ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺲاﻧﺪاز  90درﺻﺪ درآﻣﺪ

داﺳﺘﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﮔﻮﮔﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ  +ﻋﮑﺲ

وﻗﺘﯽ »ﺑﺮﻧﺪُن«  23ﺳﺎﻟﻪ در اواﺳﻂ ﻣﺎه ﻣﯽ از ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺑﻪ  Bay Areaرﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس
ﻧﺮماﻓﺰار در ﮔﻮﮔﻞ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ؛ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﺎی او ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وی اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪای ﻧﺪاﺷﺖ؛
در ﻋﻮض ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ  128ﻓﻮت را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ :ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری دﻧﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر اﺳﺖ در ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺑﻮد و ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ
ﭘﻮل زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﯾﮑﯽ از ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد» :ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در
ﯾﮏ ﻣﮑﺎن دو اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻪ« .اﺟﺎره اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺐ ﺣﺪود  65دﻻر ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎه ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  2ﻫﺰار دﻻر
ﺑﺮای آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮﻧﺪن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ "ﺑﯿﺰﻧﺲ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر" ﺑﺎ وی اﻧﺠﺎم داد ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ وی؛ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻋﮑﺴﯽ از او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﺑﺎزیﻫﺎی  VRو ﺧﻮردن ﮐﯿﮏ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
ﮔﺸﺖوﮔﺬار در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ  280ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری  +ﻋﮑﺲ
ﺑﺮﻧﺪن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮای آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮدم .دور رﯾﺨﺘﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮل ﭼﻨﺪان ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ .ﻧﻪ آن را ﺻﺮف ﭼﯿﺰ ﺑﺎارزﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .واﻗﻌﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ".
او ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷﺮوع
ﺑﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .درﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن؛ ﯾﮏ ﻓﻮرد  16ﻓﻮﺗﯽ ﻣﺪل  2006ﮐﻪ ﺣﺪود  253ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد را
اﺟﺎره ﮐﺮد.

ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪن  10ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ وی ﻫﻤﻪ ﭘﻮل را ﯾﮏﺟﺎ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد
ﺗﺎ از ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ روی آن داده ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه " "break-even pointاز روز  21اﮐﺘﺒﺮ
آﻏﺎز ﺷﺪ .وی در وﺑﻼگ ﺷﺨﺼﯽاش از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان "ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲاﻧﺪاز" ) (Savings Clockﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﻪﺻﻮرت زﻧﺪه آن
را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﻧﯿﺰ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ" :ﺗﻔﮑﺮ از داﺧﻞ
ﺟﻌﺒﻪ".
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ  121دﻻر ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮق ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ وی ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
او در ﺑﻼگ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺪارم .در داﺧﻞ
ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ﭼﻨﺪ ﭼﺮاغ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دارم ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﺮی روﺷﻦ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺐﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﮏ ﭘﮏ ﺑﺎﺗﺮی دارم ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر آن را ﺷﺎرژ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و از آن ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهام در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻟﭗﺗﺎﭘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﺷﺐ دوام ﻣﯽآورد و روز ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره آن را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﺎرژ ﻣﯽﮐﻨﻢ".
ﻓﻀﺎی داﺧﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ﮐﻢ و ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻋﻤﺪه وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻦ ﺗﺨﺖﺧﻮاب؛ ﯾﮏ ﮐﻤﺪ و ﯾﮏ ﻓﻀﺎی
ﻣﺨﺼﻮص آوﯾﺰان ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدم آن را ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی دارم .اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻤﺎم
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖام وﺟﻮد دارد و ﺑﻪﻏﯿﺮ از آنﻫﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارم".
ﻏﺬا ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﺣﻤﺎم ﺑﺮای دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺪُن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ؛ ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﻣﯽﺧﻮرد و ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از ورزش در ﺳﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ آن را ﺑﺮای ورزش ﮐﺮدن ﮐﺎرﻣﻨﺪاناش درﺳﺖ ﮐﺮده؛ ﺣﻤﺎم
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮد و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ" :ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ  90درﺻﺪ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت از آن ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﻮل را در ﺑﺨﺶ وام و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯽﮐﻨﻢ".
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ او ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ  22ﻫﺰار و  434دﻻر از وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽاش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه در ﻋﺮض
ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه  16ﻫﺰار و  449دﻻر آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ" .ﺑﺎ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ؛ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻇﺮف
ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه وام را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻢ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ دارم ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻃﺮح  10ﯾﺎ  20ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار
دﻻر ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﻢ".
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ؛ ﺣﺬف اﺟﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ در رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد و ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
و ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ" :ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖوآﻣﺪ وی از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻤﭗ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻟﺤﻆ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪُن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺖاش را در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ".

زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪاﻣﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده؛ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ از ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺤﺒﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ .در آن ﺷﺐ؛
 10ﻣﺄﻣﻮر ﺣﺮاﺳﺖ ﺟﻠﻮی او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرت اﺷﺘﻐﺎل در ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد؛ ﻣﺄﻣﻮران از وی
ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺘﺎش را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﭘﯽ دارد" :ﻓﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ؛ ﺧﺒﺮی از وﺳﺎﯾﻞ
آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺪرن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ؛ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﺣﻤﺎم ﻧﯿﺴﺖ ".اﻣﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ وی؛ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی  128ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻫﺮ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل در آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽرود.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ؛ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از آزادی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ وی را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ را ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺪل زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪای را
ﺑﺮای وی رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮﻧﺪُن در وﺑﻼگاش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﮔﺮ روزی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم ﺑﻪ ﺳﻔﺮ دور دﻧﯿﺎ ﺑﺮوم؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ؛ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
در زﻧﺪﮔﯽام اﺳﺖ.
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