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دةستثيَك
بيَطومان ذيانا هةر ئيك ذ مة ثرة ذ بلندى و نزمى و خوشى و
نةخوشيا ,بةىلَ يا طرنط ئةوة ئةم بشيَن بةرامبةر براوةستني
و دةستا ذىَ بةر نةدةين ستيف جوَبس ئيك بوو ذ وان كةسايَن
د ماوىَ ذيانا خودا توشى طةلةط ئاستةنطا بوية ئازريَن مةزن
ديتينة .بةىلَ ل دوماهيىَ ذ بةر هةوليَن بةردةوام و كاركرن
لسةر خةون و هيفييَن خوييَن مةزن طةهشتة ئارماجنا خوو .من
نةفيَت د فىَ ثةرتوكا جبويك بةحسا ذيان و ذياناما وي بكةم
بةلكى دىَ بةحس ل جةند ياساييَن ستيفى كةين
د ماويَ ذيانا خودا ل زور بابةتا مفا ذىَ وةرطرتية

ذيَطر علي
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ئيكىَ :ذيانةكا سنوردار نةذى
خةلكى ترسةك ذ ذيان َى هةية طو جياواز بيت ذ طشت كومةلطةهىَ  ,مةبةستا من جية؟ مة
دفيَت ب شيَوةيةكىَ طشتى ل ريكةك َى بضني كو زور يا ثاراستى بت –يان يا دروست بت
– بيَكو خو بيَخينة مةترسيا
هةرة قوتاخبانىَ و زانكويىَ و كارةكى بدةستخوفة بينة وخيَزانىَ ثيك بينة بةىلَ وىَ باوةريىَ
نةدة ينة خوو بوو طرتنا ريَكةكا جياواز .خةلكى ترسا ل خو ئيخسنت و رويربيبونا مةترسيا
هةية  .هةرضةند ئةويَن لديف تيَطةهشتنا طشتى بوو ذيانةكا فةكرى هةلدبذيَرن .شيانيَن
طهورينيَن مةزن و سةركةفتى هةنة ل فىَ جيهانيَ دا .د دةمةكي دا زوربةى ئةو خةلكيَن
لديف وان ريَكا ثيَشبينيكرين ضوين و دجيَبةجيَكرنا ويَذى دا سةركةفتى بوون .ئةفة رامانا
هندىَ نينة كو هةر ئيك َى لديف فىَ فان ريَكا بضت دىَ دخلوشبت

