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. افتاد خواھد اتفاقی چھ در آینده میدانست کھ کسی شد؛ روبرو نبی یک با در آنجا. بود خرید مشغول شھر در مردی
دارد؟ گفتن برای چیزی چھ مرد این: اندیشید خود با و دید را نبی مرد   
 را چیز ھمھ  کھ طوفانی. میکرد صحبت عظیم طوفانی از آمدن نبی. دھد گوش نبی  حرفھای بھ کھ گرفت تصمیم او

 کھ بود این خوش خبر. شکست خواھند ھم در  طوفان شدت از نبودند مستحکم کھ ھایی خانھ تمام. کرد خواھد نابود
خواھد ٓامد  و آرامش صلح دوران  طوفان از بعد .  
 این و ایستاده کنارش در کھ دوستش نظر. نھ یا میکرد  باور را داستان این باید آیا .اندیشید می پیغام این  بھ مدام مرد

أساس». بی حرفھای چرند،«: بود واضح و کوتاه او جواب. پرسید را بود شنیده را پیغام   
 نگرانی و محبت از پر  نگاھش. نمیشد دور نظرش از نبی چشمان. بخوابد نمیتوانست تشویش شدت از ھنگام شب
 را زنش بود، پیچیده خود بھ نا آرامی از تختش در طوالنی مدت اینکھ از پس. بود شھر مردم فکر بھ حقیقتًا او. بود

یقین دیگر حال«: گفت و کرد بیدار   بنا باید امن جایی در دیگر ای خانھ. دارد حقیقت گفت نبی میدانم آنچھ دارم، 
  کنم».

  را زمین تکھ یافت، آن آنرا کھ زمانی. باشد باالتر شھر  سطح از کھ بود ای صخره جستجوی در مرد متوالی روزھای
باال سطح آب کھ ھم چقدر ھر کھ میدانست و بود کرده فکر  موضوع این بھ خوب او. خرید   در را زمین تکھ بیاید، آن 

انجام سر طوالنی مشورتھای از بعد. بود مقاوم زلزلھ برابر در زمین کھ آن میدانست ھمچنین او. گرفت نخواھد بر   
 اش قبلی خانھ کھ اندیشید خود با. میکند چھ احمق این ببیند تا دوستش آمد. شد ساختھ مستحکم ای خانھ در آنجا

 ھیچ با آن مقایسھ در  جدید خانھ این و داشت زیبا ای منظره دریا کنار در کھ مخصوًصا. بود تر مرفھ و زیباتر بارھا
گوش دروغین نبی یک حرفھای بھ کھ احمقی مرد عجب«: گفت و برگشت خانھ بھ میزد  پوزخند کھ حالی در. است   

  میدھد».
  بھ حکیم و آنکھ حکیم می آمد نظر بھ جاھل ترتیب آنکھ این بھ. تبدیل شد حقیقت بھ بود گفتھ نبی بعد آنچھ سالھا
شد جاھل می آمد نظر .  
 را حکمت تا کنید انتخاب را جھالت باید ھم شما شاید. کند کار بھ دست را شما کھ شده نوشتھ مقصد بدین کتاب این

دست بھ وریدبیا   !  
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