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یادداشت نارش

 ســال ها پیــش مرحــوم پــدر بزرگــامن زنــده یــاد دکــر حســین خلیلی فــر بنیانگــذار جغرافیــای نویــن 

ــه ی دانســتنیها در  ــا تاســیس و انتشــار مجل ــای کشــور ب ــران و مولــف کتــب درســی جغرافی در ای

ســال ۱۳۳۰ ایــن راه را آغــاز کــرد و مــا نیــز بــا تجربــه ی بیــش از شــصت ســال فعالیــت خانوادگــی 

ــاب از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی٬  ــا اخــذ مجــوز نــر کت در حــوزه ی فرهنــگ و آمــوزش ب

انتشــارات بابــان را بنیــان نهادیــم. بر خــود می بالیــم کــه ادامــه دهنــده ی ایــن راه بــا ارزش فرهنگــی 

هســتیم. مــا نــام ایــن انتشــارات را بــه یــاد مرحــوم پــدر و پدربزرگــامن بابــان نهادیــم، بابــان بــه 

معنــی خانــه ی پــدری اســت و اینجــا خانــه ی پــدری مــا خواهــد بــود.

بــا کــامل میــل خرســندیم کــه مراتــب سپاســگزاری و قدردانــی خــود را از همــه ی عزیزانــی کــه در 

ایــن مســیر همــراه و همــدل مــا بودنــد بــه واســطه ی حامیت هــای بی دریغشــان تقدیــم مناییــم.

انتشــارات بابــان از کلیــه ی عزیزانــی کــه بــه هــر نوعــی در تولیــد و توزیــع ایــن مجموعــه ســهمی 

داشــته اند صمیامنــه تشــکر و قدر دانــی می منایــد و در انتظــار دریافــت نظــرات از اســاتید 

ــن مجموعــه اســت.  ــدگان ای ــز٬ و دیگــر خوانن گرانقــدر٬ دانشــجویان عزی

اميــد اســت كــه ايــن خدمــت ناچيــز مــورد قبــول خداونــد متعــال قــرار گرفتــه و قابــل اســتفاده 

شــام عزيــزان باشــد.

ارسطو خلیلی فر 

)بنیانگذار و مدیرمسئول انتشارات بابان(



فهرست مطالب
عنوان              صفحه  

مقدمه ی مرجم                                                                                       9 

مقدمه ی نارش                                                                                14   

فصل اول                                                                                              15 

حکایت مشاوره ی مرد جوان با خویشاوندی ثرومتند 

فصل دوم                                                                                             21

حکایت ماقات جوان با باغبانی پیر 

فصل سوم                                                                                             29

حکایت آموزش جوان در مورد غنیمت شمردن فرصت و خطر 

فصل چهارم                                                                                          37 

حکایت زندانی شدن جوان 

فصل پنجم                                                                               41  

حکایت فراگیری ایامن 

فصل ششم                                                                                           45 

حکایت فراگیری مترکز بر هدف 

فصل هفتم                                                                               51

حکایت ارزش تصویر از خود   

فصل هشتم                                                                                          59 

حکایت کشف قدرت نفوذ کام 

فصل نهم                                                                                             67

حکایت نخستین آشنایی جوان با قلب گل رسخ 

فصل دهم                                                                                            71 

حکایت تسلط بر ضمیر ناخودآگاه 

فصل یازدهم                                                                               77

حکایت گفتگوی جوان و استادش درباره ی ارقام و فرمول ها 



فصل دوازدهم                                                                               85  

حکایت فراگیری خوشبختی و زندگی 

فصل سیزدهم                                                                               95  

حکایت یادگیری بیان خواسته ها در زندگی 

فصل چهاردهم                                                                              101

حکایت کشف رازهای باغ گل رسخ 

فصل پانزدهم                                                                                      113 

حکایت زمانی که جوان و پیرمرد هر یک راه خود را پیش می گیرند 

کالم آخر                                                                                            116 

 



 



مقدمه  ی مرتجم

حکایــت دولــت و فرزانگــی، کتابــی کــه هرگــز تــا آخــر عمــرم فراموشــش نخواهــم کــرد. 

