
 

 عخٌشاًی پٌذآهْص ّ خبلت اعتیْ خبثض ثٌیبًگزاس "اپل"
 

 التحصیالى داًؾگبٍ اعتٌفْسد دس هشاعن فبسؽ

 

خْاًیذ  ُبی دًیب دسط هی التحصیلی ؽوب کَ دس یکی اص ثِتشیي داًؾگبٍ هي اهشّص خیلی خْؽحبلن کَ دس هشاعن فبسؽ
خْاُن داعتبى صًذگی ام سا ثشایتبى ثگْین. خیلی  ام. اهشّص هی التحصیل ًؾذٍ ُغتن. هي ُیچ ّقت اص داًؾگبٍ فبسؽ

 طْالًی ًیغت ّ ؽبهل عَ تب داعتبى اعت.
 

 اّلیي داستاى هزبْط بَ ارتباط اتفاقات بَ ظاُز بی ربط سًدگی ُست. -
 

هي ثؼذ اص ؽؼ هبٍ اص ؽشّع داًؾگبٍ دس کبلح سیذ تشك تحصیل کشدم ّلی تب حذّد یک عبل ّ ًین ثؼذ اص تشك تحصیل 

 .خْاُن ثشای ؽوب ثگْین کَ هي چشا تشك تحصیل کشدم سفتن ّ خت حبال هی آهذم ّ هی داًؾگبٍ هی دس
 

ی هي قجل اص تْلذم ؽشّع ؽذ. هبدس ثیْلْژیکی هي یک داًؾدْی هدشد ثْد کَ تصوین گشفتَ ثْد هشا  صًذگی ّ هجبسصٍ
دس لیغت پشّسؽگبٍ قشاس ثذُذ کَ یک خبًْادٍ هشا ثَ عشپشعتی قجْل کٌذ. اّ ؽذیذاً اػتقبد داؽت کَ هشا یک خبًْادٍ 

ّ ُوَ چیض سا ثشای ایي کبس آهبدٍ کشدٍ ثْد. یک ّکیل ّ صًؼ قجْل ثب تحصیالت داًؾگبُی ثبیذ ثَ فشصًذی قجْل کٌذ 

کشدٍ ثْدًذ کَ هشا ثؼذ اص تْلذم اص هبدسم تحْیل ثگیشًذ ّ ُوَ چیض آهبدٍ ثْد تب ایٌکَ ثؼذ اص تْلذ هي ایي خبًْادٍ گفتٌذ 
لی هي ًصف ؽت یک ؽذ کَ پذس ّ هبدس فؼ قغنکَ پغش ًوی خْاٌُذ ّ دّعت داسًذ کَ دختش داؽتَ ثبؽٌذ. ایي 

تلفي دسیبفت کشدًذ کَ آیب حبضشًذ هشا ثَ فشصًذی قجْل کٌٌذ یب ًَ ّ آًبى گفتٌذ کَ حتوبً. هبدس ثیْلْژیکی هي ثؼذاً فِویذ 
التحصیل ًؾذٍ ّ پذس هي ُیچ ّقت دثیشعتبى سا توبم ًکشدٍ اعت. هبدس اصلی  کَ هبدس هي ُیچ ّقت اص داًؾگبٍ فبسؽ

ُب قْل دادًذ کَ هشا ّقتی کَ ثضسگ ؽذم  شثْط ثَ فشصًذ خْاًذگی هشا اهضب کٌذ تب ایٌکَ آىهي حبضش ًؾذ کَ هذاسك ه
 حتوبً ثَ داًؾگبٍ ثفشعتٌذ.

