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iBook!!
آی بـــــــوک نســـــــل اول لـــــــپ 
تـــــاپ هـــــای اپـــــل بـــــا رنـــــگ 
هــــــــایی مــــــــانــــــــند آی مــــــــک 
G3 بــــــــــــــــود. ایــــــــــــــــن مــــــــــــــــتد 
طــــــــــــراحی در روز هــــــــــــای 
کــنونی بــه مــک بــوک ایــر 
و مــــــک بــــــوک پــــــرو رتــــــینا 

ختم شده است. 

iPod!!
بـــــه لـــــطف آیـــــپاد و آیـــــتونـــــز٬ 
اپـــل صـــنعت مـــوسیقی را از 
ســـلطه کـــمپانی هـــای ضـــبط 
مـــــــــــــوسیقی خـــــــــــــارج کـــــــــــــرد و 
آیــــــتونــــــز را بــــــه  بــــــزرگــــــتریــــــن 
فــــــــــــــروشــــــــــــــگاه مــــــــــــــوسیقی در 

تاریخ تبدیل کرد. 

!پیوسنت به اپل!
بــــــــــــــــعد از تــــــــــــــــحصیل در دانــــــــــــــــشگاه پلی تــــــــــــــــکنیک 
نــیوکــاســل٬ جــانی ایــو بــه یــک آژانــس طــراحی در 
لـندن پـیوسـت٬ در مـارچ ۱۹۹۲ اپـل بـه عـنوان یـک 

مشتری٬ جانی را جذب خود کرد. 

1993

!دستیار شخصی نیوتون !
اولـین پـروژه جـانی یـک دسـتیار 
ــــود.  ــــون بـ ــیوتـ ــ ــــام نـ ــه نـ ــ ــــجیتال بـ دیـ
ایــن تــبلت دیــجیتالی زشــت بــود 
و عملکرد مناسبی نیز نداشت

1997

iMac G3!!
نســـــل اول آی مـــــک هـــــا انـــــقالبی 
در صـــــــــنعت کـــــــــامـــــــــپیوتـــــــــر هـــــــــای 
ــــراحی  ــــرد. طـ ــــجاد کـ ــــکتاپ ایـ دسـ
هــــــای رنگی آب نــــــباتی آی مــــــک 
هـــا٬ شـــروعی بـــر طـــراحی هـــای 

انقالبی جانی در اپل بود.

19982001

روزانـــه مـــحصوالتی کـــه تـــوســـط جـــانـــاتـــان 
ایــو طــراحی شــده انــد٬ بــه هــر یــک از مــا 
در خــوردن٬ نــوشــیدن٬ کــار٬ مــسافــرت٬ 
آرامـــــــش٬ خـــــــوانـــــــدن٬ خـــــــریـــــــد٬ صـــــــحبت 
کــــردن و قــــرار گــــذاشــــنت کــــمک می کــــنند. 
اکـــثر مـــا بیشـــتر از آنـــکه وقـــت خـــود را بـــا 
ــایــــمان بــــگذاریــــم٬ بــــه صــــفحه  ــانــــواده هــ خــ
نـــــــــــــمایـــــــــــــش ایـــــــــــــن مـــــــــــــحصوالت نـــــــــــــگاه می 

اندازیم. !
بــــرای ســــالــــهای زیــــادی٬ خــــجالتی بــــودن 
جـــــــــــانی و الـــــــــــبته راز رمـــــــــــز هـــــــــــای پشـــــــــــت 
دپــارتــمان طــراحی او٬ بــاعــث شــده اســت 
کــه مــا پــیرامــون مــردی کــه پشــت طــراحی 
ــــند مـــــک  ــانـ ــ مـــــحصوالت انـــــقالبی اپـــــل بـــــه مـ
هـا٬ آیـپاد٬ آیـفون و آیـپد نـقش اسـاسی 

داشته است کمتر بدانیم. !
مـاه گـذشـته جـانی مـرا بـه مـقر اصلی اپـل 
دعــوت کــرد کــه کــامــل تــریــن مــصاحــبه اش 
را در بیست سال گذشته داشته باشد. !
بــــــنابــــــرایــــــن خــــــود را بــــــه مــــــقر اپــــــل در یــــــک 
صبح اـبری رـساـندم و در ـیک اـتاق کـامـال 
!!سفید در ساختمان ۴ اپل به انتظار!

جانی ایو نشستم. !
ســــــــالم٬ مــــــــمنون از اومــــــــدنــــــــت. ایــــــــن اولــــــــین 
صحبتی بـود کـه بـین جـانی و مـن رد و بـدل 
شــــــــد.  شــــــــایــــــــد شــــــــما فــــــــکر کــــــــنید کــــــــه وقتی 
ــاتــــان ایــــو را در خــــیابــــان بــــبینید٬ او را  ــانــ جــ
ــا ایــــنطور نیســــت. او قــــد  ــناســــید٬ امــ می شــ
چــندان بــلندی نــدارد و بــا بــدنی عــضالنی و 
ســری کــم مــو٬ مــانــند پــدر هــا در آخــر هــفته 
لـــــــــباس می پـــــــــوشـــــــــد. جـــــــــانی بـــــــــا آن لـــــــــحجه 
بـــریـــتانـــیش بـــه آرامی و بـــا آرامـــش صـــحبت 
می کـند. امـا لـحجه او بـرای کسی کـه بـیش 
از دو دهـــه در آمـــریـــکا زنـــدگی کـــرده٬ کمی 

عجیب به نظر می رسد. !
جــــــــانی بــــــــر روی یــــــــک مــــــــد خــــــــوب بــــــــود٬ نــــــــه 
بـــــخاطـــــر ایـــــنکه او چهـــــل و هـــــفتیم ســـــالـــــگرد 
تولدش را در آن روز جشن می گرفت.  !

