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 قدمهم

 هایی در دنیاپنجره

دا  1کوف آغاز شددک کم من ارای ایل ن ااد ساسددتاگ سددرینی آل   زمانیاجرای این کتاب م

کرس ی سد تااستاگ  می کاد 2کامپ وتری دیسی کم ارای یلکمن ساکس  نویس، ارناممش  کم 

سط اف ای  2002 سط سیلت ایاالت    ای پس از آگ کم کادش دا دها کرس، تو ستگ ر ی تو س

شک     ساکس متهم  سرقت کک کامپ وتری یلکمن  ست می من فکر. متحکه ام    ک م عج ب ا

ت ها   یلکمن چ  ن نقش مهمی سد آگ اازی کرسه اوس،   شدددرکت  پس از احراگ مالی، کم  

کم ام جرمی متهم شکه اوس هم ن کادم کی ااشک کم چ زی از یلکمن ساکس     کادم کی 

شتم اوس.   ستاگ    ام نظرمارسا ست کم ساس ستکالل کرسه اوسنک کم فرس  های عج ب ا سیلت ا

ق ک یث قم آزاس شوس ام این سل ل کم کک کامپ وتری یلکمن ساکس ایر ام    دیسی نبایک ام 

مودس  «های ناعاسالنمسسددتکادی اازادها ام دیش»توانک سد می اهل ارسددک، سسددت افراس نا

ستفاسه قراد ی رس. )آیا   ساکس قاسد ام  شرکت  افراس سایر  ا یلکمن اهل اوسنک؟ ایر یلکمن 

ستکادی اازاد  شایک    می سیگر ن ز هایآیا اانک ،اوس س ست ک این کاد دا انجام سه ک؟( اما  توان
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کادی کم فرس دیسددی انجام ساسه اوس ارای  شددر این اوس کم  پرینکهج بم این ترین عج ب

م ظود من . دسد ک می چقکد سشدواد ام نظر  ،خواسدت ک آگ دا توید د سه ک  می افراسی کم

. ای شدد ل ای ساسه، اسددتی یی ییآنچم کم ای انجام م : م ظودمن سددت ت ها کاد اشددتباهش

شدددک، اما این یک   میرفی می «1تجادت فرکانس ااال    نویسارنامم  » میموالً ام ع واگ یک  

ی د نبوس  سال      . تو ستاگ  صطال  ه ری کم سد تاا س ادی از     2002این ا شک دا ا مطر  

وس؟ چم ا ، هریز از قبل نشدد  که اوسنک. تجادت اا فرکانس ااالاسددتریتیالافراس، حتی سد 

چرا این کک کم مراوط ام کاد یلکمن ساکس اوس، آنقکد مهم اوس کم، زمانی کم کشف شک    

 اطالع FBIاین کک توسددط ارخی از کادک اگ کپی شددکه اسددت، یلکمن سدداکس اایک ام   

ساس؟ ایر این کک ارای اازادهای مالی خ لی اا ادزش ی خطرناک اوس، چگونم یک دیسی  می

 یلکمن ساکس کاد کرسه اوس ام آگ سست یافتم اوس؟ کم صرفاً سی سال ارای 

یشتم کم اتوانک ام این سواالت پاسخ سهک. جستجوی من سد اتاقی سد     می ام سنبال کسی 

سد این اتاق یک . یاگ ل برتی پالزا مشددرف ام محل مرکز تجادت جهانی ام پایاگ دسدد ک 

شم ک اد   ستریت یالادتش کوچک از افراس آیاه از یو های های ازدگ، اودسنکازجملم اا ا

تجادی اا فرکانس ااال تشددک ل شددکه اوس. اسدد ادی از آنها   های عمکه سددهام ی شددرکت 

م ج   ک  ک، کم ام اعال اسددتریتیالهای پرسدآمکشدداگ دا ترک کرسه اوسنک تا سد شدد ل

ستخکام ک   نویسارنامماین  ،مشکلی اوس کم یلکمن ساکس   می ای مقاالم اا رسه دیسی دا ا

گ دا ام یجوس ا ایدس. عالیه ار این آنها ام کادش اسانی تبکیل شکنک کم ارای پاسخ      اوس تا آ

سش  شاگ اوسم ی پر شت کم ام طر  آنها   ی همسیگر زیاسسواالت   هایم ام سنبال یجوس سا

 کرسم.  می از آگ چ زی اوسنک کم فکرتر آنها خ لی جالب. فکر نکرسه اوسم

سی شریع نکرسم، هر چ ک، مثل اکثر افراس، از تماشای    من کاد سد اازاد سهام دا اا عالقم زیا 

افت   1291اکتبر  12سد  اودسارسم. ه گامی کم   می )دینق ی افت( آگ لذت   فراز ی فریس

محل میامالت اازاد سدددهام ی سپادتماگ ، کرس، از قضدددا سد طبقم چهلم یاگ ن ویودک پالزا 
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مای آگ موقع خوسم، سددددالوموگ اراسدز     کادفر جا     پلک ک می 1فریش  لب اوس. آن جا   م. 

ای سدااده آنچم هم ه چ ایکه اسددتریتیالتوانسددت ک ثاات ک  ک کم حتی افراس خوسی می

اتفاق ا فتک نکاشت ک. یک لحظم همم چ ز خوب استی ایک، ادزش    استریت یالقراد اوس سد 

سهام ایاالت متحکه   صک کاهش  22.21کل اازاد  سانک چرا. سد نمی یااک، ی ه چ کسمی سد

، ارای این کم از سددفادشددات  اسددتریتیالارخی از کادیزاداگ ، مکت افت ی سددقوط طول

سه ک.  نمی خوس دا جوابهای فریش سددهام توسددط مشددتریاگ خوس جلوی ری ک  ک، تلفن

ستریت یالاین ایل ن اادی نبوس کم افراس  اعتباد کرسه اوسنک، اما این ااد مقامات  خوس دا ای ا

آگ  تا کادهایی کم توسددط آنها ترت بی ساسنک –اا ت   ر قوان ن ام آگ یاک ش نشدداگ ساسنک 

سال     ها شک دا دایانم می مسنول ت انجام افراس ای سهام سد  سقوط اازاد   1291انجام سه ک. 

کم اا جایگزی ی  -شددک  ترقویها سد ااتکا یددی ف ی طی سددال - دینکی دا ام داه انکاخت

 کامل کامپ وترها ام جای افراس ام پایاگ دس ک. 

انک تا تصددویر نه ی ما از آنها ازادهای مالی ام سددرعت ت   ر کرسهسد طول سهم یذشددتم، ا

شرط  صویری   می یاقیی امانک.  صویری کم اکثر مرسم از این اازادها سادنک ه وز هم ت ا کم ت

ساگ    ست کم ان صاییر   . سد اینک کمی سد آگ نقش ایفا ا اازاها، یک نواد کاغذی از پای ن   ت

کاالی عبود      مایش تلویزیوگ  باس     می چ ک صدددفحم ن اا ل فا   اا دن   هایی  ک ک ی مرساگ آل

ین ا ک  ک. می ایسدددت ک ی اا فریاس اا یککیگر صدددحبت       می تجادی های  متفایت سد جایگاه   

، 2001ه است. از حکیس سال   مرسسیگر کشک  می ام تصویر  تصویر قکیمی استی جهانی کم  

ستاس های ه چ فرس یرسگ کلفتی اا لباس دنگی کم سد جایگاه شک یجوس نک تجادی ای ادس ه اا

ااشددد ک     هاساد ن ویودک ی      ای یا، ایر  یکه هسدددت ک. ه وز هم افراسی سد اودس ایداق ا فا

 سادهها سیگر تمام اازادهای مالی دا اک  ک، اما انسدداگمی مختلف شدد کایو کادهای اودس

سهام ایاالت متحکه سد حال  نمی ک  ک یا سیکیاه ممتازی سد ساخل آگ اازادها نکادنک. اازاد 

