
 

 فرزندان

 شوک
 استریتشورش وال

 
 

 

 مایکل لوئیس
 

 

 
 ترجمه

 علی اصغر تاتالری

 متین ارشادی اسکوئی

 





 مایکل، لوئیس : سرشناسه
Lewis, Michael  

عنوان و نام 
 پدیدآور

 ؛مایکل لوئیس/ نوشته فرزندان شوک؛ شورش وال استریت :
ر ؛ ویراستاترجمه علی اصغر تاتالری، متین ارشادی اسکوئی

 اهره خیرآبادی.ط
 .1395تهران، نوین توسعه،  : مشخصات نشر

 صفحه. ؟؟؟ : مشخصات ظاهری

 978-600-97313-0-5 : شابک

 فیپا : فهرست نویسی

 :Flash Boys; A Wall Street Revoltعنوان اصلی:  : یادداشت
2013.. 

 بازار سرمایه و بورس آمریکا : موضوع

  : بندی کنگرهرده

  : یوییبندی درده

شماره کتابشناسی 
 ملی

:  

 

 

 
 

 .حقوق کتاب برای ناشر محفوظ استکلیه 

 

 فرزندان شوک عنوان:

 مایکل لوئیس مؤلف:

 اصغر تاتالریعلی مترجم:

 متین ارشادی اسکوئی 

 ، اول1395 زمان و نوبت چاپ:

 نوین توسعه :ناشر

 978-600-97313-0-5 شابک:

 تومان 18،000 بها:





 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 7 هایی در دنیاپنجره مقدمه

 11 انداز دشتپنهان در چشم فصل اول

 27 (Bradد )امشکل بر فصل دوم

 59 (Ronanمشکل رونان ) فصل سوم

 91 شکارچی ردگیری فصل چهارم

 HFT 131 اندرکارتدس فرد یک از مثالی فصل پنجم

 155 بگیرید استریتوال از را دالر میلیاردها چگونه فصل ششم

 201 !نفره یک ارتش فصل هفتم

 253 عنکبوت و مگس فصل هشتم

 269 استریتوال ردپایبر  راندن سخن آخر

  





 

 

 قدمهم

 در دنیا هاییپنجره

را شنیدم،  1کوفیگئی آلینبار داستان سرماجرای این کتاب زمانی آغاز شد که برای اولین

ازآنکه کارش پس 2009کرد و در تابستان کار می 2کسساگُلدَمن روسی که برای  نویسبرنامه

کر متهم کرد. ف ساکسآی او را دستگیر و به سرقت کد کامپیوتری گُلدَمن بی.را رها کرد، اف.

مهمی در آن  که شرکت گلدمن چنین نقشآمریکا  2008سال  کنم پس از بحران مالیمی

 سساکهمین کارمندی باشد که چیزی از گُلدمَن  که تنها مقصر،بازی کرده بود، عجیب است 

های دولت استدالل کرده بودند که فرد روسی نظرم عجیب است که دادستانبرداشته بود. به

اد دست افراگر به ساکسنباید به قید وثیقه آزاد شود به این دلیل که کد کامپیوتری گُلدَمن 

استفاده شود )آیا سایر افراد « های ناعادالنهدستکاری بازارها به روش»تواند در نااهل برسد، می

های قادر به دستکاری بازار بود، آیا بانک ساکسشرکت گلدمن درستکار بودند؟ اگر گُلدمَن 

ین بود ا ترین جنبه این پروندهتوانستند این کار را انجام دهند؟( اما شاید عجیبدیگر نیز می

خواستند آن را توضیح دهند، انجام داده بود برای افرادی که می سرگئیکه شرح کاری که 

رسید. منظور من تنها کار اشتباهش نیست: منظورم آنچه که او انجام نظر میچقدر دشوار به

معرفی  «3نویس معامالت بسامد باالبرنامه»عنوان بهمعموالً  است. اوشغل وی داده؛ یعنی می

مطرح شد را بسیاری  2009شد، اما این یک توضیح نبود. این اصطالح که در تابستان سال می

                                                                 

1. Sergey Aleynikov 

2 .Goldman Sachs گذاری، اوراق ایی که در زمینه بانکداری سرمایهگذاری آمریکشرکت بانکداری سرمایه

 مشتریان سازمانی فعال است. برایعمدتًا  گذاری و دیگر خدمات مالی وبهادار، مدیریت سرمایه

اصلی معامالت الگوریتمیک در فاینانس و شکل High Frequency Trading (HFT ) این اصطالح ترجمه .3

 .های کامپیوتری پیشرفته برای معامالت سریع استصورت خاص استفاده از ابزار تکنولوژیک و الگوریتمبه
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باال چه بود؟ چرا  بسامد ، هرگز از قبل نشنیده بودند. معامالت1استریتاز افراد، حتی در وال

لدمَن ند، گُاهشد برخی از کارکنان این کد را کپی کرد وقتی مشخصقدر مهم بود که این کد آن

داد؟ اگر این کد برای بازارهای مالی خیلی باارزش و خطرناک اطالع می FBIباید به  ساکس

 کار کرده بود به آن دست یافته ساکسبود، چگونه فردی روسی که صرفاً دو سال برای گُلدمَن 

 بود؟

در  وجوی من در اتاقیگشتم که بتواند به این سؤاالت پاسخ دهد. جستبه دنبال کسی می

ش ارت ،پایان رسید. در این اتاقمرکز تجارت جهانی به ساختمانوان لیبرتی پالزا مشرف به 

های عمده سهام های بزرگ، بورساستریت ازجمله بانکوکنار والاز افراد آگاه از گوشه یکوچک

های پردرآمدشان را ها شغلباال تشکیل شده بود. بسیاری از آن بسامد های معامالتو شرکت

که به معنای مقابله با مشکلی بود که  استریت اعالم جنگ کنندکرده بودند تا در والترک 

براین وجود بیاورد. عالوهنویس روسی را استخدام کرده بود تا آن را به، این برنامهساکسگلدمن 

هایم به دنبالشان بودم و سؤاالت زیاد که برای پاسخ پرسش بودند کارشناسانی همانها آن

 ها فکر نکرده بودم.هم وجود داشت که به طرح آندیگری 

من کار در بازار سهام را با عالقه زیادی شروع نکردم، هرچند، مثل اکثر افراد، از تماشای 

قضا در طبقه  افت کرد، از 1987اکتبر  19که بورس در بردم. هنگامیفرود آن لذت می و فراز

هام و دپارتمان فروش کارفرمای آن موقع خودم، چهلم وان نیویورک پالزا، محل معامالت بازار س

توانستید ثابت کنید که حتی افراد خودی پلکیدم. جالب بود. آنجا میمی 2سالومون برادرز

استریت اتفاق بیفتد، نداشتند. یک ای درباره آنچه قرار بود در والهیچ ایده هماستریت وال

درصد کاهش 22.61متحده ایاالت لحظه همه چیز خوب است؛ بعد، ارزش کل بازار سهام

استریت، وسقوط، برخی از کارگزاران والداند چرا. در طول مدت افتکس نمیو هیچ یابدمی

 دهند. این اولینهای خود را جواب نمید، تلفنشونفروش سهام مشتریانشان مانع  برای اینکه

                                                                 

1. Wall Street خیابانی در مَنهَتن (Manhattan مشهور شهر یکی از محالت  )مرکز یه که است نیویورک

 .و نماد بازارهای مالی آمریکا تبدیل شده است مالی و معامالت سهامعمده مبادالت 

2 . Salomon Brothers 
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ن ما این بار مقامات با تغییر قوانیاعتبار کرده بودند، ااستریت خود را بیباری نبود که افراد وال

 مسئولیت انجامکه آن افراد بیرا ها ترتیبی دادند تا کارهایی به آن واکنش نشان دادند. آن

که با  آغاز کردروندی را  1987ها انجام دهند. سقوط بازار سهام در سال رایانه ،دادندمی

طی  لیوبود در ابتدا ضعیف )این روند  پایان رسیدجای افراد بهجایگزینی کامل کامپیوترها به

 .(تر شدها قویسال

ها اند تا تصویر ذهنی ما از آنسرعت تغییر کردهدر طول دهه گذشته، بازارهای مالی به

بندم تصویری که اکثر مردم از این بازارها دارند هنوز هم تصویری است واقعی بماند. شرط می