بـــلکه بـــخاطـــر ایـــنکه در یـــک صبح یـــکشنبه٬ 
بــــا بــــخش ســــازنــــده هــــای مــــعروف مجــــله مــــا 
صــحبت می کــند٬ بــه ایــن دلــیل کــه او بــیش 
از یــــــک طــــــراح٬ خــــــود را یــــــک ســــــازنــــــده می 
دانـــــــد. جـــــــانی می گـــــــویـــــــد: وقتی شـــــــما یـــــــک 
محصول را درک می کنید که بدانید آن !

ــته می شــــود٬   آن مــــحصول چــــگونــــه ســــاخــ
مـــــن نـــــیز قـــــبل از طـــــراحی یـــــک مـــــحصول٬ 
بــایــد بــدانــم کــه ایــن مــحصول چــگونــه قــرار 
اســت کــار کــند و حتی نــیز بــایــد بــدانــم کــه 
ایــن مــحصول چــگونــه می بــایســت ســاخــته 
شـــود٬ و بـــعد از آن زمـــان طـــراحی ظـــاهـــر 

خارجی آن محصول فرا می رسد. !
جــــــــــــانی ایــــــــــــو حتی قــــــــــــبل از  زمــــــــــــانی کــــــــــــه 
تــوانســت پیچ گــوشــتی بــه دســت بــگیرد یــک 
ســـازنـــده بـــود٬ او مـــهارت هـــای صنعتی را 
از پـدر خـود کـه یـک صـنعت گـر بـود بـه ارث 
بـــود٬ مـــایـــکل پـــدر جـــانی٬ یـــک صـــنعت گـــر 
در سـاخـت قـطعات نـقره بـود کـه بـعد هـا در 
دانـــشگاه پلی تـــکنیک مـــشغول بـــه تـــدریـــس 
شـد. جـانی دوران کـودکـیش را صـرف بـاز 
کــردن قــطعات الــکترونیکی و ســپس سعی 
در بسـنت دوبـاره آنـان کـرد.  جـانی در ایـن 
مــــورد بــــه مــــن گــــفت کــــه بــــاز کــــردن و بســــنت 
رادیـــو هـــا بـــسیار آســـان بـــود امـــا یـــادم می 
ــــطعه  ــــطعه قـ ــاعـــــت را قـ ــ ــــد یـــــک روز یـــــک سـ آیـ
کـــردم امـــا بســـنت دوبـــاره آن بـــسیار ســـخت 
بــــــــود و در نــــــــهایــــــــت نــــــــتوانســــــــتم فــــــــنر هــــــــای 
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اصلی آنـرا جـا بـیانـدازم٬ سی سـال بـعد 
دوبـــاره ایـــن کـــار را بـــا بـــازکـــردن و بســـنت 
یـک آیـفون انـجام دادم٬ تـنها بـرای ایـنکه 
بـــه خـــودم ثـــابـــت کـــنم کـــه هـــنوز می تـــوانـــم 

این کار را کنم. !
جـانی عـشق سـاخـت مـحصوالت جـدیـد را 
هــمیشه بــا اســتیو جــابــز ســهیم می شــد٬ 
در طــــول دو دهــــه٬ او ٬ اســــتیو جــــابــــز و 
تــیم مــدیــریــت اپــل٬ ایــن شــرکــت را از یــک 
شــــرکــــت ورشکســــته٬ بــــه پــــر ارزش تــــریــــن 

شرکت تاریخ تبدیل کرده اند.  !
جــانی می گــویــد کــه مــن و اســتیو مــاه هــا 
و مــــــــــــــــاه هــــــــــــــــا بــــــــــــــــر روی هــــــــــــــــر قــــــــــــــــطعه از 
مــحصوالت بــه صــورت جــداگــانــه کــار می 
کـــردیـــم٫ مـــحصوالتی کـــه گـــاهی هیچ یـــک 
از آنــــان رونــــمایی نشــــد. اپــــل زبــــانــــزد آن 
اســت کــه بــه هــمان انــدازه کــه بــه طــراحی 
بــــــیرون مــــــحصوالت اهــــــمیت می دهــــــد بــــــه 
مــکانــیسم داخــلی مــحصوالت نــیز اهــمیت 
می دهـــد.  و ایـــن چـــیزی اســـت کـــه مـــا را 
مـــتفاوت می ســـازد زیـــرا مـــا بـــه هـــمه چـــیز 

اهمیت می دهیم.!
بـــرای مـــردی کـــه مـــحصوالتـــش بـــا پـــسونـــد 
آی (i)  شـناخـته می شـود٬  جـاـلب اسـت 

ــا  ــ ــــم از واژه i یـ ــــسیار کـ ــــید او بـ ــه دانـ ــ ــه بـ ــ کـ
هـــــــمان مـــــــن اســـــــتفاده می کـــــــند٬ در هـــــــر 
ــویــــد. جــــانی  صبحتی او از تــــیمش می گــ
در ایـــن مـــورد می گـــویـــد کـــه مـــا هیچ وقـــت 
دوســـت نـــداریـــم تـــنها بـــاشـــیم٬ طـــراحی و 
مـهندسی یـک مـحصول٬ نـیازمـند یـک تـیم 

