
 

 وقتی که درخت هست
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 ».کرد

ز آن تا چند سال پیش نشانی ا اي کهام، رابطهرابطۀ دیگري پیدا کرده» درخت«صباحی است احساس می کنم با  چند
دانم، شاید از اقتضائات پاي نهادن در دهۀ پنجم دیگرگون می دیدم؛ نمی در من نبود، تو گویی آن روزگار درختان را

اي است که عمر بلندي و نشستن برلب جوي و دیدنِ گذرعمر است. درخت، در زمرة معدود موجودات زنده زندگی
برابر عمرِ  20حدودا  سال عمر دارند؛ 1500که  درختانی را دیدم ریب و چشم نوازِ ونکوور،دارند؛ پریروز در طبیعت دلف

زندگی و شورمندي و شوریدگی و سر زنده بودن؛ همچنین  متوسط یک انسان در روزگار کنونی. درخت نمادي است از
ورزد. دریغ نمی برگ و سایۀ خودبخشندگی و زیان نرساندن به دیگران است؛ که از بذل میوه و  تداعی کنندة دهش و

بیند؛ نسل انسانی را می 40ـ 30خود، زندگیِ پر تب و تاب  داري است، به عمر بلنددرخت نماد صبوري و متانت و خویشتن
ل و قال و حسرت قی هایی مشحون ازهاي تربیتی و معرفتیِ متفاوت، با زندگیجور واجور با پیشینه هایی رنگارنگ وانسان

... اما فقط .دشمنی و غم و شادي و فقر و غنا و زشتی و زیبایی و ناکامی و کامیابی و شیرینی و تلخی و دوستی وو آرزو و 
رات تدریجی درخت نماد تغیی. هاستکند، سکوتی که سرشار از ناگفتهآورد و سکوت پیشه میاست و دم برنمی گرنظاره

د و در گرایهایش به زردي میز و با طراوت است، در پاییز، برگسرسب و بطئی و آرام و غیرعجوالنه هم هست؛ در بهار
اي مهرسیدن بهار، دوباره جا گردد؛ با نفس کشیدن زمین و دربرگ میرود و عریان و بیخواب زمستانی می زمستان، به

 دانند، کرّ و فرّ و سر و ص، بسان امواج کنارِ ساحل دریا می ماهااز انسان ايسازد. پارهآگین میپوشد و فضا را عطرنو می
ها، درخت روند. در مقابل، برخی از انسانکنند؛ اما سطحی و ناپایدارو گذرایند و زود به محاق میدارند و شلوغ می

راهل چند بیشتاند. هرقیل و قال ندارند، اما عمیق امواجی که درعمق اقیانوس جریان دارند؛  ساناند و بهصفت، ژرف و آرام
اي از طمانیه و آرامش را اي دور شد و شمهههمنورد افق توان از مصاحبت با ایشان لذت برد واند، اما میلسکوت و تام

 .نصیب برد

ارم سپهري را دکلمه کردم؛ امیدو سهراب» هشت کتابِ«اي از اشعارِ دفاتر هشت گانۀ سفر اخیر به ونکوور، گزیده در
 میالدي منتشر گردد؛ 2016، تا آخر سال اشعار سپهري و موسیقیِ سرخپوستی اي است ازکه آمیزه» تا انتها حضور«آلبوم 

د؛ با دیدن کرتا متن سپید دنبال می سهرابی که با درخت و بوته و برگ بر سر مهر بود؛ با حضور درخت، رد روایت را
 .شستشو داده بود» سیالنِ بودن« در شکفت و بوتۀ خشخاشی او رابرگی شورش می

 