ین تصاویِر بازارها، یک نوار کاغذی از پایین چند کند. در اکه انسان در آن نقش ایفا می

های تجاری هایی با رنگ متفاوت در جایگاهکند و مردان آلفا با لباسنمایش عبور میصفحه

ر کنند. این تصویر قدیمی است، جهانی که به تصویایستند و با فریاد با یکدیگر صحبت میمی

کلفتی با لباس رنگی که در چ فرد گردن، هی2007کشد دیگر مرده است. از حدود سال می

فایده هستند. هنوز هم افرادی در های تجاری ایستاده باشد وجود ندارد یا اگر باشند بیجایگاه

ام ها دیگر تمکنند؛ اما انسانهای مختلف شیکاگو کار میبورس اوراق بهادار نیویورک و بورس

زی در داخل آن بازارها ندارند. بازار سهام کنند یا دیدگاه ممتابازارهای مالی را اداره نمی

شده در شدت محافظتهای سیاه در ساختمانی بهمتحده در حال حاضر در داخل جعبهایاالت

های سیاه چه اتفاقی شود. معلوم نیست در داخل آن جعبهنیوجرسی و شیکاگو انجام می

نها بخش کوچکی از آنچه در شود، ترد میها نمایشصفحهافتد، نوار کاغذی که از پایین می

های سیاه های عمومی از آنچه در داخل جعبهکند. گزارشدهد را ثبت میبازار سهام رخ می

قیقًا تواند بگوید دافتد مبهم و غیرقابل اعتماد هستند و حتی فردی متخصص هم نمیاتفاق می

گذار معمولی امیدی . سرمایهچرایا  افتدچه زمانی اتفاق مییا  افتدها چه اتفاقی میدر داخل آن

ود وارد خمعامالت آنالین حساب به دانستن ندارد، البته نیاز چندانی هم به دانستن ندارد. او به 

کند: سپس چه؟ کلیک می« فروش»و بر آیکون  را انتخابشود، نماد سهام مدنظر خود می

افتد، رش چه اتفاقی میداند پس از فشردن یک کلید در کامپیوتممکن است او فکر کند که می

 کرد.دانست، قبل از فشردن کلید دوباره فکر میداند. اگر میاما باور کنید نمی
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دارد، چراکه این تصویر دنیا از تصویر ذهنی قدیمی خود از بازار سهام دست برنمی

بخش است؛ چون ترسیم تصویر حالت جایگزین دشوار است. این کتاب تالشی برای آرامش

اویری شود، تصتر ساخته میای از تصاویر کوچکتصویر است. این تصویر از دسته ترسیم این

ها استریت؛ از انواع جدید استعداد مالی؛ از کامپیوترهایی که کارهایی که انسانپس از بحران وال

کننده به های متحولاز افرادی که با ایدههمچنین دهند و را انجام میآیند از پس آن برنمی

گیرد آیند. یکی از این افراد، فردی کانادایی است که در مرکز این تصویر قرار میتریت میاسوال

کردن کند. تمایل او به بازدهی میتر را در یک کل منسجم سازمانو بسیاری از تصاویر کوچک

دادن دستاورد آن به مردم، هنوز هم نفس ای جدید به روی بازارهای مالی آمریکا و نشانپنجره

 آورد.را بند میم

، یعنی سرگئی آلینیکوف، برای ساکسشدۀ گلدمن نویس بازداشتطور که برنامههمان

در  کرد،کار می ساکسبرای گُلدَمن  زمانی که او برق از سر من پراند!سرقت کد کامپیوتری 

ای که محل قدیمی تجارت وان نیویورک پالزا دفتر داشت، طبقهساختمان ودوم طبقه چهل

کردم. او و دو طبقه باالتر از محلی که من سقوط بازار سهام را تماشا می بودون برادرز سالوم

آنجا را ترک  2009مند نبود و در تابستان سال اندازه من به ماندن در آن ساختمان عالقهبه

، از شیکاگو به نیوآرک 2009کرد تا در جای دیگری به دنبال سرنوشتش بگردد. در سوم جوالی 

دانست که چه اتفاقی اطالع بود. او نمیکرد و از جایگاه خودش در جهان بیی پرواز مینیوجرس

رده با کمک او بازی ک ساکسدانست که در بازی مالی که گُلدمَن قرار بود برایش بیفتد و نمی

اندازه کافی عجیب بود، او مجبور اند. دیدن اهمیت آن سهام هم بهبود، سهام چقدر باال رفته

 انداز آمریکا را ببیند.نها از پنجره هواپیمای خود چشمبود ت



 

 

 

 فصل اول

 دشت اندازچشم در پنهان

 را تونلی مرد، هزار دو و داشت مستقلی زندگی مامدنظر  لوله خط 2009 سال تابستان در

 بازرسان و مشاوران عالوهبه، گروه 205. داشت نیازبه آن  بقا برای خط این کهکردند می حفر

 بیچاره، کوه در یسوراخ انفجار چگونگی درباره تا شدندمی بیدار خواب از زود، حریفنفهمه

 کارها ینا بگیرند. همه تصمیم فرعی ایجاده کنار در کانالی حفر یا رودخانه، بستر زیر تونل یا

 یاهس پالستیکی ایلوله فقط خط این چرا؟: که دادندمی انجام سؤال این به دادنپاسخ بدون را

 طراحیای شیشه نازک رشته چهارصد از محافظت برای که بود اینچ ونیمیک عرض به سخت

 خودش خاصهای خواسته و نیازها با زیرزمینی، ایخزنده زنده، موجودی احساس اما بود، شده

 در نتاکنو که مسیریترین صاف شاید بود،می صاف باید لوله این الزم برای سوراخ. داشت را

 اوراق بورس به را 1شیکاگو جنوب در داده مراکز یکی از باید خط این. است هشد کنده زمین

                                                                 

 .شد منتقل شیکاگو از خارجمحلی دیگر در  به بعدها اصلی داده مرکز .1
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 باید پروژه  این ظاهراً که بود این همه از ترمهم. کردمی متصل نیوجرسی شمال در بهادار

 .ماندمی مخفی

 ککوچهای گروه درها . آنبود شده گفته بدانند، داشتند نیاز که چیزی تنها کارگران به

 جاک به بود قرار و آمدمی کجا از خط این که دانستندمی تنها و زدندمی تونل یکدیگر از جدا

 از افراد همیشه،: »گفتمی کارگری. نشد گفتهها آن به خط این کشیدن هدف مخصوصاً. برود

: فتمگمی فقط من شود؟می مربوط دولت به است؟ محرمانه فوق موضوع این آیا پرسیدند،می ما

 ارد،د دشمنانی که دانستندمی اما بود، چه برای خط این که دانستندنمی کارگران شاید. «بله

 کسی راگ مثال، عنوانبه. باشند هوشیار بالقوه تهدیدهای به نسبت باید دانستندها میآن همه

 بایدها آن پرسید،می زیادی سؤاالت آن درباره کسییا  کردمی حفاری خط این نزدیکی در

 جای ات باید صورت این غیر درکردند. می گزارش مرکزی دفتر به بالفاصله را دندبو دیده آنچه

 دهند،می انجام کاری چه که پرسیدندها میآن از مردم اگر. دادندمی کمی اطالعات ممکن

 تمام اگر اما شود؛می تمام گووگفت صورتاین درمعموالً  که «فیبرگذاری فقط» گفتند،می باید

 حفر هاییتونلها قبالً . آنبودند سردرگم دیگران اندازهبه هم کارگران. نیست مهم گردی نشد،

 شخص به را شخصی خط اینکردند. می متصل دیگریک به را افراد و شهرها که بودند کرده

 جای تا باید که بود این هدف تنها بودند، فهمیدهها آن که آنجا تا. کردنمی متصل دیگری

. دکنن عبور آن وسط از کوه زدن دور جایبه که باشد آن معنی به اگر حتی باشد، صاف ممکن

 چرا؟

 اراحتین و فشار به مردم فکر. نپرسیدند را سؤال این کار پایان تا درست کارگران بیشتر

 دن کهطوریبه. بودند خوشحال داشتند کار اینکه خاطربه تنهاها آن و بود مشغول دیگری

 .«ندکردمی سرهم را خودشان دالیل افراددانست. نمیدلیل اصلی را  کسهیچ: »گفت اسپیوی

 ربه آن حف که بستری یا، لوله خط برای کارگران که بود کسی تریننزدیک اسپیوی،

 کارهمحافظهای جنوبی آن از یکی بود، حرفکم ذاتاً اسپیوی و دادندمی به او توضیح ،کردندمی

