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H Y R J E

Si u shkrua ky libër 

Në fillim të verës së 2004-ës, më telefonoi Steve Jobsi. Për vite me radhë 

ishte treguar mjaft miqësor me mua, edhe pse hera herës shpërthente 

furishëm, sidomos kur ishte rasti për të nxjerrë në treg një produkt të 

ri dhe ta reklamonte në faqen e parë të revistës Time apo ta shfaqte në 

CNN, vende ku punoja atëherë. Por që kur nuk punoja më në asnjërin 

prej tyre, e kisha parë më rrallë. Folëm pak për Institutin Aspen ku punoja 

së fundi dhe e ftova të vinte të fliste në një kurs veror në Kolorado. Më 

tha se do t’i pëlqente të merrte pjesë, po nuk donte të dilte nëpër tribuna. 

Do t’i pëlqente të bënim një shëtitje e të bisedonim.

Më erdhi paksa çudi. Nuk e dija që shëtitjet e gjata i quante 

mënyrën më të mirë për të zhvilluar biseda serioze. Mora vesh se 

donte që t’i shkruaja biografinë. Kisha botuar një të tillë për Benjamin 

Franklinin dhe po shkruaja atë të Albert Ajnshtajnit. Në fillim reagova 

i habitur dhe e pyeta, gjysmë me të qeshur, në e shihte veten si pasues 

të natyrshëm të këtyre lloj njerëzve. Ngurrova, ngaqë mendoja se 

ndodhej në mes të një karriere me luhatje e do të kishte ende shumë 

të panjohura. Jo tani, i thashë. Ndoshta pas një apo dy dhjetëvjeçarësh, 

kur të dalësh në pension.

E kisha njohur qysh në vitin 1984, kur pat ardhur një herë në 

Manhatan në një drekë me botuesit e revistës Time dhe ngriti në qiell 

kompjuterin e ri Macintosh. Edhe atëherë u tregua zemërak, duke 

sulmuar një gazetar, i cili e kishte lënduar me një shkrim që e nxirrte 

shumë zbuluar. Por edhe unë, si shumë të tjerë gjatë viteve, pasi fola me 

të, u magjepsa nga forca e tij tërheqëse. I mbajtëm lidhjet edhe mbasi u 

largua nga kompania Apple. Kur kishte për të nxjerrë diçka nga duart, 
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si për shembull, ndonjë kompjuter NeXT apo ndonjë film të studiove 

Pixar, rrezet e magjepsjes së tij binin drejt e mbi mua, më thërriste në 

ndonjë restorant ku gatuhej sushi në Manhatanin e Poshtëm dhe më 

thoshte se ajo që do të paraqiste tani ishte gjëja më e mirë që kishte 

prodhuar ndonjëherë. Më pëlqente.

Kur u ngjit përsëri në fronin e kompanisë Apple, e nxorëm në 

kopertinën e revistës Time dhe, pas njëfarë kohe, nisi të më jepte ide 

për një varg shkrimesh për persona që kishin më tepër ndikim në vend. 

Nisi fushatën Think different, ku përdori portrete të disa prej njerëzve 

që po shqyrtonim edhe ne, dhe iu duk magjepsës ndikimi historik i 

tyre.

Edhe pse nuk pranova që t’i shkruaja biografinë, komunikonim me 

raste. Një herë i dërgova një e-mail ku e pyesja nëse ishte e vërtetë, siç 

kishte dëgjuar vajza ime, se logoja e kompanisë Apple ishte zgjedhur 

për nder të Alan Turingut, pionierit britanik të kompjuterave, i cili 

theu kodet gjermane gjatë luftës dhe vrau veten duke ngrënë një mollë 

të lyer me cianur. M’u përgjigj se do të kishte dashur të ishte kështu, 

po nuk ishte. Kjo u bë shkas për shkëmbimin e disa letrave rreth 

historisë së hershme të kompanisë Apple dhe m’u duk sikur kisha nisur 

të mblidhja materiale për këtë temë, sikur të kisha vendosur ta shkruaja 

librin. Kur doli biografia e Ajnshtajnit, erdhi në një veprimtari që kisha 

organizuar në Palo Alto, më mori mënjanë dhe më tha edhe një herë 

se tema e tij ia vlente.

Më hutoi kjo këmbëngulje. Njihej si person që e ruante fort 

privatësinë, ndërsa unë nuk kisha arsye të besoja se kishte lexuar ndonjë 

nga librat e mi. Ndoshta më vonë, vazhdova t’i thosha... Por, në vitin 

2009, gruaja e tij, Loren Pauelli më foli hapur: “Nëse ke ndërmend 

të bësh ndonjë libër për Steve-in, bën mirë ta bësh tani.” Sapo kishte 

marrë përsëri pushimet për arsye shëndetësore. I thashë se kur ma 

kishte parashtruar në fillim idenë, nuk e dija që ishte i sëmurë. Nuk 

e di pothuajse askush, ma ktheu. Më kishte telefonuar përpara se të 

bënte një ndërhyrje kirurgjikale për kancerin e përsëri nuk më kishte 

treguar, më shpjegoi ajo.

Atëherë vendosa ta shkruaja librin. Jobsi më habiti pa masë, kur më 

tha se nuk donte të kontrollonte asnjë pjesë të tij, madje nuk donte as 

ta shihte përpara se të shtypej. “Është libri yt”, më tha. “Madje, as kam 
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për ta lexuar.” Më vonë, nga vjeshta, dukej se kishte ndërruar mendim 

për bashkëpunimin, për shkak të disa ndërlikimeve të tjera nga kanceri, 

të cilat nuk i dija. Nuk po u përgjigjej telefonatave, prandaj, edhe unë e 

lashë mënjanë për ca kohë projektin. 

Pastaj, papritur, ditën e Vitit të Ri 2009 më telefonoi pasdite 

vonë. Ishte në shtëpinë e vet, në Palo Alto, së bashku me të motrën, 

shkrimtaren Mona Simpson. Gruaja dhe fëmijët kishin shkuar për 

ski, por atë nuk e lejonte gjendja shëndetësore që t’i shoqëronte. 

Kishte rënë në mendime, folëm për më tepër se një orë. Nisi të 

kujtonte kohën kur donte të ndërtonte një numërator frekuencash, në 

moshën dymbëdhjetëvjeçare, kërkoi në librin e telefonave emrin e Bill 

Hewlettit, themeluesit të kompanisë HP, dhe i telefonoi duke i kërkuar 

t’i gjente pjesët. Jobsi tha se dymbëdhjetë vitet e shkuara të jetës, që 

kur ishte rikthyer në kompaninë Apple kishin qenë më produktivet nga 

pikëpamja e krijimit të prodhimeve të reja. Por qëllimi më i rëndësishëm 

i tij, më tha, ishte të bënte atë që kishin arritur të bënin Hewletti dhe 

miku i tij David Packardi: Ndërtimi i një kompanie aq të ngjeshur me 

risi, sa do të jetonte edhe pas tyre.

