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 ربگ اپئیزی!
 

ه یک ی بپر از درختان پر نقش و نگار طبیعت مرا هم جایکی بود در بوستانی کارگاهخلقت در 

 .گونای گوناگون و قد و قامات دگره رنگنام ولی 

ان را تو قلمو  زبانکه  خواندندی و بی ثمر ربعضی را میوه دار گفتندی و دیگرانی را بی با

اعجاب زیر دندان  و انگشت نظاره کرده و مبهوت بمانینبودی مگر این که  وصف جمال هریک

  فوق تخیل و بیان پنداری.ما و هر قشنگی را ،گیری

با قد های بلند، شاخه های  جمعیتی با قد های متوسط و شاخه های سر به زمین نهاده، دیگرانی

دیگری نه قد آراسته و نه قد کوتاه ولی پوشیده از زیباترین  جمعیت    و هم راز با آسمان،راست 

حۀ دل انگیز، در میان گروه دیگری با قد و قوارۀ متفاوت گل ها با رنگ های دل فریب و رای

که بعضی دور خود پیچیده عصارۀ سرور و شادمانی در دانه  مربوط خانوادۀ پر بار و میوه دار

ری ری دیگر آوبا با هنرمند چیره دست تنظیم و تصنیف کرده و راهایش پرورانیده خوشه هایش 

چنان با دقت و کیفیتی  را متجلی ساخت دانه های مرواریدش خود صنعت گر طبیعت شهکار هنر

مجزا نموده ساختار یف رکنار هم مانده و هر بخشی را زبخش دیگر با پرده های نظیف و ظ

های هر کدام در میوه   است، هزاران درد درونش حیرت برانگیز و لذتش فرح بخش و داروی
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دستگاه های مرموز و  شده در آسایشگاه نور خورشید پرورش یافتهدر بطن گل آبستن  بهاران

  فراتر ز عقل معطرش می سازد و رنگینش می گرداند و کار خانۀ  نهانی شکر افشانش می کند.

رایحۀ  عطر سازی چطور برایش و کار گاه و رنگ ریز کی بود، تو ندانی که رنگ از کجا آمد

 خاص بخشید و شکرش در کجا و چگونه در این شاخۀ چوب پیدا شد.

و و  گویند« برگم»که  صنعت گری اسرار آمیز من قصۀ هستی و نیستی خود گویمدر الی این 

مسکن گزین تنومند و سالمی  وپر بار  ر شاخۀ قیل درختدو  بوده ام ختاراس برگه ای از این

 . سرنوشتی برایم ساختهبودم و کس نداند که کی و چرا چنین 

ور ش ساز نسیم می رقصیدم و بادر این جایگاه هر روز بر مقدم خورشید بوسه می زدم و با ترنم 

 .و از سرود دل پذیر عتدلیبان خوش الحان لذت می بردم تند باد کف می زدم و غوغای 

یر س یک جا و باهم سیدمو به پختگی ر نشو و نمو کرده  اشۀ ستم و با میور   ۀ درختفوبا شگ

و متاع  شو برچیدند ندار روزگار  او را از کنارم ربودولی دست نا بک تکامل زمان پیمودیم،

 ش کردند و زینت سفره های این و آن. این جدایی برایم بی حد غم انگیز و دردناک بود،بازار

در  رخسارم دلکش نیولی رنگیرنگ های  زرد و زارم کرد ام بود که خزان زندگیاین فراق 

کاتبان، شاعران و  ،انمصور تذوق و تخیال من در و اعماق اندوه و ماتم واپسین نفس ها

سرایندگان شوری آفرید هر کدام از پریشانی حال زارم و پریدگی رنگ رخسارم به نام خزان 

 آثار ناب و بی همتا آفریدند. 

دیر نپائید و این درخت کهن، این مأوا و زادگاهم با من ترک وصلت کرده  نزعولی این حالت 

بی حال و بی مجال  در پای درخت و بر زمین مدر معرض تند باد فناه قرارم داد، از شاخ گسست

 .فرو افتادم

در بوجی انداخت. نمی  را ران مناو ی برای تنور زنش هیزم فراهم کند روبش آمد تااباغبان با ج

ولی ناگهان سفرم ساخت،  چه شد که نسیمی رندانه مر از این صف رهانید و باخود هم مدان

این فراز و این . و مرا بی اختیار به قلۀ کوه برد مالیمت وزش نسیم جای خود به تند بادی داد

مقام بلند که تحفۀ بی موقعی بود کم ترین اثری در حالم داشت چه نه در پخشی و نه در بلندی 

، با افسرده حالی و تن درد مند از قله به عقب  می دیدم د نمی دیدم و مرگم را قریبترارادۀ خو

ه آسمان را دیدم که بآتش و شعله های  کرده اند و به آتش کشیده اند ویرانکه بوستانم را  نگریستم

نه  ،یچنار ه، نه مجنون بیدی یافتم و نو اثری یافتم و نه از صنوبر خبرینه از سر .سر کشیده
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نسترن دیدم، نه یاسمن و نه گلی و نه گالبی، از درخت سیب، انار و تاک انگور نشانی نبود. 

 عندلیبان و بلبالن در سوختن و فریاد دیدم.

 نسیمی مالئمی دل به حالم سوخت با شیلۀ آبی همراهم کرد تا به گردابی فتادم و فناه شدم. 

 ******** **** 

 

 

 

 

 

 

 رزیان اپئیزربگ 
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