 شده بزرگ و آمده دنیابه پیسیسیمی در او. گذاشتنمی کاشترابه دیگران با که افکاری با

نظر بهکرد که حال و آرام صحبت میبی ایگونهبه، زدمی حرف که نادری موارد در و بود
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 کی الغری به هنوز اما بود سالگیچهل آستانه در. است نرفته مرخصی به هرگز کهرسید می

 در سهام دالل عنوانبه کار سال چند از اینکه از بعد او. کشاورز بود یک چهرۀ با و نوجوان

 لیصند یک او. دهد انجامتری متهورانه کار تا بود کرده رها را کار این بود نشده راضی جکسون

 بازاریابی خود حساب برای و کرد اجاره شیکاگو( Board) برد خریدوفروش حق بورس در

 کاگوشی در آینده قراردادهای که شد متوجه شیکاگو، بورس در دیگر گرانمعامله مانند. کردمی

 آورسود تواندمی چقدر نیوجرسی و نیویورک در فردی سهام معامالت فعلیهای قیمت برابر در

 توانیدمی مثال عنوانبه خورد،می همبه هاقیمت توازن که دارد وجود لحظاتی روز هر. باشند

 ردن،سودک برای. برسانید فروشبه آن دهدهنتشکیل سهام قیمت از بیشتر را آتی قراردادهای

 از قبل کند.می تغییر سرعتبه «سریع» مفهوم کلمه. کنید عمل سریع بازار دو هر در باید

 لفمخت طبقات در افراد. داشت بستگی انسانیهای محدودیت به گرمعامله عمل ، سرعت2007

 یک ،2007 سال در. کردیدمی عبورها آن از باید فروش یا خرید برای وکردند می کار بورس

 محدود را معامالت انجام افراد، دیگر سرعت. شد اضافهها بورس داده مراکز به کامپیوتر عالمه

 بود نیویورک و شیکاگو بین الکترونیکی سیگنال یک انتقال سرعت محدودیت تنها. کردندنمی

 ادهد جای خود در را یکاگوش کاالی بورس که شیکاگو درها داده مرکز بین تر،دقیق طوربه یا

 .نیوجرسی کارترت، در 1نَزدَک بهادار اوراق بورس کنار در داده مرکز یک و بود

ها بورس این بین معامالت سرعت بین زیادی تفاوت که شد متوجه 2008 سال در اسپیوی

 ازین که گریمعامله فیبر، در نور سرعتبه توجه با. داشت وجود معامالت پذیرامکان سرعت و

 به شیکاگو از را خود سفارش بایستمی دهد انجام معامله بارهیکبه مکان دو هر در داشت

 ندک ارسال زدنپلک زمان دهمیک تقریباً یا ثانیه،میلی دوازده حدود در سرعتی با نیویورک

 نندمختلف، ما مخابراتی هایشدۀ شرکتارائه مسیرهای .(است ثانیه هزارمیک ثانیهمیلی یک)

 مرکز دو هر به سفارش ارسال روز یک. بود ناسازگار وتر کند غیره و 33لوِل، AT&T ،2رایزونو

                                                                 

1. Nasdaq مخفف National Association of Securities Dealers Automated Quotations  انجمن ملی(

 کز تبادالت سهام در ایاالت متحده.امر ی ازام(، یکهای سهگذاری خودکار سهام توسط دالل به

2 . Verizon 

3 . Level 3 
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 طورهب گرانمعامله از برخی. ثانیهمیلی شانزده بعد، روز. کشیدمی طول ثانیهمیلی هفده داده

. کردمی کنترل ورایزون آن را که کردند کشف ثانیهمیلی 14.65 سرعت با مسیری اتفاقی

یر مس آن در اتفاق برحسب که مواردی در چون بودند، نامیده «طالیی مسیر» را آن گرانملهمعا

 برداریبهره نیویورک و شیکاگو درها قیمت اختالف از که بودید نفری اولین گرفتیدمی قرار

 رائها جدیدی سرعت مخابراتیهای شرکت نبود قرار نبود. باورکردنی اسپیوی برای. کردیدمی

 لکهب خورد؛ شکست گرانمعامله به خاصش مسیر فروش امکان بررسی در تنهانه ورایزون. کنند

 یویاسپ. داشته باشدای ویژه تواند ارزشمی نباشد این موضوع آگاه کهرسید نظر میبه حتی

 قیتموف با را سفارش که باشید امیدوار و دهید سفارش خط چندین در بودید مجبور»گوید: می

 اصلیهای شرکت ،2008 سال اواخر در کهطوریبه «.دارند چه دانستندها نمیآن ،ایدثبت کرده

 .بودند داده تغییر را ثانیهمیلی یک ارزش مالی بازارهای که دانستندنمی مخابراتی

 نقشه و رفت سی دی واشنگتن به او. شد متوجه را علت تر،دقیق تحقیقات از پس اسپیوی

 آهناهر مسیرهای در اکثراًها . آنکرد بررسی را نیویورک به کاگوشی از فیبری موجود مسیرهای

 و نیویورک ترک از پس این مسیرها. داشتند امتداد بزرگ شهرهای به بزرگ شهرهای از و

 رسیدندمی وانیاپنسیل به که زمانی اما یافتند،می ادامه یکدیگر سمت به مستقیم نسبتاً شیکاگو،

: کرد یداپ را اصلی مشکل و کرد مطالعه را پنسیلوانیا نقشه سپیویا. شدندمی خم و خوردهتکان

، قانون و بود ایالتی بین بزرگراه داشت وجود آلگنی در که مستقیمی خط تنها. آلگنیهای کوه

 در آهنراه خطوط وها جاده دیگر. کردمی منع را ایالتی بین بزرگراه امتداد در فیبرگذاری

 را نظرشمد خط و یافت پنسیلوانیا ازتری دقیق نقشه اسپیوی. بودند مارپیچی ایالت سراسر

 کوچکهای جاده از استفاده با. نامید «مجاز مسیر ترینصاف» را آن و کرد رسم آنروی 

 حیاط یا خصوصیهای پارکینگ همراه به آهنراه خطوط وها پل و خاکیهای جاده و آسفالته

 ار مخابراتیهای شدۀ شرکت طی فاصلۀ از مایل صد از بیش توانست او ذرت، مزارع یاها خانه

 شد ازآغ فکر این با او وسواس ازآنپس، شدمی تبدیل اسپیوی برنامه به باید این. دهد کاهش

 .بود خواهد ترسریع چقدر کند استفاده این از کسی اگر ببینم خواهممی من که
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 به اسپیوی، بردمی سر به آشفتگی در جهانی مالی سیستم که 2008 سال اواخر در

 وزر دوها . آنکند حفر را اشآرمانی مسیر طول تا کرد پیدا را فردی و کرد سفر پنسیلوانیا

 پیویاس. بودند رانندگی مشغول شب هفت ساعت تا و شدندمی بیدار خواب از صبح پنج ساعت

 با ریز یاربسهای جاده و کوچک بسیار شهرهای دهید،می انجام را کار این وقتی»: گویدمی

 در که آهنیراه خطوط «.بینیدمی را دیگر طرف در سنگی دیواری و طرف یک درهایی صخره

 منحرف جنوب و شمال سمت بهکردند می برخورد هاکوه به غرب به شرق از خود مسیر

 را داشت خمیدگی و نبود غرب به شرق کامالً که چیزی هر»: گفتمی اسپیوی. شدندمی

 لوله خط جادادن چون اما بود، بهتر او اهداف برای کوچک محلیهای ادهج. «نداشتم دوست

 باقی جاده زیر جز فیبرگذاری برای جایی هیچ بود دشوار خیلی ناهموار و سخت زمین در

 .«کنید حفاری آن در تا ببندید را جاده بودید مجبور» :گفت او. ماندنمی

 او اسپیوی که زمانی حالبااین. شد هدمنصرف خوا او که کردمی گمان او همراه حفار مرد

 یزیچ این. کند مطرح طرح این پذیرنبودنامکان برای دلیلی نتوانست داد، قرار فشارتحت را

 الشت فقط» گوید:می او. کار این ندادن انجام برای دلیلی: بود آن دنبال به اسپیوی که بود

