ايده. جابز پاك كند ها را از دلِ چند سال بعد كاتزنبرگ سعي كرد كدورت
را در ديزني نشنيده است؛ اگر شنيده بود، طبق توافقات، ديزني بايد سهمي از سود آن  ”زندگي يك حشره“

. جابز خنديد و حرفش را قبول كرد. داد، پس اين چيزي نبود كه بخواهد راجع به آن دروغ بگويد را به او مي
براين به خاطر دفاع از جا كني ولي تو قبول نكردي، بنا اكران را جابه من ازت خواستم تاريخِ«: كاتزنبرگ گفت

خيلي آرام و شبيه «آورد كه جابز حالتي  خودش به خاطر مي» .از من عصباني نباش -فيلم- فرزندم 
قلب  جابز بعدها اذعان كرد كه هرگز از صميمِ اما خود. كند مي شو بعد گفت كه درك» هاي ذن گرفت خلسه

  :است نبخشيده را كاتزنبرگ
  
خوبي داشت؟ نه، هنوز هم  اين حسِ. بلعيدرا ) فرمانرواي مصر(او ي فيلم  ما سهم گيشه فيلمِ«

هاي  وود دارند فيلم همه در هاليشده چطور “ :مردم شده بود كه زبانِ ردكننده است، چون وِ ناراحت
ي جان گرفت، چيزي كه غيرقابل  جفري حس اصالت و نوآوري را از ايده ”كنند؟ اي درست مي حشره

ف وجدان بود، براي همين ديگر هرگز به او اعتماد نكردم، حتي بعد از اينكه كارش خال. برگشت است
ام، باألخره به  آدم ديگري شده“ :و گفتآمد پيش من  ،1از موفقيت شرِك پس. خواست جبران مافات كند

 ».ولي ديگر باورش نكردم. مزخرفاتجور و از اين  ”ام آرامش رسيده
  

دانست و بر  مي ”نوابغ واقعي جهان“جابز را يكي از او . ي خود لطف بيشتري داشت اما كاتزنبرگ به نوبه
  .شان، احترامي واقعي برايش قائل بود ي شكننده خالف رابطه

 
. نيستبار مصرف  اي يك  بود كه پيكسار اعجوبهنكته اين  تر از پيروزي بر آنتز در گيشه، اثبات مهم

 ،نخست گيشه داشت و اثبات كرد كه آن موفقيت ”بازي داستان اسباب“ي  به اندازه ”رهزندگي يك حش“
به اين » .دوم محصولِ سندرومِ :پاي يك چيز اصيل در ميان است«: جابز بعدها گفت. اتفاق نبوده است از سرِ

و در پيكسار  من اين را در اپل كشف كردم«: را در نيافته باشي خود محصول اول معنا كه عامل موفقيت
  ».ستا آييم، آينده از آنِ ما احساسم اين بود كه اگر از پس فيلم دوم به خوبي بر

  
  

  فيلم شخصيِ استيو
  

ميليون دالر، از  485 معادل بيرون آمد و با فروش ناخالص جهاني 1999، در نوامبر 2 بازيِ داستان اسباب
پايي يك مقر جديد  حاال ديگر همه از موفقيت پيكسار مطمئن بودند و زمان بر. دو فيلم قبلي پيشي گرفت

                                                            
1 Shrek 



ل  ص یف ـ هو  س  ٣٨٣ :صـفـحــه | س
در  براي اين امر مناسب يافتند كهرا  1مونته دل ي هي متروك هاي پيكسار كارخانه جابز و بچه. رسيده بودفرا 

از سمت  3بِي سوي پلِ ركلي و اُكلَند، درست در اين اي صنعتي بين ب منطقه: واقع بود 2ويل امري
هكتاري  16 يك ساختمان جديد در آن زمينِو معماري  طراحيكامل، جابز  بعد از تخريبِ. فرانسيسكو سان

 .هاي اپل واگذار كرد فروشگاه معمارِ 4را به پيتر بهلين
مربوط به مواد  اوليه تا كوچكترين جزئيات كرد؛ از طرح مفهوميِ مي نظارتتمام جوانب  برشخصاً 

هايي با  استيو اعتقاد داشت ساختمان«: گفت اد كَتمول مي ،رئيس پيكسار. ساختماني و فرآيند ساخت
جديد را درست  مقرِ جابز هر مرحله از ساخت» .كنند طراحي درست، خدمات بزرگي به يك فرهنگ ارائه مي

: گفت لَستر مي. كرد ، هدايت ختري سكانس از فيلمش عرق مي هرگرفتنِ مثل كارگرداني كه براي 
 ».استفيلم شخصي استيو  ،ساختمان پيكسار«

هاي مختلف و  هاي جدا براي پروژه خواست، با ساختمان وودي مي لَستر از ابتدا يك استوديوي سنتي هالي
خود را دوست ندارند  مقر جديدكه  گفتند هاي ديزني مي اما قديمي. فيلم ساختهاي  هايي براي گروه پاتوق

اي ديگر به  از اين رو تصميم گرفت كه از جنبه. جابز با اين موافق بود .كرد هاي كاري را منزوي مي چون گروه
هاي  كار نگاه كند؛ يك ساختمان بزرگ در پيرامون، سالني مركزي در وسط و نوعي از معماري كه مالقات

 .دنَتصادفي بين افراد را ايجاب كُ
بر خالف اقامتش در دنياي ديجيتال و يا شايد به خاطر اينكه بهتر از هر كس ديگري با پتانسيل آن در 

 اينترنتدر دوران «: گفت مي. داد ها آشنا بود، هميشه ديدارهاي رو در رو را ترجيح مي منزوي ساختن انسان
خالقيت در . و اين مسخره است ،شده ت فراگيرچـي انجام كارها از طريق ايميل و آي يعني عصر ما، وسوسه

روي سراغ افراد و از كار و  مي. جوشد مي هاي اتفاقي از دل بحثو كند،  ديدارهاي حضوريِ چالشي بروز مي
  ».شوند هاي مختلفي در تنورِ مغزت پخته مي به زودي ايده ”ووآ“پرسي و بعد  بارشان مي

جابز . بود هاي تصادفي مي بنابراين طراحي و معماري ساختمان پيكسار بايستي مروج برخوردها و همكاري
اگر ساختمان اين حالت را در خود نداشته باشد كلي خالقيت و تخيل را كه معموالً به طور اتفاقي «: گفت مي

ها با خروج از دفاترشان،  يم كه بچهبنابراين ساختمان را طوري طراحي كرد. گيرند، از دست خواهي داد پا مي
» .هاي ديگر كه ممكن است هرگز نبينندشان، دور هم بنشينند بتوانند در پاتوق مركزي با همكاران بخش

هاي پستي  تريا و صندوق كافه. شد هاي اصلي و راهروها همگي به سالن اصلي منتهي مي درهاي روبرويي و پله
 600اي با  تماشاخانه. هايي رو به سالن اصلي داشتند انس هم پنجرههاي كنفر اتاق. نيز همه آنجا بودند

تئوري «: گفت لَستر مي. همه و همه در كنار سالن اصلي جاي گرفتند ،اتاق نمايش كوچكتر 2صندلي و 
. ديدارشان بودم ها دلتنگ هايي كه ماه رفتم سراغ بچه استيو از همان روز اول جواب داد، خيلي راحت مي

 ».ترويج همكاري و خالقيت شود ام كه مثل اين يكي بتواند باعث اختماني نديدههرگز س
توالت بزرگ در ساختمان قرار داد؛ يكي براي -جابز آنقدر جلو رفت كه فقط دو سرويس دستشويي

: گفت پيكسار، مي ارشد انمديراز پم كروين . ها، يكي براي آقايان ولي هر دو متصل به سالن اصلي خانم
                                                            

1 Del Monte 
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ل  ص یف ـ هو  س  ٣٨٤ :صـفـحـه|  س
گفت  شركت مي هاي باردارِ يكي از خانم. روي كرده دش هم مثل بعضي از ما خيلي خوب فهميد كه زيادهخو«

و سر همين موضوع يك دعواي  ،برود پيادهدقيقه  10به سرويس بهداشتي  دسترسينبايد مجبور باشد براي 
ألخره راه حلي پيدا و قرار شد مخالفت لَستر با جابز بود ولي با اين يكي از معدود دفعات» .اساسي در گرفت

  .در هر طبقه دو سرويس تعبيه شود، يكي در اين سو و يكي در آن سوي سالن
د، جابز به بررسي محصوالت مانْ ساختمان در معرض ديد باقي مي هاي فلزيِ از آنجايي كه ستون 

اي در  انجام به كارخانهسر. سرتاسر كشور پرداخت تا بهترين رنگ و بافت را برگزيند توليدكنندگان مختلف
دارها احتياط الزم  هاي تمام استيل را داد و اطمينان حاصل كرد كه كاميون ساخت ستون سفارشِ 1آركانزاس

ها به هم پيچ شوند، نه اينكه جوش  سپس اصرار ورزيد كه تمام تيرآهن. را در حمل و نقل به كار بگيرند
روكش   هاي كامالً بدونِ تيرآهناش شد  نتيجهپوليش كرديم، فوالد را «: گفت خودش از آن روزها مي. بخورند
ها، هر آخر هفته  ي ستون آنقدر زيبا شده بود كه كارگرهاي برپاكننده. شان را ديد شد بافت كه مي
  ».آوردند شان را به ديدن آنجا مي خانواده

اينجا شروع ي آن از است؛ ماجرا ”2عاشقانه ي دنجِ گوشه“ مقر جديد پيكسارهاي  ترين بخش از عجيب
 پشت ربي كوچك در ديوار، دجديدش دفتر از مقر قديمي بهشد كه يكي از انيماتورها بعد از نقل مكان 

آن به  به شكل خميده از داخلِ توانستي مي. شد باز ميكوتاه  راهروي سقف رو به يكپيدا كرد كه  اتاقش
يك اتاقي با ديوارها و كف و سقف هوا ميسر ي  هاي تهويه از آنجا دسترسي به دريچهو ، برويفلزي  دست

هاي رنگي آزين  هاي كريسمس و المپ سري، آن را با چراغ اتاقِاين ي  او و همكارانش پس از مصادره. شد مي
تاشو،  اي، يك ميزِ هاي منگوله بالش .هاي حيوانات بود مبله كردند شان عكس ويههايي كه ر بستند و با نيمكت

و  ”هعاشقان ي دنجِ گوشه“ي  هايي با نوشته سفره ، ملزومات خوشگذراني، دستمالوبمشرهاي  بطري
شد حضور  يي در راهروي ورودي، ميويديو با نصب دوربينِ. ندچيزهاي ديگر هم به مرور به اتاق اضافه شد

 ها را يادگاري تا ديوارآوردند  هاي مهم را به آنجا مي لَستر و جابز مهمان .هاي ناخوانده را از قبل فهميد مهمان
جابز عاشق . در آنجا موجود است و رندي نيومن 3امضاهايي از مايكل ايسنر، ري ديزني، تيم آلن. كنند  امضا
خودش . كرد مراقبه از آن استفاده مي گاهي به عنوان اتاقِ ،نبود لِ الكلبود و از آنجايي كه اهگوشه  آن
كه با دانيِل كوتكي در كالج ريد ساخته بود، البته در  استاي  مراقبهي اتاق  گفت كه آنجا يادآور خاطره مي

  .اين يكي خبري از قطره چكاندن نبود
 
  

 طالق
  

هاي جابز براي  ، مايكل ايسنر از آگهي2002ي  نا در فوريهي س قبل از تشكيل كميته ،ي شهادت در جلسه
هاي تمام  هستند كه آگهي  هاي كامپيوتري بعضي شركت«: ابراز تنفر كرد و بيان داشت ،اپل فروشگاه آيـتونزِ

                                                            
1 Arkansas 

    .من در اين ترجمه است يِكار اين هم يكي ديگر از امضاها »The Love Lounge«  برگردانِ عبارت: مترجم   2
   Donate: www.narenji.ir/steveلينك 

3 Tim Allen 
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افراد  به بيان ديگر دست. )دي بزن روي سي( بگير، تلفيق كن، بسوزان: ردهايي دارند با عنوانصفحه و بيلبو

ر خاص داشته شان باز است، فقط بايد يك كامپيوت با دوستان محتواي دزديده شدهبراي دزدي و اشتراك 
 ».باشند

سوءاستفاده كرده و فرض را بر اين  ”بگير“ي  چون گوينده از كلمه. اين اظهار نظر اصالً هوشمندانه نبود
ها از روي  قرار داده بود كه شامل دزدي از ديگران هم هست، در صورتي كه فقط به معني انتقال فايل

كارش به . دانست ي جابز خراب شد و ايسنر بايد اين را از قبل مي وجهه ،در اين بين. دي به كامپيوتر بود  سي
 :قبلي با ديزني ساخته بود پيكسار به تازگي چهارمين فيلم خود را طبق توافقِ. هيچ وجه هوشمندانه نبود

 ديزني-پيكسارترين فيلم  ميليون دالر بدل به موفق 525معادل  المللي بينكه با فروش  ”شركت هيوالها،“
هاي ايسنر كه علناً مثل فرو كردن چوب  و صحبت فرا رسيدموعد بازنگري توافق ديزني و پيكسار . هم شد

ها چنان  باور آن صحبت ،در حقيقت. بعدي نكرد مذاكرتتوي چشم شريك كاري ديزني بود، هيچ كمكي به 
داني مايكل با  هيچ مي«: دي دلش را گشو سفره ،براي جابز سخت بود كه در تماسي با يكي از مديران ديزني

  »من چه كرد؟
ي قوي و سرسختي  هاي متضادي داشتند ولي از نظر اراده ايسنر و جابز سوابق كاري متفاوت و ارزش

 مديريت هر دو عاشق ساخت محصوالت عالي بودند كه در عمل، اغلب مستلزمِ. حين مذاكره، عين هم بودند
وحش از وسط  ي ايسنر كه بارها و بارها سوار بر قطار تندروي حياتتماشا. گونه و انتقاد وحشيانه بود وسواس

كرد،  ارائه مي گردشگراني  هاي شگرفي براي بهبود تجربه قلمروي حيوانات در دنياي ديزني عبور و مدام راه
ي تماشا. گذاشت آيـپاد وقت مي كاربريِ رابط سازيِ ها روي ساده درست مثل تماشاي جابز بود كه مثل ديوانه

 .ي خوشايندي نبود اصالً تجربهديگر كارمندان كه  هدايتآنها حين 
 وو همين مورد در مواجه ميان اين دو ج ،تر بودند تا در ترغيب شدن هر دو در ترغيب افراد موفق

ضمن اينكه . كردند هر دو ديگري را دروغگو خطاب مي ،در صورت عدم تفاهم. زد متشنجي را رقم مي
وانمود كند كه  - اي ذره-شان  ؛ هرگز اتفاق نياُفتاد كه يكيندهيچكدام حاضر به يادگيري از طرف مقابل نبود

  :گذاشت ي ايسنر مي جابز مسئوليت را بر عهده. از ديگري چيزي به او اضافه شده
 
پيكسار موفق به نوسازي تجارت ديزني شده بود و پشت سر هم بدترين چيز از نظر من اين بود كه «
. خورد در حالي كه ديزني، شكست بود كه از پشت شكست مي ،داد هايي يكي بهتر از ديگري بيرون مي فيلم

ولي باور كن در . شايد فكر كني حتماً مديرعامل ديزني كنجكاو شده بود كه راز موفقيت پيكسار چيست
من . داد اصالً توجه نشان نمي. يست ساله، سر جمع دو ساعت و نيم از پيكسار بازديد كردي ب طول اين رابطه

  ».ستا و واج مانده بودم، آخرْ اشتياق و كنجكاوي بخش مهمي از شغل ما  هاج
 

گفت به پيكسار سر زده بود، از جمله  ايسنر كمي بيش از آنچه او مي. انصافي بود البته اين ديگر بي
موجود  ولي كنجكاوي و توجه اندكش نسبت به هنر و تكنولوژي. ه جابز در آنها حضور نداشتبازديدهايي ك

 رموز مديريتيِ وقت چنداني براي يادگيريِ ،جابز هم در مقابل. واقعيت داشت ،لَستر و كَتمول استوديويِ در
  .كرد ديزني صرف نمي
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 به خاطربه خصوص -جابز . يسنر شروع شدعام، بين جابز و ا  مستقيم در مالء شليك 2002در تابستان 

ي والت، ري را به  و برادرزاده كرد كبير را ستايش مي ”ديزنيِ والت“ خالقِ روحِ - پايي شركتي ماندگار بر
ري ديزني با وجود دوريِ در حال تزايدش از ايسنر، هنوز . نگريست واقعِي ميراث و روح او مي عنوان تجسمِ

ايسنر در ميان باشد، قرارداد  لذا جابز شخصاً به او خبر داد كه تا وقتي پايِ. بود ي ديزني مديره در هيئت
 .ديزني را تمديد نخواهد كرد- پيكسار

، هشدار در مورد مشكل پيكسار را شروع 1استنلي گُلد ،مديره ترين همكارش در هيئت ري ديزني و نزديك
او . مديره بفرستد ي معمول براي هيئت ايسنر ايميلي خارج از رويه 2002اين باعث شد در اواخر . كردند

تمديد قرارداد خواهد نشست، به خصوص كه ديزني حقوق معنوي  پشت ميزِعجيب مطمئن بود كه پيكسار 
 گفت بهتر است ديزني مذاكرات را به سال بعد از اكرانِ ضمناً مي. تها و كاراكترهاي پيكسار را هم داش فيلم
جديد پيكسار را ديديم؛  ديروز براي دومين بار فيلمِ«: در ايميلش نوشت. موكول كند ”در جستجوي نمو“
 هر چند فيلمِ. اين براي آنها هشدار خوبي خواهد بود. كه مي آينده اكران خواهد شد ”در جستجوي نمو“

اين » .خودشان فيلمي عالي است البته به نظرِ. رسد شان هم نمي هاي قبلي پاي فيلم رداست ولي به گَخوبي 
خشم به باالي شدت تايمز در آورد و جابز را از   آنجلس يكي اينكه سر از لوس: ايميل دو مشكل بزرگ داشت

جنظرِزمين پرتاب كرد؛ دوم اينكه  و خيلي خيلي اشتباهآن هم تباه بود، فيلم اش ايسنر در رابطه با ضعف! 
 شير“به راحتي . شد) و ديزني(ترين فيلم پيكسار  در زمان اكران بدل به پرفروش ”در جستجوي نمو“
 868ميليون، يعني مجموعاً  528 جهانيِ فروش ميليون و 340 داخليِ را شكست داد و با فروشِ ”شاه

ميليون نسخه،  50با فروش  2010تاريخ و تا سال  ترين فيلم انيميشنِ ها موفق براي مدت ميليون دالر،
هاي مردم  ترين پاتوق بدل به يكي از محبوب ،ديزني هاي تمام دوران بود و در پارك ديِ.وي.تري دي پرفروش

 اسكارِ ،نيز باعث شدقصه  ي منسجمِ هنري و موضوع و شالوده نظير و عميقِ بي هايِ به عالوه، توانايي. شد
از فيلم خوشم آمد چون در رابطه با خطر كردن و «: گفت جابز مي. بهترين فيلم انيميشن را از آنِ خود كند

 ميليون به درآمد 183اين موفقيت، » .خطر كردن بدهي اين بود كه به عزيزانت هم فرصت ياد گرفتنِ
 .آخرين نبرد با ديزني در اختيارشان قرار داد ميليون را براي 521 پيكسار اضافه كرد و رقم سنگينِ

پيشنهادي را براي ايسنر فرستاد،  جابز قرارداد ”در جستجوي نمو“ ي اكرانِ اندكي بعد از خاتمه
ها  از درآمد 50- 50به جاي سهم . طرفه كه معلوم بود فقط براي رد شدن ارائه شده قراردادي آنقدر يك

ها و كاراكترها براي  فيلم مالكيت حقِ جديدي را مد نظر داشت كه شاملِ باتجابز ترتي) قبلي،يعني قرارداد (
ضمن اينكه . به ديزني بود ،ها توزيع فيلم العملِ حق به عنوانِ ،از فروش ٪7.5پيكسار و پرداخت فقط 

 .ها نيز مشمول قرارداد جديد شوند ها و ماشين باورنكردني، يعني در حال ساخت خواست دو فيلمِ مي
 كرد، ديزني حقِ حتي اگر پيكسار قرارداد را تمديد نمي. تري در اختيار داشت ي قوي اما ايسنر برگ برنده

معنويِ ضمن اينكه مالكيت. هاي پيكسار را داشت بازي و ساير فيلم هاي بعدي داستان اسباب قسمت ساخت 
. 3داك  و دانلد 2ماوس ل ميكيدرست مث :ديد كاراكترها، از وودي گرفته تا نمو را هم در چنگ خود مي

 ي خودانيميشن استوديوي در ”3بازي  داستان اسباب“ريزي براي ساخت  برنامه ايسنر در حالِ ،همزمان
                                                            

1 Stanley Gold 
2 Mickey Mouse 
3 Donald Duck 
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با ديدن «: گفت جابز مي. زيرا پيكسار از انجام آن سر باز زده بود -كرد طور وانمود مي يا شايد اين-ديزني بود 

 ».شدم ي احتمالي اين كار مشمئز مي ود، از نتيجهآورده ب ”2سيندرال “باليي كه سر 
. مديره كرد ولي اين پايان جنجال نبود گيري از هيئت ري ديزني را وادار به كناره ،2003در نوامبر ايسنر 

اش  شركت تمركزش را، انرژي خالقه«: اي سرگشاده زد و مدعي شد ري ديزني دست به نگارش و انتشار نامه
ايسنر، هر چه كه بود شامل   دعاي او براي شكست» .ارزشش را از دست داده است با را و تمام ميراث

اما در آن مقطع، اين ديگر جابز بود كه تصميم به قطع همكاري با . شد اي قوي با پيكسار نمي ي رابطهربرقرا
  .علناً مذاكره با ديزني را لغو كرد 2004ي  بنابراين در ژانويه. ايسنر گرفته بود

به خود سخت كرد،  ميز آشپزخانه با دوستانش مطرح مي معموالً در علني نكردن نظراتي كه دورِ جابز
در حالي كه پيكسار مشغول  :در كنفرانسي تلفني به خبرنگاران گفت. بار عقب ننشست ولي اين گرفت، مي

در . سازد مي ”آور ي شرم كهنه“هاي  هاي مطرح است، بخش انيميشن ديزني هنوز دارد فيلم ساخت فيلم
حقيقت «: تمسخر گرفتهاي پيكسار را به  ي در ساخت فيلمديزن هنريِ ادعاي ايسنر مبني بر شراكت ،ضمن

 ».ها وجود داشته ي بسيار اندكي در طول اين سال اين است كه مشاركت خالقانه
راجع به آن . شد لرزه مي احتمالي پيكسار و ديزني هم دچار تن جان لَستر حتي از فكر كردن به جداييِ

مثل اين . آوردند بودم، چه باليي سر كاراكترهاي عزيزمان مي -ها فيلم- نگران فرزندانم «: روزها به من گفت
اختيار زير گريه زد،  پيكسار نزد همكاران ارشدش بي در اتاق كنفرانسِاو » .بود كه خنجري در قلبم فرو كنند

: تن از كاركنان پيكسار نيز تكرار شد 800يح شرايط براي اي كه در سالن اصلي استوديو هنگام توض گريه
شوي آنها را به فرزندخواندگي بسپاري،  هاي عزيزي داري و بعد مجبور مي درست مثل اين است كه بچه«

داليل . جابز بعد از او روي صحنه آمد تا اوضاع را آرام كند» .جاني آزارِ هم به دست يك مشت كودك آن
 يزني را توضيح داد و خاطر نشان كرد كه پيكسار براي موفقيت به عنوان يك شركتاز د پيكسار جداييِ

استيو اين «: گفت پيكسار مي كارِ كهنه هاي تكنسيناز  1اورِن جاكوب. مستقل، بايد به آينده نظر داشته باشد
كه فارغ از ي ما قانع شديم  مرتبه، همه يك. چيزي معتقد كند هر توانايي شگرف را داشت كه شما را به

 ».رو، پيكسار شكوفاتر از قبل خواهد شد اتفاقات پيش
 قدر قابلِ او همان. براي كنترل خسارات وارد صحنه شد ،ديزني ها در عمليات مدير ارشد ،باب ايگر

گشت و  مي اش به تلويزيون بر   سابقه. و پرنوسان بودند  بود كه افراد پيرامونش دمدمي اعتماد بيني و قابلِ پيش
ي  ايگر به خاطر وجهه شهرت. توسط ديزني خريداري شد 1996سي كه به سال .بي.ي اي رياست شبكه

ين براي كشف ي امور از ديگران بهتر و در عين حال داراي چشماني تيزب ي ماهرانه اش بود؛ او در اداره كاري
ي نيكوي  و جلب اعتماد افراد به خاطر خصيصه ،رويي ها، توانايي درك ديگران همراه با خوش نخبه
هاي  كرد با آدم آرام و منضبط بود و اين كمكش مي او برخالف ايسنر و جابز، در كار. داري بود امانت

وارد . گري كرد كمي هوچي ،ي مذاكرات استيو با اعالم خاتمه«: ايگر بعدها گفت. بين كنار بيايد خودبزرگ
  ».سعي كردم مشكالت را از طريق مذاكره حل و فصل كنم ،بحران شده بوديم كه من با طرح چند نكته

بر  2ديزني تكيه زده بود، يعني همزمان با رياست فرانك ولز رياست ايسنر بيش از ده سال بر كرسيِ
 ،تا بتواند در اين بين ه بودهاي مديريتي باز گذاشت زهايسنر را در بسياري از حو مديره كه دست هيئت

                                                            
1 Oren Jacob 
2 Frank Wells 
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هاي  نظير كه به پيشرفت پروژه پيشنهاداتي ارزشمند و اغلب بي ارائه كند؛ را نيز شپيشنهادات خود

و موارد  ،ي تلويزيوني شبكه ديزني، تأسيسِ مشاهيرِ گردش در پارك هايي مثل ايده شد؛ سازي منجر مي فيلم
هرگز مدير ديگر ايسنر  ،1994كوپتر در سال  هلي ي سقوط ولز در حادثه ي بعد از مرگول. شمار ديگر بي

. كاتزنبرگ سمت ولز را تقاضا كرد و همين هم باعث اخراجش توسط ايسنر شد. مناسبي در كنار خود نديد
. سال كنار رفتمديره شد ولي انتخاب خوبي نبود و در كمتر از دو  رئيس هيئت 1995به سال  1مايكل اوويتز

  :گونه بيان كرد جابز بعدها ارزيابي خودش را اين
  
گذشت  مشكالت بعد از در. اما در ده سال دوم افتضاح بود. اول واقعاً خوب عمل كرد ايسنر در ده سالِ«

 در دوران حضورِ. نظرات خيلي خوبي براي بهبود كار دارد ايسنر آدم خالقي است، نقطه. فرانك ولز رو آمد
توانست مثل زنبور از اين پروژه به آن پروژه برود و  اجرايي با او بود در نتيجه ايسنر مي اموري  ، ادارهفرانك
فرانك، ايسنر همه چيز را به دست گرفت و گَند مرگ اما بعد از . افشاني كند تا كارها بهتر پيش برود گرده
ريزي   او يك گروه برنامه. كردند كفايتي مي بيافراد احساس . ديگر كسي همكاري با او را دوست نداشت. زد

 با وجود. شد نميي سياه بدون تأييد آنها خرج  بود، حتي يك سكه 2استراتژيك درست كرد كه عين گشتاپو
بخشي از آن موقع، حتي . گذارم ميبه دستاورهايش در ده سال اول احترام  من ،ينبِ ما في مشكالت

تاريك هم  ولي يك رويِ. گو اي بود، باهوش و بذله مزه مواقع آدم با خيلي. شخصيتش را هم دوست داشتم
، آن همكارياوائل منطقي و منصف بود ولي سرانجام بعد از يك دهه . منيتش بر او غلبه كرده بود. داشت

  ».روي تاريكش را هم ديدم
 

دو . ديزني بود يشنِانيم گروه بحرانيِ نادرستش از وضعيت درك 2004بزرگترين مشكل ايسنر در سال 
و نه  ندديزني به ارمغان آورد نه افتخاري براي ميراث ”برادر خرسه،“و  ”ي گنج سياره“اخير آنها  فيلمِ

ها  ند و گردشهست هاي شركت رگ داخلِ مثل خونِ  هاي پرفروش، انيميشن. اش هاي بانكي پولي براي حساب
داستان مثال، به عنوان . بخشند هاي تلويزيوني را رونق مي ها و برنامه بازي هاي ديزني، فروش اسباب در پارك
ديزني،  هاي تفريحيِ دار تبديل شد؛ نمايش روي يخ، اجراي موزيكال در كشتي بازي به محصولي دنباله اسباب
 توليد بازي متحرك از روي كاراكترها، خط ها مدل اسباب يي، دهويديو كامپيوتري و دو بازيِ داستانِ كتاب

ولي چنين . همين يك فيلم شكل گرفت هاي ديزني، همه و همه حولِ تفريحي در پارك محلِ 9لباس و 
 .رخ نداد ”ي گنج سياره“در مورد  افزايي، فرآيند هم

ديزني در بخش انيميشن تا چه اندازه حاد شده و اين  كرد كه مشكالت مايكل درك نمي«: گفت ميايگر 
به چه اندازه محتاجِكه وقت نفهميد  هيچ. ي تعامل با پيكسار نشان داد نادرست، خود را در نحوه درك 

كه اين در مذاكره با جابز جواب  ،مجادله و گريزان از مصالحه بود به عالوه ايسنر عاشقِ» .پيكسار است
لي اي بايد با مصالحه ختم به خير شود و هر مذاكره«: گفت ايگر مي. طور بود داد، چون استيو هم همين نمي

  ».اين دو نفر استاد مصالحه نبودند

                                                            
1 Michael Ovitz 
2 Gestapo 



ل  ص یف ـ هو  س  ٣٨٩ :صـفـحــه | س
و  1لسابق جرج ميچِ ايگر تماسي از سناتورِ. خاتمه يافت 2005شنبه، در مارس  مخمصه در يك شبِ

به او گفتند كه تا چند ماه ديگر به جاي ايسنر مديرعامل . ي ديزني دريافت كرد مديره ساير اعضاي هيئت
، ابتدا به دخترانش و سپس به استيو جابز و جان لَستر زنگ ر شدكه بيداايگر فردا صبح . ديزني خواهد شد

جابز . جديدي منعقد شود خواهد قرارداد خيلي ساده و واضح گفت كه براي پيكسار ارزش قائل است و مي. زد
 دخترِ شان بود جا خورد؛ دوست آمد و حتي از ارتباط كوچكي كه بين از ايگر خوشش مي. زده شد هيجان

 .اتاقي بودند ها قبل در دانشگاه پنسيلوانيا هم سال 2سابقش جنيفر ايگان و همسر ايگر، ويلو بِي
اپل داشت . ايگر، او و جابز دور آزمايشي مذاكرات را شروع كردند رسميِ قبل از انتصابِ ،آن سال تابستان

هاي تلويزيوني را هم به فروشگاه  الزم بود سريال لذا. كرد درست مي ويديوپخش  يك آيـپاد جديد با قابليت
خواست در آن مرحله اين قضيه علني شود، چون طبق معمول هر محصول  آيـتونز اضافه كنند ولي جابز نمي

ر چندين آيـپاد داشت و آنها را در طول روز ايگ. ماند بايد تا زمان معرفي بر روي صحنه، يك راز باقي مي
همان موقع داشت به اين او . صبح گرفته تا آخر شب 5ساعت  بحگاهيِداد، از ورزش ص مورد استفاده قرار مي

از اين رو . هاي تلويزيوني بكند تواند به سريال بزرگي مي كرد كه اين دستگاه كوچك چه كمك فكر مي
و  ”3كدبانوهاي بيچاره“ :سي را به جابز پيشنهاد كرد.بي.اي هاي سريالترين  درنگ محبوب بي
مهم بود، چون هم  خيلي .پيچيده بحث كرديم يك هفته روي اين توافقِ«: گفت يايگر م ”.4گمشدگان“

ديزني هنوز هم قادر به كه شد به همه نشان داد  كار مرا ببيند و هم اينكه مي خواست روشِ استيو مي
  ».همكاري با او هست

مهمان ويژه به  به عنوانِخوزه اجاره و ايگر را هم  يي، تئاتري در سنويديو جابز براي رونمايي از آيـپاد
دانستم چقدر بزرگ است،  استيو نبودم و هيچ نمي مراسمِهرگز در «: گفت ايگر مي. روي صحنه دعوت كرد

جابز بار ديگر » .دانست من نوگرا و خطرپذيرم استيو حاال ديگر مي. مان بود خوبي در رابطه واقعاً جهشِ
رد و تمام ويژگينمايشي هنرمندانه روي صحنه ب يكي از بهترين چيزهايي «: جديد را شرح داد هاي آيـپاد

. يي بفروشدويديوهاي  هاي كوتاه و كليپ توانست فيلم ميآيـتونز و اينكه حاال فروشگاه » ايم است كه ساخته
هاي تلويزيوني را هم  سريالآيـتونز قرار بود : جلسه را خاتمه داد» بله، يك چيز ديگر«سپس طبق عادت با 

هاي پرطرفدار  دو تا از سريال. ها سقف سالن را سوراخ كرد با اعالن اين مورد، تشويق. بگذاردبه فروش 
   ».آره از رفقاي خودم هستند! سي كيست؟ ديزني.بي.و صاحب اي«: سي را نام برد و با هيجان گفت.بي.اي

استيو عاشقش  يكي از چيزهايي كه من و«: گفت. ر روي صحنه آمد، مثل جابز آرام و راحت بودايگ
نظير  همكاري با اپل، بي حضور من در اينجا براي اعالمِ. محتواي عالي و تكنولوژي عالي است هستيم تلفيقِ

 ».نه با پيكسار، بلكه با اپل«: به موقع، گفت بعد از يك مكث» .است
ر در اين باره ايگ. ديزني يك بار به جريان افتاده- ي آن دو مشخص بود كه توافق پيكسار از گرمي رابطه

ما با ري  ”.افروزي جنگ“بود نه  ”رزيو عشق“داد، كه  مديريت مرا نشان مي اين رابطه روشِ«: گفت مي

                                                            
1 George Mitchell 
2 Willow Bay 
3 Desperate Housewives 
4 Lost 



ل  ص یف ـ هو  س  ٣٩٠ :صـفـحـه|  س
تر از  كردم و مهم درست مي ها را ي اين رابطه من بايد همه. و پيكسار در جنگ بوديم ، اپل 1كَست ديزني، كام

 ».پيكسار رارابطه با همه 
نگ افتتاح پارك ديزنير به تازگي از ايگايسنر به عنوان  مراسمِبرگشته بود كه آخرين  2نگكُ لند در ه

كاراكترهاي ديزني در خيابان اصلي  هاي معمولِ شامل همان رژه ،آن مراسم. آمد به حساب ميمديرعامل 
ل همه مال اين ده سا هاي جديد ايگر به عينه ديد كه از بين كاراكترهاي حاضر در رژه، شخصيت. پارك بود
ولي چيزي بروز   كنار مايكل ايستاده بودم. م چراغي روشن شديك مرتبه توي مغز«: گفت مي. دهستن پيكسار

ده . ي انيميشن بود ي او در حوزه ساله  كيفرخواست براي عملكرد ده ندادم، چون گفتنش درست مثل تنظيمِ
  ».بدون حتي يك مورد موفق ،و بعد ده سال ”عالءالدين“و  ”ديو و دلبر“ ”شيرشاه،“عالي با  سالِ

ها ضرر  ي قبل روي انيميشن پي برد كه شركت در دهه. ر به بوربانك برگشت و به آناليز مالي پرداختايگ
ها را به  اش در مقام مديرعامل، تحليل در اولين جلسه. ي حقير ساخته فايده بي هم داده و تنها، محصوالت

. عضا از اينكه هرگز اين مطالب به سمع و نظرشان نرسيده بود بسيار عصباني شدندمديره ارائه كرد و ا هيئت
اي يك موج  هر فيلم برجسته. ها خوب باشد شركت هم سالم خواهد بود اگر انيميشن«: ايگر به آنها گفت

اي هاي شركت گسترش خواهد يافت، از كاراكتره بخش حاصل از هر فيلمي به تمامِ كند و امواجِ ايجاد مي
هاي  اگر من آدم. يي، تلويزيون، اينترنت و محصوالت ديگرويديوهاي  ها گرفته تا موسيقي، بازي توي پارك

 .چند انتخاب پيش روي آنها گذاشت» .ساز نداشته باشم، اين شركت به موفقيت نخواهد رسيد موج
يا اينكه مديريت را  ؛بدهد كرد جواب بخش انيميشن بسازند كه ايگر فكر نمي فعليِ توانستند با مديريت مي

او . يا اينكه پيكسار را بخرند ؛ولي ايگر چنين فردي را سراغ نداشت ،عوض كنند و كس ديگري را بياورند
العاده گران  ولي اگر باشد فوق. ست يا نههدانم پيكسار فروشي  مشكل اين است كه من نمي«: گفت مي

 .اين مورد را داد مديره به او مجوز بررسي با اين حال هيئت» .است
ابتدا در صحبت با جابز، به مكاشفه. ر به روشي غيرمعمول كار را شروع كردايگ نگ كُ نگاي كه در ه

به همين خاطر «: گفت جابز مي. اشاره كرد ،برايش حاصل شده بود و اينكه ديزني چقدر محتاج پيكسار است
طوري وارد يك مذاكره بشويد خيلي  اين روزها اگر اين. از اول باب را دوست داشتم، قضيه را كامل بروز داد

ما به فنا “ :هايش را روي ميز گذاشت و گفت ولي او كارت. معني است، حداقل عرف مذاكره نيست بي
ها را بريزيم  درنگ كارت كنم؛ بيا بي طور كار مي د، چون خودم هم همينبالفاصله ازش خوشم آم ”.ايم رفته

او اغلب مذاكرات را با . در حقيقت اين روش هميشگي جابز نبود(» .آيد روي ميز تا ببينيم چه پيش مي
  .)كرد هاي ديگر شروع مي تاختن به محصوالت و خدمات شركت

ن و شركا  اپل در پالو ر بارها در اطراف مقرِجابز و ايگروي  ي سان پياده در دهكده 3آلتو و نزديك بانك آل
ها و  توانست تمام حقوق فيلم پيكسار مي: جديد منعقد كنند توزيعِ ابتدا قرار شد يك قرارداد. كردند

توانست بخشي از سهام پيكسار را  كاراكترهايي را كه قبالً ساخته بود دريافت كند و در عوض ديزني مي
ر اما ايگ. پرداخت هاي جديدش مبلغي را به ديزني مي پيكسار بايد براي توزيع و پخش فيلم البته. بگيرد

توانست كُشنده باشد حتي  نگران بود كه چنين توافقي به سادگي پيكسار را بدل به رقيب ديزني كند كه مي
                                                            

1 Comcast 
2 Hong Kong 
3 Allen and Co. 



ل  ص یف ـ هو  س  ٣٩١ :صـفـحــه | س
. بايد كار بزرگتري بكنند هايي كرد كه شايد بنابراين خيلي سربسته اشاره. بود دار پيكسار مي اگر ديزني سهام

رسيد جابز  به نظر مي» .كنم ها به قضيه فكر مي خواهم بداني كه من واقعاً دارم فراتر از اين حرف مي«: گفت
چندان طول نكشيد تا براي هر دوي ما مشخص شود كه اين مذاكرات «: پيشرفت مذاكرات باشد مشتاقِهم 

 » .ممكن است به يك توافق فراگير منتج شود

خيلي . اش دعوت كرد جان لَستر و اد كَتمول بود، بنابراين آنها را به خانه دعاي خيرِ ابز ابتدا نيازمندج
كاسه شديم تا ديزني را  شايد با او يك. ر را بهتر بشناسيمبايد باب ايگ«: سريع رفت سر اصل مطلب و گفت

 ».شد گفت ما دو تا كامالً روي هوا بوديم مي«: كهلَستر به ياد داشت » .اي است العاده مرد فوق. بازسازي كند
ر را ببينيد بعد ولي اول ايگ اي نيست  نخواستيد اين كار را بكنيم مسئلهدو تا اگر شما «: جابز ادامه داد

 شان از سادگيِ براي» .شما داشتم ولي واقعاً از اين مرد خوشم آمده من هم اول حسي شبيه. تصميم بگيريد
فرقش با ديزنيِ ايسنر درست مثل «: سي براي آيـپاد گفت و اضافه كرد.بي.هاي اي ي سريال ارائهتوافق بر سر 

گفت كه خودش و كَتمول فقط با  لَستر مي ».است كلك باب يك آدم روراست و بي. فرق شب و روز است
 .هاي باز آنجا نشسته بودند دهان
ر رساند تا شام را با هم باشند را به خانه آنجلس با پرواز خودش از لوس. ر دست به كار شدايگتتا . ي لَس
يك شب هم شام را با كَتمول خورد و بعد بدون هيچ . زدند شب بيدار بودند و حرف مي بعد از نيمهپاسي 

ها را يكي يكي  رفتم آنجا و تمام كارگردان«: گفت خودش مي. از پيكسار بازديد كرد) نه حتي جابز(همراهي 
هاي گروهش اينقدر تحسين  لَستر خيلي مفتخر بود كه بچه» .ام فيلم خودش را برايم شرح دادديدم و هر كد

به پيكسار   يادم نيست هيچ روزي به آن اندازه«: گفت مي. باعث دلگرمي او بود ايناند،  ايگر را برانگيخته
 ».كرد ها و كارها عالي بودند و باب توي ابرها سير مي افتخار كرده باشم، تمام گروه

       و 1ييها، راتاتو ماشين(هايي كه آن روزها در دست ساخت بود  ي فيلم در حقيقت بعد از مشاهده
بايد هر . واي خداي من، اينها عجب شاهكارهايي دارند«: ديزني گفت امور ماليِ ارشد ايگر به مديرِ )2اي-وال

و بدين صورت آشكارا عدم » كار استي شركت در گروي اين  آينده. جور هست اين قرارداد را ببنديم
 .گروه انيميشن ديزني را ابراز كرد هاي در دست ساخت پشتيباني خود نسبت به فيلم

ميليارد دالر  7.4سهام با مبلغ  تلفيقِ پيشنهادي چنين بود كه ديزني، پيكسار را در قالبِ قرارداد
سهام كه باالتر از ايسنر با  ٪7ديزني با تقريباً  دارِ شد به بزرگترين سهام بنابراين جابز بدل مي. خريداري كند

گرفت و  پيكسار قرار مي نظرِ ديزني زيرِ انيميشنِ بخشِ  طبق قرارداد،گرفت؛  قرار مي ٪1و ري ديزني با  1.7٪
طور مقر و  كرد و همين پيكسار شخصيت مستقلش را حفظ مي. كردند ل آن را مديريت ميلَستر و كَتمو

  !كرد هاي ايميل افراد هم تغيير نمي ماند، حتي آدرس ويل باقي مي استوديوي آن در امري
ر و كَتمول را به جلسهايگتر از جابز خواست لَس مديره ري هيئتي س 3سيتيِ نچوريي ديزني در س 

گران و اساسي، احساس  خواستند طوري پيش بروند كه اين قرارداد شنبه صبح بود و مي بياورد، يك نيويورك
رفتند، لَستر به جابز  پاركينگ به باال مي همين كه با آسانسور از گاراژِ. مديره ندهد ناخوشايندي به هيئت

در آخر جابز فقط » .في استاگر من زيادي احساساتي شدم يا خيلي طولش دادم، فقط يك ضربه كا«: گفت
                                                            

1 Ratatouille 
2 Wall-E 
3 Century City 
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راجع به «: گفت خودش مي. به پاي او شد و لَستر يك معرفي عالي ارائه كرد ضربه زدنبار مجبور به  يك

ي  مان بود گفتم و اينكه چطور قوه از صداقتي كه ميان. مان حرف زدم ي كاري ها و فلسفه روش ساخت فيلم
. فراواني داشت و جابز گذاشت لَستر به اكثر آنها پاسخ دهد ؤاالتمديره س هيئت» .پروريم ي افراد را مي خالقه

ي  اين عصاره«: ست و گفتا هنر و تكنولوژي زيبا در اين باره صحبت كرد كه چقدر تلفيقِ ،سپس خودش
ست، درست مثل اپلاپيكسار  كاريِ فرهنگ.« 

ي ديزني فرصت تأييد اين ادغام را بيابد، مايكل ايسنر از دنياي  مديره با اين حال پيش از اينكه هيئت
به ايگر زنگ زد و مدعي شد كه توافق خيلي . ها برگشت و سعي كرد قطار را از مسير منحرف كند مرده

» چطوري؟«: پرسيد ايگر» تواني بخش انيميشن را درست كني، تو خودت مي«: گفت مي. خيلي گران است
گويي  مايكل، چطور مي«: ايگر با كمي دلخوري دوباره پرسيد» .تواني دانم كه مي مي«: جواب ايسنر اين بود

  »توانم درستش كنم، وقتي حتي خودت هم نتوانستي؟ من ميكه 
صحبت كند، حتي با اينكه ديگر عضو  ادغاممديره بيايد و بر ضد  ي هيئت خواست به جلسه ايسنر مي

داران  زنگ زد كه از سهام 1ايگر مقاومت كرد ولي ايسنر به وارِن بافت. مديره يا از مديران شركت نبود هيئت
ر را متقاعد كرد كه بگذارد ايسنر سناتور سابق، ايگ. مديره طور به جرج ميچل رئيس هيئت همين. بزرگ بود

نيازي نيست پيكسار را بخرند چون همان مديره گفتم  به هيئت«: كرد كه ايسنر تعريف مي. حرفش را بزند
كرد كه از  داشت به اين حقيقت اشاره مي» .ي پيكسار را صاحب بودند شده هاي ساخته از فيلم ٪85موقع هم 
سازي و  دنباله مالكيت ي حقوقِ هاي ساخته شده تا آن مقطع، ديزني درصدي از فروش به عالوه بابت فيلم

بنابراين . از پيكسار در اختيار ديزني نيست ٪15توضيح دادم كه عمالً فقط « :استفاده از كاراكترها را دارد
ايسنر تصديق » .ي پيكسار بود هاي آينده اش قماري بزرگ روي فيلم آوردند و باقي همه همين را به دست مي

: اندطور نخواهد م ي بسيار طاليي را گذرانده ولي مدعي شد كه اوضاع هميشه آن كرد كه پيكسار يك دوره
براي . خوب سقوط كرده بودند را نشان دادم مورد كارِ nكنندگان و كارگرداناني كه بعد از  ي تهيه تاريخچه«

او براي اينكه توافق  طبق محاسبات» .هاي ديگر طور براي خود ديزني و خيلي اسپيلبرگ رخ داده بود، همين
ديد من  استيو از اينكه مي«: ايسنر بعدها گفت. دكر ميليارد دالر فروش مي 1.3پيكسار  بيارزد بايد هر فيلمِ

 ».دانم ديوانه شده بود اين را مي
بعد از اينكه او اتاق را ترك كرد، ايگبگذاريد «: آغاز كالمش اين بود. نظراتش را رد كرد ر خط به خط
مديره قرارداد را طبق نظر  پس از استماع سخنان هر دو، هيئت» .بهتان بگويم چه چيزِ اين نظرات غلط بود

ر تصويب كردايگ. 
مري ي اعالمِ ر براي حضور در جلسهايگروع، قبل از ش. ويل پرواز كرد اين ادغام به كارمندان پيكسار، به ا

 :تان شكي داريد، به ديزني خواهم گفت اگر هر كدام«: جابز با لَستر و كَتمول نشستي گذاشت و گفت
در آن مقطع انجام چنين كاري تقريباً محال بود ولي به . اغراقي بيش نبود» .كنم و لغوش مي ”!ممنون، نه“

بزن برويم تمامش «: كَتمول گفت» .مرديفمن «: لَستر گفت. دخور نمي هر حال يك تعارف كه به جايي بر
  .اختيار گريست سپس همديگر را در آغوش گرفتند و جابز بي» .كنم

                                                            
1 Warren Buffett 
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» .خرد ديزني دارد پيكسار را مي«: جابز اعالم كرد. جمع بودند مقر زيباي پيكسار ميانيِ همه در سالنِ

كم فهميدند كه  كارمندان كم طور كه او پيش رفت و قرارداد را توضيح داد، ها در آمد ولي همين اشك بعضي
. قرار بود كَتمول رئيس بخش انيميشن و لَستر مدير ارشد توليد شود. ها اوضاع بر عكس است از بعضي جنبه

به جابز  دعوت با  ر كه در كناري ايستاده بودايگ. كشيدند زدند و سوت مي در پايان، همه داشتند كف مي
ديزني به يادگيري و پرورش  ستودنيِ جاري در پيكسار و نياز شديددر حالي كه از فرهنگ . آمد وسط صحنه

 .كرد، حضار بارها حرفش را با تشويق قطع كردند آن صحبت مي
عالي درست كنم، بلكه ساختن  هميشه هدفم اين نبوده كه فقط محصوالت«: جابز بعدها گفت

ه ادغام را انجام داديم، پيكسار يك آن طوري ك. درست مثل والت ديزني. هاي عالي هم جزو آن بوده شركت
  ».شركت عالي باقي ماند و به ديزني هم كمك كرد به همان خوبي شود
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 س و چهارفصل 
  

  هاي قرن بيست و يك مك
 

ِن متمایز   اپل ساخ
  
  

 
  .1999با آيـبوك، سال 

  
  

 ها گردان و آفتاب ،هاي يخ ها، مكعب صدف
  

كامپيوترهاي اپل  ي اصليِ دلربا را به مشخصه طراحيِ به بعد، جابز و آيو) 1998(معرفي آيـمك  از زمانِ
عادي شبيه به صدف  ي ه كنند تاپي براي مصرف لپ :از جمله محصوالت حاصل از اين رويكرد .بدل كردند

گشاد كه امروزه ديگر در پستوها  پاچه مثل شلوارهايِ. بودمكعب يخ  يك كامپيوتر روميزي شبيهو ، 1نگرينتَ
و  ،عشق به طراحي بودند خودشان بهتر از گذشته و نماد ها نيز در زمانِ از اين مدلد، برخي نشو هم پيدا نمي

 ي محبوبيت ندهرآو و به ارمغان با رقبا، اپل تمايزِ عينيِ يلِدال ،آنها در عين حال. البته بيش از حد با شكوه
  .در عصر استيالي ويندوز بودند شركت ءمورد نياز براي بقا

از آن در  فريب بود كه سرانجام يك نمونهليح و دلعرضه شد و آنقدر م 2000در سال  G4مك  مكعب پاور
 شناسِ زيبايي طبعِ خالصِ دقيق كه تجليِ اينچيِ 8يك مكعب  ؛گرفت ينيويورك جا ي هنرهاي مدرنِ موزه

 رامِ يد هيچ سي. قرار نداشت شاي روي سطح هيچ دكمه. بود نهفتهاش  آن در سادگي و كمالِ استيو جابز

                                                            
یسفيد و  نگرين نوعي صدف است كه دو رنگتَ   1   م.شود گفته مي )نارنگي( نگريندارد و به همين دليل به آن صدف تَ نارن

ینوشتم    www.narenji.ir/steve : كتاب را هم اينجا بگذارم Donate، شايد بد نباشد لينك نارن
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 درست مثل مكينتاشِ. ها خروج ديسك-ظريف براي ورود هم در ميان نبود، فقط يك شكاف زشتي ايِ كاسه

با «: جابز به نيوز ويك گفت. اي در آن تعبيه نشد تا منادي سكوت محض باشد كننده اصلي، هيچ فنِ خنك
ما با حذف  ”.طور باشد همينو، بايد داخلش هم آاُه، و“ :گوييد ديدن چيزي كه ظاهرش خاص است، مي

  ».به پيشرفت نائل آمديم ،زوائد
 يك كامپيوترِ. ولي موفق نه ،كرد، قدرتمند هم بود خودنمايي مي تجمالت تقريباً با فقدانِ G4مكعب 

اپل سعي كرده بود آن را به محصولي  هاي بسيار باال كه جابز مثل اكثر توليدات اي با قابليت حرفه روميزيِ
) اي مصرفي و حرفه(در هيچ كدام از دو بازار  G4 آخر مكعب اما دست. بدل كند عادي تريانِبراي مش

ميز كارشان خورده براي  تراش ، دنبال يك الماسِطوالنيكار  هايي با ساعات اي حرفه. موفقيتي كسب نكرد
ترهاي روميزي خوش يكي از آن كامپيو ي عادي هم مايل به پرداخت مبلغي دو برابرِ كننده مصرف .نبودند

 اول، معادلِ مكعب در هر فصل از سال بود ولي در فصلِ 200.000 جابز فروشِ بينيِ پيش. لعاب نبود و  رنگ  
جابز بعدها اعتراف كرد . عدد از آن به فروش رسيد 30.000نيمي از اين عدد و در فصل بعد چيزي كمتر از 

درست مثل اتفاقي كه در مورد كامپيوتر نكست رخ داده  كه مكعب را بيش از اندازه خاص و گران ساخته، 
ها را كنترل كرد و  ، هزينههايي مثل آيـپاد در ساخت دستگاه. اما به تدريج درس خودش را گرفت. بود

 .ي تعيين شده راهي بازار شود بودجه به موقع و در چارچوبِ ،هاي الزم را انجام داد تا محصول پوشي چشم
يعني درست . اميد كننده بود نا 2000اپل در سپتامبر  مكعب، ارقام ماليِ ضعيف تا حدي به خاطر فروشِ

هر  قيمت. اپل با افت مواجه بود محصوالت آموزشيِ بازارِ شد و زماني كه حباب تكنولوژي داشت خالي مي
افت كرد و در ابتداي دسامبر به زير  ٪50رسيده بود، در يك روز هم دالر  60تر به باالي  سهم اپل كه پيش
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 ي قيمتوقت. هاي نوگرا نكاست جابز به ايجاد تمايز و از عشقش به طرح از ميلِ ،كدام از اين اتفاقات هيچ

 تخت تا حد مناسبي كاهش يافت، تصميم به جايگزيني آيـمك با مدل جديد گرفت؛ تجاري نمايشگرهايِ
در . رفت تا متحول شود بيرون آمده بود، حاال مي ها جتسون كه انگار از كارتونِ شفافي كامپيوترِ روميزيِ نيمه

مثل . جابز خوشش نيامد. تخت جاي گرفته بود ي كامپيوتر در پشت نمايشگِر روده و  آيو، دل  اولين طراحيِ
نقصي در . پا روي ترمز زد تا مسائل را مورد بازبيني قرار دهد موارد مشابه، چه در پيكسار و چه در اپل، جفت

چيز را آن   وقتي قرار است همه«: از آيو پرسيد. كرد طراحي بود كه خلوص و صفاي آن را با ايراد مواجه مي
 ».تخت هست؟ نه، بايد هر عنصري سر جاي خودش قرار بگيرد پشت قايم كنيم، ديگر چه نيازي به نمايشگرِ

رفتند . آيو را به حضور طلبيد ،زودتر از معمول به خانه رفت و بعد هم تلفني ،مشكل ز براي بررسيِآن رو
هر سال توي باغ «: گفت لورين مي. هاي آفتابگردان ش كرده بود از گلخانه پرَ پشتي كه بانويِ باغِ داخلِ

. ها ساخته بوديم وچك هم براي بچهي ك يك خانه. كردم و آن روزها همه جا پر بود از آفتابگردان انقالب مي
اگر نمايشگر از پايه جدا “ :مرتبه جاني گفت بودند كه يك شان مشكل بررسيِ زنان مشغولِ جاني و استيو قدم

 هايِ آيو به طراحي» .خيلي سر ذوق آمد و بالفاصله چند طرح زد ”باشد چطور، درست مثل آفتابگردان؟
 ،تخت نمايشگرِ :اين ايده خواهد شد كه با طرحش موفق به انتقالِ كرد كه داستاني عالقه داشت و فكر مي

ال و چابك است كه ميچنان سي ر بكشدتواند به سوي خورشيد پ. 
تنظيم از جنس كروم متصل بود،  قابلِ مانند  ي گردن مك به يك ميله آيو، نمايشگرِ جديد در طراحيِ

در حقيقت شباهتش با كاراكتر . هم بود  لوكزُي  چراغ مطالعهآفتابگردان، بلكه شبيه  گلِ بنابراين نه تنها شبيه
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حق  اپل تعداد زيادي گواهيِ. قابل انكار نبود - اولين فيلم كوتاهي كه لَستر در پيكسار ساخت- جونيور  لوكزُ 

به عنوان مخترع اصلي شان جابز اسم خودش را  اختراع به نام آيو براي اين طراحي ثبت كرد ولي در يكي
  ».متصل به يك نمايشگر تخت متحرك،  الحاقِي سيستم كامپيوتري داراي بخشِيك « :ثبت كرد

 متأسفانه ساير سازندگانِ. رسند هاي مكينتاش خيلي جذاب به نظر مي بصري، برخي از طراحي از منظرِ
 وتر صنعتي بود كه از آن انتظارِكامپي صنعت. بام افتاده بودند از طرف ديگر پشت ،كامپيوترهاي شخصي

 بعد از چند تالشِ. ل و ارزانهاي نازِ هايي با طراحي ر شده بود از جعبهرفت ولي در عوض پ خالقيت مي
هايي  هاي جديد، شركت طرح امتحان كردنِنيز و  ،با استفاده از رنگ آبيي كامپيوترهايي  ارائهنافرجام براي 

كنندگان  كامپيوترها از طريق وابستگي به تأمين سازيِ ند به افراط در ارزانآورد ي، روHPمثل دل، كامپك و 
  . ها باال گرفت قيمت رقابت بر سر كاهشِ و به اين صورت تبِ ،خارجي

  
  

  ي اينتل با قلب تپنده
 

، 1سي پي  رهاي پاوِ از ريزپردازنده 1994اپل از سال . ظاهر محصوالت محدود نشد ها به تغييرِ نوآوري
اينتل كمتر از  هايِ براي چند سالي سرعت ريزپردازنده. كرد ام استفاده مي.بي.مشترك موتوروال و آي محصولِ

جابز به اپل،  زمان با بازگشت ولي هم. كشيد هايش به رخ مي هايي بود كه اپل در آگهي آن و اين از برتري
موتوروال، كريس  درگيري جابز و مديرعاملِ هاي جديد به قهقرا رفت كه همين باعث موتوروال در توليد تراشه

هاي  عامل مكينتاش توسط توليدكننده استفاده از سيستم وقتي جابز تصميم به لغو ليسانسِ. شد 2گَلوين
، به گَلوين وعده داد كه ممكن است براي 1997فرعي گرفت، يعني درست بعد از بازگشتش در سال 

      هاي  ي تراشه استثناء قائل شود، البته به شرط اينكه موتوروال توسعه) مكس  استار(موتوروال  كامپيوترِ
 جابز مثل هميشه نظرِ ؛شدديگر اي  اما اين همكاري نيز بدل به مخمصه. ها را ادامه بدهد تاپ سي لپ پي رپاوِ

دخلقي بود، جوابش را گَلوين هم كه كالً آدم ب. هاي جديد موتوروال آشغال بودند تراشه :خودش را رك گفت
و اپل مخفيانه براي  ،داني رفت كس به زبالهم ي استار در نتيجه جابز تلفن را روي او قطع كرد، پروژه. داد

تام و تمامي داشت به  آساني نبود و وابستگيِ البته اين كارِ. ام به اينتل آماده شد.بي.آي- مهاجرت از موتوروال
 .جديد ي يك سيستم عاملِ توسعه
ك و بكرد بلكه فقط با استفاده از جلسات به س تقسيم نمي ي اپل مديره هيئتبز هرگز قدرتش را با جا

و شخصاً ايستاد  ميرد وب پرداخت؛ جلوي وايت ها مي راتژيي است ها و بررسي محرمانه سنگين كردن ايده
كردند كه آيا به  ند بحث ميماه داشت 18ارشد براي  مديره و مديرانِ هيئت. كرد هاي آزاد را هدايت مي بحث

موضوع را «: گفت مي -مديره از اعضاي هيئت-آرت لوينسون . نكننديا  بكننداينتل كوچ  هايِ پردازنده معماريِ
گريزي از كوچ نيست متوجه شديم كهزيادي پرسيديم و باألخره  به بحث گذاشتيم، سؤاالت.« 

ليني كه در ابتدا رئيس و بعد مديرعامل پاوتر وقتي  پيش. اينتل شد، مخفيانه با جابز روي هم ريختل اوت
 :كه جابز سعي در زنده نگه داشتن نكست داشت، به شناختي از هم دست يافته بودند و به قول اوتليني

                                                            
1 Power PC 
2 Chris Galvin 
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وقتي فهميد  .اوتليني رفتاري آرام و اغلب پر كنايه با ديگران داشت» .بيني او موقتاً كم شده بود خودبزرگ«

هايش برگشته و حتي ديگر  خلقي دوباره كج«، 2000توافق با جابز در اپل، يعني در آغاز سال كه به مجرد 
اينتل . بيشتر خوشحال شد تا اينكه بخواهد عقب بكشد» شود، رفتار توأم با فروتني هم نمي نزديك

. خواست ها ميقراردادهايي با ساير سازندگان كامپيوتر داشت ولي جابز قيمتي بهتر از قيمت توافقي با آن
 بيشترِ» .گشتيم ها به هم مي قيمت هاي خالقانه براي نزديك كردنِ بايد به دنبال راه«: گفت اوتليني مي

جابز در قرارهاي پياده مذاكرات، طبق معمول به خواست واقع درتلسكوپ وي انجام شد كه گاه تا راديور ، 
 نظرات يك داستان و تشريحِ وي را با گفتنِر جابز پياده. يافت استنفورد ادامه مي دانشگاه پشت هايِ باالي تپه

 .زد ميچانه  بر سر قيمت ،كرد و در آخر شخصي شروع مي يي كامپيوترها ش راجع به تاريخچهخود
دوامش اعتبار خوبي داشت كه ناشي از عملكرد شركت  هاي با اينتل به خاطر شراكت«: گفت اوتليني مي

» .دادم كه اينتل يك شريك عالي است من هم بايد نشان مي. بود 1ت مديريت اَندي گروو و كريگ بارتتح
شش ماهه را محقق كنند األجلِ بضربت به كار با اپل گماشته شد و آنها توانستند ضر بنابراين يك گروه .