بزرگ است. !
بــــه عــــنوان بــــزرگــــتریــــن طــــراح زنــــده قــــرن٬ 
جــانی حــقوق کمی دریــافــت می کــند٬ او 
تــنها یــک خــانــه در ســانــفرانــسیسکو دارد 
و الــــــــــبته خــــــــــانــــــــــه او در نــــــــــزدیکی خــــــــــانــــــــــه 
نـــــــیکوالس کیج اســـــــت٬ او بـــــــه هـــــــمراه زن 
انگلیسی خـــــــــود٬ کـــــــــه یـــــــــک نـــــــــویـــــــــسنده و 
تـــــاریخ نـــــگار اســـــت و دو فـــــرزنـــــد پســـــرش 
زنـــدگی می کـــند.  جـــانی و تـــیم طـــراحـــش 
تـــنها بـــرای یـــک بـــار در در مـــکان عـــمومی 
ــــه دو  ــــداد بـ ــــد و آن رویـ ــــود را نـــــشان دانـ خـ
ســـــــــال پـــــــــیش هـــــــــنگام دریـــــــــافـــــــــت جـــــــــایـــــــــزه 

D&AD در لندن برمیگردد. !
بــــزرگــــتریــــن حــــقیقت پــــیرامــــون جــــانی ایــــن 
اســــــت کــــــه او از شــــــلوغی مــــــتنفر اســــــت٬ 
حتی در طـراحی هـایـش! اگـر بـه طـراحی 
هـایی جـانی نـگاهی بـیندازیـد مـتوجـه می 
شـــــــــــویـــــــــــد او مـــــــــــحصوالت را بـــــــــــه صـــــــــــورت 

زیــــبایی ســــاده طــــراحی می کــــند کــــه ایــــن 
بـاعـث می شـود بـدانـید کـه آن مـحصوالت 
بــــرای چــــه ســــاخــــته شــــده انــــد و در اولــــین 
لحــــظه اســــتفاده از آنــــها٬ می دانــــید کــــه 
چــــطور بــــایــــد از آنــــان اســــتفاده کــــرد. آی 
مــــک هــــا آمــــدنــــد کــــه اســــتفاده از پی سی 
هــــــــــای ســــــــــخت و پــــــــــیچیده را بــــــــــه کــــــــــناری 
بــــــــیندازنــــــــد٬ آیــــــــپاد امــــــــد کــــــــه بــــــــا صــــــــفحه 
چـرخشی سـاده٬ هـزاران آهـنگ را درون 
دیـــــــوایسی کـــــــوچـــــــک درون جـــــــیبتان قـــــــرار 
دهـــــــــد و آیـــــــــفون نـــــــــیز بـــــــــرای هـــــــــمیشه بـــــــــه 
ــایـــان  فـــرمـــانـــروایی کـــیبورد هـــای فـــزیکی پـ
داد٬ و حـــال حتی یـــک کـــودک پنج ســـالـــه 
نـیز می تـوانـد یـک آیـپد را بـردارد و بـا آن 
کـــــــــــار کـــــــــــند٬ ایـــــــــــن نـــــــــــهایـــــــــــت ســـــــــــادگی و 

کاربردی بودن یک محصول است. !
عـــالقـــه جـــانی بـــه ســـادگی بـــه دیـــگر بـــخش 
ــــرده اســـــت٬  ــــفوذ کـ ــــیز نـ ــــدگی او نـ ــــای زنـ هـ
جــــانی بــــه مــــا می گــــویــــد کــــه او هــــمچنان 
یکی از بـزرگـتریـن تـفریـحات جـوانـیش کـه 
جــمع آوری مــاشــین کــالســیک بــا طــراحی 
هــــــای ســــــاده اشــــــان اســــــت را ادامــــــه می 
دهـــــــد. او می گـــــــویـــــــد کـــــــه چـــــــند اتـــــــومـــــــبیل 
کالسیک متعلق به دهه ۱۹۶۰ را دارد٬

2007

!iPhone!
اولــــــــین تــــــــلفن هــــــــوشــــــــمند واقــــــــعا تــــــــاچ کــــــــه 
تلفیقی از یـــــــــک گـــــــــوشی٬ کـــــــــامـــــــــپیوتـــــــــر٬ 
دوربــــــــین٬ آیــــــــپاد ٬ جی پی اس و چــــــــیز 
جــــــدیــــــدی بــــــه نــــــام App . آیــــــفون دنــــــیای 

مدرن را برای همیشه عوض کرد. 

2010

!iPad!
اگــــــر اولــــــین تــــــبلت اپــــــل یعنی نــــــیوتــــــون٬ بــــــه 
انــدازه کــافی خــوب نــبود٬ امــا آیــپد دوبــاره 
هــمه چــیز را عــوض کــرد و آنــقدر خــوب بــود 
کـــه حـــال  جـــزئی از زنـــدگی اکـــثرمـــان شـــده 

است. 

2013

!IOS 7!
بــعد از درگــذشــت اســتیو جــابــز٬ جــانــاتــان 
ــــراحی  ــاز طـ ــ ــــل را بـ ــــل اپـ ــامـ ــ ــــتم عـ ــــو٬ سیسـ ایـ
کـامـل کـرد و آنـرا بـه سـبک مـینیماـلیسم خـود 

نزدیک تر کرد.

2014

!iWatch!
حـــــال جـــــانی از مـــــا می خـــــواهـــــد یـــــک 
ــنیم٬ ســــاعتی  ــاعــــت را بــــه دســــت کــ ســ
افــــــــسانــــــــه ای کــــــــه بــــــــیش از دو ســــــــال 
اســـــــــت تـــــــــیم او را مـــــــــشغول بـــــــــه خـــــــــود 

کرده.



i-phone.ir مصاحبه با جانی ایو

!!
!

