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دانست در آینده  مردی در شھر مشغول خرید بود. در ھمین حین با یک نبی روبرو شد، یعنی شخصی کھ می
 " این نبی چھ نبوتی برای من دارد؟"چھ اتفاقی خواھد افتاد. مرد نبی را دید و از خود پرسید:  

این مرد تصمیم گرفت کھ با وجود بدبینی خود، بھ نبی گوش دھد. نبی درمورد یک طوفان بسیار شدید، کھ در  
ای  ابود خواھد کرد. شدت بادھا، ھر خانھاین طوفان ھمھ چیز را ن"گفت: گفت. او میپیش رو بود، سخن می

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.

او در مورد این وقایع با  توانست بپذیرد؟ کردند. آیا حرفھای نبی را میسخنان نبی، ذھن این مرد را رھا نمی
ً یھھمسایکی از  او نیز پیشگوییھای نبی را شنیده بود و متقاعد بود کھ نبی   ھای خود گفتگو کرد. اتفاقا

 چرندیاتی بیش بازگو نکرده است.  
گذاشتند چشم بھ روی ھم بگذارد. چشمان نبی  زمان خواب کھ فرا رسید، ذھن شلوغ و قلب آشفتة این مرد، نمی

شد. نگاه نبی پر از محبت و نگرانی بود. مردم شھر برای نبی اھمیت بسیار زیادی  جلوی نظرش دور نمیاز 
داشتند. پس از نا آرامیھای زیاد و بھ خود پیچیدن و غلت زدن در تخت، او از تخت بیرون پرید و ھمسر خود  

 ". سازم خانة جدید میمن حرف نبی را باور دارم. پس در یک جای امن، یک  "را بیدار کرد و گفت:  
ای، در قسمتھای پر ارتفاع شھر پرداخت. وقتی کھ  چند روز آیندة خود را بھ یافتن یک مکاِن صخرهاین مرد  

-زمین مورد نظر خود را یافت، آنجا را خرید. او باور داشت کھ این خانھ در چنان ارتفاع باالیی ساختھ می
دانست کھ این نوع زمین در برابر  تواند آن را خراب کند. او ھمچنین میشود، کھ حتی اگر سیل ھم بیاید، نمی

اش آمد تا ببیند این  ای بسیار مستحکم ساخت. یک بار ھمسایھزلزلھ مقاوم است. پس از تحقیقات زیادی خانھ
نار  ھمسایة نادانش، مشغول بھ چھ کاری است. خانة قبلی او زیباتر و مجللتر بود. در ضمن خانة قبلی در ک

از نظر موقعیتی خیلی بھتر از این محلة جدید بود. ھمسایھ بھ خانھ باز گشت و شروع کرد بھ  ساحل بود و 
تواند حرفھای یک نبی دروغین را باور داشتھ  این ھمسایة نادان چطور می"پوزخند زدن بھ ھمسایة سابقش: 

   ".باشد 
، حکیم بھ  "نادان"دی آمد. آن موقع بود کھ ھمسایة آنچھ نبی گفتھ بود بھ حقیقت پیوست و طوفان شدی  سالھا بعد

 ، نادان. " حکیم "نظر آمد و ھمسایة  
 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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