 معروف هاي آزمايشگاهيِ از آن لباس او با يكي ، واپل دعوت كرد برترِ مديرِ 100 جابز، اوتليني را به مراسمِ
هم يك نفر با همان  2005سال به در رويداد معرفي عمومي . اينتل روي صحنه حاضر شد و جابز را بغل كرد

 ».اپل و اينتل، سرانجام در كنار هم«: بزرگ سالن نوشته شده بود روي صفحه نمايشِ. لباس روي صحنه آمد
ي  داد ولي يك برنامه هاي رنگي او را تحت تأثير قرار نمي طراحي كيس ؛بيل گيتس حيرت كرده بود

ي محصول،  تأخير در ارائه ي كامپيوتر، آن هم به صورت كامالً يكپارچه و بدونِ ي براي تغيير ريزپردازندهسرّ
اگر كسي «: هاي جابز از او پرسيدم، گفت اييها بعد وقتي راجع به توان سال. ي تحسين بود شاهكاري شايسته

 :گويم مي ”اي هم عقب نخواهيم افتاد، كنيم و حتي ذره باشد، ما داريم ريزپردازنده را عوض مي“ :بگويد
  »!ولي آنها انجامش دادند ”.غيرممكن است“

  
  

  2اختيارحق  سهامِ
  

در بازگشت به اپل در سال او . گنجد ي پول نيز مي جابز، برخوردش با مقوله هاي متمايزِ در بين ويژگي
منفعت خودش كه براي سود دالر در سال، آن هم نه براي  1ازاي  به، خود را كسي تصوير كرد كه 1997

                                                            
1 Craig Barrett 

2   Option ِاختيارِ در واقع، حقِ. »اختيار فروش«و » اختيار خريد«: توان به دو دسته تقسيم كرد معامله را مي اختيارِ يا حق 
، براي خريد سهام با )نه الزاميو (به معناي اعطاي حقِ اختياري   ،)كه در اين كتاب چند بار به آن اشاره شده(خريد سهام 

ها براي پاداش دادن به  شركت. نامند اعمال مي از پيش تعيين شده را قيمت  اين قيمت. قيمت از پيش تعيين شده است
در نتيجه چنانچه تا رسيدن به . كنند اعمالِ پايين به آنها واگذار مي  را با قيمت داراي حق اختيار كاركنانِ ارشد خود، سهام

 عمالِ حقِ اختيار، قيمتيتوانند سهام را با قيمت مي اختيار، حقِ شركت باال رفته باشد، كاركنانِ دارايِ سهامِجاريِ زمانِ ا 
سهام، تصاحب كنند و سپس با فروش آنها در بازار بورس به قيمت واقعي، از ما به التفاوت  جاريِ تر از قيمت پايين
باشد، در حقيقت  رفته تر جاريِ سهام، از قيمت حقِ اختيارِ سهام، پايين حال چنانچه قيمت. ها، كسب سود كنند قيمت

  م.تر بفروشد خرد كه بعد، ارزان ارزش شده است، چرا كه كسي سهام را گرانتر نمي اختيار بي قِح ،خود به خود
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 حقِ تضمين خريد سهامِ( اختيارحق  سهامِ عظيمِ بلوك ي دريافت با اين حال ايده. كند مي تالش ،شركت
اعطاي  باز پذيرا شد كه عرف را با آغوشِ )از پيش تعيين شده اپل در قيمت سهامِ ، به منظور خريداختيار
 .نبودعملكردي  مديره و بر اساس معيارهايِ هيئت در جلسات كاريهاي  پاداش

را از جلوي عنوانش برداشت و رسماً مديرعامل شد، پيشنهاد دريافت  ”موقت“كه  2000در ابتداي سال 
د ووالرد را با تقاضاي ) عالوه بر هواپيماي شخصي(سهام  عظيمِ يك بلوكرا جلوي خود ديد؛ اما وقتي ا

مديره روبرو كرد، تصويري كه از عدم تمايل خود به پول در اذهان  هيئت پيشنهاديِ سهامي بيش از رقمِ
   سهام اپل. ارزش شد اش بي خيلي زود پس از دريافت آنها، همه. گرديدعمومي شكل داده بود، دچار خدشه 

اعطايي  سقوط كرد و سهامِ 2000 در سپتامبرِ -حباب اينترنت و نيز تركيدنِ  مكعب ضعيف فروشِ به خاطرِ-
 .پوچ شد  و  هيچ جابز، بدلبه 

 هاي پولدوست منتشر كرد اي راجع به مديرعامل فُرچون مقاله ،2001 اوضاع زماني بدتر شد كه در ژوئنِ
هر چند سهامش . عكسي از جابز با لبخندي مليح روي جلد بود» .دهد نظير تاوان مي بي مديرعاملِ« :با عنوانِ
 گذاريِ معروف به روش ارزش(گذاري آنها در زمان واگذاري  قيمت بكد ولي سخور دريا خيس مي در قعرِ

دعا كرد فُرچون ا. ميليون دالر پيدا كنند 872ارزشي معادل  ،شد در صورت نقد شدن باعث مي) 1شولز- كبلَ
. ي پاداشي است كه تاكنون به يك مديرعامل اعطا شده اين بزرگترين بسته ”اي نجومي با فاصله“كه 

تقريباً هيچ پولي در  ،پس از بازگشتش به اپل ابتداييِ جابز در چهار سالِ: ممكن رقم خورده بود بدترين وضعِ
و اين سبب شد رياكار و حقيرتر از  ،هاي طماع مديرعامل با اين حال بدل شده بود به نماد ،جيب نداشت
ي سوزدار براي سردبير فُرچون نوشت و توضيح داد كه  بنابراين يك نامه. اش به نظر برسد تصوير حقيقي

آنها را به مبلغي معادل  كه و پيشنهاد كرد» به صفر هم يك چيزي بدهكار است«ارزش سهامش در واقع 
چون، به مجله بفروشدفُر ارزش ادعاييِ نصف. 

برايش صادر  اختيارحق  يك بلوك بزرگ ديگر از سهامِ كه مديره تقاضا كرد جابز در همين اثناء از هيئت
 كرد كه اين پاداشي درخورِ اصرار مي آنهاهم به خودش و هم به . كنند چون اولي ديگر از ارزش افتاده بود

 در شهادت بعدها در يكي از جلسات. وخته باشدد شركت براي پولِ اي كه عملكردش است و نه كيسه
چندان ربطي به «: گفت اختيارحق  مربوط به سهاِم طرح دعويِ ، در رابطه باكميسيون بورس و اوراق بهادار

كردم  احساس مي... خواهد از طرف همكارانش به رسميت شناخته شود پول نداشت، هر كسي دلش مي
جديد به او  يك بلوكرأساً مديره  خواست كه هيئت مي» .مديره چندان خوب با من رفتار نكرده هيئت

كردم دارم كارم را  فكر مي«: ن بدوددنبال آبه دست،  دري گدايي  پيشنهاد كند، نه اينكه خودش با كاسه
 ».كردم حس بهتري پيدا مي كردند ميپس اگر چنين . دهم خوب انجام مي

تصميم به  2001 بنابراين در آگوست. شخص او و در واقع عاشقش بودند مديره، منتخبِ هيئتاعضاي 
 ،مشكل اين بود كه او. تدالر قيمت داش 18زير  اپل هر سهمِ ،آن زماندر يك بلوك ديگر گرفتند؛  اعطاي

پيشنهاد جديد نداشت  ي خود شده بود و تمايلي به پذيرشِ وجهه نگرانِ ،ي فُرچون به خصوص بعد از مقاله
 ولي براي انجام اين كار بايد فرآيند حسابداريِ. كرد همزمان سهام قبلي را ابطال مي ،مديره مگر اينكه هيئت
پذير نبود و اين به  قبلي امكان سهامِ قيمت مجدد دون ارزيابيِشد، چون اين كار مشخصاً ب مربوطه طي مي

                                                            
1 Black-Scholes 
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هاي  هزينهحسابداريِ تنها راه براي فرار از . بوددر قبال درآمدهاي فعلي  جريمهي خود مستلزم تقبل  نوبه

. ملغي كنند ”جديد سهامِ خريد تضمينِ“ قديمي را حداقل شش ماه بعد از صدورِ اين بود كه سهامِ متغير
 .مديره دچار اختالف بود جديد نيز با هيئت اعطاي سهامِ به عالوه، بر سر زمانِ
 گذرِ تماشايبيني به  خوش جديد را پذيرفت و سپس با عينك سهامِ 2001ي دسامبر  باألخره در نيمه

دالر  3) تعديل شده براي اعطا( هر سهمقيمت  ،آن هنگامدر . قبلي نشست و ملغي شدن سهامِ آتي ماه شش
شد، هر  جديد در آن سطح تنظيم مي اختيارِحق  پس اگر قيمت اعمال سهامِ. دالر بود 21باال رفته و حدوداً 

سهام نگاهي انداخت  جاريِ به قيمت 1حقوقي اپل، نانسي هينن بنابراين مشاورِ. ارزيدند دالر كمتر مي 3كدام 
 قيمت تعيينِ را معيارِ )دالر بود 18.30سهام حدوداً  يعني زماني كه قيمت(و كمك كرد تاريخي در اكتبر 

از مالك مديره  اعضاي هيئت داد ي تنظيم كرد كه نشان ميهاي جلسه ، صورتدر ادامههينن . قرار دهنداعمال 
ميليون دالر  20بالقوه  قيمت بر مبناي زمان، به طورِ اين عقب بردنِ. اند جديد، مطلع بوده تاريخِ قرار گرفتنِ

  .افزودجابز  به ارزشِ سهامِ
از اين رهگذر  ،دار شده حتي يك سنت، و با شهرتي خدشه بدونِ كسبِ رفت تا جابز ميديگر  يك بارِ
آنقدر  اختيارِ جديدش، سهامِ حق 2003هر سهمِ اپل به سقوط ادامه داد و در مارسِ  قيمت ؛بيرون آيد

با  بود معادلاين  :ميليون دالر، مبادله كرد 75ه ارزش ب يسهام جا، با يك طورِارزش شدند كه آنها را به  كم
 مِسهاآن ي دريافت  كه آخرين مرحله 2006كه به اپل برگشت تا  1997ميليون دالر، از  8.3 ي درآمد ساالنه

  .بود خريداري شده
ي مستدل راجع به  ژورنال يك سري مقاله استريت كه وال 2006اينها اهميتي نداشت تا سال  از كدام هيچ

اي  نفره ي سه مديره كميته در آنها نامي از اپل نبود ولي هيئت. نظر شده منتشر كرد تجديد اختيارِحق  سهامِ
ي  تا رويه را گماشت) كرايسلرام و .بي.ري يورك عضو سابق آيشميت از گوگل و جِريك ااَل گُر، ا(از اعضا 
همان ابتدا تصميم گرفتيم كه در صورت مقصر «: گفت گُر مي. را مورد تحقيق قرار دهند در اپل جاري

نظمي در ماجراي  چندين مورد بي ،ي تحقيق كميته» .بگذاريم فرآيند قانوني طي شوداستيو،  شناخته شدنِ
. فاصله نتايج را تقديم كميسيون بورس و اوراق بهادار نمودارشد پيدا كرد و بال جابز و ساير مديرانِ سهامِ

 سود تغييراز اين  ،سهام مطلع بود ولي در آخر گذاريِ قيمت تاريخِ ، جابز از تغييرِكميسيون طبق گزارش
 مسئوليت مربوط به زمانِ ،مشابه يموردبه ديزني هم  ي تحقيقِ كميته. (نصيبش نشده بود )نقدي( يمال

 .)خورد بركسار جابز در پي

ها نَبرَد،  كس سودي از اين دستكاري حكومتي در مورد چنين تخلفاتي، به خصوص وقتي كه هيچ قوانينِ
 2007 تحقيقاتش را كامل و در آوريلِ ،ماه بعد 8بورس و اوراق بهادار تا  كميسيونِ. خيلي مبهم و تار است

ظهاري در ا و خودبا تحقيقات كميسيون  ي شركت العاده سريع، گسترده و فوق به خاطر همكاريِ« :اعالم كرد
دانست كه جابز  اگر چه كميسيون مي. براي اپل تنبيهي در نظر نخواهد گرفت» ،به وجود آمده مورد مسائلِ
او را » ريعدم اطالع وي از الزامات حسابدا« سهام مطلع بوده ولي به خاطرِ گذاريِ قيمت تاريخِ از دستكاريِ

 .دانستاز هر گونه تخلفي مبرا 

                                                            
1 Nancy Heinen 
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كه فرِد اَندرسن  ،اپل مدير مالي اسبقِ كي بر عليهدو شكايت، ي ،همچنين كميسيون بورس و اوراق بهادار

اَندرسن . انجام داد ،نانسي هينن ،شركت حقوقيِ وكيل و مشاورِديگري بر عليه و بود، نيز مديره  عضو هيئت
بخش و عقالني  داري بود كه تأثيري آرامش ي نيروي هوايي و فردي معروف به امانت بازنشسته يك كاپيتانِ

نام او توسط . شد به نيكي از او ياد مي ،هاي جابز خلقي اش در كنترل كج در اپل داشت و به خاطر توانايي
مربوط به اعطاي سهام  رِيدر انجام تشريفات ادا  ”مباالتي بي“كميسيون بورس و اوراق بهادار تنها به خاطر 

با اين . ها را داد ي شركت مديره ي حضور در هيئت ي ادامه ذكر شد و كميسيون به او اجازه) نه سهام جابز(
  .ي اپل استعفا كرد مديره او در ادامه از هيئت ،حال

راق ي كميسيون بورس و او وكيلش با حضور در جلسه. كرد قرباني ديگران شده است اَندرسن فكر مي
به آقاي «در متن آمده بود كه اَندرسن . جابز پرداخته بود اي را ارائه كرد كه در آن به مذمت بهادار، اظهارنامه

مديره  هيئت ي جلسه صورتمندرج در  كه قيمت سهام اعطايي بايد بر اساس تاريخِ ،جابز هشدار داده بود
 كه و جابز در پاسخ گفته بود» ،رسي شودهاي حساب و گر نه امكان دارد مشمول جريمه ،تعيين گردد

 ».را داده است يكارچنين ي  مديره پيشاپيش اجازه هيئت«
 2.2 در آخر به انفصال از خدمت و پرداخت گي كرد،وارده ايستاد اتهامات نانسي هينن كه در ابتدا مقابلِ

به . اي كارانهونه عمل خالفيا تبرئه از هر گ قضايي ميليون دالر جريمه محكوم شد، البته بدون محكوميت
نيز در مقابلِ اپل شركت عالوه، خود شداران سهام شكايت، ي ها ميليون دالر بابت خسارت 14 به پرداخت

 .رضايت داد وارده
يك نفر در  عميقي، به خاطر وسواسِ به ندرت چنين مشكالت«: جو نوسرا در نيويورك تايمز نوشت

با ناديده او » .بله، دوباره استيو جابز موضوع بحث ما شده. ي تصويري خاص از خودش، به وجود آمده ارائه
نتوانست خود را از  ،هينن شرايطي شد كه در آن كسي مثلِ به وجود آمدنِ باعث ،قوانين و مقررات انگاشتنِ

 ، افراددر اپل هاي عظيم د كه ضمن بروز خالقيتبارها پيش آم. هاي او باز دارد خواسته برآورده كردنِ
آوردن هوا و  براي بر به خصوص در اين مورد، تالش. را متحمل شدند هاي بزرگي جابز هزينه پيرامونِ
  .خوب، مرتكب اشتباهات بدي شوند برخي افرادكه هاي او باعث شد  هوس
 

او از تجمالتي مثل . اتومبيل است پارك كردنِ تمرد جابز در ها، به نوعي يادآورد پاداش پرداخت موضوعِ
معلولين را براي  جاي پارك اشغال كردنِ كرد ولي حقِ دوري مي ”عامل مدير مخصوصِ“ ي پارك منطقه

ولي در  ،كند دالر در سال كار مي 1خواست نزد همه آدمي شناخته شود كه در ازاي  دلش مي. خود قائل بود
غوغاي درونش تناقضي بود . كنند او نمي هاي عظيم سهام را پيشكشِ عين حال طلبكار بود كه چرا بلوك

خواست اعتقاد  كسي كه همچنان مي تجاري؛ به يك كارآفرينِ ،ضدفرهنگي يك متمرد ناشي از بدل شدنِ
ه يا جيبش را پر از پول كرده آنكه روحش را فروخت داشته باشد كه به پا خواسته و خودش را دريافته، بي

  .باشد
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 س و پنجفصل 
  

  راند اول
 

 یاِد مرگ
 
  

  
  ،)پشت كيك(، ايو و لورين )وسط(جابز در پنجاه سالگي 

 ).ريشو(لي كلو  ،)دوربين به دست(جان لَستر  ،)كنار پنجره(ادي كيو 

  
  

 سرطان
  

ي همزمانِ اپل و  ، كه ادارهداردفرسايي  آن سالِ طاقتريشه در كه سرطانش  اعتقاد داشتخود جابز 
به زودي . رانْد و بر عكس ويل مي از كوپرتينو به امري در آن برهه، .1997، يعني سال آغاز كردپيكسار را 

رسيد كه مشكل  سنگ كليه و چند بيماري مزمنِ ديگر سراغش آمد و گاهي آنقدر خسته به خانه مي
احتماالً از همان وقت سرطانم شروع شد، چون سيستم ايمني بدنم آن «: گفت مي. توانست حرف بزند مي

 ».روزها خيلي ضعيف بود
به . تواند منجر به سرطان شود وجود ندارد سيستم ايمني مي دال بر اينكه خستگي يا ضعف اي بينههيچ 

 پيشِ 2003در اكتبر . سرطانش شدي او به طور غيرمستقيم منجر به تشخيص  حال، سنگ كليه هر
ها و  از كليه 1درمانش كرده بود، او به جابز گفت يك كَت اسكنهم تر  اورولوژيستي رفت كه پيش

ها نشان نداد  جديد هيچ مشكلي را در كليه اسكنِ. گذشت پنج سال از آخرين اسكن مي. هايش بگيرد ميزناي

                                                            
1 CAT Scan 
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ولي جابز  ،پانكراس بگيرد آزمايشِ نوبت كه از او خواست بنابراين دكتر. ولي يك تيرگي روي پانكراسش بود

با . كرد ميخواست به آنها تن بدهد خودسرانه عمل  مواردي كه نمي طبق معمول در ناديده گرفتنِ. نگرفت
 .ستااستيو، اين خيلي مهم «: گفت .زد تلفنچند روز بعد به او  و دست از سرش بر نداشت ،دكتر ،اين حال

 » .جامش بدهيحتماً بايد ان

خيلي زود، بعد از  يك روز صبحِ. موافقت كردبا انجامِ آزمايش آنقدر مضطر بود كه جابز  او صداي لحنِ
 حتي يكي از آنها گفت. يك تومور وجود: بدهندرا دكترها با او جلسه گذاشتند تا خبر بدي  ،انجام آزمايش

ديگر  دبانه براي بيان اينكه شايد فقط چند ماهمؤ يك راه ؛بهتر است عاليقش را در اولويت قرار دهد كه
پايين فرستادند تا با عبور از  شآندوسكوپ را از راه دهان ،همان روز بعد از ظهر. فرصت زندگي داشته باشد

پاوِل به . دارد بر سرطاني نمونه  ، يك سوزن به داخل پانكراسش فرو كند و از بافتمسير دستگاه گوارش
ها  كاشف به عمل آمد كه سلول. فارغ شدند سرطاني ي بافت دكترها با مسرت از معاينهآورد كه  خاطر مي

 و احتمالِ پايينتكثير  اي نادر با نرخِ نمونه :1نُورواندوكرين پانكراس از نوع يك تومورِ هستند؛ خيم خوش
ورش شناسايي شده توم -ي ساده با يك معاينه-زودي  اينشانس بود كه به   استيو خيلي خوش. درمان باال
 . آن را قبل از سرايت به ساير اعضاي بدن خارج كرد ،شد با جراحي بود و مي

از او . هند ديده بوددر آشرام  يك ها را با لَري بريليانت گرفت كه اولين بار وي را در يكي از اولين تماس
بر گرفته از دروس -يدن به خدا هاي رس بريليانت گفت كه دارد و راه» تو هنوز به خدا اعتقاد داري؟«: پرسيد
لينيم بابا هندي  مرشدجابز جواب داد چيست؟بعد بريليانت پرسيد كه مشكل . را به بحث گذاشتند - كار :

 ».سرطان دارم«
داشت كه تلفن همراهش  )تكننْجِ(خودش  اي در شركت ي اپل، جلسه مديره آرت لوينسون عضو هيئت

ي تومور را  ، به استيو زنگ زد و خبر مشاهدهنفساعالم ت به محضِ. زنگ خورد و اسم جابز روي نمايشگر آمد
او و  ،از اين رو ،كرد ي سرطان درست مي او پروفسور بيوشيمي بود و شركتش داروهاي معالجه. دريافت كرد

. ستات جنگيده و پيروز شده بود، مشاوران شخصي جابز شدندتر با سرطان پرو اَندي گروو از اينتل كه پيش
 .اش آمد و دو ساعت با هم حرف زدند جابز همان روز با گروو تماس گرفت و اَندي يك راست به خانه

خارج كردن تومور را انجام ندهد، همسر و دوستانش وحشت براي وقتي تصميم گرفت عمل جراحي 
واقعاً دلم «: با پشيماني به من گفت ،ها بعد خودش سال. بيماري بود انِدرم اين تنها راه چرا كهكردند، 

 دوباره به رژيم گياهيِ» .هاي ديگر جواب بگيرم خواست بدنم را باز كنند، براي همين سعي كردم از روش نمي
ل رژيم د و براي تكميخور روز مي تازه و آب ميوه در طولِ زيادي هويجِ اش روي آورد، مقاديرِ گيرانه سخت
از  ياز مشاوران و نيزدرماني ديگر كه از اينترنت  سوزني، انواع داروهاي گياهي و چند روشِ به طب اش، غذايي

 درمانِ نظر دكتري قرار گرفت كه يك كلينيك زيرِنيز براي مدتي . سرتاسر كشور گرفته بود، روي آورد
ميوه،  خواري، استفاده از آب جابز به تأسي از او به گياه. كرد طبيعي در كاليفرنياي جنوبي را اداره مي

  .منفي پرداخت احساسات ريزيِ برون طور روشِ درماني و همين روده، آب شستشوي مكررِ
ت كسي را خواست بدنش را باز كنند، خيلي سخت اس مهم اين بود كه واقعاً دلش نمي«: گفت پاوِل مي

بدن وجود دارد تا در خدمت «: دليل آورد كه. با اين حال لورين سعي خود را كرد» .مجبور به اين كار بكني

                                                            
1 Neuroendocrine 
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: گفت گروو مي. درماني راضي كنند جابز هم بارها سعي كردند او را به جراحي و شيمي دوستانِ» .روح باشد

مدام . زد زياد با من حرف مي ،ي درمان كندهاي گياه اسب و ريشه وقتي سعي داشت خودش را با پِهـِنِ«
تن به  ،خواسته از جابز مي» هر روز با عجز و البه« كه گفت لوينسون مي» .گفتم كارهايش مسخره است مي

شان را  اين دعواها تقريباً دوستي» .بردم كننده بود كه كاري از پيش نمي اميد العاده نا فوق«جراحي بدهد و 
جوري  سرطان اين«: گفت لوينسون مي ،كرد اش صحبت مي هاي غذايي ابز از رژيموقتي ج. هم ويران كرد

درماني  حتي يكي از دكترهاي رژيم» .آيي درماني از پسش بر نمي تو بدون جراحي و شيمي. شود درمان نمي
 رويِ اي بود، در يك پياده ها با متدهاي جايگزين و تغذيه اي در درمان بيماري كه نابغه ،1به نام دين اُرنيش

تو واقعاً به جراحي «: ند و اينكهمصرانه به جابز گفت كه گاهي متدهاي سنتي انتخاب صحيحي نيست ،طوالني
 ».نياز داري

. مقابلِ عملِ جراحي مقاومت كرددر ، 2003سرطان در اكتبر  ماه بعد از تشخيصِ 9جابز لجوجانه تا 
لوينسون در حالي كه به فكر فرو . گشت واقعيت بر مي ي تحريف ي تاريك دايره به جنبه ،مقاومتشبخشي از 
ي خودش  خواست و اراده شديدي براي تغيير دنيا بر طبقِ به گمانم استيو ميلِ«: به من گفت ،رفته بود

انگيزش براي  شگفت توانايي» .شود ناديده گرفت عيت را نميواق. دهد ولي اين گاهي جواب نمي ،داشت
اين منجر به بسياري . داد كه موارد ناخوشايند را به كلي ناديده بگيرد دهشتناك را به او مي تمركز، اين توانِ

اين «: گفت پاوِل مي. توانست به او آسيب هم بزند هاي عظيمش شده بود ولي در عين حال مي از پيشرفت
طوري  كشي مغزش اين انگار سيم، بگيردناديده را داشت كه چيزهايي را كه خوشايندش نبود، به كلي توانايي 

هاي  اي و مرتبط با چالش حرفه موارد، خواه شخصوصي و مربوط به خانواده و ازدواج خواه موضوعات» .بود
 خيالِ به سادگي بيجابز گاهي اوقات درماني يا اصالً خود سرطان،  ، خواه مسائلِشركتش مهندسي و تجاريِ

 .شد مي چيزها اين
 ،از زندگي پاداش هم گرفته بودناميد،  مي» 2جادويي تفكرِ«در گذشته به خاطر چيزي كه همسرش آن را 

جابز از جمله خواهرش منا سيمپسون را به صحبت با او  پاوِل تمام نزديكانِ. دش رام نميگونه  ولي سرطان اين
كَت  ،2004تا اينكه در جوالي  .ولي چنين نشد ،اش كنار بيايد بيماري بلكه استيو با واقعيت تاراضي كرد، 

 كتمان يا تحريفديگر حاال  ؛را نشان دادبدن به ساير نقاط بيماري سرايت  تومور و احتمالِ بعدي رشد اسكنِ
   .واقعيت غيرممكن بود

عمل جراحي . جراحي رفتتيغِ زير دانشگاه استنفورد  پزشكيِ مركزِسرانجام در  ، جابز2004جوالي  31
زيرا دكترها رويكرد . بودنَ )شكمي از جمله پانكراس يعني برداشتن بخش بزرگي از محتويات( 3او از نوع ويپل

 .آغاز نمودندبا برداشتن بخشي از پانكراس فرآيند درمان را و كردند اتخاذ  را تري متعادل
ي بيمارستان، با ارسال ايميلي براي  متصل به شبكه ربوكاستفاده از يك پاوِفرداي آن روز جابز با 

چيزي در « :كه سرطانش از نوعي است كه بخشيداطمينان  به آنها و داد كارمندان، خبر از جراحي خود
مثل (تشخيص به موقع  توان در صورت شود و مي به سرطان را شامل مي  ابتالي ساالنه از موارد ٪1حدود 

 ندارددرماني   درماني و اشعه در ايميل نوشته بود كه نيازي به شيمي» .با جراحي آن را درمان كرد) مورد من
                                                            

1 Dean Ornish 
  .ي محض اراده يعني شكل دادنِ وقايع پيراموني از طريقِ   2

3 Whipple 
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عمليات اجرايي  مسئولِ ،ام كه تا آن موقع از تيم كوك خواسته«: و در سپتامبر بر سر كار حاضر خواهد شد

آگوست بارها تلفني با برخي از شما تماس مطمئناً در . روزانه باشد، پس حتي يك ثانيه را هم از دست ندهيد
 ».كنم شماري مي در سپتامبر لحظه تانخواهم داشت و براي ديدار

به آنها  از دوران نوجواني كه بدن سازيِ روزه گرفتن و پاك هاي عجيبِ هاي وسواسي و روش به خاطر رژيم
ايي كه پانكراس محل توليد ساز شود؛ از آنج ، ممكن بود يكي از عوارض جراحي برايش مشكلپرداخت مي

مشكل در  بخشي از آن باعث بروزِ هاي گوارشي براي هضم غذا و جذب مواد به بدن است، برداشتنِ آنزيم
شود كه حتماً بعد از جراحي با خوردنِ به بيماران مذكور توصيه مي. شود كافي براي بدن مي پروتئينِ توليد 
طور  هاي پروتئيني و همين تغذيه از غذاهاي گوشتي و ميو ،هاي مغَذي متعدد، گرفتن رژيم هاي غذاييِ وعده

اينها را انجام نداده بود و  ،جابز هرگز. دوري بجويند بيماري مشتقات پر چرب شير، از عوارض احتمالي
بار كه با او در منزلش  يك. براي دو هفته در بيمارستان ماند و بعد كوشيد قوايش را بازيابي كنداو  .داد نمي

 حتي يادم هست كه برگشتم و نشستم روي آن،«: به صندلي راحتي اتاق نشيمن اشاره كرد و گفتبودم، 
بعد . مان را پياده طي كنم يك هفته طول كشيد تا دوباره توانستم دور محله. نداشتمهم نيروي راه رفتن 

شش ماه طول . و بعد فراتر از آنجا ،تر رفتم طرف نهاي چند خيابان آ خودم را تحت فشار گذاشتم و تا باغ
  ».كشيد تا دوباره توانم را باز يافتم

 شدر كبد يسرطان مهاجرِ در حين جراحي، سه بافتدكترها . پخش شده بود شمتأسفانه سرطان در بدن
ود، ولي هرگز بيماري به ساير اعضاي حياتي ممكن ب جلوگيري از سرايت قبل از آن،ماه  9شايد . پيدا كردند

هاي  درماني را شروع كرد كه باز هم بر چالش شيمي ،در ادامهجابز . توان در اين باره حكم قطعي داد نمي
  .اش افزود غذايي
  
 

  التحصيلي در استنفورد فارغ جشنِ
 

طور  مخفيانه ادامه داد، درست همان مبارزه با سرطان را به طورِ -به همه گفت كه معالجه شده و-جابز 
جزوي از  زيرا ،رازداري او هيچ عجيب نبود. را از همه مخفي كرده بود 2003كه تشخيص بيماري در اكتبر 

با اينكه به . علني راجع به تشخيص سرطانش دانست مورد عجيب را بايد تصميم او براي سخنرانيِ. ذاتش بود
ولي دعوت دانشگاه استنفورد براي سخنراني در  ،كرد ي سخنراني ميندرت غير از رويدادهاي اپل در جاي

سالگي،  50طور ورود به  ناشي از بيماري و همين بعد از شوك. را پذيرفت 2005 سال التحصيلي مراسم فارغ
 .ردب در حالتي انديشناك به سر مي

هايي همچون  خالق فيلمنامه( 1ركينمعروف آئرون سو نويسِ نامه متن سخنراني، به فيلم براي نوشتنِ
فوريه بود «: گفت مي. ي متني هم برايش نوشت چند ايده. زنگ زد) ”بال غربي“ و ”هاي خوب اندك آدم“

بعد دوباره . ي ديگر فرستادم ايده تاو من چند ”اُه آره“ :دوباره در آوريل زنگ زدم، گفت .و خبري از او نشد
 ».نفرستاد يچيز ولي ژوئن شده بود و او هيچ  ”آره، آره“ :گفت آوردمش روي خط و باز هم 

                                                            
1 Aaron Sorkin 



ج ن پ و  ی  ـ س ل  ص  ٤٠٥ :صـفـحــه | ف
 نوشت ولي هرگز سخنرانيِ را خودش مي جلسات معرفي محصول هميشه متنِ. جابز دچار اضطراب شد

كس كمكش نكرد  هيچ. سرانجام يك شب تا صبح بيدار ماند و متن را نوشت. التحصيلي كار نكرده بود فارغ
با همان  ؛تكلف از كار در آمد صميمي و بي ،آن سخنراني بود كهبراي همين . هاي نابش جز لورين با آن ايده

  .زد هميشگي كه در كارهاي جابز موج مي پيرايگيِ بي حسِ
اجازه دهيد «: اين است كه بگويي ،بهترين راه براي شروع يك سخنراني كه يك بار گفت 1كس هيليلاَ

جابز نيز . گويي را دوست دارند كس عاشق خطابه نيست ولي همه قصه هيچ» .تان بگويم يك داستان براي
خودم  يِخواهم سه قصه از زندگ امروز، من مي«: طور سخنانش را آغاز كرد همين رويكرد را انتخاب و اين

  ».فقط سه قصه. بزرگي نيست خبرِ. فقط همين. بگويم
هاي اجباري كه برايم جذاب نبود دست  از رفتن به كالس«: تحصيل از كالج بود اولي راجع به ترك

بدل اخراج از اپل  ،دومي راجع به اين بود كه چگونه» .ندهايي رفتم كه خيلي جذاب بود كالس كشيدم و سرِ
ديگر از كمتر  جايگزين شد، بارِ ”كار بودن تازه سبكيِ“با  ”موفقيت بارِ سنگينيِ“« :شدبه اتفاقِ خوبي 

دادند، هواپيمايي باالي سرشان  هايش توجه نشان مي دانشجوها با اشتياق به حرف» .چيزي مطمئن بودم
سومين . آورده بودبه اهتزاز در  ”هاي الكترونيكي را بازيافت كنيم زباله“ي  چرخيد و بنري را با نوشته مي

 :ناشي از آن تشخيص سرطان و آگاهيِ داستانِ. خود كرد همه را مفتونِ ،داستاني كه گفت
  
زندگي به كمكم  هاي مهمِ ترين ابزاري است كه در تصميم مهم ،اينكه به زودي خواهم مرد يادآوريِ«
ساري يا  هاي ناشي از شرم ترس ،ها سربلندي ،تمام توقعات بيروني-چيزها  ي اين  زيرا تقريباً همه. آمده

مانند كه حقيقتاً  چيزهايي باقي مي فقطبازند و  روبرو شدن با مرگ، رنگ مي هنگامِهمه و همه،  - شكست
كه “بهترين راهي است كه بلدم تا خود را از اين دامِ فكري  ،روم يادآوري اينكه به سوي مرگ مي. مهمند

خود   وي قلبر هيچ دليلي وجود ندارد كه دنباله. از ابتدا عريانيد شما. رهايي بخشم ”چيزي براي باختن دارم
 ».نباشيد
  

تان  كه دلرا هر جا . هآاليش، باصفا و مسحوركننده كرد ي اين سخنراني، آن را بي هنرمندانه يِگ ساد
از اين  اي التحصيلي فارغ هرگز سخنرانيِكه ايمان دارم  ،)ها تا يوتوب از گلچين سخنراني(خواست بگرديد 

در  2مثل سخنان جرج مارشال- تر بوده باشند  ها مهم ممكن است برخي از سخنراني. بهتر نخواهيد يافت
  .كدام جذابيت اين يكي را ندارند ولي هيچ -كه طرح بازسازي اروپا را اعالم كرد 1947هاروارد به سال 

  
 

  پنجاه ساله شيرِ
 

ولي . ي سيليكان و ديگر دوستان معروفش جشن گرفت دره سالگي، جابز با ستارگانِ 40و  30 براي تولد
اي ترتيب داد كه فقط  ساله شد، همسرش جشن غافلگيركننده 50كه  2005به سال ) جراحي بعد از عملِ(

                                                            
1 Alex Haley 
2 George Marshall 



ج ن پ و  ی  ـ س ل  ص  ٤٠٦ :صـفـحـه|  ف
. فرانسيسكو برگزار شد ي يكي از دوستان در سان جشن در خانه. ترين دوستان و همكاران او بود نزديك شاملِ

: گفت واترز مي. آالي اسكاتلندي را با سبزيجات متنوع آراست ليس واترز، ماهي قزلآ ،درجه يك سرآشپزِ
اي بنشينند و گپ  توانستند براي خودشان گوشه ها و بچه مي ي مهمان يك مهماني صميمي و گرم بود، همه«

 .بود ”كيه؟ اين خطآخرش “البداهه، كارِ بازيگرانِ  في ديِمكُ نمايشِ يك ،آن شب اصليِ سرگرميِ» .بزنند
يد دوستر، كوك،  همين. هم آنجا بود 1نزديك جابز، مايك اسلتطور دوستاني از اپل و پيكسار، از جمله لَس

 .شيلر، كلو، رابينشتين و توانيان
بازيگران اصلي اپل زير نظر او به عملكرد . جابز، كوك به خوبي شركت را اداره كرده بود در غيبت

هاي قوي  جابز از شخصيت. كرد ي اصلي حذر مي دادند و كوك از ورود به صحنه شان ادامه مي العاده فوق
دش هرگز براي خودش جانشيني تعيين نكرد يا كسي را كنار خو. ولي تا حدي مشخص ،آمد خوشش مي

اگر نه، باز هم  و درخشيدي، نفرين شده بودي، اگر مي. او بشوي خيلي سخت بود كه بدلِ. روي صحنه نياورد
اصلي، آرام و قاطع  ايفاي مسئوليت در زمانِ. درست حركت كند كوك توانست در مسيرِ. نفرين شده بودي

ها از اين  بعضي«: گفت ر اين باره ميد. تشويق نبود خود يا جلبِ حضورِ به رخ كشيدنِ بود ولي هرگز دنبالِ
ن هم رزولي براي من يك ا ،كرد خشمگين بودند ي دستاوردها را به خود جلب مي همه كه استيو اعتبارِ
 ».ها نباشد دهم هرگز اسمم در روزنامه رك بگويم، ترجيح مي. اهميت نداشت

هاي  ي بخش كننده خود به عنوان هماهنگ برگشت، كوك دوباره نقشِ  پزشكي وقتي جابز از مرخصيِ
راجع به كار در اپل . شد هاي جابز متأثر نمي خلقي مختلف اپل را بر عهده گرفت و طبق معمول از كج

گويي و  او را با ياوه نظرات ،چيزي كه من راجع به استيو ياد گرفتم اين است كه بعضي افراد«: گفت مي
بنابراين من هم . شوقش به محصوالت است نشان دادنِ قعاً اين تنها راهولي وا ،گيرند بافي اشتباه مي منفي

: جابز بود عكسِ او بر ،از بسياري جهات» .پيش گرفتم و هرگز مسائل را شخصي نكردمدر را  همين رويه 
ي خوبي هستم ولي تيم  كننده من مذاكره«: جابز بعدها گفت. مزاج عبوس و نه دمدمي ،قدم سرد، ثابت خون

  يك استثناء ،ديگر از كوك بعد از چند تمجيد و ستايشِ» .سرد خون ايِ يك حرفه: تماالً بهتر از من استاح
  ».گرايي نيست نفسه آدم محصول  في ،ولي تيم«: دكر ه كمتر از آن صحبت ميهم قائل شد، موردي جدي ك

دير ارشد عمليات انتخاب كوك را به عنوان م ،درماني از بازگشت از مرخصيِ پس ،2005 در پاييزِجابز 
تصميم گرفتم تيم، «: او را هم نخواست، خيلي ساده گفت در پرواز به سوي ژاپن بودند و حتي نظر خود. كرد

  ».مدير ارشد عمليات باشي
افزار و  هاي سخت رئساي بخش ،جابز، جان رابينشتين و اَوي توانيان قديميِ در همان دوره، دوستانِ

در مورد . به اپل اضافه شده بودند، تصميم به ترك شركت گرفتند 1997كه در بازسازي سال  ،افزار نرم
وانيان علت اين بود كه درآمداَوي آدمي «: گفت جابز مي. ي بازنشستگي بود زيادي كسب كرده و آماده ت

ي  براي ما ضايعهفقدانش . بيني تر از رابي و فاقد خودبزرگ داشتني است، خيلي كاركشته نظير و دوست بي
 ».ي تَك است، آخرين فرد از نوعِ خودش يك نابغهاو . بزرگي بود
ين كمي پيچيده موردكوك ناراحت و فرسوده  نظرِ سال كار با جابز، از كار زيرِ 9او بعد از . تر بود رابينشت

به جاني آيو گير رابينشتين مدام : ديگر هم وجود داشت يك مشكلِ. شان رو به تزايد گذاشت شد و درگيري

                                                            
1 Mike Slade 



ج ن پ و  ی  ـ س ل  ص  ٤٠٧ :صـفـحــه | ف
 هاي حاويِ آيو هميشه پاكت. داد داد، چون جاني قبالً زير نظر او بود و حاال مستقيماً به جابز گزارش مي مي

 افزارِ ي رابينشتين بود كه سخت وظيفه ،فرستاد و بعد از آن افزار مي سخت هاي بسيار پيچيده را به گروه طرح
او ذاتاً آدمي . رفت ن كار طفره ميها جور كند، ولي اغلب از اي مناسب را به روشي بهينه براي آن طرح

واقعي نبود، پشتكار  آمد و هرگز يك جستجوگرِ HPهر چه باشد، رابي از «: گفت جابز مي. بودكار  محافظه
 ».زيادي نداشت
شكل و  ،كه محصول داشترخ داد؛ آيو تصميم مشاجرات بدي  G4 مك مثال، در ساخت پاوربه عنوانِ 

و تأخير ناشي از  است ي اين كار نجومي هزينهكه كرد  ولي رابينشتين فكر مي ،درجه يكي داشته باشد جنسِ
توليدات بود، يعني  به موقعِ ي او تحويلِ وظيفه. آن به چندين هفته خواهد رسيد، بنابراين ايده را وتو كرد

محض با نوآوري بود، بنابراين  آيو دشمنيِ از منظرِ ولي اين رويكرد. كرد ت ميكمي گاه بايد كيفيت را فدايِ
زد و شخصاً با  و گاه حتي رابي را دور ميرفت  ميجابز  به نزد راست او يك پيشِاز  شرايطيدر چنين 
تواني اين كار را  تو نمي“ :گفت رابي مي«: آيو به خاطر داشت كه. كرد مياني ارتباط برقرار مي مهندسينِ

گفتم،  و اين را از روي هوا نمي ”،كنم بتوانيم فكر مي“ :گفتم من مي ”.شود تأخير پروژه ميبكني، باعث 
هاي توليد سرش با گروه چون پشت، مستقيم داشتم ارتباط. « در اين مورد و ساير موارد جابز هميشه طرف

  .گرفته بودآيو را 
يا من يا «: آيو به جابز گفت ،د تا اينكه سرانجامبه دعوا انجامي -تقريباً-بارها مشاجرات آيو و رابينشتين 

او و همسرش يك زمين در مكزيكو خريده . ي رفتن بود حاال ديگر رابينشتين آماده. جابز آيو را برگزيد» .رابي
بعد از آن هم كارش را در پالم ادامه داد، شركتي كه سعي داشت . خواست آنجا يك خانه بسازد بودند و او مي

را استخدام كرد آنقدر عصباني شد كه  اپل از اينكه پالم يكي از كارمندان سابقجابز . با آيـفـُن رقابت كند
 اسبقِ خصوصي بود كه توسط مدير ماليِ گذاريِ سرمايه يك گروه چون بونو مؤسسِ ؛پيش بونو شكايت كرد

: تاد، نوشتبونو در يادداشتي كه براي جابز فرس. شد و سهم زيادي در پالم داشت اپل، فرد اَندرسن اداره مي
شكايت كند كه چرا  و اين است كه بيتلز زنگ بزند مثلِكارت درست . اين مورد بشوي خيالِ تو بايد بي«

جابز بعدها اعتراف كرد كه بيش از حد » .هايش را به خدمت گرفته چي يكي از تداركات 1هرميتز- اَند- هرمان
 ».كامل آنها باعث تسكينم شد شكست ،در حقيقت«: گفت مي. بود به اين ماجرا واكنش نشان داده

. كن بودند گوش جو و بيشتر حرف جديد شد كه كمتر ستيزه جابز قادر به تشكيل يك گروه مديريتيِ
آيـفـُن، فيل شيلر  هايِافزار نرم بخشِ مديرِاسكات فُرستال : اينها بودند اصلي عالوه بر كوك و آيو، بازيگرانِ

هاي اينترنتي و پيتر  سرويس مك، ادي كيو مسئولِ هايافزار سخت مديرِ 2دنسفيلبازاريابي، باب م مديرِ
همه سفيدپوست و - با اينكه شباهتي سطحي بين اعضاي ارشد گروهش بود . مدير ارشد مالي 3راُپنهايم
آيو عاطفي و حساس بود؛ اما كوك به سردي . ها در اين بين وجود داشت اي از سليقه ولي گستره -سال ميان

هايش عقب  احترام دارد ولي در عين حال اغلب ممكن است از ايده دانستند كه جابز انتظارِ همگي مي. والدف
اش بر  اي نياز بود كه همگي به خوبي از عهده ماهرانه در نتيجه تعادلِ. بنشيند و آنها را به بحث بگذارد

استيو تو را   ات را بيان نكني، بلند عقيده من خيلي زود پي بردم كه اگر با صدايِ«  :گفت كوك مي. آمدند مي
                                                            

1 Herman And Hermits 
2 Bob Mansfield 
3 Peter Oppenheimer 



ج ن پ و  ی  ـ س ل  ص  ٤٠٨ :صـفـحـه|  ف
كرده بيشتري ايجاد  گرفت تا فقط چالشِ ي مخالف به خود مي او خيلي مواقع جبهه. كنار خواهد گذاشت

دادي، كارت  بنابراين اگر در ابراز مخالفت ضعف نشان مي. شد رسيدن به نتايج بهتر مي ، چون اين باعثباشد
  » .تمام بود
ا ،آزاد بحثرأسِ دوشنبه،  مديريتيِ غلب در جلساتشد و براي سه يا چهار  شروع ميصبح  9 ساعت

هر محصول در گام بعدي بايد چگونه باشد؟ : هاي آينده بود هميشه روي افق ،تمركز. يافت ساعت ادامه مي
تأكيد  ظوِربه من ،جابز از اين جلسات. سؤاالت كليديچه چيزهاي جديدي بايد توسعه يابد؟ و از اين دست 

 كنترلِچيزي كه در خدمت . كرد ها استفاده مي مأموريت به انجام رساندنِجمعي براي  مشاركت روي حسِ
كنترلي كه  ؛هر يك از محصوالتش، يكپارچه به نظر برسد شد اپل مثلِ كنترلي كه باعث مي ؛امور بود مركزيِ

 .آورد ، ممانعت به عمل مياستهايي با مديريت ضعيف  كه طاعون شركت ،بخشي هاي بينِ از درگيري
ي رابرت فريدلند، كارش  در مزرعه. كرد تمركز گروهي هم استفاده مي جابز از اين جلسات براي باال بردنِ

 .اي از نقش او در اپل گرديد بدل به استعاره ،هاي سيب را هرس كند تا قوي بمانند و اين اين بود كه درخت
ي محصوالت مختلف بر مبناي مالحظات بازاريابي، يا اجازه دادن به  هر گروه به توسعه به جاي تشويقِ

. ي احتمالي، جابز اصرار داشت كه اپل در هر زمان روي دو يا سه اولويت تمركز كند شكوفايي هزاران ايده
پيراموني نبود، اين كمك  هاي قيل و قال هيچ كس بهتر از استيو قادر به خاموش كردنِ«: گفت كوك مي

شمارند كساني كه از  انگشت. بورزدو از كارهاي متعدد اجتناب كند  محدود تمركز روي چند چيزِ كه كرد مي
 ».آيند مي اين مهم بر پسِ

آموختند، جابز يك مركز خصوصي به نام  كار مي و افرادش در جريانِ خودهايي كه  درس تثبيت به منظورِ
 نمودرا استخدام  2يليِ دانشگاه ي مديريت دانشكده رئيسِ 1و جوئل پودولْني كرد اندازي راه ”دانشگاه اپل“

ي آنها  كه از جمله ،اتخاذشده در شركت انجام دهد مهمِ تصميمات تا يك سري پژوهشِ موردي براي تحليلِ
آموزشِ ارشد در  ديرانِم. هاي اپل بود فروشگاه هاي اينتل و تصميم به افتتاحِ مهاجرت به ريزپردازنده

سازي   تصميم كردند و به اين طريق سبك مشاركت مي ،جديد ها به كارمندانِ پژوهش هايِ حاصل از اين درس
  . تنيده شدشركت اين فرهنگ كاري در كم  كم ،اپل

 
در كرد، پيشكاري  ها حركت مي پيروز در خيابان باستان، وقتي يك سردارِ ها آمده كه در رومِ در افسانه

مرگ به  يادآوريِ. به ياد داشته باش كه خواهي مرد: بود اوبراي » مرگ ياد« تكرارِ اش وظيفهركاب داشت كه 
براي جابز توسط دكترهايش گوشزد  ”مرگ ياد“. دورانديشي و تواضع پيشه كند كه كرد قهرمان كمك مي

با حرارتي حتي فزون از  ،ي نقاهت دورهدر عوض بعد از . تواضع پيشه كندكه او باعث نشد هرگز شد ولي  مي
سرعت به  كرد كه چيزي براي باختن ندارد، پس بايد با تمامِ سرطان به او يادآوري مي. قبل به اپل برگشت

مسئوليت شركت  دارِ اگر چه عهده. ويژه به اپل برگشت با يك مأموريت«: گفت كوك مي. رفت پيش مي
ي آنها بر  ديگري از عهده كنم كسِ داد كه گمان نمي اي انجام مي ههاي بسيار جسوران بزرگي بود ولي حركت

 ».آمد مي

                                                            
1 Joel Podolny 
2 Yale 
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تر در پيش بگيرد و  براي مدتي شواهد يا الاقل اميدهايي به وجود آمد كه شايد جابز روشي معتدل

توانيان . در هنگام آشفتگي كمتر خشونت بورزدكه باعث شود  ،مواجهه با سرطان و ورود به پنجاه سالگي
رضايت  عدمِ در صورت .كرد خلقي نمي ديگر چندان كج ،تي نقاه درست بعد از جراحي و دوره«: گفت مي

اين فقط . كرد را كامالً نابود نمي آدمولي با رفتارش  ،ممكن بود داد بزند و عصباني بشود و چيزي هم بگويد
اي به فكر فرو رفت و  ، براي لحظهبعد از گفتن اين» .اد به انجامِ بهترِ وظايففرا روشي بود براي واداشتنِ

اهي چنين موردي گكرد طرف واقعاً بد است و بايد برود، كه هر از  مگر اينكه فكر مي«: احتياط افزود محضِ
 ».آمد هم پيش مي

دانستند چطور از  همكاران نزديكش به آن عادت داشتند و مي. تندش برگشت با اين همه سرانجام رفتارِ
آيو . ها را هم گرفت كم دامن غريبه جابز كم عهده برآيند ولي چيزي كه آنها را آشفته كرد اين بود كه پرخاشِ

به - مرتبه  يكمخلوط بگيريم، استيو  ي ميوه اي آب سالخورده يك بار رفته بوديم بازار تا از خانمِ«: گفت مي
او زن مسني بود و “ :گفت به من همدردي حس كمي بعد با. به او پريد -ميوه خاطر روش درست كردن آب

در هر دو مورد . ولي اصالً ربط اين حرف و آن پرخاش را نگفت ”خواست اين شغل را داشته باشد دلش نمي
 ».رفتارش نامتعادل بود

را برگزيد؛ هتلي پنج  1مپِلهتل ه. انتخاب هتل را بر عهده گرفتي  در سفري به لندن با جابز، آيو وظيفه
كناري  آمادهاينكه مستقر شدند،  به محضِ اما .جابز باشد پسند كرد مورد كه فكر مي ،ستاره، آرام و ساده

: خط گفت رفطجابز از آن . اتاقش زنگ خواهد خورد تلفنِ ،ديگر ي يك دقيقهكه تا و مطمئن بود  نشست
 ميزِ بنابراين آيو بار و بنديلش را جمع كرد و رفت به سمت» .ست، بزن برويمااز اتاقم متنفرم، مثل طويله «

ي پذيرش  گفته بود، به متصدي بيچارهبه او نظري را كه پشت تلفن  ،تعارف پذيرش، جايي كه جابز داشت بي
مستقيم  ،كنند چيزي بنجل است وقتي احساس مي) شاز جمله خود(افراد  آيو دريافت كه اكثرِ. گفت هم مي

البته اين » .عبث است كه در حقيقت يك ويژگيِ« :شود حفظشان  خواهند وجهه ميون كنند، چ برخورد نمي
  .را نداشت عبث از هيچ منظري، جابز اين ويژگيِ ،اما به هر حال. توضيحي بيش از اندازه مهربانانه بود

كسي كه -توانست بفهمد كه چرا جابز باألخره خودش  نسان نازنيني است، از نظرِاز آنجا كه آيو ذاتاً ا
فرانسيسكو، به جلو خم شد و  اي در سان يك روز عصر در كافه. كرد طور رفتار مي اين - عميقاً دوستش داشت

طور تحليل كرد من اين برايِ ،زياد با حرارت:  
  
اش را  رحمي اجتماعي و بي چيزهايي است كه رفتار ضد اين يكي از. العاده حساسي است استيو آدم فوق«
رحم هم باشند ولي  توانند بي مي  عاطفه كلفت و بي هاي پوست فهمم چرا آدم من مي. قدر غيرعقالني كرده اين

قدر سر مسائل مختلف  يك بار از خودش پرسيدم براي چي اين. فهمم هاي حساس نمي همين را در مورد آدم
  بسيار ،اي كه از مسئله داردكودكانه را  اين خلوصِاو  ”.مانم ولي عصباني كه نمي“ :فتگ. شود عصباني مي

البته صادقانه بگويم، برخي مواقع هم خيلي . ولي ابداً آن عصبانيت همراهش نمانَد ،انگيخته شود بر
كند اين  به گمانم احساس مي. زند اش به ديگران آسيب مي ي هيجاني شود و روش تخليه نااميدكننده مي

                                                            
1 Hempel 
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ساس از آنجا كه خودش خيلي ح. شود و قوانين عادي اجتماع هم شامل حالش نمي ،آزادي و مجوز را دارد

آزارِ است، دقيقاً راه داند ديگران را مي مؤثر و كارآمد.« 
  

لي كلو استاد اين . كشيد تا به آرامش دعوت كند خردمند، جابز را كنار مي هر از گاهي يكي از همكارانِ
توانم باهات صحبت  استيو، مي«: گفت كرد، كلو به آرامي مي وقتي جابز علناً يك نفر را تحقير مي. كار بود
تضعيف  بيشتر باعث ،تو اهانت كردنِ«: داد افراد را توضيح مي كارِ رفت به دفتر او و پيشرفت بعد مي» كنم؟
ولي به زودي  ،گفت كه متوجه هست كرد و مي بعد از چنين جلساتي جابز عذرخواهي مي» .نه تحريك ،است

 ».من اينم، به همين سادگي«: گفت خودش مي. كرد مي غائله به پادوباره 
در مايكروسافت بر سر قراردادي كه . بيل گيتس بود اش با رابطهيك چيز كه براي مدتي مهربانش كرد، 

 در عينِ. را ادامه دادهاي عالي براي مكينتاش  برنامهي  سپس، ارائهباقي ماند و  با اپل بسته بود، 1997سال 
. قطب ديجيتال شكست خورد مايكروسافت در مقابله با استراتژيِ زيران نيز به حاشيه رفت، شا رقابت ،حال

 شان خودآگاهيِ محصوالت و ابداعات، رويكردهاي متفاوتي داشتند ولي رقابت گيتس و جابز در قبالِ
  .آوري را براي هر دو به ارمغان آورده بود حيرت

ژورنال، والت ماسبرگ و كارا  استريت ، نويسندگان وال2007سال  1ديجيتالِ -تينگز-  آل براي كنفرانسِ
كه زياد به  ،ماسبرگ ابتدا جابز را دعوت كرد. ي دو نفري با آن دو كار كردند روي يك مصاحبه 2سويشر

آيد كه بيل گيتس  تنها در صورتي مي :غافلگيري زماني رخ داد كه جابز گفت. رفت هايي نمي چنين كنفرانس
 .اين حرف، در جا پذيرفت س با شنيدنِگيت. هم باشد

اميدش وقتي . ي دو رقيب ي دو نفريِ عصر، بحثي صميمي باشد نه مناظره خواست مصاحبه ماسبرگ مي
 از او در مورد. زدي بد به مايكروسافت  همان روز، يك كنايه صبحِ ي تكيِ رنگ شد كه جابز در مصاحبه كم

آيـتونز براي ويندوز خيلي مورد استقبال مردم قرار گرفته سؤال شد، استيو به  افزارِ اين حقيقت كه نرم
 ».بدهي دست يك نفر توي جهنم را اش درست مثل اين بود كه يك ليوان آب يخ عرضه«: شوخي گفت

انتظار  سبزِ در اتاقِ ،جلسه رسيد، جابز و گيتس قبل از شروعِ ي دو نفريِ عصر وقتي نوبت به مصاحبه
كه  3همراه با دستيارش لَري كوهن ؛گيتس زودتر رسيد. ماسبرگ خيلي نگران بود. ر را مالقات كردنديكديگ

خي جا ي چند دقيقه بعد جابز هم رسيد، يك بطري آب از داخلِ. به او گزارش داده بود، ي جابز راجع به كنايه
هيچ » !م؟ـَي جهنم نمايندهپس به گمانم من اينجا «: ، گيتس گفتپس از چند لحظه. برداشت و نشست

آميز روي صورتش آمد و  هاي شيطنت جابز مكثي كرد، يكي از آن خنده. اثري از لبخند روي صورتش نبود
 .گيتس شُل شد و تَنش از ميان رفت. يخ را به او داد آبِ بطريِ ،بعد

ديجيتال، ابتدا محتاطانه  عصر هر كدام از نوابغِ ،نظير بود كه در آن ي بي ي دونفره نتيجه كار يك مصاحبه
از جمله وقتي  ،حضار نيز به يادماندني بود پاسخ به سؤاالت. و سپس خيلي گرم راجع به هم صحبت كردند

گيتس . از هر كدام پرسيد كه چه چيزي از ديگري آموخته ،4ليز باير ،ي تكنولوژي حوزه استراتژيستكه 
                                                            

1 All Things Digital 
2 Kara Swisher 
3 Larry Cohen 
4 Lise Buyer 
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ها بلند  هيجاني از بعضي صندلي  اي خنده» .را داشته باشم ي استيو حاضرم كُلي بدهم تا سليقه«: جواب داد

مشكلش با مايكروسافت  تنها: خيلي معروف داده بود كه ، يك نظرِاز آن ده سال قبل شد؛ چرا كه جابز حدود
تصريح كرد كه اين را  حضار، ي ي پراكندهها خنده به گيتس در واكنش. اين است كه آنها اصالً سليقه ندارند

گيتس تعريف كرد كه چطور . داشت» اي العاده فوق بصريِي  سليقهذاتاً «جابز از نظرِ او، . جدي گفته است
: پرداخته بود كرد، ميبراي مكينتاش طراحي  داشت افزاري كه مايكروسافت نرم با جابز به بررسيِهمراه 

دانيد، حتي توضيحش  كه مي ،گيرد مشتري و محصول مي سِح ديدم كه استيو تصميم را صرفاً بر اساسِ مي«
و در اين مورد فقط بايد گفت . روش كارش واقعاً متمايز و به گمانم جادويي است. هم براي من سخت است

  »!وآو
گيتس  بعدها به من گفت كه از مهرباني و صداقت. گيتس به زمين خيره شده بود صحبت جابز در طولِ

. قدر صداقت داشت ولي مهرباني، نه زياد جابز رسيد، همان وقتي نوبت ».متركيد مي مداشت« :در آن لحظه
يكپارچه و  محصوالت اپل در ساخت رويكرد زياد توضيحي راجع به تفاوتقبل از آن، در اوايل مصاحبه، 

و ه در بازار ارائه كرد موجود افزاريِ افزارهايش به رقباي سخت نرم ي ليسانسِ مايكروسافت در ارائه رويكرد
، تتر اس آيـپاد نمود پيدا كرده موفق-ي آيـتونز يكپارچه كه در بسته موسيقي، رويكرد كه در بازارِ ه بودگفت

وار  سؤالي كه بداهه. خيلي بهتر جواب دادهتكثرگراي مايكروسافت  رويكرد ،شخصي كامپيوترهايِ ولي در بازارِ
 همراه بهتر جواب خواهد داد؟  هايِ تلفن رد در بازارِكدام رويك: مطرح كرد اين بود كه

خود راجع به تجربياتي  كلي از بينشِ اندازِ ي يك چشم ارائه سراغِبه رفت گيتس، جابز از آن تعريف بعد 
ها  ي ضعيف اپل با ساير شركت ي طراحي، به مراوده كه از سر گذرانده بود؛ گفت كه اين تمايز در فلسفه

گذاري كرديم،  از آنجايي كه من و واز شركت را بر اساس طراحي كل محصول پايه«: منجر شده و ادامه داد
توانست كمي بيشتر از اين ويژگي را در  نم، اگر اپل ميك چندان در شراكت با سايرين خوب نبوديم و فكر مي

دانيد،  مي ...ه گمانم اپل اين را ياد نگرفت تاشد و ب خود داشته باشد، خيلي براي شركت خوب مي ايِ.ان.دي
  ».دهه بعد تا چند
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 س و ششفصل 
  

  آيـفـُن
 

 سه محصوِل انقالبی در  یک محصول 
  
  
  
  

 زدشود با آن تلفن  يك آيـپاد كه مي
 

 برابرِ 4، فروخته شدي كه در آن سال آيـپاد ميليون 20 .آسمان را شكافت آيـپاد سقففروشِ ، 2005در 
شركت  ترين ستونِ بدل به مهمداشت آيـپاد ي  ، خانوادهآن سال از درآمد ٪45 با رقم زدنِ .قبل بود سالِ
  .ه بودها هم فزوني گرفت مك كه حتي فروشِ داد اپل را طوري صيقل مي ي تيره تصويرِ ،و در عين حال شد مي

هميشه دچار اين وسواس «: گفت مي - مديره عضو هيئت- آرت لوينسون. جابز از اين بابت بسيار نگران بود
تنها دستگاهي كه «: اي كه به آن رسيد، اين بود و نتيجه» تواند ما را به فنا بدهد بود كه چه چيزي مي

عكاسي به  هايِ دوربين مديره توضيح داد كه بازارِ هيئت برايِ» .همراه است مان را ببلعد تلفن تواند فروش مي
در انتظار آيـپاد هم بود، البته سرنوشت دار دچار تلفات شده و همين  دوربين همراه هايِ تلفن ورود خاطرِ

ها  شروع به گنجاندن قابليت پخش موسيقي در موبايلهاي همراه  منوت به اينكه توليدكنندگان تلفن
 ».اد را غيرضروري كندتواند وجود آيـپ مي يكار چنين ،همراه دارد، بنابراين هر كسي يك تلفنِ«: كردند مي

 ايِ.ان.اثري از آن در دي :بيل گيتس اعتراف كرد اش چيزي بود كه دو سال بعد در حضورِ اولين استراتژي
موتوروال، مذاكره براي ساخت  با اد زندر مديرعاملِ. ديگر همكاري با يك شركتيعني  بيند؛ خود و اپل نمي

دار بود و  را شروع كرد؛ مدلي كه يك تلفن همراه دوربين RAZRپرفروش موتوروال  گوشيِ با مدلي مشابه
ولي نه سادگي آيـپاد را  ،پا به عرصه گذاشت ROKRبنابراين . شد يك آيـپاد هم داخلش تعبيه كرد مي

هاي  ويژگي داراي تمامِ ،آهنگ 100ي  زشت، كُند و با محدوديت مسخره. را RAZRداشت و نه باريكي 
به جاي كنترل . توانست در آن بگنجاند مي ”هاي جابز ي مقابله با رويكرد كميته“محصولي بود كه يك 

ال، اپل و شركت مخابراتي افزار و محتوا توسط يك شركت، اينها توسط موتورو افزار، نرم سخت  ي يكپارچه
: ر كار شدي وايرد، اين تيت مجله 2005 نوامبرِ روي جلد ،در نتيجه. به هم وصله پينه شده بود 1رسينگوال

 »منظورتان از تلفني براي آينده اين بود؟«

                                                            
1 Cingular 
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: به توني فيدل و چند نفر ديگر گفت ،هاي نسلِ بعدبررسي آيـپاد جلساتيكي از در . جابز عصباني بود

» .بياييد خودمان انجامش بدهيم. ام شده  هاي مسخره مثل موتوروال خسته از سر و كله زدن با اين شركت«
طور كه  شان گَند هستند، درست همان همه: موجود در بازار زده بود هاي همراه حرف جالبي راجع به تلفن

گفتيم  از اين ميو نشستيم  ميدور هم «: آورد كه به ياد مي. يـپاد بودندقبل از آ ،هاي موسيقي كننده پخش
سر در طرز كار باهاشان توانست از  كس نمي هيچ. خيلي پيچيده بودند. يمرنفرت داهامان  گوشياز چقدر  كه

كالي جرج رايلي يكي از و» .كه انگار مال دوران بيزانس بود ،تماسفهرست طرز كارِ از  به خصوصبياورد، 
  شد و تلفن همراه او را  آورد كه در جلسات بررسي مسائل حقوقي، جابز خسته مي اپل به خاطر مي مستقلِ

ي اينها، جابز و گروهش به ساخت  بنابر همه. است ”روح بي“داد كه چقدر  سخن در مي داشت و داد مي بر
اين بهترين «: جابز بعدها گفت. ام دهدشان را انج تلفن همراهي همت گماشتند كه بتواند كارهاي مورد عالقه

 ».محرك ما بود
بيش از  2005در سال به فروش رفته  هاي همراه تلفن. ي اين محصول بود بازار بالقوه ،يك محرك ديگر

هاي  ضمن اينكه با آن گوشي. ها ها تا مادربزرگ اي از بچه مدرسهخريداران  ي و دامنهميليون بود،  825
. ي آيـپاد عرضه برتر باز بود؛ درست مثل فضاي ماقبلِ يك محصولِ موجود در بازار، فضا براي حضورِ آشغالِ

فرودگاهي بود  سيمِ ي بي يك پايانه اپل سپرد كه مشغول ساخت هاي كاريِ جابز ابتدا پروژه را به يكي از گروه
است، بنابراين با تجديد  عامي  نندهك محصولي براي مصرف ،آيـپاد ولي خيلي زود پي برد كه اين نيز مثلِ

 .كار را به فيدل و گروهش سپرد ،نظر
اوليه رويكرد، اي براي  آهنگ به عنوان وسيله بنابراين سعي شد از چرخ. هاي آيـپاد بود قابليت بهبود

ر از ابتدا ولي اين كا. ها و حروف بدون نياز به صفحه كليد استفاده شود شماره حركت بين منوها و وارد كردنِ
مان بود، به خصوص براي وارد  آهنگ كلي مشكل سر راه براي استفاده از چرخ«: گفت فيدل مي. غلط بود

آهنگ براي كار با دفترچه تلفن خوب ولي براي تمام كارهاي  چرخ» .بود  ي زحمت فقط مايه. ها كردن شماره
باشند تماس  ساني كه داخل دفترچه تلفنشبا كفقط  هر كس“در ابتدا با اين ايده كه . ديگر افتضاح بود

 .اين تالش عيان شد خودشان را گول زدند ولي به زودي عبث بودنِ ”،خواهد گرفت
! تالشي سرّي براي ساخت يك تبلت كامپيوتري: هم در جريان بود ي ديگر ، در اپل يك پروژهاما همزمان

طراحي تلفن همراه به كار  در مسيرِ ،تبلت هاي ساخت اين دو ماجرا به هم وصل شد و ايده 2005سال در 
آيـفـُن  ي ساخت آيـپد در واقع قبل از تلفن همراه به جريان افتاده بود و به تولد به بيان ديگر، ايده. آمد

شاياني كرد كمك. 
  