 

کَ ُفذٍ عبل ثؼذػ هي ّاسد کبلح ؽذم ّ ثَ خبطش ایٌکَ دس آى هْقغ اطالػبتن کن ثْد داًؾگبُی سا اًتخبة ّقتی 
ی  گبٍ اعتٌفْسد ثْد ّ پظ اًذاص ػوش پذس ّ هبدسم سا ثَ عشػت ثشای ؽِشیَی آى تقشیجبً هؼبدل داًؾ کشدم کَ ؽِشیَ

ای کَ  ی چٌذاًی ثشاین ًذاسد. ُیچ ایذٍ کشدم. ثؼذ اص ؽؼ هبٍ هتْخَ ؽذم کَ داًؾگبٍ فبیذٍ داًؾگبٍ خشج هی
کَ پظ اًذاص  خْاُذ ثَ هي کوک کٌذ ًذاؽتن ّ ثَ خبی ایي خْاُن ثب صًذگی چَ کبس کٌن ّ داًؾگبٍ چَ خْسی هی هی

ؽْد. اّلؼ یک کوی  ػوش پذس ّ هبدسم سا خشج کٌن تشك تحصیل کشدم ّلی ایوبى داؽتن کَ ُوَ چیض دسعت هی

 ُبی صًذگی هي ثْدٍ اعت. ثیٌن کَ یکی اص ثِتشیي تصوین کٌن هی ّحؾت داؽتن ّلی اآلى کَ ًگبٍ هی
 

ای ًذاؽتن ؽشّع ثَ کبسُبیی  ُب ػالقَ م کَ ثَ آىُبیی سا ثشّ ای کَ هي تشك تحصیل کشدم ثَ خبی ایي کَ کالط لحظَ
کشدم کَ ّاقؼبً دّعتؾبى داؽتن. صًذگی دس آى دّسٍ خیلی ثشای هي آعبى ًجْد. هي اتبقی ًذاؽتن ّ کف اتبق یکی اص 

ُب غزا ثخشم. ثؼضی  دادم کَ ثب آى ُبی خبلی پپغی سا ثَ خبطش پٌح عٌت پظ هی خْاثیذم. قْطی دّعتبًن هی

ُبیؾبى سا دّعت داؽتن. هي ثَ  کلیغب ثخْسم. غزا دسکشدم کَ یک غزای هدبًی  هبیل پیبدٍ سّی هی ُب ُفت ّقت
 ی گشاًجِب ؽذ. ساُی افتبدم کَ تجذیل ثَ یک تدشثَ دسام  خبطش حظ کٌدکبّی ّ اثِبم دسًّی



 

داد. توبم  کؾْس هی دسُبی خطبطی سا  کبلح سیذ آى هْقغ یکی اص ثِتشیي تؼلین 

ی  ؽذ ّ چْى اص ثشًبهَ ؾگبٍ ثب خظ ثغیبس صیجب خطبطی هیاًُبی د پْعتش
ُب  ُبی خطبطی سا ثشداؽتن. عجک آى ػبدی هي تشك تحصیل کشدٍ ثْدم، کالط

ثشدم. اهیذی  خیلی خبلت، صیجب، ٌُشی ّ تبسیخی ثْد ّ هي خیلی اص آى لزت هی
ی هي داؽتَ  ای آیٌذٍ ُبی خطبطی ًقؾی دس صًذگی حشفَ ًذاؽتن کَ کالط

ُب هْقؼی کَ هب داؽتین اّلیي کبهپیْتش  ؽذ ّلی دٍ عبل ثؼذ اص آى کالطثب

رُي  دسُبی خطبطی هي دّثبسٍ  کشدین توبم هِبست هکیٌتبػ سا طشاحی هی
ُب سا دس طشاحی گشافیکی هکیٌتبػ اعتفبدٍ کشدم. هک  هي ثشگؾت ّ هي آى

 ُبی کبهپیْتشی ٌُشی ّ قؾٌگ ثْد. اّلیي کبهپیْتش ثب فًْت
 

ُبی ٌُشی اآلى سا ًذاؽت. ُوچٌیي  ُبی خطبطی سا آى هْقغ ثشًذاؽتَ ثْدم هک ُیچ ّقت فًْت آى کالط اگش هي
ثیٌیذ آدم ّقتی آیٌذٍ سا  چْى کَ ّیٌذّص طشاحی هک سا کپی کشد، احتوبالً ُیچ کبهپیْتشی ایي فًْت سا ًذاؽت. خت هی

ؽْد.  ُب هی کٌذ هتْخَ استجبط ایي اتفبق ا ًگبٍ هیکٌذ ؽبیذ تأثیش اتفبقبت هؾخص ًجبؽذ ّلی ّقتی گزؽتَ س ًگبٍ هی

ایي یبدتبى ًشّد ؽوب ثبیذ ثَ یک چیض ایوبى داؽتَ ثبؽیذ، ثَ ؽدبػتتبى، ثَ عشًْؽتتبى، ثَ صًذگی تبى یب ُش چیض 
 دیگشی. ایي چیضی اعت کَ ُیچ ّقت هشا ًب اهیذ ًکشدٍ اعت ّ خیلی تغییشات دس صًذگی هي ایدبد کشدٍ اعت.

