
 .در یک طحزگاٍ طزد هاٍ ژاًْیَ، هزدی ّارد ایظتگاٍ هتزّی ّاػیٌگتي دی طی ػذ ّ ػزّع بَ ًْاختي ّیلْى کزد

دقیقَ، ػغ قطعَ اس بِتزیي قطعات باخ را ًْاخت. اس آًجا کَ ػلْغ تزیي طاعات صبح بْد، ُشاراى ًفز بزای رفتي بَ طز کارُایؼاى  ۵۴ایي هزد در عزض 

 .ٍ بْدًذبَ طوت هتزّ ُجْم آّرد

 .ای تْقف کزد، بعذ با عجلَ بَ طوت هقصذ خْد بزاٍ افتاد ُایغ کاطت ّ چٌذ ثاًیَ طَ دقیقَ گذػتَ بْد کَ هزد هیاًظالی هتْجَ ًْاسًذٍ ػذ. اس طزعت قذم

اع اًذاخت ّ با عجلَ بزاٍ خْد  آًکَ تْقف کٌذ یک اطکٌاص یک دالری بَ درّى کاطَ اّلیي اًعام خْد را دریافت کزد. خاًوی بی زنویلون یک دقیقَ بعذ،

 .اداهَ داد

صحٌَ  طز تکیَ داد، ّلی ًاگِاى ًگاُی بَ طاعت خْد اًذاخت ّ با عجلَ اس  چٌذ دقیقَ بعذ، هزدی در حالیکَ گْع بَ هْطیقی طپزدٍ بْد، بَ دیْار پؼت

 .دّر ػذ

بزد. کْدک یک لحظَ ایظتاد ّ بَ  ای بْد کَ هادرع با عجلَ ّ کؼاى کؼاى بِوزاٍ هی  تْجَ ًؼاى داد، کْدک طَ طالَ زنویلون کظی کَ بیغ اس ُوَ بَ

فتاد، ایي صحٌَ، تْطط چٌذیي سى بْد، بِوزاٍ هادر بزاٍ ا پزداخت، هادر هحکن تز کؼیذ ّ کْدک در حالیکَ ُوچٌاى ًگاُغ بَ ّیلْى زنویلون تواػای

 .ػاى بَ سّر هتْطل ػذًذ ػاى بال اطتثٌا بزای بزدى کْدک دیگزًیش بَ ُواى تزتیب تکزار ػذ، ّ ّالذیي

ر آًکَ هکثی کزدٍ باػٌذ، ّ طی ّ دّ دال هی ًْاخت، تٌِا ػغ ًفز، اًذکی تْقف کزدًذ. بیظت ًفز اًعام دادًذ، بی زنویلون ای کَ دقیقَ ۵۴در طْل هذت 

 .سى اس ًْاختي دطت کؼیذ ّ طکْت بز ُوَ جا حاکن ػذ، ًَ کظی هتْجَ ػذ. ًَ کظی تؼْیق کزد، ّ ًَ کظی اّ را ػٌاخت سى ػذ. ّقتیکَ ّیلْى عایذ ّیلْى

تزیي قطعات ًْػتَ ػذٍ بزای  ی یکی اس پیچیذٍ سى ُواى )جاػْا بل( یکی اس بِتزیي هْطیقی داًاى جِاى اطت، ّ ًْاسًذٍ داًظت کَ ایي ّیلْى ُیچکض ًوی

 .باػذ ّیلْى بَ ارسع طَ ًّین هیلیْى دالر، هی

فزّع ػذٍ بْد، ّ  ای اجزا کزدٍ بْد کَ توام بلیط ُایغ پیغ بزًاهَجاػْا بل، دّ رّس قبل اس ًْاختي در طالي هتزّ، در یکی اس تاتزُای ػِز بْطتْى، 

 .قیوت هتْطط ُز بلیط یکصذ دالر بْد

پظت تزتیب دادٍ ػذٍ بْد، ّ بخؼی اس تحقیقات اجتواعی بزای طٌجغ   ایي یک داطتاى حقیقی اطت، ًْاختي جاػْا بل در ایظتگاٍ هتزّ تْطط ّاػیٌگتي

 .ُای هزدم بْد  تْاى ػٌاطایی، طلیقَ ّ اّلْیت

 !نکته

یار با ارسع هزدم فقط قذر لذت ُایی را هی داًٌذ کَ بابت بَ دطت آّردى آًِا، هتحول صزف ُشیٌَ ّ ّقت سیادی ػذٍ باػٌذ. ًعوت ُای هجاًی، ُز چٌذ بظ

 .باػٌذ، هْرد تْجَ ّ توجیذ کظی قزار ًوی گیزًذ

 

 