  

  1چندگانه لمسِ
  

لورين و استيو ازدواج  كه با يكي از دوستانِ ،ي تبلت در مايكروسافت توسعه هاي بخشِ يكي از مهندس
خواست آن دو، همراه با بيل و  داده بود كه ميرا ترتيب يك جشن  ده بود، براي تولد پنجاه سالگي خودكر

                                                            
1 Multi-Touch 



ش ش و  ی  ـ س ل  ص  ٤١٤ :صـفـحـه|  ف
آن شب «: گفت گيتس مي. جابز با كراهت دعوتش را پذيرفت. در آن حضور داشته باشند 1مليندا گيتس

 .رفتار نكرد  ”زياد دوستانه“ ،ولي با ميزبان» استيو كامالً با من دوستانه رفتار كرد
 تبلتي را كه مايكروسافت در حالِ راست اطالعات داشت راست ميزبان،گيتس از اين دلخور شد كه 

جابز هم » .كرد هاي معنوي شركت را فاش مي او كارمند ما بود و داشت دارايي«: داد ساختش بود درز مي
  :گفت آن شب مي جابز در مورد. دلخور شد و همان اتفاقي افتاد كه گيتس نگرانش بود

 
خودش  تبلت افزارِ گذاشت كه مثالً مايكروسافت قرار است دنيا را با نرم من مي طرف داشت سر به سرِ«

افزار  نرم ليسانسِ از آن پس اپل بايد دنبالِ اينكه و ،ي روزگار محو كند ها را از صفحه بوك نوت متحول و تمامِ
استايلوس ! استايلوس داشت شان قلمِ تبلت. روند واضح بود كه دارند اشتباه پيش مي. دويد ميمايكروسافت 

زد و ديگر از  شان با من حرف مي كه راجع به تبلت آن شام شايد دهمين باري بود. مساوي است با مرگ
گور پدرش، بگذار نشانش دهم تبلت “ :رسيدن به خانه گفتم طوري كه به محضِ ،دستش خسته شده بودم

  ».”بايد چطوري باشد
 

صفحه كليد و  خواهم يك تبلت درست كنيم، بدونِ مي«: گروه را دور خود جمع كرد و گفت ،فرداروز
 صفحه، اطالعات دلخواه را وارد كند و چنين چيزي مستلزم لمسِ توانست با لمسِ كاربر بايد مي» .استايلوس

 ها  بچه«: جابز پرسيد. ي لمسي با استفاده از صفحه انجام چندين كار در آنِ واحد چندگانه بود؛ يعني قابليت
ي  شش ماه زمان صرف شد تا يك نمونه» م جور كنيد؟توانيد يك صفحه با قابليت لمس چندگانه براي مي

  .خام ولي قابل استفاده درست كنند
چندين خاطره از فرآيند هاي استوديويِ گفت بچه مي. چندگانه داشت ي لمسِ توسعه جاني آيو 

ر كرده و پروهاي اپل كا بوك مك  2دپ چندگانه براي ورود اطالعات از طريق ترَك لمسِ اش از قبل رويِ طراحي
روي  ها قابليتآن موقع از يك پروژكتور براي نمايش . بودند لمسيانتقال اين قابليت به صفحات  مشغولِ

ولي مراقب بود تا » اين همه چيز را عوض خواهد كرد«: گفت كردند، آيو به گروهش مي ديوار استفاده مي
شان با  كردند و نبايد شوق و ذوق ر ميها در وقت آزادشان روي آن كا جابز چيزي نفهمد، به خصوص كه بچه

از آنجايي كه استيو در اظهار نظر خيلي عجول است، من كارها را «: گفت آيو مي. شد رفتارهاي او كور مي
 از. و كل ايده را زير سؤال ببرد ”اين كه آشغاله“ :دهم، چون ممكن است بگويد جلوي جمع نشانش نمي

آن موقع . شان باشم توسعه، مراقب دهم در مسيرِ ها خيلي شكننده هستند، بنابراين ترجيح مي من ايده نظرِ
دانستم كه چه  شود، چون مي خيلي بد مي ،چندگانه را رد كند ي لمسِ تشخيصم اين بود كه اگر ايده

 ».پيشرفت مهمي است
دانست  ، ميدر آوردكنفرانس به نمايش  قِو دستاوردها را در اتا گذاشتي خصوصي با جابز  آيو يك جلسه

: به وجد آمد ”وار ديوانه“ استيوخوشبختانه . جابز عجوالنه قضاوت نخواهد كرد ،اگر كسي آنجا نباشدكه 
 ».آينده است اين مالِ« 

                                                            
1 Melinda Gates 
2 Trackpad 



ش ش و  ی  ـ س ل  ص  ٤١٥ :صـفـحــه | ف
همراه  تلفن كاربريِ رابط پيش رو در راه ساخت ي خوبي بود تا مشكالت چنين ايده در حقيقت او منتظرِ

آورد تا  ي تبلت را به حال تعليق در استراتژيك بود، موقتاً توسعه ي از آنجايي كه اين يك پروژه. را حل كند
دانستم اگر روي تلفن  مي«: گفت خودش مي. سازي شود تلفن بهينه نمايِش براي صفحه ،لمسي چند ابتدا رابط

 ».ستجواب بدهد، بعداً وقت براي اجرايش روي تبلت هم ه
آيو . آيو داشته باشند اي محرمانه در استوديوي طراحيِ جابز به فيدل، رابينشتين و شيلر زنگ زد تا جلسه

ل گفت. شان نمايش داد لمس چندگانه را براي قابليتيدشان آمد ولي كسي  همه از آن خوش» !وآو«: ف
: آن شد كه همزمان دو مسير را در پيش بگيرندبنابراين تصميم بر . باشدهمراه  تلفن مناسبِكه مطمئن نبود 

P1 ِچرخ ي تلفن از طريقِ ي توسعه پروژه رمزِ اسم و  ،آيـپاد بود آهنگP2 ِي  ي صفحه پروژه رمزِ اسم
  .چندلمسي

. هاي چندلمسي را داشت پد كترَ توليد خط ، 1وركز  به نام فينگر راشركتي كوچك در دالو ،آن زماندر 
ركز چند تبلت با و فينگر.  3نرمستو وِين وِ  2جان الياس :ر بودندا، دو عضوِ دانشگاه دالوآن مؤسسينِ

چندلمسي  تعدادي ويژگيِ اختراع براي تبديلِ ثبت و حقوقِبود چندگانه ساخته  لمسِ تشخيصِ هايِ قابليت
 براي پيمايشِ  5جارويي و حركت  4دو انگشتي از جمله زومِ: در اختيار داشتاي را هم  به عملكردهاي وظيفه

هاي آن  تمام اختراعات و سرويس ، اپل بي سر و صدا اين شركت را خريد و مالك2005در اوايل . صفحات
همگي با  ،جديد ها انصراف داد و اختراعات محصوالتش به ساير شركت وركز از فروشِ در ادامه نيز فينگر. شد

  .نام اپل به ثبت رسيد
نزديك را به اتاق كنفرانس دعوت  ي همكارانِ ، جابز حلقهP2و  P1ي  ماه كار روي دو پروژهبعد از شش 

 آهنگي را توسعه دهد ولي وارد كردنِ چرخ فيدل سخت كوشيده بود تا مدلِ. كرد تا تصميم نهايي اتخاذ شود
آنها ريسك بود زيرا  چندلمسي هم پر  ديگر رويكرد در سويِ .هنوز پر از ايراد بود ،ي چرخ ها به وسيله شماره

ريسك بودن، مهيج و  پر آن شك داشتند، ولي در عينِ نقصِ خود براي اجراي بي مهندسيِ در توانِ
مان است، پس بجنبيد،  دانيم كه اين يكي طبق ميل همه مي«: جابز با اشاره به آن گفت. اميدبخش هم بود
 ”شركت كلِ ي قمار كردنِ لحظه“  ظاتي بود كه استيو آن رااين درست يكي از آن لح» .راهش بياندازيد

  .زياد موفقيت، پاداشِ زياد و در صورت ناميد؛ ريسك مي
را   6بِري هاي بلَك تلفن تواند محبوبيت فيزيكي مي كليد صفحه نفر از اعضا استدالل كردند كه داشتنِ چند

كوچكي  كليد فيزيكي باعث صفحه. ولي جابز اين ايده را وتو كرد ،جديد به ارمغان بياورد براي محصولِ
: گفت مي. لمسي را هم نداشت كليد صفحه پذيريِ انعطاف و وفق ،حال شد و در عينِ نمايش مي صفحه

هايي فكر كنيد كه  نوآوري به تمامِ. حلي آسان ولي در اصل تحميلي است  فيزيكي به نظر راه كليد صفحه«
» .بياييد اول قمار و بعد يك راهي براي انجامش پيدا كنيم. لمسي ارائه كرد كليد استفاده از صفحهتوان با  مي

                                                            
1 Fingerworks 
2 John Elias 
3 Wayne Westerman 
4 Pinch 
5 Swipe 
6 Blackberry 



ش ش و  ی  ـ س ل  ص  ٤١٦ :صـفـحـه|  ف
نوشتن  داد و موقعِ هاي تلفن را نشان مي گيري، دكمه شماره كه موقعِ عاملي شد سيستم ،ي اين ريسك نتيجه

هاي خاص  مكن بود براي فعاليتي ديگري كه م نياز، هر دكمه طور به وقت هاي حروف را و همين متن، دكمه
جايگزين كردن  ،در حقيقت. شدند ناپديد مي ها گيِ دكمهنيز هم ويديو ديدنِ موقعِ. به آن نياز داشته باشيد

  .كرد كاربري را شناور و منعطف مي افزار، رابط نرم افزار توسط سخت
شش ماه به مدت، گفت خودش مي. نمايشگر وقت گذاشت ي لمسيِ صفحه جابز هر روز براي بهبود :

 ”گروهبان پپر“ هاي آلبومِ نسخه تمامِ تمام عمرم بود، انگار كسي بودم كه در ضبط ترين سرگرميِ پيچيده«
 هستندفكرهاي بكري  رسند، ماحصلِ هايي كه امروزه ساده به نظر مي بسياري از ويژگي» .نقش داشتبيتلز 

 اتفاقيِ براي مثال، يك نگراني اين بود كه چطور از پخشِ. آمد كار مي فياين گروه مخ خالقِ كه به اذهانِ
طوري  جابز همين. اتفاقي هنگامي كه تلفن داخل جيب شلوار بود، جلوگيري كنند موسيقي يا برقراري تماسِ

 بكش«حل  راه. خاموش ابراز تنفر كرد چون به نظرش زيبا نبود- ي روشن دكمه سيري، از وجود از روي شكم
رفت با كشيدن آن از چپ به راست،  كه وقتي دستگاه به خواب مي بود، يك قفلِ لمسيِ لغزنده» بشهتا باز 

      تان تلفن به گوش بزرگ ديگر، استفاده از سنسوري بود كه با نزديك شدنِ پيشرفت. كرد آن را بيدار مي
ي لمسي باعث  شما با صفحه لُپِ تماسِ ،كرد و بدين صورت صفحه را قفل مي -هنگام پاسخگويي به تماس-

، چيزي كه ندشد مي  ي استيو طراحي ها هم بايد طبق سليقه شك آيكان بي. شد اتفاقي نمي دستورات اجرايِ
مرحله . هاي گرد هايي با گوشه مربع: هاي اولين مكينتاش هم از بيل اَتكينسن خواسته بود در طراحي پنجره
تماِم به مرحله با تأييد ي  سازي كاركردهاي پيچيده هايي را براي ساده جابز، اعضاي گروه راه جزئيات توسط

: بزرگ اضافه كردند تا شما را در اين موارد راهبري كند يك نوار ابزارِ. ابداع كردند ،هاي همراه ساير تلفن
ها در يك  ه آيكانتلفني، سر زدن به ايميل، چيدمان دلخوا كنفرانسِ ها، برگزاريِ تماس پشت خط گذاشتنِ

 بصريِ ي تشخيصِ ي كاربر منتهي شد، چون به واسطه سازي تجربه ي اينها به ساده همه. و غيره ،نوار
  .كليد فيزيكي نبود ديگر لزومي به استفاده از صفحه ،كاركردها

  
  

  1ي گوريال شيشه
  

 پالستيك جديد، آيـمك ساخت ، براي1997به سال  در بازگشت. ها بود ي انواع متريال جابز شيفته
منحني  را كه از پالستيكي با قالبِ G3 پاوربوك ،او و آيو. فلز بود فاز بعدي ورود. مات و رنگي را برگزيد نيمه

بعد جنس بدنه را به  جايگزين كردند و دو سالِ ،شد صيقلي ساخته مي كه با تيتانيومِ G4بود، با پاوربوك 
ي آيـمك و آيـپاد نانو را  سپس بدنه. گوناگون را هم نشان دهند خود به فلزات آلومينيوم تغيير دادند تا عشقِ

گيرد و سپس با  يك حمام اسيد قرار مي فلز داخلِ ،آنوديزه ساختند؛ در روش آنوديزاسيون از آلياژ آلومينيومِ
خواهد  كه او مياين كار در حجمي  كه وقتي به جابز گفته شد. شود جريان برق سطح آن اُكسيده مي عبورِ

درست در زمان . در چين ساخت - فقط براي همين كار- باال زد و يك كارخانه  ها را قابل انجام نيست، آستين

                                                            
1 Gorilla Glass 



ش ش و  ی  ـ س ل  ص  ٤١٧ :صـفـحــه | ف
كامل بر ساخت  براي اشراف«: گفت مي. رفت چينبه  ،، آيو براي سركشي به پروژه1سارس بيماري فراگيريِ
دانستند ولي من مصمم  ي ما را غيرممكن مي رابي و ديگران ايده. سه ماه در خوابگاه زندگي كردم كارخانه،

  » .آنوديزه ارزش زيادي دارد بودم، چون با استيو به اين باور رسيده بوديم كه آلومينيومِ
ي  براي تهيهي فلز، به جاني نگاه كردم و پرسيدم  بعد از تهيه« :گفت جابز مي. سپس نوبت به شيشه رسيد

 اي تمام شيشه هاي كان پلهطور  هاي بزرگ و همين  هاي اپل، شيشه براي فروشگاه »ي عالي چه كنيم؟ شيشه
ولي . ي اصلي اين بود كه از پالستيك استفاده كنند، درست مثل آيـپاد نقشه ،براي آيـفـُن. ساخته بودند

بنابراين جستجو به . هويت خواهد شد دارايِمحصول خيلي باسليقه و  ،گفت با استفاده از شيشه جابز مي
 .خراش، آغاز شد ي مقاوم در برابرِ شيشه دنبالِ

در هم هاي اپل  هاي فروشگاه شيشه زيرا اي كاويدند، را براي يافتن چنين شيشهآسيا  ي در ابتدا منطقه
مستقر در  3گلَس ي كُرنينگ مديره از هيئت 2نولي يكي از دوستان جابز، جان سيلي براو .شد ه ميساخت جاآن

 جابزبنابراين . كرد 4وندل ويكز ، يعنيآنجا جوان و فعالِ شمال نيويورك، او را تشويق به صحبت با مديرعاملِ
كُرنينگ را گرفت و تقاضاي صحبت با ويكز را نمود ولي در عوض به يكي از دستياران او  مقرِ شماره تلفنِ

نه من استيو جابز هستم، لطفاً همين اآلن «: گفت. براي ويكز پيغام بگذارد خواست يشد كه از جابز موصل 
داد كرد كه چرا مثل  كلي داد و بي ،نبنابراين جابز در تماس با براو. ولي دستيار امتناع كرد» وصلم كنيد

گفتگو  اپل خواستارِ مقرِطي تماسي با  ،ويكز با اطالع از ماجرا. اند با او رفتار كرده» هاي ساحل شرقي آشغال«
سپس جابز با اطالع از اين موضوع به  !تقاضايش را با فكس ارسال كندكه گفت منشي به او  ، وليبا جابز شد

 .به اين بازي موش و گربه پايان داد ،ويكز عالقمند شد و با دعوت از او براي حضور در كوپرتينو
براي آيـفـُن پرداخت، ويكز پرده از يك فرآيند  ي مورد نياز هاي شيشه تا كه جابز به تشريح ويژگي

ي  شيشه«كُرنينگ را قادر به ساخت محصولي به نام  1960ي  برداشت كه در دهه ”تبادل شيميايي“
عدم تقاضاي انبوه، كُرنينگ از توليدش منصرف  العاده محكم كه به خاطرِ اي فوق كرده بود؛ شيشه» گوريال

فك ويكز پايين افتاد، . هاي مد نظر خود را شروع كرد ويژگي آن تشكيك و توضيحِ جابز در كيفيت. شده بود
شود لطفاً ساكت باشي و بگذاري  مي«: پريد و گفت شدانست، بنابراين ميان حرف البته كه او بيش از جابز مي

شيمي را  سِو در ،ردوب وايت ويكز رفت جلويِ. جابز پا پس كشيد و الل شد» ت اضافه كنم؟اَ كمي به دانش
 يوني تبادلِ شيشه، از طريق فرآيند ي بسيار محكم بر روي سطحِ ي فشرده يك اليه ايجاد چگونگيِ: كرد آغاز

هاي  تمام شيشه خريد ي پيشنهاد هاي جابز و ارائه چشم اين توضيحات باعث برق زدنِ. را با دقت توضيح داد
ظرفيت توليدش را نداريم، هيچ «: ويكز جواب داد. شد ماه آينده 6گوريالي قابل توليد توسط كُرنينگ در 

  ».كنند هامان اآلن گوريال درست نمي يك از كارخانه
آشنا با  پروا ولي نا مشرب و بي اين ويكز را گيج كرد، چه آنكه او خوش» .نگرانش نباش«: جابز جواب داد

بر ) انديشي ناشي از مثبت(واقعي  غير نانِاو براي جابز توضيح داد كه اطمي. واقعيت جابز بود ي تحريف دايره
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ش ش و  ی  ـ س ل  ص  ٤١٨ :صـفـحـه|  ف
پس بدون . ن بار اين توجيه را رد كرده بوداتر هزار ولي جابز پيش ،هاي مهندسي غلبه نخواهد كرد چالش

 ».تواني انجامش بدهي مي. تمركز كن. آيي بله كه از پسش بر مي«: پلك زدن، خيره به ويكز گفت
ماه انجامش داديم،  6در كمتر از «: ، با حيرت سر تكان داد و گفتاين ماجرا براي من ويكز بعد از تعريف

ايالت  1بِرگ ريسي كُرنينگ در ه كارخانه تأسيسات» .تر هرگز توليد نشده بود اي ساختيم كه پيش شيشه
نتاكي با خط توليد صفحاتل كدي، تقريباً در طول يك شبانه روز تغييرِ.سي.ا كاربري داد تا به صورت 

شتيم و كاري ذابهترين محققان و مهندسين را روي پروژه گ«: ي گوريال بپردازد وقت به توليد شيشه تمام
حاوي پيامي كه جابز در روز  :يادگاري داشت زيبايش، فقط يك قابِ ويكز در دفترِ» .كرديم كارستان

 » .توانستيم انجامش دهيم بدون شما، نمي«: ي آيـفـُن براي او فرستاده بود عرضه

  
  

  طراحي
 

اپل، جابز با  هاي فروشگاه بازي و تأسيسِ اسباب اولين داستانِ مثلِ كليدي،هاي  در بسياري از پروژه
اين . شده بودهاي اساسي  محصول، خواستار بازنگري آن هم كمي قبل از تكميلِ ”توقف“ي  فشردن دكمه

ي  اي با بدنه شيشه نمايشِ  صفحه تلفيقِمبناي طراحي اوليه، . در مورد طراحي آيـفـُن نيز تكرار شد
ديشب نخوابيدم، با خودم فكر «: گفت. جابز به ديدار آيو رفت ،يك روز دوشنبه صبح. آلومينيومي بود

اپل از زمان توليد مكينتاش بود و از نظر او يك  ترين محصولِ اين مهم» .كردم كه اصالً دوستش ندارم مي
يادم هست « :برد، بالفاصله پي برد كه حق با رئيس است حساب مي جابزب از آيو كه اغل. لنگيد جاي كار مي

 ».كه كُلي از ارزيابي مجدد استيو شرمسار شدم
گرفت ولي در طراحي اوليه، به جاي اينكه  مشكل اين بود كه تمركز آيـفـُن بايد روي نمايشگر قرار مي

صحنه و  ايي نمايشگر باز كند، صاف ايستاده بود وسطي دستگاه از سر راه كنار رود و جا را براي خودنم بدنه
خاص،  در اين مورد. نمود مد ميامحور و كار دستگاه بيش از حد مردانه، وظيفه. كرد داشت با آن رقابت مي
ماه خودتان را سر اين طراحي هالك  9دانم  ها مي بچه«: زيردست آيو صحبت كرد جابز شخصاً با طراحانِ

كاري كنيم، بنابراين اگر  ها دوباره روز و حتي آخر هفته مجبوريم شبانه. يد عوضش كنيمولي با ،ايد كرده
به جاي امتناع ورزيدن، » .از شر ما خالص شويد تا شلول بياورندتا ش زنم چند بخواهيد، همين اآلن زنگ مي
 .دانست مي» ر اپلحضور د آميزترين لحظات از افتخار«جابز آن لحظه را . گروه با بازنگري موافقت كرد

ي گوريال تا  شيشه ،نمايشگر را گرفت و به اين صورت باريك دور تا دورِ فلزيِ جديد، يك نوارِ در طراحيِ
. اداي احترام به نمايشگر است دستگاه در حالِ رسيد كه تمامِ حاال به نظر مي. هاي دستگاه وسعت يافت لبه

 اين تغييرات. خواست آن را نوازش كني كه دلت مي جديد، تيره ولي همچنان دوستانه بود طوري ظاهرِ
نيز بود، اما   پردازنده مدارها، آنتن و محل قرارگيريِ  صفحه مستلزم بازنگري در مهندسي و طراحيِ ،ظاهري

هر شركت ديگري، تا «: گفت فيدل مي. نشد شان جابز از اعمال اين تغييرات هم باعث انصراف حتي سختيِ
 » .را فشرديم ”كار از نو“ي  ولي ما خيلي ساده دكمه  را عرضه كرده بودآن موقع محصول 
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ش ش و  ی  ـ س ل  ص  ٤١٩ :صـفـحــه | ف
او به كنترل هم  ميلِ بلكه نشانگرِ ،جابز گراييِ ي كمال جديد، نه فقط نماينده طراحيِ هايِ يكي از ويژگي

جابز هنوز . باتري هم نشود آن را گشود طوري كه حتي براي تعويضِ ؛ي دستگاه بدنه كاملِ يكپارچگيِ: بود
فهميد  2011 در حقيقت وقتي اپل در سالِ. دستگاه ور بروند مردم با محتوياتكه قديم مايل نبود  هم مثلِ

 يِ پره هاي پنج دستگاه را با پيچ پايينِ هاي كوچك كنند، پيچ را باز مي 4آيـفـُن  ،هاي غيرمجاز كه تعميرگاه
 جداي از اين، مزيت. ندشد هاي معمولي باز نمي گوشتي پيچ باهايي كه  فوذ عوض كرد، پيچمقاوم در برابر ن

 بينيِ در جهان تر از قبل ساخت؛ و ريكشد آيـفـُن را خيلي با ها در اين بود كه مي باتري تعويض نبودنِ قابل
اين را در . باريك بودن زيبا است معتقد بود كههميشه استيو «: گفت كوك مي. تر يعني بهتر جابز، باريك

آيـپد را  ،وشمند را داريم و هر بارِ ه ترين تلفن و باريك ،بوك ترين نوت ما باريك. بينيد محصوالت مي تمامِ
  ».ايم ساخته از قبل تر باريك و باريك

  
 

  معرفي آيـفـُن
  

معمول تصميم گرفت به يكي از معرفي آيـفـُن كه فرا رسيد جابز طبقِ موعد معتبر، يك نمايش  مجالت
 :هاي هميشگي را به كار برد بالغهتايم، همان م مديرمسئولِ 1در تماسي با جان هيويي. دهدخصوصي ارائه 

 :خواسته اين فرصت را به تايم بدهد ولي مدعي شد كه مي» .ايم اين بهترين چيزي است كه تاكنون ساخته«
هيويي » .دهمش به يك نفر ديگر هيچ آدمي توي تايم نيست كه صالحيت نوشتنش را داشته باشد، مي«

ي تكنولوژي را پيشنهاد كرد؛ لو  زرنگ تايم در حوزه فرصت، يكي از نويسندگانِ براي از دست نرفتنِ
چنداني در  ختراعيِهاي ا ويژگي ،ي خود به درستي اشاره كرد كه در حقيقت گراسمن در مقاله. 2گراسمن

وقتي . و اين بسيار مهم است« :اند برانگيزي كاربردي شده  تحسين ها به طرزِ آيـفـُن وجود ندارد، بلكه ويژگي
كنيم، كه چقدر نادانيم يا چرا اول دفترچه  عادت خودمان را سرزنش مي از سرِ  كنند، مان كار نمي وسايل

انگار خودمان   وقتي ابزارهاي ما ناقصند،... لپهاي تُ اين انگشتايم يا لعنت به  راهنماي محصول را نخوانده
تر از قبل  كنيم سالم كند، ما هم احساس مي ي خوبي درست مي كسي وسيله كه براي همين وقتي. ناقصيم
 ».هستيم

اَتكينسن، فرانسيسكو، اَندي هرتزفلد، بيل  در سان 2007ي  ژانويه ورد براي رونمايي از آيـفـُن در مكجابز 
اجرا، بدل  اين. رويداد معرفي آيـمك درست مثلِ ،را دعوت كرد 1984استيو وازنياك و تمام گروه مكينتاش 

هر از «: طور شروع كرد اين. شدمحصولش  معرفيِ ايِ بهترين اجراهاي استيو در طول دوران حرفهاز يكي  به
مكينتاش سال : دو مثال ارائه كرد» .كند وض ميرسد كه همه چيز را ع گاهي يك محصول انقالبي از راه مي

» .كل صنعت موسيقي را متحول كرد«و اولين آيـپاد كه » كل صنعت كامپيوتر را دگرگون كرد«كه  1984
اولي . امروز قصد داريم سه محصول انقالبي از همين رده را معرفي كنيم«: چيني كرد سپس با زيركي زمينه

و  ،دومي يك تلفن همراه انقالبي است. كند ت كه با دستورات لمسي كار ميي بزرگ اس يك آيـپاد با صفحه

                                                            
1 John Huey 
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ش ش و  ی  ـ س ل  ص  ٤٢٠ :صـفـحـه|  ف
 در نمايشگرِنمادين سپس همراه با تغيير تصاوير » .ي ارتباطات اينترنتي  نوين در عرصه است اي سومي وسيله

بزرگ پشت يك تلفن و يك مرورگر اينترنتي،   يك آيـپاد،«: تايي را با طمأنينه تكرار كرد سه سرش، فهرست
جدا  مطلب را گرفتيد؟ اينها سه تا دستگاه«: سپس پرسيد. حضار بار تشويقِ و اين» ...يك آيـپاد، يك تلفن 

  ».ايم، آيـفـُن ا اسمش را گذاشتهنيستند، هر سه در يك دستگاه است و م
اپل در  فروش آيـفـُن آغاز شد، جابز و همسرش به فروشگاه 2007جوالي  بعد در پايانِوقتي پنج ماه 

چنين  ،فروش اولِ از آنجايي كه او اغلب در روزِ. پالوآلتو رفتند تا در شور و هيجان آن روز سهيم باشند
كه تو گويي  ،كردند مي بيرون از فروشگاه گرد آمده بودند و او را تشويقدر كرد، تعداد زيادي از هواداران  مي

در بين مشتاقان، اَندي هرتزفلد و بيل . بخردشود تا يك انجيل  دارد وارد فروشگاه مي حضرت موسي
بيل تمام شب توي صف «: هرتزفلد گفت. شان دست تكان داد و لبخند زد جابز براي. اَتكينسن هم بودند

 »!خواهد ولي شش تا مي«: رتزفلد جواب داده» .ام برايش يكي فرستاده«: جابز گفت» .ايستاده بود
رقباي اپل تأكيد داشتند  اما ،ها دريافت كرد نويس را از وبالگ ”ها خداي گوشي“ آيـفـُن به زودي لقبِ

استيو بالمر از مايكروسافت در . دالر خيلي گران است و موفق به تسخير بازار نخواهد شد 500 كه با قيمت
اي  رسد به درد كاربران حرفه ترين تلفن دنيا است و به نظر نمي اين گران«: گفتسي .بي.ان.مصاحبه با سي

سال  پايانِ تا. جابز را دست كم گرفت ديگر مايكروسافت محصوالت يك بارِ» .كليد ندارد بخورد چون صفحه
 .كرد هاي همراه را درو جهاني تلفن سود بازارِ ميليون آيـفـُن فروخت و بيش از نصف 90، اپل 2010

: گفت تر رؤياپردازي كرده بود، مي سال پيش 40را  ”ينابوكاد“ پارك كه تبلت ي زيراكس آالن كي، نابغه
. خاص و عام بودند زد گويي داشتند، زبان ي پيش كه اغلب جنبه ،هاي كي ارزيابي» .فهمد استيو رؤيا را مي«

پنج اينچ در “ي نمايشگر را بكن  اندازه«: جواب دادكي . جابز از او پرسيد كه راجع به آيـفـُن چه نظري دارد
آيـفـُن در اصل  طراحيِ :دانست كه آالن آن زمان نمي» .آن وقت بر دنيا حكومت خواهي كرد ”هشت اينچ،

 ”،ينابوكاد“او  به رؤيايِ ،ظرف چند سال د تاور اپل مي و ،كامپيوتري نشأت گرفته ي يك تبلت از ايده
  .بپوشاندي عمل  جامه



ل  ص تف ف ه و  ی  ـ  ٤٢١ :صـفـحــه | س

 س و هفتفصل 
  

  راند دوم
 

 کند سرطان عود می
  
  
  
  

 2008هاي سال  تالش
  

در جراحي پانكراس به . جابز براي دكترها محرز شد بدنِ نقاط سرطان به سايرِ سرايت ،2008در اوايل 
او را پيدا كردند و اين منجر به شناسايي ساختارهاي  برداري، توالي ژنوم سرطانِ ، با نمونه2004سال 
 .هاي هدفمند با احتمال موفقيت باالتر شد ي درمان بيماري و ارائه ايِ.ان.دي

ي  در فوريه. كرد ها را مصرف مي ي مرفين از خانوادههمزمان براي كاهش دردهاي جسماني، داروهايي 
: وي رفتر با جابز به پيادههمراه و يك روز  ،دوست نزديك پاوِل، كاترين اسميت به پالوآلتو آمد 2007

. رود كند و به عمق آن مي استيو به من گفت كه وقتي واقعاً حالش خراب باشد، فقط روي درد تمركز مي«
ها بود و حين درد، هر كه نزديكش  اما واقعيت وراي اين حرف» .دهد دردش را تسكين ميگفت اين كار  مي

 .فهميد بود اين را مي
 درماني به خاطر تمركزِ شد؛ چيزي كه متخصصينِ ديگري هم  به سرعت داشت دردسرساز مي مشكلِ

بخشي . رو به كاهش بودداشت و وزنش   جابز مشكل تغذيه. از آن غافل شده بودند ،زياد روي سرطان و درد
ها و  هاي الزم براي هضم پروتئين بود؛ عضوي كه آنزيم شقسمت بزرگي از پانكراس از اين، مربوط به برداشتنِ

ساير مواد كند ي را توليد ميذغَم .رفين باعثاشتهاي او شده بود كاهشِ در عين حال، هم سرطان و هم م .
او از عنفوان : توانند آن را توضيح دهند د كه دكترها مشكل ميي رواني هم به اين دو اضافه ش يك مؤلفه

 . هاي طوالني بود سخت و روزه هاي غذاييِ رژيم افراطي در گرفتنِ وسواسِ جواني دچارِ

هاي متمادي فقط  براي هفته. اش را ادامه داد عادات غذايي ،فرزندان هم جابز حتي بعد از ازدواج و آمدنِ
زد، ديگر غذا  و بعد يك دفعه به تغذيه پشت پا مي - هويج و ليمو يا فقط سيب ساالد-خورد  يك چيز مي

ميز نشسته  نمايي، براي كساني كه سرِ نوجواني و با مقدس دورانِ درست مثلِ. گرفت خورد و روزه مي نمي
 ابتداي ازدواج پاوِل هم در. ها قرار دارد و چه خود غذاييِ كرد كه در فُالن رژيمِ هاي آنچناني مي بودند نطق

. كرد فره را با ماهي و ساير غذاهاي پروتئيني رنگين ميس ،همسرش جراحيِ اما بعد از عملِ ،خوار بود گياه
حاال همگي . از نوع خوبش شد ”خوار چيز همه“خوار بود، بدل به يك  پسرشان كه او هم يك گياه

  .وجود نداردپروتئيني  منابعِ تر از جذبِ چيزي مهم استيو، دانستند كه براي سالمتيِ مي



ت ف ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٢٢ :صـفـحـه|  ف
رز در تر براي آليس وات استخدام كردند كه پيش 1نحريف به نام براير براو فن نجيب و همه يك آشپزِ

اي رنگارنگ  پاوِل، سفره پرورشيِ آمد و با استفاده از سبزيجات او عصرها مي. پانيس كار كرده بود چزرستوران 
برا. آراست ي براي شام ميذغَو مساالد هويج، پاستا با ريحان، يا - ن صبورانه و مدبرانه هر تقاضاي جابز و

 با گرايشي مهارنشدني براي قضاوت ،رأي كامالً خود استيو، اين مشتريِ. كرد را برآورده مي - سوپ علف ليمو
دانست يا افتضاح، قادر بود دو آووكادو را بچشد و يكي را بهترين آووكادوي  كه هر غذايي را يا عالي مي ،آني

 .روييده شده بر سطح زمين و ديگري را آشغال قلمداد كند
شد و به هيچ يك از  ها به زمين خيره مي بعضي شب. اختالالت غذايي او بدتر شد ،2008سال  در اوايلِ

گاه ديگران نيمي از غذاشان را خورده . زد نمي دستطويل آشپزخانه،  چيده شده روي ميزِ غذايِ هايِ بشقاب
  براي خانواده ،اين نوع رفتار. رفت شد و مي حتي يك كلمه، از پشت ميز بلند مي بدون گفتنِ او بودند كه

  .ز دست دادا 2008از وزن خود را در سال  كيلو 18 ،آنها نگرانِ جابز جلوي چشمانِ. زا بود تنش
ي فُرچون، بيماري او دوباره علني  توسط مجله 2008در مارس » استيو جابز مشكلِ«ي  مقاله با انتشارِ

هاي درماني اشاره شد و در حاشيه،  سرطان از طريق رژيم براي درمانِ  ماهه 9 در آن مطلب، به تالشِ. شد
اپل آمد اختيارِ حقِ تاريخ سهامِ ستاري راجع به نقش او در دستكاريِج .تهيه بود كه جابز،  مقاله در دست

وادار به انصراف از انتشار  ،كرد تا او را تحت فشار -احضار-فُرچون اَندي سرور را به كوپرتينو دعوت  سردبيرِ
كجاي اين تازه . اي كه من يك عوضي هستم پس تو كشف كرده«: به صورت سرور زل زد و گفت. مقاله كند

سرور در تايم، كه آن موقع در  بحث مشابهي را با جان هيويي رئيسِ ،اي ماهواره تلفنِ ز طريقِسپس ا» است؟
صنعت  عاملِان با جمعي از مدير  مصاحبه ي پيشنهاد ارائه. راه انداخت ، بهي كُناي هاوايي بود دهكده

و براي جلوگيري از انتشار آن ي آخر ا مشكالت سالمتي، حربه قابل افشا در مورد موارد كامپيوتر، با موضوعِ
 .ولي فُرچون تسليم نشد ،ي كذايي بود مقاله

تام . الشعاع قرار داد محصول را تحت معرفيِ، ، الغري جابز3Gآيـفـُن  معرفيِ ، در رويداد2008ژوئن 
نحيف مثل يك دزد دريايي، در لباسي كه پيش از «روي صحنه را  ”ي چروكيده“از اسكواير مرد  2جونود

اي عاري از حقيقت منتشر و در آن كاهش  اپل اعالميه. معرفي كرد» اش بود ناپذيري اين نماد رسمي آسيب
 ،ي مطبوعات هاي مصرانه به خاطر سؤال ،بعد در ماه. توصيف كرد» ي معمولي يك عارضه«ي  وزن او را نتيجه

  . دانست» اي خصوصي مسئله«ي ديگر منتشر و در آن سالمتي جابز را  عالميهاپل يك ا
را تقبيح كردجابز عدم شفافيت راجع به مشكالت سالمتي  اي، مقالهدر تايمز،  را از نيويوركجو نوس .

تحت . تواند در بيان حقيقت مشكالت مديرعاملش مورد اطمينان باشد اپل نمي«: سپس در جوالي نوشت
      ها مفيد واقع شده مخصوصي را بسط داده كه در بسياري جنبه آقاي جابز، اپل فرهنگ رازداريِ مديريت

آنها  و از بهترين ابزارهاي بازاريابيِ - ورد معرفي خواهند شد اينكه چه محصوالتي در مك كاري در بابِ مخفي-
اين ستون و برجسته  نگارشِ در حالِ» .سم مهلكي استي شركت،  براي ادارهولي چنين فرهنگي . بوده

من استيو «: ي اپل بود كه تماسي غيرمنتظره دريافت كرد از بيانيه» اي خصوصي مسئله« كردن عبارت
فكر  ،داند و من كلفت طرفي كه خودش را باالتر از قانون مي گردن كني با يك عوضيِ جابزم، تو فكر مي

ي  ارائه جالب، پيشنهاد جابز بعد از اين شروعِ» .است مالي كه اكثر اطالعاتت غلط كنم تو يك سطلِ لجن مي
                                                            

1 Bryar Brown 
2 Tom Junod 
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اطالعاتي راجع به وضعيت را آن شرطش اين بود كه را داد، تنها  خود سالمترا محرمانه نگه اطالعات نوس

توانست آن را گزارش كند، به خصوص زماني كه مشخص شد  تقاضايش مي نوسرا ضمن محترم شمردنِ. دارد
ي معمولي است ابز چيزي بيش از يك عارضهج سالمتيِ مشكالت :»زندگي مخلِ مشكالت اش نبود و عود 

خواست به  اطالعاتي كه به نوسرا داد بيش از آن چيزي بود كه مي» .رفت سرطان هم انتظار نمي مجدد
  .داران اپل بدهد، ولي عين حقيقت نبود مديره و سهام هيئت

 ژوئنِ دالر در آغازِ 188اپل از  هر سهمِ جابز، قيمت وزنِ كاهشِاز هاي ناشي  تا حدودي به خاطر نگراني
اوضاع بدتر شد چرا كه بلومبرگ به  ،آگوست در اواخرِ. جوالي كاهش يافت دالر در انتهايِ 156به  2008

جابز چند روز بعد در رويداد . ي فوت جابز را منتشر كرد، همه چيز زير سر سايت گاوكر بود اشتباه اعالميه
گزارشات مرگ من بسيار «: ي معروف مارك تواين را در اين باره روي پرده برد ي موسيقي، طعنه االنهس

. قوت قلب نبود ،آيـپادهاي جديد در راه بودند ولي حضور او با جسمي ويران، براي طرفداران» .آميزند اغراق
  .دالر رسيد 97در اوايل اكتبر قيمت هر سهم اپل به 

مالقات  با جابز قرارِ )واقع در كوپرتينو( ميوزيك در مقر اپل يونيورسال ريس از شركتدر اين ماه داگ مو
او  بيماري و درد موريس از ديدنِ. دعوت كرددر پالوآلتو ي خود  او را به خانه ،در عوضجابز ولي . داشت

نجلس شركت كند و به آ آوري اعانه براي مبارزه با سرطان در لوس جمع قرار بود در يك مراسمِ. غافلگير شد
خيريه  جابز معموالً از مراسمِ. مورد تجليل قرار بگيرد» ،شهر اميد« مشاركت در تأسيس مركز درمانيِ خاطرِ

يك  كه زيرِ ،در مراسم. تصميم به رفتن گرفت ،موريس و خود مراسم بار به خاطرِ كرد ولي اين حذر مي
گفت كه چطور جابز  ،نفر از حضار 2.000 شد، موريس نزد برگزار مي 1نيكاام ي بزرگ در ساحل سانتا خيمه
 - 4و آكُن 3ل ريچي، اريكا بادو، ليون2توسط استيوي نيكز-اجراها . است دميدهصنعت موسيقي  دراي  تازه روحِ

الهش دار به او داد كه تمام عصر ك كاله جيمي آيووين يك كاپشنِ. شب ادامه يافت و جابز سرما خورد تا نيمه
 ».خيلي مريض بود، سرد و شكننده و نحيف«: گفت موريس مي. را روي سر كشيده بود

دسامبر همان سال داشت مجله را ترك  ،تكنولوژيك در فُرچون، برنت شلندر مقاالت ي قديميِ نويسند
و مايكل دل ي چندنفري با  جابز، بيل گيتس، اَندي گروو  كرد و قرار بود آخرين كارش در آنجا مصاحبه مي

اگر «: سازماندهي جلسه كار سختي بود ولي درست چند روز قبل از آن، جابز در تماسي انصراف داد. باشد
گيتس ابتدا رنجيد اما بعدها كه فهميد وضعيت » .پرسيدند چرا، فقط بگو چون من يك عوضي هستم

لي درستي هم داشت، فقط آن موقع خي  البته كه حق با او بود، دليل خيلي«: سالمتي جابز چطور بوده، گفت
كه دسامبر اعالم كرد  16زماني از پرده بيرون افتاد كه اپل در  ،دليل عدم حضورش» .نخواست به ما بگويد

همواره محل معرفي  ،سال گذشته 11ورد ژانويه است، رويدادي كه در  جابز در حال لغو حضورش در مك
 .محصوالت بزرگ بود

. حقيقت نيز در راه بود تلخِ به وضع سالمت او، اين بار طعمِ ها راجعِ زني گمانه فضاي اينترنت پر شد از
طور از اينكه اپل در پشتيباني از او  همين. اش بود خصوصي زندگيِ  عصباني و معتقد به تجاوز به حريم ،جابز

                                                            
1 Santa Monica 
2 Stevie Nicks 
3 Erykah Badu 
4 Akon 
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ي  ي سرگشاده ه، يك نام2009ي  ژانويه 5بنابراين در . كرد احساس ناراحتي مي ،چندان فعال عمل نكرده

ورد كناره گرفته تا زمان بيشتري در كنار خانواده باشد  ادعا كرد كه از كنفرانس مك. كننده منتشر كرد گمراه
دكترهاي من . ام وزن كم كرده ،2008 سالِ دانيد، در طولِ طور كه خيلي از شما مي همان«: و در ادامه آورد

 نياز براي سالمت هاي مورد هورموني كه پروتئين تعادلِ يك عدمِ ،اند كنند دليلي براي آن پيدا كرده گمان مي
نسبتاً ساده  ،اين مشكل عالجِ. اند اين تشخيص را تأييد كرده ،پيچيده هاي خونيِ آزمايش. دزدد بدنم را مي

  ».است
هاي توليدي توسط پانكراس،  يكي از هورمون ؛ولي پِي رنگ آن محو بود ،ي اين ادعا صحيح شالوده

سرطان به . قند ترشح كند انسان، شود كبد انسولين دارد و باعث مي عكسِ است كه عملكردي بر 1نووكاگگل
از اين رو  .در نتيجه بدن به خودسوزي افتاده بود. كرد جابز سرايت كرده بود و داشت آن را فاسد مي كبد

هورموني داشت  بله، جابز عدم تعادلِ. خونش تجويز كردند نِودكترها داروهايي براي كاهش سطح گلوكاگ
كرد و  نزد خودش اين را انكار مي. ولي مشكل اصلي سرطاني بود كه از پانكراس به كبدش سرايت كرده بود

شد زيرا او  متأسفانه اين از لحاظ قانوني منشاء مشكل مي. خواست كه براي عموم نيز چنين كند مي
 ،هاي خبري بود ها و سايت نويس وبالگ اصل عصبانيتش از بابت رفتارِ. هامي عام بودس يك شركت مديرعاملِ

 .ي متقابل كند خواست حمله و از همين رو مي
وارد دور . آورد اي را تاب مي اش، بسيار بدحال بود و درد كُشنده ي خوشبينانه در اين مقطع با وجود نامه

در تالشي . پوستش خشك و چروكيده شد. فرساينده شده بود نبيِجا دارويي با عوارضِ اي از معالجات تازه
هورمون را  همراه با تزريقِ هاي جايگزين، به باسلِ سوئيس پرواز كرد تا پرتو درمانيِ درمان براي يافتنِ

توسط  2راديونوكلئيدي تجربي شد كه به درمانِ نوعي از درمانِ وارد هلند، همچنين در روتردامِ. بيازمايد
 .معروف است 3هاي پِپتيد ندهگير

ي  ژانويه 14. درماني را پذيرفت هاي حقوقي، سرانجام رفتن به مرخصيِ بعد از يك هفته پر از مشاجره
ها  نويس هاي مطبوعات و وبالگ كه با سرزنش كنجكاوي ،اپل سرگشاده خطاب به مديرانِ اي نامهدر  2009

من نه تنها براي خود و  كاوي نسبت به سالمتيِكنج متأسفانه، حسِ«: طور نوشت شد، اين شروع مي
تعادل  و در ادامه آورد كه عالج عدم» كننده است ام، بلكه براي هر كس ديگري در اپل نيز ناراحت خانواده

اي كه گذشت پي بردم كه  هفته در طولِ«: ها هم كه ادعا كرده بود، نيست اش به اين سادگي هورموني
پنداشتم تر از چيزي است كه مي ام پيچيده مرتبط با سالمتي مشكالت. «تيم كوك دوباره مسئوليت 
عامل است، در  ي شركت را بر عهده گرفت ولي جابز اعالم كرد كه همچنان مدير هاي روزانه عمليات

  .مجدداً باز خواهد گشت  ،كند و در ژانويه تصميمات مهم مشاركت مي
ماً  با دو نفر در تماس بود، بيل كَمپبِل و آرت لوينسون كه هر يك نقشي جابز در تمام اين مدت دائ

 ارشد و حضور به عنوان عضوِ ،ي سالمت فردي ي خصوصي در زمينه مشاوره: نددوگانه بر عهده داشت
د داران هم كه اصالً در جريان امور نبودند كه اين مور و سهام ،مديره تا حدي اعضاي هيئت باقيِ. مديره هيئت

اي گشود تا تحقيق كند كه آيا  بورس و اوراق بهادار پرونده باعث بروز مشكالت حقوقي شد؛ كميسيونِ ،نيز
                                                            

1 Glucagon 
2 Radionuclide 
3 Peptide 
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عام به  سهاميِ يك شركت در صورت اقدامِ. داران مخفي كرده يا خير را از سهام» اطالعات حياتي«شركت 
هاي مالي آن شركت اثر  بيني اند بر پيشتو واقعي كه مي يا مخفي كردن اطالعات ،واقعي غير اطالعات انتشارِ

از . گيرد تبهكارانه قرار مي جرائمِ ي كالهبرداري دور از ذهن نيست چرا كه در شمولِ بگذارد، تشكيل پرونده
رسيد  به نظر مي ،اوج خود اجين شده بود اپل به دورانِ با بازگشت ،حضورش آنجايي كه جابز و جادويِ

 جاريِ اين نيز بخشي تاريك از قوانينِ. ي قانوني قرار بگيرد اين ضابطه فردي او در شمولِ سالمت مشكلِ
بايد مورد  ،جابز شخصيِ حريمِ حفظ توجيه ي قانوني، صحت زيرا با توجه به اين ضابطهمملكت است 

و  ،اش يم خصوصيحر كاري كه در مورد او بسيار سخت بود، زيرا هم در مورد. گرفت آزمايي قرار مي راستي
جابز در اين . داد مي به خرجهاي ديگر حساسيت  مديرعامل بيش از تمامِ ،منافع شركت هم در مورد تضمينِ

 كاريِ ديگران براي پنهان پيشنهاد بسيار احساساتي شد و بارها در مقابلِ. اصالً قصد كوتاه آمدن نداشت ،مورد
  .سرايي كرد گريه و ياوه كمتر، 

 وظايفي باشد كه حريمِ دارِ خود با جابز حرمت قائل بود، هرگز نخواست عهده راي دوستيِكَمپبِل كه ب 
بعدها در اين باره . گيري كرد مديره كناره خودش از هيئت ، بنابراين به پيشنهادكردند مياو را نقض  خصوصيِ

وكال سرانجام » .ستشخصي بسيار مهم و استيو يك دوست يك ميليون ساله ا حريمِ براي من، حفظ«: گفت
. بود مديره مي هيئت مديره نيست ولي او ديگر نبايد عضو ارشد گفتند كه نيازي به استعفاي كَمپبِل از هيئت

  .آندرآ يونگ از آون گرفتدر نتيجه جاي او را 
ها را دور جابز دايره  مديره ارابه بورس و اوراق بهادار به جايي نرسيد، اعضاي هيئت كميسيونِ تحقيقات

: كرد طور ياد مي اَل گُر از آن روزها اين. ي اطالعات بيشتر مصون بماند كردندتا او از فراخواني براي ارائه
عاتي فراتر از الزامات ي اطال خصوصي بيشتري منتشر كنيم ولي ارائه خواستند جزئيات مطبوعات از ما مي«

و اين  ،اش مورد تجاوز قرار نگيرد خواست حريم خصوصي استيو بود كه مصرانه مي ي خود به عهده ،قانوني
مديره نبايستي  هيئت 2009سال  وقتي از گُر پرسيدم كه آيا در آغازِ» .ي ما بود مورد احترام همه ،خواسته

جسماني جابز خيلي بدتر از چيزي بود كه به  آن زمان مشكالت چون-شد  بيشتر مي ي اطالعات ي ارائه آماده
شركت آورديم تا  حقوقي از بيرونِ ما يك مشاورِ«: طور جواب داد اين -داران گفته شده بود سهام عمومِ

شايد . قانون پيش برديم و بعد همه چيز را از روي كتابِ ،انجام دهدرا  آور الزام ضوابط كافي رويِ هايِ بررسي
  ».زد ها واقعاً حالم را به هم مي جويي ولي آن عيب ،ام كر كني حالت تدافعي گرفتهف

اسبق امور مالي در  رئيسِجري يورك . ها بود مخالف اين گفته ،مديره اما يكي ديگر از اعضاي هيئت
 يكي از خبرنگارانِ ام گرچه علناً چيزي نگفت ولي به طور غيررسمي و محرمانه پيشِ.بي.كرايسلر و آي

جابز را الپوشاني كرده بود،  سالمتيِ مشكالت 2008مديره در اواخر سال  ژورنال از اينكه هيئت استريت وال
يورك در سال  با فوت» .كاش همان موقع استعفا داده بودم  كنم اي صريح بگويم، آرزو مي«: ابراز انزجار كرد

اطالعاتي را به  - رسمي باز هم به طور غير-يورك . نال چاپ شدژور استريت هاي او در وال قول نقل ،2010
 .از آنها استفاده كرد، 2011جابز در سال  درمانيِ فُرچون داده بود كه اين مجله در سومين مرخصيِ

هاي نقل شده از يورك حقيقت داشته باشد زيرا در آن زمان  ها در اپل باور نداشتند كه صحبت بعضي
ها درست است؛ يورك در اوايل  دانست كه گزارش ولي بيل كَمپبِل مي. به امور نكرده بودهرگز رسماً اعتراضي 

جري يك شب بيش از ظرفيت خودش «: گفت كَمپبِل در اين مورد مي. به او اعتراض كرده بود 2009سال 
اين  چه مزخرفاتي، من“ :گفت شب زنگ زده بود و مي ي بعد از نيمه دو يا سه مشروب خورده بود، ساعت
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اما صبح كه با او  ”.تويش را در بياوريم و   كنم، ما بايد خودمان ته اش باور نمي ها را راجع به سالمتي دروغ

ايي، زهرماري ذبنابراين مطمئنم در يكي از آن عصرهاي ك ”.نه بابا، مشكلي نيست ،اُه“ :تماس گرفتم، گفت
 ».هايي زده بود خورده و پيش خبرنگارها حرف

  
  

1مفيسم  
 

هاي دستگاه  ي سرطان پژوهشگري پيشرو در زمينه ،جابز، دكتر جرج فيشر تومورشناسيِ گروه رئيسِ
ولي اين  ،ها پيش به او هشدار داده بود كه شايد ناگزير از پيوند كبد باشد گوارشي از دانشگاه استنفورد، از ماه

ن پاوِل خوشحال بود كه فيشر به اصرار و لوري. كرد هم از مواردي بود كه جابز در برابر پذيرش آن مقاومت مي
  . هايي را بپذيرد بارها بايد جابز را ترغيب كرد تا چنين ايده كه دانست دهد چون مي يادآوري خودش ادامه مي

اش به سادگي درمان  تعادل هورموني ، يعني درست بعد از ادعاي اينكه عدم2009ي  سرانجام در ژانويه
 در كبد پيوندبراي انتظار  اما باز هم مشكلي در ميان بود؛ نام جابز وارد فهرست. شد به پيوند راضيشود،  مي

تعداد اهداكنندگان با گروه . روز روشن بود كه هرگز به موقع نوبتش نخواهد شد كاليفرنيا شد ولي عينِ ايالت
 - ايالت- اهداي عضوِ ي متحد ضمن اينكه معيارهاي مورد استفاده توسط شبكه. مشابه او بسيار كم بود  خوني

كند، به سمت كساني گرايش دارد كه از هپاتيت و سيرُز رنج  كشور را تعيين مي هاي كلِ اُرِگان كه سياست
 .برند، نه بيماران سرطاني مي

ها  كننده دريافت. هيچ راه قانوني براي يك بيمار حتي به ثروتمندي جابز وجود ندارد كه صف را جا بگذارد
گيري سطح   شوند كه در آن با اندازه انتخاب مي) پيشرفته كبديِ مدل بيماريِ(لد بر اساس معيار م

عضو تشخيص داده شده  بيمار به پيوند نيازِ زمان حضور در فهرست انتظار، فوريت هاي بدن و مدت  هورمون
ها روي  دهبازرسان قرار دارد و دا اهداي عضو به دقت زير نظرِ تمام موارد. گردد بندي مي و اولويت

 . انتظار باشد ي وضعيت خود در فهرست قادر به مشاهده ،متقاضي عمومي است تا هر فرد هايِ سايت وب

 افراد زد و هر شب تعداد هاي اهداي عضو چرخ مي سايت اجنه در وب پاوِل مثلِلورين . روزهاي بدي بود
شد حساب كرد،  مي«: گفت خودش مي. كرد انتظارشان را بررسي مي ملد آنها و مدت فهرست انتظار، امتيازِ

كردند كبدش تا آوريل  مانديم ولي دكترها حس مي در كاليفرنيا بايد تا بعد از ژوئن منتظر دريافت عضو مي
انتظار  توان همزمان در فهرست وجو كرد و روشن شد كه مي بنابراين شروع به پرس» .آورد بيشتر دوام نمي

چنين كاري به لحاظ . دهند هاي بالقوه انجام مي كننده از دريافت ٪3چيزي كه فقط  كرد؛ يالت ثبت نامدو ا
با . ثروتمندان است گويند كه فقط به نفعِ هاي درماني مي سياست قانوني منعي ندارد، حتي با اينكه منتقدينِ

ساعت  8بايد قادر باشد ظرف   هكنند دريافت: طلبد چون دو شرط الزامي را مي ،اين حال كار سختي است
و دكترهاي  ،)توانست اش مي كه جابز به لطف هواپيماي شخصي(مورد نظر برساند  خود را به بيمارستانِ

  .دهندي حضوري انجام  معاينهحتماً به فهرست انتظار،  فرد بيمارستان بايستي قبل از اضافه شدنِ

                                                            
1 Memphis 
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اپل مشاوره داده بود، مردي موقر و  ها به شركتكه بار ،فرانسيسكو سان اهلِ جرج رايلي حقوقدانِ

ممفيس  1متوديست دانشگاه والدينش هر دو دكترهاي بيمارستانِ. جابز بود نزديك نگران و از دوستانِ دل
بودند، خودش نيز متولد ن ممفيس و از دوستان نزديك2جيمز ايس، آنجا بود عضوِ مدير انستيتوي پيوند .

