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ﻣﺗﯾو ﮔرﯾﮓ
ﭘروﻓﺳور ﭘﺎﻧﯾﻧﯽ
ﺗرﺟﻣﮫی اﻣﯾرﻣﺣﻣد ﺟوادی
ﻗﺑل از ﺳﺎلھﺎ ﮐﺎر در ﯾﮏ رﺳﺗوران ،ﺑﮫ ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽرﻓﺗم .ﺳﺎل  2023ﺑود و ﻣن داﺷﺗم ﭘروژهای را ﺑﮫ
اﺗﻣﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧدم ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﭘروﻓﺳوری ﻣن را ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺳﺎﺧت .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﺎرﻣﻧد ﯾﮏ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺷوم.
ﺗوﻟد ﭼﮭل و دو ﺳﺎﻟﮕﯾم ھﻔﺗﮫی ﭘﯾش ﺳری ﺑﮫ ﺑﯽﮐﺳﯽ ﻣن زده ﺑود ،و ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕر در آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑودم .ﻣﺎﻧﻧد
ﺻﺑﺢھﺎی ﺑﯽﺷﻣﺎر دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﺗﺳﺗر ﯾﮏ ﻧﺎن ﺷﯾرﯾن ﺣﻠﻘوی ﺳﻔﺎرش دادم .ﺑﺎ رﻏﺑﺗﯽ رﺑﺎﺗﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺑﻠﮫ ﻗرﺑﺎن!« و
ﻣن ﮐﺎر روزاﻧﮫام ﺑر روی ﭘروژه را ﺷروع ﮐردم .ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑود ،ﭼﯾزی ﮐﮫ داﺷﺗم ﻣﯽﺳﺎﺧﺗم – ﻗﺎدر ﺑود ذھنھﺎی
ھر دو ﻣوﺟودی را ﺑﮫ ﺟﺳم ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد.
ھمزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾنﮐﮫ ﺗﺳﺗر ﻧﺎن ﺷﯾرﯾن ﺣﻠﻘوی ﻣن را در ﺑﺷﻘﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯽداد ،درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﭘروژه ﺑرای آزﻣﺎﯾش آﻣﺎده اﺳت.
اردک و ﮔرﺑﮫ را – ﮐﮫ ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺧرﯾده ﺑودم -از ﺟﺎﯾﺷﺎن ﺑﯾرون آوردم ،و ﻣﺎﺷﯾن را ﺑﮫ ﺳﻣﺗﺷﺎن ﺗﻧظﯾم ﮐردم .وﻗﺗﯽ
ھﻣﮫ ﭼﯾز آﻣﺎده ﺷد ،ﺑﮫ ﻣﯾز ﺗﮑﯾﮫ دادم ،ﻧﺎن ﺷﯾرﯾن ﺣﻠﻘوی را ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق ﺧوردﻧش ﺑودم در دﺳت داﺷﺗم ،و ﺗواﻟﯽ اﻧﺗﻘﺎل را
آﻏﺎز ﮐردم .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷد ،ﻣﺎﺷﯾن ﻏژﻏژی ﮐرد و ﺑﺎ ﺻدا ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺗﺎد ،ﻋﺻبھﺎی ﺑدﻧم ﺑﺎ ﺻداھﺎی
ﻣﺻﻧوﻋﯾش ﺑﮫ ﺧﺎرش ﻣﯽاﻓﺗﺎدﻧد.
ﻣﺎﺷﯾن از ﺻدا اﻓﺗﺎد ،دھﺎﻧﮏھﺎی ورود و ﺧروج ﺛﺎﺑت ﺷدﻧد ،و ﻣﺎﺷﯾن اھداف ﺧود را ﺑررﺳﯽ ﮐرد .ﮔرﺑﮫ وﻟﯽ ،ﺑﺎ
ھﺷداری وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺗرﺳﯾد .ﺣﯾوان ﺑﮫ ھوا ﭘرﯾد و ﺧود را ﺑﮫ روی ﻣﺎﺷﯾن اﻧداﺧت .ﻣن ﺑﺎ ﺗرس ﻧظﺎرهﮔر ﺑودم در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دھﺎﻧﮏھﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣن ﭼرﺧﯾدﻧد؛ و ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼرﺧش ﺗرﺳﻧﺎک و ﻣﺗوھﻣﺎﻧﮫی رﻧﮓھﺎ ،ﺣس ﮐردم ﮐﮫ ذھﻧم از
ﺟﺎی ﺧود ﭘﯾﭻ ﺧورد.
ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺑﻌد ،وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ھوش آﻣدم ،اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺗر ﮐوﺗﺎهﺗر ﺑودم .ﺑﻌد ،ﺑﮫ ﻧﺑود
اﻋﺿﺎی ﺑدﻧم ﭘﯽ ﺑردم ،و ﺑﺎﻻﺧره ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺳﺗر ﺑودم .ﻓورا ً راه ﺣل ﻣﺷﮑل را ﭘﯾدا ﮐردم – ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮫ
راﺣﺗﯽ اﯾن اﻧﺗﻘﺎل را ﺑﺎﻟﻌﮑس اﻧﺟﺎم دھد – وﻟﯽ ﺑﻌد ﺑﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣﺣض ﺧودم ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣواﺟﮫ ﺷدم.
ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﺗﺎﻣل ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ھﻣراه ﺗﺳﺗر ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی ﺑرای ﻧﺟﺎت
ﺧودم اﺑداع ﮐردم .ﺷروع ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺑدن ﺟدﯾدم ﮐردم :ﺳﯾﺦ ،ﺟﺎی ﻧﺎن ،اﺳﭘﯾﮑر و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻓﻧر .از طرﯾﻖ ﭼﺷم اﺑﺗداﯾﯽ
دﺳﺗﮕﺎه – ﮐﮫ ﺑﺎ آن دﺳﺗﺎورد ﺧود را ﺳرو ﻣﯽﮐرد – ﺗواﻧﺳﺗم ﺗﻠﻔن داﺧﻠﯽ را ﺑر روی دﯾوار ﺑﺑﯾﻧم .ﺑﺎ دﻗت ھدف ﮔرﻓﺗم و
ﺷروع ﺑﮫ ﭘرﺗﺎب ﺗﮑﮫھﺎی ﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﻣﺗش ﮐردم .ﺗﺳﺗر ﺑﺎ ﻣﯾزان زﯾﺎدی ﻣواد ﭘر ﺷده ﺑود ،اﻣﺎ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﺎﺟزاﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﻔن
ﻧﻣﯽﺧوردﻧد ،از ﺗﻣﺎم ﺷدﻧﺷﺎن ﻣﯽﺗرﺳﯾدم.
ﺑرﺷﺗﮫ ﮐردن ﻧﺎن ﻗﺑل از ﭘرﺗﺎب ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺑﮭﺗری ﺑود .ﯾﮏ ﺗﮑﮫ از ﮔﻧدم ﺳﺎﯾﯾدهی ﺳﺧت ،ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن را از ﺟﺎﯾش
اﻧداﺧت ،و ﺻدای اﺳﺗوار ﻣﺳﺋول ﭘذﯾرش ﺟواب داد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻠوی ﺧودم را ﻣﯽﮔرﻓﺗم ﺗﺎ ﻣﺧﻣﺻﮫی ﺑﻌﯾد ﺧود را
اﻋﻼم ﻧﮑﻧم ،از روی ﻣﯾز ﮔﻔﺗم» :ﻣن ﯾﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ اﯾن ﺑﺎﻻ دارم ،اﺗﺎق  .91ﻣﯾﺷﮫ ﯾﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮭم ﺑﮑﻧﯾد؟«
»ﻗطﻌﺎ ً ﻗرﺑﺎن .ﯾﮫ ﺗرﮐﯾدﮔﯽ ﻟوﻟﮫ آب طﺑﻘﮫی ﺑﺎﻻﺗون ھﺳت ،ﻓﮑر ﮐﻧم ﺑﺎ ﯾﮫ ﺗﯾر دو ﻧﺷون ﺑزﻧم و ﺳر راه ﮐﻣﮑﺗون
ﮐﻧم«.
ﻣﺳﺋول ﭘذﯾرش ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺳر رﺳﯾد و ﻋﻼﻣت »ھﺷدار ،زﻣﯾن ﺧﯾس اﺳت« را در راھرو ﮔذاﺷت .وارد ﺷد و اﺗﺎق
را ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﻧﺎراﺿﯽ و ﺧﺷﮏ ﺧود ﺑررﺳﯽ ﮐرد .ﻓورا ً ﺣرف زدم ،ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺻداﯾم از اﯾﻧﺗرﮐﺎم 1ﻣﯽآﯾد ،و از او ﺧواﺳﺗم
ﮐﮫ ﻓﻘط دﮐﻣﮫی ﺑزرگ روی ﻣﺎﺷﯾن روﺑروﯾش را ﻓﺷﺎر دھد .ﭘرﺳﯾد» :اﯾن ﯾﮑﯽ ﻗرﺑﺎن؟« و ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم
اﺻﻼﺣش ﮐﻧم ،اﺗﺎق ﭘر از ﻧوری ﭼرﺧﺷﯽ و ﺗرﺳﻧﺎک ﺷد ،و او روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎد.
ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﻌد ﺑﺎز اﯾﺳﺗﺎد ،ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻣردد ،و ﺷروع ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺷﯾوهای ﮐرد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﺳت راه رﻓﺗن
 Intercom 1ﻣﺧﻔف ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ وﺳﯾﻠﮫی ارﺗﺑﺎطﺎت داﺧﻠﯽ
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اردکوار ﺗوﺻﯾف ﺷود .اردک ،در اﯾن ﺑﯾن ،داﺷت آﭘﺎرﺗﻣﺎن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯽرﻏﺑﺗﯽ ﺧﺳﺗﮫ ﺑﮫ دﻗت ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐرد .ﺑﺎ
ﺗرس ﺑﮫ اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ﭼﺷم دوﺧﺗم .ﻧﺎﮔﮭﺎن اﯾدهای ﺑﮫ ذھن ﻣﺳﺋول ﭘذﯾرش رﺳﯾد ،و ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣرﻏﯽ ﻣﺎﻧﻧدی ﺑﮫ ﺳﻣت
ﭘﻧﺟره ﺗﻠو ﺗﻠو ﺧورد .ﺑﺎ اھن و ﺗﻠپ اﺧطﺎری ﺑﯾمزده دادم ﮐﮫ ﺳودی ﻧداﺷت .ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ از ﺑﺎﻟﮑن ﭘرﯾد» ،ﺑﺎلھﺎﯾش« را
ﺑﺎز ﮐرد و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد .اﮔر ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐردم ،وﻟﯽ ﻓﻘط ﭼﻧد ﺧرده ﻧﺎن از ﺧودم ﺑﯾرون اﻧداﺧﺗم.
ﺳﺎﻋتھﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫی ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﯾﯽ و ﺣس ﮔﻧﺎه وﺣﺷﺗﻧﺎک ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ در ﭘﯽ ﻧداﺷت ،و ﻣن را ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻔﯽ اﺳﻔﻧﺎک ﺑرای
اﺗﻔﺎﻗﺎت روز ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷت .ﻣﺻﻣم ﮐﮫ اﻣﯾدم را از دﺳت ﻧدھم ،ﺷروع ﺑﮫ ﺳوزاﻧدن ﭘﯾﺎمھﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ در ﺗﮑﮫھﺎی ﻧﺎن ﮐردم،
و اﯾن ﻓرﯾﺎدھﺎی اﻧدوھﮕﯾن ﻣﺳﺗﺎﺻﻼﻧﮫ را از ﭘﻧﺟره ﺑﯾرون ﭘرت ﮐردم .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧﺟﺎت ﺧودم ﺑودم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای
ﺳراﻧﺟﺎم ﻋﺟﯾب ﻣﺳﺋول ﭘذﯾرش ھم ﺟواﺑﮕو ﺑودم ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﮐف ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘﯾدا ﺷده ﺑود .زود ﺟﺎی ﻧﺎﻧم ﺧﺎﻟﯽ ﺷد ،و ﺑﺎز
در ﺗﻌﻣﻖ ﮐﺞﺧﻠﻘﯽ ﻓرو رﻓﺗم.
ﺣرﮐﺗﯽ ﺑزرگ ﻣن را در ﺗﻔﮑر ﻧﺎﺳﺎﻟﻣم ﺷوﮐﮫ ﮐرد .در ﻣﻘﺎﺑل ﻣن ،ﺑدن ﺧودم ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺻﺎف ﺷد و اﯾﺳﺗﺎد .ﺑﮫ ﻣن ﺑﺎ
ﺧوﺷﯽ ﻣﺑﮭﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﮐرد.
ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﯾﮑﻧواﺧت اﻋﻼم ﮐرد» :آﭘﮕرﯾد ﺷدهام «.اﺗﺎق ﺳﺎﮐت ﺑود ،در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻣن ﺗﻼش ﻣﯽﮐردم ﺗﺎ از ﻋﮭدهی اﯾن
اطﻼﻋﺎت ﺑرآﯾم .ﺑﻌد:
»ﻣﻘداری ﻧﺎن ﺗﺳت ﻣﯽﺧواھﯾد؟«
ﺣﻘﯾﻘت ﺑر ﻣن ﭘدﯾدار ﺷد ،و طوﻟﯽ ﻧﮑﺷﯾد ﺗﺎ ﺳودﻣﻧدی اﯾن اﻟﮭﺎم را درﯾﺎﺑم .ﺗﺳﺗر را ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑدﻧم را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽﮐرد از
اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھم ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرم ،آﮔﺎه ﮐردم .ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻧﮕﺎه ﮐرد ،ﺑﻌد ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﺎن ﺗﺳت را ﮐرهای ﻣﯽﺧواھم.
