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در روزگاران قدیم درخت سیب تنومندي بود و یك پسربچه كوچك. این 
پسربچه خیلي دوست داشــت با درخت سیب مدام بازي كند. از تنه اش باال 

برود، از سیب هایش بچیند و بخورد و در سایه اش بخوابد.
زمان گذشت.

پســربچه بزرگ تر شد و به درخت بی اعتنا. دیگر دوست نداشت با او بازي 
كند. اما روزي دوباره به سراغ درخت آمد.

درخت سیب به پسر گفت: »آهاي بیا و با من بازي كن.«
پسر جواب داد: »من كه دیگر بچه نیستم كه بخواهم با درخت سیب بازي 
كنم. به دنبال ســرگرمی های بهتري هســتم و براي خریدن آن ها پول الزم 

دارم.«
درخــت گفت: »پول ندارم، ولي تو می توانی ســیب های مرا بچیني و پول 

به دست بیاوري.«
پسر تمام سیب های درخت را چید و رفت. سیب ها را فروخت و آنچه را كه 
نیاز داشــت خرید و درخت را باز فراموش كرد و پیشش نیامد. درخت دوباره 

غمگین شد.
مدت ها گذشت و پســر به مرد جواني تبدیل شد. روزی با اضطراب سراغ 

درخت آمد.
درخت از او پرسید: »چرا غمگیني؟ بیا و در سایه ام بنشین. بدون تو خیلي 

احساس تنهایي می کنم.« 
مرد جوان جواب داد: »فرصت كافي ندارم. باید براي خانواده ام تالش كنم. 

باید برایشان خانه ای بسازم و به سرمایه نیاز دارم.«
درخت گفت: »ســرمایه ای براي كمك ندارم، تو می توانی با شاخه هایم و 

تنه ام براي خودت خانه بسازي.«
پسر خوش حال شد و تمام شاخه ها و تنة درخت را برید و با آن ها خانه ای 

براي خودش ساخت.
دوباره درخت تنها ماند و پسر برنگشت. زماني طوالني به سر آمد.

پس از ســالیان دراز پسر در حالي برگشت كه پیر بود و غمگین و خسته 
و تنها ...

درخت از او پرسید: »چرا غمگیني؟ اي كاش می توانستم كمكت كنم. اما 
دیگر نه سیب دارم نه شاخه و تنه. حتي سایه هم ندارم. براي پناه دادن به تو 

هیچ چیزي براي بخشیدن ندارم.«
پسر كه حاال پیر شده بود، در جواب گفت: »خسته ام از این زندگي و تنها 

هم فقط نیازمندبودن با تو هستم. آیا می توانم كنارت بنشینم؟«
پسر كنار درخت نشست ...

                                        ٭٭٭
ما همه شبیه او هستیم و با والدین خود چنین رفتاري داریم.

درخت همان پدر یا مادر ماست. تا كوچكیم دوست داریم با او بازي كنیم.
بعد تنهایش می گذاریم ...

و زماني به سویش برمی گردیم كه یا نیازمند هستیم یا گرفتار.
بــراي والدین خود وقت نمی گذاریم و به این مهم توجه نمی کنیم كه: پدر 
و مادرها همیشــه به ما همه چیز می دهند تا شادمان شویم و مشكالتمان را 
حل می کنند. تنها چیزي هم كه در عوض می خواهند، این است كه تنهایشان 

نگذاریم.
به والدین خود عشق بورزیم و فراموششان نكنیم.

برایشان زمان اختصاص دهیم و همراهی شان كنیم.
شادي آن ها، شاد دیدن ماست. گرامي بداریمشان و تركشان نكنیم.

هر كس می تواند هر زمان و به هر تعداد فرزند داشته باشد، ولي پدر و مادر 
را فقط یك بار می تواند داشته باشد! فقط یك بار!
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لطفا بارکد را 
اسکن کنيد!