کتابــی کــه مــرا بیدارتــر کــرد و بــه دنیایــی از آگاهــی هــا بــرد. کتابــی کــه بــه مــن گفــت 

تــو بگونــه ای بهــر هــم مــی توانــی زندگــی کنــی. ندایــی کــه از جانــب خــدای مســبب 

ــود. درســت در رشایــط ســخت  ــی کــه از جانــب خــدای رزاق ب ــود، آری ندای االســباب ب

و دشــوار آن دوران، روزی دوســتی قدیمــی کــه از خــارج آمــده بــود، بــه دیدنــم آمــد و 

 ،a tale of wisdom and wealth  کتابــی بــه مــن هدیــه کــرد کــه بــه زبــان انگلیســی بــود

حکایــت دولــت وفرزانگــی. آری یــک کتــاب رسنوشــت زندگــی مــرا عــوض کــرد و مــرا بــه 

اوج علــم و آگاهــی و ثــروت و شــهرت رســاند. کتابــی کــه روزی گفــت هــدف هایتــان را 

بنویســید و مــن هــدف تاســیس انتشــارات را نوشــتم، امــروز هــامن هــدف محقــق شــده، 

یعنــی انتشــارات بابــان، نــارش نســخه فارســی هــامن کتابــی هســت، کــه بــه مــن یــاد داد 

هــدف هایــم را بایــد بنویســم. مــا افتخــار مــی کنیــم کــه نــارش ایــن کتــاب ارزشــمند بــه 

زبــان فارســی هســتیم. و ایــن از لطــف خــدا بــوده اســت. اگرچــه ایــن کتــاب ســال هــا 

ــا  ــکا و دنی ــاالت متحــده امری ــاب هــای منتــر شــده در ای ــن کت ــروش تری در زمــره پرف

بــوده اســت و چــه بســا خیلــی از انســان هــا ایــن کتــاب را خواندنــد و اتفاقــی برایشــان 

نیفتــاد، امــا قطعــا ایــن کتــاب تلنگــری بــوده اســت بــرای بســیاری از انســان هــای موفــق 

ــی  ــر زندگ ــرای به ــزه ای ب ــه دســت آوردن انگی ــزرگ و ب ــر ب ــک تغیی ــه تشــنه ی ــا ک دنی

کــردن و رســیدن بــه اوج زیبایــی هــای یــک زندگــی بودنــد. آری هیــچ چیــز در ایــن دنیــا 

اتفاقــی نیســت. هرکتابــی، ســخنی، رویــدادی، مــی توانــد از ســوی خداونــد و سیســتم 

هســتی بــرای شــام پیامــی داشــته باشــد. انســان هــای هوشــیار و آگاهــی کــه پیــام هــا را 

مــی گیرنــد و بــا دقــت بررســی مــی کننــد و اقــدام مــی کننــد، از زندگــی خــود شــاهکار 

مــی ســازند.اینک ایــن کتــاب بــرای شــام پیامــی دارد. ایــن شــام هســتید کــه باتشــنگی و 

احســاس نیــاز بــرای تغییــر، ایــن پیــام را دریافــت مــی کنیــد. اگــر خــود را الیق یــک تحول 

بــزرگ و رســیدن بــه یــک زندگــی مــادی، معنــوی و علمــی مــی دانیــد، بــا دقــت مفاهیــم 

آن را بخوانیــد و درک کنیــد و بــاور کنیــد تــا بــا قانــون منــدی هــای جهــان هســتی بــرای 

کســب ثــروت هــا و دســتاوردها هــم آوا شــوید. 