یر سد ساخل جیبم  سی ی         های حا شکه سد ن وجر شکت محافظت  ساختمانی ام  س اه سد 

واد افتک، نمی س اه چم اتفاقی های شوس. میلوم ن ست سد ساخل آگ جیبم  می ش کایو انجام 
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از  ت ها اخش کوچکی ،شوس می تلویزیوگ کاالی دسهای ن صفحم نمایش کم از پای  کاغذی

عمومی از آنچم سد ساخل   های  یزادش ک ک. می سهک دا ثبت  می آنچم سد اازاد سدددهام د    

صص هم   می س اه اتفاق های جیبم ست ک ی حتی یک متخ   افتک مبهم ی غ ر قاال اعتماس ه

ک، ی یا   افت می افتک، ی یا چم زمانی اتفاق     می اتفاقی توانک اگویک سق قاً سد ساخل آنها چم       نمی

 .ن از چ کانی هم ام سانستن نکادس البتم، میمولی ام کی ام سانستن نکادس یذاد. سرمایمچرا

سهام  دیی نماس ، 4شوسمی خوس یادس 3یا شواب 2تریکای یا 1تریکای ام حساب تی سی امری

ک ک: سدددپس چم؟ ممکن   می کل ک  «شفری» ی ار آیکوگ ک ک مودس نظر خوس کل ک می 

ست ای فکر ک ک کم  شرسگ یک کل ک سد کامپ وترش چم اتفاقی می ا افتک،  یم سانک پس از ف

 کرس.می فکر هسانست، قبل از فشرسگ کل ک سیاادمیسانک. ایر نمیااید ک  ک کم  اما

صددویر چرا کم این ت ،سن ا از تصددویر نه ی قکیمی خوس از اازاد سددهام سسددت ارنمی سادس 

ست آدامش ست ی ام این سل ل کم         یاخش ا شواد ا صویر حالت جایگزین س س م ت چوگ تر

ای ام انجامش نکادیک دا ارای شدددما ترسددد م ه چ عالقم توان ک چ زی کممی افراس انککی

س م ا    شی ارای تر ستم      ک  ک. این کتاب تال صویر از س ست. این ت صویر ا صاییر  ای از تین ت

ی از انواع جکیک اسددتیکاس اسددتریتیالشددوس، تصدداییری پس از احراگ می کوچکتر سدداختم

سه ک ی از  می سه ک دا انجام  نمی ها انجام  مالیی از کامپ وترهایی کم کادهایی کم انسددداگ        

یکه     اا ا کم  ام   های  افراسی  یت یالمتحول ک  که  یک   آی ک. یکی از این افراس می اسدددتر

صویر قراد    ست کم سد مرکز این ت صاییر کوچکتر دا سد    می کاناسایی ا س ادی از ت ی رس ی ا

جکیک ام دیی ک ک. تمایل ای ام ااز کرسگ یک پ جره می یک کل م سدددجم سدددازمانکهی 

 آیدس.می ه وز هم نفس مرا ا ک، آگ ام مرسم سستایدسمالی آمریکا ی نشاگ ساسگ  اازادهای
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شکه یلکمن ار   نویسارناممطود کم هماگ شت  سرقت کک کامپ وتری این کاد دا اا   اازسا ای 

طبقم  کرس، سدمی ارای یلکمن ساکس کاد ،فوسرینی آل   کیی ی  ،من کرس. زمانی کم ای

کم محل قکیمی تجادت سالوموگ ای چهل ی سیم یاگ ن ویودک پالزا سفتر ساشت، سد طبقم

سهام دا     سقوط اازاد  شت ی سی طبقم ااالتر از محلی کم من  شا  اراسدز قراد سا کرسم.  می تما

آنجا دا  2002م ک ام مانکگ سد آگ ساختماگ نبوس ی سد تااستاگ سال ای ام انکازه من عالقم

، از ش کایو  2002 جوالی 3ترک کرس تا سد جای سیگری ام سنبال سرنوشتش اگرسس. سد   

هاگ ای     می ام ن وآدک ن وجرسدددی پریاز   گاه خوسش سد ج جای اطالع اوس. ای کرس ی از 

م یلکمن  ک سانست کم سد اازی مالینمی یچم اتفاقی قراد اوس ارایش ا فتک  ت کمسانسنمی

انک. سیکگ اهم ت آگ سهام هم ام  سهام چقکد ااال دفتم  ،ساکس اا کمک ای اازی کرسه اوس 

انکاز آمریکا دا   انکازه کافی عج ب اوس، ای مجبود اوس ت ها از پ جره هواپ مای خوس چشدددم     

اب  ک.



 فصل اول

 دشت اندازچشم در پنهان

ستاگ  دس ستقلی  زنکیی ما نظر مودس لولم خط 2002 سال  تاا شت  م  مرس هزاد سی ی، سا

شت  ن از اقا ارای خط این کم کرسنکمی حفر دا تونلی ست . سا   الیهع ام، یریه پ ج ی سیی

شایداگ  ساگ  ی م   انفجاد چگونگی سدااده تا شکنک می پا خواب از زیس، حریف فن همم اازد

ستر  زیر تونل یا ا چاده، کوه سد سودا    یمحل جاسه یک ک اد سد یجوی حفر یا دیسخانم، ا

صم م  سخ  اکیگ دا کادها این همم - اگ رنک ت : کم ساسنکمی انجام سوال  این ام ساسگ پا

  ارای مک اوس ای چ ن م ی یک عرض ام سخت  س اه  پالست کی  لولم یک فقط خط این چرا؟

شتم  صک  چهاد از محافظت شم    نازک د ساس  اما اوس، شکه  طراحیای ش    موجوس یک اح

 مودس سودا  . ساشت  دا خوسش خاصهای خواستم  ی ن ازها اا زیرزم  ی، خزنکه یک زنکه،

  شکه  کهک  زم ن سد ک وگ تا کم مس ری ترین صاف  شایک  اوس،می صاف  اایک لولم این ن از

ست    سد اهاساد ایداق اودس یک ام دا 2ش کایو  ج وب سد ساسه مرکز یک اایک خط این. ا

 مخفی اایک مسنلم  این ظاهراً کم اوس این همم از ترمهم. کرسمی متصل  ن وجرسی  شمال 

شت ک  ن از کم چ زی ت ها کادیراگ ام. مانکمی های  هیری سد آنها. اوس شکه  یفتم اکان ک سا
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  رادق ی آمکمی کجا از خط این کم سانست ک می ت ها ی زسنکمی تونل یککیگر از جکا کوچک

  کفه آگ آنها مباسا تا نشک یفتم آنها ام خط این کش کگ هکف مخصوصاً. اریس کجا ام اوس

شم، » : یفتمی کادیر یک. ک  ک فاش سیگراگ ارای دا س کنک، می ما از افراس هم    یاآ' پر

یوع  این ست؟  محرمانم فوق مو  .«الم: یفتممی فقط من شوس؟ می مراوط سیلت ام آیا ا

 ،ادسس سشم انی  کم سانست ک می اما اوس، چم ارای خط این کم سانست ک نمی کادیراگ شایک 

ست ک می آنها همم سبت  اایک سان ش   االقوه تهکیکهای ام ن ش ک  اده  ایر مثال، ع واگ ام. اا

 زیاسی سددواالت آگ مودس سد کسددی یا ی، کرسمی حفادی خط این نزسیکی سد کسددی

س ک، می صلم  دا اوسنک سیکه آنچم اایک آنها پر  سد. کرسنکمی یزادش مرکزی سفتر ام االفا

  پرس کنک می آنها از مرسم ایر. ساسنکمی کمی اطالعات ممکن جای تا اایک صودت  این غ ر

  ودتصاین سد میموالً کم ،«ف بریذادی فقط» یفت ک،می اایک سه ک،می انجام کادی چم کم

شک،  تمام ایر اما شوس، می تمام یفتگو ست  مهم سیگر ن   اگسیگر انکازه ام هم کادیراگ. ن 