دشىَ بينية ثيَش جافيَت خوو دنيا ئةفرو ضةند دا يا جياوازبيت ئةطةر ستيف جوَبس بريار
دابا ذيانةكا "سادة" و يا "درست"ذيابا؟ بكورتى ئايفون و ئايثاد و ماك نةبان.
هةر ضةند وي ناف َى خوو بةردةستكرنا تكنولوَذيايىَ دناف كومةلطةهىَ دا بةالفكر.د هةمان
دةمدا ضةند طةنج و بازرطان ثالدان هةتا لديف ذيانةكا جياواز بضن.ئةو ئيك ذوان كةساية
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كو بريار دا ياسايا خوو بدانن .بيَل طةيتس,مارك زووكةر بيَرط,ئيَليَن دي جيَنيَريَس  ,ئوثرا
,ضةنديَن دى كو شياين سةركةفتنىَ بدةستفة بينن ل ريَكا جياواز بوونىَ
توذي وةك ضةندين خةلك َى خودان كار شكيَنةريَن ياسايَن د يفَ جيهانىَ دا .توانا و عةقل َى
بهيَز بدة هزرا خوو ئةوان تشتا نوى بكةى يان بطهورى ب تشتةكى كو سةرنج راكيَش تر
بن,ذيان دشيَت ثرتة ذ دةستفةئينانا كارةكى ثشتى زانكوي َى ئةطةر تة بفيَت
توو دشىَ بية نينةر بوو طهورينا  ,بوو ئةجنام دانا ئةفىَ ثيَتفية ل سةر تة بةرهنطارى بيت
وبشىَ جياواز بذي  ,ثيَتفى ناكةت ذيانا ساناهى و سادة رازى بي ل سةر ئةوا توو دذى
ثاش دىَ مرى  .توو دشىَ ويَنةكىَ جوان بوو ذيانىَ بكيَشى و َىل هشيار بى و بكةية يا خوو
وةكى ستيف جوَبس دبيَذت
"ئةفة دبيت طرنطرتين تشت بت ,ئةوذى بكارئينانا ئةوىَ هزا طوجناية كو ذيان ئةفة ل
فيَرةية ,توذي تشىَ بذى بةرامبةر هندىَ هةمبيَزبكةى و باشرت بكةى" .و لدةمىَ توو رازى
بوى ل سةر هندىَ كوو تة نةفيَت ل ذيانةكا ثيَشبينى كرى بذى ,ئةو توو دشىَ كارتيَكرنةكىَ
ى خوو كومكةى,ب ثشت راستيفة ستيف جوَبس د فىَ
ل طهورينيَت خوو دا بكةى(,مريا) َ
راستيىَ طةهشت وئةف زانيارية هاريكاريا وي كر بوو هندىَ ل متاما ذيانىَ سةركةفيت .
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دوو  :حةز و فيان تة هةبت
خةلكىَ سةركةفتى ئاخفتنا "طةلةط بةردةوام "ضةند بارة دكةن  ,بةىلَ ستيف جوَبس ب
رونى و تايبةت ئاماذة ب ئيكىَ تنىَ دكةت ":خةلكىَ سةركةفتى ئةوىَ دكةن يا
حةزذيبكةن" ,ثرتيا خةلكى ئةوان بابةتا دخوينن كو حةز و ئارازو بو نينة و هيض فيانةك
ى خوو نةكةن ,ئةف كةرب
بوو نينة ذ بةر هندىَ د ئةجنتمدا دىَ بتة ئةطةرىَ حةذ ل كار َ
ى خو دزتة دناف بةشىَن دى ييَت ذيان َى بوو منونة"ذيانا مال",ئةفةذى دىَ
و نةفيانة د َ
بيتة دةستثَكةك كوو خةلك بةرةف شكةسنت و ب َى هيفيىَ ببةت,دةمىَ توو كارةكى دكةى
حوذيَدكةى ,ئةو بدةستفةئينانا سةركةفتنىَ يا بساناهيرت ديت ,زور ساناهيرتة ذ هندىَ
هةمى سثيَدةهيا ذ خةو رابى و هةروةسا بزانى توو يىَ ب ذفانى تشتةكى بكةى كو تة
داخوش بكةت ,تشتةكىَ ساناهية تة كارىَ خو خوشبفيَت و لديف خةونيَت خوو جبى ,
طةلةك كار هةنة ضةند جارا ذى توو خةلةتيا دكةى بةىلَ لدوماهيا روذى ئةطةر توو وىَ
بكةى ئةفا توو حةز ذيَبكةى هةمى ئةو كاريَن خةلةت و زةمحةت دىَ بنة ئةو كو توو ذ
هةذي بوى
دضاظثيَكةفتنةكىَ دا,ستيف جوَبس دبيَذت "خةلك دبيَذن ثيَتفية فيانةكا تة هةبت بوو وىَ
ئةوا دكةى ,د راستى دا ئةفة ب متامى درستة هةروةسا هوكار بوو ئةف َى ئةوة زور زمحةت
دبيتئةطةر حةز وفيان نةبن "
جوَبس راستيكةىَ ئاشكةرا دكةت و دبيَذيت " خةلكى نةفيَت ل سةر تشتةكى شول بكةن
ى توو دكةى حةز و فيان تة بوو نةبن ئةو دىَ بوو
كو حةز فيان بوو نةبن ",ئةطةر ئةو كار َ
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تة دةركةفت كوو تو ثيَتفى طهوريناى و لدوماهيىَ دةستا دىَ ذ وي كارى بةردةى ,,ئةو
خةلكىَ حةز بوو كارىَ خوو هةية سةركةفنت يا بدةستفةئيناى ض ل ئاستةك َى جبويك بن
يان مةزن بن ,
د فيَرة دا ستيف فةرمانبةريَن خوو وةك منونة دئينت و دبيَذت "دةمىَ كار دذوار و زةمحةت
دبوو ئةويَن حةز بوو كارى نةبوو دةست ذ كارى بةردا ئانكو ئةفة زيرةك و ضةلةنطن
,هوساية ؟ كىَ دفيَت كار دطةل تشتةكى بكةت و حةز ذيَناكةت ؟