تــا هــر اندیشــه ثــروت جویانــه شــام کــه بــا یــک بــاور عالــی حامیــت مــی شــود، فرمانــی 

بــه سیســتم هســتی شــود و خــدای مســبب االســباب کــه سیســتم هســتی را بــه خدمــت 

ــای  ــروت ه ــر ث ــا مظاه ــد ت ــت کن ــام عنای ــر ش ــت ب ــان درآورده اس ــای انس ــه ه اندیش

مــادی و معنــوی جــذب شــام شــوند و شــام بــه ســعادت دنیــا و آخــرت برســید و رســتگار 

شــوید.

ولــی بــه راســتی چگونــه ممکــن اســت از باالتریــن کیفیــت زندگــی بهره منــد شــد؟ چطــور 

ــه انتخــاب درســت دســت زد و عــامل خــود را بــه واالتریــن  ــه لحظــه ب می تــوان لحظــه ب

ــد شــوند،  ــق می شــوند ثرومتن ــراد موف ــد؟ چــرا برخــی اف ــن شــکل ممکــن آفری و زیباتری

در حالیکــه عــده ای دیگــر فقــط در خــواب و رویــای آن بــر می برنــد؟ آیــا آنهــا بیشــر 

کار می کننــد؟ آیــا آنهــا باهوش ترنــد و یــا از تحصیــات باالتــر و بهــری برخوردارنــد؟ بــه 

ایــن ســواالت در کتــاب حکایــت دولــت و فرزانگــی پاســخ داده می شــود، کتابــی حــاوی 

حکایتــی قدرمتنــد، مملــو از اندرزهــای ویــژه ی مالــی کــه در را بــه ســوی ســعادت مالــی 

و فــردی می گشــاید. شــاه کلیــد و راز نهــان موفقیــت در رشــته ای از اصــول نهفتــه اســت 

کــه نویســنده در رسارس کتــاب ایــن اصــول و قواعــد را بــه زیباتریــن شــکل ممکــن بیــان 

ــرادی را می شناســیم کــه از حــد اعــای  ــا اف ــط اطرافــامن همــه ی م منوده اســت. در محی

ــات را در  ــن خصوصی ــد ای ــد. می توانی ــامت برخوردارن ــی و س ــراوت، رسزندگ ــرژی، ط ان

ــری  ــا حضــور در هــر مجلســی تاثی ــد. ب ــا در چشامنشــان ببینی نشســت و برخاســت و ی

خــاص بــر حــال و هــوای مجلــس پدیــد می آورنــد. بــر خــاف اعتقــاد متعــارف، رســیدن بــه 

اوج کــامل در زمینه هــای احساســی، مالــی، روابــط و تندرســتی بــرای همــه دســت یافتنی 

اســت. مــروط بــه اینکــه ابــزار و تدابیــری کــه زندگــی فوق العــاده را بــه وجــود مــی آورد 

بــه روشــنی درک کننــد و آنهــا را بــکار بربنــد. یکــی از ایــن ابزارهــا، فکــر یــا قــدرت ذهــن 

ــدا تحــول و  ــز از یــک فکــر آغــاز می شــود و فکــر مب ــای انســان همــه چی اســت، در دنی

خلــق هــر پدیــده ای توســط اوســت. انســان هــامن اســت کــه می اندیشــد و اگــر انســان ها 

بــه دنبــال موفقیــت، خوشــبختی و نشــاط در زندگــی خــود هســتند، بایــد بدانند کــه آدمی 

تنهــا در ســایه ی تولیــد افــکار درســت، مثبــت، خــاق و هدفمنــد و روحیــه آفریــن اســت 

کــه می توانــد بــه دســتاوردهای عالــی برســد و ســعادت و خوشــبختی را در آغــوش بگیــرد.



