
 .داستان دوم من در مورد دوست داشتن و شکست است

و همکارم هواز شرکت اپل را  من خرسند شدم که چیزهایی را که دوستشان داشتم خیلی زود پیدا کردم. من

ی پدر و مادرم وقتی که من فقط بیست سال داشتم شروع کردیم. ما خیلی سخت کار کردیم و در گاراژ خانه

 .در مدت ده سال اپل تبدیل شد به یک شرکت دو بیلیون دالری که حدود چهارهزار نفر کارمند داشت

 .بودیم؛ مکینتاش ما جالب ترین مخلوق خودمان را به بازار عرضه کرده

ی اپل مرا از شرکت اخراج یک سال بعد از درآمدن مکینتاش وقتی که من فقط سی ساله بودم هیأت مدیره

کند اخراج شود، خیلی ساده. شرکت رشد تواند از شرکتی که خودش تأسیس میکرد. چه جوری یک نفر می

ی شرکت داشته باشد استخدام کرده ی ادارهکردیم توانایی خوبی براکرده بود و ما یک نفری را که فکر می

 .بودیم

ی شرکت من با او رفت تا این که بعد از یکی دو سال در مورد استراتژی آیندههمه چیز خیلی خوب پیش می

 .اختالف پیدا کردم و هیأت مدیره از او حمایت کرد و من رسماً اخراج شدم

ام. حدود چند ماهی نمی دانستم که چه کار باید دادهکردم که کل دستاورد زندگی ام را از دست احساس می

بکنم. من رسماً شکست خورده بودم و دیگر جایم در سیلیکان ولی نبود ولی یک احساسی در وجودم شروع 

به رشد کرد. احساسی که من خیلی دوستش داشتم و اتفاقات اپل خیلی تغییرش نداده بودند. احساس شروع 

 .کردن از نو

شاید من آن موقع متوجه نشدم اخراج از اپل یکی از بهترین اتفاقات زندگی من بود. سنگینی موفقیت با سبکی 

 .یک شروع تازه جایگزین شده بود و من کامالً آزاد بودم

آن دوره از زندگی من پر از خالقیت بود. در طول پنج سال بعد یک شرکت به اسم نکست تأسیس کردم و 

 .یک شرکت دیگر به اسم پیکسار و با یک زن خارق العاده آشنا شدم که بعداً با او ازدواج کردم

تودیوی آلن موفقترین اسپیکسار اولین ابزار انیمیشن کامپیوتر دنیا را به اسم توی استوری به وجود آورد که ا

 .تولید انیمیشن در دنیاست

ی اتفاقات، شرکت اپل نکست را خرید و این باعث شد من دوباره به اپل برگردم و دریک سیر خارق العاده

 .تکنولوژی ابداع شده در نکست انقالبی در اپل ایجاد کرد

خراج نمی شدم شاید هیچ کدام از این من با زنم لورن زندگی بسیار خوبی را شروع کردیم. اگر من از اپل ا

 .اتفاقات نمی افتاد

 .دهند ولی مریض واقعاً به آن احتیاج دارداین اتفاق مثل داروی تلخی بود که به یک مریض می

کوبد ولی شما ایمانتان را از دست ندهید. من مطمئن هستم ها زندگی مثل سنگ توی سر شما میبعضی وقت

دادم که در زندگی ام همیشه در حرکت باشم این بود که من کاری را انجام میتنها چیزی که باعث شد من 

 .واقعاً دوستش داشتم
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