ئةفة ستيف ئاماذىَ ب فةرمانبةريَن ئةثل دكةت ل دةستثيَكا دامةزراندنا كومثانيىَ
,دةستثيَكرنا كومثانيةكىَ ض جارا ساناهى نينة .د راستى دا ثرتيا خلكى دةمىَ هةست ب
زةمحةتيىَ دكةن دةستذيَبةردةن ئةفة تشتةكىَ ئاساية ذ بةر ئةوا ستيفى طوتى ئةطةر حةز ذ
كاراةكى نةكةى دىَ شكةستنىَ ئيين
ى حةز و فيانىَ بدةى ئةطةر تة دفيَت كومثانيا تة مبينت و
ثيَتفية لسةر تة بةردةوام ب و َ
طرنطيى بدةية طةشةيا وىَ,ثيَتفية ل بريا تةبت ض تشتةك بووية ئةطةرىَ دةستثيَكرنا
كومثانيىَ ,ريكةكىَ بطةرة بوو هيالنا حةزوفيانىَ
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سيىَ :ديزاينةكى بوو خو بكة
هزرا خوو بكة بوضى تة دفيَت تشتةكى دروست بكةى ,بةرى دةست ب ليَكدانا وى بكةى
,طرنطة ل دةستثيَكىَ داهيَنانىَ بوو خوو بكةى ,و لدوماهي َى هةميىَ لبةر ضاف وةرطرى
,بةرى وى تشتى ببةية بازارى ,خو ثشت راست كة ذ وى تشتى توو خوشيىَ ذىَ وةردطرى
,وةل تةدكةت شانازي َى ب وى تشتى بكةى .ئةطةر تو بةرهةمةكىَ دروست بكةى تنىَ بوو
بوو مةبةستا فروتنىَ و ثارة ثةيداكرنىَ ,ئةف تة ذ بوو تشتةك َى خةلةت دروست كر .
بومنونة ,ستيف جوَبس رِاستةوخو بةرهةميَن خوو نة فروتن ,جله َى هندىَ دةست ب
ئاجنامدانا تاقيكرنا كر ,بكورتى داهيَنانيَن خوو هةمبيَز كرن,دةمىَ خوو تةرخان دكر بوو
دروستكرن و ديتنا خةلةتيا و خوشى وةرطرتن ل وان كومثيوتةريَن كو وى طروثيَ جبوك
ييَت هةفاليَن وى دروستكرى .خةلكى ئةفا تةهةى دفيَت نة ذبةر هونةرىَ بازاركرنىَ
بةلكى ذ بةر ثيتةدان ب دروستكرنا بةرهمية
ستيف جوَبس نةهاتبوو طريَدان ب دروستكرنا ئمرباتوريةكا تةكنلوذياى ,ئةوى دفيا
ى ببني
بةرهةمةكى دروستبكةت كو حةز ذيَبكةت ,هةروةسا خةلك ذى خوشيىَ ذ َ
دةم َى ئةثل دةستثيَكرى ,ستيف جوبسى طوت ,من و طروثىَ من ض هزريَن هوسا نةبوون ض ل
فان بةرهةمان بكةين ئةوان ب ديزاينكرنا يةرهةمةكى دةستثيَكر و وان هزر دكر دىَ مفا ذيَ
وةرطرن ,هوكارىَ هندىَ طو وى و طروثىَ وى بو ماوىَ  6هةيفان ل طةراجىَ بابىَ خوو شول
دكر لسةر ديزاين كرنا ئيكةم كومثيوتةر دكر ثيَك دهات ذ حةز وفيانىَ ,ئةوان  01دةمذميَر
لسةر دروستكرنا هةركومثيوتةرةكى دبر و 01تا  01دةمذميَريَن دى بو ديتنا خةلةتيا ,ئةوان
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ى نةكر كو كومثيوتةر ذ هةذى فروتن َى ية ,هةتا نيشا هةفاليَن خوو
هةتا هةست ب هند َ
بدةت  .جوبس دبيَذيت ,من نيشا هندةك هةفاليَن خوو دا و راستةوخو وان داخازا
دانةيةكىَ ذمن كر .ئةفة بو ثالثشت بو جوَبس و هةفاليَن وى هةتا
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.ديزان بكةن.ب متامى دةمىَ تةرخانكرى بوو ليَكدانا ثارجان كيَمكر .ضونكى طروثىَ وى ب
ثروسا دور و دريَذ بيَزار بوون .ئةثل ل دةمةكى دةست ب مةزن بونىَ كر دةمىَ خودانا
كوطةهةكا ثايسكال داخازا  01كومثيوتةرا ذ ستيف جوبس كر ذ وان  011دانيَن بةرى
هينطىَ دروستكرى .جوبس دبيَذيت "د وى دةمى دا هةستةك بوو مة ضيَبوو كو ئةم يىَ
بةرةف تشتةكى دجني ,بةىلَ ئهو هةستة جياوازة ذ وىَ ئةزمونا ذ ؤاستا توو دبينى و
رويدةت" .جوبس و هةفاليَن وى ب تشتةكى دةستثيَكر كو طرنط بوو وانا .حةز و فيان و
دةستنةداهيَالن بوو دروستكرنا تشتةكى بوو خوو ,بوو ئةطةرىَ دروست بوونا ئةثلىَ ,ئةو
كومثانية تانوكةذى بةردةوامة
*ثيكدهات ذ تةخنةيةكى (بورد)كا ثالستيكى كو بوو ليَك دانا ثارجةييَن ئلكرتونيا .دراستى
دا ئةف بوردة ل ثرتيا كومثيوتةر و ئامرييَن ئةلكرتونيا ثيك دهيَت
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ضوار  :طليَشي نةفروشة !!!
ثرتيا وان كومثانييَن قازاجنا وان باش ئةون ييَت جورىَ بةرهةمىَت وان باش دفروشن
,ريَذيةكا باش يا هةلبذارتنا ثيَشكيَش دكةن .ئةفة هةرضةند يا ساناهى نينة كو كومثانيةكىَ