 
 ى دّم هي در هْرد دّست داشتي ّ شکست است.داستا -

هي خشعٌذ ؽذم کَ چیضُبیی سا کَ دّعتؾبى داؽتن خیلی صّد پیذا کشدم. هي ّ ُوکبسم ُْاص ؽشکت اپل سا دس 

هي فقظ ثیغت عبل داؽتن ؽشّع کشدین هب خیلی عخت کبس کشدین ّ دس هذت دٍ ی پذس ّ هبدسم ّقتی کَ  گبساژ خبًَ
عبل اپل تجذیل ؽذ ثَ یک ؽشکت دّ ثیلیْى دالسی کَ حذّد چِبسُضاس ًفش کبسهٌذ داؽت. هب خبلت تشیي هخلْق 

عبلَ ثْدم خْدهبى سا ثَ ثبصاس ػشضَ کشدٍ ثْدین؛ هکیٌتبػ. یک عبل ثؼذ اص دسآهذى هکیٌتبػ ّقتی کَ هي فقظ عی 
کٌذ اخشاج  تْاًذ اص ؽشکتی کَ خْدػ تأعیظ هی یک ًفش هی ًَْگی اپل هشا اص ؽشکت اخشاج کشد. چ ُیأت هذیشٍ

ی ؽشکت  کشدین تْاًبیی خْثی ثشای اداسٍ ؽْد، خیلی عبدٍ. ؽشکت سؽذ کشدٍ ثْد ّ هب یک ًفشی سا کَ فکش هی
سفت تب ایي کَ ثؼذ اص یکی دّ عبل دس هْسد  یؼ هیداؽتَ ثبؽذ اعتخذام کشدٍ ثْدین. ُوَ چیض خیلی خْة پ

 ی ؽشکت هي ثب اّ اختالف پیذا کشدم ّ ُیأت هذیشٍ اص اّ حوبیت کشد ّ هي سعوبً اخشاج ؽذم. اعتشاتژی آیٌذٍ

 
ام. حذّد چٌذ هبُی ًوی داًغتن کَ چَ کبس ثبیذ ثکٌن.  کشدم کَ کل دعتبّسد صًذگی ام سا اص دعت دادٍ احغبط هی

ؽکغت خْسدٍ ثْدم ّ دیگش خبین دس عیلیکبى ّلی ًجْد ّلی یک احغبعی دس ّخْدم ؽشّع ثَ سؽذ کشد.  هي سعوبً 
احغبعی کَ هي خیلی دّعتؼ داؽتن ّ اتفبقبت اپل خیلی تغییشػ ًذادٍ ثْدًذ. احغبط ؽشّع کشدى اص ًْ. ؽبیذ 

عٌگیٌی هْفقیت ثب عجکی یک ؽشّع  هي آى هْقغ هتْخَ ًؾذم اخشاج اص اپل یکی اص ثِتشیي اتفبقبت صًذگی هي ثْد.

تبصٍ خبیگضیي ؽذٍ ثْد ّ هي کبهالً آصاد ثْدم. آى دّسٍ اص صًذگی هي پش اص خالقیت ثْد. دس طْل پٌح عبل ثؼذ یک ؽشکت 
ثَ اعن ًکغت تأعیظ کشدم ّ یک ؽشکت دیگش ثَ اعن پیکغبس ّ ثب یک صى خبسق الؼبدٍ آؽٌب ؽذم کَ ثؼذاً ثب اّ 

 اصدّاج کشدم.
 

