ﻧﺎدان ﺣﮑﯾم

داﺳﺗﺎن

ﻣردی در ﺷﮭر ﻣﺷﻐول ﺧرﯾد ﺑود .در ھﻣﯾن ﺣﯾن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺑﯽ روﺑرو ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺳت در آﯾﻧده
ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد .ﻣرد ﻧﺑﯽ را دﯾد و از ﺧود ﭘرﺳﯾد" :اﯾن ﻧﺑﯽ ﭼﮫ ﻧﺑوﺗﯽ ﺑرای ﻣن دارد؟"
اﯾن ﻣرد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﺧود ،ﺑﮫ ﻧﺑﯽ ﮔوش دھد .ﻧﺑﯽ درﻣورد ﯾﮏ طوﻓﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ،ﮐﮫ در
ﭘﯾش رو ﺑود ،ﺳﺧن ﻣﯽﮔﻔت .او ﻣﯽﮔﻔت" :اﯾن طوﻓﺎن ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﮐرد .ﺷدت ﺑﺎدھﺎ ،ھر ﺧﺎﻧﮫای
ﮐﮫ زﯾرﺑﻧﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد را در ھم ﺧواھد ﺷﮑﺳت .وﻟﯽ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﭘس از اﯾن طوﻓﺎن ،آراﻣش
دﻟﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد آﻣد .زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺻﻠﺢ و آراﻣش".
ﺳﺧﻧﺎن ﻧﺑﯽ ،ذھن اﯾن ﻣرد را رھﺎ ﻧﻣﯽﮐردﻧد .آﯾﺎ ﺣرﻓﮭﺎی ﻧﺑﯽ را ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﭘذﯾرد؟ او در ﻣورد اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎی ﺧود ﮔﻔﺗﮕو ﮐرد .اﺗﻔﺎﻗﺎ ً او ﻧﯾز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯾﮭﺎی ﻧﺑﯽ را ﺷﻧﯾده ﺑود و ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺑود ﮐﮫ ﻧﺑﯽ
ﭼرﻧدﯾﺎﺗﯽ ﺑﯾش ﺑﺎزﮔو ﻧﮑرده اﺳت.
زﻣﺎن ﺧواب ﮐﮫ ﻓرا رﺳﯾد ،ذھن ﺷﻠوغ و ﻗﻠب آﺷﻔﺗﺔ اﯾن ﻣرد ،ﻧﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد ﭼﺷم ﺑﮫ روی ھم ﺑﮕذارد .ﭼﺷﻣﺎن ﻧﺑﯽ
از ﺟﻠوی ﻧظرش دور ﻧﻣﯽﺷد .ﻧﮕﺎه ﻧﺑﯽ ﭘر از ﻣﺣﺑت و ﻧﮕراﻧﯽ ﺑود .ﻣردم ﺷﮭر ﺑرای ﻧﺑﯽ اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی
داﺷﺗﻧد .ﭘس از ﻧﺎ آراﻣﯾﮭﺎی زﯾﺎد و ﺑﮫ ﺧود ﭘﯾﭼﯾدن و ﻏﻠت زدن در ﺗﺧت ،او از ﺗﺧت ﺑﯾرون ﭘرﯾد و ھﻣﺳر ﺧود
را ﺑﯾدار ﮐرد و ﮔﻔت" :ﻣن ﺣرف ﻧﺑﯽ را ﺑﺎور دارم .ﭘس در ﯾﮏ ﺟﺎی اﻣن ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﺔ ﺟدﯾد ﻣﯽﺳﺎزم".
ﻣﮑﺎن ﺻﺧرهای ،در ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﭘر ارﺗﻔﺎع ﺷﮭر ﭘرداﺧت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﻣرد ﭼﻧد روز آﯾﻧدة ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﯾﮏ
ِ
زﻣﯾن ﻣورد ﻧظر ﺧود را ﯾﺎﻓت ،آﻧﺟﺎ را ﺧرﯾد .او ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ در ﭼﻧﺎن ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ-
ﺷود ،ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر ﺳﯾل ھم ﺑﯾﺎﯾد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد آن را ﺧراب ﮐﻧد .او ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧوع زﻣﯾن در ﺑراﺑر
زﻟزﻟﮫ ﻣﻘﺎوم اﺳت .ﭘس از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت زﯾﺎدی ﺧﺎﻧﮫای ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺳﺎﺧت .ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻣﺳﺎﯾﮫاش آﻣد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد اﯾن
ھﻣﺳﺎﯾﺔ ﻧﺎداﻧش ،ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﺳت .ﺧﺎﻧﺔ ﻗﺑﻠﯽ او زﯾﺑﺎﺗر و ﻣﺟﻠﻠﺗر ﺑود .در ﺿﻣن ﺧﺎﻧﺔ ﻗﺑﻠﯽ در ﮐﻧﺎر
ﺳﺎﺣل ﺑود و از ﻧظر ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر از اﯾن ﻣﺣﻠﺔ ﺟدﯾد ﺑود .ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎز ﮔﺷت و ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ
ﭘوزﺧﻧد زدن ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘش" :اﯾن ھﻣﺳﺎﯾﺔ ﻧﺎدان ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧد ﺣرﻓﮭﺎی ﯾﮏ ﻧﺑﯽ دروﻏﯾن را ﺑﺎور داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد".
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد آﻧﭼﮫ ﻧﺑﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯾوﺳت و طوﻓﺎن ﺷدﯾدی آﻣد .آن ﻣوﻗﻊ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﺔ "ﻧﺎدان" ،ﺣﮑﯾم ﺑﮫ
ﻧظر آﻣد و ھﻣﺳﺎﯾﺔ "ﺣﮑﯾم" ،ﻧﺎدان.
اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺗﺎ ﺷﻣﺎ آن را درک ﮐﻧﯾد و دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷوﯾد.
ﺷﺎﯾد وﻗﺗش رﺳﯾده ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻟت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺣﮑﻣت ﺑﮫ دﺳت آورﯾد.
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