لسةر بنجينىَ كواليَيت دروست بكةى ,يةىلَ بيَطومان سةركةفتنا تة لسةر ريَكا بةرهةم ئينان
و دروستكرنا بةرهةما بةردةوام دبت .دةمىَ توو حةز ذ تشتةكى دكةى وطرنطيىَ ثىَ دةى
ئةفة ل كواليَتيىَ رةنطى دةت .ئةطةر تنىَ طرنطيىَ ب فروتن وثارا يدةى ئةفة بوو تة هةية
كو بةرهةمةك ي َى ياش و جيَطري بت و ثاش ئةف وةخت دىَ يىَ كورت بت ل ضافيَن بكرا
.خودانىَ كارى ستيف جوَبس ثشت راستيىَ ددةت كو سةركةفتنىَ ذ ريَزةكا بةرهةمىَ
كوليَتيا باش ببينى ,وةكى شةرتانىَ لسةر تنىَ ئيك بةرهةمىَ باش و ريَذةكا زور يا بةرهةميَن
خراب بكةى ,هةمى بةرهةميَن ئةثل تشتةكىَ تايبةت هةية جودا دكةت ذ ييَت دى ,ض
بةرهةميَن وى تةمبةل و يىَ مفا نينن ,بةلكى هةمى سةرنج راكيَشن ,ئةفة هةر جةند ذييَت
دى طران تربن بةىلَ كواليَتيا وان وةدكةت كو ذ هةذى فى بهاى بت .بكران باوةرى ب
ئةثل هةية كو جورو كواليَتيا باش ثيَشكيَش دكةن ل جياواز ل بةرهةميَن دى,ئةفة وة
دكةت كو ئةثل –ستيف جوبس –جياواز دةركةفن
لدةمىَ ضافثيَكةفتنةكىَ دطةل دةظيد ثاركةر,ئةوكةسىَ زيرةك لثشت كومثانيا نايك
,........روبيَت سافيان ئاموذطاريا ستيف جوَبس دئينت "طليَشى نةفروشة" .جوبس دبيَذتة
ثاركةرى "هندك ئاموذطاري من هةنة  ....نايك كومةك ذ باشرتين بةرهةم ل جيهانىَ
دروست دكةت ,مةبةستا من بةرهةمةكى هني ب هةست ة سوز لديف دطةرن ,بةرهةمةكىَ
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متام جوان و سةرنج راكيَش بن .بةىلَ هني تشتىَ بىَ مفا ذى طةلةك دروست دكةن".ئةف
ليكطوهارتنا دنافبةرا جوَبس و ثاركةرى خالةكا باش د ئازرينت :بوجى بةرهةم َى كواليَتيا
باش دروست دكةى و دهةمان دةمدا كواليَتيا نزم ذى دروست دكةى؟
بكرِ نا سحكةتة زجنريا بةرهةميَت تة ييَت تو ثيشكيش دكةى هةتا بوضونا خو لسةر بيَذت
,لوجيكيةن دبيَذن ئةطةر بكرِ بةرهةمةكىَ كواليَتى باش ببينت ,ئةوان دىَ هزرةكا ئةريَنى
هةبت لسةر كومثانيىَ ,ئةفة ددةمةكى دا ,ئةو بةرهةمةكىَ كواليَتى نزم بينن ,ئةفة دبيتة
ئةطةر هزرا نةريَنى بوو كومثانيىَ بكةن.كومثانى هةمى دةما خةلةتيا دكةن بةىلَ تشتىَ طرنط
ئةوة فيَربت ذ وان خةلةتيا  .هةردةم دةرفةت هةية كو بةرهةمىَ تة كايطةريا نةريَنى لسة
هزا بكرَ دةربارةى كومثانيىَ هةبت ,بةىلَ دوماهيىَ ئةفة ثشتطريَداى بهندىَ كا ضةند
كومثانى دشيَت ضاراسةر يا فىَ مةترسيىَ بكةت
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ى مةزن دروست بكة
ثينج  :طروثةك َ
ضةند خةلكىَ بريتيذ دفىَ جيهان َى دا هةنة ,بةىلَ ئةف خةلكىَ دزانن بةرهةمةكى دروست
ى ضةندىَ ناطةهينت دفيَت ئةو كاروباريَت خةلكى ب ريَفة ببةن .ئيك ذ
بكةن ئةفة و َ
تايبةت مةندييَت سةركردىَ راستةقينة ثيَكدهيَت ذ تيَطةهشتنا وي بو وان كةسا كيش دىَ
شيَت هاريكاريا كومثانى و فةرمانبةرا بدةن بو سةركةفتنىَ,ئةو دهندىَ طةهشتينة كو
باشرتين سةركردة مةرج نينة ئةو خةلكة بن ييَ خودان زورترين ئةزمون.
ئةو خةلكيَن توو دنياسى و تيَكةىل دطةل –هةفال –خيَزان – هةفاليَن كارى – دفيَت توو
سةركةفى هاريكاريا تة دكةن بوو درستكرنا ثاشةروذا خوو .ئةطةر ئهو كوسيَن دةوروبةريَت
تة باوةرى بتة نينة ,ثشتةفانيا تة ناكةن ,ئةفة زور زمحةت دبت بوو سةركةفتنىَ .ئةكةر
كةسيَن سةركرديَن مةزن و خةلكىَ منونة لدورخوو كومبكةى ئةفة دىَ هيفييَن زيَدةتر بوو
ثشتةفانيا بةردةوام بدةستفة ئينى
جوَبس ضةند دةمذميَر دبرين بوو ديتنا كةسيَن ذ هةذى بوو سةركردايةتيىَ و ثشتةفانا
كارمةندا .ئيك ذ هاريكاريَن جوَبس ل دةستةيا كارمةنديَت طريَبةست (كريَكرنا كارمةندا)
بةحس ل وان زةمحةتيَت ديتنا فةرمانبةريَت ذ هةذى دةكةت" ضافثيَكةتنيَن زور مة هةبون
دفيا لَيطةراباين و سحكةينة تشتيَت وان ل ضافثيَكةتنىَ دا .ئةوان دةمذميَر نةه بو دةه
سثيَدىَ دةستثيكر هةتا دةربازبونا خوارنا شيفىَ " لدوماهي َى جوَبس طةهشتة وى ئةجنامى