“Si fëmijë, gjithnjë e kam parë veten si person të prirur ndaj shkencave 

humane, megjithëse më pëlqente elektronika”, më tha. “Pastaj lexova 

diçka ku njëri nga heronjtë e mi, Edwin Land i Polaroidit, fliste për 

rëndësinë e njerëzve që qëndrojnë në kryqëzimin ndërmjet shkencave 

humane dhe atyre natyrore, dhe kuptova se doja të bëhesha edhe unë 

i tillë.” M’u duk sikur po më sugjeronte tema për biografinë (dhe në 

këtë rast, kjo temë doli mjaft e vlefshme). Aftësia krijuese që lind kur 

një personalitet i fortë ndihet si gërshetim i fushave shoqërore dhe 

shkencore, ishte tema që më kishte interesuar më tepër në biografitë 

e Franklinit dhe Ajnshtajnit dhe besoj se ajo do të jetë pika kyç në 

krijimin e fushave novatore në shekullin e njëzetenjëtë. 

E pyeta Jobsin përse donte që t’ia shkruaja unë biografinë. “Mendoj 

se je i zoti që t’i bësh njerëzit të flasin”, u përgjigj. Nuk e prisja këtë 

përgjigje. E dija që do të më duhej të intervistoja dhjetëra njerëz që ai i 

kishte pushuar nga puna, i kishte keqtrajtuar, braktisur apo qe inatosur 

me ta në ndonjë farë mënyre, prandaj kisha frikë se nuk do të ndihej 

rehat me mua, nëse do të shkoja t’i pyesja të gjithë. Dhe në të vërtetë 

u tremb pakëz, kur i shkuan fjalët e njerëzve të intervistuar. Por, pas 
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disa muajsh nisi t’i nxiste vetë që të më flisnin, edhe armiqtë, apo edhe 

ish të dashurat. Nuk u përpoq të vendoste kufij në asgjë. “Kam bërë 

plot gjëra për të cilat nuk ndihem krenar, si për shembull, kur lashë 

shtatzënë të dashurën në moshën njëzetetrevjeçare dhe se si e trajtova 

këtë fakt”, më tha. “Po nuk kam në dollap ndonjë skelet që nuk dua ta 

nxjerr.” Nuk kërkoi kurrë të kontrollonte ato që shkruaja, as më kërkoi 

t’i lexonte paraprakisht. Ndërhyri vetëm kur botuesi duhet të zgjidhte 

kopertinën. Kur pa një variant të bërë gati qysh më parë, iu duk aq i 

shëmtuar, sa kërkoi të merrte pjesë vetë në skicimin e të resë. Më zbaviti 

kjo gjë, por edhe nuk doja ta lodhja, kështu që pranova menjëherë.

Përfundova duke mbledhur më tepër se dyzet intervista dhe 

bashkëbisedime me të. Disa ishin formale, në sallonin e shtëpisë së 

tij në Palo Alto, të tjera gjatë shëtitjeve të gjata ose përmes telefonit. 

Gjatë atyre dy viteve që e vizitoja, u bë tepër i afrueshëm dhe i 

hapur, megjithëse ndonjëherë dëshmoja atë që kolegët e tij të vjetër, 

në kompaninë Apple e quanin “fushë të shtrembërimit të realitetit”. 

Ndonjëherë ndodhte që, pa qëllim, nuk gjallëroheshin kujtimet, siç 

mund të na ndodhë të gjithëve; ndonjëherë tjetër e shtynte tepër larg 

variantin e tij të realitetit për veten dhe për mua. Për ta verifikuar dhe 

për t’i dhënë sa më shumë jetë historisë së tij, intervistova më tepër se 

njëqind shokë, të afërm, rivalë, kundërshtarë dhe kolegë të tij.

As gruaja e vet nuk vuri kushte, nuk kërkoi të kontrollonte ndonjë 

gjë e as ta lexonte paraprakisht atë që do të botoja. Në të vërtetë, më 

nxiti fort të tregohesha njësoj i ndershëm si me dobësitë, ashtu edhe 

me arritjet e tij. Është një nga gratë më të zgjuara dhe më me taban 

që kam njohur ndonjëherë. “Në jetën dhe personalitetin e tij ka pjesë 

të tëra që duken lëmsh dhe kjo është e vërtetë”, më tha qysh në fillim. 

“Nuk duhet t’i pastrosh. Ai di ta dredhë për shumë gjëra, por ama, 

historia e tij është e veçantë, kështu që do të më pëlqente ta tregoje me 

besnikëri.”

Ia lë lexuesit ta vlerësojë nëse ia kam dalë mbanë në këtë mision. Jam 

i sigurt se, në këtë dramë, ka lojtarë që mund t’i mbajnë mend ndryshe 

disa ngjarje, apo të mendojnë se ndonjëherë Jobsi më ka përfshirë edhe 

mua në atë fushën e tij të shtrembërimit të realitetit. Siç më ndodhi kur 

shkruaja librin për Kissingerin i cili, në njëfarë mënyre, ishte një lloj 

përgatitje e mirë për këtë projekt, pashë se njerëzit kishin emocione aq 
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të forta pozitive dhe negative rreth Jobsit, saqë efekti Rashomon1 shpesh 

qe mjaft i dukshëm. Por u përpoqa të bëja më të mirën e mundshme 

që t’i baraspeshoja ndershmërisht historitë që kundërshtonin njëra-

tjetrën e të isha transparent me burimet që përdora.

Ky libër i kushtohet jetës së rrëmbyer dhe personalitetit 

jashtëzakonisht të fuqishëm të një sipërmarrësi-krijues, pasioni, 

përsosmëria dhe prirja e madhe e të cilit revolucionarizuan gjashtë 

industri: kompjuterat vetjakë, filmat vizatimorë, muzikën, telefonat, 

tabletat dhe botimet numerike. Mund të shtojmë edhe një të shtatë, 

dyqanet, të cilat Jobsi jo se i revolucionarizoi, por ua ndryshoi 

konceptin. Veç këtyre, hapi rrugën për tregun e ri të pajisjeve numerike, 

mbështetur në aplikimet e ndryshme e jo vetëm te faqet e internetit. 

