
 شده  یاندازراه  هاروارد  در  یتازگبه  که شد   یاتازه  یِکیالکترون  یِخبر  گروهِ  وارد  ،امتحانات  در  یقبول  یبرا  یتون

 از را  جزوات نیا.  گذاشاات د یم  اشااترا به گریکد ی با را  جزواتشااا   همه  آنجا،  در  که  بود  یمجاز  یگروه  بود؛

 دالر،  20  متِیق با  و چسباند   همبه  را آنها  بعد   و  کرد  هیته آنها  از  یکاغذ   ینسخه  و  کرد  یآورجمع  وک ارگوشه

 و خواناد درس  یبرا ازیا ن مورد ابزار باه ت هااناه ق،یطر نیا از. فروخاتیم ا یا جودانش گرید باه جزو، هر یازاباه

 .زد بیج به هم یپول بلکه د،یرس  امتحانات در یقبول

 هاوس   یکوئ ز  یاداره  اش،یاتاقهم  ،(Sanjay) یسااانجا  و  یتون  هاروارد،  در چهارمش  و سااو  یهاسااا   در

 خوابگاهِ همکفِ  یطبقه  در شاابانه  یپاتوق  واقع  در  که  گرفت د   برعهده را(  Quincy House Grille)  لیگر

 یغذاها رسااتورا   یاندازراه ،یشااهر  مقررات از  یکی  طبق  آنجاکه  از.  بود  هاروارد  دانشااگاه  در هاوس   یکوئ ز

 نی ترکینزد  به  مترو  با  که  داشت  عادت  یتون  بود،  مم وع  یدانشگاه  یهاط یمح  یکینزد  در(  فودفست)  یحاضر

 همبرگر چِیسااندو  تا صاد   که  ک د  متقاعد   را  او  و  شاود  مذاکره  وارد  رساتورا   ریمد  با  آنجا  در  و  برود  دونالد مک

 ا یجودانش  آنجا  در.  بردیم  لیگر  به  خود با  و  کردیم  یتاکسا   بارِ را هاچیسااندو  آ   یتون.  بفروشاد   او  به  سارد

 .بپردازند  دالر 3 دارد متیق دالر 1 که یهمبرگر یبرا بودند  حاضر مشتاقانه

 درسات  و دند یخر تزایپ  ت ور  بودند، شاده  خساته  دونالد مک  به  هرروزه  یسافرها  انجا  از  که یساانجا  و  یتون

 ا یجودانش  از  یکی  ،(Alfred)  آلفرد آنها  یِمشاااتر نیبهتر.  کردند   شاااروع  را  ا یجودانش  یبرا تزایپ  کرد 

 در  آلفرد یاشااتها از  یتون.  زدیم  ساار آنها  به  بزرگ  یِپِپرون  یتزایپ  کی د یخر  یبرا شااب  هر  که  بود  هاروارد

 یهابرش  تا  رفتیم باال  یطبقه  به  آلفرد د یفهم  بعد  هاساا   آنکه تا  بود  متعجب  یبزرگ  یتزایپ نیچ   خورد ِ

 ییاجرا ارشد   ریمد   و  یمال  ارشد   ریمد  ،تینها  در(  Alfred Lin)  نیل  آلفرد  بفروشد؛  شیهایاتاقهم  به را  تزایپ

 .شد  زاپُوس 

 