هةلطريَن باوةرناما ئةدةبىَ ئنطليزيىَ ب كرىَ طرت نة كةسىَ ثروفشينال كو لدةستثيكىَ
هزردكر ئةو زيَدةتر ذ هةذى فى كارىَ ثروفشنالن .دةمىَ خوو ب سةردبر ل كومثيوتةر
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ضةوابت و ضةوا نابت و ضةوا بةرهةمى بينة ناف بازارىَ جيهانى دا .دةمىَ جوبسى
كةسةك كرىَدكر كو نةريَين و رةخنة نةبن لسةر بةرهةميَت وى .بةىلَ ثشتةفانيا كارمةنديَت
خو دكر .جوبس دوماهيىَ ئةو سةركردة بدةستكةفت وةكى وى دفيا
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شةش :بو ثارةى نةكة
ئةطةر بتنىَ توو بريار لسةر ريَذا وان ثارا بدةى كو بدةستفةبينى ئةفة دةرفةت هوسا دخازت
كو ثارة و سامان بةر ضافيَت تة بطرن .ب فىَ ضةندىَ تو ريَك و شيَوىَ راستيىَ نابينى و
ى بةرزة كةى .دفان ياسايَن ئةم بةحس ىلَ دكةين زور جار بةحسا ستيف جوبسى مةكرية
دَ
ى وةرطرين:مارك زووكةر بيَرط
وةك منونة مة ئيناية ئةفجارة كةسةك دى وةك منونة د َ
ل وى دةمىَ كو ماركى هزرا فيسبوكى لدةف ثةيدابوى ئةو لديف مليونا دوالرا نةبوو .بةلكى
وى دفيا تورةكا كومةاليةتى دروستبكةت كو قوتابيَن زانكويا هارفةرد بشيَن ثةيوةنديىَ دطةل
هةفاليَن خوو بكةن .دوبارة ,هةروةكى ستيف جوبس :ئةو ثرت ثشتةفانيا روحى بوو نةك
ى بكة هةردةمىَ توو يىَ رذد بى لسةركةفتنا ثروذىَ
يا قازانج و ثارةى ! ئةس دشيَم طرنتيا و َ
خوو بكةى ,و ئةويَن بةذدار د ثروذةى دا ,كو دىَ ثارة خبو هيَن بىَ كوو تو ثيَشبينيا وىَ
بكةى  .بيَطومان ثارة طرنطة بةس نة وةك كاريطةريىَ ل برياريَن تة بكةت  .ئةو كةسيَن
ى خوو ذ دةست بدةت  .ذبةركو
تنىَ ستيَركىَ د دانة سةر اليةنىَ ئابورى ,دبيت ئهو ثروذ َ
ئةو دةرفةتا هندىَ ذ دةست ددةن خو دةستثيَكىَ دبيت داهاتةك كيَم بدةست بكةفيت بةىلَ
ى بنة ثروذين مةزن
بورينا دةمى ئةو ثروذة د َ
ستيف جوَبس ئةثل دروست نةكر ذ بةر بدةستفةئينانا ثارا .بةلكى ستيف ى دفيا جيهانىَ
بطهورت .طرنط ترين تشت لدةف ستيف جوَبسى ئةو نةبة ل ذيىَ بيست و دوو و بيست و
جوار ذ كومثانيةكا مليونان دوالرا ,بةلكى ئةو بوو كو كومثانيا وى دشيَت بةردةوام بت و
طةشة بكةت وسةركةفيت ,ئةوى ل ئيك ذ ضافثيَكةتنا دبيَذيت"ئةو تشتة(ثارة) لدةف من
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هند طرنط نةبوو ذبةر هندىَ ض جارا من بوو ثارةى نةكرية .ئةس دبيَذم ثارة تشتةك سةرنج
راكيَشة ضونكى ريَكىَ دةتة تة كارا ئةجنام بدةى ,ثارة هاريكاريا و ثشتةفانا بو هزرو تشتيَت
دى ب فى شيَوةى  ..بةىلَ د وى دةمى تايبةت يىَ ذيانا من طرنطرتين تشت نةبوو
.طرنطرتين تشت بو من كومثانيا من و خةلك و ئةو بةرهةميَن ئةم دروست دكةين .و هروةسا
ئةوذى كو ئةم دبوينة ئةطةرى هندىَ كو خةلك ض كار دىَ كةن ل ريضكا فان بةرهةما .ذبةر
هندى من وةك تشتةكىَ مةزن هزر َىل نةدكر..جوَبس باوةرى ب كومثانيا و بةرهةميَن خوو
هةبوو ,سةركةفتنا بةرهةميَن وى زور لدةف وى طرنطرتبوو ذ هندىَ كو ثارا لسةر فىَ ريَكىَ
بدةست فة بني.ئةفة ددةمةكى دا ثارة ثيَتفية بو ذيانةكا باش,ثارة دشيَت ئةفىَ بكةت
.جوَبس كومثانيةك هةبوو .حوزذيَدكر ,فيانةك هةبوو بو هيَالنا وىَ ب ساخى  .بو
جوَبس,ئةف فيانة يا ب نرخ بوو ل داهاتيةكىَ طةش!!
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حةفت :شانازيىَ بةرهةميَت خوو بكة
جوبس تيَطةهشت بوو هةكة تة باوةرى ب بةرهةميَت خوو نةبت ,ض كةسيَن دى باوةرى
ثىَ نابت .ستيف جوَبس هةمى دةما بىَ سنور شانازى ب بةرهةميَن خوو دكر ,هةروةسا
ديزاينا وان ذى,ئةفةذى ئيك ذ ئةطةرا بوو ئةثل بتة ئيك ذ كومثانيَت سةركةفتى ل
جيهانىَ.ئةويَن خودلن هزريَن بازرطانى هةردةم اليىَ فةشارتى يىَ بةرهةمةكى ب ضافةك
جياواز سةحدكةنىَ,وةكى داهيَنةرةكى اليىَ دى يىَ ذيان َى ببينت و هةروةسا بزان كةنطى
