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اولیــن جملــه ای کــه جیمــز هیــگا از زبــان انگلیســی یاد 
ــا  ــود، ام ــم(  ب ــن نمی دان ــتI don’t know  ) م گرف
اکنــون شــرایط تغییــر کــرده اســت و او چیزهــای بســیار 
زیــادی می دانــد امــا ایــن ماجــرا باعــث نمی شــود کــه 
ــاط  ــم بســیار محت ــوز ه ــذارد و هن ــار بگ ــاط را کن احتی
ســخن می گویــد. جیمــز هیــگا یکــی از مدیــران ارشــد 
ــه  ــد ب ــاد دارن ــوده اســت کــه همــه اعتق ــل ب ســابق اپ
نوعــی دســت راســت جابــز بــه حســاب می آمــده اســت. 
او تقریبــا در تمــام دوران کاری اش همــه کارهایــش را به 
صــورت مســتقیم بــه جابــز گــزارش مــی داد و همیشــه 
ــا او در ارتبــاط بــود. خــودش  بــدون هیــچ واســطه ای ب
ــژه  ــروی وی ــن نی ــه م ــد ک ــف کارش می گوی در توصی
اســتیو جابــز بــودم. البتــه بــه دلیــل ایــن کــه عالقــه ای 
بــه رســانه ها و در چشــم بــودن نداشــت، کمتــر کســی 
نامــی از او شــنیده اســت و هیــچ گاه مــورد توجــه قــرار 
نگرفتــه اســت. هیگا خدمــات ارزنــده ای را در اپــل انجام 
ــتاوردهای او  ــن دس ــان مهم تری ــه از می ــت ک داده اس
می تــوان بــه مذاکــره بــا صنایــع ضبــط و توزیــع 
ــت  ــه و قیم ــر هزین ــر س ــرد. او ب ــاره ک ــیقی اش موس
 iTunes ــا روی ــوالت آن ه ــار محص ــای انتش مجوزه
ــر گــذاری را انجــام داد و اســتیو  مذاکــرات مهــم و تاثی
ــگا،  ــود هی ــدون وج ــه ب ــت ک ــاد داش ــم اعتق ــز ه جاب
ــود.  ــر نب ــکان پذی ــیقی ام ــوزه موس ــل در ح ــالب اپ انق
امــا در ایــن میــان نکتــه جالبــی هــم وجــود دارد، خــود 
ــا  ــت در رابطــه ب ــه صحب ــی ب ــاد تمایل ــگا زی ــای هی آق
شــکل ارتباطــش بــا اســتیو جابــز نــدارد و حتــی بارهــا 
اعــالم کــرده اســت کــه »مــن بــه افــرادی کــه ســعی 

ــه در  ــی ک ــه نزدیک ــز و رابط ــرگ جاب ــد از م می کنن
گذشــته بــا او داشــته اند، ســود ببرنــد، حساســیت 
ــم حاضــر  ــل ه ــن دلی ــه همی ــا ب بســیاری دارم.« دقیق
نشــد حتــی بــا والتــر ایساکســون کــه بیوگرافــی نویــس 
اســتیو جابــز اســت، گفت وگویــی داشــته باشــد. بــا توجه 
بــه ایــن کــه او یــک متخصــص تمــام عیــار و موفــق 
ــانه ای  ــا رس ــه ب ــود ک ــر می ش ــر حاض ــا کمت ــت ام اس
ــراد  ــش را اف ــه نام ــن ک ــیند و از ای ــت بنش ــه صحب ب
ــد.  ــتقبال نمی کن ــند، اس ــد و او را بشناس ــف بدانن مختل
ــا  ــه ای را ب ــی مصاحب ــه تازگ ــورت ب ــر ص ــه ه ــا ب ام
گلــوک مــن انجــام داده و تــا حــدودی در مــورد نحــوه 
ــت.  ــرده اس ــت ک ــل صحب ــتخدامش در اپ ــل اس و دلی
ــا اســتفاده از  ــی دوم توانســت ب ــس از جنــگ جهان او پ
ــکا  ــه اصطــالح »Goodwill« کــه آمری بورســیه های ب
ــن کشــور  ــه ای ــود ب ــه ب ــا در نظــر گرفت ــرای ژاپنی ه ب
مهاجــرت کــرده و در رشــته علــوم سیاســی در دانشــگاه 
ــه  ــش ب ــن تحصیل ــد. او در حی ــتنفورد درس بخوان اس
ــرد.  ــم کار می ک ــت ه ــاره وق ــکاس پ ــک ع ــوان ی عن
ــا  ــد ت ــایت scribd.com را بخوانی ــا س ــه او ب مصاحب
بیشــتر از دالیــل حضــور او در اپــل اطــالع پیــدا کنیــد. 

