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 او حتي حاضر نبود خواهر كوچك خود را در اتاقش شريك كند، گلسدي براي. سال دارد  31 اهل ايالت آيووا» گسدي برلز«

هاي  آنجا النه دارند و در جعبه يك قفس از سقف اتاقش آويزان است كه هفت پروانه بالغ در. كرد  حشرات النه درست مي
اين قسمتي از طرح او براي راه اندازي كسب و كار پرورش و فروش  . شفيره در حال رشد قرار داده است 67تخم و  60فش ك

  .هاي روياروي گذاشته است تزئين شده است كه نام آن را بال هاي پروانه در قفس

 
  خرد ؟ مي چه كسي پروانه ها را

ها را آزاد كنند تا اينكه طبق رسم  شان پروانه عروسي خواهند در روز هاي اصلي او عروس و دامادهايي هستند كه مي مشتري
 عالوه بر. در اين موقع او شش يا دوازده پروانه را در قفس هاي تزئين شده قرار مي دهد .معمول برنج به هوا پرتاب كنند

او در بازارهاي محلي نيز پروانه . خرند مي هاي علمي كالس از او پروانه عروس و دامادها معملين مدارس ابتدايي نيز براي پروژه
ها دستورالعمل آزاد كردن پروانه را نيز  همراه اين قفس. فروشد هديه دادن مي و قفس ها را به عنوان يك كادوي مناسب براي

 .دهد قرار مي

 
در هنگام آزاد كردن پروانه بسيار ها  گويد چهره بچه مي او. در جشن افتتاح كليسا تعداد زيادي از پروانه ها را آزاد كرد  واخيرا ا

اينكه  اما ايده او پيشرفتي نكرد تا. حشرات عالقه داشت و پرورش و فروش آنها را دوست داشت او از كودكي به .جالب بود
  .فروشد ، خواند روزي مادرش مقاله اي در مورد فردي كه پروانه مي

شركت كرد و سپس با كمك  يك كارگاه كارآفريني مخصوص زنانفروختن اولين پروانه ها د رآگوست گذشته ، او در  قبل از
سخت ترين قسمت كار او . مشكل بود ولي ارزش آن را داشت اين كار برا ي او. صفحه را تهيه كرد 18مادرش يك طرح شغلي 
مهمترين  . او تغييرات اندكي انجام داد. گويد خوشحال است كه آن طرح را انجام داده است  مي او. تخمين فروش آتي بود

از شروع كسب و كار او با زني مالقات كرد  يك هفته قبل. كرد هزينه هاي پيش بيني شده اوليه بود  چيزي كه بايد تغيير مي
يه ، او اولين شفيره را به گسدي داد سپس گسدي پروانه ها فروختن وسايل اول به جاي. فروخت داد و مي كه پروانه پرورش مي

بايد تغييراتي در  گسدي عقيده داشت كه هميشه). حاال آن زن مشاور گسدي است(عمده فروشي به او فروخت  را به قيمت
بود توجه افراد  جو از كسب و او بسيار زيبا بود و توانسته آرم.طرح به وجود آورد و قصد داشت يك امروزي سازي داشته باشد

پروانه ليدي پنيت را به  دالر ، دوازده 65او دوازده پروانه مونارچ را به قيمت . كارت تبليغاتي جذب كند را بيشتر از بروشورها و
طرح آتي او . فروشد  دالر مي 20تزئين نشده را به قيمت  دالر و 50دالر و قفسه هاي تزئين شده را به قيمت  60قيمت 

پروانه بيش  بيماران و مخصوصا كودكان با هديه بي مثل قفس. برگزاري اين طرح در بيمارستانها  زار است مانندپيشرفت در با
آرزوي او داشتن چند قفس . شوند خوشحال مي ي مثل قفس پروانه بيش از گل كودكان با هديه.از گل خوشحال مي شوند

دري پروانه هايش را دوست داشت كه واقعا مي خواهد آنها را به او به ق. شود هاي محلي آويخته بزرگ است تا در بيمارستان
  .شود بفروشد كه مطمئن است از آنها خوب نگهداري مي جاهاي

 


