
 (G.P Morgan) نامه دختر زیبا به رئیس یکی از شرکتهای بزرگ آمریکایی

ساااس ساات دارج    واب   ب اایار  ۴۲گویم صااادب باشاام  مت دختری زیبا   می خواهم در آنچه اینجامی

دنیا  زباب انداج، خوش هیکل، خوش بیاب، دارای تحصاااااایدم آکادمیل   م اااااا   به  ندخوش زیبا،

شاید تصور کنید که  .هزار دنر یا بیشاتر ازد ا  کنم ۰۵۵آرز  دارج با مردی با درآمد سااننه  .ه اتم

دنر در نیویورک هم به طبقه متوس  تع ق  سطح توقع مت بانست، اما حتی درآمد ساننه یل می یوب

 ۰۵۵دی با درآمد سااااننه خواسااات مت  نداب زیاد نی ااات  آیا مر .هزار دنر ۰۵۵دارد  ه برساااد به 

اید؟ ساااااانواس مت ایت اساااااات که  ه کنم تا با آیا شااااااتا خودتاب ازد ا  کرد  دارد؟ هزار دنری   ود

  اشخاص ثر تتندی مثل شتا ازد ا  کنم؟

 : ند سنواس ساد  دارج

 پاتوب  واناب مجرد   پولدار کجاست؟ -۱

 آیند؟ ه گر   سنی از مرداب به کار مت می -۴

 ای شتا برای انتخاب زب کدامند؟معیاره -۳

 امضا، خانم زیبا   خوش آنداج

 :  اما  واب مدیر شرکت مورگاب

داشته باشید که دختراب زیادی ه تند که سوانتی مشابه  نامه شتا را با شوب فرا اب خواندج  در نظر

  یل کنمای موقعیت شااااااتا را تجزیه   تحگذار حرفهدهیاد در مقااج یل ساااااارمایه شااااااتاا دارناد  ا ااز 

 دارد، اما خدا کند ک ی هزار دنر است که با شرط شتا هتخوانی ۰۵۵درآمد سااننه مت بی  از      :

از دید یل تا ر، ازد ا  با شتا  .کنمت ف می فکر نکند که اکنوب با  واب دادب به شتا،  قت خودج را

” وسپ“با ” زیبائی“ه منصفانه شتا در سر دارید مبادل اشتبا  است، دلیل آب هم خی ی ساد  است: آنچه

 اما شودرفته بعد د  ساس آراج آراج به کل محو میهتیت  است: زیبائی شتا رفته اسات  اما اشکاس کار

 .پوس مت، در حالت عادی بعید است بر باد ر د

 رفک ف پیری  حقیقت، درآمد من سااابه سا سااابه سباهر رفت د ر ت تمب  یسب ن  ااامب وا ف  ین ف در

جفتون ف  یسب ن سبقن ورفت د مبود.  وبوا جبیگ ین تین  یسب ن رفت د گردید ف تثری ت  تین فد رس  

 .”سرمبیا رف سا  فته“ سهم تمب  مب یک ” ر د سرمبیا رف سا“ت  وظر علم تقهصبد، من یک 
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دارد  ازد ا  با شاااتا هم  نیت موقعیتی خواهد داشااات  ” موقعیتی“اساااتریت، هر تجارتی به زباب  اس

ارزش تجارم افت کند عاقدنه آب است که آب را نگا  نداشت   در ا لیت فرصت به دیگری  اگذار  اگر

 .کرد   ایت  نیت است در مورد ازد ا  با شتا

هزار دنر ناداب نی ت که با شتا ازد ا  کند به هتیت دلیل ما  ۰۵۵بنابرایت هر آدمی با درآمد سااننه 

 .ما ازد ا  هرگزگذاریم اشتا قرار می فق  با امثاس

کانیی داشااته باشااید که مثل ساارمایه مت ر  به رشااد باشااد   یا  اما اگر شااتا عد   بر  وانی   زیبائی

، تعهد ان ااانیت، پاکدامنی، شااعور، اخدب،“کانهایی با ارزش مثل   مت منقطع نشااود حداقل نفع آب از

 معام ه برای مت هم آب  قت احتتان ایت… ” صاااداقت،  فاداری، حتایت، د سااات داشاااتت، عشاااق   

مشااخصااام شااتا  سااود فرا انی خواهد داشاات  وب متکت اساات مت حتی فاقد دارایی هایی با ارزش با

نداج   ازد ا ، بی  از زیبائی، ا  وب بعد  ند مدم از  باشم   برای داشتت آنها پوس زیادی خر  کنم 

مشاااااترک نزج بود    مت شااااادیدا به آنها نیاز پیدا خواهم  مواردی که بیاب کردج برای زندگی  هیکل،

 .کرد

ازد ا  با آدمهای ثر تتند را بزنید  بجای آب شااتا خودتاب  کنم که قیددر هر حاس به شااتا پیشاانهاد می

 .دنری، فرد ثر تتندی شااااویدهزار  ۰۵۵تفکر   تدش   با داشااااتت درآمد ساااااننه  توانید با کتیمی

 .اینطور، شانس شتا بیشتر خواهد بود تا آب که یل پولدار احتق را پیدا کنید
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