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در سرزمین کوچکی در گوشهی دنیا مردمی آزاد ،بدون هیچ نگرانی ،زندگی
میکردند .هر کس با کاری روزیاش را به دست میآورد .کشاورزان گندم و سبزی
میکاشتند ،نانوایان نان میپختند و نجاران میز و نیمکت درست میکردند.
هر کس کاری انجام میداد.
در این سرزمین زمان بهکندی میگذشت و هیچ اتفاق هیجانانگیزی نمیافتاد.

تا اینکه یک روز کشاورز دید گندمزارش غارت شده .او به خانهی تکتک همسایهها
رفت و خبر داد .آنها تصمیم گرفتند به مزرعه بروند و دزد را دستگیر کنند ،اما نه
در مزرعه و نه بیرون آن هیچکس نبود .هیچ خبری هم از دزد نبود.
هر روز صبح ،یک مزرعه غارت میشد و کشاورزها نمیدانستند چهکار کنند .روز
پنجم ،ناگهان یکی فریاد زد« :آتش! آتش!»
از جنگل شعلههای آتش دیده شد.
بالفاصله به آتشنشانی خبر دادند و آنها آژیرکشان آمدند.
همان موقع که آتشنشانها سعی میکردند آتش را خاموش کنند ،هیوالیی عظیم
از جنگل بیرون آمد.

