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کبپیتبى ًیکاًسیص
ثزای هي کِ ّویطِ ثب ثلیط اٍکی ضسُ ٍ طجك همزرات َّاپیوبیی یک سبعت ٍ ًین
لجل اس پزٍاسّبی زاذلی  ٍ -زٍ ثزاثز ایي هست زر پزٍاسّبی ذبرجی  -زر سبلي اًتظبر
فزٍزگبُ هٌتظز ًطستِام ٍ رٍسًبهِ هیذَاًن ،چْبرضٌجِ گذضتِ یک استثٌبء ثَز .ثسٍى ثلیط
ٍ ثسٍى ثزًبهِریشی لجلی راّی فزٍزگبُ هْزآثبز ضسُ ثَزم .تزهیٌبل زٍ یب چْبر ّن ثزاین
یکسبى ثَز .ضتبثی ّن ًساضتن چَى اسون زر فْزست ّیچ پزٍاسی ًجَز کِ اس آى جب ثوبًن.
فمط یک ظْز پبییشی زلپذیز ثَز ٍ فزٍزگبّی کِ هثل ّویطِ زٍست زاضتن .عاللِء هي ثِ
فزٍزگبُ  -اعن اس فزٍزگبُّبی کَچک ٍ هحلی ٍ فزٍزگبُّبی ثشرگ ٍ ثیيالوللی -لصِ
هفصلی است کِ فعالً ثِ آى ًویپززاسم ٍ ثبیس رٍسی زرثبرُ آى یبززاضت هستملی ثٌَیسن.
آى رٍس سْن هي اس ذسهبت ایي فزٍزگبُ یک صٌسلی زر پزٍاسی ثِ سَی هطْس
ثَز ،کِ اٍلیي آىّب زر ثعساسظْز ثزای سبعت یک ٍ پٌج زلیمِ پیصثیٌی ضسُ ثَز .الجتِ
اهیس چٌساًی ثِ یبفتي جبیی ذبلی زر آى پزٍاس ًساضتن ٍ ثیطتز ذَزم را ثزای پزٍاس یب
پزٍاسّبی ثعسی آهبزُ کززُ ثَزم .هیزاًستن کِ آذز ّفتِّب تعساز هسبفزاى ثیطتز اس
رٍسّبی زیگز است ٍ هطْس ّن هثل ّویطِ هتمبضی فزاٍاى زارز .ثب ایي حبل ،ثِ زفتز
فزٍش هستمز زر سبلي هزاجعِ کززم تب ضبًس اًسکن را ثزای ّویي پزٍاس اٍل اهتحبى کٌن.
هعوَالً آذز ّفتِّب لیست اًتظبر طَالًیتز ٍ ضبًس گزفتي ثلیط کوتز است .اهب گَیب
آى رٍس ًیکثرت ثَزم ٍ ثب ّویي ًیکثرتی زر کوتز اس ًین سبعت زر رزیف اٍل ّوبى
اٍلیي پزٍاس ًطستن .پزٍاسی کِ ذلجبًص کبپیتبى ًیکاًسیص ثَز! الجتِ ًِ اٍ را هیضٌبذتن ٍ
ًِ اکٌَى هیضٌبسن .ثسیْی است کِ ایطبى ّن هزا ًویضٌبسس .فمط زر ایي سفز گَیی
ًیکاًسیطی زر ًبم ذلجبى ثب ًیکثرتی هي زر گزفتي ثلیط ّوزاُ ثَز .الجتِ ٍاضح ٍ هجزّي
است کِ زر ایي ّوشهبًی ّیچ ارتجبط یب ّوجستگی هعٌیزاری ٍجَز ًسارز .فمط ثْبًِای
است ثزای ًَضتي ایي یبززاضت کِ اتفبلبً زر آى ّیچ اتفبق هْوی ّن رخ ًویزّس .فمط
ثجت یک ذبطزُء پبییشی است ٍ ًِ چیشی ثیص اس آى.