حکایــت دولــت و فرزانگــی توســط مــارک فیــر میلیونــر بــه نــگارش درآمــده و براســاس 

ــه او منتقــل  ــا پیرمــردی اســت کــه رازهــای موفقیتــش را ب ماجــرای واقعــی ماقاتــش ب

ــه مــا ارزانــی مــی دارد  ــاب ارزشــمند، داســتانی جالــب و بیاد ماندنــی را ب منــود. ایــن کت

ــا ارزش تریــن حقایــق زندگــی بر مــی دارد،  ــا اهمیت تریــن و ب کــه پــرده، از راز یکــی از ب

ایــن حقیقــت کــه بدســت آوردن موقعیــت مالــی و یــک زندگــی پــر حاصــل، هدف هایــی 

هســتند کــه مــا می توانیــم در صــورت درک و اجــرای اصــول و قوانیــن موفقیــت بــه آ نهــا 

دســت یابیــم.

حکایــت دولــت و فرزانگــی کــه در زمینــه ی تغییــر نگــرش و رفتــار اســت، بــه یقیــن بــرای 

متــام اقشــار جامعــه اعــم از پــدران و مــادران، اســاتید، مدیــران، بازرگانــان، دانشــجویان 

ــا جــان و دل  ــاب را ب ــن کت ــم ای ــه می کن ــه شــام توصی ــام و ره گشاســت.  ب ــره راهن و غی

بخوانیــد زیــرا کــه بــا یادگیــری  ایــن اصــول و بــکار بســن آن، کیفیــت زندگــی شــام بــرای 

همیشــه تغییــر خواهــد کــرد.

بــا کــامل میــل خرســندم کــه مراتــب سپاســگزاری و قدردانــی خــود را از همــه عزیزانــی 

کــه در تهیــه ایــن کتــاب نقــش داشــته اند بــه واســطه حامیت هــای بی دریغشــان تقدیــم 

یم. منا

از جنــاب آقــای علــی خلیلــی فــر مدیرعامــل محرم انتشــارات بابــان به پاس سخت کوشــی 

و تــاش فراوانشــان، کــامل تشــکر و قدردانــی را می منایم.

ــده  ــاب را برعه ــی کت ــور اجرای ــام ام ــه انج ــعادتی ک ــه س ــم فاطم ــن رسکار خان هم چنی

ــم. ــی را می منای ــکر و قدردان ــامل تش ــتند، ک داش

در پایــان دوســت دارم در یــک بیــان صمیامنــه، بــه خواننــدگان محــرم، ابــراز کنــم کــه در 

ترجمــه ایــن کتــاب چیــزی بــه جــز عشــق و خدمــت را لحــاظ نکــرده ام. متــام فکــرم آن 

بــوده کــه هرآنچــه در تــوان دارم را در ایــن مســیر بــه کار گیــرم.

بــا وجــود دقــت فراوانــی کــه در تهیــه ایــن اثــر بــه کار رفتــه اســت، وجــود اشــتباه در آن 

اجتناب ناپذیــر اســت. لــذا از متامــی دوســتان، اســاتید و دانشــجویان عزیــز خواهشــمندم 

ــق ســایت،  ــاب را از طری ــن کت ــود ای ــا بهب ــه اصــاح ی ــه نظــر و پیشــنهاد در زمین هرگون

khalilifar.ir  بــا مــن در میــان بگذارنــد.



ــا  ــاب اکتف ــن کت ــدن ای ــه خوان ــا ب ــز رصف ــده عزی ــا دوســت دارم کــه شــام خوانن در انته

نکنیــد، بلکــه بــا دفــر انتشــارات بابــان متــاس بگیریــد و دیگــر محصــوالت موفقیــت را 

دریافــت کنیــد تــا از خــود یــک انســان توامننــد و زیبــا بســازید و بــا اندیشــه هــا و نگــرش 

هــای مثبــت و عالــی، خــوب فکــر کنیــد، خــوب تــاش کنیــد و خــوب زندگــی کنیــد. 

امیــد اســت کــه ایــن خدمــت ناچیــز مــورد قبــول خداونــد متعــال قــرار گرفتــه و قابــل 

اســتفاده شــام عزیــزان باشــد.