 ی ،سیگر شهرهای  ام دا شهرها  کم اوسنک کرسه حفرهایی تونل قبالً آنها. اوسنک یم سد سر 

.  کرسنمی متصل  سیگری کس ام دا کسی  خط این. کرسنکمی متصل  سیگر افراس ام دا افراس

شک  صاف  ممکن جای تا اایک آگ کم اوس این هکف ت ها اوسنک، فهم که آنها کم آنجا تا   ،اا

  چرا؟. ک  ک عبود آگ یسط از کوه زسگ سید جای ام کم ااشک آگ می ی ام ایر حتی

ست  کادیراگ اغلب س کنک  دا سوال  این کاد پایاگ تا سد شاد  ام مرسم فکر. نپر  تیناداح ی ف

 مک طودی ام. اوسنک خوشحال  ساشت ک  کاد کم این خاطر ام ت ها آنها ی اوس مش ول  سیگری

 «.کرسنکمی سرهم دا خوسشاگ سالیل افراس. چرا سانستنمی کس ه چ» :یفت اسپ وی سگ

سپ وی،  ستری  یا، لولم خط ارای کادیراگ کم اوس کسی  تریننزسیک ا   کرسنکیم حفر کم ا

سپ وی  ی. ساسنکمی توی د  آگ ام  ادک محافظمهای ج وای آگ از یکی اوس، حرف کم ناتاً ا

شتراک  ام سیگراگ اا کم افکادی اا شت نمی ا   ن اس ام پی سی  سی می جکسوگ،  سد ای. یذا

 کم دس ک می نظر امای یونم ام، زسمی حرف کم ناسدی موادس سد ی، اوس شکه  ازدگ ی آمکه

صی  ام هریز ای ست  نرفتم مرخ ستانم  سد ای. ا  یک الغری ام ه وز اما اوس سالگی  چهل آ

 سهام  سالل ع واگ ام کاد سال  چ ک از کم این از ایک ای. اوس کشایدز  یک چهره اا ی نوجواگ

سوگ  سد یی  جک شکه  دا  ای .سهک انجامتری متهودانم کاد تا اوس کرسه دها دا کاد این اوس ن



 حساب  ارای ی کرس اجاده ش کایو ( Board)ارس خریکیفریش حق اودس سد ص کلی  یک

 کم شددک متوجم شدد کایو، اودس سد سیگر اگیرمیاملم مان ک ای. کرسمی اازادیاای خوس

  ن ویودک سد فرسی سهام  میامالت فیلیهای ق مت اراار سد ش کایو  سد آی که قرادساسهای

  هاق مت توازگ کم سادس یجوس لحظاتی دیز هر. ااش ک  سوسآید  توانکمی چقکد ن وجرسی  ی

شتر  دا آتی قرادساسهای توان کمی شما  مثال ع واگ ام خودس،می هم ام  سهام  ق مت از ا 

شک ل  سان ک  فریش ام آگ سه که ت  عمل سریع  اازاد سی هر سد اایک کرسگ، سوس  ارای. ار

  سرعت  -2001 از قبل ترها،قکیم سد. ک کمی ت   ر سرعت  ام «سریع » از م ظود. ک  ک

  مختلف طبقات سد افراس. ساشددت اسددتگی انسددانیهای محکیسیت ام یرمیاملم یک عمل

 ،2001 سال  سد. کرسیکمی عبود آنها از اایک فریش یا خریک ارای ی کرسنک،می کاد اودس

  طتوس  سیگر میامالت انجام سرعت . شک  ایافم ها اودس ساسه مراکز ام کامپ وتر عالمم یک

  کایوش ا ن الکترین کی س گ ال  یک انتقال سرعت  محکیسیت ت ها. شک نمی محکیس افراس

   کایوش  کاالی اودس کم ش کایو  سدها ساسه مرکز ا ن تر،سق ق طود ام یا، اوس ن ویودک ی

  کادترت، سد 10نزسک اهاساد ایداق اودس ک اد سد ساسه مرکز یک ی اوس ساسه جای خوس سد دا

 .ن وجرسی

 این ا ن میامالت سددرعت ا ن زیاسی تفایت کم شددک متوجم 2009 سددال سد اسددپ وی

 ف بر، سد نود سددرعت ام توجم اا. ساشددت یجوس میامالت پذیر امکاگ سددرعت یها اودس

  اایسددتمی سهک انجام میاملم ااده یک ام مکاگ سی هر سد ساشددت ن از کم ییرمیاملم

 یک تقریبا یا ثان م، م لی 12 حکیس سد سرعتی  اا ن ویودک ام ش کایو  از دا خوس سفادش 

  .(تاس  ثان م هزادم یک ثان م م لی یک. )ک ک ادسال  شما  زسگ پلکترین سریع  زماگ سهم

،  AT&T ،11یدایزیگ مان ک مختلف، مخااراتی هایشددرکت توسددط شددکه ادائم مسدد رهای

سازیاد  یتر ک ک غ ره ی 123لو ل سال  دیز یک. اوس نا  11 ساسه مرکز سی هر ام سفادش  اد
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ش ک می طول ثان م م لی   اتفاقی طود ام اگیرمیاملم از ارخی. ثان م م لی 12 ایک، دیز. ک

س ری  شف  ثان م م لی 14.21 سرعت  اا م سط  کم کرسنک ک .  شک می ک ترل یدایزیگ تو

 اتفاق حسب  ار شما  کم موادسی سد چوگ اوسنک، نام که «طالیی مس ر » دا آگ اگیرمیاملم

 ی شدد کایو سدها ق مت اختالف از کم اوسیک نفری ایل ن یرفت کمی قراد مسدد ر آگ سد

های شددرکت نبوس قراد نبوس، کرسنی ااید اسددپ وی ارای. کرسیکمی ارسادیاهره ن ویودک

  مسدد ر فریش امکاگ اردسددی سد ت ها نم یدایزیگ. ک  ک ادائم جکیکی سددرعت مخااراتی

صش  ست    اگیرمیاملم ام خا س ک می نظر ام حتی الکم خودس شک شک این   آیاه کم د نبا

یوع  شک   ای ییژه ادزشتوانک می مو شتم اا سپ وی . سا  سد اوسیک مجبود شما : »یویکمی ا

ش ک  ام کیاد ی سه ک سفادش  خط چ کین سانکه  موفق ت اا دا سفادش  کم اا  آنها ایک،د

ست ک نمی صلی های شرکت  ،2009 سال  ایاخر سد کم طودی ام «.سادنک چم سان  مخااراتی ا

 .  اوسنک ساسه ت   ر دا ثان م م لی یک ادزش مالی اازادهای کم سانست کنمی

سپ وی  ش گتن  ام ای. شک  متوجم دا علت تر،سق ق تحق قات از پس ا  ی دفت، سی  سی یا

 سد ثراًاک آنها. کرس اردسی  دا ن ویودک ام ش کایو  از ف بری کاال موجوس مس رهای  نقشم 

س رهای  شت ک  امتکاس ازدگ شهرهای  ام ازدگ شهرهای  از ی آهن داه م س رها . سا  این م

سبتاً  ش کایو،  ی ن ویودک ترک از پس ستق م  ن  اما ت ک،یافمی اسامم یککیگر سمت  ام م

   س لوان ا پ نقشم  اسپ وی . شکنک می خم ی خودسه تکاگ دس کنک می پ س لوان ا  ام کم زمانی

صلی  مشکل  ی ساس قراد مطالیم مودس دا   مستق می  خط ت ها. آلگ یهای کوه: کرس پ کا دا ا

شت  یجوس آلگ ی سد کم   زدیراها امتکاس سد ف بریذادی، قانوگ ی اوس ایالتی ا ن ازدیراه سا

 مادپ چی ایالت سددراسددر سد آهن داه خطوط یها جاسه سیگر. کرسمی م ع دا ایالتی ا ن

  دسم  گآ دیی ار دا نظرش مودس خط ی یافت پ س لوان ا  ازتری سق ق نقشم  اسپ وی . اوسنک