ن يكي از بهترين و پرمشغله واحد2008ها در كل كشور است؛ در سال  ترين جراحي ايس ن،  جراحيِ گروهايس
121 كبد انجام داده بود و او با قرار گرفتنِ پيوند در اين . انتظار هيچ مشكلي نداشت بيماران در دو فهرست

. شان را دارند درماني خدمات دريافت لِمح انتخابِ مردم حقِ. اين كار دور زدن سيستم نيست«: گفت باره مي
را به مقصد كاليفرنيا يا جاي ديگري ترك  3ممكن است برخي بيماران براي برخورداري از خدمات، تنسي

 پروازِ رايلي تدارك» .كند، طبيعي است كه مردم از كاليفرنيا به تنسي بيايند عكسش هم صدق مي بر. كنند
 .هاي الزم را داد آزمايش ايسن به پالوآلتو و انجام

 ي اولِ در هفته. جابز در فهرست انتظار تنسي هم قرار گرفت و انتظاري زجرآور شروع شد ،در اواخر فوريه
: گفت لورين پاوِل مي. روز ديگر بود 21انتظار  اش تحليل رفت، زمان تخمينيِ بدني مارس به سرعت قوايِ

در . گذشت تر مي هر روز از ديروز سخت» .به ماندنش ندارم زد كه اميدي وحشتناك بود، ظاهرم داد مي«
 ،سر هم اما بعد، روزها پشت. انتظار رسيد، سپس دوم و باألخره اول فهرست ي سومِ ي مارس به رتبه ميانه
وقوع بود؛ با نزديك شدن عيد سنت  تلخ در شُرُف اي حادثهجايي در دوردست . هيچ اميدي آمدند و رفتند بي

) محلي بازي داشت و در ورزشگاه حضور 2009 ممفيس هم در مسابقات ايالت تيمِ( 5مارس و جنونِ 4پاتريك
 .شد بيشتر مي ،عضو اهدايي يافتنِ مر، بختخَ اي به خاطر شُربِ آمار تصادفات جاده باال رفتنِبا و 

اتومبيل  در تصادف ،خود بود عمرِي سوم  ي دهه مردي جوان كه در ميانه ؛2009مارس  21ي  آخر هفته
. درنگ به ممفيس پرواز كردند جابز و همسرش بي. ي اهدا شدند جان باخت و اعضاي حياتي بدنش آماده

ن به پيشوازشان آمد در فرودگاه نشست وصبح  چهارِ هواپيما درست قبل از ساعتايس .اتومبيلي روي باند 
هاي الزم در راه بيمارستان تكميل و امضا  ك و فرممدار. جراحي بود ي عملِ چيز آماده منتظر و همه ،فرود
 .ندشد

زيرا وقتي دكترها كبدش را خارج . نبودبخش  آميز بود ولي اطمينان موفقيت ،عضو پيوند عمل جراحيِ
. مشاهده شد) كند شكمي را احاطه مي هايِ همان غشايي كه ارگان(فاقي ي ص هايي روي پرده لكه ،كردند مي

. به عالوه تومورهايي در كبد او يافتند، پس هيچ بعيد نبود كه سرطان به جاهاي ديگر هم سرايت كرده باشد
ي و انجام بردا نمونه دكترها فقط قادر به. بيماري خيلي سريع رشد كرده و در بدن پخش شده بود

 .هاي ژنتيكي بودند آزمايش
ي شكمي  دكترها براي تخليه تالشِ ولي جابز در مقابلِ ،وباره نياز به عمل جراحي بودچند روز بعد د

 بخش تزريق كردند و كار را از سر گرفتند، بخشي از محتويات به داخلِ وقتي به او آرامش  .مقاومت كرد

                                                            
1 Methodist 
2 James Eason 
3 Tennessee 

  م.گيرند مارس، تمام اياالت متحده آن را جشن مي 17ايرلندي به امريكا آمد و در يكي از اعيادي كه توسط مهاجرين    4
   م.NCAAاشاره به برگزاري مسابقات بسكتبال    5
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بعدها در  .ديدحاضر اينجا بود كه خود را به عينه در پيشگاه مرگ . الريه گرفت هايش كشيده شد و ذات ريه

  :رابطه با آن روز گفت
 
ها را هم با خودش آورده بود،  لورين آنجا بود و بچه. مردم كاري آنها داشتم مي خراب تقريباً به خاطرِ«

ي  ريد همراه با يكي از برادرهاي لورين داشت براي ادامه. كرد شب را به صبح برسانم چون كسي فكر نمي
آوردند و ماجرا را برايش  1موث خصوصي به دارت و را با يك هواپيمايِا. گشت كالج مي تحصيلش دنبالِ

كردند اين آخرين فرصت براي ديدن من در حين  هر سه فكر مي. يك هواپيما هم دخترها را آورد. گفتند
  ».ولي دوام آوردم ،هشياري است

 
د و گوش به زنگ، مانْ تان ميتمام روز در اتاق بيمارس. هاي بعدي را بر عهده گرفت مراقبت پاوِل مسئوليت

: گفت مي ،جابز رسانده بود امكان خودش را به ديدارِ جاني آيو كه به محضِ. كرد به نمايشگرها نگاه مي
خواهر . مادر و برادرهاي لورين بارها به كمكش آمدند» .كرد لورين مثل يك ببر زيبا ازش محافظت مي«

 داد جايِ او و جرج رايلي تنها كساني بودند كه جابز اجازه مي. تجابز، منا سيمپسون هم به مراقب از او شتاف
ها مراقبت  مان كردند از بچه ي لورين كمك خانواده«  : گفت خود استيو مي. لورين را كنار تختش پر كنند

اي مثل اين،  ولي تجربه. من خيلي ضعيف و حساس شده بودم. العاده بودند مادر و برادرهايش فوق-كنيم 
 ».كند ا را عميقاً به هم نزديك ميه آدم

خيلي پيچيده بود چون «  :كرد ها را در فُرم بيمارستاني وارد مي آمد و داده صبح مي 7ل هر روز ساعت پاوِ
رسيدند، براي  كه جيمز ايسن و همكارانش از راه مي 9 سپس ساعت» .چيزهاي زيادي آنجا در جريان بود

عالئم حياتي و  گزارشِ ،شب، قبل از اينكه برود 9 گذاشت و ساعت درماني با آنها جلسه مي هايِ هماهنگي
كرد  اين به من كمك مي«: كرد هايي كه برايش پيش آمده بود را آماده مي طور سؤال ها و همين ساير سنجه

  ».مغزم را درگير كنم و متمركز بمانم
ن در مپذيرشِ: س در استنفورد كامل به آن نپرداخته بودمفيس كاري را انجام داد كه هيچ كايس 

ت و هتوانست دوران نقا به خوبي مي ،انستيتو بود از آنجا كه مديرِ. جابز هاي درمانيِ مراقبت تمامِ مسئوليت
بخشي و پرستاري را با هم  ي دردها، تغذيه، توان هاي سرطان، معالجه بعد از جراحي، آزمايش بازپروريِ

 .خريد ي جابز را هم مي زاي مورد عالقه هاي انرژي آمدن به انستيتو، نوشيدني راه ي سرِحت. هماهنگ كند
 بودند؛ زنانِ 2پي سي سي مي كوچك هايِ از اهالي شهر خانمي جابز، دو  پرستارهاي مورد عالقه

تيم . ايسن ترتيبي داد كه فقط آنها از جابز مراقبت كنند. شدند نمي كاريزماي او اعتمادي كه مرعوبِ قابل
كرد و حتي قادر بود به  ايسن او را به خوبي اداره مي. بودي ج ميمي استيو بايد س براي اداره«: گفت كوك مي

ش توانست، چيزهايي اگر چه ناخوشايند ولي براي سالمت ديگري نمي چيزهايي وادارش كند كه هيچ كَسِ
 » .ضروري

امور از دستش خارج بود  از آنجا كه كنترلِ. شد جابز گاهي تقريباً ديوانه مي ،ها با وجود تمام مراقبت
 اش كامل نبود، كاراكترِ حتي وقتي هوشياري. شد افتاد يا عصباني مي گويي مي كرد، به هذيان اوقات تلخي مي

                                                            
1 Darthmouth 
2 Mississippi 



ل  ص تف ف ه و  ی  ـ  ٤٢٩ :صـفـحــه | س
ريه سعي داشت ماسكي روي صورتش  بخش، متخصصِ آرام يك بار بعد از تزريقِ. دآور اش سر بر مي ياغي

آن را روي خواهد  متنفر است و نمي اش از طراحي :كنان گفت من بگذارد كه جابز ناگهان آن را پاره كرد و من
 متفاوت بياورند تا از بينِ توانست صحبت كند، دستور داد پنج ماسك با اينكه به سختي مي! بگذارندصورتش 
 بود كه سرانجام او. لورين را نگاه كردند ،باز دكترها فقط با دهانِ. خود را انتخاب كند هخوا دل آنها طرحِ

جابز از نشانگر اكسيژن كه روي انگشتش . توانست استيو را آرام كند و ماسك را روي صورتش بگذارد
تر آن پيشنهاد  هايي براي طراحي ساده گفت خيلي زشت و پيچيده است و روش مي. بيزار بود ،گذاشته بودند

و همين بود كه  ،كرد هميشه به جزئيات و وسايل پيرامونش دقت مي«: آورد كه پاوِل به خاطر مي. كرد مي
  ».شد عبوث جلوه كند باعث مي

پاوِل، كاترين اسميت  نزديك رفت، دوست آمد و باز از هوش مي يكي از آن روزهايي كه مدام به هوش مي
جابز با دست . با جابز هميشه عالي نبود ولي پاوِل اصرار كرد تا باالي تختش بيايدي او  رابطه. به مالقات آمد

. كمد برداشت و آورد اسميت آن را از داخلِ» .بدهآيـفـُنم را « :نوشت. خواست اشاره كرد، قلم و كاغذ مي
  .كار با صفحات را نشانش داد و چگونگيِ ”بشهبكش تا باز “ استيو دست او را گرفت و طرز كارِ

در نيويورك  ،التحصيلي از هاروارد او بعد از فارغ. رنگ شده بود هم بسيار كم ي جابز با دخترش ليسا رابطه
اين  دو بار به ممفيس آمد كه جابز قدردانِ  ولي با اين حال. كرد و به ندرت با پدرش در تماس بود زندگي مي
 بسياري از اطرافيانِ. ليسا نگفت متأسفانه اين را به خود» .عني داشتآمدنش برايم خيلي م«: كارش بود

مد گفت و سعي كرد اخوش ليساولي پاول به  ،دانستند ي پدرش غيرقابل تحمل مي جابز، ليسا را هم به اندازه
 .خواست ترميمش كند اي بود كه مي او را وارد جمع كند، زيرا اين رابطه

هاي صفراوي در بدنش بود هنوز لوله. گشت مي جابز نيز بر س و عصبيِحسا همزمان با بهبود، شخصيت .
قدرداني عبور كرد و درست  وقتي بهبودش سرعت گرفت، خيلي سريع از فازِ«: گفت كاترين اسميت مي

ببينيم آيا از اين دوره با رفتاري كه ما همه منتظر بوديم . اش، بدخلق و طلبكار برگشت سر جاي قبلي
 ».آيد يا نه، كه نيامد يرون ميمهربانانه ب

داد  دستور مي. سازتر بود خود از هميشه مشكل ،آنتيكش را حفظ كرد كه اين غذاييِ او همچنان عادات
را كنار هم رديف كنند تا بتواند ) تنها چيزي كه حاضر به خوردنش بود(ي مخلوط  ميوه هفت يا هشت آب

اين خوب « : گفت چشيد و مي مقداري از هر كدام را مي ،شقبعد با يك قا. بخش داشته باشد انتخابي رضايت
داني استيو، ماجرا ربطي به  مي«: باألخره يك بار ايسن جلويش ايستاد» .آن يكي هم خوب نيست... نيست

 ».فكر كن دارو هستند. مزه ندارد، ديگر به اينها به چشم غذا نگاه نكن
تيم كوك مرتب به . آمد جا مي كند، اخالقش حسابي سرِتوانست با همكارانش در اپل مالقات  وقتي مي
هر بار «: گفت ي آن روزها مي كوك درباره. داد امور قرار مي پيشرفت شتافت و رئيس را در جريانِ ديدارش مي
ها همه روشن  ديدم، انگار داخل قلبش چراغ اش مي اميد را در چهره اپل، برقِ به سمتچرخيد  كه بحث مي

رسيد فقط براي بازگشت به اپل است كه از اين  به نظر مي. عميقاً شركتش را دوست داشت جابز» .شد مي
جديد تمام  كوك راجع به آيـفـُنِ وقتي توضيحات. داد جزئيات به او انرژي مي. جان به در برده ،همه سختي

3روي آيـفـُن (نه تنها به بحث روي انتخاب نام پرداخت  ،تمام شد، جابز يك ساعتGS بلكه  ،)توافق كردند
حتي روي اندازه و فونت “GS” و يا كج ) بله(بودند  هم نظر داد؛ از جمله اينكه حروف بايد درشت مي

  ).خير(شدند  نوشته مي



ت ف ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٣٠ :صـفـحـه|  ف
 ترتيب داد؛ جايگاه ”استوديو  سان“ت، جرج رايلي بازديدي رؤيايي از هي نقا در يكي از روزهاي دوره

در آن آثاري را  ،رول-اَند- هاي راك كينگ و بسياري ديگر از ستاره. بي .مقدسي كه الويس، جاني كَش، بي
آنجا ارائه  جوانِ يكي از كارمندانِ تاريخي كه توسط همراه با توضيحات ،بازديدي خصوصي. ضبط كرده بودند

عادت  1كه جري لي لوئيس ،ار نشستشد؛ جواني كه با جابز روي نيمكتي پر از جاي خاموش كردن سيگ مي
ولي آن  ،دوران بود صنعت موسيقيِ جابز به يقين از تأثيرگذارترين افراد. داشت روي آن خستگي در كند

اين پسر خيلي «: استيو در مسير بازگشت به رايلي گفت. ظاهر جديدش نشناخت پسرك او را به خاطرِ
پرواز  دي كيو زنگ زد و او نيز ترتيبِبنابراين رايلي به ا» .بايد براي آيـتونز استخدامش كنيم. باهوش است

 رولِ-اَند-و راك بي- اَند-هاي آر اندازي بخش جوانك به كاليفرنيا، براي مصاحبه و سپس استخدام براي راه
دوستانش به آن استوديو برگشت، به او گفتند كه اين اتفاق  بعدها كه رايلي براي ديدنِ. آيـتونز را داد

     توانند در  رؤياهايت هنوز هم مي« :ها انداخته است شعار استوديو را دوباره سر زبان) دام جوانكاستخ(
  ».بپيوندند حقيقتاستوديو به   سان

  
  

  بازگشت
 

 در فرودگاه. شخصي از ممفيس برگشتند با جت ،جابز، خواهرش و همسرش 2009مي  اواخرِدر 
 شد هيجانِ مي«: به قول تيم كوك. هواپيما آمدند داخلِ ،فرود خوزه، تيم كوك و جاني آيو به محضِ سن

پاوِل به » .كرد شماري مي ثانيه دوباره شروعِبراي  .اش ديد، در درونش جنگي به پا بود بازگشت را در چهره
 .سيب باز كرد و سپس همه يكديگر را در آغوش كشيدند يك بطري شرابِ ،شوهرش سالمتيِ

به لحاظ ي جابز رفت و برايش شرح داد كه به سختي  از فرودگاه به خانه. احساسي برانگيخته شده بود آيو
اپل وابسته  گفتند ابداعات هايي كه مي همچنين راجع به داستان. سابق پيش برود كوشيده تا همه چيز مثلِ
ويراني و  احساسِ» .اطرمخ واقعاً آزرده«: گفت مي. او محو خواهد شد، غرولند كرد به جابز است و با نبود

  .كرد قدرنشناسي مي
به اين خوره دچار شده بود كه . اي داشت تيره فكريِ جابز پس از بازگشت به پالوآلتو همچنان وضعيت

دالر در  80از  :به خوبي رشد كرده بود غيبتش اپل در زمانِ سهامِ. شايد حضورش براي شركت مفيد نيست
رفتن جابز درست بعد از . اواخر مي يعني-بازگشتش  دالر در زمانِ 140به  - 2009ي  ژانويه-زمان رفتنش 

خود كمي  و آهنينِ غيراحساسي اقتصادي، از آن سبك گرانِ مرخصي، كوك در كنفرانسي تلفني با تحليلبه 
ند ي رو جابز هم قادر به ادامه گرانه توضيح داد كه چرا اپل حتي در غيبت و با اظهاراتي روشن ،فاصله گرفت
خود خواهد بود رو به رشد:  

  
تغيير  و اين غيرقابلِ ،ايم به دنيا گذاشتهپا  ،عالي محصوالت معتقديم كه براي خلقِ) در اپل(ما ي  همه«
 هميشه در پيِ. سازي معتقديم و نه به پيچيدگي همگي به ساده. در اپل همواره بر نوآوري تمركز داريم. است

                                                            
1 Jerry Lee Lewis 
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و حضور در بازارهايي هستيم كه  ،محصوالت مورد نياز براي ساخت بنياديِ هايِ تكنولوژي تصاحب و كنترلِ
اعتقادي به اجراي هزاران پروژه نداريم زيرا مايليم روي . قابل توجهي از آنها باشيم سهمِ قادر به تصاحبِ

كه به ما  معتقديمها  عميق و فراگير بين گروه به همكاريِ. اندك ولي مهم و اثرگذار تمركز كنيم محصوالت
هاي شركت به  بخش صريح بگويم، در تمامِ. كه رقبا از درك آنها عاجزند ،دهد هايي را مي راه ابداعِ امكانِ

خود اعتراف و تغيير را تشويق  كه به اشتباه ،دهيم و اين صداقت را داريم چيزي كمتر از عالي رضايت نمي
ها آنقدر در شركت ريشه  تي است، اين ارزشكنم صرف نظر از اينكه چه كسي در چه سم فكر مي. كنيم
  ».اپل هميشه عالي خواهد بود اند كه عملكرد دوانده
  

ها آن را  ولي رسانه) ،تر گفته بود و البته پيش(گفت  چيزي بود كه اگر جابز بود مي ها شبيه اين صحبت
دانست  نمي. آخر خط جابز در عذاب بود و عميقاً افسرده، به خصوص از بابت. نام نهادند ”دكترين كوك“

 گيري او و انتصابش به رياست هايي راجع به كناره صحبت. يا ناراحت ،بايد از چنين حقيقتي خوشحال باشد
پايين بيايد، بر درد غلبه اي دوباره داد تا از تخت  ي اينها به او انگيزه ولي همه ،شد مديره شنيده مي هيئت
 .اش را از سر بگيرد هاي طوالني روي و پياده ،كند

همه را  ،مديره براي چند روز بعد از بازگشت او تنظيم شده بود و جابز با آمدن به آن ي هيئت جلسه
 ژوئن سپس از اوائلِ. جلسه را طاقت بياورد كنفرانس حاضر شد و توانست بيشترِ در اتاقِ. غافلگير كرد

  .حاضر شدهمان ماه بر سر كار  اش بر پا كرد و در پايانِ اي در خانه جلسات روزانه
 در اولين روزِ. تر از قبل شده بود؟ دوستانش به زودي پاسخ را يافتند آرام ،آيا اكنون بعد از مواجهه با مرگ

اي را  ماه غيبت، عده 6ز بعد ا. هايش غافلگير كرد تلخي مديران ارشد را حسابي با اوقات مجدد، گروه حضورِ
هاي بازاريابي را هم داخل  و بعضي از برنامه ،تحقير و چند نفري را كه كارشان بد بود، حسابي ضايع كرد

با چند نفر از  ،هايي جست كه همان روز عصر محض را بايد در صحبت اما حقيقت. سطل آشغال ريخت
شود كه چقدر  از زمان بازگشت بود، باورم نميامروز بهترين روزم «: دوستان نزديكش در ميان گذاشت

مد ارئيس را خوش بازگشت ،گشاده يتيم كوك با روي» .گروه عالي است كنم و چقدر كلِ خالقيت مي احساسِ
 ».عالي بودچيزي كه  ،ديدگاه يا اشتياقش را بيان كند ،هرگز نديده بودم استيو آنقدر صريح«: گفت

ي  مثال، در دوره به عنوانِ. اش را حفظ كرده است اخالقي هنوز سگ دوستانش خيلي زود فهميدند كه او
داد و  اشتراك كَست درخواست كام كابليِ بدنش، براي تلويزيونِ ها از داخلِ پس از خارج كردن لولهو  ،تهنقا

ا از فكر كردم زنگ زده ت«: گفت رابرتز مي. زنگ زد آن مدير اجراييِ ،1درست چند روز بعد به برايان رابرتز
 در عينِ ،جابزكه  گفت مياما اَندي هرتزفلد » .”افتضاحه“ :در عوض گفت. سرويس تعريف كند

ممكن  ،خواستي تر اگر از استيو چيزي مي پيش«: بود پيدا كردهبيشتري نسبت به قبل  گويي، صداقت درشت
كرد  اما بعد از بازگشت، واقعاً سعي مي. اش بود ذاتي انحرافات اين جزوِ. بود درست بر عكس عمل كند

 ».ديگران باشد حالِ  كمك
وقتي روي . در پاييز ،ي موسيقي ساالنه رويداديعني سپتامبر بود؛  9 ،اش بر سر كار بازگشت رسمي تاريخِ

ن بزرگ سالشخصي روي نمايشگر  بعد يك يادداشت. ش كردندصحنه رفت براي يك دقيقه سر پا تشويق

                                                            
1 Brian Roberts 
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چنان سخاوتي من امروز اينجا نبودم،  بدونِ«: گفت. كه در آن به پيوند كبدش اشاره كرده بود ،فرستاد

بعد از تشويقي كوتاه » .ما آنقدر بخشنده و برگزيده باشيم كه اهداي عضو كنيم  ي بنابراين اميدوارم همه
هاي  در آن رويداد، آيـپاد نانو» .دارم ام و هر روزش را دوست پا هستم، دوباره به اپل برگشته من سر«: افزود

رنگ مختلف عرضه  9در  ،آنوديزه هايي از جنس آلومينيومِ  يي و بدنهويديو جديد را معرفي كرد كه با دوربينِ
  .شدند مي

را بازيافت و طوري روي كار متمركز شد كه آن  اش قواي جسمانياعظمي از  بخشِ ،2010 سالِ در آغازِ
اپل دو  ،بعد از اتخاذ استراتژي قطب ديجيتال. هاي او و اپل بدل گرديد ترين سال به يكي از پرمحصول ،سال

  .حاال ديگر نوبت محصول سوم رسيده بود. كننده براي بازار تدارك ديده بود؛ آيـپاد و آيـفـُن خيره محصولِ



ت ش ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٣٣ :صـفـحــه | ف

 س و هشتفصل 
  

  آيـپد
 

 پیش به سوی دنیاِی ماوراِء کامپیوتر
  
 

  
  .2010در حالِ معرفي آيپـَد، 

  
  

  خواهيد گوييد كه يك انقالب مي باز هم مي
 

مايكروسافت ناراحت شده بود؛  آن مهندسِ چقدر از دست ،2002ذكرش رفت كه جابز در سال  تر پيش
هاي كامپيوتري  افزار مخصوص مايكروسافت براي تبلت راجع به نرم ،ها رسيده دوران   به تازه  همو كه مثلِ

در . داد لمسي از طريق قلم استايلوس را مي افزاري كه به كاربر امكان اجراي دستورات كرد، نرم سرايي مي ياوه
تبلت به بازار عرضه كردند ولي هيچ كدام اثر قابل  ،افزار ستفاده از آن نرمهاي اندكي با ا آن سال شركت

   آن موقع جابز مشتاق بود به آنها نشان دهد كه محصول مناسب. ذكري در دنياي كامپيوتر به جا نگذاشت
در  چندلمسيِ ي تكنولوژيِ چيست و چگونه بايد آن را ساخت ولي به محض مشاهده - !بدون استايلوس-

 .آيـفـُن استفاده نمايد توسعه در اپل، تصميم گرفت ابتدا از آن براي ساخت حال
تبلت نداريم،  اي براي ساخت ما برنامه«: اظهار داشت ،2003در مي  ،اي با والت ماسبرگ جابز در مصاحبه

و   پيوترخورد كه چندين كام دارهايي مي پول تبلت به درد بچه. خواهند كليد مي واضح است كه مردم صفحه
كننده  اين صحبت هم گمراه ”تعادل هورموني عدم“اش راجع به  درست مثل نامه» .دستگاه ديگر هم دارند

فيل شيلر . هاي مورد بحث جاي داشت اپل، تبلت بين گزينه برترِ مديرِ 100ي  ي ساالنه بود؛ در جلسه
 ».چشمي به تبلت داشت ز استيو گوشهداديم، چون هنو ها را در بسياري از جلسات نشان مي ايده«  :گفت مي



ت ش ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٣٤ :صـفـحـه|  ف
مكينتاش نيز گذشت و پروژه در سال  افزاريِ گروه سخت هاي مختلف ي تبلت از صافي مدت، ايده طي اين

قيمت  ارزان بوك تهاي مربوط به ساخت يك ن جابز در حال بازبيني ايده ،آن زمان در .دوباره رو آمد ،2007
كليد از  دوشنبه، آيو پرسيد كه چرا بايد يك صفحهروزِ  فكريِ انديشي و طوفان هم اما در يكي از جلسات .بود

بعد پيشنهاد كرد صفحه كليد را با استفاده از . و حجيم استگران  :؟ گفتنمايشگر آويزان باشد پايينِ
ري از كا جابز موافقت كرد و بدين شكل منابعِ. چندگانه به روي نمايشگر منتقل كنند لمسِ تكنولوژيِ

  .ي تبلت منتقل شد بوك به پروژه تي ن پروژه
مستطيلي  مدلِ 20. شد آغازجابز و آيو  توسط ،نمايشگر ”عرضِ- به- طول“ و نسبت  اندازه كار با تعيينِ

آيو آنها را روي يكي . هاي مختلف درست كردند ها و با نسبت در اندازه - هاي گرد البته همگي با گوشه- شكل 
آيو . بصري آغاز شد غيرِ فرآيند لمسِ ،سپس .طراحي گذاشت و با پارچه پوشانيد از ميزهاي استوديويِ

 ».ايم گرفته زديم چه سايزي را در دست طوري بود كه حدس مي اين«: گفت مي
 ترين بخشِ ابتدا بايد مهم ،از اين رو .ترين طرح ممكن را تدارك ببيند خواست ساده مي ،مثل هميشهجابز 

اي  هر ايده: طراحي نيز مشخص شد بنابراين سبك. لمسي نمايشگرِ: پاسخ روشن بود. شد دستگاه تعيين مي
وقتي  ،چطور از همان اول كار را درست پيش ببريم«: پرسيد  آيو. شد مي نمايشگر خودنماييِ بايست وقف مي

به  حذف مرحله: جابز همين بود كارِ» چنداني وجود ندارد كه نمايشگر را به حاشيه بِرانَد؟  اي و ويژگيِ دكمه
 .طراحي به سمت سادگي و هدايت ،زوائدي  مرحله

سادگي و خودماني بودن را  حسِ. رسيد ناراضي به نظر مياوليه كامالً  مدلِ در مقطعي، جابز در بررسيِ
يك مشكل ديگر انگشت گذاشت تا راجع به آن  آيو رويِ. كرد، پس بديهي بود كه دور انداخته شود القا نمي

پس . شود تبلت را برداشت دست مي فهماندند كه با يك حركت اينكه حتماً بايد به كاربر مي: بحث كنند
ماي كاربر خيلي راحت دستت را زيرش بزني و بدون شد تا شُ اي تبلت بايد گرد ميه بخش زيرينِ لبه

ي بسيار  ها را در يك لبه اتصال و دكمه هايِ اين بدان معنا بود كه مهندسين بايد پورت. وسواس آن را برداري
 .دادند كه به سادگي بشود با آنها كار كرد باريك طوري جاي مي

حق اختراع اگر به فهرستشماره  اختراعِ ،ثبت شده نگاه كنيد اتD504889 ِمتعلق به اپل، در مارس 
 :خورد مخترعين آن، نام جابز و آيو به چشم مي در بينِ. ماه بعد ثبت شده است 14ارسال و  2004

مستطيلي شكل با لبه ثبت يك تبلت الكترونيكيِ درخواست ؛ردهاي گ چپ گرفته و  كه مردي آن را در دست
د درست شبيه به آن طرح ساخته شدنك آن كار مي لمسيِ  صفحه با ،ي دست ديگر اشاره با انگشتد؛ آيـپ .  

ريزي كرد  كردند، جابز در ابتدا برنامه هاي اينتل استفاده مي از آنجايي كه كامپيوترهاي مكينتاش از تراشه
اينتل، به سختي روي طراحي  پاول اوتليني مديرعاملِ. ار دهدرا در آيـپد قر 1پايينِ اَتُم  ي ولتاژ كه تراشه

هاي جهان را درست  ترين پردازنده زيرا شركتش سريع ،كرد و جابز مايل بود به او اعتماد كند تراشه كار مي
هايي كه با  نه تراشه ،هاي روميزي تمركز داشت هاي دستگاه پردازنده ولي اينتل روي ساخت. كرد مي

اصرار  ARM به همين خاطر، توني فيدل شديداً به استفاده از معماريِ. ندكرد ميقابل شارژ كار  هاي باتري
اولين  هاي آن در ساخت شراكت و از تراشه ARMاپل به تازگي با . تر مصرف كم  تر بود و هم كرد كه هم ساده

شود جلوي جابز در آمد و  اثبات كرد كه مي ،اپل مهندسينِ حمايت فيدل با جلبِ. آيـفـُن استفاده كرده بود

                                                            
1 Atom 



ت ش ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٣٥ :صـفـحــه | ف
ي تبلت  تراشه وقتي جابز مصرانه از او خواست كه در ساخت ،در يكي از جلسات. حتي نظرش را عوض كرد

و  كوبيداش را روي ميز  سينه و نشان» !اشتباهه! اشتباهه! اشتباهه«: به اينتل اعتماد كند، فيدل فرياد زد
  .تهديد به استعفا كرد

چرا؟ چون » .حرفت را شنيدم، قصد ندارم جلوي بهترين افرادم بايستم«: انجام جابز با پشيماني گفتسر
را  ARM ، هم ليسانس استفاده از معماريِبه زودي اپل !بياُفتد بام رفت كه از طرف ديگرِ پشت داشت مي

 159را كه  1سمي .اي .به نام پي ،مصرف هاي كم ريزپردازندهي  سازندهشركت تخصصي يك خريد و هم 
 يك مجتمع پردازشيِ ،ARMبر مبناي معماري  ،سپس با استفاده از توانمندي اين شركت. كارمند داشت

ي  در كره 2سامسونگكه توسط  طراحي كرد A4به نام  -ي گرافيكي ريزپردازنده و تراشهشامل - اختصاصي 
گفتجابز بعدها در اين باره . رسيد انبوه جنوبي به توليد:  

  
ترين  اگر هزينه و قدرت براي شما مهم نباشد، سريع. اي، اينتل بهترين است هاي حرفه در بازار تراشه«
 دادند يعني بايد قطعات آنها فقط پردازنده را در تراشه قرار مياما . كنيد كان اينتل پيدا ميها را در د تراشه

عامل موبايل و  ي گرافيكي، سيستم پردازنده، تراشه ،A4 در حالي كه. ديديم ديگر را خودمان تدارك مي
ها قبل  از سال. ولي كو گوش شنوا ،سعي كرديم به اينتل كمك كنيم. جا داشت ي حافظه را يك كننده كنترل

هر سه ماه يك بار من و سه معاون ارشدم با پاول اوتليني جلسه . شان افتضاح است گفتيم گرافيك بهشان مي
هاي بعدي را بردارد ولي به دو دليل باهاشان  تراشه براي آيـفـُن ي ساخت خواست پروژه ياينتل م. داشتيم

. غيرقابل انعطافند در حالي كه ما چابكيم ،بخار يكي اينكه واقعاً كُند و درست مثل يك كشتيِ. كار نكرديم
  ».فروختند رفتند و به رقبا مي دوم اينكه نخواستيم همه چيز را يادشان بدهيم، چون مي

  
اما مشكل را عدم . توانست منطقي باشد هاي اينتل در آيـپد مي كرد كه استفاده از تراشه اوتليني ادعا مي

تراشه توسط  معماريِ توافق بر سر كنترلِ عدمِ ،مشكل دوم نيز. نستدا بر سر قيمت مي ،اپل و اينتل توافقِ
هاي  براي كنترل تمام جنبه ،جابز اي ديگر از تمايل يا در حقيقت تعصبِ اين هم نمونه. يكي از طرفين بود

  !كرد آن محصول سيليكان باشد يا گوشت فرقي نمي ؛يك محصول
  
  

  2010ي  آيـپد، ژانويه معرفيِ
  

هيجاني كه براي رونمايي از نيز و  ،معرفي محصول جابز در رويداد مجدد معمول ناشي از حضورِ هيجانِ
فرانسيسكو شلوغ  به پا شده بود، دست به دست هم دادند تا سان 2010ژانويه  27در  -آيـپد- محصول جديد 

ردايي آبي بر دوش، عكسي از او روي جلد انداخت؛ با  3ي اكونوميست مجلهبعد از نمايش محصول، . شود

                                                            
1 P.A. Semi 
2 Samsung 
3 Economist 



ت ش ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٣٦ :صـفـحـه|  ف
آخرين «: ژورنال هم از اين تمجيد استفاده كرد استريت وال. در دست» تبلتي مسيحايي«و  ،سر اي دورِ هاله

 ».هاي الهي روي آن نوشته شده بود باري كه اينقدر هيجان حول يك كتيبه شكل گرفت، فرمان
تر اينكه  مهم. ربازهاي اپل را دعوت كردس براي تأكيد بر تاريخي بودن اين رويداد، جابز بسياري از كهنه

در  ،نيز 2004پانكراسش در سال  عملِ جراحِ 1طور جفري نورتون و همين ،پيوند كبدش جيمز ايسن جراحِ
 .حضور داشتند )منا( جابز همسر، پسر و خواهرِ بين حضار و كنارِ

آغاز  ،رونمايي از آيـفـُن در سه سال قبل رويداد ، درست مثلِجديد را محصولِ ي معرفيِ استادانه كارِ
بزرگ در  سؤالِ تاپ ظاهر شد، با يك عالمت بزرگ سالن، يك آيـفـُن و يك لپ نمايشگرِ اين بار رويِ. كرد
وجود دارد يا  ”وسط“سؤال اين است، كه آيا فضا براي حضور محصولي در اين «: جابز پرسيد ”.وسط“

  موسيقي و ، بازي كردن، پخشِويديوعكس و  ايميل، تماشايِ ترنت، ارسالِاين چيزي كه بايد در مرورِ» خير؟
كدام از  ها در هيچ بوك نت«: ها بوك خنجر را فرو كرد در قلب نت ،يك جمله با گفتنِ. بود خواني عالي مي كتاب

بهتري  ولي ما چيزِ«: بعدي تشويق را شروع كردند با جمالت ،ميهمانان و كارمندان» !اين موارد بهتر نيستند
  ».آيـپد: گوييم داريم و به آن مي

كنار . نشست) 2ربوسيِراك ال ساخت(چرمي  وارِ آيـپد، رفت و روي يك مبلِ تفريح روحِ براي نشان دادنِ
اين «  :گفت ،داشتقرار داشت كه آيـپد را از روي آن بر) 3ساخت ايرو سارينن(كوتاه  گرد يك ميزِ ،دستش

تايمز را آورد، يك ايميل براي اسكات فُرستال و  سايت نيويورك وب ،با آن» .تاپ است تر از لپ خيلي صميمي
، توي يك آلبوم تصويري چرخ زد، به )”كنيم و، داريم واقعاً آيـپد را معرفي ميآو“: متن(فيل شيلر فرستاد 
يي ويديوهاي  كليپ كرد، هاي گوگل روي برج ايفل زوم با استفاده از سرويس نقشه ،تقويم سرك كشيد

اي  آيـبوك، ترانه قفسه كتابِ پس از نمايشِ و ،تماشا كرد) را از پيكسار ”باال“ و فيلمِ“ فضا پيشتازانِ“(
آيـفـُن هم  كه در معرفيِ ”،مثل يك سنگ غلتان“ي باب ديالن  ترانه(نظيرش كرد  هم چاشني نمايش بي

  »العاده نيست؟ اين فوق«: در آخر پرسيد .)پخش كرده بود
كه اينك با آيـپد تجسم يافته  ،اش زندگي رنگ رپ يها تأكيدي كرد بر يكي از تم ،آخرين اساليد با نمايشِ

. داد را نشان مي ”هنرهاي آزاد“ و خيابانِ ”تكنولوژي“ خيابانِ كه تقاطعِ ،عالئم شهري يك تابلويِ: بود
محصوالتي مثل آيـپد كرده،  چيزي كه اپل را قادر به خلقِ«: خاتمه بخشيدجابز با اين جمالت جلسه را 

 ديجيتاليِ تجسمِ ،آيـپد» .تكنولوژي و هنرهاي آزاد باشيم ي تالقيِ سعي ما براي اين است كه هميشه نقطه
“رفت زندگي بهتر مي اي كه در آن خالقيت به ديدار ابزارهايي برايِ مجله همان بود، ”كل زمين كاتالوگ. 

) در آوريل(ي آيـپد  تا عرضه. نداشت خدايگانتقديس  ها هيچ شباهتي به سرود العمل در ابتدا، عكس
كامالً مطمئن نبودند كه اين وسيله چيست؛  ،)بر روي مبل(جابز  نمايشِ زمان باقي بود و بعضي از شاهدانِ

استيو “كه با ايفاي نقش (از نيوز ويك  4هاي استروئيدي تزريق كرده؟ دانيِل ليونز يك آيـفـُن كه هورمون
توي آن شرايط  5از زماني كه اسنوكي«: نوشت) در يكي از تقليدهاي اينترنتي درخشيده بود ”جابز تقلبي

                                                            
1 Jeffrey Norton 
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ت ش ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٣٧ :صـفـحــه | ف
 :ي مشاركتي كار كرد با عنوان يك مقاله 1سايت گيزمودو» .مأيوس نشده بودمتا به حال اينقدر  ،گير كرد

ي چندوظيفگي، فقدان دوربين، عدم پشتيباني از  عدم ارائه( ”هشت چيز در مورد آيـپد كه افتضاح است“
ها  سايت ارسال در نظراتي زير مطالبِ. حتي اسم آن هم در فضاي مجازي به ريشخند گرفته شد...) فلش و 
هم براي  ”iTampon#“هاي  ارسال. كرد زنانه مقايسه مي كه آيـپد را با محصوالت آرايشيِ ،شد درج مي

  .قرار گرفت 2يتريي تو بيننده رپ ي سه موضوعِ مدتي در زمره
كنم كه  من هنوز فكر مي«: حتي نظر منفي بيل گيتس هم تيتر شد كه در گفتگو با برنت شلندر گفت

يعني . اصلي بازار خواهد بود خط -بوك به بيان ديگر يك نت-كليد فيزيكي  م و صفحهمخلوطي از صدا، قل
ي كافي  اُه خداي من، مايكروسافت به اندازه“ :طور نيست كه من بنشينم و حسي مثل آيـفـُن كه گفتم اين
خواني عالي است ولي هيچ چيزي در آيـپد وجود ندارد كه  بله براي كتاب. داشته باشم ”پروازي نكرده بلند

 گيتس اصرار داشت كه رويكرد» .”اي كاش مايكروسافت انجامش داده بود“ :مرا وادار كند بگويم
 ها است سال«: بعدها به من گفت. مايكروسافت براي استفاده از استايلوس باألخره فراگير خواهد شد

 ».دهد آيد يا عمر من كفاف نمي كنم، باألخره يا درست از آب در مي تبلتي با استايلوس را مي گوييِ پيش
زد  اش بوديم و او قدم مي ميز آشپزخانه براي شام دورِ. آيـپد، جابز دلخور و افسرده بود بعد از معرفيِ شبِ

  :كرد مرور ميبلند براي ما   وب را بلند  ها و صفحات و با آيـفـُنش ايميل
 

 USB چرا پورت :آميزند اكثرشان شكايت. ساعت گذشته به دستم رسيده 24ايميل در  800حدود «
كثافت، چطور توانستي اين كار را “ :شان كم مانده بگويند بعضي. چرا اين نيست، چرا آن هست! ندارد

تان به چيزي كه هستيد  والدين“ :دهم ولي جواب اينها را دادم من معموالً جواب مردم را نمي ”بكني؟
خيلي . امروز بد بود. آيد و داستان همچنان ادامه دارد شان نمي ها از اسم آيـپد خوش بعضي ”!كنند افتخار مي

  ».ضربه خوردم
 

ي  دريافت كرده بود كه مايه 4، رام امانوئل3همان روز يك تماس تلفني از رئيس دفتر باراك اُباما
به كاخ سفيد تماسي با او  كرد كه چرا پرزيدنت از زمان ورود ميز شام غرولند ميولي سر . اش بود خرسندي

 .نگرفته
هاشان  جويان به دخمه زماني كه آيـپد در آوريل به بازار عرضه شد و مردم آن را در دست گرفتند، عيب

چيزي كه نوشتن راجع به «: لو گراسمن در تايم نوشت. تايم و نيوز ويك آن را روي جلد كار كردند. خزيدند
كند اپل را سخت مي محصوالت، سختيِ. گيرند زيادي از معتادان به اپل دورشان را مي اين است كه تعداد 

كه حقيقت  نقدترين  مهم» .اين است كه گاهي اين اعتياد صحيح هم هست ،محصوالت اپل ديگر براي نقد
ولي چندان   داشتني براي محتواهاي مصرفي بودچه محصولي دوست  گراآيـپد : هم داشت اين بود كه

محتوا  كامپيوترها به خصوص مكينتاش، ابزارهايي شده بودند براي توليد. كرد كمكي به توليد محتوا نمي

                                                            
1 Gizmodo 
2 Twitter 
3 Rahm Emanuel 
4 Barack Obama 



ت ش ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٣٨ :صـفـحـه|  ف
شد به جهانيان  الگ و هر آنچه از اين دست كه مي سايت و وب ، طراحي وبويديوتوسط مردم؛ موسيقي، 

برداشته  ”محتوا خلقِ“آيـپد باعث شد توجه از «: جابز با جان و دل پذيرفت اين انتقادي بود كه. عرضه كرد
بنابراين شخصاً اطمينان حاصل كرد كه » .معطوف گردد ”جذب و دستكاري محتوا“و صرفاً به  شود

راهي  ”محتوا توسط كاربران توليد“و  ”خالقانه كاربردهاي هنريِ“ ي بعدي آيـپد با تأكيد بر تسهيلِ نسخه
  .بازار شود

ي  دانيِل ليونز كه با كنايه» !چه چيزِ آيـپد جالب است؟ همه چيزش«: تيتر روي جلد نيوز ويك اين بود 
وقتي ديدم جابز روي «: پرست رنگ عوض كرد آن را كوبيده بود، مثل آفتاب شخود دارِ- نوكياس معروف

ي بزرگتر از آيـپاد تاچ است،  فقط يك نسخه ،يستمهمي ن صحنه با آن كار كرد، اولين فكرم اين بود كه چيزِ
د خودم را مي: مرا كُشت. اين دست داد كه يكي را لمس كنم درست؟ بعد فرصتخواستم بالفاصله آيـپ. «
تمام چيزهايي كه استيو اين همه  تجسمِ  ي شخصي جابز است؛ ي برد كه آيـپد، پروژهليونز مثل سايرين پِ

هايي كه ما  ساختن دستگاه  :جابز يك توانايي غريب دارد«: وي نوشت. كرده بودشان ايستادگي  سال براي
بسته شايد  يك رويكرد. مان ممكن نيست دانستيم به آنها نياز داريم و بعد، ديگر زندگي بدون آنها براي نمي

 » .صص داردذن باشد، چيزي كه اپل در آن تخ بهي تكنولوژيك ش تنها راه براي فراهم آوردن اين تجربه

آن خوب  روي اين مسئله متمركز بود كه آيا بسته بودن و يكپارچگيِ ،ترين منازعه پيرامون آيـپد مهم
مايكروسافت  1980ي  است يا محكوم به فنا؟ همزمان گوگل هم شروع كرده بود به ايفاي نقشي كه در دهه

افزارهاي موبايل  سخت كه تمام سازندگانِ 1ندرويدباز به نام اَ متنْ عاملِ ي يك سيستم ايفا كرده بود، يعني ارائه
: نوشت 2مايكل كوپلند. وارد منتشر كرد فُرچون مطلبي راجع به اين تازه. توانستند از آن استفاده كنند مي

هاي  سيستم«: متقابالً جواب داد 3همكارش جان فُرت» .باز نبودن وجود ندارد اي براي متنْ بهانه  هيچ«
 .دمشتري از اين رقابت سود خواهد بر .كنند ضربه خواهند خورد ولي به هر حال زيبا كار ميبسته شديداً  متن
افزار،  با يكپارچه كردن سخت ؛ اپلاثبات نكرده بهتر از جابزاين موضوع را  ،فناوري كس در دنيايِ هيچ
ي محصوالت بهتري  ي آنها، موفق به غلبه بر حريفان و ارائه گيرانه و كنترل سخت ،ها افزار و سرويس نرم
. است موافق بودند -از زمان مكينتاش اول تاكنون-از اين مورد   در اينكه آيـپد بهترين نمونه دو آن» .شده

. سوق داده استي جديدي  خودش را به مرحله كنترليِ وسواسِ ،A4ي  با توليد پردازندهاپل «: فُرت نوشت
هاي  برنامه فروشگاه ،هاي فراواني براي گفتن دارد، از سيليكان گرفته تا سيستم عامل كوپرتينو اكنون حرف

 ».پرداخت و سيستمِ ،كاربردي
دانيِل . آلتو رفت اپل در پالو به فروشگاه ،قبل از ظهركمي فروش آيـپد، جابز  اولِ يعني روزِ ،آوريل 5در 

 نگرفتن سهامِ كه حاال ديگر به خاطرِ ،روزهاي نخستين در اپل دوران كالج و كارمند  قديميِدوست -كوتكي 
پانزده سال گذشته بود و «: گفت خودش مي. تصميم گرفت به آنجا برود -اي به دل نداشت كينه ،اختيارحق 
. ها را روي آيـپد بريزم ي ترانه خواهم متن همه ميكه اي پيدا كردم و گفتم  او را گوشه. خواستم ببينمش مي

پاوِل و كوچكترين فرزندشان » .اي داشتيم العاده حالش خيلي خوب بود و بعد از آن همه سال، گفتگوي فوق
 .كردند ي فروشگاه آنها را نگاه مي ايو، از گوشه

                                                            
1 Android 
2 Michael Copeland 
3 Jon Forytt 
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ظر در اين باز بود، همچنان به تجديدن با رويكردافزار  افزار و نرم سخت ساخت وازنياك كه زماني طرفدارِ

. فروشگاه باز شود ، تاانتظار ايستاد در صفصبح  تا را كه بارها رخ داده بود، تمام شب چنان. داد ايده ادامه مي
خوزه منتظر خريد محصول بود كه خبرنگاري از او پرسيد نظرش  در سن 1فر اين بار در فروشگاه پاساژ ولي

جا نگه  برد داخل حصار و همان اپل شما را مي«: جواب داد. اپل چيست ي اكوسيستمِ راجع به ماهيت بسته
اكثر . باز را دوست دارم ولي خب من هكرم هاي متنْ من به شخصه سيستم. ولي اين منافعي هم دارد ،دارد

داند چطور چيزها را  استيو در اين است كه مي نبوغِ. دهند افراد چيزهايي با كاربري ساده را ترجيح مي
 ».و رويكردش گاهي مستلزم كنترل كردن همه چيز است ،سازي كند هساد

پرزيدنت  دفترِ كارمندانِ. شد» چي روي آيـپادت داري؟«جايگزين » چي روي آيـپدت داري؟«به زودي 
، اُباما مشاور اقتصاديِ 2كردند؛ لَري سامرز اين بازي را مي ،تكنولوژي نماد آيـپد به عنوانِ اُباما، با انتخابِ

رام امانوئل . و لوايح فدرالي را روي آيـپدش داشت 3هاي كاربرديِ اطالعات ماليِ بلومبرگ، اسكرابل برنامه
و  ”5پوچي منصفانه“ارتباطات اُباما،  مشاورِ 4بيل بارتُن. ها را داشت تعداد زيادي از روزنامه ،ر اُبامادفت رئيسِ

ي  دفتر اُباما، ليگ اتحاديه مدير سياسيِ 6كسلرُدو ديويد اَ ،را داشت ”گمشدگان“يك فصل از سريال 
  .را داشت NPRبال و  بيس
  

گفت از سايت فوربس  7جابز كه از شنيدن ماجرايي مربوط به آيـپد بسيار متأثر شده بود، به مايكل نوير
به نام  ،كلمبيا كشورِ ي شماليِ كه نوير يك روز در منطقه بودماجرا از اين قرار . آن را براي من بفرستدكه 

ها بود، آمد و  كه كارش نظافت اصطبل ،شش ساله فقيرِ ي گاوداري بود كه يك پسرِ در يك مزرعه ،8بوگوتا
را   صفحه :و او خيلي راحت با آن كار كرد ،داددست پسربچه به نوير با كنجكاوي آيـپد را . كنارش نشست
استيو جابز كامپيوتري قوي «: نوير نوشت. هم بازي كرد 9بال پينحتي كرد، ها را اجرا  برنامه ،باال و پايين برد

اگر اين جادويي . تواند بدون آموزش از آن استفاده كند مي ،شش ساله سواد بيي  بچهساخته كه يك پسر 
  »!دانم چيست نيست، ديگر نمي

  
 9. تر از آيـفـُن بود فروش اين محصول دو برابر سريع. يك ميليون آيـپد فروخت ،اپل در كمتر از يك ماه

ي  بر اساس برخي معيارها، نسخه. ميليون رسيد 15، فروش به 2011اش يعني در مارس  ماه بعد از عرضه
 .عرضه شده در كل تاريخ است مصرفيِ ترين محصولِ آيـپد، موفق اولِ

                                                            
1 Valley Fair 
2 Larry Summers 
3 Scrabble 
4 Bill Burton 
5 Vanity Fair 
6 David Axelrod 
7 Michael Noer 
8 Bogota 
9 Pinball 
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  تبليغات
 

و با  ،پريدگروه بازاريابي  وسطبه  ،معمول از اين رو طبقِ. ي آيـپد راضي نبود هاي اوليه جابز از آگهي
ن ميلننت و دانكي.بليواد.بي.كه حاال تي، ر در آژانس تبليغاتيجيمز وينسگالويز نام داشت،  1لَب  آرتز  مديا/ا

 ساخته شده، مردي با شلوارِ در نخستين آگهيِ. داد لي كلويِ تقريباً بازنشسته هم به آنها مشاوره مي. شد
و در حال كار با ايميل، آلبوم  ،شرت روي صندلي لم داده، آيـپد را روي پا گرفته رنگ و سوئيت كم جينِ

ون آبي در  هيچ ديالوگي در كار نبود، تنها يك ماشينِ. ها بودويديوها و  عكس، نيويورك تايمز، كتاب
استيو «: گفت  نسنت ميوي ”.ستا من اينجا عشقِ“ :كرد كه روي آن نوشته شده بود زمينه حركت مي پس

كرد مثل تبليغ  فكر مي. بعد از تأييد اوليه، خيلي ساده نظرش را عوض كرد و گفت ازش متنفر است
  :جابز بعدها به من گفت» .شده 2بارن دكوراسيون پاتري

  
اي  هاي سايه داد سريع آگهي و اين به ما اجازه مي -تان هزار آهنگ توي جيب-توصيف آيـپاد آسان بود «

ما ادعا نداشتيم يك كامپيوتر است، اما من در عين حال . ماهيت آيـپد سخت بود ولي توصيف. رست كنيمد
ها نشان داد كه خودمان هم  آگهي اولين سريِ. خوشگل به نظر برسد دوست نداشتم شبيه يك تلويزيونِ

  ».ودب 3پاپيز هاي هاش شبيه تبليغات شال كشميري و كفش. دانيم دنبال چه هستيم نمي
 

هاي  آيـپد و پخش آگهي فروشِ بنابراين با شروعِ. ها قبل استراحت نكرده بود جيمز وينسنت از ماه
اش مثل  عالقه هاي مورد تا از گروه رفت كه چند 4كوآچِال موسيقيِ اش به فستيوالِ تلويزيوني، با خانواده

هايت  آگهي«: كه جابز زنگ زد ،استقرار بود در گير و دارِ. نيز در آن بودند 7و دوو 6مور -نو- ، فيت5ميوز
 آگهيِوقت تو يك  حسابي نياز داريم، آن و كند، ما به يك چيز درست آيـپد دارد دنيا را متحول مي. آشغالند

 »!اي جلوي من آشغال گذاشته
  

حاال خواهي؟ قبالً كه نتوانستي به من بگويي،  ب، تو چه ميخُ«: انداخت جابز وينست توپ را به زمينِ
 »چطور؟

  
 »!دروازه هم رد نشد اين يكي كه حتي از نزديك. جديد بياور دانم، خودت يك چيزِ نمي«: جابز گفت

                                                            
1 TBWA/Media Arts Lab 
2 Pottery Barn 
3 Hush Puppies 
4 Coachella 
5 Muse 
6 Faith No More 
7 Devo 
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. او، جابز يك مرتبه منفجر شد با حاضر جوابيِ. و هم آرام ،مزاج باشد توانست دمدمي وينسنت، هم مي

 » .آوار شد مرتبه روي سرم يكاستيو «: گفت خودش مي

  
بايد به من «: جابز از آن طرف شليك كرد» خواهي بايد به من بگويي چه مي«: وينسنت فرياد زدوقتي 

 »!دانم كدام يكي خودش است تا وقتي نبينم، چه مي. يك سري كار نشان بدهي
  
دانم كدام يكي  تا وقتي نبينم، چه مي: هاي گروه يادداشت كنم اُه عالي شد، بگذار اين را براي بچه«

 »!خودش است
  

به وقتي . اي كوبيد، كه جايش هم فرو رفت ي اجاره خانه وينسنت آنقدر عصباني شد كه با مشت به ديوارِ
تو «: همسرش باألخره جرأت كرد كه بپرسد. كردند پاچه نگاهش مي دست ،رفتاش  كنار استخر پيش خانواده

 »خوبي؟
و قرار شد به جاي  ،رئيس رديف كننددو هفته براي وينسنت و گروهش طول كشيد تا چند نمونه براي 

دوازده  ،وينسنت و ميلنر. تري برقرار باشد آرام وي جابز ببرند، فقط با اين اميد كه ج دفتر، آنها را به خانه
بخش بود و  يكي الهام ؛خوري گذاشتند تا جابز آنها را از نظر بگذراند قهوه مختلف را روي ميزِ طرحِ
ي تخيلي  كه داخل يك خانه ،طنز ، بازيگر1ِسيري كمدي داشت با بازي مايكل سرا ديگري خط. دهنده تكان

د ارائه  كار كردنِ اي از چگونگيِ بامزه داشت تعبيراتد در كنار  در ساير طرح. كرد ميمردم با آيـپها يا آيـپ
 يا همراه با توضيحِ ،موقعيت طنزِ يا در قابِ ،اي سپيد زمينه يا در پس ،هنر قرار گرفته بود دنيايِ ستارگانِ
هاي محصول ويژگي سرراست.  

: گفت. خواهد، نه هنرمند، نه آنهاي ديگر را ها باألخره فهميد كه نه كُمدين مي جابز بعد از بررسي انتخاب
گفته بود كه آيـپد دنيا را  تر پيش» .چون خيلي بزرگ است. بايد شبيه يك اعالميه باشد، مثل يك بيانيه«

. گويي را محقق كند تبليغاتي راه بياندازد تا اين پيش خواست يك جنبشِ واهد كرد و حاال ميدگرگون خ
خواست  آوردند و از اين رو مي خودشان سر بر مي هاي مقلد ها تا يك سال ديگر با تبلت گفت ساير شركت مي

هايي احتياج داريم كه  ما به آگهي«: جديد است اصلي اين موِج دارِ مردم يادشان باشد كه آيـپاد طاليه
  ».ايم ايستند و جار بزنند كه چه كردهبِ

 
من اآلن بايد بروم، نوبت ماساژ دارم، «: گفت. كمي ضعيف ولي خندان بود. اش باال پريد از روي صندلي

  ».شما هم برگرديد سر كار
 

يك آگهي كردند كه خودشان به آن  شروع به طراحيِ 2باوم وينسنت و ميلنر همراه با اريك گران
آهنگي قوي كه  پرطراوت و ضرب اي از تصاويرِ داشت، مجموعه بايد ريتم تندي مي ”.مانيفست“گفتند  مي

                                                            
1 Michael Cera 
2 Eric Grunbaum 



ت ش ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٤٢ :صـفـحـه|  ف
 ”1گُلد اليِن“ ريتميك از آهنگ شان، يك برگردانِ انتخابي موسيقيِ. زد آيـپد را جار مي انقالبي بودنِ دباي
: كرد قوي دكلمه مي يك صدايِ ،داد و همزمان در آگهي، كارهاي جادويي انجام ميد آيـپ. بود 2وكارن اُ اثرِ
هايي  با كتاب. ها و عكس هاويديوبا ... ستاجادويي . وحشتناك قوي... ستاآيـپد زيبا . ..آيـپد باريك است«

 ».به راستي، انقالبي است كه تازه شروع شده. توانيد بخوانيد عمرتان هم نمي كه در تمامِ
تري ساخت؛ تصاويري  چيز ماليم سر گذاشتند، گروه ي خود را پشت هاي مانيفستي دوره وقتي آگهي

عنوانِ تحت جابر ابتدا آنها را دوست داشت . 3جوان جسيكا ساندرز سازِ يك روز از زندگي، كار فيلم مستند
لعنت به «: با فرياد گفت. رفتولي بعد به همان دليلي كه از اولين آگهي بدش آمده بود، بر ضدشان موضع گ

  ».هاي سخيف چي تبليغات هاي ويزا هستند، نمونه كارِ اينها، مثل آگهي
اپل  خواهد از سبك كاريِ ولي سرانجام تشخيص داد كه نمي ،هاي جديد و متمايز بود آگهي دنبالِجابز 

لي . و تميز ،واضح خودنمايي،ساده، همراه با : ها بود اي از كيفيت مجموعه ،براي او، اين سبك. فاصله بگيرد
من از “ :ما را پذيرفته، اما يك روز ناگهان گفت مشخصِ رسيد استيو سبك ابتدا به نظر مي«: گفت كلو مي

» .صادقانهسبكي ساده و . اپل رجعت كنيم و به ما دستور داد به سبك ”اين كارها متنفرم، اصالً اپلي نيستند
آيـپد : ي دستگاهها ي سفيد و نماهايي نزديك از قابليت زمينه هايي با پس بنابراين برگشتند به سراغ آگهي

 . انجام دهد هاتواند فُالن كار فُالن است و مي

  
  

  )4اَپز(هاي كاربردي  برنامه
 

 موفقيت ،در حقيقت. نه راجع به خود دستگاه كه راجع به كارهاي قابل انجام با آن است ،هاي آيـپد آگهي
آن است كه به شما امكان  هاي كاربرديِ برنامه بلكه به خاطرِ ،فيزيكي  زيباييِ اين محصول، نه فقط به خاطرِ

اَپز به طور  -زودي صدها هزار و به-هزاران . تان انجام دهيد پذير را با دستگاه هاي دل دهند انواع فعاليت مي
پرندگان “توانستيد  خود مي انگشتبا . ، در دسترس مردم قرار گرفتمجاني و تعداد كمتري هم به طور پولي

 فيلم رتاب كنيد، قيمت سهام را دنبال كنيد،هاي كثيف پ خوك را با تير و كمان به سمت ”5خشمگين
 نازنينِ ها از وقت ها ساعتكار و با اين ،ار يا بازي كردن بپردازيداخب رِ، كتاب و مجله بخوانيد، به مروببينيد

حال  در عينِ. كارها را آسان كرد ”افزار و فروشگاه نرم ،افزار سخت“ يكپارچگيِ ،ديگر بارِ! خود را تلف كنيد
در  ”باز“شده ولي  عامل به شكلي كامالً كنترل اين بود كه سيستم مستلزمِ ،هاي كاربردي برنامه گسترشِ
قرار ) 6اس .اُ .عامل آي براي سيستم(افزار و محتوا  نرم مستقل و عالقمند به ساخت دهندگانِ توسعه اختيارِ
 .هاي تحت كنترل است و بخش ها  ولي با دروازه ،يك بوستان عمومي مثلِ ”باز“منظور از -گيرد 

                                                            
1 Gold Lion 
2 Karen O 
3 Jessica Sanders 
4 Apps: Applications 
5 Angry Birds  
6 iOS 



ت ش ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٤٣ :صـفـحــه | ف
راه رسيدن تلفن هوشمند اپل، حتي يك  با از 2007در اوايل . ي اَپز در واقع با آيـفـُن شروع شد پديده

جابز نيز در ابتدا مايل نبود آنها را . دهندگان مستقل وجود نداشت ي كاربردي هم براي خريد از توسعه برنامه
داد  ، زيرا احتمال ميهايي براي آيـفـُن باشند ي برنامه ها مجاز به تهيه خواست غريبه وارد بازي كند چون نمي

  .دار كنند يا يكپارچگي سيستمش را لكه كنند، يا آيـفـُن را ويروسي ،ياورندخرابي به بار ب كه
هفت بار به   شش«: مديره، در بين گروه خواستار آزادسازي اَپز براي آيـفـُن بود عضو هيئت ،آرت لوينسون

، در حقيقت ساخت اگر اپل اين امكان را فراهم نمي» .ي اپز مذاكره كنيم استيو زنگ زدم تا راجع به ارائه
فيل شيلر رئيس . كرد مالي مي هاي هوشمند را تشويق به رقابت و كسب اين منفعت تلفن ديگر سازندگانِ

شد تصور كرد كه چيزي به قدرتمندي آيـفـُن ساخته  نمي«: گفت مي. بازاريابي اپل با اين نظر موافق بود
مشتريان كه به شخصه مطمئن بودم  .ي اَپز براي آن نباشند دهندگان مستقل مجاز به ارائه ولي توسعه ،باشيم
 ي اپز باعث ، استدالل كرد كه ارائهنوآور گذارِ جان دوئر سرمايه ،شركت نيز از بيرونِ» .خواهند شد اَپز عاشق

  .هاي جديدي را ارائه خواهند كرد سي خود سروي بسياري خواهد شد كه به نوبه كارآفرينانِ پا گرفتنِ
 ها و تسهيلِ رفع پيچيدگي گروهش توانِ كه جابز ابتدا موضوع را به كلي ناديده گرفت چون مطمئن نبود

تمركز، خواست اصلي او بود. دهندگان مستقل را داشته باشد توسعه مشاركت .بنابراين «: ربه قول شيل
. ها باز شد ي آيـفـُن، گوش جابز براي شنيدن صحبت ض عرضهاما به مح» .نخواست در موردش حرف بزنيم

آزاد پيرامون اين  مديره به بحث ي هيئت چهار جلسه» .شد با هر بار بحث، عالقمندتر مي«: گفت لوينسون مي
 .مسئله اختصاص يافت

ر شد به هر دو گروه وجود دارد؛ حاض منافعِ جابز به زودي دريافت كه راهي واحد براي در نظر گرفتنِ
اپل را پشت سر  معيارهاي مد نظرِ :اس را بدهد به شرط اينكه آنها هم .اُ . اَپز براي آي ساخت ها مجوزِ غريبه
آيـتونز به فروش  و تنها از طريقِ ،شد اپل تست و تأييد مي هاشان توسط متخصصينِ گذاشتند، برنامه مي
و در عين حال حفظ  ،ي مستقل دهنده كار با هزاران توسعه مزايايِ بهرمندي از تنها راه برايِ ،اين. رسيد مي

يك «: به قول لوينسون .ي كاربري مشتريان بود آيـفـُن و تجربه حمايت از يكپارچگيِ كنترل الزم به منظورِ
باز بودن هم بهرمند  سرتاسري، از منافعِ كنترلِ حفظ داد و در عينِ اپل را ترقي مي كه سود ،جادويي لِراه ح

 ».شديم يم
ماه  9اندازي شد؛ يك ميلياردمين دانلود از آن  روي آيـتونز راه 2008در جوالي  ،براي آيـفـُن 1استور اَپ

 پز براي آيـفـُن موجود بود كه اكثرشان قابليتاَ 185.000، 2010ي آيـپد در آوريل  با عرضه. بعد رقم خورد
با اين حال در كمتر از پنج ماه، . بردند اي نمي آن بهره زرگتِرب از نمايشگرِ ، ولياجرا روي آيـپد را هم داشتند

پز براي هر اَ 500.000 تعداد ،2011در جوالي . اختصاصي براي آيـپد نوشتند  پزِاَ 25.000ها  دهنده توسعه
اپل موجود بود محبوبِ 2دو گجت، ه بودبالغ شدميليارد  15به هم دانلودها  تعداد.  

