
 برگ درخت افرا

  
  این جهان همچون درخت است اي کرام

  امــــم خــــهاي نیوهـما بر او چون می
  ام راـــــــــا مر خـسخت گیرد شاخه

  اخ راـــــد کـــــزانک در خامی نشای
  زانـچون بپخت و گشت شیرین لب گ

 د از آنـــــــسست گیرد شاخها را بع

  
هشت «اي از اشعار : گزیدهدي و ضبط دو سی UBC ام؛ براي انجام سخنرانی در دانشگاهدیروز به ونکوور آمده از

در  اًنواز و مسحور کننده است، خصوصزیبا، روح طبیعت ونکوور انصافاًظ. سپهري و منتخبی از غزلیات حاف» کتابِ
ر کوه و درخت و نرمی باران نیز ب د. التقاي اقیانوس وگراینهاي درختان از زردي به ارغوانی میپاییز که برگ فصل

 »...هر کجا برگی هست شور من می شکفد«قول سهراب:  زیبایی و ابهت این طبیعت افزوده است. به

بايِ برخی از برگهاي زی زدیم، در حین قدم زدن بهبه اتفاق دوست عزیزي در فضاي سرسبز ونکوور قدم می دیروز
بود. چند تا از آنها را برداشتم و لمس کردم و بوییدم؛ به  افرا برخوردیم که روي زمین افتادهارغوانی رنگ درخت 

اد اختیار به یبی هاي زرد و ارغوانیِ انبوهی روي درخت افرا دیدم. حس غریبی داشتم،کردم، برگ باالي سرم نگاه
وقتی  هاي نیم خامی کهکرده و آدمیان را به میوهدرختی تشبیه  افتادم که در آنها مولوي جهان را به» مثنوي«ابیاتی از 
گردند و دنیا را نحو طبیعی از درخت زندگی جدا میها را رها کرده، بهلب گزان و شیرین، شاخه شوند وپخته می
 ترگاند، به مراتب زیباتر و خوش رنبر روي زمین افتاده کنند. با خود می اندیشیدم برگهاي ارغوانی رنگی کهترك می

  ... .اند و آویزان و شاخه ها را محکم گرفتهاند که همچنان روي درختاز برگان زرد رنگی
کند، شکوفاییِ درون و است و چند صباحی که روي کرة خاکی زندگی می» مرگ آگاه«مقام تمثیل، کسی که  در

 زندگی» تجربۀ ماللِ«شمارد و بر دهد مغتنم میمی کند و هر وقت خوشی را که دسترضایت باطن را تجربه می
سان گذارد؛ باي باقی میرسد، زمین سوختهتعبیر اروین یالوم، براي روزي که مرگ در می آید و بهروزمره فائق می

افتد و پس از جدا شدن و روي مقرر از درخت می ماند که به هنگام و در موعدبرگ ارغوانی رنگ درخت افرایی می
 ... .انگیز و زیباستلد زمین قرار گرفتن نیز، همچنان

 