غبس اّلیي اثضاس اًیویؾي کبهپیْتش دًیب سا ثَ اعن تْی اعتْسی ثَ ّخْد آّسد کَ اآلى پیک

ی اتفبقبت،  هْفقتشیي اعتْدیْی تْلیذ اًیویؾي دس دًیبعت. دسیک عیش خبسق الؼبدٍ
ؽشکت اپل ًکغت سا خشیذ ّ ایي ثبػث ؽذ هي دّثبسٍ ثَ اپل ثشگشدم ّ تکٌْلْژی اثذاع ؽذٍ 

پل ایدبد کشد. هي ثب صًن لْسى صًذگی ثغیبس خْثی سا ؽشّع کشدین. دس ًکغت اًقالثی دس ا
اگش هي اص اپل اخشاج ًوی ؽذم ؽبیذ ُیچ کذام اص ایي اتفبقبت ًوی افتبد. ایي اتفبق هثل 

دٌُذ ّلی هشیض ّاقؼبً ثَ آى احتیبج داسد. ثؼضی  داسّی تلخی ثْد کَ ثَ یک هشیض هی
ْثذ ّلی ؽوب ایوبًتبى سا اص دعت ًذُیذ. هي ک ُب صًذگی هثل عٌگ تْی عش ؽوب هی ّقت

هطوئي ُغتن تٌِب چیضی کَ ثبػث ؽذ هي دس صًذگی ام ُویؾَ دس حشکت ثبؽن ایي ثْد 

 دادم کَ ّاقؼبً دّعتؼ داؽتن. کَ هي کبسی سا اًدبم هی
 

 داستاى سْم هي در هْرد هزگ است. -

صًذگی کٌیذ کَ اًگبس آى سّص آخشیي سّص صًذگی تبى ثبؽذ  ثَ سقویهي ُفذٍ عبلن ثْد یک خبیی خْاًذم کَ اگش ُش سّص 

ؽبیذ یک سّص ایي ًظش ثَ حقیقت تجذیل ثؾْد. ایي خولَ سّی هي تأثیش گزاؽت ّ اص آى هْقغ ثَ هذت عی ّ عَ عبل 

عن اگش اهشّص آخشیي سّص صًذگی هي ثبؽذ آیب ثبص ُن کبسُبیی پش کٌن اص خْدم هی آیٌَ ًگبٍ هی دسُش سّص ّقتی کَ هي 
صًذگی ام ثَ  دسفِون  دُن یب ًَ. ُش هْقغ خْاة ایي عؤال ًَ ثبؽذ هي هی سا کَ اهشّص ثبیذ اًدبم ثذُن، اًدبم هی

اس هِن یک عشی تغییشات احتیبج داسم. ثَ خبطش داؽتي ایي کَ ثبآلخشٍ یک سّصی هي خْاُن هشد ثشای هي ثَ یک اثض



ُبی صًذگی ام سا ثگیشم چْى کَ توبم تْقؼبت ثضسگ اص صًذگی، توبم غشّس،  تجذیل ؽذٍ ثْد کَ کوک کشد خیلی اص تصوین

 توبم ؽشهٌذگی اص ؽکغت، دس هقبثل هشگ سًگی ًذاسًذ.

 
ٌَ ی صجح ثْد کَ هشا هؼبی حذّد یک عبل قجل دکتشُب تؾخیص دادًذ کَ هي عشطبى داسم. عبػت ُفت ّ عی دقیقَ

ی هي تؾخیص دادًذ. هي حتی ًوی داًغتن کَ لْصالوؼذٍ چی ُغت ّ کدبی آدم  لْصالوؼذٍ دسکشدًذ ّ یک تْهْس 
قشاس داسد ّلی دکتشُب گفتٌذ ایي ًْع عشطبى غیشقبثل دسهبى اعت ّ هي ثیؾتش اص عَ هبٍ صًذٍ ًوی هبًن. دکتش ثَ هي 

هٌظْسػ ایي ثْد کَ ثشای هشدى آهبدٍ ثبؽن ّ هثالً چیضُبیی کَ دس تْصیَ کشد ثَ خبًَ ثشّم ّ اّضبع سا سّ ثَ ساٍ کٌن. 

ُب یبدآّسی ثکٌن. ایي ثَ ایي هؼٌی ثْد کَ ثشای  ُبین ثگْین دس هذت عَ هبٍ ثَ آى هْسد دٍ عبل ثؼذ قشاس ثْد ثَ ثچَ
 خذاحبفظی حبضش ثبؽن ...