هاي  بزرگ، برنامه دياييِهاي م ها و شركت ها و گاراژ در خوابگاه. پا كرد صنعتي جديد بربه شَ استور يك اَپ
با  3فاندـبنيادي با نام آي ،جان دوئر گذاري مشاركتيِ سرمايه شركت. شد ساخته مي يجديد كاربرديِ
مجالت و . هاي برگزيده را تأمين كند ايده ساخت ماليِ تا منابعِ ،ميليون دالر تأسيس كرد 200ي  سرمايه

                                                            
1 App Store 
2 Gadget 
3 iFUND 



ت ش ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٤٤ :صـفـحـه|  ف
غول اين  كردند، آخرين فرصت براي برگرداندنِ هايي كه محتواي توليدي خود را به رايگان ارائه مي روزنامه

مجالت،  نوظهور به توليد ناشرانِ. ديدند مشكوك به داخل بطري را پيش روي خود مي مدل اقتصاديِ
كه  1يمعظم كاالوِ براي مثال، انتشارات. تصاصي براي آيـپد روي آوردندها و محتواهاي آموزشيِ اخ كتاب
را در كارنامه داشت،  ”2اسپايدر  ميس چايِ مهمانيِ“گرفته تا  ”ناوجنسيت مد“هاي متنوعي از  كتاب

بر  تا بتواند فقط ،كار خارج نمايد و تمام انتشارات كاغذي را از دستورِ ”ها را آتش بزند قايق“تصميم گرفت 
 2.5، اپل 2011تا ژوئن . اي تمركز كند محاوره كاربرديِ هايِ برنامه ديجيتالي در قالبِ هايِ كتاب روي انتشارِ

  .هاي كاربردي پرداخت كرده بود برنامه دهندگانِ ميليارد دالر به توسعه
 تر پيش. ديجيتال پديد آوردند زندگيِمحور، تغييري شگرف در -هاي ديجيتاليِ اَپز آيـپد و ساير دستگاه

 5يا پروديجي 4، كامپوسروال .اُ .بودن معموالً به معني استفاده از خدماتي مثل اي 3، بر خط1980ي  در دهه
محتواهاي   ي شده و حفاظت  هاي متصل به فضاي بسته اتصال به درگاه امكانِ ،مبالغي بود كه با پرداخت

اينترنت پا  هاي خروجي به فضاي بزرگ بر كمي ماجراجو بود، از درگاهدادند و يا اگر كار مختلف را مي
مرورگرها سبب شد هر  آغاز گرديد، يعني زماني كه پيشرفت 1990ي  دهه دوم در اوايلِ فازِ. گذاشت مي

جست و جو  6ي جهاني وِب اطالعات، آزادانه در شبكه انتقال فرامتنيِ هايِ كسي بتواند با استفاده از پروتكل
   .ي وِب كرد هر چيزي در شبكه دردسرِ بي موتورهاي جستجو مردم را قادر به يافتنِ در ادامه، پيشرفت. كند

توان به  را مي) اَپز(هاي كاربردي  برنامه .است يجديد مدل حاكي از ظهورِي آيـپد كه  اما برسيم به عرضه
به كاربران امكان استفاده از  ،مبالغي ه با دريافتهر برنام خالقينِ. هاي قديمي تشبيه كرد همان درگاه

ي اينترنت  پيوسته پز به اين معني است كه آزادي و محيطاَ اما آيا رشد. دهند بيشتري را مي هايِ قابليت
پيوسته را ندارند و  سازِي جستجو يا ارتباط قابليت ،هاي كاربردي ؟ خير، در حقيقت برنامهخواهند شدقرباني 
جنگ  سرِوِب  با محيطكند، پس اَپز  اَپز و مرورگرها را ميسر مي استفاده از هر دويِ ،يي كه آيـپداز آنجا
  .دهندگان رود، هم براي مشتريان و هم براي توسعه ي دوم به شمار مي بلكه صرفاً يك گزينه ،ندارد

  
  

نگاري نشر و روزنامه صنعت 
  

 ،هايش برنامه آيـپد و فروشگاهمعرفيِ با  سپس. صنعت موسيقي را دگرگون كرد ،ي آيـپاد جابز با عرضه
  .سازي را دستخوش تحول كرد  نگاري و تلويزيون و فيلم از نشر گرفته تا روزنامه ،ها رسانه كلِ

                                                            
1 Callaway 
2 Miss Spider’s Tea Party 
3 Online 
4 Compuserve 
5 Prodigy 
6 World Wide Web: WWW 



ت ش ه و  ی  ـ س ل  ص  ٤٤٥ :صـفـحــه | ف
از آمازون نشان  1كيندل خوانِ واضح بودند چرا كه كتاب هاي ديجيتالي هم يك هدف كتاب ،در اين بين

ي كتابيِ  كه نسخه زي كرداندا راههم را  2بنابراين اپل فروشگاه آيـبوك. داد كه اقبال مردم به آنها زياد است
با اين حال تفاوت اندكي در مدل تجاري اين دو وجود دارد؛ براي . رود به شمار ميفروشگاه موسيقي آيـتونز 

سنت براي هر  99ها با قيمت ارزان فروخته شوند، يعني  آهنگفروشگاه آيـتونز جابز اصرار داشت تمام 
در پيش گيرد و روي را مؤسس، رئيس و مديرعامل آمازون سعي كرد رويكرد مشابهي  3جف بزوس. آهنگ

در اين بزنگاه جابز آمد و پيشنهادي به ناشران داد كه از . دالر اصرار داشت 9.99فروش هر كتاب به قيمت 
خواست  شان مي توانستند هر قيمتي كه دل آنها مي: هاي ضبط موسيقي اجتناب كرده بود اش به شركت ارائه

ها  در ابتدا اين بدان معنا بود كه قيمت. داشت سهم بر مي ٪30 و اپل ،آيـبوك بگذارند روي كاالهاي فروشگاه
دهند؟ وقتي والت به اپل پول بيشتري ب بخواهندچرا مردم بايد . از فروشگاه آمازون باالتر خواهد رفت

د از  ماسبرگ همين را در رويدادها  قيمت. اي نيست اين مسئله«: جواب داد اوپرسيد،  جابزمعرفي آيـپ
هاي ديجيتال را  ي كتاب ي آيـپد، نوع نگاهش به مقوله فرداي روز عرضه. حق با او بود» .همسان خواهد شد

  :گونه براي من توضيح داد اين
  
 9.99پرداخت ولي آنها را  ها را مي برخي كتاب فروشيِ عمده  قيمتبا اينكه . ب كردخرا را آمازون خودش«

 ها به قيمت فروش كتاب كردند اين حركت امكانِ فكر مي- ناشران از اين كار متنفر بودند . فروخت دالر مي
بيرون  شان مشغولِ يبنابراين قبل از اينكه حتي اپل به صحنه بيايد، برخ. گيرد دالر را از آنها مي 28جلدي 
 ،شما قيمت بدهيد. كنيم با مدل داللي كار مي“ :ما به ناشران گفتيم. ها از آمازون شده بودند كتاب كشيدنِ

ولي اين  ،كند بله، مشتري كمي بيشتر از جيب خرج مي .داريم خودمان را بر مي درصد 30ط ما هم فق
ديگري همان كتاب را با  در عين حال اين تضمين را هم گرفتيم كه اگر كسِ ”.ستا خواست خود شما

آمازون و  بنابراين آنها رفتند سراغِ. د، ما هم بتوانيم در همان قيمت فروش كنيمرعرضه ك يتر پايين قيمت
  ».”كني يا ديگر خبري از كتاب نيست داللي را امضا مي يا قرارداد“ :گفتند
 

محتواي موسيقي و  گذاريِ هر دو مدل براي قيمت امتحانِ مشغولِ ،كه آن موقعكرد  جابز تصديق مي
اما در مورد . گذاري نداد؟ براي اينكه مجبور نبود هاي موسيقي امكان قيمت اما چرا به شركت. كتاب بوده

فروشي شد و با توجه به  كار و بار كتاب شركت اولي نبوديم كه وارد«: گفت مي. اي نداشت ها چاره كتاب
پس . مان بهتر بود كيدو و تن دادن به مدل داللي برايوجود داشت، انجام اين حركت آ شرايطي كه از قبل

  ».در اين مورد به خودمان كمي تكان داديم
معرفيِ درست بعد از رويداد مطبوعات  رانِجابز به نيويورك پرواز كرد تا با س ،2010ي  د در فوريهآيـپ

شان  و مديرمسئول ،و پسرش جيمز 4رت مرداكروپِ: اش، با اين افراد مذاكره كرد در اقامت دو روزه. ديدار كند

                                                            
1 Kindle 
2 iBOOK Store 
3 Jeff Bezos 
4 Rupert Murdoch 
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تايمز؛ مديران  نيويورك ارشد و سردبيرانِ 1ژورنال؛ آرتور سالزبرگر جونيور استريت شان در وال مديرمسئول

اً گفتخودش بعد. ي تايم تحت نظر مؤسسه تايم، فُرچون و ساير مجالت :»عاشق اينم كه به پيشرفت 
شده  نظارت واقعي و مقاالت ي ما به ژورناليسمِ  همه. ها دل ببنديم نويس نبايد به وبالگ. ژورناليسم كمك كنم

از آنجا كه » .ساز پيدا كنم پول ديجيتاليِ محصوالت واقعاً مشتاقم كه راهي براي كمك به توليد. نيازمنديم
در ازاي دريافت موسيقي راضي كند، اميدوار بود چنين مدلي براي  پول به پرداخت توانسته بود مردم را

 .ژورناليسم هم جواب دهد
شايد مجبور بودند . ندبود را خوانده شدستي مطبوعات،  حوزه رسيد كه ناشرانِ به نظر مي ،در اين بين

ترسيدند كه با ورود  آنها از اين مي. آمد از عايدي خود را به اپل بدهند ولي اين مشكلي به حساب نمي 30٪
هاي ايميل و  ي مستقيم خود با مخاطبين نباشند زيرا ديگر آدرس رابطه به سيستم اپل، ديگر قادر به حفظ

 دريافت بازخورد داشتند و امكانِ را در اختيار نمي) براي پرداخت حق عضويت(هاي اعتباري  ي كارت شماره
 ديگر اپل صاحبِ در سويِ اما .شد از ايشان سلب مي ،محصوالت جديد به آنها خوانندگان و نيز معرفيِ

شد و به خاطر سياست رازداري  هايش پربارتر از قبل مي و پايگاه داده ،ي مبالغ كننده مخاطبين، دريافت
رسيد، مگر اينكه هر يك از مخاطبين خود به شخصه  رين نميناش اين اطالعات هرگز به دست ،متمايزش

  .دادند ي چنين كاري را مي اجازه
ي  كرد اين روزنامه قرارداد با نيويورك تايمز بود چون حس مي جابز بيش از همه، مشتاق به انعقاد

به من  2010 يلِاوا. در معرض سقوط قرار دارد ،توانايي در نشر محتواي ديجيتال العاده به خاطر عدم فوق
چه خودشان بخواهند چه - ام در اين سال، كمك به تايمز باشد  هاي شخصي خواهم يكي از پروژه مي«: گفت

 ».كنم براي كل كشور مهم است كه تايمز مشكالتش را حل كند فكر مي. نخواهند
وران آسيايي ارشد تايمز در رست در سفرش به نيويورك، يك شام خصوصي با حضور پنجاه نفر از مديرانِ

ي انبه و پاستاي گياهي ساده سفارش داد كه هيچ كدام در منوي غذاي رستوران  ميوه آب(برگزار كرد  2پرانا
 ”،قابل قبول براي مشتري“ بهترين قيمت يك آيـپد بيرون آورد تا توضيح دهد كه اعمالِ  ميز، سرِ.) نبود

هاي احتمالي را كشيد؛ پرسيد اگر تايمز مجاني باشد چقدر  ها و ظرفيت قيمت چارت. چقدر مهم است
آن زمان روزنامه را مجاني روي سايت  زيرا ،دانستند خواننده خواهد داشت؟ آنها الساعه جواب را مي

بعد پرسيد اگر خيلي گران باشد چطور؟ . ميليون بازديدكننده داشت 20فرستادند و به طور ميانگين  مي
 1 و تعداد مشتركين حدود ،دالر 300ي چاپي  ي نسخه ساالنه هاي اين سؤال را هم داشتند؛ اشتراك هداد

و اين  .ميليون مشترك 10شما بايد دنبال يك حد وسط بگرديد، مثالً «: جابز به آنها گفت. بودنفر ميليون 
 ».دالر براي همه 5هي روزنامه بايد خيلي ساده و ارزان باشد، مثالً ما ي ديجيتالِ نسخه ،يعني

 تمامِ هاي اعتباريِ كارت تايمز اصرار كرد كه روزنامه بايد ايميل و اطالعات كارِ كهنه يكي از مديراِن
جابز گفت كه اپل . شوند روزنامه اپل مشتريِ فروشگاه ، حتي اگر آنها از طريقِدريافت كندمشتركين را 

فكر هم  اپل و جواب شنيد كه اگر اطالعاتي در كار نباشد، تايمز حتي به پيشنهاد ،چنين كاري نخواهد كرد
كه ولي اگر تصميم گرفتند  ،مشتركين اين را بخواهيد توانيد از خود ب شما ميخُ«: گفت او. نخواهد كرد

من . نكنيد اگر اين را هم خوش نداريد، با ما كار. مرا شماتت نكنيد ،اطالعات در اختيار شما قرار نگيرد
                                                            

1 Arthur Sulzberger Jr. 
2 Pranna 
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ولي حتي   ي اينترنتي دارد تايمز از پنج سال پيش نسخه. خواهم شما را توي اين مشكل بياندازم نمي

دندارياعتباري يك نفر را هم  هايِ كارت اطالعات!«  
آدم نازنيني است و «: بعدها به من گفت. جابز يك مالقات خصوصي هم با آرتور سالزبرگر جونيور داشت

من نظرم را گفتم ولي . با هم خيلي حرف زديم. كند، بايد هم بكند تايمز افتخار مي مان جديدواقعاً به ساخت
و داد ي ديجيتالي روزنامه را تغيير  ، تايمز نسخه2011يك سال بعد در آوريل » .اتفاق خاصي رخ نداد

ق اشتراك ماهانه، با اين حال ح. هاي جابز اشتراك آن را از طريق اپل به فروش گذاشت، البته تحت سياست
 .دالري شد كه جابز پيشنهاد كرده بود 5آن  چهار برابرِ

آمد چرا  جابز از استنگل خوشش مي. تايم ميزبانش بود سردبيرِ 2، ريك استنگل1اليف-تايم در ساختمانِ
اشته نامه براي آيـپد گم هفته ي اختصاصيِ ي نسخه را به تهيه 3كه يك گروه خبره به رياست جاش كويتنر

اعصابش به هم ريخت و به سروِر گفت كه . در آنجا ناراحت شد - از فُرچون- ولي از ديدن اَندي سروِر . بود
: دلخور است ،اختيارو مشكالت سهام حق  ،او راجع به وضع سالمتش ي دو سال پيشِ هنوز هم از مقاله

 ».وقتي من روي زمين افتاده بودم، شماها بهم لگد زديد«
خواست اپل صاحب  ي تايم نمي مؤسسه: تايمز بود مشابه نيويورك ،بزرگتر در مذاكره با تايم مشكلِ

اي كاربردي  خواست برنامه بلكه مي. مستقيم با آنها را مال خود كند ماليِ مشتركينش بشود و مراودات
اپل از اين . مستقيماً به سايت خودش منتقل كند ،حق اشتراك درست كند تا مخاطبين را براي خريد

 آن در فروشگاه ي مذكور، از قرار دادنِ ي برنامه مجالتش هم پس از تهيهتايم و ساير . شراكت اجتناب كرد
 .اپل سر باز زدند
 وارنر صحبت كند، يك آدمِ مديرعامل تايم 4هايش سعي كرد مستقيماً با جف بيوكز ي تالش جابز در ادامه

يي براي آيـپاد تاچ با هم ويديو محصوالت بر سر حقوقِ ،د سال قبلچن. گراي زرنگ كه اصالً جذاب نبود عمل
 حقِ او را به امضاي قراردادي شامل دريافت كه ولي حتي اين هم به جابز كمك نكرد ،توافق كرده بودند

با اين حال سبك كاري صريح و قاطع  .كندمتقاعد  ،بالفاصله بعد از اكران HBOهاي  فيلم نمايشِ انحصاريِ
استراتژيك و توجه به  اش در تفكرِ ي خود، بيوكز هم جابز را به خاطر توانايي به نوبه. كرد بيوكز را تحسين مي
اصلي به كوچكترين  تواند به آساني تمركزش را از مضامينِ استيو مي«: گفت مي. ستود ريزترين جزئيات مي
  ».جزئيات معطوف كند

ي تايم براي آيـپد با بيوكز تماس  مؤسسه ي مجالت ارائه ابز براي رسيدن به توافق پيرامونِوقتي ج
هاي شما را  كس واقعاً مجله هيچ«و » افتضاح است«فت، با اين هشدار شروع كرد كه اوضاع چاپ رگ

ولي  ،كند ميهاي ديجيتالي ارائه  اشتراك عالي براي فروشِ و اينكه اپل دارد يك پيشنهاد» خواهد نمي
گفت كه با اعطاي سهم . بيوكز با هيچ يك از اين نظرات موافق نبود» .گيرند هاي شما قضيه را نمي بچه«

: شد ي تايم به اپل مشكلي ندارد، در واقع خوشحال هم مي مؤسسه هاي ديجيتالِ اشتراك از فروشِ 30٪
  ».گيري درصدت را مي 30گويم، تو يك دانه مجله هم كه بفروشي،  همين اآلن دارم مي«

                                                            
1 Time-Life 
2 Rick Stengel 
3 Josh Quittner 
4 Jeff Bewkes 
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  ».ام ها داشته خب، اين بهترين پيشرفتي است كه تا حاال با شما مطبوعاتي«: جابز جواب داد

 
برايت  ٪30ي من بفروشي و من  اگر تو يك اشتراك براي مجله فقط يك سؤال دارم،«: بيوكز ادامه داد

تو يا من؟-كيست  مجله مالِ كنار بگذارم، مشترك«  
 

  ».توانم اطالعات مشتركين را درز بدهم به خاطر سياست رازداري اپل نمي«: جابز جواب داد
 

مشتركينم مال تو باشند  ي خواهم همه پس بايد يك راه ديگر پيدا كني، من يكي اصالً نمي«: بيوكز گفت
كني اين  بعدي كه مي ات نتيجه داد، كارِ انحصارطلبيوقتي كه چون . كه بعد آنها را توي فروشگاه اپل ببينم

پس متوجه . بفروشمدالر  1دالر بفروشم، بلكه بايد  4گويي مجله را نبايد  من و مي آيي سراغِ است كه مي
 رسانيِ اطالع و حقِآنها  پايگاه اطالعات د، بايد صاحبِنما بشو ي مجله مشترك مردمباش كه اگر قرار است 

 ».مطالب باشيم رسانيِ به روز پيرامونِ ،مستقيم
  

پست،  ژورنال، نيويورك استريت وال او صاحبِ ايِ رسانه تشكيالت .تر بود رت مرداك سادهمذاكره با روپِ
در ديدار با مرداك و . است 1نيوز ي فاكس هايي در سرتاسر جهان، استوديوهاي فاكس و شبكه روزنامه

هاي فروشي از طريقِ اشتراك گروهش، آنها هم اين مورد را مطرح كردند كه بايستي در مالكيت اپل  فروشگاه
مرداك اصوالً آدمي نيست كه راحت باخت را . داد، اتفاق جالبي افتادوقتي جابز به اين تن ن. سهيم باشند

خودش . اي ندارد، شرايط جابز را پذيرفت برنده دانست در اين مورد برگ قبول كند ولي از آنجا كه مي
ولي استيو موافق نبود كه  ،ها باشيم و اصرار زيادي هم كرديم داديم صاحب اشتراك ترجيح مي«: گفت مي
    داد او رضايت نمي. بازي نديدم دليلي براي مسخره ”.كنيم باشد، همين را قبول مي“ :نابراين گفتمب .نبود

  ».پس گفتم باشد، قبول - دادم من هم اگر بودم رضايت نمي-
نظر جابز،  نام دارد و طبقِ 2ي انحصاري براي آيـپد روي آورد كه ديلي مرداك حتي به انتشار يك روزنامه

مرداك شخصاً با يك گروه به كوپرتينو رفت تا . شود اپل فروخته مي استورِ  سنت در هفته در اَپ 99با قيمت 
دهيد  ما اجازه مي به طراحانِ«: پرسيد. عجيب نبود كه جابز از آن متنفر باشد. طراحي اوليه را نشان دهد

هاي ما  و بعد بچه ،جديد زدند آن يك طرحِ اپل از رويِ طراحانِ«: گفت مي. مرداك پذيرفت» تان كنند؟ كمك
ي ما را بيشتر پسنديد كه اين براي  نشان داديم، استيو نسخهرا ده روز بعد برگشتيم و هر دو . يك طرح ديگر

 ».خودمان هم عجيب بود
موفق  است كه زياد هم 3اي تودي.اس.مياني مثل يو رده ديلي، نه مصور است و نه جدي؛ يك محصولِ

ي  وقتي مرداك از او خواست در جلسه. گيري رفاقتي دو نفره بين جابز و مرداك شد ولي باعث شكل ،نشد
سخنراني كند، جابز كه هرگز در چنين جاهايي حاضر  -2010ژوئن -ي نيوز  مؤسسه ي مديرانِ ساالنه
ب داد كه تقريباً دو ساعت طول ي بعد از شام ترتي جيمز مرداك هم يك مصاحبه. شد، استثنائاً پذيرفت نمي

                                                            
1 Fox News 
2 The Daily 
3 USA Today 
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. ها در دنياي تكنولوژي صحبت كرد خيلي صريح و منتقدانه راجع به نقش روزنامه«: گفت مرداك مي. كشيد

شما در نيويورك هستيد ولي “چون . كار و بارمان بر بياييم سامان دادنِ به ما گفت كه سخت است از پسِ
ي ديجيتالي  شبكه رئيسِ اين به مذاقِ» .”ي سيليكان هستند درههاي تكنولوژي در  برهتقريباً تمام خ

جابز رفت  پيشِ ،زياد خوش نيامد و او ناراحت شد، تا جايي كه در آخر 1لئود ژورنال، گوردون مك استريت وال
مرداك وقتي » .من تمام شد شغلِ از دست رفتنِ مرسي، عصر زيبايي بود، حرفت تقريباً به قيمت«: و گفت
لئود سه ماه  مك» .تقريباً درست از آب در آمد«: اي كرد و گفت خنده ،كرد حنه را براي من توصيف ميآن ص
 .از كار بر كنار شد ،بعد

چون  ،نيوز گوش كند از مرداك خواست به نظراتش راجع به فاكس ،جابز در ازاي حضور در آن جلسه
بعد از شام به او . ي مرداك است ي ننگي بر وجهه كهمردم و ل گر، مضر به حالِ ويران ،اين شبكهكه معتقد بود 

مخرب است و تو گروهي از -يا-كار نيست، بلكه سازنده محافظه-يا- خواه جامعه آزادي محورِ ،امروز«: گفت
بايد بهتر . ي ما شده فاكس واقعاً بدل به نيروي مخربي در جامعه. اي كار را آنجا جمع كرده هاي خراب آدم

كرد ك جابز فكر مي» .شما خواهد شد باشيد و اگر مراقبت نكنيد، اين وضعيت بدل به ميراثرداك هم از ه م
من جلساتي با جيمز . رت بلد است بسازد، اما بلد نيست خراب كندروپِ«: فاكس چندان راضي نيست رويكرد

  ».شود گفت فقط همين را مي. كنم او با من موافق بود داشتم و فكر مي
رداك بعدها گفت كه به انتقاداتاين باره به جورهايي ديدگاهش در  يك«: افرادي مثل جابز عادت دارد م

هاي شاون  اي از برنامه هفته يك جابز از او خواست كه اجازه دهد يك نوار تلفيقيِ» .بودها نزديك  چپ
برايش بفرستد تا خودش  -هستند 4ي بيل اُريلي تر از برنامه كرد مخرب كه احساس مي- 3و گلن بِك 2هنيتي

 5خواسته از گروه جان استيوارت گفت كه ميبعدها استيو به من . مرداك موافقت كرد. به قضاوت بنشيند
 » .خوشحال خواهم شد ولي هنوز كه چيزي نفرستاده« : گفت مرداك مي. بخواهد چنين نواري را درست كنند

جابز به شوخي . آلتو رفت ي او در پالو بعد دو بار براي شام به خانه آنها آنقدر عياق شدند كه مرداك سالِ
قصد داشته به  -لورين-خواهش  هاي آشپزخانه را قايم كرده، چون همسر آزادي گفت كه آن دو شب كارد مي

ي خودش حرف جالبي راجع به  گويا مرداك هم به نوبه. خانه بريزد ي مرداك را كف محض ورود، دل و روده
به لبته ااي است،  العاده ي فوق ي استيو تجربه شام خوردن در خانه«: ي جابز زده بود خانه گياهيِ غذاهايِ

افسوس كه وقتي از خودش پرسيدم، » !بزني بيرون ،هاي آن اطراف رستوران شرط اينكه قبل از بسته شدنِ
 .آيد چنين چيزي گفته باشد گفت يادش نمي

كرد و براي جابز  آلتو عبور مي فوريه، مرداك داشت از پالو 24. بود 2011يكي از آن ديدارها در اوايل 
او به شام، چيزي  دعوت استيو هم در پيامِ. جابز است سالگيِ 56دانست كه تولد  ينم. پيام كوتاهي فرستاد

من  تولد جشنِ. لورين را گرفت وتويِ شد جلويِ طوري مي فقط اين«: گفت خودش به شوخي مي. ذكر نكرد
. شام از استنفورد رسيد ارين و ايو هم بودند، ريد هم در اواخرِ» .رت را بياورمبود، پس مجبور شد بگذارد روپِ
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2 Sean Hannity 
3 Glenn Beck 
4 Bill O’reilly 
5 Jon Stewart 
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مرداك اين بود كه در داخل بسيار زيبا اما از  خواست بسازد نشان داد، نظرِ هاي قايقي را كه مي جابز طرح

كرد، مطمئناً  اينكه راجع به ساختنش صحبت مي«: مرداك بعدها به من گفت. است ”كمي بدقيافه“بيرون 
 ».آورد ه وجود ميسالمتش ب زيادي را نسبت به وضعيت اميدواريِ

مرداك،  به نظرِ. چابكي و كارآفريني در يك شركت صحبت كردند القاي فرهنگ راجع به اهميت ،شام سرِ
 قبالً اين عقيده را داشتم كه يك شركت«: گفت جابز موافق بود، مي. سوني در اين كار شكست خورده بود

. مرداك انجامش داد. ستاشدني كه  ي اآلن معتقدمول ،متحد داشته باشد تواند يك فرهنگ واقعاً بزرگ نمي
 ».من هم در اپل از پسش بر آمدم كنم فكر مي

 بخشِ اسبقِ رئيسِ ،مرداك به تازگي جوئل كلين. راجع به آموزش بود ،شام سرِ هايِ صحبت اعظمِ بخشِ
و به خاطر  ،ديجيتال استخدام كرده بود آموزشيِ يك بخشِ شهرداري نيويورك را براي تأسيسِ آموزشِ

ولي در  ،اعتنا بود تواند آموزش را متحول كند، بي داشت كه اگر چه جابز نسبت به اين ايده كه تكنولوژي مي
بلعيده  ،ديجيتال محتواهاي آموزشيِ كاغذي، توسط هاي درسيِ كتاب اين مورد با او توافق داشت كه فروشِ

 .خواهد شد
اعتقاد . هاي درسي بود آن را داشت، كتاب متحول كردنِ و كار بعدي كه جابز قصدكسب  ،در حقيقت

8 داشت كه اين، يك تجارت اين بود  نگرانِ ،حال در عينِاو . ديجيتال خواهد بود ميليارد دالري براي صنعت
موزان قرار آ در اختيارِ دانشوسايل  هاي نگهداريِ قفسه ،امنيتي كه چون بسياري از مدارس به داليلِ

آيـپد اين مشكل «: گفت مي. هاي سنگين روي دوش هستند كوله ها مجبور به حملِ ، خيلي از بچهدهند نمي
 هايِ نسخه نگارشِ درسي را برايِ بِتُكُ ايِ هاي حرفه اش اين بود كه نويسنده ايده» .را هم حل خواهد كرد

عالوه . نمايدهاي اصلي آيـپد بدل  به يكي از ويژگي را ها ي اين كتاب ارائهو  كند، استخدام ها كتاب ديجيتاليِ
براي مشاركت با ) 1اجوكيشن  مثل پيِرسون(نشر  مؤسسات مديرانِ بر اين، جلساتي را هم به منظور ترغيبِ

ها را  بايد كتاب ها اينكه معلوم نيست كدام يك از ايالت كار به دليلِ فرآيند«: گفت مي. اپل ترتيب داده بود
مجاني روي آيـپد عرضه كنيم، ديگر  درسي را به صورت  بِتُولي اگر بتوانيم كُ دچار مشكل شده، ييد كند،تأ

ي ديگر ادامه خواهد يافت و به گمانم  ها براي يك دهه ايالت مفتضحِ يِاقتصادوضع . نيازي به تأييديه نيست
  ».مالي را بدهيم جوييِ شكالت و صرفهفائق آمدن بر م فرصت ،هاي محلي توانيم به دولت با اين كار مي

                                                            
1 Pearson Education 
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 فصل س و ُنه
  

  هايِ جديد جنگ
 

 ها پژواک قدیمو 
  
  
  
  

  بسته باز در مقابل متنْ متنْ: گوگل
  

، جابز يكي از تاالرهاي شهرداري را اجاره كرد تا با 2010ي  چند روز پس از رونمايي از آيـپد در ژانويه
جديد، شروع كرد به  انقالبيِ محصولِ خوشحالي از بابت به جايِ. اپل جلسه بگذارد اصليِ مقرِ كارمندانِ

 جابز از خيزشِ. هاي هوشمند ارائه كرده بود اَندرويد را براي تلفن عاملِ بدگويي از گوگل كه به تازگي سيستم
ي  ما وارد حيطه«: گفت مي. عصباني بودنهايت  بي ،هاي همراه تلفن گوگل براي رقابت با اپل در صنعت

. آيـفـُن است قصدشان كشتنِ. اشتباه نكنيد. ما تجارت اند تويِ موتورهاي جستجو نشديم ولي آنها پا گذاشته
اللحني در  دوباره سخنان شديد اوجلسه عوض شد،  وقتي موضوعِ ،چند دقيقه بعد» .گذريم ازشان نميولي ما 

اين . ديگر بگويم قبلي و يك چيزِ خواهم برگردم سر موضوعِ من مي«: ل بيان كردگوگ معروف حمله به شعارِ
شيطان نباش“ عبارت،” محض است مزخرف.«  

در  ،وقت گوگل مديرعاملِ ،اريك اشميت. اند جابز اين بود كه دوباره به او خيانت كرده شخصيِ احساسِ 
     و مؤسسين گوگل، لَري پِيج و سرگي برين او   .ي اپل بود مديره ي آيـفـُن و آيـپد عضو هيئت توسعه زمانِ

اَندرويد داشت  لمسيِ كاربريِ  رابط. كرد له شدن مي جابز احساسِ. دانستند خود مي رشدرا م - استيو-
را  - هاي كاربردي شكل و شمايل آيكانو چندگانه، حركت لغزشي،   مثل لمسِ-هاي بيشتر و بيشتري  ويژگي

  .داد خود جاي مي كه همه دستاوردهاي اپل بودند، در قالبِ
در مقر اصلي گوگل در  2008سال . ي اَندرويد منصرف كند تر كوشيده بود گوگل را از توسعه جابز پيش
راه  ،1اَندي رابينيعني  ،ندرويدي اَ گروه توسعه يك دعواي اساسي با پِيج، برين و رئيسِ ،آلتو نزديكي پالو
هاي مربوط به  ي اپل بود، براي همين خودش را از بحث مديره شميت آن موقع در هيئتا. (انداخته بود

گوگل به  خوبي با ما داشته باشند، دسترسيِ بهشان گفتم اگر روابط«: گفت جابز مي.) آيـفـُن كنار كشيد
به گوگل  اس. اُ. آي خانگيِ ي  دهم يك يا دو آيكان در صفحه طور قول مي كنم و همين آيـفـُن را تضمين مي

هاي آيـفـُن  ي اَندرويد و استفاده از ويژگي اما همزمان تهديد كرد كه اگر گوگل به توسعه» .اختصاص بدهم

                                                            
1 Andy Rubin 
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آيـفـُن را  مِلَسهاي م گوگل تقليد از ويژگي. واهد كردشك از آنها شكايت خ چندگانه ادامه دهد، بي لمس نظيرِ

اَندرويدي معرفي كرد كه از  يك گوشيِ HTC ، شركت2010ي  ولي در ژانويه ،كار خارج كرد از دستورِ
به همين دليل هم . آيـفـُن برخوردار بود هاي ظاهري و حسيِ چندلمسي و بسياري ديگر از ويژگي دستورات

  .است ”مزخرف“گوگل  ”شيطان نباشِ“ شعارِ  كه گفت )،در سالن شهرداري( نيجابز در آن سخنرا
ي خود شكايت كرد كه  شده ثبت اختراعِ 20 حقوقِ به خاطر نقضِ) و نيز اَندرويد( HTCاز اين رو اپل از 

 دو لمسِ ”،بشهبكش تا باز “چندلمسي،  دستورِچندين : خورد به چشم مي اختراعات حقِاين  ،در بين آنها
 وضعيت سنسورهاي تشخيصِ و نيز نصبِ ،شگون گرفتنين) آن بر عكسِ(دو انگشتي و  متوالي براي زوم، زومِ

. آلتو نشسته بوديم ي پالو ي شكايت تنظيم شد، در خانه اي كه پرونده همان هفتهدر . تلفن افقي يا عموديِ
گفت مي .افروخته نديدم هرگز استيو را آنقدر بر ،مان آشنايي در تمام مدت :  

  
»را به فنا  پاره كردي و فروش اپلِ آيـفـُن را تكه ،كثافت گوگل، تويِ“ :گويد ما به زبان ساده مي شكايت
 40از حساب بانكي  سنتاگر الزم باشد تا آخرين نفس و تا آخرين . بزرگ است اين يك سرقت ”.دادي

دزدي  چون يك محصولِ ،اَندرويد است نابوديِقصدم . اين ستم خواهم كرد دفعِ اپل را صرف ميليارد دالريِ
دانند  اند چون مي مرگ ترسيده آنها تا سر حد. اين قضيه جنگ به پا كنم هيدروژني سرِ حاضرم با بمبِ. ستا

  ».آشغالندهمه  -1گوگل اسناد اَندرويد، سرويسِ-گوگل  جستجو، محصوالت به غير از موتورِ. كه مجرمند
  

ي اپل استعفا  مديره بعد از اين سرزنش، جابز تماسي از اريك اشميت كه تابستان قبل از هيئت زچند رو
: گفت اشميت مي. آلتو قرار گذاشتند اي در مركز خريد پالو او در كافه به پيشنهاد. دريافت كرد ،داده بود

»زديم شخصي حرف مي وقت را داشتيم راجع به مسائلِ نصف، ين بحث گذشت كه گوگل ديگر به ا و نصف
گوگل واقعاً . دوم رسيد، بيشتر جابز فك زد بحث كه به موضوعِ» .هاي محيط كاربري را از اپل دزديده طراحي

تان را حين ارتكاب جنايت گرفتيم، من اصالً  مچ«: كرد ناراحتش كرده بود و او اين را با آب و تاب بيان مي
خودم . گيرم هم كه پيشنهاد كنيد، نميدالر ميليارد  5. خواهم تان را هم نمي پول. اي به مصالحه ندارم عالقه

اما اين » .ي من است هاي ما برداريد، اين تمام خواسته خواهم دست از سر ايده فقط ازتان مي. كُلي پول دارم
  .ديدار هم هيچ مشكلي را حل نكرد

. كرد ي تاريخي هم آن را تشديد مي تر وجود داشت كه جنبه بنيادي يك مشكلِ ،اين مجادله در بطنِ
آزادانه به  ،آن بازِ في كرده بود؛ كدهاي متنْمعر ”باز“ عاملِ اَندرويد را به عنوان يك سيستم ،گوگل
جابز هميشه . ساختند، نصب شود هايي كه مي ها و تلبت شد تا بر روي تلفن ارائه مي  افزار هاي سخت سازنده

در . خود يكپارچه كند افزارِ عاملش را كامالً با سخت ي متعصبانه را داشت كه اپل بايد سيستم اين عقيده
افزار واگذار نكرد و سرانجام  هاي سخت سازنده مكينتاش را به سايرِ عاملِ سيستم يسانسِاپل ل ،1980ي  دهه

 آن موقع هم در ذهنِ. آورد ي خود در سلطه عظيمي از بازار را تحت مايكروسافت با سياستي بر عكس، بخشِ
 .مك كاربريِ رابط نِپاره كرد مترادف بود با تكه ،افزاري هاي سخت ويندوز به شركت جابز، اعطاي ليسانسِ
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، دقيق نبود ولي 2010و استراتژي  گوگل در سال  1980ي  استراتژي مايكروسافت در دهه شباهت ميانِ

 عصرِ ي بزرگ مناقشه يادآورِ ،اين منازعه. جابز باشد خشمِ ي آتشِ كننده و برانگيزنده آنقدر بود كه ناراحت
 كه طبقِ  آيا بهتر بود ”.يكپارچه در مقابل گسسته“ :استيو يا از منظرِ ”باز، بسته در مقابلِ“: ديجيتال بود

يك  طوري در قالبِ ”افزار و محتوا نرم ،افزار سخت“، گرايي كمال جابز براي و وسواسِكنترل  به اپل اعتقاد
ن و ي كاربري ساده ارائه شود؟ يا اينكه بهتر بود به كاربرا منضبط تلفيق شوند كه يك تجربه سيستمِ
هاي  سازگار با دستگاه افزاريِ نرم هايِ سيستم بيشتري داده شود تا بتوانند با ايجاد انتخابِ كنندگان حقِ توليد

استيو روش خاصي «: اشميت بعدها به من گفت. خود بيابند خالقيت هاي بيشتري براي بروزِ مختلف، راه
ي  ل قبل است؛ يعني اپل در مقام نوآور و نابغهسا 20همان  درست مثلِ ،ي اپل دارد كه امروز براي اداره

 ِ محاسن سيستم. عامل دستكاري كنند خواهند مردم بدون اجازه توي سيستم آنها نمي. هاي بسته سيستم
بهتري است، چون  رويكرد ”باز متنْ“ولي گوگل اين اعتقاد را دارد كه . شود خالصه مي ”كنترل“بسته در 
  » .كننده آزادانه براي مصرف و البته انتخابِ  و رقابت بيشتر، شود به خالقيت منجر مي

  
 ْباز متن ي خودش به جنگ با گوگلِ بسته متنْ بيل گيتس چه فكري كرد وقتي جابز را ديد كه با استراتژيِ

: به من گفت! او هم انجام داده بود؟ چنين كاري را در مقابل خود ،پيش سالِ 25رفته، به خصوص كه جابز 
د، البته بسته به رَب بسته بودن هم محاسن خودش را دارد و واضح است كه خيلي مواقع كاربر از آن سود مي«

س، ا .اُ .ولي اضافه كرد كه عدم اعطاي ليسانس آي» ي كاربري را كنترل كنيد اينكه شما چقدر بتوانيد تجربه
ها و  به عالوه اينكه رقابت بين دستگاه. دهد به رقبايي مثل اَندرويد فرصت تسخير سهم بيشتري از بازار را مي

 در گفتگويي ديگر. بيشتر نيز خواهد شد ها و خالقيت انتخاب منجر به گسترشِ ،هاي مختلف توليدكننده
اپل  مكعبيِ اش به فروشگاه كنايه» اند، م نساختهرَپارك ه سنترال نزديك شان، ها كه همه اين شركت«: گفت

» .زنند مشتري، دست به خالقيت مي اصل رقابت براي جذبِ بلكه دارند بر اساسِ« :وددر خيابان شماره پنج ب
ها  كننده كامپيوتر به اين دليل رخ داده كه مصرف ها در بخشِ پيشرفت گيتس اشاره كرد كه بيشترِ

كنم  فكر مي«: همراه هم نيست هايِ تلفن آن در بازارِ و اينكه اجتنابي از وقوعِ ،اند هاي زيادي داشته انتخاب
در بلند مدت، اين كه ام و معتقدم  باز پيروز شود، البته من خودم متعلق به همين جبهه متنْ سرانجام رويكرد

  ».به هم پيوسته به ما جواب نخواهد داد چيزهايِ
 

 ،شده و يكپارچه كنترل او به يك محيط ايمانِ. اعتقاد داشت ”به هم پيوسته چيزهايِ“جابز به اين 
هاي  وقتي صحبت. بلعيد بيشتري از بازار را مي تزلزل باقي ماند حتي با اينكه اَندرويد روز به روز سهمِ بي

كه ما و اينكنيم،  گويد كه ما كنترلي بيش از آنها اعمال مي گوگل مي«: اشميت را با او در ميان گذاشتم گفت
و بيش  مختلف هاي نمايشگرهايي با سايز. اَندرويد آشغال است، اش نگاه كن خب به نتيجه. ايم و آنها باز بسته

ولي  ،رقابت در بازار باشد توانست سرانجام پيروزِ گوگل مي حتي با اينكه رويكرد» .ي گوناگون از صد نسخه
دهيم  انجامش مي. اين براي پول نيست. باشم اني كاربر تجربه من دوست دارم مسئولِ«: جابز از آن بيزار بود

  » .خواهيم محصوالت عالي بسازيم، نه آشغالي مثل اَندرويد چون مي
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  و كنترل ،استور ، اَپ1فلَش
  

شهرداري، گوگل را  در سالنِ. هاي ديگر هم بروز يافت جابز براي كنترل يكپارچه، در جنگ اصرارِ
 فلَش را يك خوك :ها كرد سايت ادوبي براي وب اي شركت چندرسانه سابقه به پلتفرمِ آويز و هجومي بي حلق
درست شده و در آخر گفت كه آيـفـُن و آيـپد هرگز از  ”تنبل“هاي  مصرف خواند كه توسط آدم بي خپلِ

ي  تكه چهل  فلَش يك لحاف«: من گفت همان هفته هم به خود در اواخرِ. آن پشتيباني نخواهند كرد
 ».العاده بدي دارد امنيتي فوق افتضاح و مشكالت ت كه كارآييِتكنولوژيك اس

ي كدهاي  براي ترجمه -ادوبي خود محصولِ- ر سفَم ي كاربردي كه از يك ابزارِ اپل حتي تعدادي برنامه
س ا .اُ .آن با آي سازگاريِ اصالً امكانِ ،قرار داد تا ديگرتحريمِ خود  كردند را هم در ليست فلَش استفاده مي
هاي مختلف  ساخت برنامه دهندگان امكانِ ، كه به توسعهمفَسرهاي  جابز استفاده از برنامه. وجود نداشته باشد

اجراي  امكانِ«: گفت كرد و مي داد، تحقير مي عامل را مي آنها براي چندين سيستم و سپس سازگار كردنِ
ما كلي . همه چيز بر كوچكترين مخرج مشترك هاي مختلف، يعني تقسيم كردنِ عامل فلَش روي سيستم

 بين تمامعامل را بهتر كنيم، پس اگر قرار باشد ادوبي فقط با توابعي كه  كنيم تا سيستم تالش مي
براي همين هم به . ها نفعي نخواهند برد دهنده ديگر توسعه ،به خوبي كار كند مشترك استها  عامل سيستم

اس بهتر  .اُ.  هاشان روي آي استفاده را ببرند تا برنامه ما كمالِ عاملِ سيستم هاي برترِ آنها گفتيم كه از ويژگي
 متمايز بودنِ ويژگيِ از دست رفتنِ :در اين مورد حق با او بود» .ديگري كار كند عاملِ از هر سيستم

  .بودشركت  مرگ به معنايِ -و دل HPهاي  دستگاهتجاري شدن آنها مثل يعني -هاي اپل  عامل سيستم
گذاري كرد و هر دو با هم  در ادوبي سرمايه 1985تر هم در ميان بود؛ اپل به سال  البته يك دليل شخصي

» .با كمك من بود كه ادوبي جايي روي نقشه پيدا كرد«: كرد ميجابز ادعا . روميزي را رقم زدند انقالب نشرِ
ويديو و چند  تدوينِ افزارِ نرم يعني بعد از بازگشت به اپل، از ادوبي تقاضا كرد كه رويِ ،1999او در سال 

 ادوبي مواجه شد زيرا آنها رويِ ولي با امتناعِ ،عامل آن كار كند محصول ديگر براي آيـمك و سيستم
گفت جابز مي. شد ادوبي بازنشسته مؤسسِ 2اندكي بعد، جان وارناك. ويندوزي تمركز كرده بودند محصوالت :

»واقعي بود و با هم در ارتباط بوديم ادوبي خارج شد، او يك مخترعِ وقتي وارناك رفت انگار روح از كالبد .
  ».دان بعد از او يك مشت كت و شلواري سر كار آمدند و شركت بدل شد به زباله

 جابز ترتيب و به او لقبِ بر عليه اي سايبري حمله ،فلَش در فضاي اينترنت حاميانِادوبي و  وقتي فدائيانِ
 او و عضوِ بيل كَمپبِل، دوست. ي سرگشاده منتشر كند ي افراطي دادند، تصميم گرفت يك نامه كننده كنترل
اين طور به نظر واقعاً «: جابز از او پرسيد. آلتو آمد تا آن را مروري كند ي پالو به خانه ،ي اپل مديره هيئت

» !دواينها حقايقند، بفرستش برَ ،نه«: كَمپبِل گفت» كشم؟ مي چهارميخرسد كه من دارم ادوبي را به  مي
گري كَمپبِل، جابز نتوانست مقاومت  مربي ولي با وجود ،فلَش متمركز بود فنيِ بر اشكاالت ،نامه اعظمِ بخشِ

                                                            
1 Flash 
2 John Warnock 
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ي  دهنده ادوبي آخرين توسعه«: وسط كشيدنيز دو شركت را  ي پر از مشكلِ كند و در انتهاي متن، تاريخچه

 ».تحت پوشش قرار دادرا كس ا .اس .خصوصي بود كه مك اُ بخشِ
پلتفرمي را ارتقا داد و ادوبي نيز با  رهاي بينسفَهاي مرتبط با م اپل برخي از محدوديت ،همان سال

 جنگ. اس بهره ببرد .اُ .آي هاي كليديِ توانست از قابليت ديگر به ميدان آمد كه مي سرِي يك ابزار مفَ عرضه
موجب شد ادوبي و  ،هاي بهتري داشت كه در انتها شديدي در گرفته بود ولي در اين ميان جابز استدالل

 .كليدي آنها بكنندهاي  و ويژگي ،كاربري آيـفـُن و آيـپد ي بهتري از رابط استفاده ،ها دهنده ساير توسعه
  

موجود در  هاي كاربرديِ اش بر روي برنامه سختگيرانه مربوط به كنترلِ باحثاتم جابز در ماجرايِ
ويروس  هايي كه حاويِ برنامه تري را پشت سر گذاشت؛ محافظت در برابرِ دوران به مراتب سخت ،استور اَپ

هايي كه براي دور  ي برنامه ممانعت از ارائه. منطقي بود ،كردند كاربران را تهديد مي خصوصيِ بودند يا حريمِ
ولي جابز . بردند هم الاقل منطق تجاري داشت هاي تبليغاتي مي سايت آيـتونز كاربران را به وب زدن فروشگاه

اپل،  بازرسانِ هايي گرفتند كه از نظرِ برنامه و تصميم به تحريم تمامِ ندو گروهش پا را از اين هم فراتر گذاشت
  .ندكرد نگاري را دنبال مي هرزه سياسي، يا ترويجِ مردم، ايجاد اغتشاشات اهدافي مثل بدناميِ

 با مضمونِ 1مارك فيوره هاي انيميشنيِ ايفاي اين نقش زماني به مشكل بدل شد كه اپل يكي از برنامه
دوگانه  سياسي را رد كرد، چرا كه به سياست المللي بود،  بين قوانينِ ه ناقضِشكنجه ك بوش در قبالِ ي دولت

 مقاالت را به خاطرِ 2ي پوليتزر ه جايزهرفيو كه وقتييعني  ،2010 آوريل سالِ در ماه ،اپل تصميمِ. تاخت مي
هميشگي  سياست لذا شركت مجبور به نقضِ. كارتوني دريافت كرد، علني و در مراسم مذكور به آن اشاره شد

ي  مان مقصر هستيم، همواره براي ارائه ما به خاطر اشتباهات«: و جابز ناچار از عذرخواهي علني شد ،خود
ولي همچنان -ممكن هستيم  ترين شكلِ يادگيري به سريع ايم و در حالِ خود كوشيده بهترين عملكرد

  ».ها منطقي هستند معتقديم كه اين محدوديت
شوم دامن زد كه اين اپل است كه  مِهومحض بود و به اين تَ اهفراتر از يك اشتب ،علني آن عذرخواهيِ

 هايي را ببينند و چه مطالبي را بخوانند، چيزي كه حداقل در مورد كاربرانِ كند كاربران چه برنامه انتخاب مي
بدل : خطري غيرقابل انكار قرار گرفت بدين صورت بود كه جابز در معرضِ. كرد آيـپد و آيـفـُن صدق مي

پس قضيه را جدي . اش را داده بود ي نابودي وعده ”1984“كه خود در آگهي  ،مطلقي مِِِيِقَ شدن به نماد
نيويورك تايمز زنگ زد و بر سر اين موضوع بحث كرد كه  نويسِ ستون 3گرفت و يك روز به تام فريدمن

از فريدمن خواست رئيس  .سانسور به نظر نرسند ها را طوري طراحي كند تا شبيه چطور در اپل محدوديت
او گفت كه اين قضيه به  رئيسِولي  ،ي مشاوره شود و به طراحي رويكردهاي نظارتي كمك كند يك كميته

اي شكل نگرفت منافع خواهد انجاميد، از اين رو هرگز چنين كميته تضاد. 
ما اين «: گفتيكي از مشتريان ايميلِ جابز در پاسخ به . ديگري بدل شد نگاري هم به مشكلِ هرزه
 انحراف نگاري را از آيـفـُن دور نگه داريم، كساني كه دنبالِ ي اخالقي را براي خود قائليم كه هرزه وظيفه

 ».به سراغ اَندرويد بروندتوانند  ، مياخالقي هستند
                                                            

1 Mark Fiore 
2 Pulitzer 
3 Tom Friedman 
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 2گو تكنولوژيك به نام ولي يك سايت ، سردبير1ِايميل با رايان تيت منتج به رد و بدل شدنِ نظر، اين

ي  گيرانه سخت با ارسال ايميلي براي جابز، كنترلِ ،خورد ميشرابي مرد افكن او يك روز عصر كه داشت . شد
ساله بود، تو چه احساسي نسبت به شركتت  20اگر ديالن امروز «: نوشت. استور را تقبيح كردهاي اَپ  برنامه

ها براي  دارد؟ انقالب ”گري انقالبي“ين ربطي به افتاد كه آيـپد كوچكتر داشتي؟ آيا اصالً باب به اين فكر مي
 ».آزادي هستند مرد

 آره، آزادي از شرّ«: شب از نيمه گذشته بود .چند ساعت بعد جوابش را داد ،جابز براي غافگير كردن تيت
هايي كه باتري موبايلت را خالي  دزدند، آزادي از دست برنامه هايي كه اطالعات شخصي تو را مي برنامه

 ،كامپيوتر هاي قديميِ بعضي از بچه ،زمانه عوض شده. ستاآره، اينها آزادي . نگاري كنند، آزادي از هرزه يم
  ».طور است واقعاً هم همين. شود كنند دنياي آنها دارد محو مي احساس مي

موضوع  ديگر مطرح كرد، بعد دوباره برگشت سرِ مطالبي راجع به فلَش و مسائلِ ،بعدي تيت در ايميلِ
و فكر ! نگاري خوب است هرزه. خواهم را نمي ”نگاري آزادي از هرزه“داني چيست؟ من  و مي«: سانسور

 ».كنم زنم هم باهاش مشكلي نداشته باشد مي
موضوع فقط آزادي نيست، اپل سعي دارد كاري . برايت مهم شود ،شايد وقتي پدر شدي«: جابز پاسخ داد

از اينها كه بگذريم، تو چه «: و در آخر نظري غافلگيركننده نوشت» جام دهدكه به صالح كاربرانش هست را ان
ق بزني و اي؟ يا فقط بلدي به ديگران ن نازي؟ خودت چيزي درست كرده اي كه بهش مي كار كرده

  »؟!ارزش جلوه دهي هاشان را كم انگيزه
عاملي يافت كه رو در رو با توان مدير به ندرت مي«: خود نوشت در سايت. تيت تحت تأثير قرار گرفت

بزرگ است، نه فقط به خاطر اينكه شركتش  يك اعتبارِ جابز اليقِ. ها بحث كند نويس الگ مشتريان و وب
وي نه . امريكايي ي مديرانِ افتاده جا قالبِ ، بلكه به خاطر شكستنِكند ميموفقي توليد  چنين محصوالت

كند؛  قوي تأسيس و سپس بازسازي كرد، بلكه علناً از آنها دفاع هم مي اعتقادات فقط شركت خود را بر اساسِ
ها با اين موضوع موافق  نويس بسياري از وبالگ» .آخر هفته يك روزِ تعارف و حتي ساعت دو صبحِ با قوت، بي

او كرد؛  افتخار مي هم احساسِ ”جابز“. روانه شد ”او“فراواني به جانب  آميزِ هاي ستايش بودند و ايميل
 .من فرستاد ها را برايِ اش با تيت و تعدادي از آن تمجيد مشاجره

اپل را  اپل وجود داشت زيرا آنهايي كه محصوالت هنوز چيزي دلسردكننده راجع به قوانينِ ،با اين همه
 سايت. نگاري دسترسي داشته باشند هرزه شاملِ سياسي يا موارد هايِ قادر نبودند به كارتون ،خريدند مي
را به راه انداخت و » خواهم نگاري مي استيو، من هرزه آره« جنبشِ اينترنتيِ  eSarcasm.com يِهكافُ

يا اين، يا . مستهجن ببينيم ساعته بايد تصاويرِ 24كثافت منحرفي هستيم كه  دينِ بي هايِ ما آدم«: نوشت
مان  تا يك ديكتاتورِ تكنولوژيك نتواند براي ،سانسور بدونِ ي بازِ ي جامعه ايده رويم دنبالِ اينكه ما هم مي

 ».تصميم بگيرد كه چه ببينيم و چه نبينيم
گيزمودو وارد درگيري شدند، به خصوص زماني كه  سايت يعني وب ،وگ ي ولي جابز و اپل بارها با همسايه

گذاشته بود، قبل از اي جا  اپل در كافه را كه يكي از مهندسينِ 4يك نسخه از آيـفـُن  اين سايت تصاويرِ

                                                            
1 Ryan Tate 
2 Valleywag 
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مذكور  ي خبرنگارِ اپل به خانه شكايت وقتي پليس، بر اساسِ. روي اينترنت فرستاد ،محصولرسميِ  معرفيِ
آميخته؟  كشي در هم با گردن ،كنترل رد، اين سؤال در اذهان مطرح شد كه آيا جنونِهجوم ب  

 وقتي استيو در فوريه به نيويورك رفت تا با سرانِ. اپل بود جابز و طرفدارانِ جان استيوارت از دوستانِ
خصوصي داشت ولي اين باعث نشد استيوارت از تعقيبش در  با او هم يك ديدارِ ،ها مالقات كند رسانه
اصالً قرارمان اين «: خود گفت نظيرِ بي طنزِ با آن لحنِ هايش، برنامهدر يكي از او . دست بر دارد 1شو ديلي
ولي حاال چي؟ مثالً . خور ها شماها ياغي بوديد نه توسري هي بچه! قرار بود مايكروسافت شيطان باشد! نبود

بزرگ را؟ بد نيست توي آينه يك  هاي غلبه بر قيمِ را يادتان رفته، آن آگهي 1984شويد؟ سال  مي  داريد آدم
 »!نگاهي به خودتان بكنيد

آرت لوينسون درست بعد از . مديره مورد بحث قرار گرفت اعضاي هيئت اين مشكل بينِ ،بهار نتهايِدر ا
تواند با  او مي. معلوم است كه استيو تكبر دارد، با شخصيتش گره خورده«: گفت ،ناهار صرف هنگامِ ،جلسه

ن تكبر، وقتي اپل در موضع اي» .عمل به كرسي بنشاند العمل نشان دهد و عقايدش را با شدت فكري عكس بي
بايد با «: همراه بود و به قول لوينسون هايِ تلفن بازارِ ك اپل غولِولي آنَ. آورد ضعف بود مشكلي پديد نمي

اَل گُر هم در آن » .كرديم شديم و تكبر را از خودمان دور مي گذر از اين مرحله، به يك شركت بزرگ بدل مي
تك به پ ديگر پرتابِ اآلني اپل به سرعت در حال تغيير است،  بقهسا«: جلسه اين موضوع را مطرح كرد

استيو در . دانند ميبزرگ است و مردم اين رفتارها را تكبرآميز  حاال اپلْ. بزرگ مطرح نيست مِيِقَ سمت
  ».فروتن شود تا در موضع يك غولِ خور بودن بهتر ظاهر مي توسري موضعِ

 :اپل اين است كه سرزنشِ علت ،بعداً به من گفت. ي داشتكم ها صبرِ اين حرف جابز در مقابلِ
نظرش راجع » .مان كنند پاره گويند و سعي دارند تكه سرمان دروغ مي هايي مثل گوگل و ادوبي پشت شركت«

  ».كش نيستيم اين نيستم، چون ما گردن من نگرانِ«: كرد چه بود؟ گفت كشي مي به اينكه گاهي اپل گردن
 
  

  طراحي بر ضد مهندسي: گيت آنتن
 

تنشي دائمي وجود  ،طراحان و مهندسين مصرفي، بينِ ي محصوالت هاي توليدكننده در بسياري از شركت
ي خود بايد مطمئن شود كه  وظيفه محصول است و گروه دوم به حسبِ اول عالقمند به زيباسازيِ دارد؛ گروه
در اپل كه جابز هم طراحي و . آيد ضروري خود بر مياصلي و  ايفاي وظايف به خوبي از پسِ ،توليدي محصولِ

 . هاي ديگر بود بيشتر از شركت شنخواست، اين تَ هم مهندسي را در اوج مي

خالق شدند، همواره ترديدهاي  بدل به دو شريك) مدير ارشد طراحي(كه او و جاني آيو  1997از سال 
 اعتقادشان به اينكه طراحيِ. پنداشتند كه باألخره بايد روزي بر آنها فائق آمد هايي مي مهندسين را بهانه

. مهندسي را تقويت كند، با موفقيت آيـمك و آيـپاد به ايمان بدل شد انسانيِ هاي فرا تواند قابليت نظير مي بي
داشتند و  مضاعف وا مي الن كار ناشدني است، آيو و جابز آنها را به تالشِگفتند فُ ديگر هر گاه مهندسين مي

 ،آيـپاد نانو براي مثال در مورد. كوچك گريزي نبود البته از اشكاالت. داد ها نتيجه مي معموالً هم اين تالش
 ذيرفت و گفت كه از خلوصِشفاف را نپ خراش برداشتن بود، زيرا آيو استفاده از روكشِ مستعدكه بايد گفت 

                                                            
1 Daily Show )م.يكي از مشهورترين شوهاي تلويزيونيِ طنز در امريكا(  
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 آيو به جنگ ي طراحيِ ، سليقه4ي آيـفـُن  ولي در پروژه .زا نبود اين مورد بحران. طراحي خواهد كاست

 متريالِ ،فلزات! شود آنها را تغيير داد واقعيت هم نمي ي تحريف فيزيك رفت كه حتي با دايره ثابت قوانينِ
الكترومغناطيس را  امواجِ نيز جريانِ 1مايكل فارادي. روند ه شمار نميمناسبي براي قرارگيري در كنار آنتن ب