س ر  صافترین » دا آگ ی کرس ستفاسه  اا. نام ک «مجاز م سفالتم  کوچکهای جاسه از ا  ی آ

 ح اط یا خصددوصددیهای پادک    همراه ام آهن داه خطوط یها پل ی خاکیهای جاسه

  هایشرکت  توسط  شکه  طی فاصلم  از مایل صک  از ا ش توانست  ای ندت، مزادع یاها خانم

سپ وی  ارنامم ام اایک این. سهک کاهش دا مخااراتی  یا یسواس  آگ از پس، شک می تبکیل ا

  تریعسر  چقکد ک ک استفاسه  این از کسی  ایر اب  م خواهممی من: کم شک  آغاز فکر این اا

 .اوس خواهک



ستم    کم ،2009 سال  ایاخر سد شفتگی  سد جهانی مالی س  سپ وی ، ارسمی سر  ام آ  ما ا

س لوان ا  س ر  طول تا کرس پ کا دا فرسی ی کرس سفر  پ   ما آنها. ک ک حفر دا اشآدمانی م

ش ول  شب  هفت ساعت  تا ی شکنک می ا کاد خواب از صبد  پ ج ساعت  دیز سی مکت   م

سپ وی . اوسنک دان کیی س  شهرهای  سه ک،می انجام دا کاد این شما  یقتی»: یویکمی ا    ادا

س اددیز های جاسه ی کوچک،  طرف سد س گی  سیواد یک ی طرف یک سدهایی صخره  اا ا

 ارخودس هاکوه ام غرب ام شرق  از خوس مس ر  سد کم آه ی داه خطوط «.ا   کمی دا سیگر

ستفاسه  مانع کم شکنک می مایل ج وب ی شمال  سمت  ام کرسنکمی .  شکنک می آنها از ا

سپ وی  شت  خم کیی ی نبوس غرب ام شرق  کامالً کم چ زی هر»: یفتمی ا ست  دا سا  سی

 سد لولم خط ساسگ جا چوگ اما اوس، اهتر ای اهکاف ارای کوچک محلیهای جاسه. «نکاشتم 

شواد  خ لی ناهمواد ی سخت  زم ن   ااقی جاسه زیر جز ف بریذادی ارای جایی ه چ اوس س

  .«ک  ک حفادی جاسه سد تا اب کیک دا جاسه اوسیک مجبود» :یفت ای. مانکنمی

ست  ممکن کم کرس یماگ ای همراه حفاد مرس صرف  کاد این از ای ا  حال این اا. شوس  م 

سپ وی  کم زمانی شاد  تحت دا ای ا ست  ساس، قراد ف  این نبوسگ پذیرامکاگ ارای سل لی نتوان

 گنکاس انجام ارای سل لی: اوس آگ سنبال ام اسدپ وی  کم اوس چ زی این. ک ک مطر  طر 

یک می ای. کاد  این کت  ه چ چرا کم  دا این سل ل  کرسممی تالش فقط من» :یو   شدددر

 خواهم موانیی مطمن اً»: کرسممی فکرک م.  کشدددف اوس نکاسه انجام دا آگ[ مخااراتی]

  دس،اگذ آلگ ی سخت کوه از خواهکنمی عاقلی آسم ه چ کم مه کس نظر از یذشتم .«یافت

 من»، کم اوس زماگ آگ یویکمی خوسش کم طود هماگ. ک ک پ کا سل لی نتوانسددت ن ز ای

ستریت یالهای اچم خط این «.یرفتم خط از عبود ام تصم م   وش کای های اودس سد کم ا

شهای  ی محلیهای سازماگ  سد کم افراسی از دا کرسنکمی میاملم فریش ی خریک حق   اخ

  آگ طریق از کم عمومی عبود حق کم افراسی کرسمی جکا کرسنکمی کاد نقل ی حمل سفاتر

 السنب ام ای. کرسنکمی ک ترل دا ک ک حفادی مخفی تونل یک توانسددتمی شددهرینک یک

سخ  شی کاال ام مراوط قوان ن: اوس سواالت  این ام پا ست؟  نودی ف بر ک   چم ازهاج ام چ 

 ی چالم حفر کم افراسی از دا اسددتریتیال افراس همچ  ن خط این اسددت؟ ن از افراسی

  اا یریه یک کشدددک؟می طول مکت چم کاد این. کرسمی جکا اوسنک الک دا ف بریذادی



  تجه زاتی نوع چم ک ک؟ حفر تونل توانسددتمی دیز سد ک لومتر چ ک م اسددب تجه زات

 ااشک؟ ساشتم توانستمی هزی م چقکد کاد این اوس؟ ن از مودس

ست و  نام ام ساختماگ  ی داه مه کس یک دیزی ست ن  سد کم ییل امز، ا   زنکیی تگزاس آ

  آگ» ک ک،می یاسآیدی ییل امز کم طود هماگ. کرس سدیافتای م تظره غ ر تماس کرس،می

 پسر  کم سادم قکیمی سیست  یک من»: یفت ای. «اوس من سیستاگ  از یکی طرف از تماس

  خوس سپس  ".شونک  ساسه پاسخ  اایک کم سادس سوال  تا چ ک ای ی شکه،  مشکل  سچاد عمویش

 مودس سد ی ی رسمی تماس مرس این: »ک کمی یاسآیدی ییل امز. یرفت تماس اسدددپ وی

 این زیر ی زم ن این سد حفادی چگونگی ی، اسددتفاسه مودس ف بر نوع ی نمونم،های انکازه

سک می دا سواالتی  دیسخانم سپ وی  ایک ماه چ ک «.پر  ای از تا یرفت تماس ای اا سیااده ا

 شوس می آغاز کل ول ک از کم مایل پ جاه طول امای ف بریذادی ک کمی قبول آیا کم اپرسک 

ستی   دا ستم نمی من» :یفت ییل امز. ک ک سرپر سپ و . «شکم می یادس کادی چم ام سان   یا

شتری  اطالعات   جاهپ  ف بریذادی ارای کم چ زی فقط ی نکاس ای ام پریژه این مودس سد ا 

سپ وی،  م اگ، این سد. یفت ای ام دا اکانک ساشت  ن از مایلی   املع مکیر، اادسککیل  ج م ا

سک پ  نت شرکت  سااق  ش ز  ا سوگ  نام ام اومی شخص  یک ی 13کام ون ک   ارای دا جک

سپریک  دا شرکت  آنها. اوس کرسه متقاعک تونل سالدی م ل وگ 300 تخم  ی هزی م تأم ن   ا

   ی نامهای اا تقلبیهایی شرکت  پشت  سد دا ساز  ی ساخت  آنها چ ک هر نام کنک، نتودکز

 سیویک اادسککیل،  ج م پسر . اوسنک کرسه پ هاگ 9 جاب ی اس تیای  ایسترگ  نودث مان ک

سککیل    دا هاایالت ی شهرها  اا مشکالت میاملم  صکا  ی سر  ای تا آمک مکیره ه نت ام، ااد

 دس خوس مهادت چ اگ ییل امز آگ از پس. ازن ک تونل آنها طریق از اتوانک تا ک ک مرتفع

سانک  اثبات ام دا یذادی لولم سپ وی  کم د سککیل  ی ا ست ک  ای از ااد  ام اد پریژه کل تا خوا

 اد ن وجرسددی تا مسدد ر تمامپریژه  این هی، یفت ک، آنها» :یفت ییل امز. اگ رس عهکه

 .«دیسمی
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 سد آنها .اوسنک یذاشتم مسااقم  ایهایو ی ای کیانا سراسر   سد ش کایو،  ترک اا کادیهای یریه

 غرب ام یقتی. سه ک قراد زم ن سد دا لولم خط از مایل سم  تا سی اوسنک قاسد خوب دیز یک

