
را به وجود آورده بود. هر روز  ییبایز اریو گلها را کاشته و باغ بس اهانیقصرش انواع مختلف درختان و گ اطیتاجر در ح یمرد

 آن بود. اهانیاو گردش در باغ و لذت بردن از گل و گ حیو تفر یسرگرم نیبزرگتر

 خشکش زد... شیآنجا، سر جا دنیباغش رفت. اما با د دنیفرصت به د نیروز به سفر رفت. در بازگشت، در اول کیکه  نیا تا

: چه دیسر سبز بود، کرد و از او پرس اریبس نیاز ا شیدر حال خشک شدن بودند. رو به درخت صنوبر که پ اهانیدرختان و گ تمام

 افتاده است؟ یاتفاق

بار  ییبایز ییها وهیم نیتوانم مثل او چن ینمکردم و باخودم گفتم که من هرگز  ینگاه م بیبه او پاسخ داد: من به درخت س درخت

 کردم که شروع به خشک شدن کردم... یفکر چنان احساس ناراحت نیو با ا اورمیب

 خشک شده بود...! زیرفت، اما او ن بیدرخت س کیبازرگان به نزد مرد

 یخوش یبو نیخوش آن، به خودم گفتم که من هرگز چن یپاسخ داد: با نگاه به گل سرخ و احساس بو بیو درخت س دیرا پرس علت

 فکر شروع به خشک شدن کردم. نیاز خود متصاعد نخواهم کرد و با ا

پاسخ داد: من حسرت درخت افرا را خوردم، چرا  نیشد، او چن دهیخشک شده بود علت آن پرس زیگل سرخ ن کی یکه بوته  ییآنجا از

فکر به ذهنم خطور کرد، شروع به  نیکه ا نی. همدمیبلند کش یشدم و آه دیپس از خودم نا امتوانم گل بدهم.  ینم زییکه من در پا

 خشک شدن کردم.

 بود. دهییاز باغ رو یشد که در گوشه ا ییبایز اریگردش خود در باغ متوجه گل بس یدر ادامه  مرد

پاسخ داد: ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که  نیشد. گل چن ایاش را جو یشاداب علت

برخوردار نبودم، با خودم گفتم: اگر  زیگل سرخ ن ییکرد نداشتم، و از لطافت و خوش بو یخود را حفظ م یدر تمام طول سال سر سبز

من  یجا یگرید یزیخواست چ یرا پرورش داده است م ییبایز نیا باغ به نیقدرتمند و عاقل است و ا ،قدر ثروتمند نیمرد تاجر که ا

خواسته است که من وجود داشته باشم. پس  یاگر او مرا پرورش داده است، حتما م نیکرد. بنابرا یکار را م نیپرورش دهد، حتما ا

  موجود باشم. نیباتریزتوانم  یگرفتم تا آنجا که م میاز آن لحظه به بعد تصم