تواند به  مي ،يك تلفن رِفلزي دو قابِ بنابراين وجود. آن فلز نشان داد، نه از ميانِيك  سطحِ رِبه دو
نقصان  هاي ورودي يا خروجي را دچارِ منجر شود كه سيگنال ”قفس فارادي“چيزي معروف به  گيريِ شكل
 پالستيكي طراحي شده بود ولي آيو آن را مخربِ يك بخشِ ،نخستين آيـفـُن زيرينِ در قسمت. كند مي

با جواب . باريك آلومينيومي دور تلفن قرار گيرد دانست و از اين رو پيشنهاد كرد يك نوارِ طرح مي يكپارچگيِ
 ،اين قطعه. گذاشت 4آيـفـُن  ورِيل داست يك قابِ) بلكه ،نه يك نوار باريك(اين طرح، آيو  دادنِ

  .كرد بخشي از آنتن هم ايفاي نقش مي و در ضمن به عنوانِ ،براق بود ارتلفن و بسي ي ساختارِ كننده تقويت
كوچك  يك شكاف فلزي بايد دارايِ آنتن، قابِ نقشِ ايفايِ برانگيز بود؛ به منظورِ اين طراحي چالش

 گروه. شد منجر به كاهش سيگنال مي ،دست انگشت يا كف آن با نرميِ اتفاقيِ بود، شكافي كه پر شدنِ مي
ولي آيو گفت  ،اين مشكل ممانعت به عمل آيد پوشاندن سطح فلز را ارائه كرد تا از بروزِ پيشنهاد ،مهندسي

ولي او باز  ،جابز رسيد مشكل در جلساتي متعدد به سمع و نظرِ. فلز خواهد كاست ظاهرِ از براقيِ روكش،كه 
آييد و آنها هم  بر مي مشكل بنابراين گفت كه شما از پس. دهند ها آدرس غلط مي هم پنداشت كه مهندس
  .به حرفش گوش كردند

عرضه شد، در ظاهر عالي  2010در ژوئن  4وقتي آيـفـُن . اشكال از كار در آمد بي ”تقريباً“ ،آن طراحي
گرفتيد، به خصوص  مطمئن در دست مي ياگر تلفن را به شكل: به زودي كشف و برجسته شدمشكل بود ولي 
 مشكلي كه احتمالِ ؛رفت كرد، تماس از دست مي ر ميكوچك را پ شما آن شكاف چپِ دست اگر نرميِ

جابز بود  ساخت، يكي از قوانينِ در دست محصوالت از آنجايي كه رازداري در مورد. بروزش يك به صد بود
 عملكرديِ هايِ حتي تست )،هم الكي بود گيزمودو رفت ي تلفني كه روي سايت نيد بدنهشايد بد نباشد بدا(

توني فيدل . به عمل نيامد 4هم براي آيـفـُن  - گذارند الكترونيكي پشت سر مي هايِ دستگاه كه اكثرِ-معمول 
طراحي در مقابل اولويت دادن به “اصلي اين است كه آيا اين دو سياست، يعني  سؤالِ«  :بعدها گفت

كند  به اپل كمك مي ”در دست ساخت محصولِ افشاي اطالعات اعمال محدوديت در مورد“و  ”مهندسي
بدي است و اين همان اتفاقي بود كه در مورد  چيزِ ،بدون نظارت كلي بله، ولي قدرت يا خير؟ از منظرِ

  ».رخ داد 4آيـفـُن 
مان زد،  ، يعني همان محصولي كه ما با ديدنش در جا خشكساخت اپل نبود 4اگر اين محصول، آيـفـُن 

اپل، مشكل تا آنجا پيش رفت  ولي در مورد. شد تيتر خبرها نمي ”قطعِ يكي از هر صد تماس“قطعاً مشكلِ 
جوالي، يكي از مشتريان پس از  كه در اوايلِ باال گرفتو التهاب زماني  شد، معروف ”گيت آنتن“كه به 
 .كند نمي توصيهآنتن، خريد آن را  مشكلِ گفت كه به خاطرِ ،4هاي سخت روي آيـفـُن  تست انجامِ

به تدافعي  در ابتدا حالت. شروع شدهاوايي بود كه سر و صداها  ي كُنايِ جابز براي تعطيالت در دهكده
 گريِ چيزي جز موزي ورزيد كه اين تلفني داشت و جابز اصرار مي آرت لوينسون دائم با او تماسِ. گرفتخود 

بيا «: لوينسون با فروتني اصرار كرد» .خواهند اپل را از پا در بياورند مي«: گفت مي. گوگل و موتوروال نيست

                                                            
1 Michael Faraday 
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با  ، زيراخوشش نيامد چندان از آن اپل را گوشزد كرد كه جابز و قُلدريِ» اگر مشكلي وجود دارد حلش كنيم

مند  كرد كه اپل شركتي اخالق حس مي. گاه به دنيا تعارض داشتاو در ن غلط- سفيد، درست-سياه نظرِ نقطه
 .خطاي خودشان بود نه دليلي براي اپل تا فروتني پيشه كند ،توانستند اين را بفهمند است و اگر ديگران نمي

. احساسي غمگين شد دوباره انتقادات را به خود گرفت و به لحاظ. العمل او آزردگي بود دومين عكس
كارهايي  ما، استيو تن به انجامِ صنعتمحض در  گراهايِ بعضي از عمل درست بر عكسِ«: گفت لوينسون مي

داند به جاي  براي همين هم وقتي خود را حق به جانب مي. دهد ند، نميط هستكند غل ميكه قلباً حس 
كند  لوينسون گفت كه افسردگي مشكلي را حل نمي» .كند مسئوليت شانه خالي مي پاسخگويي، از زير بارِ
سرانجام اين تيم كوك بود كه او را از رخوت بيرون » .گَندش بزند، ارزشش را ندارد«: ولي جابز جواب داد

 ،داروزفر. شود، قلدرمĤب و از خود راضي از يك نفر نقل كرد كه اپل دارد يك مايكروسافت جديد مي. آورد
 ».ش را در بياوريميبياييد ته و تو«: گفت  ي راست بلند شد و جابز از دنده
، جابز پي برد كه واقعاً مشكلي در ميان AT&Tهاي ناموفق از شركت  هاي مربوط به تماس داده با رسيدنِ

پيش از  ي برگشت از هاوايي شد ولي بنابراين آماده. است، حتي اگر آنقدر كوچك كه به نظر مردم نيايد
هاي معتمد را فرا بخواند؛ مردان خردمندي كه در  زمانش بود كه قديمي. چند تماس تلفني گرفت ،پرواز

  .اي تركش نكرده بودند حتي براي لحظه) سي سال قبل(مكينتاش اول  ساخت روزگارِ
گردم  مي هاوايي بردارم از «: جابز گفت. ي روابط عمومي دريافت كرد كنا، نابغه اولين تماس را رِجيس مك

ي اپل  مديره هيئت در اتاقِ فردا عصر 13:30براي ساعت » .ي آنتن را حل كنم، به مشورتت نياز دارم تا قضيه
اپل  هاي تبليغاتيِ نفر دوم لي كلو بود كه هنوز سعي داشت به طور كامل از پروژه. قرار گذاشتند كوپرتينودر 

 .كلو، جيمز وينسنت نيز دعوت شد همكارِ. طلبيد حضور ميك جابز او را به نَ، ولي آته شودسبازنش
: به او گفتاستيو . دبيرستان بود آن موقع سال آخرِ ،ريد. جابز تصميم گرفت پسرش را هم با خود بياورد

به  ،اين دو روز تويِخواهم كنارم باشي چون  جلسه باشم و مي درساعت  24قرار است براي دو روز، روزي «
هاي دنيا  ي اقتصاد چيز ياد خواهي گرفت، قرار است با بهترين از دو سال تحصيل در دانشكدهي بيش  اندازه

وقتي از اين تجربه براي من » .گيرند توي يك اتاق باشي و كارشان را ببيني كه تصميمات واقعاً سختي مي
فقط  ،بگذرانم ي سخت را از سر آن دوره حاضرم دوباره تمامِ«: اشك در چشمانش جمع شده بود ،گفت مي

 ».ديد كه پدرش چه كاره است بايد مي. كار ببيند براي اينكه كه ريد فرصت كند مرا حينِ
عصر  جلسه تمامِ. به جمع آنها پيوستند ،اپل ارشد روابط عمومي و نيز هفت مديرِ اليقِ مديرِ 1كاتُنكتي 

آوري شده را از نظر  هاي جمع داده» .تمام عمرم بود يكي از بهترين جلسات«: جابز بعدها گفت. طول كشيد
 »كنيم؟ كار حاال بايد چهخب، . موجود اين هم از حقايقِ«: گذراند
با تكبر روي . ها را داده: فقط حقيقت را بيان كن«: گفت. جلسه بود ترين فرد ترين و رك كنا آرام مك

عذرخواهي به خود  ه وينسنت، از جابز خواستند حالتديگران از جمل» .هم نباش مختزپروا و  صحنه نرو، بي
 دفقط باي. ي مطبوعاتي الزم نيست دمت را بزني زير بغلت و بروي توي جلسهنه، «: فتگكنا  ولي مك ،بگيرد
ها  كنيم، داده ها تالش مي انسانيم و هميشه براي بهترين. ها كامل نيستند، ما هم كامل نيستيم تلفن“: بگويي

كنا گفت الزم  تكبر، مك جلسه چرخيد روي حسِ وقتي بحث. كلي شد استراتژيِ ،و اين» ”...گويند كه  مي

                                                            
1 Katie Cotton 
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ستيو جواب ا كنم سعي براي متواضع نشان دادنِ فكر نمي«: بعدها در اين باره گفت. نيست زياد نگرانش باشد

  ».”شود عايدتان ميبينيد، همان است كه  چيزي كه مي“: گويد ي خودش مي و دربارهبدهد، ا
. قرار داد العين نصبكنا را  ي مك جابز توصيه .اپل برگزار شد ي همان هفته در تاالرِ جمعه ،خبريي  جلسه

اينكه اپل منشاء مشكل را فهميده و سعي در رفع  ولي در عين حال با بيانِ ،نه عذرخواهي كرد و نه تعظيم
هاي  تلفن بحث را عوض كرد و گفت كه تمامِ چارچوبِ سپس. موضوع بكاهد آن دارد، توانست از اهميت

ولي  ،بود» خيلي آزاردهنده«خودش بعدها به من گفت كه چنين حرفي در آن رويداد . همراه مشكل دارند
: ي كوتاه خبري گفت در چهار جمله. احساسي و صريح بيان كند در حقيقت او توانست آن را با لحني غير

مان را  خواهيم كاربران ولي ما مي. دانيم هم كامل نيستند و همه اين را مي ها تلفن. ما كامل نيستيم«
 ».خوشحال نگه داريم

، يعني كمتر از يك ٪1.7بازگشت  با نرخِ(تواند تلفنش را برگرداند  گفت هر كسي كه ناراحت است مي
ي مجاني از اپل  ضربه  يا اينكه يك قاب ضد) هاي ديگر و اكثر تلفن 3GSبازگشت براي آيـفـُن  نرخِ سومِ
اين . هاي همراه بود مشكلي مشابه در ساير تلفن بروزِ هايي را به نمايش گذاشت كه نشانگرِ سپس داده. بگيرد

 هاي پيشينِ حتي نسخه(ها  آن را كمي بدتر از ساير تلفن 4آيـفـُن  حقيقت نبود زيرا طراحي آنتنِ البته عينِ
 4آيـفـُن  ناموفقِ هايِ تماس پيرامونِ ،اي رسانه شك حقيقت داشت كه شورشِ ولي بي. كرده بود) آيـفـُن

اند، باورنكردني  به طرزي واقعاً افراطي به قضيه دامن زده«: گفت. بودها بيش از حد بزرگ شده  توسط بعضي
مشتريان با او موافق  محصول، اكثرِ اخوانِفر اعالمِ صريح و عدمِ عذرخواهيِ نگراني از عدمِ با وجود» .ستا

  .بودند
هفته افزايش يافت ولي با  فروش شده، از دو هفته به سه پيش هايِ آيـفـُندريافت انتظار براي طولِ زمانِ 

ديگري  اي به موضوعِ ي رسانه كم مناقشه كم. شركت باقي ماند تاريخِ ترين محصولِ الفروش سريع ،اين حال
ي دارند؟ حتي اگر جواب منفي ها هم مشكالت مشابه تلفن سايرِ گفت ميكه  بودآيا حق با جابز : معطوف شد

  .بود 4آيـفـُن  استفاده بودنِ  معيوب و غيرقابل تر از مواجهه با ادعايِ بود، مواجهه به آن راحت
روز «: نوشت newser.comت از ساي 1مايكل وولف. باور بودند اي دير رسانه بعضي از تفسيرگرانِ

دار كردنِ صداقت، استيو جابز با  خدشه مدبرانه، غيرتدافعي و عادالنه، البته با چاشنيِ در يك نمايشِ ،قبل
هاي  سازندگان تلفن و نكوهش را با سايرِ ،صحنه حاضر شد تا مشكل را انكار، انتقادات را رفع موفقيت رويِ
 ،رقبا انتقادات به سمت پيكانِ مدرن، برگرداندنِ بازاريابيِ“سطحي تازه در  اين نمايش،. سيم كندهوشمند تق
توان با دير رود كه راجع به آن تنها مي به شمار مي ”بحران و مديريت آنها : هت و حيرت پرسيدباوري و ب

وولف آن را با رفتار » اند؟ يا با دقت بيشتر، او چطور به آن رسيده است؟ چطور به آن رسيده
ها ممكن بود  مديرعامل سايرِ. مرتبط دانست ”كاريزماتيك آخرين انسانِ“ي جابز به عنوان  كننده هيپنوتيزم
 :ولي جابز مجبور به اين كار نبود ،محصول مبادرت بورزند فراخوانِ رسمي و اعالمِ عذرخواهيِ به انتشارِ

ي او با ارواح مقدسه، واقعاً كار  بطهرا و حسِ ،كليسايي ي عبوث، ظاهر اسكلتي، خودكامگي و سلوك چهره«
برتري  ”چه چيزي ارزشمند است و چه چيزي مبتذل،“آمرانه كه  سازيِ كرد و به او در اين تصميم

  ».محسوسي داد

                                                            
1 Michael Wolff 
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چند روز او . گر آن ستايش ولي صد برابرِ ،باور بود نيز دير 2استريپِ ديلبرت  كُميك خالقِ ،1اسكات آدامز

كه اظهار داشت ) كه استيو آن را با افتخار براي همه ايميل كرد(يك مطلب در اينترنت  با انتشارِ ،بعد
 جديد هايِ يكي از استاندارد دانشگاهي به عنوانِ سرنوشتي جز تدريسِ ،جابز ”مانور ارتفاع باالي“شك  بي

بر طبقِ ،4آيـفـُن  اپل به مشكلِ واكنشِ«: آدامز نوشت. يافتعمومي نخواهد  روابط مرسومِ قواعد روابط 
خواهيد بفهميد يك نابغه  اگر مي. ي قوانين را از نو بنويسد عمومي نبود، زيرا جابز تصميم گرفت كتابچه

يك كامل نيستند،  ها هيچ اين مطلب كه تلفن جابز با پيش كشيدنِ» .جابز را ياد بگيريد چگونه است، جمالت
هاي  به تمام تلفن، 4بحث را از آيـفـُن  ،اگر جابز« :تغيير دادچون و چرا   بي بحث را به يك ادعايِ موضوعِ

دار درست كنم، راجع به محصولي كه  خنده استريپِ  توانستم يك كُميك هوشمند بسط نداده بود، من مي
آنقدر بد ساخته شده كه در صورت موضوعِاو اينكه  ولي به محضِ. كند ديگر كار نمي ،آدم تماس با دست 

هيچ . من هم از دست رفت خوشمزگيِ فرصت، دادتغيير  ”هاي هوشمند مشكل دارند تلفن تمامِ“به را بحث 
  ».شود آدم نمي عيش و طربِ به هم خوردنِ ي حقيقتي جامع و عيان، باعث چيز به اندازه

 
 

  دمد اينك آفتاب مي
 

موسيقي  دائمي با گروه و جنگ ،شد جابز تكميل مياستيو اي  ي حرفه كارنامه ،ديگر چند مشكلِ با حلِ
اپل باألخره توانست نزاع خود با  ، شركت2007در سال . ي اين مشكالت بود اش بيتلز نيز در زمره مورد عالقه

 معنويِ حقوقِ صاحبِ«اگر يادتان باشد گروه اپل (كند  را حل و فصل ”اپل“ تجاريِ  بر سر نام ”گروه اپل“
بدين سو، تحت پيگرد قرار داده  1978اپل از سال  استفاده از نامِ اپل كامپيوتر را به دليلِ شركت »بيتلز آثارِ
اي بود كه  برجسته ولي به رغم اينكه آن پرونده ختم به خير شد، هنوز بيتلز آخرين گروه موسيقاييِ) بود

اكثر آثار حق نشرِ صاحب (زيك آي ميو.ام.بيتلز با اي توافقِ عدمِ اصليِ علت. شد فقدانش در آيـتونز حس مي
  . ديجيتالي آثار بود برخورداري از حقوقِ چگونگيِ ،)آنها

 ي چهار نفره در اتاقِ آي ميوزيك به توافق رسيدند و يك جلسه.ام.بيتلز و اي ،2010 سرانجام در تابستانِ
 مديرِ 3ف جونزميزبانِ جِ  ادي كيو، ،آيـتونز جابز و معاون ارشدش در فروشگاه. برگزار شد اپلي  مديره هيئت
ي ورود به دنياي  حاال كه بيتلز آماده. آي ميوزيك بودند.ام.اي رئيسِ 4ر فاكسنو راجِ ،هاي بيتلز برنامه

اين  انتظارِ ،ها قبل اين رؤيا را عملي كند؟ جابز از مدت ديجيتال بود، اپل چه پيشنهادي در آستين داشت تا 
 بيتلز به آيـتونز، همراه با گروه ريزي براي ورود برنامه حينِ ،حقيقت سه سال قبلدر . كشيد روز را مي

 .مربوطه هم كار كرده بود ها و تبليغات آگهي تبليغاتي لي كلو و جيمز وينسنت، رويِ
 درجِ :از جمله» .ممكن فكر كرده بوديم احتماالت من و استيو راجع به تمامِِ«  :آورد كه كيو به خاطر مي

و  ،هاي گروه بهترين عكس ردهايي براي نمايشِوبيلب آيـتونز، خريد فروشگاه ي اصليِ در صفحه بيتلز نامِ

                                                            
1 Scott Adams 
2 Dilbert 
3 Jeff Jones 
4 Roger Faxon 
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ري آگهيِپخش يك س تلويزيوني به سبك يك  انتشارِ :ها عبارت بودند ازبهترين پيشنهاد. اپل كالسيك

 اساتيد“ ي دو بخشيِ مجموعه دالر، انتشارِ 149بيتلز به قيمت  استوديوييِ آلبومِ 13ي كامل از  مجموعه
 . 1964واشنگتُن كاليزيوم به سال  كنسرت شاملِ ،انگيز خاطره ي تصويريِ يك بسته و انتشارِ ”،گذشته

هر آگهيِ تصويري به . ها كمك كرد براي آگهي  عكس كلي، جابز شخصاً به انتخابِ توافقات پس از حصولِ
 در يك استوديويِ ،شد كه جوان و خندان و جان لنون ختم مي 1كارتني سياه و سفيد از پاول مك عكسِيك 

نگاه  در حالِ ،جابز و وازنياك هاي قديميِ عكس ي نُت خيره بودند؛ تصويري كه يادآورِ به يك برگه ،موسيقي
 ما به تجارت ي چراييِ ورود قله ،زبيتلز به آيـتون آوردنِ«: گفت كيو ميادي . مدارهاي اپل بود به صفحهكردن 

  ».موسيقي بود

                                                            
1 Paul MCcartney 
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 فصل چهل
  

  به سوي ابديت
 

 پرنده و فراتر َابر، بشقاب
  
  
  
  

 2آيـپد 
  

. كرد فكر مي 2هاي الزم براي آيـپد  عرضه شود، جابز داشت به ويژگي) 1(حتي قبل از اينكه آيـپد 
. تر شود خواست دستگاه باريك و قطعاً مي -دانستند همه هم مي-جلو و عقب قطعي بود  اضافه شدن دوربينِ
هاي  جلد: او را مشغول كرده بود ثانوي ذهنِ فكر ديگران، يك مشكلِ جايي دور از تيررسِ ،اما جداي از اينها

كردند و چيزي را كه باريك  آن را از نظر محو مي زيباي آيـپد و نمايشگرِ مردم، خطوط ي عمومِ مورد استفاده
 .بود دستگاهي كه بايد از هر نظر جادويي مي هايي مبتذل بر تنِ دادند؛ لباس بود، چاق جلوه مي

ربا يك  هر آهن. رباها زير دستش آمد، آن را بريد و به جاني آيو داد اي راجع به آهن در همين حين مقاله
قابل جداسازي استفاده  يك جلد شد از آنها براي ساخت ركز دارد، پس احتماالً ميتقريباً متم ي جذبِ حوزه

هاي گروه آيو  زمان يكي از بچه هم. دار نكند كلي دستگاه را خدشه ولي شكلِ ،كرد كه به جلوي آيـپد بچسبد
ه نمايش به طور آن، صفح كرد كه با گشودنِ مغناطيسي كار مي لواليِ جلدي جداشدني و دارايِ روي ساخت

و بعد همان ) ،خندان يك كودك كه غلغلكش داده باشي درست مثل صورت(گشت  خودكار به زندگي بر مي
 .مورد استفاده قرار گيرد هم ي دستگاه توانست به عنوان پايه جلد مي
جابز به  فنيِ ساده، دلربا و البته مثالي ديگر از ميلِ بلكه يك ابزارِ  ،پيشرفته نه يك تكنولوژيِ ،اين

طوري كه آهنرباها و لوال  ،براي هم طراحي شده بودند 2 جلد و آيـپد: محصوالتش بود سرتاسريِ يكپارچگيِ
يك  ، اين جلد كوچك بامزه كه هيچ2آيـپد  هاي فراوانِ پيشرفت با وجود. كامل داشتند خوانيِ با يكديگر هم
 .ها نشاند دادند، لبخندهاي زيادي روي صورت به خود نميطراحي آن را   هرگز زحمت ،هاي ديگر از مديرعامل

 2آيـپد  معرفيِ در رويداد ،2011مارس  رفت دومِ درماني بود، انتظار نمي از آنجايي كه جابز در مرخصيِ
. خواهد حتماً آنجا باشد ها به من گفت كه مي نامه دعوت اما بعد از ارسالِ. فرانسيسكو حضور يابد در سان

زا،  ي انرژي نوشابه نوشيدنِ اول، تيم كوك در حالِ ارشد در رديف مديرانِ: تكرار شد ي هميشگي ههمان صحن
اينك آفتاب “و  ”خواهي گويي كه يك انقالب مي مي“ :هايي از بيتلز آهنگ پخشِ صوتي در حالِ سيستمِ

اش كه  دانشگاهي هم در آخرين دقايق به مراسم رسيد، البته همراه با دو نفر از دوستانِ جابز پسرِ ”.دمد مي
 .شان از حدقه بيرون زده بود چشمان
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حضار برايش فرياد زدند و از فرط . اي بر لب، روي صحنه آمد جابز با بدني وحشتناك الغر و خنده

كنيم و  هست كه روي اين محصول كار ميمدتي «: سپس گفت. دقايقي ايستاده تشويقش كردند ،خوشحالي
 .ي حضار همراه شد ي مهربانانه كه با خنده» خواستم امروز را از دست بدهم نمي

اين بار، محصول و جلد با هم طراحي «: جديد آغاز كرد و گفت جلد را با نمايشِ 2آيـپد  معرفيِ
 اول در مصرف آيـپد: زيرا حقيقت داشت-آور بود  انتقادي پرداخت كه برايش عذاب سپس به ذكرِ» .اند شده

بنابراين اپل دو تا از بهترين برنامه. آن بود محتوا بهتر از توليد كينتاش، يعني گاراژ محتوايِ هاي توليدبند و  م
د ي را آيـمووجابز روي صحنه نشان داد كه . ساخت آنهاي قدرتمندي براي  و نسخه كرد سازگاربا آيـپ

با استفاده از آنها ساده  ،ويديوهاي ويژه بر روي  آهنگ و جلوه آهنگ، يا قرار دادنِ نظيمِچقدر ساخت و ت
 .2چنين مواردي با استفاده از آيـپد  گذاريِ طور ارسال و اشتراك است، همين
تكنولوژي را نمايش  هنرهاي آزاد و خيابانِ خيابانِ معرفي محصول، اساليد تقاطعِ ديگر در پايانِ يك بارِ

 ماحصلِ ،نظرهاي خود را ارائه كرد و گفت كه خالقيت و سادگي ترين ابرازِ داد و اين بار يكي از واضح
است و نه  - آيـپد، محتوا و جلد و حتي فروشندگان و در مورد ،افزار افزار، نرم سخت-فرآيند  كلِ يكپارچگيِ

كامپيوترهاي ويندوزي و  كه در مورد يعني چيزيامور،  آزاد گذاشتن و از هم گسيختگيِ ماحصلِ
  :كرد هاي اَندرويدي صدق مي دستگاه

  
تكنولوژي با  ما معتقديم كه از ازدواجِ. اپل حك شده كه تكنولوژي به تنهايي كافي نيست ايِ.ان.در دي«

ماوراء  ر محصوالتاين واقعيت د. دارد مي ما را به سرودخواني وا آيد كه قلبِ اي حاصل مي انسانيت، نتيجه
تبلت شروع شده و درست دارند  ها به بازارِ قديمي هجومِ. ي ديگري تحقق يافته بيش از هر حوزه 1كامپيوتر

. هاي مختلف شركت افزار توسط افزار و نرم سخت كنند، يعني ساخت شخصي به آن نگاه مي كامپيوترهايِ مثلِ
هاي  اينها دستگاه. صحيحي نيست گويند كه اين رويكرد مي ،مان بدن هايِ تك استخوان ي ما و تك اما تجربه

افزار و  و بايد نرم ،باشد هاتر از كامپيوتر تر و حسي ماوراء كامپيوتر هستند كه الزم است كاربردشان ساده
. دنهاي شخصي در هم تنيده شو تر از كامپيوتر آنها به روشي حتي يكپارچه هاي كاربرديِ افزار و برنامه سخت

نه فقط در سيليكان كه حتي در . اين نوع محصوالت، معماري صحيحي داريم كنيم براي ساخت فكر مي ما
  » .خودمان سازمانِ

  
  .استيو هم پرورش يافته بود كه حتي در روحِ ،او اين معماري نه تنها در سازمانِ

  
كنند تا كاري را كه  ت ميهاي همه تشكر كنم، چون از ما حماي خواهم از خانواده مي«: و اما يك چيز ديگر

رؤياهامان كار كنيم و  ها متشكرم كه به ما اين امكان را دادند تا رويِ از خانواده. عاشقش هستيم انجام دهيم
عالي را براي شما بسازيم اين محصوالت.«  

معرفي محصول، حسابي انرژي گرفته بود بعد از رويداد .فصل  چهار او به هتلِ با لورين، ريد و دو دوست
ي تازه سفارش داد كه سه مرتبه پس  ميوه براي تنوع، اندك غذايي هم خورد؛ آب. آمد تا ناهار را با من باشند

                                                            
1 Post Pc Devices 
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يك پاستاي پريماورا هم خواست كه بعد از چشيدن، به . اند ي پاكتي بوده ميوه چون معتقد بود آب ،فرستاد

هم براي خودش سفارش داد، البته همراه با مرا خورد و يكي  ساالد لوييِ كلي كنارش گذاشت و بعد، نصف
 .ي سازگار با استانداردهاي او آورد ميوه هتل هم باألخره يك ليوان آب سخاوتمند مديريت. بستني

ي كُنا برود، آن هم  خواست روز بعد به دهكده مي. اش مالقات كرديم همچنان در اوج بود فردا كه در خانه
ها،  ي چيني محله: سه فيلم را نام برد. روي آيـپد جديدش ريخته هپرسيدم براي سفر چ. تنهاي تنها

ي يك  نامه زندگي: جداي از اينها فقط يك كتاب دانلود كرده بود. 3بازي  و داستان اسباب ،اولتيماتومِ بورن
و  ،دخواني كر ي معنوي كه اولين بار در نوجواني خواند و بعدها در هند دوباره مرتاض؛ همان راهنماي مراقبه

 . كرد ي خودش از آن موقع، سالي يك بار آن را مطالعه مي به گفته

 اي در مركزِ براي رانندگي ضعيف بود، پس با هم به كافه. روز بود كه تصميم گرفت چيزي بخورد نيم
پس با  .جابز در بزند ،هاي تعطيل دار عادت داشت كه در ساعت ولي كافه  رفتيم كه بسته بود، آلتو پالو خريد
دكترها گفته بودند » .مأموريت دارد كه مرا پروار كند«: جابز به شوخي گفت. گشاده ما را راه داد رويِ
زندگي با چنين مرضي و «: گفت مي. مرغ بخورد كه منبع غني پروتئين است، پس يك اُملت سفارش داد تخم

تواند بالهاي عجيبي سر مغزت  مراقب نباشي، مياندازد و اگر  ات مي تمام اين دردها، دائماً تو را ياد فناپذيري
بايد خودت را مجبور . اي ندارند كه اين خيلي بد است ها براي بيش از يك سالِ آينده برنامه اكثر آدم. بياورد

  ».سال زنده خواهي ماند هايِ طوري كه انگار سال ،ريزي كني به برنامه
براي گاه كبد،  قبل از پيوند. مجللش بود تفريحيِ قِقاي ي ساخت ايده ،رؤيايي اي از اين تفكرِ نمونه
در بسياري از . رفت ميمديترانه يا جنوبي  آرامِ و با خانواده به مكزيك، اقيانوسِكرد  ميقايقي اجاره  ،تعطيالت

نا زدند و با پرواز به كُ سفر مي شد، براي همين از ته خسته يا متنفر مي قايقْ از طراحيِ ،دريايي اين سفرهايِ
عمرم وقتي   درياييِ بهترين سفرِ«: گفت مي. بخش نبود اما گاه هيچ چيزي بيش از دريانوردي لذت. رفتند مي

و بعد به  -ام كرد ديوانه 1پارتنُن كه افتضاح بود ولي معبد- ايتاليا و بعد به آتن  بود كه رفتيم به سواحلِ
در » .ها داشت دان موسيقي باستاني و محلي براي ساز و آوازِ مرمرِ هايِ در تركيه كه دستشويي 2افسس

و  ،اش برگزار كند خصوصي براي خانواده گردشيِ دان را به خدمت گرفت تا تورِ تاريخ استانبول يك پروفسورِ
 سرتاسر دنيا انهاي پروفسور، بينشي راجع به جوان اي رفتند كه در آنجا صحبت هاي تركيه در پايان به حمام

  :جابز دادبه 
  
ي تركي درست  همه با رداهاي بلند نشسته بوديم و آنها براي ما قهوه. ناگهان به من الهامي شد«
داد،  كشورها توضيح مي هاي سايرِ و تفاوتش با قهوه ،آن قهوه ساخت پروفسور داشت راجع به طرزِ. كردند مي
كني كه اهميتي براي  اي را توي تركيه پيدا مي كدام بچه ”خب مثالً كه چي؟“ :هو من از خودم پرسيدم يك
نوشيدند  همه همان چيزهايي را مي. هاي استانبول را ديده بودم روز جوان ي تركي قائل باشد؟ من تمامِ قهوه

 و همه از تلفنِ خرده بودند،كه انگار از گَپ  بودشان  هايي به تن نوشند، لباس ها در دنيا مي بچه كه سايرِ
ها همه دنيا را شبيه به هم  اينكه جوان ديدنِ. هاي سرتاسر عالَم ند، درست مثل جوانردك راه استفاده ميهم 

                                                            
1 Parthenon 
2 Ephesus 
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آيـپادي كه . تركي نداريم سازيم، چيزي به نام تلفنِ در اپل وقتي داريم محصولي مي. بينند، مرا تكان داد مي

  »!واحدي داريم اآلن هم دنيايِ  ا همينم. متفاوت از ساير كشورها نيست ،خواهند اي مي هاي تركيه جوان
 

مكرر قايقي شد كه در  بازطراحيِ طراحي و بعد  بخش بود كه جابز مشغولِ لذت درياييِ بعد از آن سفرِ
. تعطيل كردتقريباً دوباره حالش بد شد و پروژه را  2009اما در سال . ردب ساختن آن به سر مي رؤيايِ

براي ساختنش زنده بمانم و اين خيلي غمگينم كرده بود، بنابراين تصميم كردم  فكر نمي«: گفت خودش مي
اما اگر . زنده بمانم ،كار تا اتمامِكه دهم و اميدوار باشم   يك سرگرمي ادامه گرفتم طراحي را فقط به عنوانِ
پس ادامه . شد ماندم، واقعاً ضايع مي كشيدم و از قضا تا دو سال بعد زنده مي همان موقع دست از كار مي

  ».دادم
 مطابقِ. را نشانم داد ي قايقها ها و طرح مدل اُملت در كافه، به خانه برگشتيم و او تمامِ بعد از خوردنِ

هر گونه  هاي چوبي آن كامالً تخت و فاقد عرشه. گرايي داشت انتظار، طرحي صاف و به دور از تجمل
اصلي نيز ديوارهايي  اتاقِ. اي بودند كف و يكپارچه شيشهتقريباً از سقف به   هاي كابين پنجره. تجهيزاتي بودند

هاي اپل را به  فروشگاه ارشد جابز يكي از مهندسينِ. داشتند ارتفاع متر 3طول و  متر 12اي داشت كه  شيشه
 سازيِ قايق گفت كه يك شركت مي. گماشته بود ،بار باشند اي كه قادر به تحملِ هاي ويژه طراحي شيشه

دانم  مي«: رفت ولي خودش هنوز هم داشت با طراحي ور مي .استقايق  مشغولِ ساخت ،آلماناي در  حرفه
اگر نه، انگار . دادنم كه ممكن است بميرم و يك نصفه قايق براي لورين به ارث بگذارم، ولي مجبور به ادامه

كنم خودم اعتراف مي كه دارم به مرگ.« 
شان را جشن بگيرند و استيو، معترف بود كه  ازدواج قرار بود جابز و پاوِل بيستمين سالگرد ،چند روز بعد

من «: گفت مي. طور كه شايسته بوده از لورين قدرداني نكرده است آن ،مشترك هاي زندگيِ سال در طولِ
بصري  سِداني چه در انتظارت است، فقط يك ح كني نمي خيلي خوشبختم، چون وقتي داري ازدواج مي

 -و هست-بهتري از من ساخته نبود، چون لورين نه تنها باهوش و زيبا بود  انتخابِ. نسبت به همه چيز داري
تر با آنها  بعد راجع به ديگراني كه پيش. براي لحظاتي اشك ريخت» .خوبي هم هست انسانِ ،بلكه معلوم شد

اتفاقي بهتر از ازدواج با لورين ممكن  ،رولي گفت كه در آخ .نا رِدسبود حرف زد، به خصوص راجع به تي
آمد،  لورين بايد با شرايط كنار مي«: گفت. هايش بروز يافت نمودي از خودخواهي هم در حرف. نبوده است

  ».گيالس نيست ي يك كاسه دانم كه زندگي با من به زيباييِ خودم خوب مي. ام طور با مريضي همين
 ي مهمهاي تولد و سالگردها تاريخ اش، تمايل به فراموش كردنِ هاي خودخواهانه گر چه در ميان ويژگي

به ياد داريد كه آنها در . ازدواج، همسرش را غافلگير كند ولي تصميم داشت براي بيستمين سالگرد ،هم بود
جابز تصميم گرفت براي بيستمين سالگرد، . ملي يوسميتي ازدواج كرده بودند در پارك واقع ني- واه- آه هتلِ

هتل را مجبور كرد با  بنابراين مسئولِ. سوئيت رزرو شده بود ،اما وقتي زنگ زد. پاوِل را دوباره به آنجا ببرد
و جويا شود كه عروس و داماديِ آنها در بيست سال قبل را رزور كرده بودند، تماس بگيرد  كساني كه سوئيت
پيشنهاد كردم براي يك آخر «: برايم تعريف كرد كه. پوشي كنند يا خير خودشان چشم آيا حاضرند از حقِ

رد، كنم م بيست سال، اُه خواهش مي“ :مرد نازنيني بود، گفت. شان را حساب كنم سوئيت ي ديگر پولِ هفته
 ».”ستاسوئيت مال شما 
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هاي كلفت،  روي كاغذكه بود  سپردههاي عروسي را كه يكي از دوستان گرفته بود، پيدا كرده و  عكس

روي آيـفـُنش گشت و متني را كه . به لورين تقديم كند بگذارد و ي زيبا يك جعبه بزرگ چاپ كنند تا داخلِ
  :جعبه بگذارد، چنين برايم خواند نوشته بود تا داخلِ

 
خود راه را يافتيم؛ مرا شيداي خودت  ولي با بينشِ ،دانستيم زيادي از هم نمي بيست سال قبل چيزِ«
هم روزهاي خوش . ها آمدند ها بچه اين سال در گذرِ. باريد برف مي ني- واه- آهدر  ،مان به گاه ازدواج. كردي

ها در كنار هم  سال. مان تاب آورد و باليد عشق و احترام. ولي روزهاي بد هرگز ،داشتيم و هم روزهاي سخت
مان اينجاييم؛ جايي كه بيست سال قبل،  هايي بر چهره و قلب با چين و چروك -پيرتر، داناتر-مانديم و اينك 

و هنوز اينجا در كنار هم  ،دانيم هاي زيادي از زندگي مي ها، رازها و شگفتي ها، رنج اينك لذت. آغازِ ما شد
 ».ام بودههستيم و من، هميشه شيداي تو 

  
هر يك  وقتي به خود مسلط شد، اشاره كرد كه برايِ. كنترل بود اش غير قابل  اين روخواني، گريه در پايانِ

شان بخواهد  فكر كردم شايد دل«: گفت مي. اختصاصي درست كرده از فرزندانش نيز يك مجموعه عكسِ
  ».پدرشان را ببينند جوانيِ

  
  

1آيـكالود
 

  
براي  ”قطب ديجيتال“ شخصي به عنوانِ كامپيوترِ: مشخص داشت اندازِ يك چشم ،2001 در سالِجابز 
اين . و غيرهها،  ها، تبلت موبايليي و عكاسي، ويديو ي موسيقي، دوربينِ كننده پخش هاي مختلفي مثلِ دستگاه

از يك را ، اپل در ادامه آسان شكل گرفت و يكپارچه با كاربريِ محصوالت ساخت تواناييِ رويكرد بر اساسِ
قيمت ايِ گران كامپيوترهاي نيچه ي  سازنده شركت، معاصر تكنولوژيك در جهانِ بدل به ارزشمندترين شركت 

  .كرد
معتقد . ديجيتال ترسيم كرد عصرِ بعديِ موجِ دهيِ ديگري را براي شكل اندازِ چشم 2008جابز در سال 
كار نخواهد كرد و  ،ديجيتال محتواهايِ پردازشِ قطبِ ما ديگر به عنوانِ شخصيِ كامپيوترِ ،بود كه در آينده

در  ،نظر ما به بيان ديگر قرار بود محتواهاي مورد. منتقل خواهد شد ”فضاي ابري“در عوض اين كاركرد به 
روِستا هر زمان و در هر مكاني كه مايل  ،دنشركتي كه به آن اعتماد داشتيم ذخيره شو رهاي دوردست توسط

  .هاي ما در دسترس قرار گيرند يك از دستگاهبوديم، بر روي هر 
اپل  2008 در تابستانِ. اولين گام به بيراهه رفتولي  ،تمام زمان برد تا اين ايده را اجرايي كند سه سالِ

 كه به شما امكانِ) دالر در سال 99(گران  اشتراكيِ حق معرفي كرد، يك سرويسِ 2مي محصولي به نام موبايل
 اين سازي ماو همگ ،)در فضاي ابري(ها، ايميل و تقويم ويديوها،  ها، اسناد، عكس تماس ي فهرست ذخيره

                                                            
1 iCLOUD  )م.سرويس خدمات ابريِ اپل(  
2 MobileMe 
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 ،برويد يا كامپيوترتانآيـفـُن  سراغِبه توانستيد  نظري شما مي به لحاظ. داد ها را مي اطالعات با تمام دستگاه

با : با اين حال يك مشكل اساسي در بين بود. خود دسترسي داشته باشيد ديجيتالِ زندگيِ جوانبِ و به تمامِ
ها به خوبي  پيچيده بود، دستگاه !شود گفت كه اين سرويس گَند زد مي ،جابزمجموعه اصطالحات استفاده از 
د كه والت آنقدر بد بو. شدند م ميهم گُ اليِ  به ال تصادفي ها به طورِ ها و ساير داده شدند، ايميل همگام نمي

 ».ميِ اپل، آنقدر كاستي دارد كه غيرقابل اتكا است موبايل«: نوشتژورنال  استريت ماسبرگ در وال
جمع كرد، روي صحنه رفت و  اپل سالنِ كنفرانسِ مي را داخلِ موبايل كاريِ گروه. جابز خشمگين بود

هايي چند دادند،  وقتي اعضا جواب» مي چكار كند؟ كسي قادر هست به من بگويد قرار بود موبايل«: پرسيد
ديگر هم سرزنش را  نيم ساعت» كند؟ چي اين كثافت درست كار نمي پس به خاطرِ«: جابز با فرياد گفت

ايد اين همه  كرديد، بايد از همديگر متنفر باشيد كه گذاشته دار اپل را لكه شماها خوشناميِ«: ادامه داد، گفت
 همه، مدير بخشِ جلويِ» .نويسد خوبي راجع به اپل نمي ديگر مطالبِ  ما ماسبرگ، دوست. اشتباه رخ بدهد

. اپل بود اينترنتيِ محتواهايِ تمامِ بازبينيِ و ادي كيو را جايگزينش كرد كه مسئولِ ،مي را اخراج موبايل
پاسخگو بودن در «: همكاري در اپل نوشته فرهنگ تشريحِ طور كه آدام الشينسكي از فُرچون در بابِ انهم

 ».اپل اجباري است
ي محتواهاي  روشن بود كه گوگل، آمازون، مايكروسافت و سايرين قصد دارند در ذخيره ،2010 در سالِ

ي  هاي مورد استفاده سازي آنها با دستگاه و همگام ،در فضاي ابري) هاي جهاني و نيز داده(كاربران  نظرِ مورد
گونه  همان پاييز براي من اين. هايش افزود به تالشچندان  دو ،بنابراين جابز. بشوندمردم، شماره يك دنيا 

  :شرح داد
  
ي  موسيقي و فيلم گرفته تا ذخيره ي كاربران با فضاي ابري باشيم؛ از پخشِ ي رابطه كننده ما بايد اداره«
 كامپيوتر به قطبِ تبديلِ اپل اولين شركتي بود كه بينشِ. هاي پزشكي ها و اطالعات و حتي داده عكس

را نوشتيم و در  - ي، آيـتونزآيـفوتو، آيـموو- هاي كاربردي  اين برنامه سپس تمامِ. را ارائه كرد ديجيتال
اما بعد از چند . العاده بود كه بازخوردش فوق ،داديم جاييـفـُن و آيـپد هاي مردم از جمله آيـپاد، آ دستگاه

بنابراين هنوز همان استراتژي . شود قطب ديجيتال دارد از روي كامپيوتر به فضاي ابري منتقل مي ،سال
اصلي جاي ديگري است و كاربر هميشه به محتواهاي مد  ولي حاال قطبِ ،كنيم را دنبال مي ديجيتال قطب

  » .مختلف نيست محتوا با چند دستگاه مداومِ سازيِ و مجبور به همگام ،ظرش دسترسي داردن
  
نسن چيزي كه كليتُن كريست براي ما خيلي مهم است كه اين دگرگوني را انجام دهيم، دقيقاً به خاطرِ«

 آن معموالً آخرين كسي است كه ماورايِ ،يك چيز خوانده است، حالتي كه مخترعِ ”معماي نوآوران“آن را 
سازي محتوا  مي را مجاني و همگام موبايل ،قصد دارممن . خواهيم عقب بمانيم بيند و ما قطعاً نمي را مي چيز

 مورد محتوايِ تمامِ ،ي سروِر در كاروليناي شمالي هستيم كه با آن احداث يك مزرعه مشغوِل. را ساده كنم
  ».شان را تضمين خواهيم كرد كامل امنيت نياز مردم را ارائه و

  
 كرد و به تدريج اين گفتگوها باعث دوشنبه صبح بيان مي مد نظر خود را در جلسات اندازِ جابز چشم

بعد از نيمه شب براي اعضاي گروه ايميل  2ساعت «: گفت مي. شركت شد جديد استراتژيِ گيريِ شكل
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 مقطعي نبود بلكه پايِ چون يك كارِ ،ي روي قضيه فكر كرديمخيل. كردم زدم و همه چيز را عوض مي مي

 ي مجاني كردنِ ها از جمله اَل گُر ايده بعضي ،مديره با اينكه در هيئت» .شركت در ميان بود و ممات حيات
 شركت براي آوردنِ اصليِ زيرا استراتژيِ ،ولي سرانجام به تصويب رسيد ،مي را زير سؤال بردند موبايل

 .ي آتي بود جديد به قلمروي اپل در دهه مشتريانِ
اپل در  جهانيِ دهندگانِ توسعه ي كنفرانسِ جديد، آيـكالود نام گرفت و جابز در نطق افتتاحيه سرويسِ

عفونت و  به خاطرِ ،برد و يك ماه قبل پزشكي به سر مي هنوز در مرخصيِ. از آن رونمايي كرد ،2011ژوئن 
 كردند كه معرفيِ نزديكش توصيه مي برخي از دوستانِ. بستري شده بود درد چند روزي را در بيمارستان

. زيادي نياز داشت روي صحنه به تدارك و تمرينِ ديگري موكول كند، چرا كه اجرايِ آيـكالود را به زمانِ
ديگر در عصر ديجيتال، به او  زيرساختيِ ي يك تحولِ حضور در طليعه اندازِ چشم كه رسيد ولي به نظر مي

  .زيادي داده است انرژيِ
 اسكيِ  روي يقه 1زِننرُُو سياه فرانسيسكو روي صحنه آمد، يك پليورِ سان كنوانسيونِ وقتي در سالنِ

 ،حضار. نمود تر مي ولي از هميشه نحيف ،اش به تن داشت آبي جينِ كن در زير شلوارِ و يك گرم ،اش هميشگي
 قيمت ،چند دقيقه ظرف» .دانم حالم است و قدرش را مي اين هميشه كمك«: گفت. ايستاده تشويقش كردند

ولي  ،داد استيو تالشي قهرمانانه از خود نشان مي. دالر رسيد 340به  ،دالر كاهش 4اپل با بيش از  هر سهمِ
 .پژمرده بود

هاي جديد را براي مك  عامل ال داد تا سيستمبه زودي جايش را روي صحنه به فيل شيلر و اسكات فُرست
: گفت. آيـكالود به صحنه بازگشت براي معرفيِ ،سپس. معرفي كنند - آيـفـُن و آيـپد-هاي موبايل  و دستگاه

»هامان را ارائه كرديم؛ كامپيوترهاي شخصي داشتند به  انداز ترين چشم قبل يكي از مهم ،ده سال ما در حدود
اين از  ،چند سال ولي ظرف. شدند ها مي ها و آهنگ ها، عكسويديوديجيتال براي كار با  مرور بدل به قطب

ها  دستگاه تك محتواهاي ديجيتال را با تك شرح داد كه چقدر سخت است كه افراد تمامِ» چرا؟. بين رفت
يي كه روي كامپيوتر ويديوهمگام كنند؛ اگر روي آيـپد آهنگي داشتيد يا عكسي كه با آيـفـُن گرفته شده يا 

هاي دور، بايد مدام  اپراتورهاي تلفن در زمان داد كه مثلِ ذخيره شده بود، آخرش اين حس به شما دست مي
همگام نگه «: گفت. نظر را به آنها انتقال دهيد و محتواي مد ،ها وصل كنيد را به دستگاه USBهاي  كابل

 حل نزد اما راه«: ادامه داد. ندبلند خنديد بلند حضار» د شد،ما منجر خواه ها به ديوانگيِ اين دستگاه داشتنِ
تا فقط يك ابزار  ،رتبه بدهيم و مك را تنزلِ 2سي پيخواهيم  مي. ديگري از اپل بزرگ اندازِ چشم. ستاما 

 ».ابري منتقل كنيم ديجيتال را به فضايِ قطبِ ،و زين پس قصد داريم .باشند
 حتي راجع به تالشِ. اي نيست در حقيقت چيز تازه ”،بزرگ اندازِ چشم“دانست كه اين  جابز به خوبي مي

مي  هستند كه موبايل يهاي چرا بايد به اپل اعتماد كنم؟ اينها همان“شايد فكر كنيد، «: ك گفتقبلي اپل ج
بهترين روزهاي  روزها، كه آن فقط بگذاريد بگويم«: گفت. وار خنديدند حضار ديوانه» ”.را درست كردند

ايميل، . بهتري خواهد بود سرويسِ ،آيـكالود، بر همه روشن شد كه اين يكي با تشريحِ» .عمرمان نبود
. ها و اسناد ها، كتاب طور اَپز، عكس همين. شدند هاي تقويم بالفاصله همگام مي ها و يادداشت فهرست تماس

                                                            
1 Vonrosen 
2 P C: Personal Computer 
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). گوگل و آمازون خالف بر(موسيقي هم به توافق رسيده بودند  هايِ جابز و ادي كيو با شركت ،مؤثرتر اينكه

چه - نها را خيره كند و اگر شما هر كدام از آخود ذ ميليون آهنگ روي سرورهاي ابريِ 18توانست  اپل مي
هاي  داد به نسخه اپل به شما امكان مي ،داشتيد هاي خود مي روي هر يك از دستگاه -چه قاچاقي ،قانوني
جابز . اضافه وقت يا تقاليِ هاي خود دسترسي پيدا كنيد، بدون صرف دستگاه تمامِ ها رويِ آهنگ يتباكيف
 ».كند و عالي كار مي ،ستا اش اينجا همه«: گفت

 ،از يك سال قبل. اپل بود رقابتيِ هميشه مزيت مثلِ ،كند كه همه چيز يكپارچه كار مي ،ساده اين مفهومِ
مايكروسافت، رِي  افزارهاي كرد و سه سال قبل از آن، مهندس ارشد نرم مي را تبليغ 1پاور مايكروسافت كالود

 ،آرزوي ما اين است كه افراد«: حمايت از پروژه گفته بود حسابي براي جلبِ در يك نطقِ ،اي افسانه 2اُزيِ
» .از آنها استفاده كنندلذت بردن  خود برايِ هايِ اي را بخرند و از دستگاه رسانه محتواهايِ فقط يك بار مجوزِ

هاي  هرگز نتوانست راهي به دستگاه ،ابري مايكروسافت استعفا داد و خدمات 2010ولي اُزي در انتهاي 
ابري خود را عرضه كردند ولي  خدمات 2011 آمازون و گوگل هر دو در سالِ. كنندگان پيدا كند مصرف
ها را  اي كامل از دستگاه افزار و محتوا براي گستره ختافزار، س نرم سازيِ يكپارچه يك از آنها تواناييِ هيچ

كه همه با هم  ،طوري طراحي كرده بود اهاي زنجير را در اختيار داشت و آنها ر تمام حلقه ،اما اپل. نداشتند
 ي فروش اينها، شبكه و در كنارِ ،افزارهاي كاربردي نرم ،ها عامل ها، كامپيوترها، سيستم دستگاه: عالي كار كنند

 .محتوا سازيِ و ذخيره
باغ  اپل را داشته باشيد و درونِ د كه يكي از محصوالتنكن نقص كار مي در صورتي بي ،ي اينها البته همه

وفاداري : آوردهديگر را براي اپل به ارمغان  ي خود يك منفعت كه اين نيز به نوبه ،ي اپل باقي بمانيد بسته
هاي  كيندل و دستگاه استفاده كنيد، ديگر دل كندن و رفتن به سراغِبار كه از آيـكالود  يك. مشتري

د؛ در حقيقت حتي با آنها نشو شما با آنها همگام نمي زيرا موسيقي و ساير محتواهايِ ،اَندرويدي سخت است
 د،از معرفي آيـكالو بعد جابز صبح روزِ. باز است اين، دستاورد سه دهه اجتناب از سيستمِ. كند كار هم نمي

آيـتونز را روي ويندوز . موسيقي براي اَندرويد هم فكر كرديم ي خدمات روي ارائه«: سر صبحانه به من گفت
كاربران اَندرويد، نفعي در  ولي به جز خوشحال كردنِ ،كرد آيـپاد كمك مي فروشِ قرار داديم چون به رشد

اَندرويد را  خواهد كاربرانِ بخواهي، دلم نميو راستش را  .بينم نمي خودمان به آنها 3ميوزيك اَپِ ي ارائه
 ».خوشحال كنم

  
  

  اپل جديد مقرِ
 

ي تلفن يافت و به او زنگ زد  كتابچه بيل هيوليت را داخلِ نامِ ،سالگي 13حتماً به ياد داريد كه جابز در 
حتي يك شغل تابستاني هم در (خود را تهيه كند  شمارِ فركانس دستگاه ي الزم براي ساخت تا يك قطعه

دقيقِ بخش ابزارآالت HP در همان سال بود كه ). جور كرد و  جفتHP  در كوپرتينو يك زمين بزرگ خريد
                                                            

1 Cloud Power 
2 Ray Ozzie 
3 Music App 
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بعد  را گسترش دهد؛ جايي كه بعدها وازنياك در آن مشغول به كار شد و در ساعات  حساب ماشينبخش تا 

 .كار كرد IIو اپل  Iطراحي اپل جا روي  از تعطيلي نيز همان
HP ِاپل در از مقِر كيلومتر 2كه حدوداً  ،الذكر گرفت فوق مقرِ تصميم به فروشِ 2010 در سال  

او . مجاورش كرد آن قطعه زمين و امالك اقدام به خريد ،جابز به طور مخفيانه. لوپ فاصله داشت- اينفينيت
ي هيوليت و پكارد بود و به خود نيز افتخار  كننده هميشه تحسين ،ماندگار يك شركت پاييِ كه به خاطر بر

چيزي كه هيچ   ؛بوداستثنايي براي اپل  يك مقرِ ساختنِ در فكرِكرد كه راه يكساني را در اپل پيموده،  مي
بخش اعظمِ(هكتار زمين تدارك ديد  150سرانجام . غربي نداشته باشد ي در ساحلِديگر تكنولوژيك شركت 
توانست  چيزي كرد كه مي و خود را وقف) ،كوپرتينو بود هاي زردآلويِ اش باغ كودكيدورانِ در كه آنچه 

: گفت مي. مانا باشد يك شركت پاييِ اش به طراحي و شوقش به بر نماد عالقه ،ميراثي ماندگار و توأمان
 » .هاي آتي باشد شركت براي نسل هايِ ي ارزش خواهم مقري نمادين از خودم باقي بگذارم كه نماينده مي«

و مشهور به  1فاستر  دنيا رفت كه متعلق به سر نُرمن معماريِ بهترين شركت خودش، به سراغِ از منظرِ
بناهايي با معماري و مهندسي هوشمندانه بود ساخت :ستَگ بناي رايش ماننددر برلين و ساختمان  2ا
 كليات و جزئيات طراحيِ عجيب نبود كه جابز شديداً درگيرِ. در لندن 3مري اَكس. تي.اس 30 مرغيِ تخم

نمود؛ از آنجا كه قرار بود  نهايي تقريباً غيرممكن مي يك طرحِ كار به جايي رسيد كه انتخابِ. ساختمان شود
ر، . نقص انجام شود خواست كار بي پس مي ،ماندگار او باشد اين، عمارتروي  معمار مهندِس 50شركت فاست

هاي ممكن را  هاي اصالح شده و انتخاب طرح ،، هر سه هفته يك بار2010 سالِ پروژه گماشت و آنها سرتاسرِ
ي جاري  هايي يك سره متفاوت نسبت به پروژه تازه و گاه طرح  مفاهيمي ،بارها و بارهااو . به جابز نشان دادند

  .داشت هاي بيشتر وا  ي جايگزين و ارائه ،از صفر دوباره را به شروعِ مهندسينروي ميز گذاشت و را 
 يك پيست به ها را در اتاق نشيمن منزلش ديدم، نماي ساختمان شبيه ها و نقشه كه مدل ياولين بار

از سقف (ديوارها . بزرگ بود ي محصورِ يك محوطه دايره پيرامونِ مسابقه، پيچاپيچ و متشكل از سه نيم عظيمِ
شد كه  كاري مشاهده مي هاي متعددي از دفاترِ ساختمان، رديف و در داخلِ اي بودند يكپارچه شيشه) به كف

فضاهايي براي  شاملِ ،ساختمان«: گفت جابز مي. دويد آنها مي داخل راهروهاي ميانِبه آفتاب از هر سو  نورِ
 ».خورشيد سهيمند و همه در نورِ ،ال استهاي تصادفي و سي مالقات
 آنچه روي ميز بود با طرحِ. پل ديدما مقرِ در اتاق كنفرانسِ ،يك ماه بعد را حدوداً ساختمان جديد طرحِ

كه البته ( هاي كار همگي عقب رفته بودند تا راهروهاي طويل پيرامونيِ اتاق. هايي اساسي داشت قبلي تفاوت
ران در گرفته هايي با برخي از معما بحث. نور آفتاب قرار گيرند زيرِ) ساختمان نيز بودند، هاي اشتراكيِ محل
ي باز كردن  ولي جابز هرگز با ايده ،ها هم در نظر گرفته شود پنجره باز كردنِ خواستند امكانِ آنها مي ،بود

 ».شود ملّت چيزها را داغان كنند اين فقط باعث مي«: گفت مي. چيزها توسط مردم موافق نبود
به شوخي گفت كه نماي هوايي ساختمان  ،ريد. اش نشان داد ها را به خانواده شام طرح ميزِ ، سرِهمان روز

شبيه ناديده  ،نوجوان و در حال بلوغ يك پسرِ جابز ابتدا اين حرف را به عنوان نظرِ! تناسلي مردان است آلت

                                                            
1 Sir Norman Foster 
2 Reichstag  
3 30 St. Mary Axe 
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وقتي اين نظر را بشنويد، ديگر متأسفانه «: فاستر گفت و افزود ولي فرداروز، دقيقاً همان را به معمارانِ. گرفت

  ».قادر به بيرون كردن تصويرش از ذهنتان نيستيد
 با اين طرحِ. ي ساده تغيير يافته بود ساختمان به يك دايره ي بعد كه او را مالقات كردم، شكلِ دفعه

بودند و  تعبيه كرد، بلكه همه بايد خميده مي نمايِ بيرونيي صافي در  شد هيچ شيشه ديگر نمي ،جديد
هاي  شيشه اش در ساخت بود و تجربه شيشه ها قبل مجذوبِ جابز از سال. شدند نقص در كنار هم نصب مي بي

كه امكانِ كرده بودهاي اپل، او را مطمئن  اختصاصي براي فروشگاه بزرگ توليد ي  زيادي شيشه تعداد
  .ي عظيم وجود دارد خميده

مركزي مقرِ حياط امريكايي فوتبالِ سه زمينِ نزديك به طولِ(متر قطر خواهد داشت  800 ،اپل جديد .(
در رم را به طور  1رنت پيتس تواند ميدانِ مياين حياط وسيع ها نشانم داد كه چطور  جابز با همپوشانيِ نقشه

اين  سرِ تا كه زماني سر ندبود آلوييزرد هاي درختآن قديمي و ماندگارش،  يكي از خاطرات. كامل بپوشاند
 كار از دانشگاه كهنه شناسِ يك درخت بنابراين با استخدامِ. ي بزرگ را در تسخير خود داشتند محوطه

خواهد ماند؛ يعني باقي نخورده  زمين، صاف و دست از مساحت ٪80استنفورد، به او توضيح داد كه 
از او خواستم اطمينان حاصل كند كه « : گفت در اين باره مي. درخت 6.000 ي الزم براي پرورشِ محوطه
آنها را در هر گوشه و كناري كه چون عادت داشتيم . هاي زردآلو آنجا باشد اي جديد از درخت مجموعه
 ».هستندبوده و آنها بخشي از ميراث اين دره . ببينيم

 و با ظرفيت ،هزار متر مربع 530ميليون و  3اي به مساحت  طبقه 4 هاي ساختمانِ ، نقشه2011 در ژوئنِ
آيـكالود در كنفرانس  جابز تصميم گرفت يك روز بعد از معرفيِ. ي رونمايي شد كارمند، آماده 12.000
ي آرام و غيرعمومي براي شوراي شهر كوپرتينو  جديد را در يك جلسه مقرِ اپل، طرحِ دهندگانِ توسعه جهانيِ

 .به نمايش بگذارد
هاي اپل  ي فروشگاه توسعه و اداره ران جانسن مديرِ. اش پر بود كمي داشت، آن روز برنامه با اينكه انرژيِ

گرفته و همان صبح  2پِني .سي .جِي مديرعامليِ پيشنهاد تصميم به پذيرشِ) از يك دهه قبل تا آن موقع(
خيلي سرزنده . آلتو رفتيم در پالو 3فرايش ي من و جابز به كافه ،بعد. آمده بود تا راجع به رفتنش صحبت كند

 ي فصليِ كالرا بود تا در جلسه زد و همان روز عازم سانتا محصوالت اپل حرف مي ي احتماليِ راجع به آينده
بحث  ،اپل در آينده حملِ قابل هايِ هاي اينتل در دستگاه فاده از تراشهاست اپل و اينتل، راجع به امكانِ مديرانِ
اين  در بينِ. برود به آنجا كلند اجرا داشت و جابز هم تصميم داشتُا ورزشيِ در سالنِ U2همان شب . كنند

  .جديد را به شوراي شهر نشان داد هاي ساختمانِ نقشه ،عصر همه شلوغي بود كه هنگامِ
كرده تن  راپل ب دهندگانِ توسعه هايي كه در كنفرانسِ هيچ همراه و هياهويي، با همان لباسآرام و بدون 