Gjatë kësaj rruge, ai prodhoi jo vetëm produkte që shndërruan jetën, 

por edhe një kompani jetëgjatë, e cila ka në themel ADN-në e tij 

dhe që është e mbushur plot me punonjës krijues dhe me inxhinierë 

guximtarë që mund ta çojnë përpara vizionin e tij. Në gusht 2011, pak 

para se të hiqte dorë nga posti drejtues, ndërmarrja që i pati zanafillat 

në garazhin e prindërve, ishte bërë kompania më e çmuar në botë. 

Besoj se ky libër u kushtohet njëherësh edhe risive. Në kohën kur 

Shtetet e Bashkuara kërkonin rrugë për të ruajtur këtë epërsi në risitë 

teknologjike dhe kur shoqëritë në mbarë botën përpiqeshin të krijonin 

ekonomi të epokës numerike, Jobsi qëndroi si ikona themelore e 

shpirtit krijues, imagjinatës dhe risive të qëndrueshme. Ai e dinte se 

rruga më e mirë për të krijuar vlera në shekullin e njëzetenjëtë ishte 

të lidhte krijimtarinë me teknologjinë, prandaj ndërtoi një kompani, 

ku furia e imagjinatës u gërshetua me shkathtësinë e inxhinierisë. Ai, 

së bashku me kolegët e vet në Apple, arritën të mendonin ndryshe: 

zhvilluan jo thjesht produkte modeste të fokusuara mbi grupe të 

caktuara konsumatorësh, por pajisje dhe shërbime krejt të reja, të cilat, 

konsumatorët as që e dinin se u duheshin.

Nuk ishte modeli i përkryer i bosit apo i qenies njerëzore, i ujdisur 

1 Efekti Rashomon është efekti i subjektivitetit të perceptimit gjatë rikujtimit të një 
ngjarjeje, ku vëzhgues të ndryshëm i tregojnë pjesët e ngjarjes tërësisht ndryshe, 
por përsëri, të gjitha rrëfimet janë njësoj të besueshme. E ka marrë emrin nga filmi 
“Rashomon” i japonezit Akira Kurosawa, ku katër dëshmitarë e rrëfejnë në mënyra 
të ndryshme një krim që kanë parë.
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enkas si për në ekspozitë. Si të ishte i nxitur nga demonët, te njerëzit 

që kishte pranë, mund të shkaktonte tërbim apo dëshpërim. Por ky lloj 

personaliteti, bashkë me pasionet dhe prodhimet e tij, ishin po aq të 

lidhura me njëra-tjetrën sa mund të jenë të ndërlidhura hardueri dhe 

softueri në kompjuterin Apple, si pjesë të një sistemi të integruar. Ky 

rrëfim është sa mësimdhënës aq edhe paralajmërues, i mbushur me 

mësime rreth risive teknologjike, karakterit, aftësisë udhëheqëse dhe 

vlerave të tij.

“Henriku V” i Shekspirit  –  historia e një princi kokëfortë dhe të 

papjekur që u bë një mbret pasionant, por shumë i ndjeshëm, zemërgur 

por sentimental, frymëzues, por me plot të meta - nis me fjalët: “Oh, 

të kesh një Muzë të zjarrit, që të të ngrejë në qiellin më të ndritur të 

shpikjes.” Për Steve Jobsin, ngritja në qiellin e ndritshëm të shpikjes 

fillon me historinë e dy çifteve prindërore dhe me rritjen në luginën që 

të mësonte si ta ktheje silicin në ar.





STEV E JOBS



Pol Jobsi me Steve-in, 1956

Shtëpia në Los Altos dhe garazhi ku lindi 

kompjuteri Apple.

Nga libri i nxënësve të shkollës së mesme 

Homsted, 1972.

Gjatë rrengut “SWAB JOB” në shkollë.
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K R E U  1

FËMIJ ËR I A

I braktisur dhe i përzgjedhur

Birësimi

Kur u lirua nga Roja Bregdetare, pas Luftës së Dytë Botërore, Pol Jobsi 

me shokët e skuadrës arritën në San-Francisko ku edhe lanë anijen për 

t’u bërë skrap. Ai vuri bast se brenda tri javësh do të gjente nuse. Ishte 

inxhinier mekanik, i rreptë, plot tatuazhe, një metër e tetëdhjetë e tre i 

gjatë. I ngjante pakëz James Deanit. Po pamja nuk i erdhi në ndihmë që 

të lidhej me Klara Hagopianin, një vajzë emigrantësh armenë, me plot 

humor. E ndihmoi fakti që ai, së bashku me një shok kishin makinë, 

ndryshe nga grupi me të cilin ajo kishte bërë plan të dilte atë mbrëmje. 

Dhjetë ditë më vonë, në mars 1946, Poli u fejua me Klarën dhe e fitoi 

bastin. Martesa qe e lumtur dhe zgjati derisa të dy i ndau vdekja, pas 

më shumë se dyzet vjetësh. 



2 W a l t e r  I s a a c s o n

Paul Reinhold Jobsi qe rritur në një fermë bulmeti në Xhermëntaun, 

Uiskonsin. Megjithëse i ati qe alkoolizuar dhe bëhej shpesh i 

dhunshëm, Poli u formua me një karakter të sjellshëm e të qetë, 

pavarësisht dukjes së jashtme. Pasi la përgjysmë shkollën e mesme, u 

end në shtetet veriperëndimore ku gjeti punë si mekanik derisa, kur 

mbushi nëntëmbëdhjetë vjeç, u fut në Rojën Bregdetare, edhe pse nuk 

dinte not. E caktuan në luftanijen General M. C. Meigs dhe shumicën 

e periudhës së luftës e kaloi duke dërguar trupa në Itali për gjeneralin 

Patton. U vlerësua disa herë si mekanik dhe zjarrfikës i talentuar, 

pavarësisht se pati telashe të vogla dhe nuk u ngrit kurrë përtej rangut 

të detarit.

Klara u lind në Nju-Xhersi, ku kishin zbarkuar prindërit nga 

Armenia për t’iu shpëtuar turqve. Kur ajo qe ende fëmijë, ishin 

zhvendosur në distriktin Mishën të San-Franciskos. Klara ruante një 

të fshehtë që rrallë ia përmendte dikujt: kishte qenë një herë e martuar, 

por burri i qe vrarë në luftë. Dhe kur u takua për herë të parë me Pol 

Jobsin, ishte gati të niste një jetë të re.

Si shumë të tjerë që kishin përjetuar luftën, edhe ata kishin provuar 

aq shumë emocione, saqë në fund të saj donin vetëm të nguleshin diku, 

të krijonin familje e të bënin një jetë më të qetë. 