                                                                                               ارسطو خلیلی فر





مقدمه ی نارش

هــر عــری داســتان های ویــژه ی زمــان خــود را دارد، بخصــوص داســتان هایی کــه 

فرهنــگ وبســر1 ، ایــن چنیــن معنایشــان می کنــد: » داســتان هایی کــه واقعیتــی ارزشــمند 

ــه  ــد را ب ــا و جدی ــد، پرمعن ــاب کوچــک، داســتانی نیرومن ــن کت ــد « ای ــادآوری می کنن را ی

ــن  ــد، ای ــی را آشــکار می کن ــق زندگ ــن حقای ــی از باارزش تری ــه یک ــد ک ــه می کن ــا هدی م

حقیقــت کــه رفــاه مالــی و زندگــی رسشــار از خوشــبختی، اهدافــی هســتند که اگــر اصول 

موفقیــت را درک کنیــم و بــکار ببندیــم، همــه ی مــا می توانیــم بــه آنهــا دســت یابیــم.

شاید داستان بهرین روش برای نشان دادن این حقایق باشد:

زیــرا در ســادگی کودکانــه ی یــک داســتان، می توانیــم بطــور مســتقیم بــا ســادگی 

کودکانــه ی ضمیــر ناخــودآگاه خــود ارتبــاط برقــرار کنیــم و تغییــرات مثبــت فراوانــی را در 

زندگــی ایجــاد کنیــم.

مــا افتخــار می کنیــم کــه نــارش ایــن کتــاب در ایــاالت متحــده هســتیم. ایــن کتــاب قبــا 

در ده کشــور جهــان، از جملــه بیشــر کشــورهای اروپــای غربــی، ژاپــن، چیــن، مکزیــک و 

برزیــل بــه چــاپ رسیده اســت.

نویســنده ی کتــاب، یــک ثرومتنــد بــه معنــای واقعــی کلمــه اســت. » یعنی حــرف و عملش 

یکــی اســت « و منی تــوان بــه ســادگی از حکایتــش گذشــت.

ایــن کتــاب را نــه یــک بــار، بلکــه بارهــا و بارهــا بایــد خوانــد و بــه رازهــای آن عمــل منود. 

کتابــی درخشــان، کــه می توانــد شــام  را از هــر جهــت ثرومتنــد کنــد و بعضــی از ایــن 

جهــات بســیار مفیدتــر و باارزش تــر از ثــروت مــادی اســت.

مارک آلن

نارش

1-Webster
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ــد  ــت ثرومتن ــش می خواس ــه دل ــرد ک ــی می ک ــی زندگ ــوان باهوش ــرد ج روزی روزگاری م

ــا  ــه بــود ، امــا ب شــود. در حالــی کــه ناامیدی هــا و مشــکات متــام وجــودش را فــرا گرفت

ــامن داشــت.  ــه ســتاره ی بخــت خــود ای ــان ب این حــال همچن

در حالــی کــه منتظــر بــود تــا بخــت و اقبــال بــه رویــش لبخنــد بزنــد، در یــک رشکــت 

ــی  ــرد. حقوقــش کاف ــر حســابداری کار می ک ــوان دســتیار مدی ــه عن ــی کوچــک ب تبلیغات

نبــود و مدتــی بــود کــه از کارش احســاس نارضایتــی می کــرد. دیگــر حــال و حوصلــه ی 

کار کــردن را نداشــت.

او بــه فکــر انجــام کار دیگــری بــود، شــاید کتــاب داســتانی بنویســد کــه او را بــه پــول و 

شــهرت برســاند و مشــکات مالــی اش را بــه یکبــاره و بــرای همیشــه خامتــه دهــد. امــا آیــا 

ایــن آرزویــش کمــی بلنــد پروازانــه و نا معقــول نبــود؟ آیا بــه راســتی از اســتعداد و مهارت 

ــا صفحــات آن از ناامیدی هــا و  ــر فــروش برخــوردار بــود ی ــرای نوشــن کتابــی پ کافــی ب

