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تبديل مي )آرت(حجم 40به ميهمانان داده مي شود كه در طي فرآيندي اين جعبه ها به ) با رنگ مشخص ( ماژيك40وجعبه 40

د؛ از ناين حجم ها در طول يك فرآيند حاصل مي آيند ، كه نتيجه اي غير قابل پيش بيني دار. كه در پايان نزد آنها خواهد ماندگردد

ولفي را براي آن نمي توان در نظر آنجايي كه فرآيند توسط آنها تنظيم نمي گردد و اجراي فرآيند به صورت گروهي حاصل مي شود م

.گرفت

)كاشت و نگهداري گياهان آپارتماني در مورد (: فرآيند 

".رشد و نمو مي كننديدر شرايط آب و هوايي متفاوتبر حسب گونهگياهان داراي جنس ها وگونه هاي مختلفي هستند كه"
است كه تعداد زيادي قطعات كوچك كاغذ موجود است كه در يك منبع قرار مي گيرند و حاوي متن اند ، متن شامل يك سوال 

متن و به ه يك زبان است و اينكه كدامهر سوال به صورت راندوم در اختيار افراد قرار مي گيرد، متن سوال فقط ب. پاسخي كوتاه دارد 

، به عبارتي منبع سواالت حاوي متن سوالهايي است كه به زبانهاي مختلف قرار گيرد كامالً تصادفي استكدام فرد اختياردرچه زباني

.اند ، اما هر سوال تنها به يك زبان است و در صورت بيگانه بودن زبان براي فرد بايد از ميهمانان ديگر كمك بگيرد

".گروهي از گياهان گلدار و گروهي فاقد گل اند، بعضي از گياهان گلدار داراي پياز رويشي هستند"
مي تواند به صورت متن ، شكل ، نماد يا عالمت باشد كه اين پاسخ بوسيله ماژيكي بروي يكي از سطوح جعبه نوشته پاسخ سوال مذكور

.يا ترسيم مي گردد

"آن خارج گرددطريق ز آب اضافي اسوراخ كف گلدان نبايد مسدود گردد، اين سوراخ كمك مي كند تا در هنگام آبدهي گياه ،"
جعبه ها حاوي يك شكاف  يا روزنه مي باشند كه  كاغذ متن سوال پس از پاسخ دهي از طريق آن بداخل جعبه انداخته مي شود؛

".شب بو هستند، كه معموالً روزنه هاي هوايي آنها در طول روز بسته و در طول شب بازنددر گلهاي"
.پايان فرآيند به صورت كامل مسدود مي گردداين شكاف يا روزنه پس از 

".ش داده و به سمت آن حركت كنندگياهان نسبت به نور آفتاب واكنازگروهيفرآيند فتوتروپيسم موجب مي گردد تا"
.دايماً تعويض مي گردند و صاحب هر جعبه تا پايان فرآيند مشخص نخواهد بودجعبه ها پس از پاسخ دهي يك سوال 

".گياهان در طول حيات خود با مصرف آب، نور و عناصر موجود در خاك ماده سازي نموده و بر حجم و جرمشان افزوده مي شود"
و فضاي داخلي آن از ، هاي مختلفو شكلهاي چند زبانه پس از پايان فرآيند جعبه هايي حاصل مي گردند كه سطوح آنها از متن 

، در اينجا پاسخ هاي استآنها در جايي پنهان كه پاسخوجود داردسوا لهاي زيادي موالًمع. ( انباشته شده استبرگهاي كاغذي سوال

).پنهان است) بهداخل جع(كه سوالهاي آنها در جايي وجود داردبسياري 



مي دوپايه حين استفاده از شهد گلها به گرده ها آغشته شده و موجب عمل گردافشاني در گياهان ناخودآگاه درحشرات به صورت "

".گردند
بودنشان آنها را جذاب مي كند، كه شايد عاملي تند ، اما قابل دسترس ندر واقع سوالهاي مسدود شده ، سواالت مهم و پر اهميتي نيس

! جعبه نزد صاحب آنو ميراييباشد براي ناپايداري

)بخوانيد امضا مي گردد. ( گروه اجرا به لوگوي گروه مهمور مي گرددجعبه ها در پايان توسط 

"اندازه ي گلدانها بايد متناسب با گياه مورد نظر انتخاب گردد ، كه در طول رشد آن قابل تغيير است"

جعبه . جعبه ها در اندازه اي خواهد بود كه سطوح مورد نياز را تامين كرده و از لحاظ بصري جذاب و در ديد كلي جمعيت بارز  باشد

.و آويخته شدن مورد استفاده قرار گيرند) با دست يا گردن ( ها مي تواند حاوي يك بند نيز باشند كه جهت حمل 

"آنها كمك مي كندرشد ههرس كردن گياهان موجب افزايش راندمان انرژي ذخيره اي آنها مي شود و ب"
به روي يك نوار طويل كاغذي آورد كه به صورت يك رول درون يك جعبه قرار ميگيرد و تكس هاي مربوط به سوالها راميتوان

سواالت به صورت راندوم در زبانهاي. ( به بيرون هدايت مي شود كه داراي خط برش هستندانهاي نوار از طريق شكافي بروي جعبه 

. شكل بگردش در مي آيد��، رول توسط يك دستگيره ) مختلف پشت سر هم قرار گرفته اند

تسريع تجزيه گاهي براي.شاخه ها و برگهاي اضافه در خاك تجزيه شده و مجداداً به خاك باز مي گردندباغها و جنگلهامزارع ،در"

".ندنسوزامي را آنها
جعبه اي ديگر در كنار اين جعبه قرار ميگيرد كه حاوي يك شكاف است ، هر فرد ملزم است براي دريافت يك برگ سوال يك سوال 

)!كه مي توان در انتها جعبه را به آتش كشيدخواهد گرفتاختيار ما قرار پايان در اين جعبه در( . بداخل جعبه ضميمه بياندازد

".زمان آبدهي گياهان بر حسب نوع گياه متفاوت است ، عدم رعايت اين زمانبندي مي تواند موجب فساد گياه شود"
؛ بنابراين جعبه ها در طول مراسم توسط ميهمانها حمل و پي در پي بصورت در طول برگزاري ميهماني انجام مي گيرد ، نه توزيع سوالها

.نگهداري مي گردد