Ngaqë nuk kishin shumë të ardhura, shkuan në Uiskonsin e jetuan 

disa vjet me prindërit e Polit, pastaj u nisën për në Indiana, ku ai gjeti 

punë si mekanik në kompaninë International Harvester. E kishte 

pasion rregullimin e makinave të vjetra dhe gjatë kohës së lirë nxirrte 

fitime të mira duke blerë pjesë, duke rregulluar e shitur makina. Pastaj 

e la fare punën për t’u shndërruar në shitës makinash me kohë të plotë.

Ndërkaq, Klara e donte shumë San-Franciskon dhe më 1952 e bindi 

burrin të vendoheshin atje. Morën një apartament në lagjen “Sunset”, 

me pamje nga Paqësori, në jug të parkut Golden Gate. Ai filloi punë në 

një kompani financash si “agjent borxhi”, duke gjetur njerëzit që kishin 

blerë makina, por nuk kishin paguar këstet e duke ua vjelur për llogari 

të kompanisë. Krahas kësaj pune, blinte, riparonte dhe shiste makina, 

duke siguruar mjaft të ardhura.

Megjithatë, u mungonte diçka në jetë. Donin të kishin fëmijë, po 

Klara kishte vuajtur nga një shtatzëni jonormale. Veza e pllenuar ishte 

vendosur në tubat uterinë e jo në uterus, kështu që nuk mund të kishte 
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më fëmijë. Pas nëntë vitesh martesë, në 1955-ën, nisën të kërkonin 

ndonjë fëmijë për ta birësuar.            

Njësoj si Pol Jobsi, Xhoan Shible rridhte nga një familje fermerësh 

me origjinë gjermane nga Uiskonsini. I ati, Artur Shible, kishte 

emigruar në rrethinat e Grin Bejit dhe ishte pronar i një ferme ku, së 

bashku me gruan, rriste shqartha për gëzof, por merrej me sukses edhe 

me disa biznese të tjera, përfshi shitjen e pasurive të paluajtshme dhe 

fotogdhendjen. Ishte aq i rreptë ndaj së bijës, sa e kishte kundërshtuar 

shumë për dashurinë e parë me një artist që nuk ishte katolik. Kështu që 

nuk ishte aspak për t’u habitur që e kërcënoi Xhoanën se do ta mbyllte 

brenda, kur ajo, në kohën kur studionte në Universitetin e Uiskonsinit, 

ra në dashuri me Abdulfatah “Xhon” Xhandalin, një asistentpedagog 

nga Siria. 

Xhandali ishte më i vogli i nëntë fëmijëve të një familjeje të njohur 

siriane. I ati zotëronte rafineri nafte dhe mjaft biznese të tjera, prona 

në Damask dhe Homs dhe, prej njëfarë kohe, kontrollonte çmimin e 

tërë grurit që tregtohej në rajon. E ëma, siç thoshte më vonë ai, ishte 

“grua tradicionale myslimane” dhe “shtëpiake e bindur e konservatore”. 

Njësoj si familja Shible, edhe familja Xhandali i kushtonte shumë 

rëndësi arsimit. Abdulfatahun e dërguan në një shkollë jezuite me 

konvikt, pavarësisht se ishte mysliman, ndërkohë që kishte marrë një 

diplomë nga Universiteti Amerikan i Bejrutit përpara se të hynte në 

Universitetin e Uiskonsinit për të vazhduar doktoraturën për shkenca 

politike.

Në verën e 1954-ës, Xhoana shkoi me Abdulfatahun në Siri. 

Kaluan dy muaj në Homs, ku ajo mësoi të gatuante gjellë tradicionale 

siriane. Kur u kthyen në Uiskonsin, zbuloi se ishte shtatzënë. Që të dy 

ishin njëzetetrevjeçarë dhe vendosën të mos martoheshin. Edhe pse i 

ati ishte duke vdekur, e kërcënonte se do ta mohonte si vajzën e tij, nëse 

martohej me Abdulfatahun. As aborti nuk ishte i lehtë në atë bashkësi 

të vogël katolikësh. Kështu, në fillim të vitit 1955, Xhoana udhëtoi për 

në San-Francisko, ku u vu nën kujdesin e një mjeku të sjellshëm që 

strehonte nëna të pamartuara. Ai i ndihmonte jo vetëm gjatë lindjes, 

por edhe për birësimin e foshnjave të tyre. 

Xhoana kishte vetëm një kërkesë: fëmija i saj të birësohej nga 
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prindër të diplomuar. Mjeku e rregulloi që fëmijën ta merrte një avokat 

dhe gruaja e tij. Kur lindi djali - më 24 shkurt 1955 - çifti tha se kishte 

vendosur të merrnin vajzë dhe u tërhoq. Kështu që djali i sapolindur 

nuk u bë biri i avokatit, por i një njeriu që edhe shkollën e mesme e 

kishte lënë përgjysmë nga pasioni për mekanikën dhe i një gruaje të 

urtë që punonte si llogaritare. Poli dhe Klara e quajtën birin e tyre 

Steven Paul Jobs.

Kur Xhoana mori vesh se foshnja e saj u ishte dhënë prindërve 

që nuk kishin mbaruar as të mesmen, nuk pranoi të nënshkruante 

dokumentet e birësimit. Vazhdoi të kundërshtonte edhe pas shumë 

javësh, kur djali kishte shkuar në shtëpinë Jobs. Pastaj Xhoana u zbut, 

sepse çifti premtoi me shkrim - në të vërtetë nënshkruan një zotim - 

se do të hapnin një llogari kursimi që djali të vazhdonte studimet në 

universitet.

Kishte edhe një arsye tjetër, pse Xhoana u tregua kokëfortë gjatë 

nënshkrimit të dokumenteve të birësimit. I ati qe në prag të vdekjes 

dhe ajo kishte bërë plane të martohej së shpejti me Xhandalin. Siç u 

tregonte më pas anëtarëve të familjes, ndonjëherë me lot në sy nga ato 

kujtime, ajo shpresonte që pas martesës ta mbante fëmijën e saj. 

Artur Shible vdiq në gusht 1955, kur birësimi kishte përfunduar. Po 

atë vit, pas Krishtlindjes, Xhoana dhe Abdulfatahu u martuan në kishën 

katolike Apostulli Shën Filip, në Grin Bej. Vitin tjetër ai përfundoi 

doktoraturën në politikë ndërkombëtare. Pastaj lindën një fëmijë, një 

vajzë që e quajtën Mona. Kur u nda me Xhandalin më 1962, Xhoana 

iu fut një jete ëndërrimtare dhe peripatetike2, siç e përshkruan vajza 

e saj, shkrimtarja e njohur Mona Simpson, në librin “Anywhere but 

here” (“Gjithkund përveçse këtu”). U deshën njëzet vjet që ta gjenin 

njëri-tjetrin, ngaqë birësimi i Steve-it quhej i kryer. 