 کنم. فکر کشف بود نداده انجام ار آن[ مخابراتی] شرکت هیچ چرا که را این دلیل کردممی

 عاقلی آدم هیچ که مهندس نظر از گذشته .«وجود داشته است موانعی مطمئناً  کردم،می

 ودشخ که طورهمان. کند پیدا دلیلی نتوانست نیز او بگذرد، آلگنی سخت کوه از خواهدنمی

 هک استریتوال هایبچه خط این «.گرفتم خط از عبور به تصمیم» که بود زمان آن گویدمی

 محلیهای سازمان در که افرادی از راکردند می معاملهوفروش خرید حق شیکاگوهای بورس در

 از که عمومی عبور حق که افرادی کرد.می جدا ،کردندمی کار ونقلحمل دفاتر هایبخش و

 پاسخ لدنبا به اوکردند. می کنترل را کند حفاری مخفی تونلی توانستمی شهروندی آن طریق

 است؟ یازن مجوزهایی چه به چیست؟ نوری فیبر کشیکابل به مربوط قوانین: بود سؤاالت این به

 ستتوانمی روز در کیلومتر چند مناسب تجهیزات با گروه یک کشد؟می طول مدت چه کار این

 د؟باش داشته توانستمی هزینه چقدر کار این بود؟الزم  تجهیزاتی نوع چه کند؟ حفر تونل
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 زندگی تگزاس آستین در که ویلیامز استیو نام به ساختمان و راه مهندس یک زی،رو

 ییک طرف از تماس آن» کند:می یادآوری ویلیامز. کرد دریافتای غیرمنتظره تماس کرد،می

 «.داشت سؤال چند اواز  و شده مشکل دچار پسرعمویشکه  قدیمی دوست، یک بود دوستانم از

های هانداز درباره و او تماس گرفت»کند: می یادآوری ویلیامز. فتگر تماس اسپیوی خود سپس

 را تیسؤاال رودخانه فالن زیر و زمین فالن در حفاری چگونگی شده واستفاده فیبر نوع و نمونه

 کندمی قبول آیا که بپرسد او از تا گرفت تماس او با دوباره اسپیوی بعد ماه چند .«پرسید

 گفت: مزویلیا. کند سرپرستی را شودمی آغاز کلیولند از که مایل اهپنج طول به ایفیبرگذاری

 او هب پروژه این درخصوص بیشتری اطالعات اسپیوی «شدم.می وارد کاری چه به دانستمنمی»

 میان، ینا در. او گفت به را بداند داشت نیاز مایلی پنجاه فیبرگذاری برای که چیزی فقط و نداد

 کسونج نام به بومی شخصی و اسکیپ نت شرکت سابق مدیرعامل، بارسکدیل جیم اسپیوی،

 ی تاسیسشرکتها . آنبود کرده متقاعد تونل دالری میلیون 300 تخمینی هزینه تأمین برای را

 تقلبیهایی شرکت پشت در را وسازساختها آن هرچند نامیدند، 1نتورکز اسپرید را کرده و آن

 بارسکدیل، جیم پسر. بودند کرده پنهان 8 جاب و استیایایسترن  نورث مانند گنگ هاینام با

 را هاایالت و شهرها با مشکالت معامله صدا و سربی تا آمد مدیرههیئت به، بارسکدیل دیوید

 ذاریگلوله در خود مهارت چنان ویلیامز ازآنپس. بزنند تونلها آن طریق از دنبتوان و کند رفع

 ویلیامز. بگیرد عهده به را پروژه کل تا خواستند او از بارسکدیل و اسپیوی که رساند اثباتبه را

 .«رودمی را نیوجرسی تا مسیر پروژه تمام این هی، گفتند، هاآن» گفت:

 درها ن. آبودند گذاشته مسابقه اوهایو و ایندیانا سراسر در شیکاگو، ترک با کاریهای گروه

 غرب به وقتی. دهند قرار زمین در را لوله خط از مایل سه تا دو بودند قادر خوب روز یک

 کاهش وزر در فوت صد چند به اوقات گاهی، سرعتشان و برخوردند سنگ به رسیدند پنسیلوانیا

 آن هب نفوذ و بود سخت آهک از شجنس، گفتندمی آبی سنگ آن به»گوید: می ویلیامز. یافت

 گووفتگ پنسیلوانیا وسازساختهای گروه با مشابه موضوعی درباره بارها و بارها او .«دشواربسیار 

                                                                 

1. Spread Networks ان کند اتصال اینترنتی میهای گسترده. سازمانی که ادعا میبه معنای تحت اللفظی شبکه

 .دهدرا با سرعتی نزدیک به سرعت نور، ارائه می( New York) و نیویورک( Chicago) شیکاگو
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 دیگری از پس یکیها آن و بگذریم کوه چند از باید که دادممی توضیحها آن به». کردمی

 طریق این به اما است؛ احمقانه که دانممی»گفتم، می من و «است. احمقانه که گفتندمی

 یک تنها این» گفتم،می من و «چرا؟» پرسیدند،ها میآن و «.دهیم انجام را کار این توانیممی

ها آن ازآنپس .«.استارزشمند  آن از بیش و نیست کارفرما آرزوهایخاطر به سفارشی مسیر

 ترینکوچک با که بود اسپیوی او، دیگر مشکل. «اوه» جزبه نداشتند گفتن برای زیادی چیز

 دهجا طرف یک از عبور راه اهیگ چند هر از مثال، عنوانبه. پلکیدمی او دوروبر مسیری تغییر

 تثابهای تقاطع این. کردمی عبور جاده مرزهای از باید لوله خط و شدمی منتقل دیگر طرفبه

 او. دادمی انجام شدیدی راست و چپهای چرخش ویلیامز -کرد می عصبانی را اسپیوی

 یک هنانوثانی یک) یگذارمی من دست روی هزینه نانوثانیه صد اندازهبه تو استیو،» گفت:می

 «دهی؟ عبور مورب را آن توانیمی حداقل است(. آیا ثانیه یک میلیاردم

 شتباها چیزی اگر کند،می ریسک شخص یک کههنگامی کردمی فکر او. بود نگران اسپیوی

 ردک تالش بنابراین و است نکرده فکر آندرباره  شخص این که است چیزی همانمعموالً  شود

 بورس دبو ممکن. بیندیشد کردنمی فکرها آن درباره طبیعی طوربه که چیزهایی وصخص در تا

 تکالوم رودخانه از عبور بود ممکن. شود منتقل نیوجرسی به و شدهبسته شیکاگو کاالی

 ستریتاوال در بزرگ بانک یک مثل دارسرمایههای شرکت از برخی بود ممکن. نباشد پذیرامکان

 نای. بدهند انجام را کار این خودشان و کندمی چه او که ببرند پی تیمخابرا شرکت یک یا

 نابود را او کند حفاری را او مستقیم تونل تواندمی که دارد وجود دیگری شخص که آخر نگرانی

 باز او اما شده، خل او کهکردند می فکرها آن کردمی صحبت که نظریصاحب فرد هر با. کرد

 گفت: او. کنندمی مطرح را خود نگرانی که است افرادی از پر زآلگنی که بود مطمئن هم

 در دیگری شخص قطعاً  کنیدمی فکر بالفاصله شود،می آشکار شما برای چیزی کههنگامی»

 «.است آن انجام حال

 ،شود تمام اشلوله خط کار وقتی که بود این نکرد خطور او ذهن به هرگز که چیزی تنها

نقشه گنج  همچون خط این که کرد فرض او: برعکس درست. نخرد را خط این استریتوال

 نای فروش چگونگی درباره پروژه انجام زمان تا حامیانش و او دلیل، همین به شاید. بود خواهد
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 در ،سرعت یعنی فروختندها میآن که چیزی. بود پیچیده موضوع این. بودند نکرده فکر خط

 بازار ارزش، سرعت ازای درجه چه دانستندها نمی. آنباشد کمیاب که بود ارزشمند صورتی

 سهام بازار در واحد بازیگر یک برای سرعت در مزیت داشتن. کردمی حداکثر را خط این

 این دیگر بازیگر وپنجبیست برای مشابههای مزیت اشتراک داشت؟ ارزش چقدر متحدهایاالت

 سهام بازار در گرانمعامله بدانیم باید سؤاالت، نوع این به پاسخ برای بود؟ چقدر بازار