در واقع عـالقـه بـه طـراحی اتـومـبیل هـای کـالسـیک٬ بـاعـث شـد کـه جـانی بـه یـک طـراح تـبدیـل شـود. 
جـــانی بـــه مـــا می گـــویـــد کـــه بـــعد از اتـــمام مـــدرســـه٬ او بـــه دنـــبال شـــرکـــت در بـــرخی از دوره هـــای 
طـراحی اتـومـبیل در لـندن مـانـند کـالج سـلطنتی لـندن بـود. امـا در مـدت کـوتـاهی نـظر او بـرگشـت٬ 
ـبه هـمین دـلیل مـشغول ـتحصیل در رشـته طـراحی صنعتی در داـنشگاه پلی ـتکنیک ـنیوکـاسـل ـشد.  
بـــعد از اتـــمام دانـــشگاه٬ او در شـــرکـــت طـــراحی Robert Waver ٬ جـــایی کـــه او را در دوران 
تـحصیالت دانـشگاهی بـورسـیه کـرده بـود٬ شـروع بـه کـار کـرد. بـعد از مـدتی او بـه شـرکـت طـراحی 
Tangerline پــیوســت٬ در آنــجا پــروژه هــای زیــادی در انــتظار جــانی بــود امــا بــه گــفته او٬ هیچ 
یــک از آنــها ارزشی نــداشــت و تــنها یــک مشــتری بــود کــه جــانی را بــه خــود جــذب کــرد و آن شــرکــت 
آمــــــریــــــکایی اپــــــل بــــــود.  در آن زمــــــان شــــــرکتی کــــــه جــــــانی در آن مــــــشغول کــــــار بــــــود٬ بــــــه صــــــورت 
پـــــیمانـــــکاری طـــــراحی PowerBook اپـــــل را پـــــذیـــــرفـــــت. نـــــبوغ جـــــانی در آن روز هـــــا در طـــــراحی 
ــــند٬  ــرکـــــت کـ ــ ــــمکاری در شـ ــــرای هـ ــــوت بـ ــه اپـــــل از او دعـ ــ ــــد کـ ــاعـــــث شـ ــ powerbook و مـــــوس اپـــــل بـ
نخســـت جـــانی بـــا تـــردیـــد بـــه ایـــن هـــمکاری نـــگاه می کـــرد امـــا ســـرانـــجام در ســـال ۱۹۹۲درســـت در 
زمــانی کــه اپــل در اوج بحــران بــود جــانی بــه اپــل پــیوســت. ســال هــای نخســتین فــعالــیت او در اپــل 
نــــــاامــــــید کــــــننده بــــــود٬ بــــــه گــــــفته جــــــانی٬ در آن روز هــــــا مــــــحصول هــــــای اپــــــل کســــــل کــــــننده بــــــود٬ 
مـحصوالتی مـانـند نـیوتـون کـه یـک شکسـت بـرای اپـل مـحسوب می شـد. الـبته فـاکـتور طـراحی تـنها 
دلــیل شکســت ایــن مــحصوالت نــبود٬ امــا وقتی اســتیو جــابــز مــدیــر اپــل کــه در ســال ۱۹۸۶ از اپــل 
جـدا شـده٬ بـه ایـن شـرکـت در سـال ۱۹۹۶ بـرگشـت کـه مـیراث خـود را حـفظ کـند٬ هـمه چـیز تـغییر 

کرد. او را استعداد جانی را کشف کرد.

اســــــتیو جــــــابــــــز و خــــــالقــــــیت جــــــانی ایــــــو٬ 
ســفری دیــوانــه را آغــاز کــردنــد بــرای آنــچه 
کـــــــه بـــــــازســـــــازی دنـــــــیای خســـــــته کـــــــننده و 
کـــــــــــــسالـــــــــــــت وار می نـــــــــــــامـــــــــــــیدنـــــــــــــد٬ آنـــــــــــــها 
تصمیمی بــرای عــوض کــردن دنــیای تــنبل 
ــتند و بــــرخــــالف دیــــگر  ــرفــ ــیرامــــون خــــود گــ پــ
شـــرکـــت هـــای الـــکترونیکی کـــه از یـــخچال 
گـــــــــرفـــــــــته تـــــــــا دوربـــــــــین و کـــــــــامـــــــــپیوتـــــــــر می 
ســــازنــــد٬ تــــنها تــــصمیم گــــرفــــتند بــــر روی 
چـــیز هـــای کمی تـــمرکـــز کـــنند کـــه بهـــتریـــن 
هــا را بــسازنــد.  جــانی می گــویــد کــار او 
در یـک اسـتودیـو طـراحی در گـوشـه کـمپ 
ــالـــیفرنـــیا شـــروع شـــد. اســـتودیـــو  اپـــل در کـ
طـــــراحی او بـــــه مـــــانـــــند دیـــــگر ســـــاخـــــتمان 
هـای اپـل بـود٬ امـا بـا یـک تـفاوت بـزرگ٬ 
شـــیشه هـــای مـــات ! و در کـــنار آن٬ هیج 
کـس جـز جـانی٬ تـیم طـراحـیش و مـدیـران 
ارشـــــــــد اپـــــــــل حـــــــــق ورود بـــــــــه اســـــــــتودیـــــــــوی 