Steve Jobsi e mori vesh qysh në moshë të vogël se ishte fëmijë 

i birësuar. “Prindërit janë treguar shumë të hapur për këtë temë”, 

kujtonte më pas. Kishte ruajtur një kujtim të gjallë nga mosha 

gjashtë apo shtatëvjeçare, kur ishte ulur në lëndinën para shtëpisë 

dhe ia kishte treguar një vajze që banonte përballë. “Domethënë që 

prindërit e vërtetë nuk të duan?” e kishte pyetur vajza. “Gati më dolën 

2  “Peripatetik” përdoret për “ai që lëviz”, dhe “peripatetika” do të thotë “ajo që ecën”.
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xixa nga sytë”, tregonte Jobsi. “Mbaj mend që hyra duke qarë me 

vrap në shtëpi. Prindërit më thanë: Jo, përpiqu ta kuptosh. Më folën 

seriozisht dhe më panë drejt e në sy. Më thanë: Ne të zgjodhëm ty 

si të veçantë. Ma thanë që të dy dhe ma përsëritën me ngadalë. E 

theksuan fort çdo fjalë.”

I braktisur. I përzgjedhur. I veçantë. Këto koncepte u bënë pjesë 

e asaj që ishte dhe e asaj si e shihte veten Jobsi. Miqtë më të ngushtë 

mendojnë se njohja e faktit që ishte dhënë sapo kishte lindur, kishte 

lënë gjurmë te ai. “Mendoj se dëshira për të kontrolluar plotësisht 

gjithçka që bënte, rridhte drejtpërdrejt nga personaliteti dhe nga 

fakti që e kishin braktisur kur erdhi në jetë”, thoshte një nga kolegët 

më të ngushtë të tij, Del Jokami. “Dëshironte të kontrollonte gjithë 

mjedisin rrotull tij, produktet që nxirrte i shihte si shtojca të vetes.” 

Greg Kalhauni, i cili u miqësua me Jobsin menjëherë pas universitetit, 

shihte një efekt tjetër. “Steve-i më fliste shpesh për faktin që ishte i 

braktisur dhe për dhembjen që i shkaktonte kjo”, thoshte. “Kjo e bëri 

të pavarur. Ndiqte ritmet e një daulleje tjetër, të një bote ndryshe nga 

ajo ku ai kishte lindur.”

Më vonë gjatë jetës, kur arriti pothuaj moshën e të atit biologjik 

në kohën kur ai e kishte braktisur, Jobsi lindi një fëmijë dhe e braktisi. 

(Më vonë do pranonte përgjegjësitë e tij.). Krisan Brenëni, nëna e 

fëmijës, tregonte se, kur e dhanë për ta birësuar, Jobsi u ndje “si qelq i 

thyer” dhe kjo shpjegonte disa nga sjelljet e tij. “Ai që u braktis dikur, 

tani braktisi dikë”, tregonte. Andi Hercfeldi, i cili ka punuar me Jobsin 

në kompaninë Apple në fillim të viteve 1980, është nga të paktët që i 

qëndroi afër, si Brenënit, ashtu edhe Jobsit. “Pyetja thelbësore rreth 

Jobsit është përse herë pas here nuk mund ta kontrollojë veten e të 

mos jetë aq mizor e i dëmshëm për disa njerëz”, tha. “Kjo ka të bëjë me 

braktisjen qysh në lindje. Problemi i vërtetë në thelb të jetës së Steve-it 

është tema e braktisjes.” 

Jobsi nuk e pranonte këtë. “Ekziston njëfarë mendimi se, meqë më 

braktisën, punova fort që të kisha sukses e t’i detyroja prindërit të më 

merrnin përsëri, apo marrëzi të tjera si këto, çka është qesharake”, ngulte 

këmbë. “Fakti që e dija se isha fëmijë i birësuar ndoshta më bënte të isha 

më i pavarur, po kurrë nuk jam ndier i braktisur. Jam ndier gjithmonë i 

veçantë. Prindërit më bënë të ndihesha i veçantë.” Më vonë inatosej, sa 
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herë që Poli dhe Klara quheshin prindërit “e birësimit” apo kur thuhej 

se ata nuk ishin prindërit “e vërtetë” të tij. “Ata ishin një mijë për qind 

prindërit e mi”, thoshte. Përkundrazi, kur fliste për prindërit biologjikë, 

nuk e zgjaste shumë: “Ata ishin banka e spermës dhe vezës. Nuk po 

tregohem i vrazhdë, kështu është, bankë sperme, asgjë më tepër.”

Lugina Silikon

Fëmijëria e Jobsit pranë Polit dhe Klarës ishte në të gjitha format 

si fëmijëria e fundit të viteve ’50. Kur Steve-i mbushi dy vjeç, birësuan 

edhe një vajzë që ia vunë emrin Peti dhe pas tre vjetësh u zhvendosën 

në një shtëpi më të madhe në rrethinat e qytetit. Poli u transferua prej 

kompanisë financiare CIT ku punonte si agjent në Palo Alto, dhe meqë 

jetesa në atë qytet ishte e papërballueshme, u vendosën në Mountain 

View, një fshat në jug ku jetohej lirë.

Aty, Poli u përpoq t’i edukonte edhe atij dashurinë për mekanikën 

dhe makinat. “Steve, kjo është tryeza jote e punës tani”, i tha duke i 

treguar një pjesë të tryezës në garazh. Jobsi kujtonte se i kishte lënë 

mbresa aftësia e të atit si zanatçi. “Mendoj se im atë ishte modelues i 

zoti”, thoshte, “sepse dinte të ndërtonte gjithçka. Kur na duhej ndonjë 

dollap, ai e ndërtonte. Kur ngritëm gardhin, më dha edhe mua një 

çekiç që të punonim bashkë.”

Megjithëse kaluan pesëdhjetë vjet, ai gardh rrethon ende pjesën e 

pasme dhe anët e shtëpisë në Mountain View. Ndërsa ma tregonte, 

Jobsi përkëdhelte dërrasat e gardhit dhe sillte ndërmend një mësim që 

ia kishte rrënjosur  në shpirt i ati. Ishte e rëndësishme, i thoshte i ati, ta 

ndërtoje mirë dollapin apo gardhin, pavarësisht në ishin në vende ku 

dukeshin apo jo. “I pëlqente t’i bënte gjërat ashtu siç duhej. Kujdesej 

edhe për pjesët që nuk t’i zinte syri.” 