آراﻣش ﺧودم را ﺣﻔظ ﮐردم و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل را ﮐﺎﻣلﺗر ﺗوﺿﯾﺢ دادم .ﺑﺎ اﻧﺗظﺎری ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﺑدن ﭼﮭل و دو ﺳﺎﻟﮫام
را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت از آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷد ،ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐردم .ﮔوﺷﮫ را دور زد ،و ﺧراﺑﮑﺎری ﮐرد .ﺑﮫ ﻋﻼﻣت »ھﺷدار ،زﻣﯾن
ﺧﯾس اﺳت« ﺑرﺧورد ﮐرده ﺑود .ﺑﮫ ﺧﺎطر آﺳودﮔﯽ ﺧﺎطر ﺧودم ھم ﮐﮫ ﺷده ،ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﺑﮫ راھش اداﻣﮫ داد.
دﻗﺎﯾﻖ و ﺳﺎﻋتھﺎ ﮔذﺷت .ﺧودم را ﺑﺎ ﭘرﺗﺎﺑﮫ ﻣوﺷﮏھﺎی ﮔﻧدﻣﯽ ﺑﮫ ﮔرﺑﮫ ﺳرﮔرم ﮐردم .ﺳﭘﯾدهدم روز ﺳوم ،ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدم ﮐﮫ ﺗﺳﺗر در ھداﯾت ﺑدن ﻣن ﺷﮑﺳت ﺧورده ،و ﺧﺑری از ﮐﻣﮏ ھم ﻧﺑود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺎاﻣﯾدی ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﻣﻌﻣﺎی ﺧودﮐﺷﯽ ﺗﺳﺗر را ﺣل ﻣﯽﮐرد روﯾم اﺛرﮔذار ﺑود ،ﺧودم را ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷﺗم واﮔذار ﮐردم.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎﻗﯽ ﺷوم ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﺷدم ،ﺗﻣﺎم ذﺧﯾرهی ﻧﺎن را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدم .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ دود از روﮐﺷم
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷد ،و اوﻟﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺷﻌﻠﮫی ﻣرﮔﺑﺎر در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧم ﺳوﺳو ﻣﯽزد ،اﻓﺷﺎی ﻣوﻗراﻧﮫی ﻣدح ﺧودم را ﺷروع
ﮐردم.
ﻧﺎﮔﮭﺎن ھﺷدار آﺗش ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺗﺎد و درﻣﺎﻧده از ﻧﺟﺎت ﺳﺎﮐﻧﯾن آﭘﺎرﺗﻣﺎن ،ﻓوارهی اﻧﺑوه آب را ﺑﮫ ﺳراﺳر آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﭘرﺗﺎب
ﮐرد .ﻧﺎﻟﮫای ﮐرﮐﻧﻧده از ھﻣﮫ طرف ﻓوران ﮐرد ،و ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺳﺗﯾزهﺟو از دﻟﺧوری ،آﺳودﮔﯽ و ﮐﻧﺟﮑﺎوی در ذھﻧم اﯾﺟﺎد
ﺷد.
وﻗﺗﯽ آﺗﺷﻧﺷﺎن آﻣده و ھﺷدار را ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﮐرده ﺑود ،ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻘص ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده ،ازﺑرق ﮐﺷﯾده و ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺗﻌﻣﯾرﮔﺎه ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﺑودم .ﮐﺎرﮐﻧﺎن آنﺟﺎ ﭼﯾزی ﺟز ﯾﮏ ﺗراﺷﮫی ﮔﻔﺗﺎر ﺧراب را ﺑرای ﺑرداﺷﺗن ﭘﯾدا ﻧﮑرده و ظﺎھرا ً ﻣن
را ﺑرای ﻓروش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد .اﯾن را از آنﺟﺎ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺑرق وﺻل ﺷدم ،دﯾدم در آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫای ﺟﺎدار
و درﺧﺷﺎن ھﺳﺗم .ﺻدای اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯾم را از دﺳت داده ﺑودم و ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮫ ﺣرفھﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﮫ در ﻣورد رﻓﺗﺎر
ﻋﺟﯾب آﺷﭘز ﺟدﯾدﺷﺎن ﺑﺣث ﻣﯽﮐردﻧد ،ﮔوش ﮐﻧم .ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺣث ھول ھوﻟﮑﯾﺷﺎن ﺧﺑر از ﺳر رﺳﯾدن او داد .ﺑﮫ ﺣﺎﻟت
ﺗﺳﻠﯾمﮔوﻧﮫی ﺳﺎﮐﺗﯽ ﺑﮫ در ﺧﯾره ﺷدم ،و ﺑدﻧم ﻏرورﻣﻧداﻧﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫی ﮐﺎر ﮔذاﺷت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻧوی ﺗﺎزه طراﺣﯽ
ﺷدهاش را ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد .ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم در ﺑﺎﻻی ﻟﯾﺳت ﻋﺑﺎرت » ﻧﺎن ﺷﯾرﯾن ﺣﻠﻘوی ﮐرهای« را ﺗﺷﺧﯾص دھم.
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