آ ،ب

و َگندُم

روزی از روزھا ،توفان به جان َزمين اُفتاد َو َھمهی
ِد َرختان َو گياھان را نابود َکرد .اَبر َو باران اَز آسمان
ُگريخ َتندِ .چشمهھا و رودھا ُخشکي َدندَ .درياھا بُخار
ُ
شدَندَ .زمين ُخشک و سوزان شد و َمر ُدم ُگرُسنه
مان َدند.
ھل َزمين بود ،به ِفکر اُفتاد ،کاری ُک َند .او،
»آ« که اَ ِ
ُراغ َھمسايهھا َرفت و ُگفتَ :زمينُ ،خشک ُ
شده
به س ِ
اَست َو َمر ُدم َدسته َدسته اَز بين می َر َوند .بياييد کاری
ُ
ر َطبي َعت اَست.
ُکنيمَ .ھمه گف َتندِ :ای بابا ،اين َقھ ِ
ت ما ساخته
َطبي َعت ُب ُزرگ اَست َو کاری اَز َدس ِ
نيست.
کرد َو اَز
رف »آ« گوش َن َ
کس ،به َح
ھيچ َ
ِ
جای َنجُنبيد» .آ« َپريشان َو َخسته را ِه بيابان ِگ ِرفت تا
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ھم َن َفسی ِبيا َبد َو دَر ِد َزمين را دَرمان ُک َندَ .ھمينطور
که می َرفتَ ،رسيد به »ب«.
ختی
»ب« ُپرسيد :چه َخ َبر َرفيق؟ »آ« َجواب دادَ :بد َب ِ
تی مُر ُدم» .ب« ُگفتُ :د ُرست میگويی.
َزمين َو بی ِھ َم ِ
َولیَ ،من با تو خوا َھم بودِ .بگو! چه با َيد َکرد؟
به اين َترتيب ،آن دو با َھم َھمراه ُ
ش  َدند .اَز ِپ َيوس  َت ِن
ی َزمين جاری ُ
شد.
آنھا ،آب ِبوُ جود آ َمد .آب رو ِ
ی َق َشنگ اَز خاک دَرآ َمدند.
زمينَ ،سبز شد و ُگلھا ِ
َولیَ ،مر ُدم باز َھم خوشحال َن ُ
شدَند .چون ُگرُسنه
بو َدند .آنھا ،خور َدنی میخواس َتند .زيبايی ،دَردشان
خم ميوهھا و خور َدنیھا را
را دَرمان ِنمی َکرد .بادُ ،ت ِ
از ِبين بُرده بود .آبَ ،غمگين ُ
شد .او میخواست دَر ِد
َزمين را چاره ُک َندَ ،ولی َف َقط َتوا ِنسته بودُ ،گل ِبرويا َند.
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صحرا َرفت ،تا چارهای ِبيا َبدَ .ھمينطور که
آب ،به َ
صدايی به گو َشش َرسيد .شاخهی َگن ُدمی که
می َرفتِ ،
ت باد دَر اَمان مانده بود ،با او َحرف می َزد.
اَز َدس ِ
َگن ُدم ُگفت :میخوا َھد به آنھا ُک َمک ُک َند.
آب خوشحال شد .خوشهی َگن ُدم ،دانهھا َيش را به خاک
داد .آب َھم آنھا را آبياری کردَ .پس از ُم َدتیِ ،تکه
َزمينی پُر اَز َگن ُدم شد.
ين َمر ُدم َتقسيم َکرد .حاال َھمهی
آبَ ،گن ُدمھا را ِب ِ
َمر ُدمَ ،ھم َزمين داش َتند و َھم َگن ُدمَ .ھ ِمگی ُ
شروع به
کار کر َدند .دَر ُم َدتی کوتاهَ ،زمين ُپر اَز َگن ُدم شد و
َمر ُدم ديگر ُگرُسنه َنبودَند .حاال ديگَر سير ُ
شده بو َدند
و َھميشه ِفکر می َکر َدند ،اَ َگر »آ« و »ب« و َگن ُدم
آشنا ِنمی ُ
شدَند ،چه َباليی َبر َس ِر َزمين میآ َمد.
با َھم ِ
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