I ati vazhdonte të rregullonte dhe të shiste makina të përdorura, 

ndërkohë që garazhin e kishte mbushur me fotografitë e makinave që 

i pëlqenin më shumë. Shpesh, pas punës së përditshme i fliste të birit 

për veçantitë e secilës: linjat, tubat, ngjyrën, ndenjëset. Së bashku me 

Steve-in që i ngjitej nga pas, vishte kominoshet dhe mbyllej në garazh. 

“Kujtoja se mund ta mbaja pas vetes, nëse i fusja në gjak mekanikën, po 
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nuk i pëlqente t’i përlyente duart”, kujtonte Poli më vonë. “Nuk e vriste 

fort mendjen për gjërat mekanike.”

“Nuk e kisha mendjen te rregullimi i makinave”, pohonte Jobsi. “Por 

doja të rrija pas babait.” Megjithëse bëhej përherë e më i vetëdijshëm 

për faktin që ishte fëmijë i birësuar, ndihej gjithmonë e më shumë i 

lidhur me të atin. Një ditë, kur ishte rreth tetë vjeç, zbuloi një fotografi 

të të atit gjatë kohës kur kishte qenë në Rojën Bregdetare. “Ndodhej në 

dhomën e motorëve, kishte zhveshur bluzën dhe dukej si James Deani. 

Ky çast, ishte një nga ato habitë “Oh, pa shiko!” që përjetojnë fëmijët. 

Pa shiko, oooh, edhe prindërit e mi paskan qenë dikur shumë të rinj 

dhe të pashëm.” 

Për shkak të makinave, i ati e njohu Steve-in edhe me elektronikën. 

“Babai nuk merrte shumë vesh nga elektronika, por ia sillte puna të 

ndeshej shpesh me të nëpër makina apo kur rregullonte gjëra të tjera. 

Më tregonte gjërat më të thjeshta të elektronikës, kjo po që nisi të 

më tërhiqte shumë.” Por edhe më shumë e tërhiqnin udhëtimet në 

kërkim të pjesëve të ndërrimit. “Çdo fundjavë, shkonin nëpër vendet 

e grumbullimit të hekurishteve. Kërkonim pjesë gjeneratorësh, 

karburatorësh, nga të gjitha llojet”. Kujtonte se si shihte të atin ndërsa 

jepte e merrte me shitësin. “Dinte të bënte pazar, sepse e dinte më 

mirë nga djemtë e shitores se sa kushtonin pjesët.” Kjo ndihmonte të 

përmbushej premtimi që kishin bërë prindërit kur e kishin birësuar. 

“Fondi për të përballuar universitetin u krijua nga im atë që e blinte 50 

dollarë ndonjë Ford Falkon apo ndonjë makinë tjetër të shkatërruar që 

nuk ndizej. Ai punonte me të për disa javë dhe e shiste për 250 dollarë, 

dhe ky ishte një fitim krahas rrogës.”

Shtëpia e Jobsit, njësoj si e të tjerëve në lagje, ishte ndërtuar nga 

pronari i pasurive të paluajtshme Joseph Eichler, kompania e të 

cilit kishte ngritur më tepër se njëmbëdhjetë mijë shtëpi nëpër tërë 

Kaliforninë mes viteve 1950 dhe 1974. I frymëzuar nga vizioni i Frenk 

Lloid Rajtit për shtëpi të vogla e moderne për “qytetarin e thjeshtë” 

amerikan, Eichler i ndërtonte shtëpi të lira me mure xhami nga 

dyshemeja në tavan, me panele të parapërgatitura me binarë të gatshëm, 

kate me derdhje betoni dhe dyer të rrëshqitshme xhami. “Eichler i bëri 

diçka madhështore”, më tha njëherë Jobsi, kur po shëtisnim bashkë 
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nëpër lagje. “Shtëpitë e tij ndërtoheshin shpejt, ishin të lira dhe të 

mira. Ishin modele të përshtatshme e të thjeshta për njerëzit me të 

ardhura të pakta. Kishin disa cilësi të mrekullueshme, si për shembull, 

ngrohjen përmes dyshemesë. Kur ishim të vegjël shtronim një qilim 

dhe dyshemetë i kishim shumë të ngrohta.”

Jobsi thoshte se ideja e shtëpive të Ajhnerit i zgjoi pasionin për të 

modeluar e krijuar produkte të pëlqyeshme për tregun e gjerë. “Më 

pëlqen kur arrin të krijosh gjëra që përdoren lehtë dhe nuk kushtojnë 

shumë shtrenjtë”, më tha dhe më tregoi shtëpitë aq elegante. “Ky ishte 

vizioni origjinal i kompjuterit Apple”. Këtë u përpoqëm të bënim me 

Macintoshin e parë. Këtë bëmë edhe me iPodin”. 

Në anën tjetër të rrugës, përballë me shtëpinë e Jobsit jetonte 

një burrë që kishte korrur sukses si agjent për shitjen e pasurive të 

paluajtshme. “Nuk ishte dhe aq i zgjuar”, kujtonte Jobsi, “por po bënte 

para të madhe. Kështu, edhe im atë mendoi se mund të bënte të njëjtën 

gjë. Mbaj mend se punonte shumë. Ndoqi mësime natën, mori licencën 

dhe u fut në tregun e pasurive të paluajtshme. Pikërisht atëherë, tregu 

u trondit”. Si rrjedhojë, familja ndeshi në vështirësi financiare për 

afro një vit, kur Steve-i ndiqte shkollën fillore. E ëma gjeti punë si 

llogaritare për kompaninë Varian Associates që prodhonte instrumente 

shkencore. E ndërkohë morën edhe një hua. Një ditë, mësuesi i klasës 

së katërt e pyeti: “Çfarë nuk kupton nga Gjithësia?” Jobsi iu përgjigj: 

“Nuk kuptoj se babi im u bë trokë fare, kaq papritur!” Ishte krenar 

që i ati nuk u bë kurrë servil apo lajkatar, me qëllim që të kishte më 

tepër sukses si shitës. “Që të shesësh pasuri të paluajtshme, duhet t’u 

lëpihesh njerëzve, po ai këtë nuk e bënte dot, nuk e kishte në natyrë. E 

adhuroj për këtë.” Pol Jobsi iu kthye punës si mekanik.