 مانجا را کار این چگونه دقیقاً  و دربیاورند سرعت قبال از توانندمی پول چقدر متحدهایاالت

 .«بود مشکل این و شناختنمی را بازار این کسهیچ» :گویدمی اسپیوی. دهندمی

 االب پایه قیمت از که حراج نوعی یعنی کنند؛ برگزارای مناقصه حراج تا کردند فکر هاآن

 واحدی این خط را بخرد استریتیوال شرکت تا یابدمی کاهش قدرآن قیمت و شودمی شروع

 یا بانک یک آیا که نبودند مطمئنها . آنشدمی مندبهره انحصار از آن شرکت صورتدراین که

 ازدپردمی را شتدا ارزش انحصار اینکردند می فرضها آن که دالری میلیاردها ،تأمینی صندوق

 یکی از به خود چیز همه فروش با بارکسدیل» :مانند عناوینی با نداشتند دوست یا نه و

. شوند مطرحها روزنامه در «آورددرمی پول دالر میلیاردها آمریکایی معمولی گذارانسرمایه

 شارز» انعنو تحت او مقاله که کردند استخدام را تب لری نام به صنعت یکی از مشاورانها آن

های راه از یکی کردمی فکر تب. بود کرده جلب خود به را بارکسدیل جیم توجه «ثانیهمیلی یک

 تتجار اصطالحبه آن از کنیم مشخص که است این خط این به دسترسی برای گذاریقیمت

 بین ساده داوری یک آورد، دستبه پول توانمی چقدر شیکاگو و نیویورک بین گسترده

 قیمت ناچیز اختالف از استریتوال هایبانک یکی اگر زد تخمین تب. آتی معامالت و نقدینگی

. کرد خواهند سود سال در دالر میلیارد 20، کند برداریبهره نیویورک در و شیکاگو در A سهم

 دالر میلیارد 20 این کسب برای شرکت چهارصد بر بالغ ازآنپس که کرد برآورد ادامه در او

 قرار شهر دو این بین خط ترینسریع در تا داشت خواهند نیازها آن همه و کرد خواهند رقابت

 .بود خواهدها جا ، فقط برای دویست تا از آنخط ایندر  و گیرند

 خوشحالی با شد باعث و داشت تطبیق بازار این از اسپیوی حس با برآوردها این دوی هر

 کنیم؟ حساب چند را بیل هر اما «.یمدار تونل حفار چهارصد برای بیل دویست ما» بگوید:
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 ستخداما اسپیوی او را و بود کرده کار چابک گرانمعامله از بسیاری با نزدیک از که کرلی برنان

 هوا در خیس انگشت گرفتن مانندواقعًا  گذاریقیمت» گوید:می بفروشد،را  شبکه تا بود کرده

 ماه در دالر 300.000ها . آن«زنیممی حدس فقط ما همگی ماند،میبرای تشخیص جهت باد 

 بازار رترب بازیگر دویست. بود موجود مخابراتی خطوط قیمت برابر ده تقریباً  که کردند مطرح را

 دالر میلیون 10.6 ازای به سالهپنج اینامهاجاره و بپردازند پرداختپیش بودند حاضر سهام

 نگهداری و خرید بهکردند می اجاره را پهن باند که گرانیمعامله. کنند امضا سال پنج برای

 قرار پهن اندب مسیر در کنندهتقویت سایت سیزده که داشتند نیاز نیز سیگنال کنندهتقویت

 مبلغ به کل مجموع یا بود، دالر میلیون 14 حدود گرمعامله دویست ازهریک  هزینه. داشت

 .رسیدمی دالر میلیارد 2.8

 سال یک. نداشتند اطالع پهنهای شبکه وجود از الیاحتم مشتریان 2010 اوایل سال در

 انگیزحیرت خط، این اینکه برایها . آنبود راز یک همچنان خط این، تونل حفر آغاز از بعد

 را ارک این انجام برای خود قصد اعالم حتی یا خط این یابد کاهش برداریکپی احتمال و بماند

، خط تکمیل از قبل ماه سه یعنی، 2010 رسما تا که گرفتند تصمیم و نگه داشتند مخفی

 نندک مختل را وکارهایشانکسب خواستندمی که قدرتمندی و ثروتمند مردان به. کنند صبر

 یکی در ار شخصی تا بود این کلی شگرد»گوید: می کرلی برنان شدند؟می نزدیک باید چگونه

 شناسیدمی مرا شما، گوییممی د به اوبع شناسد،می را او ما از یکی که کنیم پیداها شرکت این از

 ماش با آن درباره خواهیممی که داریم چیزی ما. ایدشنیده بارکسدیل جیم درباره چیزهایی و

 از هرحالبه و چیست آن که بگوییم شما به توانیمنمی نشویم موفق که زمانی تا. کنیم صحبت

 .«کنید امضا را[ گریافشا عدم نامهتوافق] NDA یک کار از قبل خواهیممی شما

 دیرانم جلسات تمام در» گوید:می اسپیوی .رفتند استریتوال به خفا در روش این بهها آن 

 بازارهای در افراد پردرآمدترین جزء که کردند مالقات افرادی باها آن «.داشتند حضوراجرایی 

 من به بعداً افراد» ید:گومی اسپیوی. بود ناباوریها آن از بسیاری واکنش اولین. بودند مالی

 بینییشپ با او. «کنیم صحبت او با هرحالبه بگذار گفتندمی اما نبودند؛ مطمئن که گفتندمی

 سراسری تونل موضوع  رفتهرفته او. برد خود با متر 3در  1.5 نقشه یک ها،آن تردید و شک
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 ورین فیبر خط توانیدینم شما. خواستندمی مدرک افراد نیز ازآنپس حتی. کرد را آشکار خود

 مشاهده لقاب بتنی کنندهتقویتهای سایت اما ببینید؛ را است شده دفن زمین زیر یک متر که

 کمتر آن یداده انتقال قابلیت و شودتر میضعیف و محو شودمی منتقل همچنان که نور. بودند

 تقویت کیلومتر 120تا  80 هر باید نیوجرسی به شیکاگو از انتقالیهای سیگنال. شودمی

 سیرم طول در دادندمی انجام را کار این که هاییکنندهتقویت برای امنیهای جایگاهو  شدندمی

قباًل  ماا هستید؛ ایپیلهشیلهبیهای آدم که دانممی» گفت: گرهامعامله از یکی. بود شده ساخته

 هس مدت به اسپیوی «.ببینم محل این از عکسی خواهم. میبودم نشنیده چیزی شما درباره

 نشان تا کردمی ایمیل مرد این به کنندهتقویت ساخت دست در محل از عکسی روز هر ماه

 .است ساخت حال درواقعاً  که دهد

 هم باز البته. کردند تعجب استریتوال افراد بیشتر رفت، بین ازها آن شک و ناباوری وقتی

 چیزی چه هزینه دالر میلیون 14 ازای در من که پرسیدندمی دستازاین متداولی سؤاالت همه

 لدوزراگر ب .(یکی در مسیر رفت و دیگری در مسیر برگشت نوری، فیبر دو) کنم؟می دریافت

 رفبرط را مشکل این که داریم اختیار در را افرادی ما) افتد؟می اتفاقی چه کرد قطع را خط این

آپ بک افتاد کار از شما خط اگر .(کرد ندخواه اندازیراه ساعت هشت در را خط و کرد خواهند

 یمال هایصورت .(ندارد وجود آپیبک، پوزش عرض با) است؟ کجا آن )خط یا مسیر پشتیبان(

 یدتوانمی زمانی چه را داریم نیازها شرکت با وکارکسب انجام از قبل ما کهای شده حسابرسی

 ار هایشانگزینه و پرسیدند را خود سؤاالت هاآن اینکه با اما.( سال پنج در اوم،) کنید؟ فراهم

 تحرکبی جلسه اتاق در مدیری روزی. کنند پنهان را خود تعجب نتوانستند، کردند بررسی

 د:ز فریاد و پرید خود جای از ناگهان داد،می گوش اسپیوی هایحرف به وقفهبی و بود نشسته

 «!عالیه، اوه»