س لوان ا  س کنک  پ   سد فوت صک  چ ک ام ایقات یاهی، شاگ سرعت  ی ارخودسنک س    ام د

  زا س    آگ ج س، یفت کمی آای س    آگ ام آنها: »کیویمی ییل امز. یافت کاهش دیز

شواد  آگ ام نفون ی. اوس سخت  آهک یوع  یک سدااده اادها ی اادها ای «.اوس س شاام  مو   اا م

  از اایک ام کم ساسممی توی د آنها ام من». کرسمی یفتگو پ س لوان ا یسازساختهای یریه

ست  احمقانم»یفت ک،می سیگری از پس یکی آنها ی اگذدیم، کوه چ ک   تم،یفمی من ی. «ا

ست،  احمقانم کم سانممی»  آنها ی «.سه م انجام دا کاد این توان ممی طریق این ام ما اما ا

س کنک، می س ر  یک ت ها این» یفتم،می من ی «چرا؟» پر شی    م  آدزیهای خاطر ام سفاد

 ام نکاشدت ک  یفتن ارای زیاسی چ ز آنها آگ از پس «.اسدت  آگ از ا ش ی ن سدت  مالک

 ای سیدیار مسدد ری ت   ر کوچکترین اا کم، اوس اسددپ وی ای، سیگر مشددکل. «ایه»جز

 سیگر طرف ام جاسه طرف یک از عبود داه یاهی چ ک از هر مثال، ع واگ ام. پلک کمی

  ثاات  های  تقاطع  این. کرسمی عبود جاسه  مرزهای  از اایک   لولم  خط ی شدددک،می م تقل 

 ای. ساسمی انجام شکیکی  داست  ی چپهای چرخش ییل امز - کرسمی عصبانی  دا اسپ وی 

ست و، » :یفتمی ست  دیی هزی م ثان م نانو صک  انکازه ام تو ا  نونا یک) یذادیمی من س

 «سهی؟ عبود مودب دا آگ توانیمی حکاقل آیا(. است ثان م یک م ل ادسم یک ثان م

سپ وی  سک  شخص  یک کم ه گامی کرسمی فکر ای. اوس نگراگ ا   چ زی ایر ک ک،می دی

شتباه  ست  چ زی هماگ میموالً شوس  ا ست،  نکرسه فکر آگ مودس سد شخص  این کم ا  ی ا

 فکر سکرنمی فکر آنها سدااده طب یی طود ام کم چ زهایی مودس سد تا کرس تالش ا ااراین

 اوس نممک. شوس  م تقل ن وجرسی  ام ی شکه  استم  ش کایو  کاالی اودس اوس ممکن. ک ک

شک  پذیرامکاگ کالومت دیسخانم از عبود   سادسرمایم های شرکت  از ارخی اوس ممکن. نبا

ستریت یال سد ازدگ اانک یک مثل   ک کیم چم ای کم ابرنک پی مخااراتی شرکت  یک یا ا

 کم سادس یجوس سیگری شددخص کم آخر نگرانی این. اکه ک انجام دا کاد این خوسشدداگ ی

 کم نظری صدداحب فرس هر اا. کرس نااوس دا ای ک ک حفادی دا ای مسددتق م تونل توانکمی

 رپ آلگ  ز کم اوس مطمنن هم ااز ای اما شکه،  خل ای کم کرسنکمی فکر آنها کرسمی صحبت 



 ماش  ارای چ زی کم ه گامی» :یفت ای. ک  کمی مطر  دا خوس نگرانی کم است  افراسی از

 «.است آگ انجام حال سد سیگری شخص قطیاً ک  کمی فکر االفاصلم شوس،می آشکاد

 س،شو  تمام اشلولم خط کاد یقتی کم اوس این نکرس خطود ای نهن ام هریز کم چ زی ت ها

ستریت یال ست . نخرس دا خط این ا  محل همچوگ خط این کم کرس فرض ای: ارعکس سد

 سدااده پریژه انجام زماگ تا حام انش ی ای سل ل، هم ن ام شایک . اوس خواهک طال جستجوی 

 آنها کم چ زی. اوس پ چ که مویدددوع این. اوسنک نکرسه فکر خط این فریش چگونگی

  چم کسانست نمی آنها. ااشک کم اب کم اوس ادزشم ک  صودتی  سد، سرعت  یی ی فریخت کمی

  ارای سرعت  سد مزیت ساشتن . کرسمی حکاکثر دا خط این اازاد ادزش، سرعت  ازای سدجم

شت؟  ادزش چقکد متحکه ایاالت سهام  اازاد سد یاحک اازیگر یک شتراک  سا های مزیت ا

 سواالت،  وعن این ام پاسخ  ارای اوس؟ چقکد اازاد این سیگر اازیگر پ ج ی ا ست  ارای مشاام 

 تسرع  قبال از توان کمی پول چقکد متحکه ایاالت سهام  اازاد سد اگیرمیاملم اکان م اایک

 نای کس ه چ» :یویکمی اسددپ وی. سه کمی انجام دا کاد این چگونم سق قاً ی، ا ایدنک سد

 «.اوس مشکل این ی ش اختنمی دا اازاد

  ایمپ ق مت از کم حراج نوعی یی ی - ک  ک اریزادای م اقصم  حراج یک تا کرسنک فکر آنها

  شددرکت یک توسددط خط این تا یااکمی کاهش قکد آگ ق مت ی شددوسمی شددریع ااال

. شک می ارخودساد انحصاد  از شرکت  آگ صودت  این سد کم شوس،  خریکه یاحک یاستریت یال

 رضف آنها کم سالدی م ل ادسها تأم  ی صدد کیق یا اانک یک آیا کم نبوسنک مطمنن آنها

  :مان ک ع ایی ی اا نکاشددت ک سیسددت ی پرسازسمی دا ساشددت ادزش انحصدداد این کرسنکمی

 الدس م ل ادسها آمریکایی میمولی یذادسرمایم  یک ام خوس چ ز همم فریش اا اادکسکیل »

  دا تب لری نام ام صدد یت مشدداید یک آنها. شددونک مطر ها دیزنامم سد «آیدسسدمی پول

  دا اادکسکیل ج م توجم «ثان م م لی یک ادزش» ع واگ تحت ای مقالم کم کرسنک استخکام

سی    ارای یذادیق متهای داه از یکی کرسمی فکر تب. اوس کرسه جلب خوس ام ستر  ما س

ست  این خط این شخص  کم ا صطال   ام آگ از ک  م م سترسه  تجادت ا  ی ن ویودک ا ن ی

. تیآ میامالت ی نقکی گی ا ن ساسه سایدی یک آیدس، سست ام پول تواگمی چقکد ش کایو

 سد ی ش کایو سد A سهم ق مت ناچ ز اختالف از استریتیال اانک یک ایر زس تخم ن تب



  ارآیدس اسامم سد ای. کرس خواه ک سوس  سال  سد سالد م ل ادس 20، ک ک ارسادیاهره ن ویودک

 دقاات سالد م ل ادس 20 این کسددب ارای شددرکت صددک چهاد ار االغ آگ از پس کم کرس

شت  خواه ک ن از آنها همم ی کرس خواه ک   قراد شهر  سی این ا ن خطترین سریع  سد تا سا

 . اوس خواهک خط این آنها از تا سییست ارای مکاگ ت ها ی اگ رنک

  اا ای شددک ااعث ی ساشددت، تطب ق اازاد این از اسددپ وی حس اا ارآیدسها این سیی هر

 کچ  دا ا ل هر اما «. سادیم تونل حفاد چهادصک  ارای ا ل سییست  ما» اگویک، خوشحالی 

س ادی  اا نزسیک از کم کرلی ارناگ ک  م؟ حساب   ی وس،ا کرسه کاد چااک اگیرمیاملم از ا

  یذادیق مت» :یویکمی افریشک،  آنها ام دا ای شبکم  تا اوس شکه  استخکام  اسپ وی  توسط 