ــر می شــدند؟  ــش پ بدبختی هــای درون

بیــش از یــک ســال بــود کــه کارش بــه کابــوس روزانــه اش تبدیــل شــده بود. رئیســش بیشــر 

اوقــات صبــح را بــه خوانــدن روزنامــه می گذرانــد و قبــل از آنکــه بــرای نهــار ســه ســاعته 

غیبــش بزنــد، یادداشــت هایی می نوشــت. او مــدام تغییــر عقیــده مــی داد و دســتورهای 

ــی  ــرش همکاران ــود، دور و ب ــش نب ــط رئیس ــا فق ــرد. ام ــادر می ک ــی را ص ــد و نقیض ض

بودنــد، کــه از کارشــان خســته و دلــزده بودنــد، انــگار هــوش و حواسشــان را از دســت 

داده بودنــد و همگــی قیــد همــه چیــز را زده بودنــد. 

جــرأت نداشــت بــه هیــچ یــک از آن هــا دربــاره ی رویایــش بگویــد کــه قصــد دارد دســت 

از همــه چیــز کشــیده و نویســنده شــود. می دانســت کــه آنهــا حرفــش را شــوخی 

می پندارنــد. زمانــی کــه رس کار بــود خــودش را از همــه ی جهــان جــدا می دیــد، انــگار در 

کشــوری بیگانــه بــود کــه منی توانــد بــه زبــان آنهــا صحبــت کنــد. هــر دوشــنبه صبــح از 

خــود می پرســید کــه چطــور می تــوان یــک هفتــه ی دیگــر در اداره دوام آورد. او بطــور 

ــروش  ــب ف ــه طال ــی ک ــا نیازهــای مراجعان ــزش و ب ــوه پرونده هــای روی می ــا انب کامــل ب
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ــرد...  ــی می ک ــاس بیگانگ ــد، احس ــان بودن ــا و نوشابه هایش ــیگارها و اتومبیل ه س

ــه از  ــتعفانامه ای ک ــا اس ــود و ب ــته ب ــتعفانامه اش را نوش ــه اس ــد ک ــی می ش ــش ماه ش

جیبــش زبانــه می کشــید چندیــن بــار پــای بــه اتــاق رئیســش گذاشــته بــود، امــا هیچــگاه 

ــد. ــی کن ــش را عمل ــته بود نیت نتوانس

خنــده دار بــود، اگــر ســه یــا چهــار ســال پیــش بــود در انجــام ایــن کار تردیــدی به خــود راه 

منــی داد ولــی انــگار حــاال اطمینانــی بــه انجــام آن نداشــت. چیــزی مانــع او می شــد. آیــا 

نوعــی نیــرو بــود یــا ترســویی مطلــق؟ انــگار جســارتی را کــه همــواره در گذشــته بــرای 

رســیدن بــه خواســته هایش یــاری اش داده بــود، از دســت داده اســت. 

او همچنــان منتظــر فرصــت مناســبی بــود و بــه هــر عــذر و بهانــه ای متوســل می شــد تــا 

اقــدام عجوالنــه ای نکنــد، از خــود ســؤال می کــرد آیــا عاقبــت بدرســتی می توانــد موفــق 

شــود؟ آیــا بــه خیال پــردازی دامئــی مبــدل شــده بود؟ 

ــود؟  ــار قــرض رفته ب ــر ب ــا خرخــره زی ــود کــه ت ــن حقیقــت ب ــی او ناشــی از ای ــا ناتوان آی

ــا از  ــه بی گــامن ب ــدی ک ــر می شــد؟ فراین ــه داشــت پی ــود ک ــن خاطــر ب ــه ای ــا فقــط ب ی

دســت دادن رویاهــای آینده مــان آغــاز می شــود. 