بازار بو بةرهةمةكى يان دةليفةكا نوى بةردةست بوو.لدوماهيا فان هةمى تشتا ,هيَشتا هةول
دةم َى خوو تةرخان ناكةى بوو تشتةك َى ذ هةذي بت ؟
ئيك ذ ئةطةريَن كو بوجى بةرهةمىَ كواليَتيا بلند ب طشتى باشى هيَنة فروتن ذ بةر هندىَ
ئةفيَن ئةف بةرهةمة دروستكرى ب رذدى باوةريا وان ئةوبوو كو باشرتين بةرهةم
دروستكرية ب هةبونا بةرهةمهيَنةريَن ناسيار و خودان باوةرى ,ئةفة بكرى زيرت رازى
دكةت ب وى بةرهةمىَ هزرا كرينا وى دكر .شانازيا ديار و رون يا ستيف جوَبس ب رونى
دةردكةفت دةمىَ دبيَذت "ئارمتنجا مة ئةوة باشرتين كومثيوتةر ل جيهان َى دروست بكةين
,بةرهةمةكى دروست بكةين ب شانازيفة ب هةفال و خزم و نياسيَن خوو فروشني"  .بةىل
ستف جوَبس هةر ب سادةى شانازى ثيَكرنا بةرهةميَت خوو بلند نابت .ئةو ب راستطويا
خوو بلند دبيت هةروةكى د فىَ ئاخفتنىَ دا بيَذت "ثيَتفية بوو هةوة بيَذم هندك تشت هةنة
ل ثيَشةسازيا مة دا ئةم ض شانازيى ث َى ناكةين فريَكرنا وان بوو بازارى" هةروةسا "شانازى
ناكةين كو ثيَشنيارىَ ب كةين بو خزم و هةفاال " .ئةف راستطوية ثرت كاريارا ثالدةت كو
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باوةريىَ ب ئةثل بكةن ,هةروةسا خالةكا سةرنج راكيَش د ئازرينت :تشتةكى درست نةكة
كو تة نةفيَت ثيَشنيار بكةى بوو خزم و هةفال و نياسا كو بكرن ,بىَ هزر كرن كو هزرا تة يا
ى دياركةت ,هةردةم بال تة باوةرى ب خوو و
دروستكرنىَ ضةند سةرنج راكيَشيا خوو د َ
هزريَن خوو هةبيت
ب طشتى ,ئةو هزريَن ذ هةذى طرنطى ثيَدانىَ بن ئةون ييَ ذ نيَزيكرتين كةس دطةهنة مة
,دةمىَ د كارىَ خودا خزم و هةفال و نياسيَن خوو ل بةرضاف دطرى ,ئةفة ذى كواليَتيا
بةرهةمىَ تة بلند دكةت ئةفةذى وةدكةت سةركةفنت ساناهىرت بت
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هةشت  :بكرا ل بةرضاف وةرطرة
ثشتى شةرىَ جيهانيىَ دووىَ ,كةرةستيَن ثيَتفى بوو دروستكرنا بةرهةما ل كيَميىَ دا بوو
,ذمارةكا كيَم يا كومثانيا شيان مبينن .ذبةر هندىَ خةلك نةضار دبوو ب كرينا هةرتشتةكىَ
ل كومثانيىَ مابوو ضنكى ض هةلبذارتنيَن دى نةبوون هةتا خةلك ب حوزا خوو ئيكى ذيَبطرن
.ب بورينا دةمى ,كومثانيَت نوى دةركةفنت ,و هةفركيةكا باش دنفبةرا ودا رويدا ئةفةذى
بوو ئةطةر كومثانى نةجار بن بشيَوةكىَ بةردةوام بةرهةميَت خوو باشرت ىلَ بكةن ,ب فى
شيَوةى بو ماوةكىَ دريَذ كومثانيا هةفركى لسةر باشرتين بةرهةم دكر نة وى تشتىَ ب راستى
بكران دفيا .ئةفةذى بوو ماوةكىَ دريَذ بوو .دئةجنامدا ريَذةكا زور يا ديزاينا بةردةست بوو
ى هندك طهورينيَن كيَم نةبن .دةمىَ ئةفة رويداى .كومثانيا
كو ب ئاساى وةك ئيك بوون بةا َ
هةست ثىَ كر كو ثيَتفية سرتاتيذا خو بطهورن بهندىَ نابيت ئةو ئيدى هزرا خوو بيَخن
لسةر بةرهةمى ,بةلكى ثيَتفية هزر لسةر كرياران بكةن
ئةطةرىَ فىَ ضريوكىَ ضية ؟ بو هندىَ ية دا هاريكاريا تة بكةين د ئةفرو دا كليال
سةركةفتنىَ ثيَكدهيَت ذ طوجناندن و ضاكسازى ل بةرهةماندا لديف ثيَتفيا بكرى
ئةثل سةركةفت ضونكى كومةكا تايبةت مةنديا و ديزاينيَن باش ثيَشكيَش دكةت ,سةرجنا
بكرى خبو رادكيَشت ,ئةفة هةر ضةند خةلكى طازندة لسةر بهاى هةية وبهاييَن وان زور
طرانن .بةىلَ زوريا وان هةست بهندىَ دكةت كو كواليَتى و بها ثيَكفة طريَداينة .ستف
جوَبس دزانى بهايىَ بدةستفةئينانا باوةريا ,بكران ب ثيشكيَشكرنا كواليَتيا باش ثيَشبينى
دكةت خزمةتطوزاريةك كو ئةو ذ هةذى بن
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دراستى دا ئةثل شانازي َى خبو دبةت ب هةبونا ثةيوةنديةكا (بهيَز)دطةل بكرا ,بوضى؟
ذبةر ئةثل دةمىَ خوو بوو بدةستفةئينانا باوةريا بكرا تةرخان دكةت  -,كوكةرةستةكىَ
طرنطة بوو بدةستفةئينانا سةركةفنت و نافودةنطيا كومثانيىَ..نافةشيَرم ,بكر بةرهةمةكى