طــــراحی او را نــــداشــــتند٬ زیــــرا در آنــــجا 
هـمه مـحصوالت آیـنده اپـل٬ در حـال تـولـد 
ــــای  ــه هـ ــ ــــمونـ ــــمه مـــــحصوالت و نـ ــــد٬ هـ ــــودنـ بـ
آزمـــایشی در اســـتودیـــو جـــانی نگهـــداری 
می شـــد.  تـــیم طـــراحی او کـــه شـــامـــل ۱۵ 
نــفر می شــد٬ از کــشور هــای بــریــتانــیا٬ 
آمـــریـــکا٬ ژاپـــن٬ اســـترالـــیا و نـــیوزلـــند بـــه 
گــــرد هــــم آمــــده بــــودنــــد. جــــانی در تشــــریح 
اســـــتودیـــــو خـــــود می گـــــویـــــد٬ کـــــه مـــــا مـــــیز 
ــــرار  ــــو قــ ــتودیــ ــ ــــزرگی در اســ ــــفید بــ ــــای ســ هــ
داده بــــودیــــم٬ ایــــن مــــیز هــــا محــــلی بــــرای 
طــراحی دیــوایــس هــای جــدیــد بــودنــد و در 
پـــایـــان کـــار٬ گـــروهی وجـــود دارد کـــه بـــعد 
از طـراحی هـا٬ نـمونـه هـای آزمـایشی را 
در هـــــــمان جـــــــا می ســـــــاخـــــــتند٬ در آنـــــــجا 
هـــــــــــمه عـــــــــــشق و احـــــــــــترام بـــــــــــه طـــــــــــراحی و 
ســــــاخــــــت مــــــحصوالت فــــــوق الــــــعاده را بــــــا 

یکدیگر به اشتراک می گذارند. 

جـــــــانی بـــــــا تـــــــصور ایـــــــنکه چـــــــه دســـــــته ای 
جـدیـد از مـحصوالت می تـوانـد خـلق شـود 
و ایـــــــن کـــــــه مـــــــحصول جـــــــدیـــــــد دقـــــــیقا چـــــــه 
وظــیفه ای را بــایــد انــجام دهــد٬کــار خــود 
را آغـــــــــــــــاز می کـــــــــــــــند٬ در واقع یـــــــــــــــافـــــــــــــــنت 
پــاسخی مــناســب بــرای ایــن پــرســش هــا٬ 
تـــنها شـــرط آغـــاز یـــک پـــروژه جـــدیـــد بـــرای 
ــــل یـــــک  ــــکامـ ــــرای تـ ــــانی بـ ــــانی اســـــت.  جـ جـ
ایــــده هــــر کــــاری می کــــند. بــــرای طــــراحی 
نســــــل اول آی مــــــک٬ جــــــانی بــــــرای دیــــــدن 
رنـــگ هـــای شـــفاف ژلـــه هـــای شـــکالتی بـــه 
یــــک کــــارخــــانــــه شــــکالت ســــازی ســــر زد و 
ســـــرانـــــجام کـــــار آی مـــــک رنـــــگارنـــــگ نســـــل 
اول شـــد کـــه یـــک شـــروع طـــوفـــانی بـــر اپـــل 
بــــــــــــود٬ یــــــــــــا بــــــــــــرای ســــــــــــاخــــــــــــت نســــــــــــل اول 
powerbook هـای آملـینیومی٬ بـه ژاپـن 
ســـفر کـــرد و از نـــزدیـــک٬ کـــار فـــلز کـــاران 
ژاپنی را دیـد و ایـن بـاعـث شـد کـه بـتوانـد 
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جــانی مــاه هــا و مــاه هــا و مــاه هــا را صــرف طــراحی پــایــه آی مــک هــا کــرد زیــرا بــه عــقیده جــانی 
طــــراحی چــــیز هــــای ســــاده ای مــــثل یــــک پــــایــــه٬ بــــسیار ســــخت و دشــــوار اســــت٬ و زمــــانی کــــه او 
طــراحی چــیز هــای سمبلیکی مــانــند هــدفــون هــای ســفیدی کــه بــا نســل اول آیــپاد بــه بــازار عــرضــه 
شــد بــه پــایــان می رســانــد٬ بــا ایــن فــکر مــحاصــره می شــد کــه آیــا مــن می تــوانــم ایــن کــار را بهــتر 
ــایـــانی عـــذابی هســـت کـــه هـــمه طـــراحـــان دچـــار آن می  انـــجام دهـــم؟ بـــه گـــفته جـــانی٬ ایـــن ســـوال پـ
شــونــد. الــبته جــانی و اســتیو جــابــز در ایــن طــرز تــفکر بــعد از ســاخــت هــر چــیزی مشــترک بــودنــد٬ 
جـــانی بـــه یـــاد می آورد وقتی کـــه بـــا اســـتیو جـــابـــز بـــه ســـفر می رفـــت٬ اســـتیو هـــتلی می گـــرفـــت و 
ــاز نمی کــــرد٬  ــنار در قــــرار می داد و آنــــرا بــ وقتی جــــانی وارد اتــــاق می شــــد٬ چــــمدانــــش را در کــ

سپس بر روی تخت به انتظار تماسی ناگهانی از استیو جابز می نشست٬ “ جانی این !
هتل مزخرفه٬ بیا بریم ”.!

هـنوز طـرز تـفکر اسـتیو جـابـز در اپـل حـکمفرمـا اسـت٬ بـیرون اتـاقی کـه مـن و جـانی بـا هـم دیـدار 
می کردیم٬ جمله قصاری از استیو جابز بر روی دیوار چاپ شده بود٬!