 
ُب یک  یؼ اپتیک اًدبم دادًذ. آىهي ثب آى تؾخیص توبم سّص دعت ّ پٌدَ ًشم کشدم ّ عش ؽت سّی هي آصهب

ؽذ. ُوغشم گفت کَ ّقتی دکتش  ام هی گزؽت ّ ّاسد لْصالوؼذٍ ام هی حلقن فشّ کشدًذ کَ اص هؼذٍ دسآًذّعکْپ سا 
ًوًَْ سا صیش هیکشّعکْپ گزاؽت ثی اختیبس ؽشّع ثَ گشیَ کشدى کشد چْى کَ اّ گفت کَ آى یکی اص کویبة تشیي 

 ذٍ اعت ّ قبثل دسهبى اعت !ُبی عشطبى لْصالوؼ ًوًَْ

 هزگ یک ّاقعیت هفید ّ ُْشوٌد سًدگی است.
 خْاٌُد بویزًد ّ بَ بِشت ّارد شًْد. ُایی کَ هی ُیچ کس دّست ًدارد کَ بویزد حتی آى

 ی هاست.  ّلی با ایي ّجْد هزگ ّاقعیت هشتزك در سًدگی ُوَ
 شاید هزگ بِتزیي اختزاع سًدگی باشد چْى هأهْر ایجاد تغییز ّ تحْل است.

 کٌد. ُا باس هی دارد ّ راٍ را بزای تاسٍ ُا را اس هیاى بز هی هزگ کٌَِ

 یادتاى باشد کَ سهاى شوا هحدّد است، پس سهاًتاى را با سًدگی کزدى تْ سًدگی بقیَ ُدر ًدُید.
ّ ُیچ ّقت ًگذارید کَ ُیاُْی بقیَ صدای درًّی شوا را خاهْش  دام غن ّ غصَ ًیافتید درُیچ ّقت 

 کٌد.
 ّ اس ُوَ هِوتز ایي کَ شجاعت ایي را داشتَ باشید کَ اس احساس قلبی تاى ّ ایواًتاى پیزّی کٌید.

ؽذ کَ یکی اص  کبهل صهیي هٌتؾش هیی خیلی خْاًذًی ثَ ًبم کبتبلْگ  هْقؼی کَ هي عي ؽوب ثْدم یک هدلَ
ی ؽصت ثْد کَ هْقؼی کَ ُیچ  ُبی ًغل هب ثْد. ایي هدلَ هبل دَُ پشطشفذاستشیي هدلَ

خجشی اص کبهپیْتشُبی اسصاى قیوت ًجْد توبم ایي هدلَ ثب دعتگبٍ تبیپ ّ قیچی ّ دّسثیي 

قجل اص ؽذ. ؽبیذ یک چیضی ؽجیَ گْگل اآلى ّلی عی ّ پٌح عبل  پْلْسایذ دسعت هی
 ایٌکَ گْگل ّخْد داؽتَ ثبؽذ.

 
ُب آخشیي ؽوبسٍ اص کبتبلْگ کبهل صهیي سا هٌتؾش کشدًذ. آى هْقغ  ی ُفتبد آى دس ّعظ دَُ

ی ؽبى یک ػکظ اص صجح صّد یک  هي عي اآلى ؽوب ثْدم ّ سّی خلذ آخشیي ؽوبسٍ

ّی ی سّعتبیی کُْغتبًی ثْد. اص آى ًْػی کَ ؽوب هوکي اعت ثشای پیبدٍ س هٌطقَ
 کُْغتبًی خیلی دّعت داؽتَ ثبؽیذ. صیش آى ػکظ ًْؽتَ ثْد :

 

Stay Hungry, Stay Foolish 

 
 کشدًذ. ُب ثْد ّقتی کَ آخشیي ؽوبسٍ سا هٌتؾش هی ایي پیغبم خذاحبفظی آى

 
التحصیلی ؽوب آسصّیی ُغت کَ هي  ایي آسصّیی ُغت کَ هي ُویؾَ دس هْسد خْدم داؽتن ّ اآلى ّقت فبسؽّ 

 کٌن. ثشای ؽوب هی

 
 

 


