داﺳﺘﺎن :ﻧﺎدان ﺣﮑﯿﻢ

ﭘﯾروی ﺑﺧش  ۱داﺳﺗﺎن

ﻣردی در ﺷﮭر ﻣﺷﻐول ﺧرﯾد ﺑود .در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺑﯽ روﺑرو ﺷد؛ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﺳت در آﯾﻧده ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد.
ﻣرد ﻧﺑﯽ را دﯾد و ﺑﺎ ﺧود اﻧدﯾﺷﯾد :اﯾن ﻣرد ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑرای ﮔﻔﺗن دارد؟
او ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣرﻓﮭﺎی ﻧﺑﯽ ﮔوش دھد .ﻧﺑﯽ از آﻣدن طوﻓﺎﻧﯽ ﻋظﯾم ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑرد .طوﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را
ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﮐرد .ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻧﺑودﻧد از ﺷدت طوﻓﺎن در ھم ﺧواھﻧد ﺷﮑﺳت .ﺧﺑر ﺧوش اﯾن ﺑود ﮐﮫ
.ﺑﻌد از طوﻓﺎن دوران ﺻﻠﺢ و آراﻣش ﺧواھد ٓاﻣد
ﻣرد ﻣدام ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾﻐﺎم ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾد .آﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن داﺳﺗﺎن را ﺑﺎور ﻣﯾﮑرد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﻧظر دوﺳﺗش ﮐﮫ در ﮐﻧﺎرش اﯾﺳﺗﺎده و اﯾن
ﭘﯾﻐﺎم را ﺷﻧﯾده ﺑود را ﭘرﺳﯾد .ﺟواب او ﮐوﺗﺎه و واﺿﺢ ﺑود» :ﭼرﻧد ،ﺣرﻓﮭﺎی ﺑﯽ أﺳﺎس«.
ﺷب ھﻧﮕﺎم از ﺷدت ﺗﺷوﯾش ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑﺧواﺑد .ﭼﺷﻣﺎن ﻧﺑﯽ از ﻧظرش دور ﻧﻣﯾﺷد .ﻧﮕﺎھش ﭘر از ﻣﺣﺑت و ﻧﮕراﻧﯽ
ﺑود .او ﺣﻘﯾﻘﺗ ًﺎ ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣردم ﺷﮭر ﺑود .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣدت طوﻻﻧﯽ در ﺗﺧﺗش از ﻧﺎ آراﻣﯽ ﺑﮫ ﺧود ﭘﯾﭼﯾده ﺑود ،زﻧش را
دارم ،ﻣﯾداﻧم آﻧﭼﮫ ﻧﺑﯽ ﮔﻔت ﺣﻘﯾﻘت دارد .ﺧﺎﻧﮫ ای دﯾﮕر در ﺟﺎﯾﯽ اﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﻧﺎ ﺑﯾدار ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺣﺎل دﯾﮕر ﯾﻘﯾن
ﮐﻧم«.
روزھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﻣرد در ﺟﺳﺗﺟوی ﺻﺧره ای ﺑود ﮐﮫ از ﺳطﺢ ﺷﮭر ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﺷد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧرا ﯾﺎﻓت ،آن ﺗﮑﮫ زﻣﯾن را
ﺑﯾﺎﯾد ،آن ﺗﮑﮫ زﻣﯾن را در ﺧرﯾد .او ﺧوب ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻓﮑر ﮐرده ﺑود و ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﻘدر ھم ﮐﮫ ﺳطﺢ آب ﺑﺎﻻ
ﺑر ﻧﺧواھد ﮔرﻓت .او ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ آن زﻣﯾن در ﺑراﺑر زﻟزﻟﮫ ﻣﻘﺎوم ﺑود .ﺑﻌد از ﻣﺷورﺗﮭﺎی طوﻻﻧﯽ ﺳر اﻧﺟﺎم
در آﻧﺟﺎ ﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد .دوﺳﺗش آﻣد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد اﯾن اﺣﻣﻖ ﭼﮫ ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﺎ ﺧود اﻧدﯾﺷﯾد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻗﺑﻠﯽ اش
ﺻﺎ ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر درﯾﺎ ﻣﻧظره ای زﯾﺑﺎ داﺷت و اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ آن ھﯾﭻ
ﺑﺎرھﺎ زﯾﺑﺎﺗر و ﻣرﻓﮫ ﺗر ﺑود .ﻣﺧﺻو ً
اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘوزﺧﻧد ﻣﯾزد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﮔﺷت و ﮔﻔت» :ﻋﺟب ﻣرد اﺣﻣﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣرﻓﮭﺎی ﯾﮏ ﻧﺑﯽ دروﻏﯾن ﮔوش
ﻣﯾدھد«.
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد آﻧﭼﮫ ﻧﺑﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﮑﮫ ﺟﺎھل ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﻣد ﺣﮑﯾم و آﻧﮑﮫ ﺣﮑﯾم ﺑﮫ
.ﻧظر ﻣﯽ آﻣد ﺟﺎھل ﺷد
اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑدﯾن ﻣﻘﺻد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد .ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ھم ﺑﺎﯾد ﺟﮭﺎﻟت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺣﮑﻣت را
! ﺑﯾﺎورﯾد ﺑﮫ دﺳت
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