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 و َگنُدم    آ، ب

ی  َھم�ه م�ين اُفت�اد وَ روزی از روزھا، توفان به ج�ان زَ 

ز آسمان باران اَ  بر وَ رد. اَ گياھان را نابود کَ  ِدَرختان وَ 

ھا و رودھ��ا ُخش��کيَدند. َدرياھ��ا ُبخ��ار  ن��د. ِچش��مهريختَ گُ 

م ُگُرس���نه ردُ ُش���َدند. َزم���ين ُخش���ک و س���وزان ش���د و َم���

  مانَدند.

او، د. َن�ک�اری کُ  ،ک�ر اُفت�ادبه ِف  مين بود،که اَھِل زَ » آ«

ده ھا َرف�ت و ُگف�ت: َزم�ين، ُخش�ک ُش� به ُسراِغ َھمس�ايه

ند. بيايي�د ک�اری وَ رَ  ز بين میسته اَ سته دَ َمرُدم دَ  ست وَ اَ 

س���ت. ن���د: ِای باب���ا، اي���ن َقھ���ِر َطبيَع���ت اَ فتَ م���ه گُ ن���يم. ھَ کُ 

س���ِت م���ا س���اخته ز دَ ک���اری اَ  س���ت وَ َطبيَع���ت ُب���ُزرگ اَ 

  نيست.

ز اَ  گ�������وش َنَک�������رد وَ » آ«، ب�������ه َح�������رِف سھ�������يچَک

ف�ت ت�ا رِ َخسته راِه بيابان گِ  َپريشان وَ » آ«جایَ نُجنبيد. 
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ط�ور  َھمين َدرِد َزم�ين را َدرم�ان ُکَن�د. د وَ َب�ياَنَفس�ی بِ  ھم

  ».ب«َرفت، َرسيد به  که می

 َجواب داد: َب�دَبختیِ » آ« فيق؟ر رَ بَ رسيد: چه خَ پُ » ب«

گ�ويی.  ست میرُ فت: دُ گُ » ب« ِھَمتِی ُمرُدم. بی َزمين وَ 

  َولی، َمن با تو خواَھم بود. ِبگو! چه باَيد َکرد؟

َھم��راه ُش��َدند. اَز ِپيَوس��َتِن َھم ب��اب��ه اي��ن َترتي��ب، آن دو 

آب روِی َزم���ين ج���اری ُش���د.  ج���ود آَم���د.وُ ھ���ا، آب بِ  آن

  .ندھاِی َقَشنگ اَز خاک َدرآَمد زمين، َسبز شد و ُگل

َم��رُدم ب��از َھ��م خوش��حال َنُش��َدند. چ��ون ُگُرس��نه َول��ی، 

خواس��َتند. زيب��ايی، َدردش��ان  ھ��ا، خ��ورَدنی می آن بوَدن��د.

ھ�ا را  ھ�ا و خورَدنی َک�رد. ب�اد، ُتخ�ِم ميوه را َدرمان ِنمی

خواس�ت َدرِد  آب، َغمگ�ين ُش�د. او می از ِبين ُبرده بود.

  ِبروياَند.َتواِنسته بود، ُگل  َزمين را چاره ُکَند، َولی َفَقط
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ک�ه  ط�ور ای ِبياَب�د. َھمين آب، به َصحرا َرف�ت، ت�ا چ�اره

ی َگن�ُدمی ک�ه  سيد. ش�اخهَرفت، ِصدايی به گوَشش رَ  می

َزد.  م��یاَز َدس��ِت ب��اد َدر اَم��ان مان��ده ب��ود، ب��ا او َح��رف 

  ھا ُکَمک ُکَند. خواَھد به آن َگنُدم ُگفت: می

ه خاک ھاَيش را ب ی َگنُدم، دانه آب خوشحال شد. خوشه

ھ��ا را آبي��اری ک��رد. َپ��س از ُم��َدتی، ِتک��ه  داد. آب َھ��م آن

  َزمينی ُپر اَز َگنُدم شد. 

ی  ھا را ِب���يِن َم���رُدم َتقس���يم َک���رد. ح���اA َھم���ه آب، َگن���ُدم

َمرُدم، َھم َزم�ين داش�َتند و َھ�م َگن�ُدم. َھِمگ�ی ُش�روع ب�ه 

کوت��اه، َزم��ين ُپ��ر اَز َگن��ُدم ش��د و ک��ار کرَدن��د. َدر ُم��َدتی 

ُدم ديگر ُگُرسنه َنبوَدند. حاA ديَگ�ر س�ير ُش�ده بوَدن�د َمر

و َگن���ُدم » ب«و » آ«َکرَدن���د، اََگ���ر  و َھميش���ه ِفک���ر می

  آَمد. ُشَدند، چه َبCيی َبر َسِر َزمين می باَھم آِشنا ِنمی

 