ــا وجــود ایــن کــه ســابقه کار مرتبطــی   ب
نداشــتید امــا در اپــل اســتخدام شــدید، این 

ماجــرا چگونــه اتفــاق افتــاد؟
مــن رزومــه خوبــی نداشــتم امــا همــه چیــز در 
ــای آزاد  ــاوری و هنره ــاط فن ــور ارتب ــول مح ــل ح اپ
ــتن  ــای آزاد و داش ــه هنره ــن در زمین ــت و م می گش

یــک دیــد وســیع نســبت بــه پیرامــون تــا حــدی موفــق 
ــه  ــد ک ــث ش ــوارد باع ــن م ــم همی ــر می کن ــود و فک ب
جابــز مــرا بــه عنــوان یــک همــراه و همــکار قبــول کند. 

 کمــی در مــورد رزومــه کاری تــان صحبــت 
. کنید

من در اواسط دهه ۸۰ میالدی بود که با اپل همکاری کردم 
و در سال ۱۹۸۹ به شرکت دوم اپل یعنی NeXT پیوستم تا 
سال ۱۹۹۶ هم کارهای حوزه آسیا در این شرکت را انجام 
می دادم. در زمانی که جابز دوباره به اپل پیوست من هم 
به شرکت RealNetworks رفتم و در آن شرکت یک 
شغل مدیریتی در رده مناسبی داشتم. در سال ۲۰۰۱ دوباره 
به اپل پیوستم که منجر به عرضه آی پاد شد و در سال 
۲۰۱۲ هم اپل را ترک کرده و به شرکت سرمایه گذاری 
پیوستم.  Philanthropic Ventures Foundation

 چــرا از اپــل جــدا شــدید و دوبــاره 
بازگشــتید؟

ــا حــد زیــادی در  ــد باشــد امــا مــن ت شــاید گفتنــش ب
زمانــی در اپــل احســاس آرامــش داشــتم کــه خــود جابز 
ــه ایــن نیــاز داشــتم کــه راه  ــه هــر حــال ب ــود. امــا ب ب
خــودم را پیــدا کنــم و بــرای تغییــر دادن نگاهــم بایــد از 
اپــل دور می بــودم بــرای همیــن هــم چنــد بــار رفتــم و 

بــاز دوبــاره بازگشــتم.

ــن  ــا ای ــود ت ــده ب ــث ش ــزی باع ــه چی  چ
حــد تحــت تاثیــر اســتیو جابــز باشــید کــه 
حتــی محیــط کاری تــان را هــم بــا توجــه بــه 

حضــور او انتخــاب کنیــد؟
ــودم و  ــه ب ــای خالقان ــه ایده ه ــدی دیوان ــا ح ــن ت م
ایــن چیــزی بــود کــه در مــورد جابــز مــرا تحــت تاثیــر 
خــودش قــرار مــی داد. او بــه مــن اجــازه مــی داد کــه 
بــه راحتــی فکــر کنــم و آزادانــه تمامــی ایده هایــم را 
ــت  ــب داش ــای تعج ــم ج ــی برای ــم و حت ــه او بگوی ب
کــه خــودش بــا مــن مشــورت می کــرد و ایده هایــش 
ــه  ــی ک ــان می گذاشــت. رابطــه خوب ــن در می ــا م را ب
ــا هــم داشــتیم باعــث شــد مــن نتوانــم بــه کار  مــا ب
کــردن در فضــای بســته کــه در آن آزادی بــرای ابــراز 
ایده هــا وجــود نــدارد، فکــر کنــم و بــه نوعــی در اپــل 
ــز  ــن او همــه چی ــا رفت ــن کــه ب ــا ای ــدگار شــدم ت مان

تغییــر کــرد.

ــختی  ــرایط س ــرگ او ش ــد از م ــا بع  گوی
ــتید. ــم داش ه

بــه هــر حــال هــر دوســتی عمیقــی ســختی های 
خــاص خــودش را دارد و مــن ترجیــح می دهــم در ایــن 