 اندازههب شدنمی گفته جلسات این در که زیچی. داشت دوست خیلی را جلسه این اسپیوی

ها ایحرفه حتی کهکردند می تغییر طوری مالی بازارهای .بود جالب شدمی گفته که چیزی

 یدیجد طبقه که سرعت و انسان جایبه کامپیوتر از استفاده. کردندنمی درک کامل طوربه هم

 وها شرکت. زد رقم را معامله از جدیدی واعان بود، آورده وجودبه را استریتوال گرانمعامله از
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 کهها آن دهند توضیح باشد نیاز اینکه را بدون پولدارشدن سریع روز آن به تا کدامهیچ افراد

 نپه شبکه هدف مخاطبان افراد این: بودند نکرده آورند، تجربهدرمی پول چگونه یا هستند

 ام» گفت: او. دادنمی اهمیتیها آن تیمعامالهای استراتژی در کنجکاوی به اسپیوی. بودند

 وا. «آورنددرمی پول چگونهها آن دانیممی که برسیم نظربه ایگونهبه خواستیمنمی هرگز

 ود بهها آن تجاری وجود که داد نشانها آن از بسیاری واکنش اما نگفتند؛ همها آن و نپرسید

 آنچه اینکه دیگری و سهام بازار در راداف سایر ازکردن عمل ترسریع یکی داشت بستگی عامل

 مثلها آن از برخی. نباشد آتی معامالت به نقدینگی 1آربیتراژ سادگیبه دهندمی انجامها آن

 مشخص «بفروشند! میکروثانیه یک ازای در را چیز خود همه حاضرند»گوید: می کرلی برنان

 از هاآن که بود این بود مشخص نچهآ. شان اهمیت داشتبرای اندازه این به تا سرعت چرا نبود

 شخصی کند کهمی یادآوری کرلیکردند. می خطر احساس ترسریع جدید خط این وجود

 ،دهیم ادامه خود موجودهای استراتژی اجرای به بخواهیم اگر کن، صبر ثانیه یک» گفت:می

. نداریم کنیدمی تدرخواس شما آنچه هر پرداخت جزای چاره ما. کنیم استفاده خط این از باید

 «.کرد خواهید صحبتها آن با و رفت خواهید من رقبای تمام سراغ به من دفتر از بعد شما

 ربراب در واکنشم» گوید:می تریدینگ ریور هادسون تجاری شرکت رئیس مولهالند دارن

 دآمدن من دفتر به که زمانی. بیرون بروید من دفتر از گفتم من گویم،می شما به راها آن

 را ودخ مشتریان حتیو  کنند آغاز را خود کار ماه یک ظرف بود قرار که کنم باور توانستمنمی

 این کسی چه .ها پیدا کرده بودند!دفترچه اطالعات شرکت طریق از را ما! شناختندنمی هم

 «پذیرد؟می را وکارکسب خطرات از نوع

 زا بیشتر توانندمی آنها ،پرداختشپی میلیون چند عالوهبه ماه در دالر 300،000 ازای به

 عصبانیها آن اینجا بود که»گوید: می کرلی. درآورند پول استریتوال افراد سازترینپول

 از فرادا این گفت و کرد اسپیوی به رو فروش، جلسه یک از پس بارکسدیل دیوید «.ندشدمی

 است خوب»گفت:  او. بود خصمانه برخوردهای این عاشق اسپیوی اما بود عجیب. متنفرند ما

                                                                 

ود است. کسب س یچند بازار برا ایدو  نیب متیبهره گرفتن از تفاوت ق یبه معنا هیدر علم اقتصاد و مال تراژیربآ 1 

 دارد.ن یکسانی متیمشابه در دو بازار مختلف ق یکاال کیکه  شودیم جادیا یزمان یتراژیسود آرب یبه عبارت
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 فرادا باشند، عصبانی شما دست ازها آن باشند و همۀ نشسته میز دیگر طرف در نفر دوازده که

 «خریدند را آنها آن همۀ ولی خرید، خواهند را آن نفر چهار تنها گفتندمی ما به زیادی

 دن یمتواننمی کهگفتیم  ما» :گفت کرلی برنان .(خرید را خط این هم تریدینگ ریور هادسون)

 با واهندخنمی کسی باشند، نداشته دیگری انتخابها آن اگر حتی چون ببریم، جلسه این به را

 «.معامله کند عصبانی افراد

 شدهشناخته کمتر و ترکوچکهای شرکت ازنتورکز  اسپرید فروشندگان کهوقتی

 ترجذاب بحران از پس مالی دنیای داخلی نمای کردند، مراجعه بزرگهای بانک به استریتوال

 انساختم از را خط اسپرید شرکت که داشت اصرار مرموز، و غیرعادی طوربه گروپ، سیتی. شد

 وها پیچش دهد، مسیر تغییر جنوبی منهتن درها آن دفاتر به کارترت، درنَزدَک  کناری

مواجه  کستبا ش را خط این هدف کل و افزودمی زمان به ثانیهمیلی چند کههایی چرخش

 ارائه اسپرید شرکت که قراردادی اما بردند پی خط این امتیاز به همگی دیگرهای بانک. کردمی

 کردمی اجاره را خط این که کسی قرارداد این طبق. بود کرده متوقف راها آن بود کرده

 ردکمی اجاره خط اینروی  را محلی که بانکی هر. دهد اجازه دیگران به آن را توانستنمی

 نسایری با آن گذاریاشتراکبه و کند استفاد خود اختصاصی تجارت برای آن از توانستمی

 که کمی افراد برای خط این: رسیدمی نظربه آشکار محدودیتی اسپرید برای این. بود ممنوع

 تنها، عمومی بازارهای داخل در خصوصی فضایی ایجاد. بود باارزش داشتند دسترسی آن به

. بود خط این امتیاز تمام بپردازند، عضویت حق دالر میلیون هاده بودند مایل که کسانی برای

 ردیتک» :گویدمی کردمی مذاکره استریتوال بزرگهای بانک با که اسپرید کارمندان از یکی

 «.نندبز تیغ را مشتریانشان سازیدمی قادر را افراد شما گفتندها ، آنرفت در کوره از سوئیس

 رنهایتد -بود  آن ازتر پیچیده ولی - نیست درست حرف این که بیاورد دلیل کرد یسع کارمند

 شرکت به، استنلی مورگان دیگر، سوی از. کرد خودداری قرارداد امضای از سوئیس کردیت

ها محدودیت این با آیا اما’ گوییم،می ما. »دهید تغییر را زبان باید شما گفت و برگشت اسپرید

 سازیواژه طوری را آن باید ‘.است اپتیک ما مسئله مسلماً،’گویند: ها میآن و ‘هستید؟ موافق

 ادرق خواستمی استنلی مورگان .«باشند داشته قبولی قابل انکارپذیریها آن که کردیممی

 خواستنمی اما کند معامله مشتریانش برای نتواند که کند معامله خودش برای روشی به باشد
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 اکسسگُلدمَن  با معامله استریت،وال بزرگهای بانک تمام از. خواهدمی طورنای که برسد نظربه

 .«نداشت قرارداد امضای با مشکلی هیچ گلدمن»: گفتمی اسپرید کارمند. بودترین ساده

ت پیشرف ناگهان آوردندمی روی خط این به استریتوالهای بانک ترینبزرگ که طورهمان

 .شد متوقف کلیبه آن

 سعی بار ششها آن شیکاگو ترک از پس. داشت وجود مسیر طول تمام در هاییچالش

ها . آنبودند خورده شکست ولی بزنند؛ تونل فوت 120 کالموت رودخانه زیر تا بودند کرده

 سال چهل که قدیمی تونلی به که کنند پیدا دیگری راه و کنند رها را کار خواستندمی

 زدیکین در کارترت از خروج از پس کنندهتقویت سایت اولین. دبرخوردن بود، مانده بالاستفاده

 ویاسپی. نبود راضی زمین مالک. بود شده گرفته نظر در نیوجرسی آلفا، در خرید مرکز یک

 او و باشد تروریستی هدف جور یک است قرار این سایت داندمی که گفتمی مرد آن» :گفت

 مراقب باید که دارد وجود بیرون در هاییلاشکا همیشه باشد! آن همسایگی در خواهدنمی

 «.باشیدها آن

 از آمدن با خط. بودتر سخت هم کردمی تصور اسپیوی که چیزی آن از حتی پنسیلوانیا

 خوردبر ساسکوهنا رودخانه شرقی حاشیه کنار در درست، سانبری در کوچک جنگلی به شرق،

 دبای آمدمی غرب از که خطی. شد اشغربی نیمه رسیدن منتظر و شد متوقف آنجا کرد که در

 جهان در مته یک. بود وسیع خیلی رودخانه از ناحیه این. کردمی عبور ساسکوهنارودخانه  از