 آنها. «زن ممی حکس فقط ما همگی مانک،می هوا سد خ س انگشددت یرفتن مان ک یاقیاً

  موجوس مخااراتی خطوط ق مت اراار سه تقریباً کم کرسنک مطر  دا ماه سد سالد 300.000

 نامم هاجاد یک ی اپرسازنک پرساخت پ ش اوسنک حایر  سهام  اازاد ارتر اازیگر سییست . اوس

 هنپ اانک کم انییرمیاملم. ک  ک امضا  سال  پ ج ارای سالد م ل وگ 10.2 ازای ام سالم  پ ج

  س زسه  کم ساشت ک،  ن از ن ز س گ ال  ک  که تقویت نگهکادی ی خریک ام کرسنکمی اجاده دا

س ر  سد ک  که تقویت سایت  شت  قراد پهن اانک م ست  از یک هر هزی م .سا  ریمیاملم سیی

 .  دس کمی سالد م ل ادس 2.9 مبلغ ام کل مجموع یا اوس، سالد م ل وگ 14 حکیس

 ایک سال  یک. نکاشت ک  اطالع پهنهای شبکم  یجوس از احتمالی مشتریاگ  2010 ایایل سد

 انگ ز ح رت خط این کم این ارای آنها. اوس داز یک همچ اگ خط این، تونل حفر آغاز از

 نای انجام ارای خوس قصک  اعالم حتی یا خط این یااک کاهش ارسادی کپی احتمال ی امانک

  تکم ل از قبل ماه سم  یی ی، 2010 مادس تا یرفت ک تصم م  ی ساشت ک  نگم مخفی دا کاد

 کم قکدتم کی ی ثریتم ک مرساگ ام. ک  ک صددبر، آگ فریش ارای تالش از قبل ی، خط

ست ک می شاگ کسب  خوا  رلیک ارناگ شکنک؟ می نزسیک اایک چگونم ک  ک مختل دا یکادهای

 یکی مک ک  م پ کاها شرکت  این از یکی سد دا شخصی   تا اوس این کلی شگرس : »یویکمی

سک،   می دا ای ما از س ک   می مرا شما ، یوی ممی ما ش ا  ج م سدااده چ زهایی یک ی ش ا

 تا .ک  م صحبت  شما  اا آگ سدااده خواه ممی کم سادیم چ زی ما. ایک ش  که  اادکسکیل 

شویم  موفق کم زمانی ست  آگ کم اگوی م شما  ام توان منمی ن  ماش  از حال، هر ام ی،. چ 



  دیش این ام آنها «.ک  ک امضا دا[ افشایری عکم توافق] NDA یک کاد از قبل خواه ممی

 . دفت ک استریتیال ام خفا سد

  افراسی اا آنها «.ساشددت ک حضددود اجرائی مکیراگ جلسددات تمام سد» :یویکمی اسددپ وی

س اد  یاک ش ایل ن. اوسنک مالی اازادهای سد افراس پرسدآمکترین جزء کم کرسنک مالقات  یا

سپ وی . اوس نااایدی آنها از  اما کنبوسن مطمنن کم یفت کمی من ام ایکاً افراس» :یویکمی ا

 یک ها،آن ترسیک ی شک  ا  ی پ ش اا ای. «ک  م صحبت  ای اا حال هر ام ذادگا یفت کمی

شم  شت  سد چهاد نق سری    تونل اا دفتم دفتم دا آنها ای. ارس خوس اا فوت ه ش ا  خوس سرا  آ

ست ک می مکدک افراس ن ز آگ از پس حتی. کرس   ینود ف بر خط یک توان کنمی شما . خوا

 چ ک اا ات ی ک  که تقویتهای سایت اما اب   ک، دا است شکه سفن زم ن زیر فوت سم کم

شاهکه  قاال حجم فوت هزاد تر یی ف  ی محو شوس می م تقل کم همچ اگ نود. اوسنک م

 ما شدد کایو از انتقالیهای سدد گ ال. شددوسمی کمتر آگ ساسه انتقال قاال ت ی شددوسمی

  تقویت ارای ام یهای جایگاه ی، شدددکنکمی تقویت مایل 11-10 هر اایک ن وجرسدددی

  از یکی. اوس شددکه سدداختم مسدد ر طول سد ساسنکمی انجام دا کاد این کمهایی ک  که

 بالًق اما، هست ک ای پ لم ش لم  ایهای آسم شما  کم سانممی من» :یفت آنها ام هایرمیاملم

 کتم ام اسپ وی  «.اب  م محل این از عکسی  خواهم. میاوسم نش  که  چ زی شما  سدااده

  کرسمی ایم ل مرس این ام ک  که تقویت ساخت  سست  سد محل از عکسی  دیز هر ماه سم 

 . است ساخت حال سد یاقیاً آگ کم سهک نشاگ تا

شتر  دفت، ا ن از آنها شک  ی نااایدی یقتی ستریت یال افراس ا   همم مالبت. کرسنک تیجب ا

 سالد م ل وگ 14 ازای سد من کم پرس کنک می دا سست  این از متکایلی سواالت  هم ااز آنها

  .(یکی یاریشددتدفت جهت هر ارای نودی، ف بر سی) ک م؟می سدیافت چ زی چم هزی م

  اخت اد سد دا افراسی ما) افتک؟می اتفاقی چم شددک قطع الکیزد یک توسددط خط این ایر

  خواه ک انکازیداه ساعت  هشت  سد دا خط ی کرس خواه ک ارطرف دا مشکل  این کم سادیم

 ضعر اا) است؟  کجا آگ )خط یا مس ر پشت باگ(   آپ اک افتاس کاد از شما  خط ایر .(کرس

سی    مالی هایصودت .( نکادس یجوس آپی اک، پوزش ساار  انجام از قبل ما کمای شکه  ح

.( سال  پ ج سد ام،) ک  ک؟ فراهم توان کمی زمانی چم دا سادیم ن ازها شرکت  اا یکادکسب 



س کنک  دا خوس سواالت  آنها ای کم اا اما شاگ یزی م ی پر سی  دا های ست ، کرسنک ارد    کنتوان

سم  اتاق سد تاجری دیز یک. ک  ک پ هاگ دا خوس تیجب ستم    حرکت ای جل ش   ای ی اوس ن

، های»زس، فریاس ی پریک خوس جای از نایهاگ ساس،می یوش اسدددپ وی هایحرف ام یقفم

 «!عال م

سپ وی  سم  این ا ست  خ لی دا جل شت  سی سات  این سد کم چ زی. سا  ما شک نمی یفتم جل

 یحت کم کرسنکمی ت   ر طودی مالی اازادهای .اوس جالب شک می یفتم کم چ زی انکازه

 سرعت ی انساگ جای ام کامپ وتر از استفاسه. کرسنکنمی سدک کامل طود ام همها ایحرفم

 میاملم از جکیکی انواع اوس، آیدسه یجوس ام دا استریتیال اگیرمیاملم از جکیکی طبقم کم

 ازن  کم این اکیگدا  شکگ پولکاد سریع دیز آگ ام تا ککام ه چ افراس یها شرکت. زس دقم دا

شک  ی د  اا ست ک  کم آنها سه ک تو  این :اوسنک نکرسه تجرام، آیدنک سدمی پول چگونم یا ه

سپ وی . اوسنک پهن شبکم  هکف مخاطباگ افراس ستراتژی  سد ک جکایی ام ا   یمیامالتهای ا

سازیاد  ست م نمی هریز ما» :یفت ای. ساسنمی اهم تی آنها نا    مارس  نظر امای یونم ام خوا

 یاک ش اما. نگفت ک هم آنها ی نپرسددد ک ای. «آیدنک سدمی پول چگونم آنها سان ممی کم

س ادی  شاگ  آنها از ا ستگی  عامل سی ام آنها تجادی یجوس کم ساس ن شت  ا   ترسریع  یکی سا