 “ اگــر کــاری را بــسیار خــوب بــه پــایــان رســانــدیــد٬ بهــتره خــود را بــرای انــجام یــک کــار فــوق الــعاده 
دیـگر آمـاده کنی٬ هـیچگاه بـر روی یـک کـار زیـاد تـوقـف نـکن و بـه ایـن فـکر کـن کـه کـار بـعدی چـه 

می تواند باشد“!
امـــا چـــه چـــیزی بـــاعـــث شـــد کـــه جـــانی و اســـتیو کـــه از لـــحاظ شخصیتی دو انـــسان کـــامـــال مـــتفاوت 
هســتند بــتوانــند بــه خــوبی بــا هــم کــار کــنند؟ جــانی دلــیل ایــن هــمکاری نــاب را دیــد یــکسان هــر دو 
می دانـد٬ جـانی می گـویـد وقتی مـن و اسـتیو بـه یـک شی نـگاه می کـردیـم٬ تـصویـری فـزیکی آن 
و حسی کــه از درک کــردن آن بــرایــمان می آمــد٬ کــامــال یــکسان بــود٬ ســپس هــر دو ســوال هــای 

یکسانی برایمان به وجود می آمد و به طبع آن٬ کنجکاویمان نیز یکسان بود. !
جـــانی پـــیرامـــون اســـتیو جـــابـــز می گـــویـــد کـــه درســـت اســـت جـــابـــز گـــاهی بـــسیار لـــجوج بـــود و حتی 
گـــــاهی مـــــدیـــــران ارشـــــد را تـــــحقیر می کـــــرد امـــــا او بـــــسیار بـــــاهـــــوش بـــــود٬ ایـــــده هـــــای او روشـــــن و 
چــشمگیر بــود٬ او هــمیشه ســوال هــایی می پــرســید کــه ایــن بــه انــدازه کــافی خــوب اســت؟ یــا بــایــد 
بهـتر شـود؟ امـا وقتی ایـده ای پـیرامـون مـحصوالت جـدیـد بـه وجـود نمی آمـد٬ او بـه مـا ایـن بـاور را 

می داد که می توانیم چیز های فوق العاده بسازیم. !
شـــایـــد فـــکر کـــنید کـــه جـــانی ایـــو٬ آیـــفون را کـــه بـــدون شـــک مـــحصولی اســـت کـــه بیشـــتریـــن کپی در 
دنـیای مـدرن امـروز از آن می شـود را مـهمتریـن دسـتاوردش می دانـد٬ امـا او ایـده پشـت آیـفون 
را دوســت دارد٬ او و تــیمش بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــقیه ســازنــدگــان فــکر می کــنند کــه کــاربــران 

تنها به مسائل مالی یک محصول اهمیت می دهند اما آنان به واقع اینجور نیستند.!
“مــا بــا مــحصوالت زیــادی مــحاصــره شــده ایــم کــه بــه درســتی طــراحی نشــده انــد٬ بــه ســادگی می 
تـوان فـکر کـرد کـه بـه مـانـند سـازنـدگـان٬ مـردم نـیز اهمیتی بـه طـراحی آنـان نمی دهـند٬ امـا چـیزی 
کـه مـا بـه مـردم نـشان می دهـیم بـرای آنـان اهـمیت دارد٬ نـه تـنها در بـحث زیـباشـناسی بـلکه مـردم 
بــه مــاهــئیت و حــسن ســاخــت آنــان نــیز اهــمیت می دهــند. مــا تــعداد زیــادی از مــحصوالت زیــبا را  
ــانـــیم٬ مـــوفـــقیت مـــا در اهـــمیت دادن بـــه ایـــن نـــکات و  کـــه بـــه خـــوبی ســـاخـــته ایـــم بـــه فـــروش می رسـ

صداقت است”. 
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الــبته اپــل مــنتقدان زیــادی نــیز دارد٬ بعضی مــحصوالت اپــل را از مــد افــتاده می دانــند و بــرخی از سیســتم عــامــل بســته آن گــله 
مــندن و بــرخی نــیز از قــیمت مــحصوالت نــاراضــین٬ بــه طــور مــثال بــسیاری می گــویــند کــه اه بــرای یــک شــارژر کــه کــمتر از ۲ دالر 
هــزیــنه ســاخــت داشــته اســت بــایــد ۲۰ دالر پــول پــرداخــت کــنیم.  امــا جــانی ایــو تــوضیح می دهــد کــه دقــت و وســواس زیــادی بــرای 
سـاخـت ایـن مـحصوالت انـجام می شـود٬ او پـروسـه سـاخـت آیـفون را مـثال می زنـد و می گـویـد کـه مـعموال اپـل بـرای سـاخـت ایـن 
مــحصوالت هــزیــنه زیــادی را جهــت وســواس خــوب ســاخــته شــدن آن متحــمل می شــود. او در هــمین لحــظه آیــفونــش را بــر مــیدارد و 
نـــشان می دهـــد کـــه چـــه دقتی و هـــزیـــنه ای بـــرای ســـاخـــت ایـــن آیـــفون صـــرف شـــده اســـت. او بـــه آیـــفونی کـــه از یـــک قـــطعه آملـــینیوم 
سـاخـته شـده اشـاره می کـند و بـا آن ـلحجه بـریـتانـیایی می گـویـد: نخسـت هـمه قـطعات پـوـلیش می شـود تـا زمـانی کـه مـثل یـک آیـنه 
شـفاف شـونـد٬ سـپس هـمه اجـزا بـافـت بـندی می شـونـد٬ الـبته بـه غـیر از لـوگـوی اپـل در پشـت دسـتگاه٬ سـپس گـوشـه هـا بـا بـرنـده 
هـای املـاسی بـرش می خـورنـد٬ امـا ایـن بـرنـده هـا عـمر زیـادی نـدارنـد و بـه سـرعـت تـعویـض می شـونـد٬ بـنابـرایـن مـا بـدنـبال راهی 
بـایـد بـاشـیم کـه بیشـتریـن اسـتفاده از هـر یـک از آنـان کـنیم٬ کـاور روی دوربـین نـیز از یـاقـوت کـبود سـاخـته می شـود. بـا نـگاه بـه 