ناكرت ئةطةر باوةرى ب كومثانيىَ نةكةت كو وى بةرهةمى ثيَشكيَش دكةت .ئةطةر
كةسةك هزر هلندىَ بكةت ئةو موضىَ زمحةت دةستفةئيناى ل كرينا بةرهةمةكى
مةزيَخيت ,ئةو بيَطومان دىَ كومثانيةكىَ كرت كو بةرى نوكة باوةرى ثيَ هةبت ,تاكة ريَك
بوو كومثانيا كو بفيَت بزانت بكرا ض دفيَت ئةوة خوو بةرامبةركرنا مةترسيا و بةردةستكرنا
بةرهةميَن جورا و جور وةرطرتنا رخنة و بوضونا ل بكرا  .ثشتى وةرطرتنا رةخنة بوضونا
,كومثانى ثيَتفية ثيَداضونةكىَ بوو بكةت ,ثاشى بريارىَ بدةن لديف جبن يان نة .ئيك تشت
طرنطة ئةوذى هةبونا باوةرى ب بةرهةميَت خوو .بةىلَ ئةو ئةزمونةكا متام جياوزة دةمىَ
كةسيَن ديذى باوةرى ب بةرهةميَت تةهةبت
دةمىَ ئيكى ثرسيار ذ ستيفى كرى ة تاوانباركر بهندىَ كو ب باشى كار لسةر بةرهةميَن خوو
ناكةن ..بةرسفا جوَبسى زور سادةى طوت "دبيت ل هندك اليةنا ئةف كةسة راستبيَذت
.بةىلَ من هةردةم ئيَك تشت زانية ئةوذى ثيَتفية تو ذ ئةزمونا كريارا دةستثيَبكةى ,ثاشى
فةطةرى و كار لسةر تةكنةلوجيايىَ بكةى  .نةشىَ ب تةكنةلةجيايىَ دةستثيَبكةى و هزرىَ
بكةى دىَ لكريىَ فروشى ...هةروةكى مة هةول دان سرتاتيذيةك بوو ئةثل هةبت ,ب هندىَ
دةستثيَبكةين ض مفايةكىَ سةرنج راكيَش ثيَشكيَشى بكران بكةين ,وبشيَن بكرا بو بو كيفة
ببةين "
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دفىَ طوتنا جوبسى ب رونى دبيَذت بكر بةرى بةرهةمى دهيَن .دا كو بةرهةمىَ كومثانيةكىَ
سةركةفتى دروستبكةين ,ثيَتفية ل ثيَتفى و حةزا بكران تيَبطةهى .
ئةطةر بكارهيَنةرى بةرهةمةك نةفيَت  .ئةو فروتنا وى بةرهةمى زور زمحةت دبيت ,
هةرذبةر فىَ ضةندىَ جوَبس و طروثىَ وى بةردةوام كار لسةر باشرتكرنا بةرهةميَن خوو دكر
,رةخنة و بوجونيَن بكرا لبةر ضاف وةردطرتن
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نةه :بازاركرن ئانكو بها
ئةطةر تةبفيَت بكر بىَ دوو دىل بةرهةميَن تة بكرن ,ثيَتفية توو نيشا خةلكى بدةى بوضى
ديزاين َى تة ذ ييَت هةفركيَت تة باشرتة ,ثيَتفية ريَكىَ بدةى بكران بهايىَ راستيىَ بةرهةمىَ
ى ية ئاماذىَ بدةى كةم و كرييَت بةرهةم َى هةفركيَت خوو.خةلك
تة ببينت ,وةك وىَ ضةند َ
دزانيت بةرهةميَن ئةثل بهاي َى وان يىَ بلندة ذبةركو ستيف جوَبس زمحةتةكا موزن بر بو
ثيَشكيَش كرنا بةرهةمىَ خوو .هةرذبةر ف َى ضةندىَ ,ئةثل دشيَت بةرهةميَن خوو ب
بهايةكىَ بلند بفروشت ,خةلك ثارةى بوو نافى ددةت هةر وةكى ضةوا ثارةى بوو بةرهةمى
ددةت
كومثانى ثيَتفية هزر ل سةنط بها ي َى خوو بكةت ,هةروةك هزر ل بهاي َى هةفركيَت خوو
ى ريَزىَ ل
دكةت ...ئةرىَ كومثانى ثشتةفانيا كاريَن خيَرخازى و نافخوى دكةت ؟ ئةر َ
مروفيَن ب نافودةنط دطرن؟ ئةفة ضةند تشتةكن سةرجنا طشتى ب اليىَ خوو را دكيَشت
..كومثانيةك ب سةنط و بهايىَ خوو ديَبيتة جهةكىَ طوجناى و بهيَنفره بوو خةلكى .بكر
نةفيَت كومثيوتةرةكى بكرت ل كومثانيةك َى كو هزرا وان لسةر ثيَشنيار و رةخنيَت لسةر
كومثانيا هةرفرك .بةلكى دفيَت كومثيوتةرةكى ذ كومثانيةك َى بكرت كو بةرهةميَن وان
لديف ثيَتفييَن بكرى بطوجنيت
جوَبس بو ذمارةك ذ خةلكى دةربارةى كومثانيا (ئةثل)دئاخفت و طوت "ئةثل ئيك ذ
باشرتين بةرهةماية ,بةىلَ بةرهةميَن مةزن ذى ثيَتفى طهورين و داهيَنان و ضافديَرى كرنىَ
ية ئةطةر كومثاني َى بفيَت طةشا و سةنطا خوو بهيَلت " جوَبسى كومثانيا (نايك )وةك منونة
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يا بةرهةمةك سةركةفتى د بازارى دا ئينا .وةكى هزر ل كواليَتيا ثيَالفان ,يان بوضى ئةو
بةرهةمةك َى باشرتن ذ كومثانييَن دي ييَت ثيالفا"ئةو ريَزىَ ل وةرزشفانيَن نافدار و
وهرزذفانيَن دياركرى دطرن " بازاركرنا ثيَك ناهيَت ذ هةفركيىَ بةلكى ثيَك دهيَت ذ
نيشاندانا كومثانيا خو و دشيَن ض تشتةكى ثيَشكيَش بكةن " بكرا دفيَت بزانن ئةثل جية و