زر هسیز رفت ٍلتی اسن ذلجبى اعالم ضس ،هسبفزی کِ پطت سز هي ًطستِ ثَز گفت:
عجت! ذلجبى ایي پزٍاس کِ فبهیل هبست! اٍ ّن ًیکاًسیص است .هي ّن ثب ذَزم گفتن
ذسا را ضکز کِ زر ایي َّاپیوب حسالل زٍ ًفز ًیکاًسیطٌس ٍ ایي را ثبیس ثِ فبل ًیک
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گزفت .اهب ثِ سزعت ایي اسن ٍ ایي گفتگَ را فزاهَش کززم تب ایٌکِ زٍ رٍس ثعس زر حبلی
کِ زر پزٍاس هطْس  -تْزاى ًطستِ ثَزم زٍثبرُ ایي اسن را ضٌیسم :ذلجبى ایي پزٍاس ًیک
اًسیص ٍ همصس هب تْزاى است! اگز زٍثبرُ ایي اسن را ًطٌیسُ ثَزم لطعبً ثزای ّویطِ اس
ذبطزم فزاهَش ضسُ ثَز .اهب تکزار زاستبى گزفتي ثلیط زر فزٍزگبُ هطْس زر ّوبى پزٍاس
ٍ ثب ّوبى ذلجبى ایي اسن را زٍثبرُ ثِ ذبطزم آٍرز.
صجح جوعِ زٍثبرُ ثسٍى ثلیط راّی فزٍزگبُ ضسم .اهب ایي ثبر فزٍزگبُ هطْس ٍ ثب
اهیسی ثیص اس زٍر رٍس پیصَّ .ا هثل چْبرضٌجِ هعتسل ٍ هالین ثَز .هثل ّویطِ ّن
ثیطتزیي پزٍاسّب ثِ همصس تْزاى ٍ ثبس ّن سْن هي اس آى ّوِ پزٍاس فمط یک صٌسلی ثَز،
کِ اهیسٍار ثَزم ًصیجن ضَز ًِ .تزجیحی زر ضزکت َّاپیوبیی زاضتن ٍ ًِ ضوبرُ رزیف
آى اّویتی زاضت .سهبى ّن ذیلی هْن ًجَز ٍ ضتبثی ثزای رفتي ًساضتن .فمط ثبیس ذَزم را
لجل اس سبعت ّطت صجح فززا کِ کالس زاضتن ثِ همصس هیرسبًسم .ثٌبثزایيّ ،ز
َّاپیوبیی کِ ثِ تْزاى هیرفت ثزاین ثْتزیي گشیٌِ ثَز.
جوعِ اس ّز جْت تکزار چْبرضٌجِ ثَز ،ثی ّیچ کن ٍ کبستی .پبییشی زلپذیز ٍ
فزٍزگبّی ًسجتبً آرام .الجتِ چَى پٌجطٌجِ ثِ چٌس آصاًس َّاپیوبیی سز سزُ ثَزم ٍ ّوگی
ثب لطعیت اس پز ثَزى ّوِء پزٍاسّبی تْزاى تب یکطٌجِ آیٌسُ ذجز هیزاًٌس ،ذَزم را ثزای
اًتظبری چٌس سبعتِ آهبزُ کززُ ثَزم .زر چٌیي ضزایطی فمط زر صَرت ًیبهسى تعسازی اس
هسبفزاى زر ّز پزٍاس چٌس جبی ذبلی هیهبًس کِ اگز ذَشضبًس ثبضی یکی اس آىّب ثِ
ًبهت ثجت ذَاّس ضَز ٍ گَیب اهزٍس ّن ثِ ذَشضبًسی چْبرضٌجِ ثَزم.