جزئیات دریچه سیم کارت نیز می توان به  این دقت و وسواس در ساخت پی برد. !
شـایـد تـمامی ایـن جـزئـیات ارزش هـر پنی بـرای خـریـد آن دارد. جـانی بیشـتر از آنـکه بـا مـا پـیرامـون طـراحی صـحبت کـند بیشـتر 
بـه سـاخـت آن پـرداخـت. بـه نـظر می رسـد او بیشـتر بـخش تـکنولـوژی قـضیه نـگاه می انـدازد تـا طـرحی او٬ بخشی کـه بـا جـادوی 
٬ چـیز هـایی کـه چـالـش  نـرم افـزار تـرکـیب شـده اسـت. جـانی عـقیده دارد کـه مـحصوالت آنـان چـیز هـای خـاصی را ارائـه می کـنند
بــرانــگزیــند. جــانی می گــویــد٬ دیــوایسی کــه شــما در دســت داریــد و یــا بــر روی گــوشــتان می گــذاریــد و یــا درون جــیبتان قــرار می 
دهـید کـامـال شخصی تـر از آن مـحصوالتی هسـتند کـه بـه طـور مـثال بـر روی مـیزتـان قـرار دارد٬ مـبارزه اصلی مـن بـرای سـاخـنت 
چــیز هــای فــوق الــعاده ای و شخصی ای اســت کــه مــن را بــرای اولــین بــار بــه اپــل جــذب کــرد٬ و مــردم نــیز رابــطه بــسیار شخصی 

ای با محصوالتی که ما می سازیم برقرار می کنند. 
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در این روز ها٬ صحبت از دیوایس های پوشیدنی است٬ گوگل بر روی عینک گوگل مشغول کار است٬ سونی و سامسونگ 
نیز ساعت هوشمندشان را معرفی کرده اند٬ آیا باید منتظر یک دیوایس پوشیدنی از اپل بود؟ شاید! مدت هاست که شایعه 
iWatch به گوش می رسد اما آیا من پیرامون این محصول فرضی از جانی سوالی می پرسم؟ خیر٬ زیرا به طور مشخص 

جانی جوابی پیرامون این موضوع به من نمی دهد. !
در ایـــن روز هـــا دنـــیای تـــکنولـــوژی بحـــران زده شـــده اســـت و بـــه ســـرعـــت در حـــال تـــغییر اســـت٬ زمـــانی کـــه فـــکر می کـــنید بهـــتریـــن 
دیــوایــس را در اخــتیار داریــد٬ چــیزی بهــتر٬ زیــبا تــر و بــاحــال تــر مــعرفی می شــود٬ چــیز هــای جــدیــدی کــه مــعموال طــراحی شــده 
تـوسـط جـانـاتـان ایـو٬ نـابـغه پشـت پـرده مـحصوالت اپـل اسـت. آیـا هـمه مـیلیون هـا کـاربـر اپـل بـه ایـن مـوضـوع اهـمیت می دهـند کـه 
آخــریــن مــحصول کــدام اســت؟ یــا اصــال بــایــد اهــمیت بــدهــند؟ وقتی جــانی صــف هــای بــلند خــریــداران اپــل را می بــینید کــه گــاهــا 
چـندیـن روز در صـف خـریـد آخـریـن آیـفون بـه انـتظار می مـانـند٬ آیـا نـگران می شـود کـه کـاربـران اپـل بـیش از حـد غـرق در ایـن و 
آن مـحصول شـده انـد؟ یـک آیـفون در نـهایـت یـک تـلفن اسـت نـه یـک مسیح دوم! در واقع مـردم بـزرگـتر از آنـچه کـه می بـایسـت بـه 
یــک مــحصول اهــمیت می دهــند. امــا جــانی ایــن شــور و اشــتیاق مــردم را بــرای داشــنت چــیز هــایی می دانــد کــه  دقــت و وســواس 
٬در واقع تــظاهــراتی بــر عــلیه بی دقتی و بی  زیــادی بــرای  ســاخــت آن مــصرف شــده اســت٬ جــانی می گــویــد ایــن اشــتیاق مــردم

فکری سایر سازندگان است. 

وقتی پــیرامــون گســترش ســبک طــراحی او در بــین دیــگر شــرکــت هــا و در واقع 
کپی آنـان پـرسـیدم جـواب مـشابهی شـنیدم٬ جـانی می گـویـد کـه بـحث تـنها سـر 
کپی یـک طـرح نیسـت! هـزاران سـاعـت تـالش صـرف رسـیدن بـه طـرح نـهایی می 
شــود و پــیگیری قــضایی ایــن گــونــه کپی هــا کــامــال ارزش دارد. رســیدن بــه ایــن 

طرح ها سال ها زمان می خواهد٬ سالهایی پر درد.!
درواقع اســتیو جــابــز عــصبانــیت جــانی ایــو را بــه عــمل تــبدیــل کــرد وقتی کــه پــای 
اریـک اشـمیت رئـیس گـوگـل کـه زمـانی در اپـل کـار می کـرد را بـه دادگـاه کـشانـد 
و یــــــــا در آخــــــــر تــــــــوانســــــــت بــــــــه خــــــــاطــــــــر دزدی طــــــــرح آیــــــــفون٬ یــــــــک مــــــــیلیارد دالر 