یــک روز کــه در کــامل ناامیــدی بــر می بــرد، ناگهــان بــه فکــرش رســید بــه دیــدن یکــی 

ــه  ــی ب ــرود. شــاید او می توانســت نصیحت ــد شــده بود ب از عموهایــش کــه بســیار ثرومتن

جــوان کنــد یــا از آن هــم بهــر بــه او پولــی بدهــد. عمویــش مــردی خونگــرم و بــا محبــت 

بــود کــه بافاصلــه پذیرفــت او را ببینــد. امــا قبــول نکــرد کــه بــه او پولــی بدهــد، زیــرا 

معتقــد بــود کــه بــا ایــن کار در حــق او لطفــی منی کنــد. 

عمویش پس از شنیدن درد و دل های او، پرسید: » چند سالت است؟« 

جوان با ترس و لرز زمزمه کرد: » 32 سال. « 

» آیــا می دانــی جــان پــل گتــی1 23 ســاله بــود کــه اولیــن میلیــون دالرش را بــه دســت آورد 

و مــن هــم وقتــی بــه ســن تــو بــودم، نیــم میلیــون دالر داشــتم؟ پــس چطــور تــو در ایــن 

ســن مجبــوری پــول قــرض کنــی؟ « 

ــاعت در  ــر از 50 س ــی بیش ــم، گاه ــر کار می کن ــل خ ــد. مث ــت می زن ــن رسکوف ــه م » ب

ــه ...«  هفت

1-john paul gatty
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» آیا واقعاً معتقدی سخت کوشی سبب دولت مردمان می شود؟ « 

» فکر می کنم اینطور باشد، همیشه بر این باور بوده ام. « 

»  در سال چقدر درآمد داری؟ 25000 دالر؟ « 

» جوان پاسخ گفت : بله، در همین حدود «

ــه کار  ــو در هفت ــر ت ــد دارد، ده براب ــه 250000 دالر درآم ــی ک ــی کس ــر می کن ــا فک » آی

ــد، ده  ــو کار کن ــر از ت ــه بیش ــدون آنک ــخص ب ــن ش ــر ای ــس اگ ــه! پ ــلامً ن ــد؟ مس می کن

ــو مشــغول باشــد.  ــاوت از کار ت ــه کاری کامــاً متف ــو درآمــد دارد، می بایســت ب ــر ت براب

می بایســت رازی در کارش باشــد کــه تــو کامــاً از آن بی اطاعــی. « 

» همین طور است.« 

» خوش شانســی کــه حداقــل ایــن را می فهمــی. خیلی هــا حتــی همیــن را هــم منی فهمنــد.

آن چنــان در کســب معیشــت خــود می کوشــند کــه لحظــه ای منی ایســتند تــا فکــر کننــد 

چگونــه می تواننــد مشــکات مالــی خــود را بر طــرف کننــد. 

بیشــر مــردم حتــی یــک ســاعت از وقتشــان را بــرای اینکــه بفهمنــد چگونــه می تواننــد 

ــد. «    ــدار شــوند، رصف منی کنن ــدار شــوند و چــرا هیچــگاه نتوانســته اند پول پول

جــوان ناگزیــر بــه اقــرار بــود، به رغــم جاه طلبــی ســوزان و رویــای کســب ثــروت، 

هیچــگاه وقتــی را رصف ایــن نکــرده بــود کــه بــه راســتی بنشــیند و رسارس وضعیــت خــود 

را بســنجد. 

انــگار همــه چیــز حواســش را پــرت می کــرد و از مواجهــه ی او بــا مشــکلی کــه بــه طــور 

مســلم اهمیتــی حیاتــی داشــت، جلوگیــری می کــرد.