اپل  جديد مقرِ دقيقه اساليدهايِ 20سپس در جايگاه ايستاد، كنترل را برداشت و طي . جلسه شد وارد بود،
نگر  اي، آينده شيشه مانِي اين ساخت شده پردازش كه تصويرِ ،در آخر. را براي اعضاي شوراي شهر نمايش داد

انگار كه «: گفت ، و سپسلبخندي زد ،، مكثي كردوردبه نمايش در آرا وار  دايره) نقصي بي البته به شكلِ(و 
  ».جهان را اينجا داريم اداريِ به گمانم تصويرِ برترين ساختمانِ. پرنده فرود آمده يك بشقاب

                                                            
1 St. Peter 
2 J.C. Penney 
3 Fraiche 
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. اينتل مؤسسِ نُيسي باب  هاي دور فرستاد؛ آنْ باورز، بيوه همكار از ساليك براي  يي بعد، ايميل جمعه

و نيز  ،اپل كاركنانِ صبورِ منابع انساني و سنگ مديرِ ،1980ي  دهه شايد به ياد داشته باشيد كه او در اوايلِ
يل از باورز خواست جابز در آن ايم. هاي او بود خلقي جابز و دلجويي از كارمندان بعد از كج مجازات مسئولِ

 آلتو، به عيادت شنبه صبح پس از بازگشت به پالو اما او كه در نيويورك بود، يك .كه فردا به ديدارش بيايد
هاي  خواست طرح بسيار مي اما با اشتياقِ ،انرژي بود جابز دوباره شدت گرفته، دردمند و بي مريضيِ. آمد استيو
بايد به چيزي كه ساختيم افتخار . بايد به اپل افتخار كني«: گفتبه او . جديد را به باورز نشان دهد مقرِ
 » .كني

  
در جواني چطور  برايم بگو«: گير كرد زمينباورز را تقريباً كه  ،بعد مشتاقانه به او نگاه كرد و سؤالي پرسيد

 »بودم؟
  

گفتي  به ما مي. نافذ گير بودي، با بينشي پروا و سخت بي«: گفت. باورز سعي كرد جوابي صادقانه بدهد
 ».گفتي و آينده نشان داد كه درست مي ”خود پاداش است ،سفر“

  
و انگار كه بخواهد به خودش  ،چند دقيقه بعد» .بله، در اين سفر چيزهاي زيادي ياد گرفتم«: جابز گفت

  ».واقعاً چيزهاي زيادي ياد گرفتم«: ، تكرار كرداطمينانِ خاطر بدهد باورز
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 چهل و یکفصل 
  

  راند سوم
 

 جدال در ساعِت گرگ و میش
  
  
  
  

  روابط فاميلي
  

. التحصيل شود از دبيرستان فارغ 2010جابز با اشتياقي دردمندانه كوشيد تا پسرش حتماً در ژوئن 
خواهد  واقعاً دلم مي گفتم كهوقتي دكترها سرطانم را تشخيص دادند با خداي خودم «: گفت مي
  ريد به عنوان يك سالِ» .عبور داد 2009ريد را ببينم، همين هم بود كه مرا از سال  شدنِ التحصيل فارغ

چشماني  كل بودن، جابز بود؛ با لبخندي حاكي از ياغي و عقل هجده سالگيِ عجيبي شبيه به طرزِ ،آخري
كامالً . همدلي را به ارث برده بود، چيزي كه پدرش نداشت ابرازِاز مادرش شيريني و . و موهايي تيره ،مشتاق
آشپزخانه نشسته و به  هر وقت كه پدرش عبوسانه پشت ميزِ. محبت به نزديكانش بود گرم و مشتاقِ خون

تنها چيزي كه نور را به چشمانش بر  -جابز بارها پيش آمد ي ناخوشيِ كه در دوره-زمين خيره بود 
 .گرداند، آمدن پسرش بود مي

مثل -آمد و  اقامتم مي كتاب را به دست گرفتم، گاه به محلِ بعد از اينكه كارِ. ستود ريد پدرش را مي
 درش يك تاجرِپ كه گفت با نگاهي جدي و مشتاق به من مي. روي برويم كرد كه به پياده پيشنهاد مي -جابز
 .ي كار بوده است بلكه عشق به كار و افتخار به محصوالتش، مشوق او براي ادامه ،پرست نيست پول

استنفورد براي  تومورشناسيِ ها را در آزمايشگاه جابز، ريد تابستان سرطان در بدنِ از تشخيصِ پس
ي  بخشي از روده(كولون  سرطانِ ي كننده هاي تعيين ژن تشخيصِ اي به منظورِ.ان.دي تسلسلِ شناساييِ

. هاي ژنتيكي از نسلي به نسل ديگر را آموخت جهش انتقالِ چگونگيِ ،در يكي از تجربياتش. گذراند مي) بزرگ
 شاگرديِ زيادي را در كسوت اين است كه ريد وقت ،من يكي از اندك مزاياي مريضيِ«: گفت جابز مي

در همان - ي من به كامپيوتر  عالقه درست مثلِ ،در اين مورد شور و شوقش. گذارنَد دكترهاي درجه يك مي
تكنولوژي و بيولوژي  تقاطعِ در محلِ ،بيست و يكم هاي قرنِ كنم بزرگترين نوآوري فكر مي. است -سن و سال
 ».من ديجيتال در نوجوانيِ عصرِ شروع است، درست مثلِ فرُجديدي در شُ عصرِ. شكل بگيرد
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و آن را در  كرد دبيرستان استفاده آخرِ سالِ گزارشِ سرطان، به عنوان مأخذ پيرامونِريد از تحقيقاتش 

هاي  داد چطور از دستگاه در حالي كه توضيح مي. نمودبراي كالس ارائه  1آپلندز اسپرينگز  ي كريستال  مدرسه
ستفاده كرده، پدرش با لبي اي در تومورها ا.ان.دي تواليِ ها براي تشخيص و جداسازيِ كننده و رنگينه تفكيك

كردم كه ريد يك  داشتم تصور مي«: جابز بعداً گفت. كرد او را تماشا مي ،اعضاي خانواده خندان در كنار سايرِ
كارش در استنفورد  محلِبا دوچرخه به  ،يك دكتر به عنوانِاي دارد و  آلتو خريده و خانواده  خانه در پالو

  » .رود مي
وقتي جابز . ميرد رسيد كه پدرش دارد مي زمان به نظر مي خيلي سريع بود، هم 2009ريد در سال  رشد

را بر عهده گرفت و خيلي پدرانه از آنها حراست  مراقبت از خواهرهايش ي يد وظيفهردر ممفيس بستري بود، 
ي خود را  سرزنده بازيگوش و پدرش به ثبات رسيد، شخصيت وضع جسمانيِكه  2010 سپس در بهارِ. كرد

پدرش . كجا ببردبه شام براي دخترش را  كرد كه دوست شام داشت با خانواده بحث مي يك بار سرِ. بازيافت
: جابز پرسيد. جا نشد اما ريد موفق به رزروِ. درجه يك و زيبا را پيشنهاد كرد، يك رستورانِ 2ال فورنايو

ارين، فرزند . خواست خودش قضيه را سر و سامان دهد ريد مقاومت كرد؛ مي» خواهي من امتحان كنم؟ مي«
خواهر (خودشان بسازند و او و ايو   ي سرخپوستي در باغِ پيشنهاد كرد يك خيمه ،خانواده وسطي و خجالتيِ

بعداً اين پيشنهاد را كه ريد بلند شد، او را بغل كرد و قول داد . يك غذاي رومانتيك سرو كنند ،)كوچكتر
 .عملي كند

محلي  شان در تلويزيونِ هاي مدرسه بود كه رقابت ي بچه روز شنبه، ريد عضوي از تيم چهار نفرهيك 
فني  در حالي كه عواملِ. براي تشويقش رفتند -به جز ايو كه در نمايشگاه اسب بود-همه . شد پخش مي

د و در بين ساير شدند، جابز سعي كرد ناشكيبايي خودش را كنترل كن ي تصويربرداري مي تلويزيون آماده
 ،مشكي اسكيِ جين و يقه ولي با آن شلوارِ. ناشناخته باقي بماند ،ها نشسته بودند والديني كه روي نيمكت

جابز بدون اينكه نگاهش كند، . هاي كناري شروع كرد به عكس گرفتن كامالً تابلو بود، طوري كه يكي از خانم
ريد « :اش اين بود روي پالك سينه ه صحنه آمد، نامِوقتي ريد ب. بلند شد و به انتهاي همان رديف رفت

 ».سرطان پژوهشگرِ«: خواهند چه كاره شوند، او جواب داد ها پرسيد كه مي جلسه از بچه وقتي ميزبانِ» .پاوِل
لورين . عقبي با ارين به خانه برگشت و پاوِل در ماشينِ ،اش همراه با ريد دونفره SL55جابز با مرسدس 

پالك روي مرسدسش نيست كند براي چه پدرش مايل به نصبِ خانه از دخترش پرسيد كه فكر مي در راه .
چون «: من بعداً همين سؤال را از جابز پرسيدم، جواب داد» .خواهد ياغي باقي بماند مي«: جواب او جالب بود

البته امروزه ديگر با . درو ام لو مي كنند و اگر پالكي روي ماشين باشد، محل زندگي مردم گاهي تعقيبم مي
 خواهد پس به گمانم فقط به اين خاطر است كه دلم نمي. هاي گوگل اين كار هم منسوخ شده نقشهوجود.«  

: خيلي ساده برايم نوشته بود. ريد، جابز يك ايميل از آيـفـُنش فرستاد التحصيليِ فارغ جشنِ در مراسمِ
و . درست همين اآلن. شود التحصيل مي د از دبيرستان فارغري. است عمرمترين روزهاي  امروز يكي از قشنگ«

 تك ريد با تك. مهماني گرفتند در خانه  ،شان آن شب با دوستان» .ي مشكالت اينجا هستم من با وجود همه
رد ب -ل بودآغُ كه شبيه- شان  جابز بعداً ريد را به انباريِ سرپوشيده. اعضاي خانواده رقصيد، از جمله با پدرش

ريد به شوخي . سواري نداشت دوچرخه خودش ديگر توانِ زيراي خود را به او بدهد،  يكي از دو دوچرخه تا
                                                            

1 Crystal Springs Uplands 
2 Il Fornaio 
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وقتي گفت كه . دنده بود برداشت هشتكه پس كناري را . انداز است ي ايتاليايي خيلي غلط گفت كه دوچرخه

ن.كار باشي، تو ديالزم نكرده بده«: شود، جابز جواب داد اين لطف به پدرش بدهكار مي از بابتيِ.امرا  ا
ي سينمايي را پرورش  گانه جابز از همان ابتدا اين سه. اكران شد 3بازي  داستان اسباب ،چند روز بعد» .داري

اَندي  مادرِ. گرفت اَندي به كالج شكل مي رفتنِ راجع به عواطفي بود كه حولِ ،قسمت جديد داستانِ. داده بود
 ».هميشه هستي«: گويد اَندي در جواب مي» .خواست هميشه در كنارت باشم دلم مي«: ديالوگي دارد

  
گرا  داد؛ دختري آرام و درون توجه اندكي به ارين نشان مي. ي جابز با دو دخترش كمي سردتر بود رابطه

جابز آزاردهنده  واقعي كه رفتارِكنار آمدن با پدر را بلد باشد، به خصوص در م رسيد راه كه به نظر نمي
آن موقع . رسد تر به نظر مي جوان و جذابي است، با شخصيتي حساس كه از پدرش بالغ ارين دخترِ. شد مي

خوبي هم  استعداد .ي پدرش به اين حوزه عالقه كرد كه شايد بخواهد طراح شود، احتماالً به خاطرِ فكر مي
آشپزخانه  ديگرِ داد و ارين طرف اپل را به ريد نشان مي جديد مقرِ هاي اما وقتي پدرش داشت طراحي. داشت

پدرش او را  2010بزرگش اين بود كه در بهار  اميد. كرد ها دعوت نمي طرح نشسته بود، جابز او را براي ديدنِ
ود و خواست با هواپيماي شخصي جابز بر حتي دلش مي. ها بود اُسكار ببرد، چون عاشق فيلم هم به مراسمِ

نظر كند و خيلي سعي كرد  پاوِل كامالً آماده بود كه از رفتن به مراسم صرف. روي فرش قرمز هم حاضر شود
  .ولي جابز راضي نشد كه نشد. ارين قانع كند شوهرش را به بردنِ

خواهد با او  هاي انتهايي كتاب بودم، پاوِل گفت كه ارين مي بخش تكميلِ در مقطعي كه مشغولِ
در . اين تقاضاي من نبود چون او فقط شانزده سال داشت، با اين حال موافقت كردم. ي داشته باشما مصاحبه

: گفت مي. فهمد و اين وضع را پذيرفته پدرش را مي توجه عدمِ ارين تأكيد كرد كه داليلِ از صحبت، جايي
ي هر دو هم به خوبي بر  اپل بهترين باشد و از عهده پدر و مديرعاملِ كند همزمان به عنوانِ سعي مي«

دانم كه شغلش خيلي مهم و  ولي مي ،داشت ميبيشتري به من  توجهاي كاش كنم كه  گاهي آرزو مي. آيد مي
  ».به توجه بيشتري نياز ندارم. ام حال است، بنابراين راضي به گمانم واقعاً با

خودشان به  انتخابِهر يك را به  ،نوجواني رسيدندسنِ جابز به هر سه فرزندش قول داده بود كه وقتي به 
 آن شهرِ وارِ ذن ي آرامشِ چقدر پدرش شيفتهكه دانست  چون مي ،ريد كيوتو را انتخاب كرد. سفر ببرديك 
اما بيماري پدرش . كيوتو را انتخاب كند) 2008سال (عجيب نبود كه ارين هم در سيزده سالگي . ستا زيبا

. ژوئن تصميم گرفت كه نرود در ماه اما ،را به ارين داد 2010 الِس جابز قولِ. آن سفر شد منجر به لغوِ
خانوادگي به فرانسه برد و  در عوض مادرش او را همراه با دوستانِ. دخترك سرافكنده شد ولي اعتراضي نكرد

 .كيوتو به ماه جوالي موكول شد سفرِ
ي سفر با  ابراين وقتي اولين مرحلهسوم سفر كيوتو را لغو كند، بن پاول نگران بود كه شوهرش براي بارِ

بدي به سراغ  درد از قضا در آنجا دندان. ي كُنا در هاوايي كليد خورد، خيلي خوشحال شد رفتن به دهكده
 آنتنِ بعد هم كه مشكلِ. شد ولي دندانْ خراب شده بود و بايد پر مي ،جابز آمد كه ابتدا آن را ناديده گرفت

پاوِل و ارين با اين اميد كه . كوپرتينو شود آن عازمِ رخ داد و جابز تصميم گرفت براي حل و فصلِ 4آيـفـُن 
 .ي سفر به كيوتو را عملي كند، در هاوايي ماندند جابز برگردد و نقشه

برگشت و آنها را سوار  به كُنا مطبوعاتي شان شد كه او بعد از كنفرانسِ خوشحالي و البته غافلگيري باعث
آلتو  ريد هم كه با پدرش به پالو» .معجزه شده«: پاوِل به يكي از دوستانش گفت. بر هواپيما به ژاپن برد
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اقامت  1ارين با والدينش در تاوارايا ريوكان. خواهر كوچكش ايو باشد جا ماند تا مراقبِ برگشته بود، همان

آنجا رؤيايي «: گفت ارين مي. جابز بود ي سادگيِ عرشي و بسيار مورد عالقه سرايي كه مظهرِ كرد؛ مهمان
  ».بود

به ژاپن  ،بود 2010ارين در سال  ارين، ليسا برنان را كه آن موقع هم سنِ ناتنيِ سال قبل خواهرِ 20جابز 
او بود  غذا خوردنِ با پدر و تماشايِ  خوشمزه هايِ خوراكي تقسيم كردنِ ،ليسا در بين بهترين خاطرات. برد

پدر در  تماشايِ ،در حقيقت. ديگر همراه بود هاي لذيذ اوناگي و خوراك ا ناخنك زدن به سوشيِكه معموالً ب
ارين هم . نزديكي كند ليسا با او احساسِ ،لذت بردن از غذاهاي مطبوع بود كه براي اولين بار باعث شد حالِ

گفت يك  مي. خواهد غذا بخورد دانست كجا مي بابا هر روز مي«: آورد ي مشابهي را به خاطر مي تجربه
شد بخواهي جاي  برد، آنقدر غذا خوب بود كه ديگر سخت مي عالي بلد است و مرا به آنجا مي فروشي2ِسوبا

سوشي نيز در همان نزديكي پيدا  يك رستورانِ» .رسيدند پايش هم نمي ديگري سوبا بخوري، بقيه به گرد
ارين كامالً » .تمام عمرم بهترين سوشيِ«: آن برچسب زد رويِ ،گوگل هايِ در نقشه ،شد و جابز با آيـفـُنش

  .موافق بود
 ؛بود 3جي-سايهو ،كيوتو نيز بازديد كردند؛ معبدي كه ارين عاشقش شد معروف از معابد ،در آن سفر

پاوِل به . گرفته بود هايي با بيش از صد نوع خزه فرا آن را باغ ي طالييِ چرا كه بركه :زهعبد خَمعروف به م
شان  ارتباط خوشنودي او از رابطه با پدرش و بهبود ارين واقعاً شاد شاد بود و همين باعث« : آورد كه خاطر مي

 ».شد، چيزي كه ارين سزاوارش بود
  

و به هيچ عنوان  ،مطمئن پرحرارت بود و از خود. ، داستاني كامالً متفاوت داشت، ايوكوچكترين فرزند جابز
وقتي . در آينده به المپيك راه پيدا كندكه سواري و مصمم بود  عشقش اسب. شد از پدرش مرعوب نمي

كنم، فقط بگو الزم است چه كار «: جواب دادايو طلبد،  نهايتي مي بي پشتكارِ ،اش گفت كه اين هدف مربي
 .ي مربي پيروي كرد و با تالشي شگرف از برنامه» ،من انجامش خواهم داد

استاد ايو زد تا  او زنگ مي ها از جابز بود؛ اغلب مستقيماً به دستيارِ ي خواسته غيرممكنِ مطالبه مأموريت
در يك . ردك در مذاكره هم عالي عمل مي. شود پدرش وارد مي مطمئن شود آن چيزي كه خواسته در تقويمِ

روز به عقب  هخواست رفتن را يك نصف جمعي داشتند، ارين مي ي گردشِ كه برنامه 2010ي سال  آخر هفته
 ميزِ ايو كه آن موقع دوازده ساله بود، داوطلب اين كار شد و سرِ. ترسيد از پدرش بخواهد بياندازد ولي مي

 جابز پريد وسط.  قاضي جايگاه است در مقابلِطوري پرونده را جلوي پدرش باز كرد كه انگار وكيلي  ،شام
 ،همان شب. ، بلكه سرگرم شده استيستولي معلوم بود كه دلخور ن -»كنم بخواهم نه، فكر نمي«- حرفش 

  .گردشي بهتر را بررسي كرد لورين به برگزاريِ هاي كمك ايو با مادرش نشست و راه
ايو «: يك بار به من گفت. ديد خود را در او مي صائصِكرد و خيلي از خ ي ايو را تحسين مي جابز روحيه

 عميقي از شخصيت او درك» .ام اي كه من در يك بچه ديده ترين اراده قوي يك طپانچه است و صاحبِ مثلِ
ايو «: طور براي من توضيح داد اين. خودش داشت هايي با شخصيت ايو داشت، شايد به اين كه خاطر شباهت

                                                            
1 Tawaraya Ryokan 

  م.شود سياه درست مي ي ژاپني كه از گندم نوعي رشته   2
3 Saiho-Ji 



ک ی و  ل  ه چ ل  ص  ٤٧٨ :صـفـحـه|  ف
پا كند،  تواند ديگران را كله آنقدر باهوش است كه مي. كنند ها فكر مي ي است كه خيليتر از چيز حساس

گيرد كه هم خودش  فعالً دارد ياد مي. بيند در نتيجه گاهي خودش را تنها مي .يعني مسيرشان را تغيير دهد
  ».و هم طوري رفتار كند كه دوستاني را كه نياز دارد از دست ندهد ،باشد
  

به شخصه لورين پاوِل را بانويي فهيم و . هميشه وفادارانه ولي گاه پيچيده بود ،با همسرش ي جابز رابطه
دانم، رفتاري كه به  ي جابز را زياد مي خودخواهانه رفتارِ شخصيت و تصحيحِ دلسوز يافتم و تأثير او در ثبات

پاوِل به ظرافت  .تشديد قرار داشت هميشه در معرضِ ،گرا ارده و عقل با استيو با افراد دائميِ تماسِ خاطرِ
در . درماني نظارت داشت مسائلِ و به شدت رويِ ،خانوادگي هايِ اقتصادي، به دقت روي دلواپسي روي موارد

هاي  ملي كه به بچه تحصيلي در سطحِ مجري يك طرحِ :را تأسيس كرد 1ترَك كالج شان، بنياد ازدواج اوائلِ
او از همان موقع . ي تحصيل در كالج شوند و موفق به ادامه ،التحصيل فارغ كرد از دبيرستان محروم كمك مي

كاري  تأثيرِ«: كرد همسرش را تحسين مي جابز تالشِ. تحصيلي شد اصالحات جنبشِ بدل به يكي از بانيانِ
وستانه هاي بشرد با تالش ،ولي خود به طور كلي» ،ترَك انجام داده از ذهنم زدودني نيست كه لورين با كالج

 .تحصيلي ديدن نكرد پشتيبانِ بيگانه بود و هرگز از مراكزِ
آشپزخانه . ي خود جشن گرفت تولدش را تنها با خانواده جابز پنجاه و پنجمين سالگرد ،2010ي  در فوريه

قرمز برايش آوردند،  مخملي به رنگ پادشاهيِ ها يك ردايِ و بچه ،رنگي تزئين كردند را با بادكنك و نوارهايِ
جسماني جان سالم به در برده  فرساينده پر از مشكالت ك كه از يك سالِآنَ. تا بر دوش بياندازد، كه انداخت

لورين به . كرد اش توجه كند ولي جابز اغلب بر روي كار تمركز مي بود، پاوِل اميدوار بود كه بيشتر به خانواده
باألخره  ،بعد از دو سال بيماري. ، به خصوص براي دخترهااستخت كنم براي خانواده س حس مي«: من گفت

پاوِل به من » .نشدهطور  ولي اين ،بيشتري به آنها نشان دهد كه توجه دارندها انتظار  كمي بهتر شده و بچه
: جابز در كتاب منعكس و درج شود ي شخصيت خواهد اطمينان حاصل كند كه هر دو جنبه گفت كه مي

. العاده نيست ها فوق ي جنبه دارند، او هم در همه اي العاده بزرگي كه استعدادهاي خارق از مردانِخيلي  مثلِ«
نوع بشر، كمك به  ولي به توانمند ساختنِ ،گذارد ديگران نمي هاي اجتماعي ندارد و خودش را به جايِ دغدغه

دهد ي ابزارهاي مناسب براي زندگي بهتر اهميت مي ها و ارائه انسان پيشرفت.«  
  
  

 پرزيدنت اُباما
  

مالقات كرد و از  ،سفيد ، پاوِل با چند تن از دوستانش در كاخ2010ِ پاييزِ در سفري به واشنگتُن در اوايلِ
اُباما با شوهرش را  مالقات وقتي پيشنهاد. ي سيليكان خواهد آمد آنها شنيد كه پرزيدنت اُباما در اكتبر به دره

 رقابتيِ فضايِايجاد اُباما بر  زيرا اين ديدار با تأكيدات ،مشاورين اُباما برق زد چشمانِ ،مطرح كرد
) جابز نزديك معروف و يكي از دوستانِ گذارِ سرمايه(عالوه بر اين، جان دوئر . آميز همخواني داشت مسالمت

نقطه ،شوراي مشورتيِ بازيابيِ اقتصادي كه در يكي از جلسات رنگ شدنِ كم چراييِ ضيحِجابز در تو نظرات 

                                                            
1 College Track 



ک ی و  ل  ه چ ل  ص  ٤٧٩ :صـفـحــه | ف
 بنابراين يك وقت. متحده را بيان كرده بود نيز توصيه كرد كه اُباما حتماً با جابز ديدار كند اياالت هايِ برتري

 .فرانسيسكو گنجانده شد سان 1اي در فرودگاه وستينِ ي كاري پرزيدنت براي جلسه ساعته در برنامه نيم
اُباما  پاوِل قضيه را به شوهرش منتقل كرد، جابز گفت كه ميلي به ديدنِوقتي . ولي مشكلي در ميان بود

يادگاري  به يك ديدارِ. افتم من توي اين دام نمي«: بدون اطالعش گذاشته شده ،دلخور بود كه اين قرار. ندارد
واقعاً عاشق «لورين اصرار كرد كه اُباما » !؟پا بگذارم كه بعد بتواند پز بدهد با يك مديرعامل مالقات داشته

اين بازي . مالقات كند جابز جواب داد اگر موضوع اين است، شخصاً زنگ بزند و درخواست» .ستاديدن تو 
لورين سرانجام از ريد كه آن موقع در استنفورد بود، خواست كه براي شام بيايد و . براي پنج روز ادامه يافت

 .آخر جابز رضايت داد تدس. پدرش را راضي كند
طور  اين«: همان ابتدا به اُباما گفت. دقيقه به طول انجاميد و جابز در هيچ موردي كوتاه نيامد 45 ،جلسه

و اضافه كرد كه براي جلوگيري از اين، دولت بايد خيلي » آوري دوم رأي نمي روي براي دورِ كه پيش مي
يك كارخانه در چين بسيار ساده و همين  داد كه ساختنِتوضيح . از فضاي كسب و كار حمايت كند ،بيشتر

 .هاي غيرضروري است اعظم مشكل ناشي از قوانين و هزينه تقريباً غيرممكن و بخشِ ،كار در امريكاي امروز
گيرِ  اي منسوخ و زمين اميدكننده امريكا هم حمله كرد و گفت كه به طور نا آموزشيِ جابز به سيستمِ

شد به اصالحات در  مانْد، نمي گونه مي ي معلمين اين كار شده است و تا زماني كه اتحاديهي  اتحاديه قوانينِ
 صنايعِ ها رفتار شود نه مثل كارگرانِ اي اضافه كرد كه بايد با معلمين مثل حرفه. نظام آموزشي اميد بست

شان استخدام يا اخراج  كاري نتايجِ توانستند معلمين را بر اساسِ مدارس بايد مي از نظر او مديرانِ. مونتاژ
معني است كه  گفت بي مي. ندبود ماه در سال باز مي 11 برايِ و عصر، 6 كنند و مدارس بايد تا ساعت

شود؛ بايد  هاي چاپي اداره مي و با استفاده از كتاب ،معلمي پاي تخته ها هنوز هم به طور سنتي توسط كالس
 اي متناسب با سطحِ شدند و هر بچه تال و تعاملي ميديجي ،ها تمام كتب، وسايل آموزشي و آزمون

  .كرد اي دريافت مي لحظه ، پشتيبانيِاش تحصيلي
هاي جديد  پيشنهاد داد كه گروهي از شش يا هفت مديرعاملِ توانمند در مقابله با چالش ،جابز در آخر

دسامبر در  ي ماه براي جلسهسپس فهرستي . اين را پذيرفتاُباما پرزيدنت  .تشكيل شود ،امريكا رويِ پيشِ
اُباما، آن فهرست به  و ساير مشاورينِ 2ري جرِتهاي وال ولي متأسفانه بعد از دستكاري ،واشنگتُن ارائه كرد

جرِت جابز ايميلي براي ! آن بود در صدرِ الكتريك از جنرال 3لتجفري ايم نفر بالغ شد كه نامِ 20بيش از 
 در حقيقت مشكالت. بادكرده، ميلي به حضور در جلسه ندارد هرستارسال و بيان كرد كه با اين ف

اين مطلب (هم نبود در آن جلسه قادر به حضور  ،اش در همان روزها دوباره اوج گرفته بود و در كل جسماني
  .)را دوئر شخصاً براي اُباما توضيح داد تا سوءتفاهمي پيش نيايد

او و جابز . ي سيليكان را داد وچك براي پرزيدنت اُباما در درهيك مهماني ك ترتيبِ 2011ي  دوئر در فوريه
جمع و جور از مهمانان  تا يك فهرست ،آلتو رفتند در پالو 4اويا شان به رستوران يونانيِ همراه با همسران

                                                            
1 Westin 
2 Valerie Jarrett 
3 Jeffrey Immelt 
4 Evvia 



ک ی و  ل  ه چ ل  ص  ٤٨٠ :صـفـحـه|  ف
از ياهو، مارك  1ل بارتزُهاي تكنولوژي همه دعوت شدند؛ اريك اشميت از گوگل، كار غول. تدارك ببينند
مبرز يسزاكربرگ از فوينسون از جِ 2بوك، جان چل، آرت لليسون از اُراكنْاز سيسكو، لَري انك و ريد ت

دوئر منوي . حتي روي غذا هم اعمال شد ،شام جابز بر جزئيات مهمانيِ نظارت. فليكس از نت 3هاستينگز
ميگو، ماهي كاد و - پذيرايي  مسئولِ غذاهاي پيشنهاديِپيشنهادي را برايش فرستاد و او گفت كه بعضي از 

به خصوص با دسرِ» .ربط با ما هستند، جان بي«خيلي تجملي و  -عدس ساالد دار با  كرم پيشنهادي كه كيك
تشريفات گفتند كه پرزيدنت اُباما كيك  سفيد به مسئولِ كاخ اما كارمندانِ. مخالفت كرد ،هاي شكالت بود دانه
  .وتو شد جابزو در نتيجه رأي  ،وست دارددار د كرم

بنابراين دوئر خانه را چنان  ،خورد بود به آساني سرما مي  زيادي از دست داده جايي كه جابز وزنِ از آن
: پرزيدنت نشست و شام را با اين سخن آغاز كرد جابز در كنارِ. عرق شد گرم كرد كه زاكربرگ خيسِ

خواهم بدانيد اينجا هستيم كه هر كمكي از ما خواستيد به كشورمان  مان، مي سياسي نظر از عقايد صرف«
توانست براي  ي پيشنهادات در باب آنچه كه اُباما مي شام از همان ابتدا بدل شد به محل ارائه مهمانيِ» .بكنيم

 ماليات زگرداندنِطرحي براي با -كنگره و سنا-براي مثال، مجالس دوگانه . كار انجام دهد و  فضاي كسب
 عودت داد كه به شرط هاي معظم اين امكان را مي كه به شركت ،مذهبي ارائه كرده بودند اعيادفروش در 

خود  جهانيِ فروشِ سود ماليات ي زماني مشخص، از پرداخت درآمدهاي خود به داخل كشور در يك دوره
 والري جرِت كه سمت راستش بود و درِ رخيد به سمتچ. اُباما به ستوه آمده بود، زاكربرگ نيز. معاف شوند
فقط دارد از  )جابز( چرا او. ما بايست راجع به چيزي كه براي كشور مهم است حرف بزنيم«: گوشي گفت

 »كند؟ منافع خودش دفاع مي
وقتي نوبت جابز شد، بر . عملي مطرح كنند از همه خواست كه چند مورد. دوئر دوباره بحث را سامان داد

تأكيد و پيشنهاد كرد كه دولت به هر دانشجوي خارجي كه  ،بادانش و كارآزموده ها به مهندسينِ شركت نيازِ
مهندسيِ مدرك طرحِ“اُباما گفت كه اين . متحده دريافت كرده، ويزاي اقامت اعطا كند خود را در اياالت 
و دبيرستان را به   غيرقانوني كه در سن پايين وارد كشور شده ت زيرا به مهاجرينِغيرقابل اجرا اس ”رؤيايي

 منعِ خواهان قانونِ چيزي كه جمهوري- امريكا شوند  قانونيِ دهد كه شهروند اند، اين امكان را مي اتمام رسانده
به . سيون باعث آن هستندهايي دانست كه سيا آور از وقفه جابز اين را مثالي تأسف. آن را تصويب كرده بودند

من ! اجراي خيلي چيزها را توضيح داد امكانِ عدمِ جمهور خيلي باهوش است، براي ما عللِ رئيس«: من گفت
  ».كه واقعاً آتشي شده بودم
خطاب به جمع گفت كه . گشت امريكايي  تعداد زيادي مهندسِ راهي براي آموزشِ جابز با اصرار به دنبالِ

مهندس براي پشتيباني  30.000 نيازمند ،هاي چين دارد و به همين دليل در كارخانهكارگر  700.000اپل 
 ايِ هاي پايه پروفسور يا نابغه باشند؛ بلكه فقط كافي بود مهارت ،الزم نبود اين مهندسين. از آن كارگران است
هاي عمومي يا  الجهاي فني، ك دانشكده ،از اين رو. توليد كسب كنند فرآيند پيشبرد مهندسي را برايِ

ها را  اگر شما بتوانيد اين مهندس«: گفتخطاب به اُباما . آنان بودند هاي تجاري نيز قادر به آموزشِ دانشكده
عميقي  اين استدالل، اثرِ» .بيشتري را به اينجا منتقل كنيم هاي توليديِ توانيم كارخانه آموزش دهيد، ما مي

                                                            
1 Carol Bartz 
2 John Chambers 
3 Reed Hastings 



ک ی و  ل  ه چ ل  ص  ٤٨١ :صـفـحــه | ف
آن  بايد راهي براي آموزشِ«آتي به دستيارانش گفت كه  ار در ماهدو يا سه ب. گذاشت اُباما روي پرزيدنت

 ».گفت پيدا كنيم مهندسي كه جابز مي 30.000
 حتي پيشنهاد. اُباما بود و چند بار بعد از آن جلسه با هم تلفني صحبت كردند پيگيريِ جابز قدردانِ

هم  2008در سال . (ارائه كردهم را  2012اُباما در انتخابات  سياسيِ كمپينِ هايِ آگهي ساخت كمك برايِ
پيشنهاد لرود استراتژيستچندان محترمانه برخورد  ،اُباما مشابهي داده بود ولي از آنجايي كه ديويد اَكس

دلم . هاي سياسي افتضاحند كنم آگهي فكر مي«: چند هفته بعد از آن شام، به من گفت.) نكرد، منصرف شد
آن هفته با  تمامِ» .هاي محشري براي اُباما درست كنيم اهم لي كلوي بازنشسته را بياورم و آگهيخو مي
 چيِ هر از گاهي يك تبليغات«: كرد اش را دو چندان مي هاي سياسي انرژي درد ساخته بود ولي صحبت بدن
به (ريگان  مجدد نتخابِدر ا ”اينك در امريكا صبح آمده“كه با  1آيد، مثل هال ريني كار مي اي سرِ حرفه
  ».دوست دارم همين كار را براي اُباما بكنم. مشاركت داشت) 1984سال 
 
  

  2011درماني،  سومين مرخصيِ
 

اشتهايش از دست . دانست داد و جابز اين را خوب مي دوباره هشدار مي سرطان هميشه قبل از عود
گيرشان  چيزي دست ،انجام آزمايش رغمِ دكترها علي. كشيد بدنش زبانه مي درد در تمامِ رفت و آتشِ مي
. دانست خود را بهتر از آنها مي حالِ ،دادند كه بدنش هنوز پاك است ولي او شد، پس به او اطمينان مي نمي

بردند او ديگر سالمت  آنها بود كه دكترها پي مي سرطان هشدارهاي خاصي داشت و تازه چند ماه بعد از بروزِ
  .نيست

توانست غذا بخورد و پرستارِ كشيد، نمي درد مي. آغاز شد 2010كاهش قوا، در نوامبر  اين فرآيند 
تومور،  وجود ي عالئمِ عدم مشاهده دكترها به علت. كرد هاي وريدي او را تغذيه مي سرُم اش از طريقِ خانگي

جابز هرگز نتوانسته . هاي گوارشي است ها و بيماري مبارزه با عفونت ايِ دوره شتند كه اينها عالئمِطور پندا اين
 .اش عادي شده بود هايش تا حدي براي دكترها و خانواده بود درد را صبورانه تحمل كند، از اين رو شكايت

آنجا يك  غذاخوريِ. برنگشتي كُنا رفت ولي اشتهايش  همراه با خانواده به دهكده ،شكرگزاري در روزِ
جابز كه الغر و لرزان و شاكي از  كردند كه انگار متوجه هاي ديگر طوري وانمود مي عمومي بود و مهمان مكانِ

. او هرگز به بيرون درز نكرد آنجا بود كه شرايط ميهمانانِ ميزبان و سايرِ اين صرفاً تعهد. نيستند  غذاها بود،
ميرد، اين را به فرزندانش هم  كرد دارد مي فكر مي. خلق شد شديداً هيجاني و كج ،آلتو در بازگشت به پالو

 . كرد اش مي آنها نخواهد بود، داشت خفه تولد اينكه ديگر هرگز در جشنِ تصورِ. گفت

، منا نو سالِ در تعطيالت. وزن طبيعي واحد زيرِ 22كيلوگرم رسيد يعني  52وزنش به  ،در كريسمس
 ،دو خانواده. فضا اندكي تغيير كرد. آلتو آمدند شان به پالو وهر سابقش ريچارد اپل و فرزندانشبا  سيمپسون

 دادند؛ در اين بازي افراد بايد سعي كنند با نوشتنِ را انجام مي 2هاي دورهمي مثل نووِل بازي
براي مدتي به نظر . براي يك كتاب همديگر را دست بياندازند ”جعلي“ ي آغازينِ ترين جمله متقاعدكننده
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جابز و پاوِل شام را در رستوران صرف  ،حتي چند روز بعد از كريسمس. رسيد همه چيز خوب است مي

 .استيو ماند ها همراه با لورين به اسكي رفتند و منا در خانه پيشِ بچه ،در تعطيالت. كردند
شواهدي از وجود . گذرا نيست گر واضح بود كه اين فقط يك بدحاليِ، دي2011سال  اما در اوايلِ

دكترها بر سر اين . او را دامن زد اشتهاييِ كم ،مرتبط با سرطان هايِ تومورهاي جديد پيدا شد و سيگنال
 جابز در. چه ميزاني از دارودرماني را تاب خواهد آورد ،نزار كردند كه بدنش با اين حالِ موضوع جر و بحث مي

از بدنش  متر سانتيگفت كه انگار هر  پيچيد، به دوستانش مي كرد و گاه از درد به خود مي حالي كه ناله مي
  .شود دارد منگنه مي

 ،مرفين و ديگر داروهاي مسكن تزريقِ. شديد شد درد بروزِ باعث ،بيماري  ي دوباره عود نخستين عالئمِ
تر بخشي از پانكراسش با جراحي برداشته و كبدش نيز جايگزين  پيش. كرد معمول اشتهاي او را كور مي طبقِ

ناشي از اين اختالل،  وزنِ پروتئين را نداشت و كاهشِ جذبِ معيوب توانِ گوارشيِ شده بود، لذا اين دستگاه
تهاجمي را باال مي دارودرمانيِ ريسك بدنِ. ردب كرد زيرا هر از  هاي بيشتر مي عفونت نحيفش نيز او را مستعد

وزن،  كاهشِ. كبد را پس نزند شد تا پيوند ايمني به بدنش تزريق مي سيستمِ هايِ كننده گاهي بايد سركوب
. بيشتري بكشد در نتيجه باعث شده بود كه زجرِ  درد را كاهش داده و هايِ گيرنده پيرامونِ هاي چربيِ اليه
يافت و  درد و افسردگي بروز مي شديد هم شده بود كه به شكلِ رفتاريِ ي اينها به كنار، مستعد نوسانات ههم

 .اثري مضاعف بر كاهش اشتهايش داشت
هاي طوالني با رويكردهاي روانيِ جابز در طي سال ايِ تغذيه مشكالت غذا تشديد شده بود او در مصرف .

دانست بايد  لذا با اينكه مي. تواند رضايت و وجد زيادي را تجربه كند ن ميدر جواني آموخت كه با روزه گرفت
خود نيز معترف بود كه در  - كردند كه غذاهاي پروتئيني مصرف كند دكترها التماسش مي- غذا بخورد 

هاي غذايي مثل رژيم گياهي آرنولد اهرِت را  ي روزه گرفتن و تن دادن به عادت ضميرناخودآگاهش، غريزه
كرد كه  گفت كه اين ديوانگي است و حتي اشاره مي پاوِل دائماً مي. دارد تر مي و دوران نوجواني خوشهمچ
هرِت خودرد 56در  ،اسالگي بر زمين افتاد و مغرش تركيد و م.  

: گفت مي. پاوِل را حدي نبود شد، عصبانيت آمد و فقط به زمين خيره مي وقتي جابز بر سر ميز مي
 ن آشپزِبراير براو» .فرما بود شديدي در خانه حكم خواستم خودش را وادار به خوردن كند، تنشِ مي«

ديد ولي جابز فقط  آمد و يك رديف بشقاب پر از غذاي سالم تدارك مي هنوز هم عصرها مي ،شان وقت پاره
احتماالً يك كمي پاي «: يك روز عصر گفت. كرد قلمداد ميچشيد و بعد همه را آشغال  يك يا دو ظرف را مي

. به هيجان آمد ،عالي درست كرد كدو يك كيك يك ساعته با خاللِ ،نو حتي از اينكه براو» خورم كدو مي
  .ن بودي خوشحالي براو كه البته همين هم مايه-ولي فقط يك گاز خورد 

. كرد ولي شوهرش از آنها گريزان بود اي صحبت مي ذيهتغ اختالالت پزشكانِ پاوِل با متخصصين و روان
وقتي احساساتي «: گفت مي. رفت طفره مي ،اش افسردگي هر گونه دارو يا تجويزي براي درمانِ جابز از دريافت

هاي خودتان داريد، پنهان كردن آنها منجر به يك  ناراحتي يا خشم راجع به سرطان يا ديگر مخمصه مثلِ
گفت كه دارد  ي اطرافيانش مي به همه. و در عمل به سمت ديگرِ افراط رفت» شود تصنعي مي زندگيِ

كه مدام او را از تغذيه  ،اي فاسد بدل شد افسردگي به چرخه. عبوس، گريان و احساساتي شده بود. ميرد مي
 .كرد دور مي
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 وخيمِ وضعِ روي اينترنت رفت و شايعاتي پيرامونِ ،رنجور و الغراندام هاي جابزِويديوها و  به زودي عكس

اين شايعات است و لذا پاياني بر آنها متصور  اصلي، صحت پاوِل تشخيص داد كه مشكلِ. همه جا پيچيداو 
 پذيرفت كه به مرخصيِ ”تنها از روي اكراه“ ،رفت جابز دو سال قبل كه كبدش داشت رو به زوال مي. نبود

اين جالي وطن بود،  مقاومت نشان داد چون برايش درست مثلِ ،اره در مقابل اين ايدهلذا دوب. درماني برود
. ناپذير تسليم شد اجتناب اين اتفاقِ در مقابلِ 2011ي  اما باألخره در ژانويه. اميدي به بازگشت بدونِ بار،

به آنها گفت كه ي تلفني كه فقط سه دقيقه طول كشيد  او در يك جلسه. مديره آمادگي آن را داشت هيئت
در اين مورد صحبت كرده  ،مديره هيئت خصوصيِ هايِ اغلب در نشست. ديگر بگيرد خواهد يك مرخصيِ مي

مدت و بلندمدت هم  كوتاه و چند جايگزينِ ،بود كه اگر اتفاقي برايش بيافتد چه كسي بايد جانشينش شود
هاي روزانه را بر عهده  عمليات مسئوليت تيم كوك دوباره  ،در نظر داشت، ولي شكي نبود كه در آن شرايط

  .خواهد گرفت
اي با دكترها ترتيب دهد زيرا به مشكلي پي  ي آتي، جلسه شنبه جابز به همسرش اجازه داد كه براي عصرِ

او به جاي آنكه يكپارچه باشد از هم  درمانِ: ي رويارويي با آن را نداشت برده بود كه هرگز در اپل سابقه
ها، متخصصين درد،  شناس سرطان- مستقل  متخصصينِ جسماني او توسط ر يك از مشكالته. گسيخته بود

مثل (شد ولي آنها با رويكردي يكپارچه  درمان مي -خون شناسان و متخصصينِ متخصصين تغذيه، آسيب
هاي  مراقبت بزرگ در بخشِ يكي از مشكالت«: گفت پاوِل مي. كردند كار نمي )روش جيمز ايسن در ممفيس

اين » .هاي درماني باشند رسمي يا نمايندگاني است كه بايد پشتيبان هر يك از تيم فقدان كارمندانِ ،درماني
 بر درمانِ ”تغذيه“ تأثيرِ بررسيِ رسيد هيچ كس مسئولِ چون به نظر نمي ،كرد در استنفورد صدق مي

 چند دكترِاز طور  استنفورد و همين گاهدانش بنابراين پاوِل از چند متخصصِ. باشد ”سرطان“و  ”درد“
گرا و جامع  كه رويكردي عمل) كاليفرنياي جنوبي دانشگاه(سي .اس.از يو 1از جمله ديويد اَگوس ،مستقل

درد كه با ساير  تغذيه براي رفعِ آنها روي يك رژيمِ. شان بيايند داشتند، خواست كه براي مشاوره به منزل
  .ها نيز همخواني داشت، توافق كردند درمان

او يكي از . علوم پيشرو، گروهي از دكترها توانستند جابز را يك قدم از سرطان جلوتر نگه دارند به لطف
اي .ان.دي عاديِ سرطاني را درست به مانند تواليِ هاي تومورِ ژن ي تمامِ اول در جهان است كه نقشه نفرِ 20
 .دالر خرج بر داشت 100.000آن بيش از  استخراجِ فرآيند. شتدا

، انستيتو 2هايي از استنفورد، جانز هاپكينز با همكاري تيم ،هاي مربوطه ژنتيكي و تحليل تواليِ تعيينِ
د3براو م دانشگاهو نيز هاروارد صورت گرفت ،تي.آي.ا .ژنتيكي و مولكوليِ با اطالع از اطالعات منحصر به فرد 

فاسدي كه  مولكوليِ اي را انتخاب كنند كه مستقيماً عواملِ تومورهاي جابز، دكترها قادر بودند داروهاي ويژه
اين رويكرد با عنوانِ. بردند هدف گرفته و از بين مي ،شد را او مي هاي سرطانيِ سلول غيرعاديِ باعث رشد 

 دومي، فرآيند چرا كهرايج است،  درمانيِ اثرگذارتر از شيمي شناخته شده و بسيار ”هدفمند سلوليِ درمانِ“
 نبودقطعي  درمانِ هدفمند،  اين درمانِ. گيرد را هدف مي) چه سرطاني، چه سالم(هاي بدن  سلول رشد كليِ

مرسوم يا -اي وسيع از داروها  داد به گستره به دكترها امكان مي: ولي در بسياري از موارد به آن نزديك بود
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 3 كدام تركيبِكه يابند  نظر بياندازند تا در -ي آزمايش و توسعه يرمرسوم، موجود در بازار يا فقط در مرحلهغ

ها جهش يا  يكي از اين تركيب هر وقت كه سرطانش حولِ. درماني را دارد بهترين تأثيرِاز داروها، تايي  4يا 
درمان را بدون وقفه ادامه دهند تند تا كارِكرد، دكترها يك تركيب ديگر در آستين داش ساختار مي تجديد . 

نقشِ با وجود درمانيِ نهايي براي هر پرهيزِ جابز بود كه انتخابِ پاوِل در مراقبت از همسرش، اين خود 
رخ داد، وقتي كه با جرج فيشر و چند دكتر ديگر از  2011يكي از اين موارد در مي . داد جديد را انجام مي

. جلسه داشت ،ديويد اَگوس ،خود مستقلِ و مشاورِ ،از انستيتو براود يتوالي ژنتيك استنفورد، تحليلگرانِ
پاوِل به آنجا نرفت ولي ريد . آلتو گرد آمدند پالو فصلِ چهار هاي رستورانِ همگي دور ميزي در يكي از سوئيت

 جديد راجع به تواليِ اطالعات استنفورد و براود در حال توضيحِ محققانِ ،براي سه ساعت. حضور داشت
هاي  در مقطعي يكي از پژوهشگر. معمولش را داشت عصبيِ او همان حالت. جابز بودند سرطانِ ژنتيكيِ

متوقف كرد و با غرغر توضيح داد كه چرا  ،رپوينت دچار اشكال شده بودبا پاوِانستيتو براود را كه در كار 
در . كار با آن را به او ياد بدهد كه اپل بهتر از آن است؛ حتي پيشنهاد كرد محصولِ معرفيِ جلسات افزارِ نرم

 بنياديِ اصولِ مولكولي را مرور كردند، به ارزيابيِ هاي كشت داده جلسه، جابز و تيمش دوباره تمامِ پايانِ
 .آنها را رديف كردند بنديِ هاي الزم براي اولويت مختلف پرداختند و فهرستي از آزمايش هاي درمانيِ روش

مزمن و قابلِ آن هست كه سرطانش به زودي بدل به يك بيماريِ يكي از دكترها به جابز گفت، اميد 
دكترها  سايرِ .ديگري جان بسپارد بيماريِاز  فرد،آن را به حاشيه راند تا زماني كه شد  كه مي ،كنترل شود

يا من بدل به «: به من گفت ،جابز درست بعد از يكي از جلساتش با دكترها. شان آمد هم از اين حرف خوش
ميرد؛ يا  آن مييا آخرين كسي خواهم بود كه از  ،آيد اين فائق مي اولين كسي خواهم شد كه بر سرطاني مثلِ

 ».شوم ها غرق مي مانده باقي يا در ميانِ ،گذارم ها پا به ساحل مي اولين در ميانِ
  
  

  ها مالقاتي
 

جابز پس از يك - رسيد كه ليسا برنان ، وضعيت آنقدر مهلك به نظر مي2011درماني  مرخصيِ با اعالمِ
ي او با پدرش  رابطه. آلتو بيايد از نيويورك به پالو ،ي بعد سال دوباره با پدرش تماس گرفت و قرار شد هفته

كه  ،اول از عمرش ده سالِ كامالً قابل درك بود كه به خاطرِ. هايي از خشم و رنج بنا شده بود بر روي اليه
شد كه او بخشي از  كار از آن رو بدتر مي. خود داشته باشد وجود جابز او را رها كرده بود، ترسي در اعماقِ

استيو درست . را هم به ارث برده بود )كريسان برنان( مادرش خواهيِ تظلم حسِ ،جابز ري و به نظرِپرخاشگ
ام كه آرزو دارم اي كاش وقتي پنج ساله بود، پدر بهتري  بارها بهش گفته« : ليسا به من گفت قبل از رسيدنِ

  ».خشمگين باقي بماندعمرش  نه اينكه براي تمامِ ،حاال ديگر بايد گذشته را رها كند. بودم مي
شد و در حالتي بود كه موانع را كنار بزند و  كم بهتر مي جابز داشت كم. عالي پيش رفت ،آن مالقات 

ي  اش وارد يك رابطه سالگي، براي اولين بار در زندگي 32ليسا در سن . عواطفش را براي اطرافيان بروز دهد
جابز آنقدر در رؤياپردازي پيش رفت كه . كوش از كاليفرنيا بود سازي سخت فيلم ،نامزدش. جدي شده بود

ديگر  دانم چقدرِ ببين، من نمي«: به ليسا گفت. آلتو بيايند پيشنهاد داد اگر ازدواج كردند براي زندگي به پالو
ن باشي، راهي نداري جز خواهي بيشتر با م اگر مي. در اين دنيا بمانم، دكترها واقعاً قادر به تعيينش نيستند
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شان  ولي جابز از اينكه بين ،با اينكه ليسا به ساحل غربي نيامد» كني؟ چرا بهش فكر نمي. اينكه بيايي اينجا

 مطمئن نبودم كه بخواهم او را ببينم، چون خيلي مريض بودم و مشكلِ«: آشتي برقرار شد، خوشحال بود
 ».باعث شد خيلي از چيزها در درونم آرام بگيرد .ولي خيلي خوشحالم كه آمد. خواستم جديدي نمي

لَري پِيج يكي از دو . روابطش با جابز بود بازسازيِ همان ماه با كسي ديدار داشت كه او هم خواستارِدر 
رت از قد ي پس گرفتنِ داشت زمينه پِيج. كرد زندگي مياز جابز تر  طرف كه سه خيابان آن ،گوگل مؤسسِ

درخواست كرد كه اگر ممكن : جابز را بكند خوب بلد بود كه چطور چاپلوسيِ. آورد مياريك اشميت را فراهم 
جابز هنوز از دست گوگل . استيو را بشنود نصايحِ ،خوب بيايد و براي بدل شدن به يك مديرعاملِ ،است

ولي بعد يادم آمد كه در جواني همه  ”،برو گمشو“اولين فكرم اين بود كه «: گفت خودش مي. عصباني بود
پس زنگش . مان بود خيابان كه پايينِ HPشاغل در  كردند، از بيل هيوليت گرفته تا آن آقايِ به من كمك مي

 هاي او براي ساختنِ جابز نشست و به ايده عمارت نشيمنِ پِيج آمد، در اتاق» .زدم و گفتم چرا كه نه
جابز آن روز را خوب به خاطر مي. گوش كرد ،رهاي ماندگا عالي و شركت محصوالت دآور:  

 
قابل اعتماد  اينكه چطور افراد. افراد طور راجع به انتخابِ و همين ،خيلي راجع به تمركز صحبت كرديم«

هايي گفتم كه ناچار از  ها و ممانعت راجع به حذف. قابل اتكا بسازد را شناسايي كند و تيمي از معاونينِ
من  اصليِ بحث. حفاظت كند ،هاي درجه دو گي يا انباشته شدن از بازيكنتا شركتش را از واداد شان بود انجام

چشمش  همه چيز را پيشِ. بلوغ خود چگونه باشد خواهد در دورانِ اين كه گوگل مي تعيينِ. تمركز بود
باقي را دور بريز، خواهي روي آنها متمركز شوي؟  كدام پنج محصول هستند كه مي“: بعد پرسيدم. آوردم

ولي عالي  ،دهيد كه مؤثرند كنند و محصوالتي بيرون مي چون گوگل را غرق و بدل به مايكروسافتي ديگر مي
اين كار را با افراد ديگري مثل مارك زاكربرگ ادامه خواهم . سعي كردم تا جاي ممكن مفيد باشم ”...هرگز
بعدي كمك كنم  توانم به نسلِ مي. گونه صرف كنم را اين ام ي زندگي مانده خواهم بخشي از وقت باقي مي. داد

 ،اين دره. آنها را ادامه دهند اينجا را به ياد آورند و بياموزند كه چطور مسيرِ هاي معظمِ شركت تا دودمانِ
  ».بايد به بهترين نحو جبران كنم. خيلي مرا پشتيباني كرده

  
. آلتو بروند جابز در پالو منزلِ داشت كه به زيارت وا ديگران را هم ،2011درماني در سال  مرخصيِ اعالمِ

هاي امريكا صحبت  خاورميانه گرفته تا سياست بيل كلينتون آمد و راجع به همه چيز از وضعِ ،براي مثال
شكل گرفت؛ مردي  1955 سالِ ديگرِ تكنولوژي، آن متولد دنيايِ ي ديگرِ با اعجوبه ،ترين ديدار ولي تلخ. كرد

 .كامپيوترهاي شخصي بود عصرِ دهيِ جابز در شكل بيش از سه دهه، رقيب و همكارِ كه برايِ
شام را با  ،در واشنگتُن ،2011در بهار . خود نسبت به جابز را از دست نداد هرگز شيفتگيِ ،بيل گيتس

هم بوديم كه بحث را به سمت بنياد ها در زمينه تالش خود سوق داد كه براي پيشبرد ي بهبود وضعيت 
همان. جهاني بر پا كرده بود سالمت جا حيرت خود را از موفقيت د و اينكه چگونه جابز با وجودمريضي  آيـپ

كنم كه دنيا را از  من اينجايم، صرفاً تالش مي«: مشتاقانه گفت. بيان داشت ،آن تمركز كرده بر روي بهبود
. كند كننده معرفي مي ديوانه استيو، هنوز دارد محصوالتولي  ،ماالريا و چيزهايي از اين دست نجات دهم شرِّ

يا  ،اي كرد تا من مطمئن شوم كه اين آخري را به شوخي خنده» .كردم شايد من هم نبايد مسابقه را رها مي
 .الاقل نيمه شوخي گفته است
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قبل از  روزِ اما. مي با جابز را داد ماه مالقات ترتيبِ 1شان مايك اسليد مشترك دوست گيتس از طريقِ

. لذا قراري ديگر تنظيم شد. او زياد خوب نيست حالِ كه جابز تماس گرفت و گفت شخصيِ ديدار، دستيارِ
آشپزخانه شد و ايو را ديد  ي جابز رفت، از درب پشتي وارد خودش به خانه گيتس با اتومبيلِ ،يك روز عصر

 .نشيمن راهنمايي كرد ايو او را به اتاق» استيو هست؟«: پرسيد. بوددرس و مشق  ميز مشغولِ كه سرِ
  

مثل «: آورد كه جابز به خاطر مي. خاطرات مشغول شدند براي بيش از سه ساعت، دو نفري تنها، به ذكرِ
ديدمش،  تر از هر زماني ديگري مي خوشحال. كرديم ي اين صنعت داشتيم گذشته را مرور مي دو پاسوخته

 متعجب بود كه جابز با وجود ،گيتس هم به طريقي مشابه» .م اين بود كه چقدر سالمت استمدام فكر
اش خيلي راحت  فيزيكي استيو راجع به مشكالت. انتظارش انرژي دارد وزن، بيش از حد گيرِ چشم كاهشِ

 مربوط به درمانِ ايِ به گيتس گفت كه پرهيزهاي زنجيره. انديش بود كرد، الاقل آن روز كه مثبت صحبت مي
تا بدين صورت از » به روي برگ ديگر است ،آبي زنبقِ شناورِ پريدن از يك برگ«هدفمند، مثل  داروييِ

  .سرطان جلوتر باشد
. اند آينده چگونه مدارسِ ،اش آموزش كرد و گيتس توضيح داد كه در انديشه سؤاالتي راجع به بخشِ

 كالس به بحث و حلِ بينند و وقت هاي درسي را ميويديومحصلين براي خودشان اساليدها و  :گفت مي
 هاي اجتماعي مثلِ بخش نسبت به سايرِ(هر دو موافق بودند كه كامپيوترها تاكنون . يابد مسئله اختصاص مي

اين  گفت براي پديد آوردنِ گيتس مي. اند آموزشي گذاشته اندكي بر فضايِ تأثيرِ )درمان، ها و بخشِ رسانه
بازخوردهاي  محتواهاي درسي و فراهم آوردنِ قابل حمل بايد روي انتقالِ هايِ مپيوترها و دستگاهتغيير، كا

 .انگيزشي كار كنند
شان را  زندگي خوبي دارند و زنِ اينكه چقدر خوشبختند كه فرزندانِ .راجع به خانواده هم صحبت كردند

م كه چقدر خوشبخت بوده كه لورين را راجع به اين حرف زدي«: گفت گيتس مي. اند درست انتخاب كرده
همچنين . و اينكه چطور من هم شيدا و مجنون مليندا شدم ،مالقات كرده، اينكه ديوانه و شيدايش شده

اش  خواستيم از عهده بوديم، چطور مي ميمان  فرزندان شد اگر جايِ بحث كرديم كه چقدر چالش برانگيز مي
در يكي از  ،جِنيفر ،گيتس در مقطعي، ايو كه قبالً با دخترِ» .يهاي شخص سم حرفييم؟ و از اين قبيابر

گيتس از او پرسيد كه پرش از روي كدام  .آنها آمد از آشپزخانه به نزد ،هاي اسب حضور يافته بود نمايش
 .موانع را بيشتر دوست دارد

كه جابز  ”اي العاده خارقمحصوالت “شد، گيتس از  مالقات به پايان نزديك مي تادر حالي كه ساع
كردند، بسيار  داشتند آن را ويران مي 1990ي  هايي كه در دهه ابله شركت از دست نجاتاز و  ،ساخته بود

هاي خود  كاري، آنها به فلسفه دورانِ در طولِ. حتي يك امتياز ويژه برايش قائل شد. تعريف و تمجيد كرد
افزار بايد به  افزار و نرم كه آيا سخت: ديجيتال پايبند مانده بودند يدنيا ترين مسائلِ يكي از بنيادي پيرامونِ

 ”بازِ افقي“ ام كه مدلِ از سابق به اين معتقد بوده«: گيتس به جابز گفت. يا باز و آزاد ،تمامي يكپارچه باشند
رافي جابز هم اعت» .هم عالي است ”ي عمودي يكپارچه“ ولي تو اثبات كردي كه مدلِ ،چيره خواهد شد

 ».مدل شما هم جواب داده«: كرد

                                                            
1 Mike Slade 
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؛ مكينتاش استخودش را پس داده  هر مدلي در قلمروي كامپيوترهاي شخصي جوابِ. حق با هر دو بود

هاي همراه هم صدق  مروي تلفندر قل ،و اين دارد،متعدد موجود در بازار همزيستي  هاي ويندوزيِ با دستگاه
يكپارچه، وقتي كه  اين رويكرد«: به من گفت، گيتس با احتياط ا جابزديدارش ب ولي بعد از يادآوريِ. دكن مي

جابز هم » .ولي به اين معني نيست كه در آينده هم پيروز خواهد بود. استيو روي عرشه بود عالي جواب داد
ي او  البته كه مدل گسسته«: بخش راجع به گيتس بدهد آگاهي آن ديدار، وادار شد يك نظرِ خيرِ بعد از ذكرِ
اين هم در نوع خودش . ها واقعاً افتضاحند خوب كه نبوده هيچ، بعضي ولي ماحصلش محصوالت ،جواب داده

 ».در بلند مدت الاقلبزرگ،  يك مشكلِ. مشكلي است
  
  
  »باألخره، آن روز فرا رسيد«
 

هاي درسي را متحول كند و  خواست كتاب مي. هاي بسياري را در سر داشت پروژهها و  ي ايده جابز توسعه
ها را از روي  پشتي كوله حملِ سنگينِ درسي براي آيـپد، بارِ هاي كمك الكترونيكي و برنامه با ساخت كتبِ