سبعت زُ صجح اهزٍس ثَز کِ زٍثبرُ ثسٍى ثلیط اهب ثب اهیسی کِ ثزذبستِ اس تجزثِ
هَفك زٍر رٍس گذضتِ ثَز ٍارز فزٍزگبُ ضسم .ثِ ثبجِ فزٍش لیست اًتظبر هزاجعِ کززم ٍ
اس هسئَل آى لسوت سزاغ ثلیط تْزاى را گزفتن .ذَزم را ثزای زیسى فْزستی طَالًی اس
هسبفزاى زر اًتظبر یب حتی ضٌیسى پبسد هٌفی آهبزُ کززُ ثَزم .الجتِ ذَضحبل ثَزم کِ ثِ
اًساسُ چٌس سبعت کتبة ٍ همبلِ زر چوساًن زاضتن کِ سزگزم ذَاًسى آىّب ثبضن .هسئَل
فزٍش کِ هزز هیبًسبل ٍ ذَشاذاللی ثَز ثالفبصلِ گفت :یک جبی ذبلی ثزای پزٍاسی
کِ زر حبل رفتي است زارم ٍ اگز عجلِ کٌی ثِ آى ذَاّی رسیس .ثب ذَضحبلی ٍ ثِ
سزعت کبرت هلی ٍ کبرت ثبًکن را تحَلیص زازم ٍ اٍ ثیزرًگ ثلیط را صبزر کزز ٍ
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ثْبی آى را اس کبرتن ثززاضت ٍ گفتّ :وزاُ ّوکبرم سزیع ثزٍ ٍ کبرت پزٍاست را اس
کبًتزی کِ زر حبل ثستِ ضسى است ثگیز ٍ ذَزت را ثِ ذزٍجی سِ ثزسبى .عجلِ کي!
ثِ سزعت کبرت پزٍاس را گزفتن ٍ اس هیبى جوعیتی کِ زر صفی طَالًی هٌتظز عجَر
اس گیت ثَزًس ،ذَزم را ضتبثبى ثِ اثتسای صف رسبًسم .صفی کِ اس آى عجَر کززم هزثَط
ثِ پزٍاسّبی ثعسی ثَز .پس اس عجَر اس گیت ثِ سَی ذزٍجی سِ زٍیسم ٍ سَار اتَثَسی
ضسم کِ هٌتظز آذزیي هسبفزاى پزٍاس تْزاى ثَزم .چٌس زلیمِ ثعس رزیف چْبرم  -کِ اٍلیي
رزیف ثرص اکًََهی ثَز  -کٌبر پٌجزُ ًطستن.
اس لحظِ ٍرٍز ثِ فزٍزگبُ تب ًطستي زر صٌسلی َّاپیوب کوتز اس ًین سبعت طَل
کطیس ٍ ایي ثزای هي کِ ّویطِ حسالل یک رٍسًبهِ کبهل را زر سبلي اًتظبر هی ذَاًسم
ثزای ذَزش رکَرزی زیگز ثَزّ .وچٌبى کِ اس ایي زستبٍرز هسزٍر ثَزم سزهْوبًسار
پزٍاس زر حیي ذَضبهسگَیی ذلجبى را هعزفی کزز کِ ثبس ّن کبپیتبى ًیکاًسیص ثَز!
تبسُ فْویسم کِ ایي ّوبى پزٍاسی است کِ زٍ رٍس پیص ثب آى ثِ هطْس آهسُ ثَزم.
ّز زٍ ثبر زر لیست اًتظبر ،رزیف اٍل ،کٌبر پٌجزُ ٍ ثِ سزعت ،ثبضتبة ٍ زر آذزیي
لحظِ .ثب ایي تفبٍت کِ زر هسیز رفت رزیف اٍل فزست کالس ًطستِ ثَزم ٍ زر هسیز
ثبسگطت رزیف اٍل اکًََهی کِ الجتِ زر پزٍاسّبی کَتبُ هست تفبٍت چٌساًی ًسارًس.
آسوبى هثل چْبرضٌجِ آثی ٍ آفتبثی ثَز .زر پبیبى هسیز زهبًٍسِ ثبضکَُ سیز آفتبة زلپذیز
پبییشی صجَراًِ ضبّس جزیبى پزضتبة سًسگی زر پبیترت ثَز .جزیبى ثیٍلفِای کِ تب چٌس
زلیمِ زیگز هي ّن ثِ آى هیپیَستن ٍ زر آى گن هیضسم.
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