 دومیلیونها آن برای آن اجاره و بود دارا را رودخانه زیر در تونل حفر قابلیت که داشت وجود

 ایمته به ما» گویدمی اسپیوی. بود برزیل در مته این ،2010 سال ژوئن در. داشت هزینه دالر

 الح در کسی است بدیهی. است کننده نگران کامالً خبر این است، برزیل در که داریم نیاز

 لحظه آخرین درها آن «کنیم؟ استفاده آن از توانیممی ما زمانی چه. است مته این از استفاده

 بتنیهای دکل در سوراخ حفر با تا فتندیا اجازه و کردند غلبه پنسیلوانیا مقاماتهای مخالفت بر

 .دهند عبور رودخانه از را خط، پل زیرین قسمت از کابل کشیدن و
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 ل،پ گذاشتن سر پشت با. داد اجتماعی مشکالت به را خود جای فنی مشکالت نقطه آن در

 تیدخواسمی اگر. جنوب به دیگری و رفتمی شمال به قسمتی کهطوریبه شدمی تقسیم جاده

 زدیکین در درست جاده این. کردیدمی برخورد بستبن به، کنید سفر شرق سمت به تقیممس

. آمدیدخوش سانبری به است، شده نوشته آن بر که رسدمی پایانبه خاکریز کنار در تابلو یک

 ندهتولیدکن شرکت بهها آن از یکی کهکردند می مسدود را خط این مسیر بزرگ پارکینگ دو

 یغذای مواد فروشگاه به دیگریو  اسکی باالبرهای در استفاده شدههای بلکا سیمی، طناب

 انبریس جنگل در خود دیگر نیمه به خط این اینکه برای. داشت تعلق مارکتز ویز نام به قدیمی

 را شهر کل باید صورت این غیر در یا کردمی عبور پارکینگ دو این از یکی وسط از باید برسد

ها بدگمان! آن هم و مخالف هم یا بودند، بدگمان یا مخالف شرکت دو ره صاحبان. زدمی دور

م ایالت تما سنگذغالهای شرکت» گفتمی ویلیامز استیو. ندپذیرفتنمی را ما تماس درخواست

 مشکوک همه کنید، حفاریخواهید می گوییدمی وقتی اند،داده قرار سوءاستفاده را مورد

 «.شوندمی

 و زمان ماه چندین، بزند دور را آن شهر، وسط از عبور جایبه اگر کرد محاسبه اسپیوی

 شدمی باعث کار این همچنین. را از دست خواهد داد میکروثانیه چهار و هزینه زیادی مقدار

 و دهد ارائه استریتوالهای بانک به موقعبه را کابل این نتواندنتورکز  اسپرید شرکت

 طناب کارخانه که فردی اما ؛بنویسند دالر میلیون 10.6 ارها چک مبلغ تجار و گرانمعامله

 با کهطوریبه بود عصبانی خیلی اسپرید محلی پیمانکار از دالیلی به کردمی اداره را سیمی

 و بودتر سخت حتی کردمی اداره را ویزمارکتز که فردی به دسترسی. کردنمی صحبتها آن

 دونب او. نیست دسترس است و در گلف ورنمنتت در او که گفت اسپرید شرکت به او منشی

 مراهه به ناچیز رقمیشش عجیب پیشنهاد تا بود گرفته تصمیم ،نتورکز اسپرید به اطالع

 که پارکینگش زیر در فوتی ده خطی قراردادن ازای در پرسرعت اینترنت به رایگان دسترسی

 رئیس. کرد عبور او سازیبستنی کارخانه کنار از خط این. کند رد را بودند کرده ارائهها آن

 .کردمی دشوار را بستنی کارخانه گسترش که کند امضا را قراردادی تا نداشتای عالقه
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 ویاسپی. شد متوقف کار و گرفت قرار زمین در سانبری پل پایین تا خط 2010 جوالی در

. «ودشمین جوری این و کنیم صحبت یکدیگر با باید واند مانده بیرون ما فیبرهای» گفت

ها . آنشد دوستانه وایرروپ افراد رفتار نشد، متوجه کامالً  هرگز او که دالیلی به ازآن،پس

 زیر رد فوتی ده مسیری العمرمادام حقنتورکز  اسپرید اینکه از بعد، روز. پذیرفتند را قرارداد

 رمنتش را خود رسمی اطالعیه اولین آورد، دستبه را سیمی طناب سازنده کارخانه پارکینگ

 «.است افتهی کاهش ثانیهمیلی سیزده به نیوجرسی به شیکاگو از وبرگشترفت سفر مدت» کرد؛

 خط این. دست یافتند آنبه  وکرده  تعیین را کیلومتر 1،350 از کمتر در رسیدن هدفها آن

 یک اقعمو بعضی که بودای لحظه ترینبزرگ این» گفت: اسپیوی. داشت طول کیلومتر 1،330

 «.بیندمی خود به عتصن

 چطور خط این که دانستندنمی خط این آورندگانوجود به از یکهیچ ازآن،پس حتی

. اندم باقی نشده بررسی چرا؟- یعنی خط ایندرباره  سؤال ترینبزرگ. استفاده شود تواندمی

 طخ این شدتبه استریتوال در افرادی که بود این دانستندمی آن سازندگان که چیزی تمام

 شتهندا دسترسی آن به دیگران تا کنند پیدا هاییراه خواستندمی همچنین و خواستندمی را

 خطش قیمت استریت،وال بزرگ هایشرکت یکی از با اسپیوی جلسات اولین از یکی در. باشند

 عنوانبه مخارج عالوهبه دالر میلیون 10.6: بود کرده اعالم شرکت رئیس به زیر شرح به را

 ربارهد باید که گفت شرکت رئیس. اقساط عنوانبه بیشتر یا دالر میلیون 20 و پرداختپیش

 برابر دو را قیمت توانیدمی آیا»: پرسید سؤال یک تنها بازگشت رئیس وقتی. کند فکر آن

 «کنید؟!





 

 

 فصل دوم

 دامشکل بر

ه خودش بگوید کتوانست به متحده میتا قبل از فروپاشی نظام مالی ایاالت 1براد کاتسویاما

( RBC) هیچ مسئولیتی در قبال این سیستم بر عهده ندارد. او در آغاز برای رویال بانک کانادا

یک از افراد شاید نهمین بانک بزرگ در جهان باشد، اما در نقشه ذهنی هیچ RBCکرد. کار می

ه علت اینکه رد و بکنداشت. این بانک باثبات بود و نسبتاً شرافتمندانه کار می یاستریت جایوال

گذارانی ها را سرمایهها مقاومت کرده بود یا اینکه آندادن به آمریکاییدر مقابل وسوسه وام

دانست در موارد نادری که اما مدیریت بانک نمی ؛ناآگاه معرفی کرده بود خیلی زود معروف شد

هند. رؤسای براد در سال کردند چه اقدامی انجام دها فکر میداران آمریکایی درباره آنسرمایه

برای « فشار بزرگ»عنوان بخشی از برنامه وچهارساله بود او را بهزمانی که بیست 2002

استریت از تورنتو به نیویورک فرستاده بودند. حقیقت شدن به یکی از بازیگران والتبدیل

ه کوریطانگیز در خصوص برنامه فشار بزرگ این بود که کسی به آن توجهی نکرد. بهغم

وقتی به آنجا رسیدم، »گفت: مکان کرده بود مینقل RBCگری که از مورگان استنلی به معامله

ادایی افراد کان»گفت، براد خودش می« آمدید!پا خوشبه بانکی خرده ؛بار بوداوضاع بسیار فاجعه

                                                                 

1 . Brad Katsuyama 
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تشخیص  هااما آن ؛‘کنیمها حقوق زیادی پرداخت میما به آمریکایی’که  گویندهمیشه می

د خواهکس نمیها حقوق زیادی بپردازید این است که هیچدهند دلیل اینکه باید به آننمی

ها جرئت به خرج داده باشند مثل این بود که کانادایی .«هیچی نیست RBCکار کند.  RBCبرای 

ا لباس هویج برای آن آزمون بازیگری داده باشند، سپس ب ،و برای نقشی در نمایش مدرسه

 شوند.ش ظاهر نمای

عنوان بخشی از فشار بزرگ بفرستند، او هرگز چشمش هم به ها براد را بهقبل از اینکه آن

 جانبه او در سبک زندگیاستریت یا نیویورک سیتی نیفتاده بود. این اولین دورۀ همهوال

ز یهمه چ»گفت: جالب بود. او می ت آن از سبک زندگی کانادایی برایشآمریکایی بود و تفاو

ام آدم مزاحم و اندازه تمام زندگیازاندازه بود، من ظرف یک سالی که در آمریکا بودم بهبیش

ند دادکردند و این کار را با بدهکارشدن انجام میادب دیدم. مردم بیش از درآمدشان خرج میبی

نون تاک و این بیشتر از همه مرا شوکه کرد. در کانادا، بدهی مفهومی خارجی بود. بدهی بد بود.