ــم. ــی نکن رابطــه صحبت

مدت زمان مدیدی اســت که بشر در رویای داشــتن خودروی پرنده به سر می برد و 
این موضوع را می توان به وضوح در فیلم های علمی و تخیلی که ســاخته می شــود، 
دیــد. اما محققان بر این عقیده هســتند که به جای خودروهــای پرنده، باید منتظر 
»تاکســی های هوایی« کوچک  باشیم که بر فراز آسمان به پرواز درآمده و مسافران 
خود را در فواصل نزدیک به مقصد می رســانند. شــرکت اوبر ظاهرا از این ایده بسیار 
استقبال کرده و قرار است تا سال های آینده آن را عملی کند. این شرکت تصمیم دارد 
با اســتفاده از خودروهای الکتریکی هوایی eVTOL که به صورت عمودی نشســت 
و برخاست می کنند، مســافران را جابه جا کند. اجرا کردن پروژه های مشابهی توسط 
شــرکت های هواپیمایی و یا اســتارتاپ های مختلف نیز در آینده نزدیک چندان بعید 
به نظر نمی رســد. اما به حقیقت پیوســتن رویای اوبر نیاز به زیرســازی دارد، مانند 
وضع قوانین جدید ، همکاری با شرکای جدید، اعمال تغییرات درزمینه ترافیک هوایی 
و دیگــر مواردی که در حــال حاضر وجود ندارند. به عالوه، وســیله نقلیه ای که در 
امنیــت کامل به پرواز دربیاید نیز از واجب ترین ابزارها برای تحقق این هدف اســت. 
خوشبختانه در زمینه ساخت این تاکسی های هوایی، انگیزه های تجاری زیادی وجود 
دارد. شــرکت هایAirbus A3  و Aurora Flight Sciences ) یکی از شــرکای 
کنونی اوبر( در حال تحقیق و توســعه به روی خودروهای پرنده eVTOL هســتند. 
این خودروها شــبیه به هواپیماهای کوچکی هســتند که مانند هلیکوپتر، به صورت 
عمودی از زمین بلند می شــوند و عمودی نیز فرود می آیند و برای ســفرهای کوتاه 
مدت، در مســافت کم و برای حداقل دو سرنشــین مناسب هستند. همه شرکت های 
فعال در زمینه توســعه این نوع جدید از وسیله نقلیه، اعالم کرده اند که تا سال ۲۰۲۰ 
این خودرو را عرضه می کنند. این وســیله فقط جای دو سرنشین دارد که به احتمال 
زیاد یکی از آنها جای خلبان این وســیله اســت. در حقیقت افرادی که این وسیله را 
هدایت می کنند را نمی توان »خلبان« نامید. شاید لغت»هدایتگر« انتخاب مناسب تری 
باشــد زیرا به پرواز درآوردن این وسیله حمل و نقل چند روتوره)Multi-rotor(، بدون 
ایجاد ثبات به وسیله کامپیوتر و تنظیمات دیجیتالی امکان پذیر نیست. یک هلیکوپتر 
معمولی، دو روتور یا پره دارد که هردو باید مدام توســط خلبان به صورت جداگانه ای 
تنظیم شوند. اضافه شدن ۶ پره دیگر، کنترل را بسیار پیچیده می کند که از عهده یک 
انسان خارج است. دایانا سیگل، مدیر پروژه eVTOL در شرکت آرورا می گوید: »این 
خودروهای پرنده قطعا باید توسط برنامه کامپیوتری هدایت شوند و کنترل آن توسط 
یک انسان غیر ممکن است.« اما همانند خودروهای خودران، برای ورود این وسیله ها 
نیز باید کارهای زیرســاختی فراوانی صورت گیرد. کــن گودریچ، مهندس تحقیقات 
مرکز تحقیقاتی ناسا، معتقد است تا زمان مشاهده وسیله های نقلیه بدون وجود کنترل 
کننده در آســمان، بیست ســالی فاصله داریم: »هیچ کس نمی تواند در حال حاضر 
زمانی قطعی برای این مســئله تعیین کند. اما چیزی که مشخص است این است که 
راه زیادی در پیش است تا تکنولوژی استفاده از این وسیله ها جا بیفتد.« برای رسیدن 
به چنین مکانی در آینده، انجام امور زیر ساختی باید از حاال شروع شود تا بتوان حجم 
ترافیک جدید اضافه شــده را کنترل کرد. طبق گفته گودریچ، زمانی خواهد رسید که 
نظارت بر ترافیک های هوایی دقیقا به اندازه سیستم نظارتی ترافیک زمینی، پیشرفت 
خواهد کرد. اگر این اتفاق نیفتد، اضافه شدن هزاران تاکسی کوچک هوایی در آسمان 
شهرها عمال غیر قابل مدیریت خواهد بود. بدون شک این خودروهای پرنده می تواند 
برای سفرهای اورژانســی بهترین گزینه باشــد مانند اعزام نیروهای کمک رسانی، 

آمبوالنس ها و یا افرادی که کال عجله دارند!

تاکسی های پرنده، به زودی خواهند آمد
 گلسـا ماهیـان

یار قدیمی جابز

من به افرادی که سعی می کنند از مرگ جابز و رابطه نزدیکی که در گذشته با 
او داشته اند، سود ببرند، حساسیت بسیاری دارم

یادداشت

مصاحبه با جیمز هیگا، از مدیران ارشد سابق اپل

650 هزار تومان


