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درخت گردو
باغبان كيســه ي پُر از گردويش را برداشــت. نگاهي به شاخه هاي مامان درخت كرد. 
هيچ گردويي نديد. نمي دانست هنوز چند گردوي ديگر روي شاخه ها مانده اند! از باغ 

بيرون رفت. بّچه گردوها خيلي ناراحت شدند.
يکي از آن ها پرسيد: »پس چرا ما را نچيد!؟«

بّچه گردويي كه از همه باالتر بود، گفت: »شايد به دردش نمي خوريم!«
گردوي ديگر گفت: »يعني از ما خوشش نيامد؟«

مامان درخت لبخند زد و گفت: »نه كوچولوهاي من! اين طور نيســت، باغبان شــما را 
نچيد، چون سهم او نبوديد.«

بّچه گردوها تعّجب كردند. پرسيدند: »پس ما سهم چه كسي هستيم!؟«
باد وزيد. يك گردو از شاخه جدا شد و داخل رودخانه افتاد.

گردو كوچولو خنديد و فرياد زد: »فهميدم مامان! من سهم رودخانه هستم.«
مامان درخت چيزي نگفت. گردو كوچولو توي آب رودخانه ِقل  مي خورد و با خوش حالي 
مي خنديد! كمي دورتر، يك دفعه رودخانه او را ُهل داد و داخل يك چاله ي كوچك انداخت.
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گردو كوچولو توي چاله ي تاريك گير كرد. خيلي ناراحت شد. 
گريه كرد و گفت: »يعني من سهم يك چاله ي تاريك هستم!؟«
چند روز بعد، توي همان چاله، يواش يواش جوانه زد. كمي بعد 
َقد كشــيد و كمي بعدتر، يك درخت بزرگ شد. حاال درخت 
گــردوي جديدي كنار رودخانه بود. هركس از راه مي رســيد، 

گردوهايش را مي چيد. 
درخت هــر روز از آنجا باغ و مامان درختــش را مي ديد. يك 
روز همين طور كه مامان درخت را تماشــا مي كرد، ديد باغبان 
كيســه ي پُر از گردو را برداشــت و از باغ بيرون رفت. يادش 
افتاد كه خودش روزي گردوي كوچکي بود. رو به مامان درخت 

لبخند زد و گفت: »من سهم همه بودم!«
بــاد وزيد. يکي از بّچه گردوها از شــاخه اش جدا شــد و توي 

رودخانه افتاد.