سامسونگ را جریمه کند. !
 Yukari بــــــه تــــــازگی کــــــتابی تــــــوســــــط نــــــویــــــسنده وال اســــــتریــــــت ژورنــــــال٬ آقــــــای
Iwatani Kane منتشــــر شــــده اســــت کــــه امــــپراطــــوری ارواح نــــام دارد٬ ایــــن 
نـویـسنده دوران بـعد از اسـتیو جـابـز در اپـل را زیـر سـوال می بـرد و از نـکاتی 
مــانــند عــدم نــوآوری و ســقوط ســهام بــه عــنوان دلیلی بــر نــابــودی زود هــنگام اپــل 
نـام می بـرد. حـال می خـواهـم بـدانـم اگـر روزی چـنین چـیزی روی دهـد٬ جـانی 
بـه عـنوان یـک طـراح بـزرگ چـه کـاری خـواهـد کـرد؟ او می گـویـد کـه مـن  طـراحی 
هــایــم ادامــه می دهــد٬ امــا بــرای دوســتان و خــویــشاونــدانــم٬ امــا چــنین چــیزی 
روی نــــخواهــــد داد٬ مــــا در حــــال حــــاضــــر تــــنها در آغــــاز یــــک زمــــان فــــوق الــــعاده 
هسـتیم٬ در آیـنده مـحصوالت فـوق الـعاده ای از مـا خـواهـید دیـد کـه ایـن هـا بـه 
مــا بــرای ســاخــت یــک آیــنده روشــن تــر کــمک می کــنند٬ مــا حتی نــزدیــک بــه هیچ 

گونه شکستی نیز نیستیم. 
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10 سوااليی كکه ما هميیشه ميی خوااستيیم 
اازز جانيی بپرسيیم 

سوال ۱ !
آیا کسی شما را با لقب Sir صدا 

می کند؟!
خیر .

سوال ۲  !
چــــــه احــــــساسی پــــــیدا می کنی وقتی 
کـه ـمردم می ـگوـیند شـما بهـترـین مـرد 

انگلیسی زنده هستید؟!
این مضحکه.

سوال ۳!
شـــــــــــما ۴۷ ســـــــــــال ســـــــــــن داریـــــــــــد٬ در 
دنـیای جـوان تـکنولـوژی امـروز٬ شـما 

باید نگران پیر شدنتان باشید؟!
شاید باید باشم.

سوال ۴!
شـــــــما را یـــــــک مـــــــینیمالـــــــیسم ( ســـــــاده 

گرا) می نامند٬ درست است؟!
ایــن واژه نمی تــوانــد کــاری را کــه مــا 
ــنیم یـــــا اهـــــداف مـــــا را تـــــعریـــــف  ــ می کـ
کــــــــــــند. و الــــــــــــبته در جــــــــــــایی کــــــــــــه مــــــــــــا 
هسـتیم٬ نمی تـوان آنـرا کـامـال سـاده 
گــرایی نــامــید و ایــن بــه طــور مسخــره 
ای زمــان می بــرد کــه چــیزی ســاده٬ 

خالص و نوآورانه خلق کرد.

سوال ۵  !
کـدام یـک از سـاخـته هـای شـما اسـت 
کـــــه بیشـــــتریـــــن افـــــتخار را بـــــه آن می 

کنید؟!
همیشه آخرین چیزی که ما ساخته 

ایم. 

سوال ۶!
چـه چـیزی رنـگ سـفید را فـوق الـعاده 

می کند؟!
یــک پــارادوکــس عــجیب در مــورد رنــگ 
ســــــــفید وجــــــــود دارد. از طــــــــرفی رنــــــــگ 
سـفید در دسـته رنـگ هـای بـدون رنـگ 
قـــرار می گـــیرد و کـــل طـــبیعت نـــیز از 
آن الـــهام گـــرفـــته اســـت امـــا از طـــرفی 
یــک جــاذبــه خــاص و چــشمگیر و یــک 
خـــــــلوص خـــــــاصی درون رنـــــــگ ســـــــفید 
وجــــود دارد. در کــــنار ایــــن٬ ســــاخــــنت 
یــــــک جــــــسم ســــــفید رنــــــگ٬ کــــــاریســــــت 

بسیار سخت.

سوال ۷  !
چـــــــه چـــــــیزی وجـــــــود دارد کـــــــه دوســـــــت 
داریــــد آنــــرا بــــسازیــــد امــــا هــــنوز ایــــن 

کار را نکرده اید؟!
چیز هایی که هم اکنون بر روی آن 

کار می کنیم. اما در مورد آنان 
سوال ۸  !نمی توانم چیزی به شما بگویم.

بـه ـلطف شـما٬ بـه نـظر شـما مـا بـیش 
از حـــــــــد بـــــــــه صـــــــــفحه نـــــــــمایـــــــــش هـــــــــای 
دیوایس های شما نگاه می کنیم؟!

بله من که بیش از حد نگاه می 
کنم٬ شما می توانید انتخاب کنید 

که این کار رو کنید یا نه!

سوال ۹  !
اگـــــــر شـــــــما قـــــــدمی از اپـــــــل بـــــــه عـــــــقب 
ــــاری  ــــه کـ ــــد چـ ــــد٬ دوســـــت داریـ ــــرداریـ بـ

انجام دهید؟!
ســــــــــاخــــــــــنت وســــــــــایلی بــــــــــرای خــــــــــودم و 
دوسـتانـم. پـدر مـن یـک نـقره کـار فـوق 
اـلعاده بـود. مـن نـیز دوسـت دارم چـیز 

هایی از نقره بسازم.

سوال ۱۰!
در چه کاری واقعا بد هستید؟!

ریاضیات.
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