 ام سه کمی انجام آنها آنچم کم این سیگری ی سددهام اازاد سد افراس سددایر از کرسگ عمل

شک  آتی میامالت ام نقکی گی )سیادی( آدا تراژ ساسیی   رلیک ارناگ مثل آنها از ارخی. نبا

یرنک : »یویکمی ش ک  م کریثان م یک ازای سد دا خوسهرچ ز  حا  م کریثان م یک) !«افری

ست  ثان م م ل ون وم یک شخص  .(ا . وسا مهم آنها ارای انکازه این ام تا سرعت  چرا نبوس م

 خطر احسدداس ترسددریع جکیک خط این یجوس از آنها کم اوس این اوس مشددخص آنچم

  ام ایر کن، صددبر ثان م یک:» یفتمی شددخصددی  کم ک کمی یاسآیدی کرلی. کرسنکمی

. ک  م استفاسه  خط این از اایک، سه م اسامم خوس موجوسهای استراتژی  اجرای ام اخواه م

 ام من سفتر از ایک شما . نکادیم ک  کمی سدخواست  شما  آنچم هر پرساخت جزای چاده ما

 .«کرس خواه ک صحبت آنها اا ی دفت خواه ک من دقبای تمام سراغ

سوگ  تجادی شرکت  دئ س مولهال ک سادگ شم » :یویکمی تریکی   دیود هاس   راارا سد یاک 

  مکنکآ من سفتر ام کم زمانی. ا ریگ یکیار من سفتر از یفتم من یویم،می شما  ام دا آنها



ستم نمی شتری  حتی ی. ک  ک آغاز دا خوس کاد ماه یک ظرف اوس قراد کم ک م ااید توان  اگم

 اوسیم نوشددتم SEC ام کمای نامم خوانکگ طریق از دا ما آنها! شدد اخت کنمی هم دا خوس

   .«پذیرس؟می دا یکادکسب خطرات از نوع این کسی چم. .. .اوسنک کرسه کشف

 اسددتریتیال افراس پرساخت، پ ش م ل وگ چ ک عالیه ام ماه سد سالد 300،000 ازای ام

شتر  توان کمی ستریت یال افراس سازترین پول از ا    از ان کتومی کم طودی ام سدآیدنک پول ا

 نقطم، آگ سد: »یویکمی کرلی. شددونک ارخودساد ساسنکمی انجام آنچم اسامم ارای حق این

سکیل  سیویک «.شونک می کفری آنها سم  یک از پس اادک سپ وی  ام دی فریش، جل  ی رسک ا

سپ وی  اما، اوس عج ب. مت فرنک ما از افراس این یفت، شق  ا صمانم  ارخودسهای این عا   خ

  زا آنها همم ی ااش ک،  نشستم   م ز سیگر طرف سد نفر سیازسه کم است  خوب: »یفت ای. اوس

 ریک،خ خواه ک دا آگ نفر چهاد ت ها یفت کمی ما ام زیاسی افراس ااش ک، عصبانی شما سست

 کرلی ارناگ.( خریک دا خط این تریکی   دیود هاسسددوگ) «.خریکنک دا آگ آنها همم یلی

  خابانت آنها ایر حتی چوگ ابریم، جلسددم این ام دا سگ توان منمی یفت م کم ما» یفتی

   «.سهک انجام یکادکسب عصبانی افراس اا خواه کنمی کسی ااش ک، نکاشتم سیگری

 شددکه شدد اختم کمتر ی کوچکترهای شددرکت از نتودکز اسددپریک فریشدد کیاگ کم یقتی

ستریت یال   راگاح از پس مالی سن ای ساخلی نمای کرسنک، مکاگ نقل ازدگهای اانک ام ا

  طخ اسپریک شرکت کم ساشت اصراد مرموز، ی عاسی غ ر اطود یریپ، س تی. شک  ترجذاب

 هک،س مس ر ت   ر ج وای م هتن سد آنها سفاتر ام کادترت، سد نزسک ک ادی ساختماگ از دا

اا   دا خط این هکف کل ی افزیسمی زماگ ام ثان م م لی چ ک کمهایی چرخش یها پ چش

ست      قرادساسی اما ارسنک پی خط این امت از ام همگی سیگرهای اانک. کرسمواجم می شک

 این مک کسی  قرادساس این طبق. اوس کرسه متوقف دا آنها اوس کرسه ادائم اسپریک  شرکت  کم

 مک اانکی هر. ک  ک استفاسه  آگ از سهک اجازه سیگراگ ام توانست نمی کرسمی اجاده دا خط

ست می کرسمی اجاده خط این دیی ار دا محلی صی    تجادت ارای آگ از توان صا   خوس اخت

  سیتمحکی یک اسپریک  ارای این. اوس مم وع سالالگ اا آگ یذادیاشتراک  ام ی ک ک استفاس 

. اوس ااادزش ساشت ک  سسترسی   آگ ام کم کمی افراس ارای خط این: دس ک می نظر ام آشکاد 

ضای  یک ایجاس صی   ف سانی  ارای ت ها، عمومی اازادهای ساخل سد خصو   اوسنک مایل کم ک



 کادم کاگ از یکی. اوس خط این امت از تمام اپرسازنک، عضدددویت حق سالد م ل وگ هاسه

سپریک  ستریت یال ازدگهای اانک اا کم ا   از سوئ س  کرسیت» :یویکمی کرسمی مذاکره ا

  ادم کک «.ازن ک ت غ دا مشتریانشاگ   سازیک می قاسد دا افراس شما  یفت ک آنها، دفت سد کوده

ست  حرف این کم ا ایدس سل ل کرس سیی  ست  سد  دس یلی -اوس آگ ازتر پ چ که یلی- ن 

ست لی  مودیاگ سیگر، سوی  از. کرس خوسسادی قرادساس امضای  از سوئ س  کرسیت نهایت  ،ا

سپریک  شرکت  ام  آیا اما "یوی م،می ما". سه ک ت   ر دا زااگ اایک شما  یفت، ی اریشت  ا

  اپت ک ما مسدنلم  مسدلماً،  "یوی ک،می آنها ی" هسدت ک؟  موافقها محکیسیت این اا شدما 

ست  شت  قبولی قاال انکادپذیری آنها کم کرسیممی سازی  یاژه طودی دا آگ اایک ما". ا   مسا

ش ک  ست لی  مودیاگ ".اا ست می ا شک  قاسد خوا شی  ام اا  کم ک ک میاملم خوسش ارای دی

شتریانش  ارای نتوانک ست نمی اما ک ک میاملم م سک  نظر ام خوا .  اهکخومی طود این کم ار

  کادم ک. اوسترین سدداسه سدداکس یلکمن اا میاملم ،اسددتریتیال ازدگهای اانک تمام از

 .  "نکاشت قرادساس امضای اا مشکلی ه چ یلکمن": یفتمی اسپریک

 این نایهاگ آیدسنکمی دیی خط این ام اسددتریتیالهای اانک ازدیترین کم طود هماگ

 .شک متوقف کلی ام خط

س ر  طول تمام سد هاییچالش شت  یجوس م  سیی  ااد شش  آنها ش کایو  ترک از پس. سا

 آنها. اوسنک خودسه شکست   یلی ازن ک تونل فوت 120 کالموت دیسخانم زیر تا اوسنک کرسه

  لچه کم قکیمی تونل یک ام کم ک  ک پ کا سیگری داه ی ک  ک دها دا کاد خواسددت کمی

 ادترتک از خریج از پس ک  که تقویت سایت  ایل ن. ارخودسنک اوس مانکه استفاسه  اال سال 

 ایی د زم ن مالک. اوس شکه  نظریرفتم سد ن وجرسی  آلفا، سد خریک مرکز یک نزسیکی سد

سپ وی . نبوس سایت  سانکمی کم یفتمی مرس آگ»: یفت ا ست  قراد این    هکف جود یک ا

ستی  شک  تریدی سایگی  سد خواهکنمی ای ی اا شک!  آگ هم شم  اا شکال  هم    ا ریگ سد هاییا

