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تقدیم به بابا،
 برای اینکه به ما یاد دادی از پس کارهای سخت برمی آییم و هیچ وقت نباید ناامید شویم،

حتی آن  وقت هایی که شکست خورده ایم.

ج.گ

برای خاله ام، آزاده،

و تمام گل ها و گیاهانش

ف.ا



ام باغبانیم.
بله، می دانم وقتی می گوییم ما باغبانیم، انگار از وقتی به دنیا آمده ایم مشغول 

باغبانی بوده ایم، اما این طور نیست. ما هم مثل باغمان، از جایی کوچک شروع 

کردیم و کم کم بزرگ تر شدیم. بعضی ها می گویند آدم برای ساختن یک باغ فقط 

بذر می خواهد، اما ما فکر می کنیم تالش کردن، شکست خوردن و از سر گرفتن 

تالش هم الزم است. درست کردن باغ کار سختی است اما خب به دست آوردن 

هر چیز خوب و مهمی در زندگی سخت است.



داستان باغ خانواده ی ما از یک گلدان کوچولوی سرخس شروع شد. بابا برای 

خرید رفته بود مغازه ی ابزارآالتی و گلدان را دیده بود. می گفت آن قدر سرخس 

ناز بود که دلش نیامد آن را با خودش نیاورد، از این گذشته فکر می کرد وقتی 

مامان چشمش به سرخس بیفتد، لبخندی روی صورتش می نشیند. که درست 

هم فکر می کرد!







ما برای سرخس کوچولو پنجره ای نورگیر انتخاب کردیم. به نظر می رسید لب آن پنجره 

بتواند جای خوب و امنی برای رشد سرخس باشد. این داستان مال آن وقت هایی 

است که ما کوچولو بودیم، اما هنوز یادمان است که هر روز به سرخس سر می زدیم 

تا به آن آب بدهیم و حتی گاهی در گوشش حرف هایی زمزمه می کردیم.