رامانا وىَ جية " جوَبسى بةرسفىَ دةت " ئةوا ئة لسةر دضني ثيك ناهيَت ذ دروستكرنا
بوكسةكىَ بو خةلكى هةتا كاريَن خوو ئةجنام بدةن ,هةر ضةند ئةم ئةفىَ زور باش دكةين
,دثريا حالةتان باشرت ذ هندك كةسا ,بةىلَ ئةثل تشتةكة زور ثرتة ذ وىَ .ئةثل د نافةروكىَ
دا ئةوة بهزرا مة خةلك ب حةز و فيانىَ دشيَت جيهانىَ بو باشرت بطهورن "  .جوبس
بةردةوام بوو ل سةر ئاخفتنيَن خوو لسةر هزا طروثىَ وى بو بازاركرنىَ كو ئارماجنا وىَ
سةنطا نافةروكا زيَية ,هةرضةند كومثانيا وان مةزن و ثيَشبكةفيت ,هيَشتا بهاييَن وىَ وةك
خونة
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دةه  :هليفيىَ مبينة "وةك دينا هليفيىَ ب مينة"
دبيت ئةف ياسايا دوماهيىَ ساناهيا هةميا بت :ب كارىَ خو رازى بة ,بةىلَ بةردةوام بة ل
هةفركيىَ زيَدةتر و زيَدةتر .حةز بو كاريَن باشرت ب ساخى بهيَلة و ل طهورينا نةترسة
.بةردةوام بة لديف ضونا خويَن سةير و جياوازيَن خوو ,خو ئةطةر ذيىَ تة بةرةف مةزنبونىَ
بضت  .ل ثةيفيَن ستيف جوَبسي دا"طرنطرتين تشت هةبونا باوةريىَ لديفجونا عةقل ة دليدا
.ئو تا رادةكى بةرى هينط َى دزانن كا تةدفيَت بية ض" بةردةوام بة لديف ضونا خةونيَت خو
ييَت وةك دينا ,كاربكة بوو طهورين و باشرت كرنا خوو ,سةركةفنت بو وان كةساية كو ب
زةحةتى كاردكةن و زةمحةتر هزر دكةن .
دةمىَ جوَبس ضريوكا خوو يا دةستبةردان ذ زانكويىَ دبيَذيت"من زور بىَ عاقلى زانكويةكا
طرانبها وةك زانكويا ستانفورد و متاما داهاتىَ من دايك وبابيَت من ذ وان ثارا خةرج كرن
ييَت هلطرين ,ثشتى شةش هةيفا من نةشيا سةنط و بهايىَ خواندنىَ ببينم  .ذهزريَن دى
من نةبوون كو كا من دفيَت ل ذيانىَ دا ض بكةم ,و ض هزر من نةبوون كا ضةوا زانكو دشيَت
هاريكاريا من بكةت و من رزطار بكةت .د فيَرة دا من متاما وان ثاريَت هلطرتى كو دايبابيَت
من هلطرتبون دا خةرج كةم .ئيدى من بريارا دةستبةردابون ذ زانكويىَ بينم باوةريا من ئةو
بوو هةمى تشت دىَ باش بن ,د وى دةمى دا بيجةك ترسنوك بووم .بةىلَ دةمىَ هزر ىلَ دكةم
ئةو باشرتين بريارا هةتا نوكة من دابيت " ئةطةر دةست ذ زانكويىَ نةبةردابا جوَبسى ض
جارا دةست ب ئةثلىَ نةكر
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هةر تشتةكىَ د ذيانىَ دا دكةى ,ثشت راست بكة ئةوة يىَ توو حةزذيَدكةى ,ئةو تشتةية
يىَ تة بفيَت بو ذيانا خو خرىَ بكةى ,لبريا تةبت تة هندك هزرو هيَزا فةشارتيني مةزن
هةنة تةمةت خةونييَت خوو ,هةردةم بال تة باوةرى ب هزريَن خو ييَت دينا هةبت  .خو
ثشت راست بكة كةسيَن داهيَنةر و ضاالك دىَ لدور تة كومبوينة ,كو ناترسن ذ خةون و
خةيال و هزر هةبن ,لبريا تةبيت كليال سةركةفتنىَ ثيَكدهيَت ذ بةردةوام بوون و مانىَ

*ديناتى :د فيَرة دا ب رامانا هةردةم جياواز و سةير هزر بكة ,وةك دينا
لديف خةونيَت خوو بكةفة

دوماهيك

 24ستيف جوبس  01:ياساييَن سةركةفتنىَ

نافةروك
ثيَشةكى ......................................

()3

ئيكىَ :ذيانةكا سنوردار نةذى ...............................

()0

دوو  :حةز و فيان تة هةبت ...............................

()6

سيىَ :ديزاينةكى بوو حو بكة...............................

()8

ضوار  :طليَشي نةفروشة !!!..............................

()01

ثينج  :طروثةكىَ مةزن دروست بكة...........................

()00

شةش :بو ثارةى نةكة...................................

()00

حةفت :شانازي َى بةرهةميَت خوو بكة.........................

()06

هةشت  :بكرا ل بةرضاف وةرطرة ...........................

()08

نةه :بازاركرن ئانكو بها .................................

()00

دةه  :هليفيىَ مبينة "وةك دينا هليفيىَ ب مينة".......................

()03

 25ستيف جوبس  01:ياساييَن سةركةفتنىَ