ام. من به اینجا آمدم و یکی از دالالن معامالت ملکی به من ام بدهکار نبودههرگز در زندگی

پیش . ’میلیون دالری داشته باشید 2.5نید یک آپارتمان اتورید، میوآبا پولی که در می‘گفت: 

 « نگو! مزخرفخودم گفتم، 

د زمانی که در تورنتو بود، بعد از کار بودند. براها هم اسرافخانماندر امریکا، حتی بی

ها را به کرد و آندار جمع میهای پوششهای غذا را در سینیماندهمهمانی بزرگ بانکی، ته

دید. این مرد همیشه سپاسگزاری داد که هر روز در راه خود به محل کار میخانمانی میفرد بی

دید خانمانی که در یک روز میافراد بید تعداکه بانک او را به نیویورک فرستاد، کرد. هنگامیمی

بود که ظرف یک سال در کشور خود دیده بود. او بعد از ناهارهای نیویورک،  تعدادیبیشتر از 

کرد بندی مینخورده غذای ضیافت را بستههای دستماندهکرد، باقیکس نگاه نمیوقتی هیچ

کردند مثل اینکه با طوری به من نگاه میها آن»گفت داد. او میها میو به افرادی در خیابان

کنه؟ از این کار دست کشیدم چون دوست گویند، این یارو چه غلطی داره میخودشان می

 «.نداشتم به کسی توهین شود
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متحده متوجه شد، او باید تمایزهای بین خودش و دیگران براد چیز دیگری را نیز در ایاالت 

د های آسیایی بوپذیرفت. او یکی از معدود بچهگرفت را میسادگی نادیده میکه در کانادا به

که در حومه سفیدپوست نشین تورنتو بزرگ شده بود. در طول جنگ جهانی دوم، پدربزرگ و 

های غرب کانادا برده شده بودند. براد هرگز این موضوع ژاپنی او به اردوگاه-مادربزرگ کانادایی

فردی  عنوانها او را بهداشت را به دوستانش نگفته بود و آن یا هر چیز دیگری که به نژاد ارتباط

عالقگی واقعی او به این موضوع تنها پس از ورود او به کردند. بیبدون هویت نژادی تصور می

خواست برای ترویج تنوع نژادی کار بیشتری انجام دهد، که می RBCساز شد. نیویورک مسئله

ای دعوت کرد تا درباره این غیرسفیدپوست دیگر به جلسه براد را همراه با گروهی از افراد

از اینکه »خصوص اینکه  نوبت به سؤال درموضوع بحث کنند. افراد دور میزی نشسته بودند و به

د که نوبت به براد رسیدادند. هنگامیپاسخ می« دارید؟ای جزء اقلیت هستید چه تجربه RBCدر 

لحظه  ام دقیقاً همینه تاکنون احساس یک اقلیت را داشتهصادقانه بگویم، تنها زمانی ک» :گفت

خواهید تنوع را تأیید و حمایت کنید نباید کاری کنید که مردم احساس بوده است. اگر واقعاً می

 سپس او آنجا را ترک کرد و گروه بدون او جلسه را ادامه داد.« کنند جزء اقلیت هستند.

کشور جدید او حرف دارد درباره خود او هم  این قسمت به همان اندازه که در خصوص 

دارد. از زمانی که او بچۀ کوچکی بود، بیشتر از روی غریزه تا تفکر آگاهانه، در برابر نیروهایی 

رد. ککنند، مقاومت می کرد جداها احساس تعلق میهایی که به آنخواستند او را از گروهکه می

آموز بااستعداد شناسایی شده است عنوان دانشو بهساله بود مادرش به او گفت که اوقتی هفت

هد با خواو به او پیشنهاد کرد تا به مدرسه کودکان استثنایی برود. او به مادرش گفت که می

دوستان خود بماند و در این مدرسه معمولی تحصیل کند. مربی دوومیدانی دبیرستانش فکر 

ثانیه دوید(، ولی  4.5را در  متریفاصله چهل تبدیل شود ) ایتواند به ستارهکرد که او میمی

های تیمی انجام دهد. او به هاکی و فوتبال ادامه دهد ورزشاش گفت که ترجیح میبه مربی

توانست در بورس تحصیلی در عنوان شاگرد اول کالس، میداد. پس از خروج از دبیرستان به

ربوط به م شرایطآموز بود بلکه تمام انشتنها بهترین دهای دنیا پذیرفته شود: نهتمام دانشگاه

های دانشکده را نیز دارا بود و یک پیانیست بااستعداد نیز بود. درعوض به دنبال نامزد و هم تیمی
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ازاینکه از تورنتو فاصله داشت. پسیک ساعت رفت که  1فوتبال خود به دانشگاه ویلفرد الوریر

ام التحصیل شد، معامله سهکار از الوریر فارغوبا گرفتن جایزه بهترین دانشجو در رشته کسب

خاطر اینکه عالقه خاصی به بازار سهام داشت؛ بلکه در رویال بانک کانادا را در پیش گرفت نه به

به این دلیل که هیچ ایده دیگری برای زندگی نداشت. او تا وقتی مجبور نشد، فکر نکرده بود 

هایی کامالً متفاوت ممکن است درنهایت از مکانخواهد چه کاره شود یا که وقتی بزرگ شد می

دوست داشت جدا از احساسی  RBCاز دوستان خود سر دربیاورد. آنچه او درباره تاالر معامالت 

های تحلیلی خود داشت، این بود که آن او را به یاد خاطر تواناییگرفتن بهکه او از پاداش

 ن تعلق داشت.انداخت. گروه دیگری که به آرختکن ورزشگاه می

های هایی بود که زمانی جای برجدر وان لیبرتی پالزا مشرف به سوراخ RBCتاالر معامالت 

انجام مطالعات کیفیت  حال دوقلو )مرکز تجارت جهانی( بود. زمانی که براد آمد، شرکت هنوز در

فراموش ها تا حدودی در زمانی که آن نداشته باشد!برای تنفس کارمندان ضرری  هوا بود که

ای تبدیل شد که بدون کرده بودند در این محل چه اتفاقی افتاده بود؛ این سوراخ به منظره

 کردید.اینکه آن را ببینید به آن نگاه می

تکنولوژی و انرژی  هایشرکت استریت، سهامبراد در چند سال اول فعالیت خود در وال

ای درباره چگونگی ایجاد آنچه که پیچیده های نسبتاًکرد. او ایدهمتحده را دادوستد میایاالت

که او به سرپرستی طوریها مؤثر نیز واقع شدند بهنامید داشت و آنمی« بازارهای کامل»او 

گر یا بیشتر بود ترفیع یافت. تاالر بخش معامله سهم مالکیت که متشکل از بیست معامله

« قانون آدم عوضی ممنوع»ا قانونی داشت که کارکنان دوست داشتند آن ر RBCمعامالت 

ت استریهای عوضی معمولی والآمد و مانند آدمبنامند؛ اگر کسی برای استخدام به شرکت می

تواند برای کردند، مهم نبود که بگوید چقدر پول میها او را استخدام نمیآمد، آننظر میبه

«. RBCمطلوب »شت: ارمغان بیاورد. حتی عبارتی هم برای توصیف فرهنگ وجود داشرکت به

کرد بهترین بود. او فکر می RBCدانست، او نیز مطلوب اگرچه براد این عبارت را کانادایی می

شان مفید ها را متقاعد کنیم که برای مسیر شغلیراه برای مدیریت افراد، این است که آن
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