عمــوی مــرد جــوان لحظــه ای ســکوت کــرد، ســپس لبخنــدی زد و گفــت: » تصمیــم گرفته ام 

ــد  ــا ثرومتن ــه مــن کمــک کــرد ت ــزد مــردی می فرســتم کــه ب ــو را ن ــم، ت کاری برایــت بکن

شــوم. بــه او میلیونــر یــک شــبه می گوینــد. آیــا چیــزی دربــاره ی او شــنیده ای؟« 

» مرد جوان گفت: نه، هیچ وقت. « 

» او ایــن نــام را بــه ایــن دلیــل انتخــاب کــرد کــه مدعــی اســت پــس از کشــف راز واقعــی 

ثرومتنــد شــدن، یــک شــبه ثرومتنــد شــده اســت. او مدعــی اســت کــه می توانــد بــه همــه 

کمــک کنــد تــا یــک شــبه پولــدار شــوند و یــا دســت کــم طــرز فکــر یــک فــرد پولــدار را 
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بدســت آورنــد. « 

عمویــش بــه طــرف نقشــه ای بــزرگ روی دیــوار برگشــت و بــه شــهری کوچــک و تقریبــاً 

دور افتــاده و مــروک اشــاره کــرد. 

» آیا تا به حال به این شهر رفته ای؟« 

» نه« 

ــار ســعی منی کنــی؟ بــرو. پیدایــش کــن. شــاید رازش را برایــت فــاش کنــد.  » چــرا یــک ب

ــرای  ــهر. ب ــام ش ــه در مت ــن خان ــد، زیباتری ــی می کن ــا زندگ ــی و زیب ــه ای رویای او در خان

ــد.«  ــی ش ــه نخواه ــکلی مواج ــا مش ــش ب پیدا کردن

» چــرا خودتــان ایــن راز را بــه مــن منی گوییــد؟ آن وقــت مجبــور نیســتم بــرای رفــن بــه 

آنجــا بــه خــودم زحمــت بدهــم. « 

» فقــط بــه ایــن دلیــل کــه مــن ایــن حــق را نــدارم. وقتــی میلیونــر یــک شــبه ایــن راز را 

بــا مــن در میــان گذاشــت، اولیــن چیــزی کــه از مــن خواســت، ایــن بــود کــه قســم بخــورم 

آن را بــه کســی نگویــم. البتــه او گفــت کــه مــن می توانــم مــردم را بــه او معرفــی کنــم.« 

ــک  ــه. بی ش ــل توج ــم قاب ــود، ه ــگفت می من ــم ش ــوان، ه ــر ج ــا در نظ ــه ی این ه هم

کنجکاویــش برانگیختــه شــده بود. 

» آیا مطمئنید که هیچ چیز منی توانید به من بگویید؟ واقعاً هیچ چیز؟ « 

» دقیقــاً همینطــور اســت. تنهــا کاری کــه می توانــم انجــام دهــم ایــن اســت کــه سفارشــت 

را بــه میلیونــر یــک شــبه بکنم. « 

عمــوی مــرد جــوان یــک بــرگ کاغــذ ظریــف و زیبــای نامه نــگاری را از کشــوی میــز تحریر 

غــول پیکــر چــوب بلوطــی اش بیــرون کشــید، آنــگاه نامــه را تــا کــرد و در پاکــت گذاشــت 

و بــه دســت بــرادرزاده اش داد. گفــت: » ایــن معرفــی نامــه ات و ایــن هــم آدرس میلیونــر 

یــک شــبه! یــک چیــز دیگــر، بایــد قــول بدهــی کــه ایــن نامــه را نخوانــی. امــا اگــر بــر 

خــاف هشــدار مــن آن را بــاز کــردی، در صورتــی کــه می خواهــی همچنــان برایــت موثــر 

ــه  ــرده را چگون ــا کار ک ــه آن را نگشــوده ای. ام ــی ک ــد وامنــود کن ــع شــود، ناچــار بای واق

ــی؟ « ــی ناکــرده کن می توان

ــرد.  ــول ک ــا قب ــد. ام ــه چــه حــرف می زن ــش راجــع ب ــه عموی مــرد جــوان منی دانســت ک
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عمویــش همــواره کمــی عجیــب و غریــب بــود. امــا قصــد داشــت بــه وی کمــک کنــد، 

پــس تصمیــم گرفــت کــه خیلــی پیگیــر ایــن موضــوع نشــود. بــه گرمــی از او تشــکر کــرد 

و آنجــا را تــرک کــرد.
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