روي  اش از گروه مكينتاش، قديمي داشت با بيل اَتكينسن دوست ،حال در عينِ. محصلين بردارد دوشِ
كم نور هم به  كرد كه حتي در شرايط پيكسلي كار مي جديدي در مقياسِ هاي ديجيتاليِ تكنولوژي اختراعِ

نيز به شدت مشتاق بود همان . داد هاشان را مي هاي عالي با استفاده از آيـفـُن عكس گرفتنِ مردم امكانِ
ها هم  در مورد تلويزيون ،ها انجام داده بود هاي موسيقي و تلفن كننده كاري را كه براي كامپيوترها، پخش

 يكپارچه با طرزِ يونِخواهم يك تلويز مي«: يك بار به من گفت. آنها سازي و زيباسازيِ يعني ساده: عملي كند
 ،ديگر» .سازي شود ها و آيـكالود همگام تجِو خودكار، با تمام گَ ،كامالً آسان بسازم كه بدون نقص كارِ

هاي كابلي  ي شبكه دي و جعبه.وي.هاي دي كننده كاربران نيازي به ور رفتن با كنترل از راه دورِ پخش
 ».باألخره كشفش كردم. خواهد داشت ،كرت بگنجدكاربري را كه در ف ترين رابط ساده«: نداشتند

 هاي بدنش زده بود و دكترها در يافتنِ ها و ساير بخش ، ديگر سرطان به استخوان2011ولي تا جوالي 
استيو در رنج بود، نامنظم . به مشكل برخورده بودند ،سرطان پيشرفت داروهاي مناسب براي كُند كردنِ

تفريحي اجاره  همان ماه، با لورين يك قايقِ براي آخرِ. رفت كار نمي ديگر سرِكمي داشت و  خوابيد، انرژيِ مي
بيداري را  خورد و اكثر ساعات تقريباً هيچ غذاي غيرمايعي نمي. بر آب شد ها همه نقشِ كرده بود ولي نقشه

 .گذراند در اتاقش به تماشاي تلويزيون مي
اسپانيايي  روزِ شنبه بود كه به عمارت نيم. يدارش برومبه د كه پيامي از من خواست در آگوست، با ارسالِ

كه پر از رزهاي زرد و انواع  ،عمارت پشت هايش در باغِ پس با همسر و بچه. رسيدم و او هنوز در خواب بود
روي تخت به خودش پيچيده بود، لباس . گردان بود، نشستيم و گپ زديم تا اينكه مرا نزد خود خواند آفتاب

پاهايش به طرز وحشتناكي الغر شده، ولي لبخندش بر لب و . سفيدي به تن داشت اسكيِ خاكي رنگ و يقه
  » .چون انرژي اندكي دارم  يم،بهتر است عجله كن« :گفت. ذهنش هنوز تيز بود

اش را به من نشان دهد تا چندتايي را براي اين كتاب انتخاب  خصوصي هايِ خواست بعضي از عكس مي
با . ها بياورم قفسه ها را از داخلِ از من خواست عكس ،براي برخاستن آنقدر ضعيف بود كه به اشاره. كنم

معلوم بود كه . نشستم و هر كدام را باال گرفتم تا ببيندتخت  هاي هر قفسه را آوردم، كنارِ احتياط عكس
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هرگز . نشاند كند؛ برخي ديگر به سختي لبخندي روي لبش مي ها خاطراتي را در دلش زنده مي بعضي عكس

كوش و  سخت كه پدرِ 1950ي  عكسي از دهه براي همين با ديدنِ .، نديده بودمپاول جابز ،عكسي از پدرش
بعد به » .اين را بردار. ستابله، خودش «: گفت. وپايش را در بغل داشت، جا خوردمن قيافه، كودك خوش
: استيو و لورين بود عروسيِ در آن عكسي از پدرش يافتم كه مربوط به روزِ. پنجره اشاره كرد اي نزديك جعبه

» .مرد بزرگي بود«: جابز زير لب گفت. نگريست پاول جابز با نگاهي پر از محبت به استيو مي ،در قابِ تصوير
افتخار «: ام را اصالح كرد جابز جمله» چنين فرزندي افتخار كند، توانست به داشتنِ مي«: من زمزمه كردم

 ».كرد مي
اش از گذشته تا به  هاي زندگي تعريف كردم كه آدم. براي دقايقي به او انرژي داد ،ها اين عكسديدنِ 

يادآوري كردم كه . اند ها گفته ال و بيل گيتس، از او برايم چهكو دس گرفته تا مايك ماركحال، از تينا رِ
يكپارچه جواب  رويكردكه آخرش با او، به من گفته بود كه اپل نشان داده  ديدارِ گيتس بعد از بازگوييِ

نه فقط من، هر كسي با اين «: ند استرَجابز گفت چ» .تا وقتي كه استيو روي عرشه باشد«دهد ولي فقط  مي
 نام ببرد كه با تكيه بر رويكردرا ديگر  از او خواستم يك شركت» .بهتري بسازد تواند محصوالت مي روش

آخر  دست. براي مدتي فكر كرد، سعي داشت يك مثال بيابد. سازد يكپارچه، محصوالتي به خوبي اپل مي
 ».طور بودند الاقل قبالً كه اين«: و اضافه كرد» سازي هاي اتومبيل شركت«: گفت

 رهبريِ خيلي تيزبينانه راجع به فقدانِ ي اقتصاد و سياست كشيده شد، چند نظرِ مان به حوزه وقتي بحث
افراد  ي به راندنِمن از اُباما ناميدم، در رهبري دچار مشكل است چون تمايل«: قوي در دنيا ارائه كرد و گفت

آره، من هرگز چنين «: كنم و با لبخندي ماليم گفت دارم به چه فكر ميكه فهميد » .يا تحقيرشان ندارد
  ».مشكلي نداشتم

: ولي گفت شوم،ي رفتن  آماده شدم تامن از كنار تخت بلند  .ز دو ساعت گفتگو به سكوت فرو رفتبعد ا
كافي براي حرف زدن پيدا  كي دو دقيقه طول كشيد تا انرژيِي. با دستش اشاره كرد كه بنشينم» بمان،«

: همكاري با اين كتاب بود اش به تصميمِ اشاره» زيادي راجع به اين پروژه داشتم، هراسِ«: كند، باألخره گفت
  ».واقعًا نگران بودم«

  
 »پس چرا انجامش دادي؟«: پرسيدم

  
و  ،خواستم بدانند كه چرا ه كنارشان باشم، مينشد كه هميش. هايم مرا بشناسند خواستم بچه مي«: گفت

دانستم كه اگر بميرم ديگران بدون اينكه چيز  وقتي مريض شدم، مي. كارهايي را كه كردم درك كنند
خواستم . كردند سرگذشتم را اشتباه تعريف مي چنداني از من بدانند، مطالبي خواهند نوشت و قطعاً كلِ

 ».گفتم، گوش كرده است ا كه بايد ميهايي ر حرف ،مطمئن شوم كه يك نفر
  

. تحقيقاتم نپرسيد كتاب يا نتايجِ حتي يك كلمه راجع به مطالبِ ،گذشته، استيو هرگز دو سالِ در طولِ
» .نخواهد آمددانم كلي چيز توي كتاب هست كه من ازشان خوشم  مي«  :ولي آن روز به من زل زد و گفت

العملم را ببيند،  و هنگامي كه نگاهش را روي صورتم نگه داشت تا عكس ،نظر بيشتر يك پرسش بود تا ابرازِ
ست، چون كسي اخوب «: گفت. و گفتم كه مطمئناً چنين خواهد بود ،من سري تكان دادم، لبخندي زدم
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خواهم عصباني  تا مدتي نخواهمش خواند، چون نمي. ام كتاب اعمال نظر كرده نخواهد گفت كه من رويِ

حاال ديگر چشمانش بسته و » .البته اگر عمرم به دنيا بود- اش كردم  بعد مطالعه سالِشايد يك . شوم
 .بند و بساطم را جمع كردم و رفتم ،پس آرام. اش تخليه شده بود انرژي
  

تواند به  حتمي كنار آمد كه هرگز نمي كم با اين حقيقت سالمتش بدتر شد و كم وضعِ ،تابستان در طولِ
با همسرش، . اي با قضيه كلنجار رفت چند هفته. استعفا فرا رسيده بود وقت. اپل برگردد مديرعامل به عنوانِ

خواهم براي اپل بكنم،  يكي از كارهايي كه مي«: به من گفت. بيل كَمپبِل، جاني آيو و جرج رايلي رايزني كرد
 35هاي دشواري كه در  درتراجع به انتقال ق» .قدرت است انتقالِ مثالي مناسب از چگونگيِ به جا گذاشتنِ

 كردم، درست مثلِ وپنجه نرم مي هميشه با رنج دست«: به شوخي گفت ،سال گذشته براي اپل پيش آمده بود
 و انتقالِ ،دنيا بشود من اين بوده كه اپل بهترين شركت بخشي از هدف ،از قديم. جهان سومي يك كشورِ

قدرت اين موفقيت است منظم، كليد.«  
خواست  مي. آگوست بود 24مديره در  ي هيئت انتقال، جلسه بهترين زمان براي انجامِ ،ميم اوبنا به تص

تلفن ناله سر دهد، بنابراين خودش را  نه اينكه فقط يك نامه بفرستد يا از پشت ،شخصاً اين كار را انجام دهد
تواند برود ولي به  مطمئن بود كه مي ،قبل از جلسه روزِ. فشار گذاشت تا غذايي بخورد و نيرويي بگيرد تحت

و سپس كامالً  ،كوپرتينو الزم داده شد تا با اتومبيل به مقرِ بنابراين ترتيبات. دار احتياج داشت چرخ  صندليِ
 .مديره برده شود ي هيئت به جلسه ،مخفيانه

هاي شورا  ي گزارش ارائه ،مديره صبح به آنجا رسيد؛ يعني زماني كه اعضاي هيئت 11 كمي قبل از ساعت
ولي به جاي اينكه يك راست  ،دانستند چه خبر است همه مي. معمول را به پايان رسانده بودند موارد و سايرِ

 هاي سالِ آن فصل و پروژه كاريِ نتايجِ) اپل ماليِ مديرِ(مطلب بروند، ابتدا تيم كوك و پيتر اُپنهايمر  اصلِ سرِ
كوك پرسيد بهتر . شخصي بكند خواهد يك صحبت آرامي گفت كه ميجابز به  ،بعد. آتي را ارائه كردند

ثانيه در سكوت  30آنها،  با رفتنِ كردن استيو پيش از موافقت. ارشد بيرون بروند او و ساير مديرانِ كه نيست
. دآن كار كرده بود، خوان اي را كه از چند هفته قبل رويِ مديره تنها شد، نامه وقتي با هيئت. شان كرد نگاه

 وظايف و بر آورده كردنِ اگر روزي فرا رسد كه ديگر قادر به انجامِ ،ام هميشه گفته«  :طور بود شروعش اين
متأسفانه، . رساند تان مي انتظارات به عنوان مديرعامل نباشم، اولين كسي خواهم بود كه آن را به اطالع

 ».باألخره آن روز فرا رسيد
طول داشت و در آن پيشنهاد كرده بود كه ) انگليسي(جمله  18خيلي ساده و سرراست بود، فقط  ،نامه

مديره انجام وظيفه  هيئت رئيسِ مديره در مقامِ صالحديد هيئت و خود در صورت ،تيم كوك جانشينش شود
 شاهد ،قش جديدمترين روزهاي اپل در پيش است و مشتاقم كه در ن ترين و نوآورانه معتقدم تابناك«: كند

  ».ها بوده و در آنها مشاركت داشته باشم موفقيت
 تصديِ دورانِ جابز در طولِ اَل گُر اولين كسي بود كه آن را شكست و از فضائلِ. سكوتي طوالني در گرفت
ترين  باورنكردني«اپل توسط جابز  ميكي درِكسلر اضافه كرد كه متحول كردنِ. سمت مديرعاملي سخن گفت

جابز براي اطمينان از اين  سپس آرت لوينسون از تالشِ. شاهد آن بوده» ي تجارت اتفاقي است كه در حوزه
مديرعامل، اشك  تغييرِ رسميِ تصويبِ بيل كَمپبِل هيچ نگفت، اما در حين فرآيند. آرام ستايش كرد انتقالِ

  .در چشمانش حلقه زده بود
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جابز  اپل را نشانِ جديد هايي از محصوالت ناهار، اسكات فُرستال و فيل شيلر آمدند و مدل صرف هنگامِ

 هاي احتماليِ روي آنها قرار داد، به خصوص راجع به ظرفيت اي پيشِ استيو سؤاالت و فكرهاي تازه. دادند
فُرستال از  ،در مقطعي. شد هاي آينده لحاظ مي و ملزوماتي كه بايد در تلفن ،هاي مخابراتي شبكه چهارمِ نسلِ

كار تلفن را گرفت تا ببيند آيا  وسط ،جابزكه خيلي ترسيد وقتي . رونمايي كرد 1صدا ي تشخيصِ يك برنامه
به خوبي از پس برنامه » آلتو چطور است؟ هوا در پالو«: پرسيد. شود آن برنامه را به اشتباه انداخت يا خير مي

زده شد وقتي  حيرت» تو زني يا مرد؟«: ديگر، جابز آن را به چالش كشيد چند پرسشِ بعد از طرحِ. كار بر آمد
جوابش براي دقايقي حال » .اند آنها براي من جنسيت تعيين نكرده«  :برنامه با صداي روباتيكش جواب داد

 .استيو را خوش كرد
يك مرتبه ميدان را خالي كرده و  HPها از اينكه  كردند، بعضي حبت ميها ص وقتي راجع به تبلت ،آن روز

اي  كننده ي ناراحت جابز با اخم گفت كه اين لحظه. پيروزي كردند رقابت را به آيـپد باخته بود، احساسِ
 ،اند توانمندي سپرده كردند آن را به دستانِ نظير ساختند و فكر مي هيوليت و پكارد يك شركت بي«: است

قدرتمندتري به جا گذاشته باشم و  اميدوارم ميراث. انگيز است غم. شود ولي حاال دارد تجزيه و تخريب مي
ش حلقه مديره دور شد، اعضاي هيئت ي رفتن مي در حالي كه آماده» .هرگز چنين اتفاقي براي اپل نيافتد

  .گرفتنداو را در آغوش تك  و تكزدند 
رج رايلي به خانه برگشت ،ارشد مديرانِ بعد از جلسه با گروهوقتي . و شنيدن خبرهاي جديد، همراه با ج
داشت از كندوها عسل مي رسيد، لورين در حياط هاي  كارشان كه تمام شد كاله. گرفت پشتي بود و با ايو

شد آن  به آشپزخانه آمدند، جايي كه ريد و ارين هم بودند و مي  دار را از سر برداشتند و با يك كوزه توري
تازه برداشت، چشيد و گفت كه  از عسلِ ،ي يك قاشق جابز به اندازه. موفق را جشن گرفت پست انتقالِ

  .نهايت خوشمزه است بي
فعال باقي  ،دهد اش اجازه مي خواهد تا آنجايي كه سالمتي با لحني اميدوار تأكيد كرد كه مي ،آن روز عصر

وقتي از » .ديد، بازاريابي و چيزهايي كه دوست دارم كار كنممحصوالت ج خواهم رويِ مي«: گفت مي. بماند
شركتي كه خودش از صفر ساخته بود پرسيدم، لحني مشتاقانه  كنترلِ اش راجع به واگذاريِ احساس واقعي

طور  ام و همين يمني داشته العاده خوش دوران كاري فوق«: جواب داد. ها سفر كرد به سراغش آمد و به گذشته
  ».ام آمد انجام داده زيبا، هر آنچه از دستم بر مييك زندگي 

                                                            
  م.جابز معرفي شد كه يك روز قبل از فوتSiri به نام  4sدستيار صوتي به كار رفته در آيـفـُن    1
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 چهل و دوفصل 
  

  ميراث
 

شِت خالقیت درخشان  ترین 
  
  

  
  خودش ، جلوي اساليدي از2006 ورد در مك

  .مربوط به سي سال قبل از آن و وازنياك،
  
  

  استيو جابز
 

اول به  ي اپل، از مكينتاشِ فلسفه ي اصليِ هسته. ساخت منعكس شده شخصيت او در محصوالتي كه مي
افزار است و  افزار و نرم سخت كاملِ بعدي كامپيوترها، يكپارچگيِ گرفته تا آيـپد يعني نسلِ 1984 سالِ

هاي  گرايي، قدرت تعصبات، كمال: كند خود استيو جابز هم صدق مي چيزي شبيه به همين، در مورد
تجاري او و  كامل در پيوند با رويكرد ي، شيطنت و وسواسش براي كنترل، به طورِ، عاليق، هنرمند العاده فوق

حاصل از آن بود محصوالت. 
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او  ترين ويژگيِ زد با برجسته جابز را به يكديگر گره مي هاي متحد كه شخصيت و محصوالت ميدان تئوريِ

هايش باشد؛ تمرين كرده بود كه  سرزنش توانست به داغيِ هاي جابز مي سكوت. او قدرت: ظهور پيدا كرد
 نمايشي فريبنده بود، مثل زماني كه از عميق بودنِ گاهي قدرتش به شكلِ. پلك زدن خيره شود چطور بدونِ

بهترين چيزي “ كه كرد جديدي ادعا مي محصولِ يا زماني كه در مورد ،كرد باب ديالن صحبت مي موسيقيِ
زماني كه با فرياد  آفرين بود، مثلِ قدرتش وحشت ،موارد اما در سايرِ ”.است كه اپل تا آن موقع ساخته است

كرد اپل صحبت مي پاره كردنِ گوگل يا مايكروسافت براي تكه از قصد. 
كله  آشغال-يا-قهرمان دنيا بود كه همكارانش آن را دوگانگيِ ناشي از دو قطبي ديدنِ ،نمايي اين قدرت

ها و حتي غذاها نيز  محصوالت، ايده او در مورد .و گاهي در يك روز هر دو ،يا اين بودي يا آن. ناميدند مي
در نتيجه، هر  ”.خوردن آشغال، مزخرف و غيرقابلِ“بود يا  ”دوران بهترينِ تمامِ“هر چيزي يا : چنين بود

يك  نوك پرداخت يك تكه فلز، انحنايِ نوعِ ؛به دنبال بياوردرا توانست آواري از سرزنش  كوچكي مي نقصانِ
گفت او مدام مي .و غيره ي لمسي كار با يك صفحه شهودي بودنِ يك جعبه، ميزانِ رويِ آبِي پيچ، رنگ: 

استيو خودش را يك هنرمند . دخوانْ مي» مطلقاً عالي«اي كه ناگهان آنها را  هستند تا آن لحظه» كامالً بد«
 .دانست و به راستي نيز چنين بود، ولي با رفتاري افراطي مي

و (ساخت  محصوالتي را كه مي ي تمامِ يكپارچه كمال، او را به اين سمت سوق داد كه اپل كنترلِ طلبِ
افزار  روي سخت ،اپل عاليِ افزارهايِ كرد كه يكي از نرم وقتي به اين فكر مي. در اختيار بگيرد) سازد مي

مزخرف هاي  چنين به اين تصور كه برنامههم. زد يا حتي بدتر از آن ديگر اجرا بشود، كهير مي يك شركت
 تواناييِ. هاي اپل را دچار نقص كنند، آلرژي داشت دستگاه گراييِ تأييدنشده، كمال كاربردي يا محتواهايِ

محصول  سازيِ ساده جامع، به او امكانِ يك سيستمِ در قالبِ ”افزار و محتوا نرم ،افزار سخت“ سازيِ يكپارچه
پلر. بودداده  ،امكان را تا سر حدسادگي و سازگاري را دوست دارد ،طبيعت«: است گفته) منجم( 1يوهان ك. «

 .استيو جابز نيز چنين بود
ديجيتال بدل  دنيايِ ترين جنگ هاي يكپارچه، عمالً جابز را به يك پايِ بنيادي سيستم ي توليد غريزه

باز بود كه در  رويكرد طرفدارِ ،برو هوم هنشأت گرفته از باشگا هكريِ روحيات ”.بسته“ در برابرِ ”باز“: كرد
هاي  افزار، كدهاي اشتراكي، استاندارد افزار، نرم سخت اندك، مردم قادر به انتخابِ مركزيِ آن با كنترلِ

هاي  ها و دستگاه عامل سازگار با سيستم هاي كاربرديِ برنامه غيراشتراكي، محتواها و سايرِ هايِ باز، سيستم متنْ
هاي  شد و پورت به راحتي باز مي IIاپل : فكري بود اين اردوگاه جوان ساكنِ وازنياك. مختلف بودند

مكينتاش، جابز بدل به  سپس با خلقِ. كرد مختلف به آن مي وسايلِ متعددي داشت كه افراد را قادر به اتصالِ
هاي  يكپارچه و ويژگي افزارِ افزار و نرم مكينتاش دستگاهي بود با سخت. ل شدمقاب اردوگاه معنويِ پدرِ

 . نقص، قرباني شده بود ساده و بي ي كاربريِ يك تجربه خلقِ هكرها به منظورِِ مرامِ ،و در آن .تغيير غيرقابلِ

هاي ديگر  شركت افزارِ مكينتاش روي سخت عاملِ سيستم باعث شد كه جابز به نصبِ ،بيني اين جهان
) ويندوز(خود  عاملِ سيستم عكسي را در پيش گرفت و ليسانسِ بر اما مايكروسافت استراتژيِ. رضايت ندهد

  ،زيباترين كامپيوترها نشد چه اين رويكرد منجر به خلقِ گر. را بدون نظم و انضباط به هر شركتي اعطا كرد

                                                            
1 Johannes Kepler 
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اپل در بازار به كمتر از  فروشِ سهمِ با كاهشِ. ي مايكروسافت در آورد سلطه ها را تحت عامل سيستم ولي بازارِ

5٪كامپيوترهاي شخصي معرفي شد ي بازارِ مايكروسافت به عنوان برنده ، رويكرد.  
 حتي با سهمِ. خود را دارد خاصِ جابز نيز منافعِ كاريِ با اين حال در دراز مدت مشخص شد كه مدلِ

. عظيمي را كسب كند ، حاشيه سودشخصيكامپيوترهاي  ديگر سازندگانِ بود در مقابلِكم، اپل قادر  فروشِ
 سوداز  ٪35ولي  ،كامپيوترهاي شخصي را داشت بازارِ درآمداز  ٪7، اپل تنها 2010 در سالِ ،براي مثال

 .عملياتي را بلعيد
ي  توسعه كامل، امكانِ جابز بر يكپارچگيِ پافشاريِ ،ميالدي ي سومِ هزاره تر اينكه در اوايلِ جالب
هاي قابل حمل به  دستگاه بدون نقصِ اتصالِ كه به شما امكانِ آوردديجيتال را فراهم  قطبِ استراتژيِ
براي  كهي بسته بود  يكپارچه براي مثال، آيـپاد بخشي از يك سيستمِ. داد تان را مي شخصي كامپيوترِ

از فروشگاه آيـتونز خريداري مورد نظر را  و محتوايِكرديد  ميآيـتونز استفاده  زارِاف بايد از نرم ،استفاده از آن
 كه در تضاد ،ظريف و باسليقه بدل شد به يك محصولِ) مثل آيـفـُن و آيـپد(در نتيجه، آيـپاد . يدنمود مي

بي كامل با محصوالت اي را با خود به  ارچهنقص و يكپ ي بي محصوالتي كه تجربه گرفت،  رقبا قرار مي ريخت
 .آوردند ارمغان نمي

 2010اما در مي  .مايكروسافت بود يك بيستمِ ،اپل شركت ارزشِ ،2000در مي  اين استراتژي جواب داد؛
مقامِ ،مايكروسافت سر گذاشتنِ با پشت ارزشمندترين شركت جهان را قبضه كرد و در سپتامبر  تكنولوژيك
مبتني  كامپيوترهاي شخصيِ ، سهم2011ِ اولِ در فصلِ. بيش از مايكروسافت ارزش داشت ٪70، اپل 2011

 .رشد را به خود ديد ٪28مك  در حالي كه بازارِ  كاهش يافت ٪1 ،بر ويندوز
رويكردي باز،  گوگل با اتخاذ. تازه شروع شده بود ،موبايل هايِ دستگاه اپل در بازارِ ي ديگر، جنگ در جبهه

 ،2011 ها گذاشت و در سالِ هاي هوشمند و تبلت تلفن سازندگانِ تمامِ اَندرويد را در اختيارِ عاملِ سيستم
باز  متنْ ي َاندرويد چندپارگي آن است زيرا به دليلِ اشكال عمده. اپل برابري كرد آن در بازار با سهمِ سهمِ

 آورند، لذا سازگار كردنِ مختلف در مي ها شكل و ظاهرِ ها آن را به ده ها و تبلت تلفن بودن، سازندگانِ
با اين حال هر دو . هايش تقريباً محال است و استفاده از تمام ظرفيت ،هاي كاربردي با آن سخت برنامه
هاي  هاي باز و برخوردار از انتخاب آزادي و استفاده از سيستم ،برخي افراد. خود را دارند محاسنِ ،رويكرد
 ؛اپل را اكوسيستمِ پذيريِ يكپارچگي و كنترل ،به وضوح ،دهند و سايرين مي متنوع را ترجيح افزاريِ سخت

آسان با محتواهاي  و كارِ بودن، بيشتر براي باتري، كاربرپسند عمرِ تر، طولِ ساده كاربريِ چرا كه رابط
  .آورد ديجيتالي را به ارمغان مي

منجر به مقاومت در  ،كاربر او به دلشاد كردنِ اين بود كه ميلِ ،ي جابز يكپارچه رويكرد ي منفيِ جنبه
 1توان به جاناتان زيترِين باز، مي متنْ محيط فكورترين طرفدارانِ در بينِ. كاربر بود اختيارات افزايشِ برابرِ

 معرفيِ ي جابز در حالِ را با صحنه ”توقف آن و چگونگيِ-- ي اينترنت آينده“خود  او كتابِ. اشاره كرد
هاي عقيمِ محدود شده  دستگاه«كامپيوترهاي شخصي با  و راجع به پيامدهاي جايگزينيِ ،ز كردهآيـفـُن آغا

چرا « از او هم جلوتر رفته و مانيفستي با عنوانِ 2كوري دكتُرُف. هشدار داده است» هاي كنترلي شبكه توسط

                                                            
1 Jonathan Zittrain 
2 Cory Doctorow 



و د و  ل  ه چ ل  ص  ٤٩٤ :صـفـحـه|  ف
باهوش و  افراد«  :منتشر كرده كه در بخشي از آن آمده است 1بوئينگ  را براي بوئينگ» خرم من آيـپد نمي

ملموسي براي كاربر وجود  حال حقارت ولي در عينِ ،شوند طراحي آن مي فراواني هستند كه جذبِ بافكرِ
چيزش  اين مفهوم كه دنيا از آنِ آنها است تا همه القايِ خوبي برايِ راه ،هاتان خريد يك آيـپد براي بچه. دارد

 حتي عوض كردنِ: بلكه راهي است براي اينكه به اوالدتان بگوييد. ا از هم جدا و سپس سر هم كنند، نيستر
 ».را هم بايد به متخصصين سپرد  باتري

كنيم نه به  در اپل اين كارها را مي«  :عدالت بود اي از جنسِ يكپارچه، مسئله اعتقاد به رويكرد ،براي جابز
به مشتريان . عالي نهفته است محصوالت ما به ساخت بلكه علت در ميلِ ،داريم كنترل اينكه جنونِ خاطرِ

شان را بر عهده بگيريم، نه اينكه همان  ي كاربري تجربه كلِ دهيم و دوست داريم مسئوليت اهميت مي
ند ك او معتقد بود كه دارد به مردم خدمت مي» .كنند بسازيم هاي ديگر درست مي هايي را كه شركت آشغال

. كاري را كه بلديم به نحو احسن انجام دهيمخودشانند و از ما انتظار دارند  هاي گرفتاري مشغولِ«چون آنها 
هاشان   تجِكامپيوترها و َگ سازيِ همگام تر از فكر كردن به چگونگيِ مردم شلوغ شده؛ كارهايي مهم زندگيِ
  ».دارند

هاي  ولي در جهاني پر از دستگاه ،اپل عمل كرد مدت كوتاه تجاريِ منافعِ گاهي بر خالف ،اين رويكرد
انگيز شد  محصوالتي حيرت آزاردهنده، منجر به خلقِ هاي كاربريِ و رابط ،مرموز هاي خطايِ مزخرف، پيغام

تواند همچون  مي ،اپل استفاده از يك محصولِ. آوردند فريب براي كاربران فراهم مي اي دل تجربه ،كه همگي
 ،حال متعالي و بهشتي باشد و در عينِ ،)شان بود كه جابز عاشق(كيوتو  هاي بوداييِ در يكي از باغقدم زدن 

گاهي واقعاً . اند زيبا خلق نشده آزادي يا پرورش هزاران گلِ هيچ يك از اين دو تجربه، با عبادت در محرابِ
 .اريديوانه و وسواسي بسپ چيِ يك كنترل بخش است كه خودت را به دستانِ لذت

خود را مثلِ  ها را انتخاب و سپس نبوغِ او اولويت. تمركزش نيز متجلي شده بود جابز، در تواناييِ قدرت
 كاربري مكينتاشِ رابط مثلِ-اگر چيزي . كرد تا مشكالت را از سر راه بردارد ليزر روي آنها متمركز مي شعاعِ

 ،كرد جذبش مي - آيـتونز موسيقي به فروشگاه هاي ضبط شركت يا الحاقِ ،آيـپاد و آيـفـُن اول، طراحيِ
يا يك  ،سرطان تجاري، تشخيصِ قانوني، يك مشكلِ يك محدوديت مثلِ-ولي اگر چيزي . توقف بود غيرقابلِ
انگاشت و از كنارش عبور  جدي آن را ناديده مي خواست، با عزمِ پسنديد يا نمي را نمي -ي خانوادگي رابطه
و در عوض  ،زيادي محصول استيو با نه گفتن به تعداد. داد نه گفتن را مي به او امكانِ ،ين تمركزا. كرد مي

 ها را و با حذف دستگاهها،  دكمه با حذفاو . يل برگردانداپل را به رِ منحرف تعدادي محدود، قطارِ انتخابِ
 . تر كرد كاربري را ساده بطرا هاي اختياري، گزينه افزارها را و با حذف نرم ،هاي زائد ويژگي

 درك ،نذ. دانست ن ميذ هايِ ها و تمرين مراقبه زيستي را مرهونِ تمركز و عشق به ساده او خود تواناييِ
ن، ذ. كننده يا غيرضروري را حذف كند گيج ل و به او نشان داده بود كه چطور هر چيزِاش را صيق شهودي

 .سازي و پرهيز از تجمل را در وجودش پرورش داده بود مبتني بر ساده شناسيِ يك زيبايي
خود  ،و اين هم .وار و صفاي باطني را برايش به ارمغان نياورد نهرگز آرامشِ ذ ،متأسفانه اين تمرينات

آرام بود؛ خصائصي كه هرگز سعي در پنهان  اغلب سخت در غليان و نا ،جابز. او است بخشي از ميراث
خشن و  شان دارند كه احساسات ذهن و زبان كننده بينِ تعديل افراد يك فيلترِ اكثرِ. ان نداشتش كردن

                                                            
  م.خود را به صورت مجله شروع كرد و سپس به يك سايت تبديل شدي انتشاراتي كه در ابتدا كار  يك مؤسسه   1



و د و  ل  ه چ ل  ص  ٤٩٥ :صـفـحــه | ف
كرد  سعي مي ،او بر عكس. اما جابز چنين چيزي نداشت. كند آنها را تلطيف مي هاي فورانيِ ريزي برون
چه موقع آشغال است،  چه چيزي :من اين است كه بگويم كارِ«: گفت مي. خود را صادقانه بروز دهد رحميِ بي

و در عين حال، اگر بخواهم  ،او را كاريزماتيك و اميدبخش ،اين ويژگي» .ق بپيچمرزر و نه اينكه نظرم را اليِ
 .كرده بود ”عوضي“ ي لقبِ دقيق بگويم، بارها شايسته

سؤالي كه واقعاً دوست دارم استيو به آن جواب بدهد اين است كه «: اَندي هرتزفلد يك بار به من گفت
اش هم در اين مانده بودند كه چرا او  حتي اعضاي خانواده» ”شود؟ ها اينقدر بدجنس مي چرا بعضي وقت“

عمد آن  ارد، دور انداخته يا از رويِد ها باز مي زبان ها را از بيرون ريختن زخم فيلتري را كه آدم ،خيلي راحت
 ،هرتزفلد را از او پرسيدم وقتي من سؤالِ. قابل تغيير نيست ،جابز مدعي بود كه اين. را كنار گذاشته است

ولي من » .توانيد از من انتظار داشته باشيد كسي غير از خودم باشم من همينم كه هستم، شما نمي«: گفت
اين نبود  رنجانْد، به خاطرِ وقتي ديگران را مي. خودش بود واقع قادر به كنترلِخواست، به  اگر ميكه معتقدم 

افكار  ديگران و سنجشِ او قادر به ارزيابيِ: درست بر عكس. احساسي راجع به آن نداشت كه آگاهيِ
سخره  توانست ديگران را به مي ،پس هر آن .دانست چطور بين اينها ارتباط برقرار كند و مي ،شان بود دروني

خود اذيت كند بگيرد يا به دلخواه. 
الزم نبود و اگر چه بيش از آنكه كمكش كند او را از حركت باز  ،ي شخصيتي اين حالت زننده بروزِ

مؤدب و  مديرانِ. كرد مهم را نيز برآورده مي يك هدف ،ولي بايد اذعان كرد كه در بسياري از مواقع ،داشت مي
هاي خود توانا  سازمان ديگران را ناراحت نكنند، عموماً در متحول كردنِتا  ، كه مراقب هستندمخملي
 هاي وحشتناك داستان ،ها نفر از همكاراني كه جابز بيش از همه آنها را سرزنش كرده بود ده. نيستند

كه هرگز  استيو توانسته آنها را به انجام كارهايي وا بدارد“ :دادند كه با اين جمله خاتمه مي ،همكاري با او را
هاي درجه يك بنا  سازماني لبريز از بازيكن ،او هر كجا كه رفت ،به راستي ”!پنداشتند در رؤيا هم ممكن نمي

 .كرد
نوآور در  يك گروه تأسيسِ: ي سيليكان دره تكوينِ ي سترگ مترادف است با افسانه ،ي استيو جابز حماسه

 - از صفر-زيادي را  او به شخصه چيزهايِ. آن به ارزشمندترين شركت دنيا و تبديلِ ،منزل والدينش گاراژِ
بود؛ به   آينده خلقِ در راستايِ ”، هنر و تكنولوژي ايده“ چراي تلفيقِ و   چون بي ولي استاد ،اختراع نكرد

هرگز قادر  گرافيكي، مك را طوري طراحي كرد كه زيراكس كاربريِ رابط قدرت بعد از دركاو عنوان مثال، 
طوري خلق كرد كه حتي  ”،جيب تويِهزار آهنگ  داشتنِ“ي  ايده و آيـپاد را بعد از فهمِ ،به انجامش نبود
  .قادر به انجامش نبود ،طاليي دارايي و سوابقِهمه آن  سوني با داشتنِ

 و برخي ديگر همين كار را با بذلِ ،شوند كلي موفق به نوآوري مي اندازِ يك چشم بعضي از رهبران با خلقِ
در نتيجه . داد هر دو را با هم انجام مي ،اش زدني مثال كوشيِ جابز با سخت. دهند انجام ميتوجه به جزئيات 

  :دگرگون كردند اساسمتعددي را از  ي محصوالتي شد كه صنايعِ موفق به عرضه ،طي سه دهه
 

  اپلII وازنياك بهره مي مدارِ كه از صفحه شخصي شد كه فقط مختصِ رد و بدل به اولين كامپيوترِب 
 .كامپيوتر نبود هاي خوره
 



و د و  ل  ه چ ل  ص  ٤٩٦ :صـفـحـه|  ف
 ِكينتاش كه آغازگرروميزي( كامپيوترهاي خانگي انقالبِ م(، هاي  رابط مشهور و معروف شدنِ و باعث

  .گرافيكي شد كاربريِ
 

 ِديجيتال را آغاز كردند پردازيِ ي تخيل كه معجزه ،پيكسار هاي سينماييِ بازي و ساير بمب اسباب داستان.  
 

 تجاري را بازاختراع كردند يك نام ها در تعاليِ فروشگاه هاي اپل كه نقشِ فروشگاه. 
 ِآيـپاد كه الگوي موسيقي ما را تغيير داد مصرف. 

 
 اينترنتيِ فروشگاه موسيقي را نجات داد آيـتونز كه صنعت .  

 
 وارسيِ ،ويديو ، ديدنِعكس گرفتنموسيقي،  اه را به دستگاهي براي شنيدنِهاي همر آيـفـُن كه تلفن 

  .اينترنت بدل كرد و مرورِ ،ايميل
 

 كه بذرِ) استور  اَپ(هاي كاربردي  برنامه فروشگاه نوينِ صنعت محتوا را پاشيد توليد. 
 

 د كه تبلتها و  ها، مجالت، كتاب ي روزنامه و بستري براي توسعه ،هاي كامپيوتري را بازتعريف كرد آيـپ
  . هاي ديجيتالي فراهم آوردويديو
 

 د(اپل  ابريِ خدماتقطبِ كه كامپيوتر را از نقشِ) آيـكالو بتوانيم تمامِما تا  ،محتوا تنزل داد مديريت 
  .سازي كنيم همگام ،نقص ابري، بدونِ فضايِ هامان را از طريقِ دستگاه

 
  محلي كه در آن. دانست اش مي شخصي اپل به خوديِ خود؛ جابز اپل را بزرگترين آفرينشِ ،البتهو، 

كه  ،شد؛ محفلي چنان خالق مختلف عملياتي مي يافت، كاربردي و سپس به طرقِ پرورش مي ”تخيل“
زمين شد رويِ بدل به ارزشمندترين شركت. 

  
 ،فطري، غيرمترقبه ،ي او هاي خالقانه جهش. ر عوض نابغه بودد. استثنايي آيا او باهوش بود؟ نه، نه به طورِ

ي  نابغه“ ،1مارك كاك ،برهخ دانِ ي آن چيزي بود كه رياضي استيو به واقع، نمونه. بودند آميز و اغلب سحر
ذهني،  پردازشِ و بيش از قدرت ،آيد اش از آسمان مي دروني د؛ يعني كسي كه الهاماتخوانَ مي ”جادوگر
راه درست مثلِ ،چنين فردي. شهود است نيازمند تواند با جذبِ هاي نرفته، مي يك كاشف پيراموني  اطالعات

 .بادها، حس كند كه چه چيزي سر راهش قرار گرفته است و بو كشيدنِ
  

در  ،كسي كه قطعاً تا يك قرن بعد از اين معاصر بدانيم، دورانِ اجراييِ برترين مديرِ راجابز بايد  ،از اين رو
استيو بيش . افرادي مثل اديسون و فورد قرار خواهد داد كنارِ ،خدايان او را در معبد ،تاريخ. مانديادها خواهد 

و  ،شاعرانگي ي قدرت كننده ي خودش، محصوالتي ساخت كه كامالً مبتكرانه و تلفيق از هر كسي در دوره

                                                            
1 Mark Kac 



و د و  ل  ه چ ل  ص  ٤٩٧ :صـفـحــه | ف
كننده نيز  ناراحت ،بخش بود قدر كه اميد با سبعيتي كه كار با او را همان. ها بودند زندهپرداپردازشِ  قدرت

 و تخيلِ ،گرايي اي، كمال.ان.و نيز قادر شد از احساس، دي .دنيا را بسازد ترين شركت نمود، توانست خالق مي
 ،هنر و تكنولوژي در تقاطعِ خواهد بودهاي متمادي، اپل قادر  طوري كه از اآلن تا دهه ،خود در آن بدمد

  .د و بالنده شودپيشرفت كُنَ
  
 

  ...و يك چيز ديگر
 

ي استيو  نامه زندگي ،ولي اين. آخري داشته باشند ها اين است كه حرف نويس نامهمعموالً انتظار از زندگي
مجالي  اش به كنترل را بر اين كتاب تحميل نكرد، ظنينم كه اگر او را بدونِ اي افسانه با اينكه ميلِ. جابز است

طور كه خودش را در هر  آن-ي تاريخ رهسپار كنم، ممكن است نتوانم  آخر به صحنه سخنِ براي گفتنِ
  . درستي را از او به شما منتقل نمايم حسِ -كرد شرايطي اثبات مي

 ،ميراثي را كه آرزو داشت از خود به جا بگذارد ،كرديم، بسياري مواقع فتگو ميدوراني كه با هم گ در طولِ
  :و با بيان خود استيو جابز ،چشم شما پيشِ .آن افكار اينجا هستند. داد سخنانش انعكاس مي اليِه ب در ال
 

عالي انگيزانده  محصوالت شركتي را شكل داد كه در آن افراد براي توليد ،من ي شديد اشتياق و عالقه
ساخت  مطمئناً خوب است چون به تو امكانِ ،سود كسبِ. دوم است ديگري در اولويت شوند و هر چيزِ مي

ها را تغيير داد اسكالي اين اولويت. محصوالتند، نه سود ،كار ي اصليِ ولي انگيزه. دهد عالي را مي محصوالت، 
پول در آوردن شده بود ،اپل اولِ طوري كه هدف .ولي همه چيز را عوض  ،ظريفي است اين گرچه تفاوت

كه در جلسات به بحث را و مطالبي  ،دهي كه ترفيع ميرا كني، كساني  كه استخدام ميرا كساني : كند مي
  !گذاري، همه را مي

  
ما اين است  كارِ. من نيست ولي اين رويكرد» خواهد به مشتري چيزي را بده كه مي«گويند  ها مي  بعضي

كنم هنري فورد  فكر مي. حتي قبل از اينكه خودشان بدانند ،فهميم مردم در آينده چه خواهند خواستكه ب
» ”!تندروتر يك اسبِ“گفتند  احتماالً مي ،خواهند پرسيدم كه چه مي اگر من از مشتريان مي« :يك بار گفت
به همين خاطر بوده كه من هرگز به . شان دهي تا زماني كه تو نشان ،خواهند دانند چه مي مردم نمي
ام بازاريابي استناد نكرده تحقيقات .كاغذ نيامده چيزهايي است كه هنوز رويِ ما خواندنِ چون مأموريت.  

  
 چيزِيك . من اين تقاطع را دوست دارم. انسانيت و علم سخن گفته راجع به تقاطعِ ،ادوين لَند از پالرويد

 تمايزِ وجه ”اين“هستند، ولي  ”نوآوري“ هاي زيادي مشغولِ آدم. اين محل وجود دارد جادويي حولِ
من . هاي ما است انسانيت در نوآوري عميقِ مردم، جريانِ قلبِ دراپل  نفوذ دليلِ. من نيست كاريِ دورانِ

از اين نظر كه هر دو مشتاق به  د،هستن شبيه به هم ،برجسته برجسته و مهندسينِ هنرمندانِكه معتقدم 
شاعر و  يك پا ي مكينتاش، براي خودشان شاغل در پروژه برخي از بهترين افراد ،در حقيقت. خودشانند ابرازِ

 هنرمندانِ. مردم بدل شد خالقيت اي براي بروزِ كامپيوتر به وسيله ،ي هفتاد در دهه. دان بودند موسيقي



و د و  ل  ه چ ل  ص  ٤٩٨ :صـفـحـه|  ف
لو به خوبي آنجِ  مايكل. ندا هبره بودي علم هم خ در حوزه ،1لوآنجِ  و مايكلداوينچي   لئوناردو مثلِ ،بزرگ
 .و فقط يك پيكرتراش نبود ،هاي سنگ را پيدا كند چطور رگهكه دانست  مي

  
روزِ  7ساعت  24اين را ندارند كه  شان يكپارچه كنيم، چون وقت دهند كه چيزها را براي مردم پول مي

عالي داريد، اين شما را به  محصوالت ي شديدي به ساخت اگر عالقه. هفته را به اين طور مسائل فكر كنند
چيزي كامالً  پس اگر خواستارِ. دهد محتوا سوق مي هاي مديريت و برنامه ،افزار نرم ،افزار سخت سازيِ يكپارچه

افزارها و  سخت شما با سايرِ خواهيد محصوالت اما اگر مي. تان انجامش دهيدمتمايز هستيد، بايد خود
 .هاتان را كنار بگذاريد آل كار كنند، بايد بخشي از ايدههم  افزارها نرم

  
پكارد نماد -هيوليت ،براي مدتي طوالني. ي سيليكان باشند دره هايي نماد گاه بوده كه شركت ،در گذشته

كم  ولي كم ،گونه بود كنم براي مدتي هم اپل اين فكر مي. ها، فرچايلد و اينتل هادي نيمه و بعد در عصرِ ،بود
سربلند بيرون  ،زمان گذرِ اپل از آزمونِ. و اپل كمي بيشتر-اما امروز، به گمانم اپل و گوگل نمادند . ناپديد شد

  . ي رويدادها قرار دارد ولي هنوز در طليعه ،ها پيش در عرصه است چه از مدت گراآمده و 
 

اند و دارند  شاهي سقوط كرده آنها آشكارا از تخت. اآلن ديگر ساده است ،سنگ زدن به مايكروسافت
و چقدر هم انجامش سخت  ،كنم ولي با اين حال دستاوردهاشان را تحسين مي ،كنند كارهاي نامربوط مي

طلبي  محصوالت جاه ولي هرگز آنقدر كه بايد در ساخت ،هاي تجاري واقعاً خوبند آنها از جنبه. بوده
او يك تاجر . ولي واقعاً اين طور نيست ،محصوالت معرفي كند دوست دارد خودش را مرد ،بيل. ندا هنداشت
من هرگز  ولي هدف. بوده، پس به آن رسيدهاين فش دوران شده و اگر هد بدل به ثروتمندترين مرد. است

شركتي كه  به خاطرِ. چنين چيزي بوده ،بيل غاييِ و واقعاً متعجب خواهم شد اگر بفهمم هدف ه،اين نبود
باهوش و در واقع برخوردار از . ام و از كار با او هم لذت برده -نظير است بي-كنم  تأسيس كرده تحسينش مي

خود  ايِ.ان.ولي مايكروسافت هرگز انسانيت و هنرهاي آزاد را در دي. اي است العاده طبعي فوق شوخ حسِ
  .اصالً قضيه را نگرفتند. تقليد كنند آن نتوانستند خوب ازهم مك  آنها حتي بعد از ديدنِ. نداشته
 

دهد دارم؛  ايكروسافت رخ ميام و م.بي.آي هايي مثلِ هايي كه در شركت خودم را راجع به نزول من تئوريِ
شود به يك انحصارگر يا چيزي  كم تبديل مي دهد و كم خودش را عالي انجام مي كار و نوآوريِ ،شركت

كند به  يابد و شركت شروع مي محصول كاهش مي كيفيت اينجا است كه اهميت. نزديك به اين مضمون
. و نه مهندسين يا طراحان ،زنند اال را رقم ميهاي ب ارزش دادن به فروشندگان، چون آنها هستند كه فروش

بخشِ ،آخر لذا دست رز در آي. گيرند ي شركت را بر عهده مي فروش هستند كه اداره اين افرادم .بي.جان اَكا
 براي زيراكس هم مورد. دانست ولي هيچ چيز راجع به شركت نمي ،العاده بود زبان و فوق تاجري باهوش، چرب

سابق  توليد ديگر اهميت هاي بخشِ ي شركتي را به دست بگيرند، بچه وقتي تاجرها اداره. دمشابهي پيش آم
يك چنين روندي شكل گرفت كه  ”،اسكالي به اپل آمدنِ“با . روند را نخواهند داشت و خيلي از آنها مي

. بالمر در مايكروسافت به وقوع پيوسته كار آمدنِ موردي مشابه با سرِ .من بود شخصِ البته اشتباه ”اين“
                                                            

1 Michael Angelo  )با م.آنژ ميكل، رايج تلفظ(  



و د و  ل  ه چ ل  ص  ٤٩٩ :صـفـحــه | ف
چيزي تغيير  باشدكه بالمر در مايكروسافت  دانم تا وقتي ولي بعيد مي ،شانس بود و نجات يافت اپل خوش

 . كند

  
نامند ولي در واقع سعي دارند يك  مي ”شركت مؤسسِ“ها خودشان را  د كه بعضيخور حالم به هم مي

و پولي به جيب بزنند و الفرار ،تا بعد آن را بفروشند يا سهامش را عرضه كنند ،اقتصادي راه بياندازند بنگاه .
 ،ترين كار در دنياي تجارت است كه سخت، واقعي يك شركت اينها تمايلي به انجام كارهاي الزم براي برپاييِ

 ،آمدند و رفتندتر  آنها كه پيش سازي و به ميراث بدين صورت است كه تو شركتي مي ،حال آنكه. ندارند
همان كاري . ماند جا مي بر پا براي هدفش ،سازي كه تا يك يا دو نسل بعد از خودت شركتي مي. افزايي مي

شان را براي ماندگار  اينها شركت. و مرداني كه اينتل را ساختند ،و هيوليت و پكارد ،كه والت ديزني كرد
  .طور باشد خواهم اپل همين ميمن هم . شدن بنيان نهادند، نه براي پول به جيب زدن

  
ولي هميشه اگر چيزي بد بوده، رو در رو به افراد  ،كسي فرو كرده باشم كنم مهميزم را در پهلويِ فكر نمي

اين همان فرهنگي . فهمم و معموالً هم حق با من است دهانم را مي حرف. من صادق بودن است كارِ. ام گفته
تواند به من بگويد كه  اپل ما كامالً با هم صداقت داريم و هر كسي مي ام؛ در است كه سعي در رواجش داشته

. توانم چنين چيزي بگويم طور كه من هم مي مرا گَند گرفته، درست همان به نظرش سر تا پايِ ،مثالً
 و اينها اكثراً جزو بهترين ،زديم همديگر فرياد مي ايم كه در آنها بر سرِ انگيزي هم داشته هاي هيجان بحث

جلوي همه، » رانْ، اين فروشگاه شبيه طويله است« كامالً خودم را در گفتنِ. زندگي من هستند لحظات
» .افتضاح است -قطعه-  واقعاً مهندسي اين«مسئول بگويم  يا ممكن است جلوي شخص. كنم راحت حس مي

هاي بهتري  البته شايد راه. باشي صداقت نهايت بايد قادر به بروزِ: مباحثه اين است ورود به اتاقِ مجوزِدر اپل، 
و به زبان بودايي يا به رمز حرف  ،زادگان بشويم نجيب هم باشد، مثالً اينكه با كراوات و پاپيون وارد باشگاه

 .كاليفرنيا هستم ي متوسط معمولي از طبقه چون يك فرد ،ولي من از اين كارها بلد نيستم. بزنيم
  

يادم هست وقتي ريد شش . رحم شايد بيش از آنچه كه الزم بوده بيام و  گير بوده گاهي خيلي سخت
كردم كه آن آدم  پيش خودم فكر مي. يك روز به خانه آمدم، تازه يك نفر را اخراج كرده بودم ،سالش بود
ولي باألخره يك نفر بايد اين كار  ،سخت بود. جوانش بگويد كه اخراج شده خواهد به خانواده و پسرِ چطور مي

هاي كاري اطمينان پيدا  گروه كم متوجه شده بودم كه هميشه خودم بايد از ممتاز بودنِ و من كم ،كرد يرا م
 .داد كردم، كس ديگري هم انجامش نمي و اگر اين كار را نمي .كنم

  
هاي اعتراضي بخواند و شايد پول خوبي  توانست تا ابد آهنگ ديالن مي. نوآوري بود هميشه بايد به دنبالِ

، 1965گيتار الكتريك در  مجبور بود به جلو حركت كند و بعد با نواختنِ. آورد، ولي چنين نكرد مي هم در
روي صحنه آمد و يك سري آهنگ با . بهترين تورش بود 1966اروپايي  تورِ. ها ازش رو گردان شدند خيلي

الكتريك  گيتار د كه همهرا روي صحنه آور ”1د بند“ ،اما بعد. حضار را برد گيتار آكوستيك نواخت، دلِ
را  ”غلتان يك سنگ مثلِ“خواست  يادم هست كه ديالن مي. كردند زدند و گاهي جمعيت هوشان مي مي

                                                            
1 The Band 



و د و  ل  ه چ ل  ص  ٥٠٠ :صـفـحـه|  ف
. و آنها هم نواختند ”!بلندتر بنوازيد“ :ديالن گفت ”!يهودا“ :جمعيت فرياد زد يك نفر از وسط كه بخواند،

من هم هميشه همين سعي را . را پااليش كرد شخود رشد كرد، جلو رفت و هنرِ. طور بود بيتلز هم همين
  »!مردني تولد نباشي، در حالِ اگر درگيرِ«: و گر نه به قول ديالن ،ام داشته

برخورداري از  قدرداني از امكانِ خواهانِ ،خالق هايِ آدم چه چيزي مرا به پيش برده؟ به گمانم اكثرِ
به زحمت . من نيست خود اختراعِ ،كنم ه استفاده ميزبان يا رياضياتي ك. گذشتگان هستند دستاوردهايِ

 مديونِ ،دهم هر آنچه كه انجام مي. دست ديگران است هايم كارِ كنم و تمام لباس كمي از غذايم را درست مي
 خواهيم گذشتگانِ بسياري از ما مي. ايم آنها ايستاده هايي است كه همه رويِ همكارانم و آن شانه سايرِ كارِ

، بيانِ چيزييعني تالش براي  ،اين. بشري بيافزاييم و چيزي به اين جريانِ ،كنيمر كارهامان شريك خود را د
هاي تام  نامه توانيم شعرهاي باب ديالن يا نمايش چون ما كه نمي- آن هم به تنها روشي كه بلد هستيم 

 قادر به بروزِ ،ي آنها هايي داريم كه به واسطه همه سعي در استفاده از استعداد. را بنويسيم 1استوپارد
پيشينيان كنيم و چيزي از خودمان به  تمامِ خود را نثارِ قدردانيِ ،مان هستيم، تا بدين وسيله احساسات

  .هاست آن چه كه مرا در زندگي به پيش برد  اين. زندگي بيافزاييم پويايِ جريانِ
  
  

    
  

 آخري  قطعه
  

و با من راجع به  يماش نشست خانه پشت آفتابي كه حالش چندان خوب نبود، در باغِ در يك بعد از ظهرِ
و از اعتقاداتش راجع به  ،هاي بودايي تر، از آموزه به هند در چهار دهه پيش سفرِ از تجربيات. مرگ سخن كرد

تجديد طولِ در بيشترِ. پنجاه است-اعتقادم به خدا پنجاه«: گفت. صحبت كرد ،روح جسماني و تعاليِ حيات 
  ».شود بيش از آنچه كه با چشم ديده مي ،ام كه هستيِ ما چيزي است اين احساس را داشته ،زندگي
 

و كرده باشدلُزندگيِ اُخروي غُ مرگ، ممكن است بيش از حد در پذيرشِ تصديق كرد كه در پيشگاه .
چون عجيب است كه  .يك چيزي باقي خواهد ماند ،از مرگ پسطور فكر كنم كه  خواهد اين دلم مي«: گفت

پس واقعاً دلم . اش از بين برود خيلي راحت همه ،رَد بياندوزي و بعداين همه تجربه و شايد اندكي خ
 ».شعور و آگاهي است ،شايد آن چيزو . آورد كه يك چيزي در اين گذر تاب مي ،خواهد معتقد بمانم مي

  
      سوئيچِ ديگر، شايد مثلِ ولي از طرف«: بعد گفت. ي سكوت لميد سايه زيرِ ،براي مدتي طوالني

 » .ت تمام استو بعد كار! كليك. خاموش باشد-روشن

  
وقت خوشم نيامد روي   شايد به همين خاطر بود كه هيچ«: مكثي كرد و لبخندي روي لبش آمد

  ».خاموش بگذارم-ي روشن هاي اپل دكمه دستگاه
                                                            

1 Tom Stoppard 



س ک ا ع  ٥٠١ :صـفـحــه | ه

 ها عکس
  

  
در . اي به دوستش استيو جابز داشت براي بيش از سي سال، دسترسي ويژه )عكاس( 1ديانا واكر

  :بينيد هاي او را مي بخشي از عكس ،اينجا
  
  
  

  
  ؛1982سايد،  اش در وود در خانه

  .خورد كه در خريد مبلمان منزل به مشكل بر ميگرايي بود  او چنان كمال
  

  
  
  

                                                            
1 Diana Walker 



س ک ا ع  ٥٠٢ :صـفـحـه|  ه
  
  

  
  در بازگشت به خانه بعد از هفت ماه زندگي در روستاهاي هند، ديوانگي دنياي غرب و «

  ».هايش براي تفكر منطقي را دريافتم در عين حال ظرفيت



س ک ا ع  ٥٠٣ :صـفـحــه | ه
  
  

  
  :1982در دانشگاه استنفورد، سال 

  »ايد؟ دي زده.اس.الچند نفر از شما باكره هستيد؟ چند نفرتان «
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥٠٤ :صـفـحـه|  ه
  
  

  
زنند، هنرمندان بزرگ  ميهم هنرمندان خوب از روي دست “اي دارد  پيكاسو گفته«: با ليسا

  ».ايم هاي عالي شرمنده و ما هميشه از سرقت ايده ”دزدند مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥٠٥ :صـفـحــه | ه
  
  

  
ات را وقف فروش  زندگيخواهد باقي  تو دلت مي«: 1984با جان اسكالي در سنترال پارك، 

  »ر كني، يا به جاي آن فرصت عوض كردن دنيا را به دست بياوري؟كَش آب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥٠٦ :صـفـحـه|  ه
  
  

  
  ي مشتريان تحقيقات بازاري براي آشنايي با سليقه هك از او پرسيده شد: 1982دفترش در اپل، 

  خواهند تا اينكه ما ميدانند چه  كنندگان نمي كه مصرف نه، چون«: جواب داد. دهد انجام مي
  ».به آنها نشانش دهيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥٠٧ :صـفـحــه | ه
  
  

  
  .هاي اپل، در بهترين و بدترين غرائزش افراط ورزيد رها از محدوديت: 1988در نكست، سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥٠٨ :صـفـحـه|  ه
  
  

  
  اي هنرمندانه ييِگرا كمالهمان  ،او وارِ و رفتار فرشته  چهره :1997با جان لَستر، آگوست 

بودهم جابز  در شنظيركه  ،هدركخود قايم  را در پشت.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥٠٩ :صـفـحــه | ه
  
  

  
  ورد بوستون اش در مك اپل، در خانه روي سخنرانيبعد از به دست گرفتن رهبري 

  ».بينيم در اين ديوانگي، ما نبوغ را مي«: 1997كند، سال  كار مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥١٠ :صـفـحـه|  ه
  
  

  
  بيل، بابت حمايتي كه از اين شركت كردي ازت ممنونم،«: در حال نهايي كردن توافق با گيتس

  ».باشدبراي دنيا بهتر از نبودنش  ،اپل نِدوبكنم  فكر مي



س ک ا ع  ٥١١ :صـفـحــه | ه
  
  

  
  اين بدترين«: 1997ورد بوستون،  شان، مك افقگيتس در حال صحبت راجع به تو

  ».باعث شد كوچك به نظر برسم. عمرم بود ايِ ترين اجراي روي صحنه و احمقانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥١٢ :صـفـحـه|  ه
  
  

  
  :1997آلتو، آگوست  ي پالو با همسرش لورين پاوِل در حياط پشتي خانه

  ».همتا برايش بود گاهي بي لورين تكيه« 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥١٣ :صـفـحــه | ه
  
  

  
  ».زندگي در تقاطع انسانيت و علم را دوست دارم«: 2004دفتر كار خانگي، پالوآلتو، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥١٤ :صـفـحـه|  ه
  

  :جابزهاي خانوادگي  از آلبوم عكس
  
  

  
  كوبون چينو آموزگار جابز، يك چوب را در دستش لرزاند،: 1991جشن عروسي، 

  .وري را در آتش ريخت، با صدايي آرام مناجاتي را زمزمه كردخُتكان داد، ب را زنگي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥١٥ :صـفـحــه | ه
  
  

  
  ،، منا سيمپسونجابز بعد از اينكه خواهرِ: كند پاول جابز، با افتخار به او نگاه مي

  .شان را پيدا كرد، استيو هرگز به ديدار با او تن نداد پدرش بيولوژيك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥١٦ :صـفـحـه|  ه
  
  

  
  .ي يوسميتي بود دره ايِ صخره هايِ گنبد بريدن كيك عروسي كه شبيه نيم

  



س ک ا ع  ٥١٧ :صـفـحــه | ه
  
  

  
  نقل مكان كرد ي آنها ليسا اندكي بعد به خانه: استيو، ليسا و لورين
  .ماند ناشدزنهاي دبيرستان را  و سال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥١٨ :صـفـحـه|  ه
  
  

  
  .حتي در تعطيالت، فكر و ذكرش كار بود: در ايتاليا 2003استيو، ايو، ريد، ارين و لورين، سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥١٩ :صـفـحــه | ه
  
  

  
آويزان در پارك او مثل يك طپانچه است و«: آلتو پالو هليزِ فوت ايو  

  ».ام كه من در يك بچه ديدهدارد اي را  ترين اراده قوي
  
  



س ک ا ع  ٥٢٠ :صـفـحـه|  ه
  
  

  
  :2006كانال كورينس، يونان، سال  لورين، ايو، ارين و ليسا، درهمراه با 

  ».بينند دنيا را شبيه به هم مي ،هاي امروز ديدم، جوان مرا تكان داد كه مي«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥٢١ :صـفـحــه | ه
  
  

  
  .ويژه با پدرش به ژاپن رفت مثل ريد و ليسا، او هم در يك سفرِ: رين در كيوتوبا ا، 2010سالِ 

  



س ک ا ع  ٥٢٢ :صـفـحـه|  ه
  
  

  
  با خداي خودم گفتم ،وقتي دكترها سرطانم را تشخيص دادند «: 2007سال با پسرش در كنيا، 

  التحصيل شدنِ ريد را ببينم، همين هم بود خواهد فارغ كه واقعاً دلم مي
  ».عبور داد 2009مرا از سال  كه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س ک ا ع  ٥٢٣ :صـفـحــه | ه
  

  .2004آلتو، به سال  ي پالو ي استيو در خانه پرتره: ، از ديانا واكرديگر عكسِ يكو 
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