   «.ااش ک آنها مراقب اایک شما کم سادس یجوس

سپ وی  کم چ زی آگ از حتی پ س لوان ا    از گآمک اا خط. اوستر سخت  هم کرسمی تصود  ا

 دیسخانم شددرقی حاشدد م ک اد سد سدسددت، سددانبری سد کوچک ج گل یک ام شددرق،

سکوه ا    س کگ  م تظر ی شک  متوقف آنجا سد کم کرس، ارخودس سا . شک  اش غرای ن مم د



 خ لی دیسخانم از ناح م این. کرسمی عبود سدداسددکوه ا از اایک آمکمی غرب از کم خطی

 وسا سادا دا دیسخانم زیر سد تونل حفر قاال ت کم ساشت یجوس جهاگ سد متم یک. اوس یس ع

 ارزیل سد متم این ،2010 سال ژیئن سد. ساشت هزی م سالد م ل وگ 2 آنها ارای آگ اجاده ی

سپ وی . اوس ست،  ارزیل سد کم سادیم ن ازای متم ام ما» یویکمی ا   راگنگ کامالً خبر این ا

 متوان می ما زمانی چم. است  متم این از استفاسه  حال سد کسی  است  اکیهی. است  ک  که

 غلبم پ سدد لوان ا مقاماتهای مخالفت ار لحظم آخرین سد آنها «ک  م؟ اسددتفاسه آگ از

  یرینز قسمت  از کاال کش کگ  ی ات یهای سکل سد سودا   حفر اا تا یافت ک اجازه ی کرسنک

 .سه ک عبود دیسخانم از دا خط، پل

شتن  سر  پشت  اا. ساس اجتماعی مشکالت  ام دا خوس جای ف ی مشکالت  نقطم آگ سد  یذا

.  ج وب ام سیگری ی دفتمی شمال  ام قسمت  یک کم طودی ام شک می تقس م  جاسه پل،

ست ک می ایر ست  ان ام، ک  ک سفر  شرق  سمت  ام مستق م  خوا  این. ککرسیمی ارخودس ا

  شکه  نوشتم  آگ ار کم دسک می پایاگ ام خاکریز ک اد سد تاالو یک نزسیکی سد سدست  جاسه

 مک کرسنکمی مسکیس دا خط این مس ر ازدگ پادک    سی. آمکیک خوش سانبری ام است، 

  االارهایا سد استفاسه مودسهای کاال س می، ط اب تول کک  که شرکت یک ام آنها از یکی

  ارای. ساشت  تیلق مادکتز ییز نام ام قکیمی غذایی مواس فریشگاه  یک ام سیگری ی، اسکی 

سک  سانبری  ج گل سد خوس سیگر ن مم ام خط این ای کم سط  از اایک ار  سی این از یکی ی

صودت  غ ر سد یا کرسمی عبود پادک     سی هر صاحباگ . زسمی سید دا شهر  کل اایک ای 

  !اکیماگ هم ی مخالف هم یا اوسنک، اکیماگ یا مخالف یدکز یایردیپ ی مادکتز ییز شرکت 

ست  آنها ست و . کرسنکنمی اجاات دا ما تماس سدخوا   طتوس  ایالت تمام» یفتمی ییل امز ا

  یوی کمی شددما یقتی اسددت، یرفتم قراد اسددتفاسه سددو مودس سدد   نغالهای شددرکت

 «.شونکمی مشکوک همم ک  ک، حفادی خواه کمی

 ی زماگ ماه چ کین، ازنک سید دا آگ شهر،  یسط  از عبود جای ام ایر کرس محاسبم  اسپ وی 

س رش  ام م کریثان م چهاد ی هزی م زیاسی مقکاد یافم  م  کاد این همچ  ن. شک  خواهک ا

سپریک  شرکت  شک می ااعث س یالهای اانک ام موقع ام دا کاال این نتوانک نتودکز ا   تریتا

س ک  سالد م ل وگ 10.2 داها چک مبلغ تجاد ی اگیرمیاملم ی سهک ادائم  کم فرسی اما. ا وی



  بانیعص  خ لی اسپریک  محلی پ مانکاد از سالیلی ام کرسمی اساده دا س می  ط اب کادخانم

  کرسیم اساده دا ییزمادکتز کم فرسی ام سسترسی. کرسنمی صحبت آنها اا کم طودی ام اوس

 ست، ا یلف تودنم ت یک سد ای کم یفت اسپریک  شرکت  ام ای م شی  ی اوستر سخت  حتی

سترس  سد ی ست  س سپریک  ام اطالع اکیگ ای. ن  صم م  نتودکز ا ش  تا اوس یرفتم ت   هاسپ 

سی    همراه ام ناچ ز دقمی شش  عج ب ستر سرعت  ای ترنت ام دایگاگ س   قراد ازای سد پر

  از خط این. ک ک دس دا اوسنک کرسه ادائم آنها کم پادک  گش زیر سد فوتی سه خط یک ساسگ

  کک امضا  دا قرادساسی تا نکاشت ای عالقم دئ س. کرس عبود ای سازی  است ی  کادخانم ک اد

 . کرسمی سشواد دا است ی کادخانم یسترش کم

. شددک متوقف کاد ی یرفت قراد زم ن سد سددانبری پل پای ن تا خط 2010 جوالی سد

 جودی ینا ی ک  م صحبت  یککیگر اا اایک ما یانک مانکه ا ریگ ما ف برهای» یفت اسپ وی 

  یایردیپ افراس دفتاد نشددک، متوجم کامالً هریز ای کم سالیلی ام آگ، از پس .«شددوسنمی

ستانم  سپریک  کم این از ایک دیز. پذیرفت ک دا قرادساس آنها. شک  سی   یمرال ماسام حق نتودکز ا

   نایل آیدس، اکست  دا س می  ط اب سازنکه  کادخانم پادک    زیر سد فوتی سه مس ر  یک

  ین وجرس  ام ش کایو  از اریشت  ی دفت سفر  مکت» یکرس م تشر  دا خوس دسمی  اطالع م

 تی  ن دا مایل 940 از کمتر سد دس کگ  هکف آنها «.است  یافتم کاهش ثان م م لی 13 ام

شت  طول مایل 921 خط این. کرسنک محقق دا آگ ی اوسنک کرسه سپ وی . سا   این» :یفت ا

 ».ا  کمی خوس ام ص یت این مواقع ایضی کم اوسای لحظم ازدیترین

ست ک نمی خط این یجوسآیدنکیاگ ام از یک ه چ آگ، از پس حتی  چطود خط این کم سان

ستفاسه  مودس توانکمی س  چرا؟- یی ی خط این مودس سد سوال  ازدیترین. ی رس قراد ا   یارد

 سد افراسی کم اوس این سانسددت کمی آگ سددازنکیاگ کم چ زی تمام. مانک ااقی نشددکه

ستریت یال ست ک می دا خط این شکت  ام ا ست ک می همچ  ن ی -خوا  پ کا هاییداه خوا

 یک اا اسپ وی  جلسات  ایل ن از یکی سد. ااش ک  نکاشتم  سسترسی   آگ ام سیگراگ تا ک  ک

ستریت یال ازدگ شرکت   کرسه اعالم شرکت  دئ س ام زیر شر   ام دا خطش ق مت ای ،ا

  یا سالد م ل وگ 20 ی پرساخت پ ش ع واگ ام مخادج عالیه ام سالد م ل وگ 10.2: اوس



شتر  ساط  ع واگ ام ا   دئ س یقتی. ک ک فکر آگ سدااده اایک ای کم یفت شرکت  دئ س. اق

 !«ک  ک؟ اراار سی دا ق مت توان کمی آیا»: پرس ک سوال یک ت ها اازیشت

 

 

 ادامه دارد ...

بزودی نسخه نهایی و رایگان کتاب در سایت نشر نوین منتشر 

خواهد شد.
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