I ati ishte njeri i qetë dhe i sjellshëm, cilësi që i biri ia vlerësonte 

shumë. Ishte edhe këmbëngulës. Jobsi tregonte një shembull: 

“Pranë nesh jetonte një inxhinier që punonte në Westinghouse. Ishte 

beqar, tip i shkathët. Kishte një të dashur. Ajo ndonjëherë kujdesej 

për mua. Prindërit shkonin të dy në punë, kështu që, menjëherë pas 

shkolle, shkoja drejt e tek ajo dhe rrija nja dy orë. Inxhinieri pinte dhe 

nja dy herë e kishte qëlluar. Një herë erdhi te ne mjaft e trembur. Ai 

e ndoqi nga pas i dehur. Babai i doli përpara dhe i tha: ‘Këtu është, 
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po ti nuk ke për t’u futur’. Ai nuk bëri hap më tutje. Na vjen mirë të 

mendojmë se gjithçka ka qenë e mrekullueshme në vitet 1950, po ky 

njeriu ishte një nga ata inxhinierë që e kishte bërë lëmsh jetën e vet”.

Ndryshe nga mijëra lagje të tilla shpërndarë nëpër tërë Amerikën, 

këtë lagje e bënte të veçantë fakti se, edhe ata që nuk merrnin vesh 

nga asgjë, synonin të ishin teknikë dhe inxhinierë. “Kur u vendosëm 

atje, kishte kopshte me kajsi dhe kumbulla në çdo qoshe”, kujtonte 

Jobsi. “Po pastaj nisën të shtoheshin shtëpitë për shkak të investimeve 

të ushtrisë.” Ndërsa tregonte me një frymë historinë e luginës, dukej 

që ndiente mall për atë kohë. Edwin Landi i Polaroidit i tha më vonë 

se Ajzenhaueri i kishte kërkuar ndihmë për ndërtimin e kamerave për 

avionët spiunë U-2 për të parë sa real ishte kërcënimi sovjetik. Filmi 

u fut nëpër kuti dhe u dërgua në Qendrën Kërkimore të NASA-s, 

në Ames Sanivejl, jo larg vendit ku jetonte Jobsi. “Stacionin e parë 

kompjuterik e kam parë kur më mori babai me vete në Qendrën 

Ames”, tregonte. “U dashurova kokë e këmbë pas tij.”

 Në vitet 1950, në atë zonë u dukën kontraktues të tjerë të mbrojtjes. 

Reparti i firmës Lockheed për raketat dhe hapësirën kozmike, i cili 

ndërtonte raketa balistike për nëndetëset, ishte krijuar në vitin 1956 

pranë qendrës së NASA-s. Katër vjet më vonë, kur Jobsi u zhvendos 

atje, kjo kompani kishte njëzet mijë punonjës. Disa qindra metra 

më tutje, Westinghouse-i kishte ndërtuar disa fabrika që prodhonin 

tuba dhe transformatorë elektrikë për sistemet e raketave. “Tërë ato 

kompani ushtarake ndodheshin fare pranë”, kujtonte. “Më dukeshin të 

mistershme, tepër teknologjike dhe e bënin mjaft ngazëlluese jetesën 

atje.”

Bashkë me fillimet e industrisë së mbrojtjes, në atë vend lulëzoi 

një ekonomi e mbështetur mbi teknologjinë. Hapat e parë u shënuan 

në vitin 1938, kur David Packardi dhe gruaja e tij u vendosën në një 

shtëpi në Palo Alto, e cila kishte një hangar, ku u rehatua pas pak 

kohësh shoku i tij Bill Hewlett. Ai garazh, ku mbylleshin shpesh derisa 

nxorën nga duart prodhimin e tyre të parë, një oshilator zanor - do 

të bëhej i famshëm për novacionet dhe një ikonë e vërtetë në luginë. 

Në vitet 1950, Hewlett-Packard (HP) ishte një kompani instrumentesh 

teknike që po zgjerohej shumë shpejt. 

Për fat të mirë, aty pranë kishte edhe një vend për sipërmarrësit 
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që tashmë i kishin mbushur plot garazhet e tyre. Me një lëvizje që 

do ta shndërronte zonën në djepin e revolucionit teknik, dekani i 

inxhinierisë i Universitetit Stanford, Frederik Terman, krijoi një park 

industrial prej 280 hektarësh në tokën e universitetit, për t’ua dhënë 

me qira kompanive private që do të zbatonin e hidhnin në treg idetë e 

studentëve. Qiraxhiu i parë ishte Kompania Varian Associates tek e cila 

punonte Klara Jobsi. “Termani hodhi idenë më të madhe që ndikoi më 

shumë se çdo gjë tjetër në rritjen e industrisë teknologjike”, thoshte 

Jobsi. Në kohën kur Jobsi ishte dhjetë vjeç, kompania HP kishte 

nëntë mijë punonjës dhe ishte kompania kryesore ku çdo inxhinier, që 

kërkonte siguri financiare, ëndërronte të punonte.

Teknologjia më e rëndësishme që ndikoi në zhvillimin e krahinës, pa 

dyshim, ishte ajo e gjysmëpërçuesve. Në vitin 1956, një nga shpikësit e 

transistorit në Laboratorët Bell në Nju-Xhersi, Uilliam Shokli, erdhi në 

Mountain View dhe krijoi një kompani për ndërtimin e transistorëve, 

duke përdorur silicin në vend të germaniumit të shtrenjtë që përdorej 

zakonisht. Por Shokli sa vinte e hallakatej gjithmonë e më shumë, 

derisa e braktisi fare projektin e transistorit me silic, çka detyroi edhe 

tetë nga inxhinierët e tij - mes të cilëve, të njohurit Robert Nojs dhe 

Gordon Mur - të largoheshin nga kompania Fairchild Semiconductor. 

Kjo kompani u rrit deri në dymbëdhjetë mijë punonjës, por u shpërbë 

më 1968-ën, kur Nojsi humbi betejën për t’u bërë drejtor ekzekutiv. 

Mori me vete Gordon Murin dhe krijoi një kompani që e quajti 

Integrated Electronics Corporation e cila shumë shpejt u bë e njohur me 

shkurtesën Intel. I punësuari i tretë ishte Endrju Grovi, i cili më pas e 

rriti ndërmarrjen dhe e zgjeroi veprimtarinë e saj nga çipet e kujtesës 

te gjysmëpërçuesit. 

Rritja e jashtëzakonshme e kësaj industrie qe e lidhur me dukurinë 

që kishte zbuluar Moore-i, i cili, më 1965, skicoi një grafik të shpejtësisë 

së qarqeve të integruara, mbështetur në numrin e transistorëve që 

mund të vendoseshin në një çip, dhe tregoi se ajo dyfishohej çdo dy 

vjet, një trajektore që vazhdonte të rritej. Kjo u vërtetua në 1971-shin, 

kur Inteli ishte në gjendje të ndërtonte një njësi të plotë qendrore 

procesimi brenda një çipi të quajtur Intel 4004 dhe që u pagëzua me 

emrin “mikroprocesor”. Ligji i Moore-it ishte i justifikuar dhe besimi 

në parashikimin e çmimit bëri që dy breza sipërmarrësish të rinj, 
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përfshi edhe Steve Jobsin e Bill Gatesin, të parashikonin kostot për 

produktet e tyre pararojë. 

Industria e çipeve i dha tërë rajonit një emër të ri kur Don Hofleri, 

një gazetar i revistës javore Elektronic news, në janar 1971, nisi botimin 

e një vargu shkrimesh me titull “Lugina Silikon, SHBA”. Lugina Santa 

Klara, 65 kilometra e gjatë, që nis nga jugu i San-Franciskos, kalon 

nëpër Palo Alto e shkon deri në San-Hoze, ka si qendër tregtare rrugën 

“El Kamino Real”, që lidhte dikur, njëzet e një kishat e misioneve të 

Kalifornisë, ndërsa sot është kthyer në një shëtitore të gjerë, e cila lidh 

kompanitë e sipërmarrjet që përbëjnë një të tretën e kapitalit vjetor të 

investuar në kompani të reja (venture capital)3 në Shtetet e Bashkuara. 

“Duke u rritur, u frymëzova nga historia e atij vendi dhe kjo më nxiti 

dëshirën të bëhesha pjesë e tij,” thoshte Jobsi. 

Si shumica e fëmijëve, u ndikua së tepërmi edhe nga pasioni i 

të rriturve pranë tij. “Shumica e baballarëve në lagje merreshin me 

gjëra vërtet të bukura, si qeliza fotovoltaike, bateri apo radarë,” sillte 

ndërmend Jobsi. “U rrita mes kureshtjes, duke pyetur njerëzit për ato 

gjëra.” Shtatë dyer më tutje jetonte Lerri Langu, më i rëndësishmi mes 

këtyre fqinjëve. “Atë e mbaja si modelin e inxhinierit të HP: operator i 

shkëlqyer radioje dhe njohës i thellë i elektronikës”, kujtonte Jobsi. “Më 

sillte shpesh gjëra për të luajtur.” Duke kaluar afër shtëpisë së vjetër të 

Langut, Jobsi më tregonte me gisht nga dera: “Mori një mikrofon me 

karbon, një bateri dhe një altoparlant dhe i vendosi këtu te rrugica. 

Më tha të flisja në mikrofon, ndërsa zëri më dilte nga altoparlanti.” 

I ati i kishte thënë Jobsit se mikrofonat kishin gjithnjë nevojë për 

amplifikatorin elektronik që të punonin. “Kështu, ia krisa vrapit për në 

shtëpi dhe i thashë babait që e kishte gabim.” 

“Jo, ka patjetër nevojë për amplifikator elektronik”, e siguroi i ati. 

Kur Steve-i e kundërshtoi përsëri, i ati i tha që ishte i marrë. “Nuk 

mund të punojë pa amplifikator. Të ka punuar ndonjë rreng.”

“Vazhdova t’i thosha jo tim ati, këmbëngula se duhet ta shihte vetë 

dhe më në fund erdhi bashkë me mua dhe e pa. Pastaj tha: “Epo, dreqi 

e merr vesh.”

Jobsi e mbante mend fare mirë ngjarjen, sepse ishte hera e parë 

3 Venture capital është një term që tregon kapitalin financiar të investuar në kompani 
të sapokrijuara në bazë të ideve novatore dhe me risk të lartë.
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që i ati tregoi se nuk dinte diçka. Pastaj nisi t’i shfaqej një zbulim 

edhe më turbullues: ishte më i zgjuar se prindërit. E kishte adhuruar 

gjithmonë dijen dhe mendjen e të atit. “Nuk ishte i arsimuar, por 

gjithnjë mendoja se ishte burrë mjaft i zgjuar. Nuk lexonte shumë, 

por donte të bënte shumë gjëra. Ia dilte mbanë, pothuajse me çdo gjë 

mekanike.” Megjithatë, incidenti me mikrofonin me karbon, thoshte 

Jobsi, ishte fillimi i një procesi lëkundjeje, sepse nisi të mendonte se 

ishte më i zgjuar e më i mprehtë se prindërit. “Ishte një çast i madh 

që më ziente pareshtur në kokë. Kur kuptova se isha më i zgjuar se 

prindërit, ndjeva shumë turp që mendova ashtu. Nuk do ta harroj kurrë 

atë çast.” Ky zbulim, siç u thoshte më vonë miqve, së bashku me faktin 

se ishte fëmijë i birësuar, e bëri të ndihej veçmas - i shkëputur, i ndarë 

- si nga familja, ashtu edhe nga bota. 

Një tjetër shtresë vetëdijeje u hoq pas pak kohësh. Jo vetëm që zbuloi 

se ishte më i zgjuar se prindërit, por zbuloi se ata e dinin këtë. Pol dhe 

Klara Jobsi ishin prindër të dashur, donin të ndiqnin një lloj jete që 

t’i vinte për shtat djalit të tyre të zgjuar dhe kokëfortë. Përpiqeshin 

shumë që ai të jetonte mirë. Steve-i e zbuloi shpejt edhe këtë. “Që të 

dy prindërit më kuptonin mirë. Ndjenë përgjegjësi të madhe, sapo e 

kuptuan që isha i veçantë. Gjetën mënyrën të ma ushqenin këtë gjë 

dhe të më fusnin në shkollat më të mira. Më kanë lëshuar shpesh pe.” 

Kështu, u rrit jo vetëm me ndjenjën e braktisjes së dikurshme, por 

edhe me ndjenjën se ishte i veçantë. Për mendjen e tij, kjo ishte më e 

rëndësishmja në formimin e personalitetit.

Shkolla

Ende pa nisur shkollën fillore, e ëma i kishte mësuar Jobsit të 

lexonte. Mirëpo kjo i nxori probleme kur nisi shkollën. “Vitet e para u 

mërzita dhe merresha me gjëra që më fusnin në telashe.” Shumë shpejt 

u bë e qartë se Jobsi, si nga natyra, si nga edukata që kishte marrë, 

nuk qe i prirur ta pranonte autoritetin. “U ndesha me një autoritet të 

ndryshëm nga ai i mëparshmi, gjë që ma mori frymën dhe nuk më 

pëlqeu fare. Gati sa nuk m’u shua çdo lloj kureshtjeje.” 

Shkolla fillore “Monta Loma” përbëhej nga një varg ndërtesash të 




