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برای آرزوی کوچک دلم!
آ.ح





با درخت ها طورِ دیگری باش!
آن بلوط سخنگو

روِی سخنش با کُهن مردمان است.
اما

هر درختی 
با من سخن می گوید.

چه حقایقی می دانم
من که آن ها را باغبانم.

اما
آن ها که تنها می گویند و می گویند و می گویند

و مجالی برای شنیدنشان نیست،
هرگز نخواهند شنید

هیچ کالمی،
از لب های

هیچ درختی!

مری کارولین ِدیویس )1924(





فصل یک  9

حرف زدن با درخت ها سخت است. ما زیاد اهل گپ زدن نیستیم.

منظورم این نیست که از ما کارهای خارق العاده برنمی آید؛ از آن کارهایی 
که شما هیچ وقت نمی کنید.

مثالً برای جوجه ُجغدهای سفید و کُرک دار، گهواره می شویم؛ به خانه درختی های 
ُشل و وارفته استقامت می دهیم؛ فتوسنتر می کنیم.

اما اینکه با آدم ها حرف می زنیم یا نه، باید بگویم... نه زیاد.
می توانید از درختی بخواهید برایتان یک لطیفه ی خوب تعریف کند تا 

ببینید چه می شود.
البته ما درخت ها با بعضی از آدم ها حرف می زنیم؛ با آدم هایی که می دانیم 
می شود به آن ها اعتماد کرد. با سنجاب های بی کّله حرف می زنیم؛ با ِکرم های 
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10 درخت آرزو

زحمت کش حرف می زنیم. با پروانه های زرقی برقی و شاپرک های خجالتی 
هم حرف می زنیم.

پرنده ها؟ دوست داشتنی اند. قورباغه ها؟ بدُعنق، اما خوش قلب. مارها؟ ُاه! 
افتضاح خبرچین اند.

درخت ها؟ تاحاال به درختی برنخورده ام که دوستش نداشته باشم.
خیله ُخب، قبول! غیر از آن درخِت چنارِ سر پیچ؛ همان ُپرحرِف ِوراج را می گویم.

ُخب، به نظرتان ما هیچ وقت با آدم ها حرف می زنیم؟ منظورم عمالً حرف 
زدن است؛ همان توانایِی انسانی که آدم ها دارند.

سؤال خوبی پرسیدید.
اساسًا درخت ها ارتباط نسبتًا پیچیده ای با آدم ها دارند. یک لحظه بغلمان 

می کنند و لحظه ی بعد از ما میز و چوب بستنی می سازند!
شاید االن به این فکر می کنید چرا سر زنگ علوم که درِس ماِم طبیعت 

دوست ماست را می خواندید، کسی به شما نگفت درخت ها حرف می زنند.
درخت ها  نمی داند  هم  خودش  زیاد  به احتمال  نیست؛  معلمتان  تقصیر 

می توانند حرف بزنند. بیشتر آدم ها این را نمی دانند.
با این حال، اگر دیدید در یک روز به خصوص که روز خوش شانسی تان بود، 
کنار درخت به خصوصی ایستاده اید که به نظر صمیمی می آید، ضرری ندارد 

اگر دقیق گوش کنید.
درخت ها نمی توانند لطیفه بگویند؛
اما مطمئنًا می توانند قصه بگویند.

اگر تنها چیزی که می شنوید، صدای زمزمه ی برگ هاست، نگران نباشید؛ 
بیشترِ درخت ها ذاتًا درون گرا هستند.



فصل دو  11

راستی، اسم من قرمز است.

همان  دبستان،  نزدیک  بلوط  درخت  همان  ندیده ام؟!  قبالً  را  شما  من 
سایه ی  تابستان  توی  همان که  ها!  نه  بزرگ  هم  زیاد  البته  بزرگ؛  درخِت 

دلچسبی دارد و در پاییز خوش رنگ است، هان؟
خوشبختم به اطالعتان برسانم که من یک بلوط قرمز شمالی هستم و 
پیدا  زیاد  قرمز  بلوط  شمالی،  آمریکای  توی  روبرا 1ست.  کوِئرکوس  اسمم 
می شود. مثالً توی همین محله، یک عالمه بلوط مثل بافنده هایی که مأموریت 

داشته باشند، ریشه هایشان را به خاک بافته اند.
پوسته ی رگه دار و قرمز - خاکستری دارم، با برگ های ِچِغر و تیزتیزی 

Quercus Rubra -1
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12 درخت آرزو

توی  نباشد،  از خود  تعریف  اگر  و  و جست و جوگر؛  ریشه های سرسخت  و 
این خیابان، من بهترین رنگ پاییزی را دارم. صفِت قرمز، به تنهایی برای 
توصیف رنگم کافی نیست. اگر ماه اکتبر به سراغم بیایید، به نظر می آید 
آتش گرفته ام. جای تعجب است که هر پاییز، آتش نشانی سعی نمی کند با 

آب پاش خاموشم کند!
همه ی  اسم  بدانید  اگر  باشد  عجیب  برایتان  شاید 

بلوط های قرمز، قرمز است!
همه ی  به  قند.  می گویند،  هم  قندی  افراهای  همه ی  به 
سروهای کوهی هم می گویند، سرِو کوهی. همه ی 
کاکتوس های درختی هم کاکتوس هستند.

توی دنیای درخت ها اوضاع این طوری 
است. ما برای اینکه بتوانیم همدیگر را 

تشخیص بدهیم، به اسم احتیاجی نداریم.
اسم همه ی  کنید که  تصور  را  کالس درسی 
بچه های آن ِملوین باشد. حاال معلم بیچاره 
را تصور کنید که صبح به صبح بخواهد 

حضوروغیاب کند!
خوب است که درخت ها مدرسه نمی روند.

در  جایی  یک  دارد.  هم  استثناهایی  اسم گذاری،  قانون  این  البته 
لس آنجلس نخلی هست که اصرار دارد کارما صدایش بزنند؛ اما ُخب اخالق 

مردم کالیفرنیا را که خودتان بهتر می شناسید!



فصل سه  13

اسم صدایم  همین  با  می توانید  هم  قرمز، شما  به من می گویند  دوستانم 

به من می گویند  آدم ها  این محله سال های سال است که  اما توی  کنید؛ 
درخِت آرزو.

بودم و  به آن موقع ها که من کم سن و سال  برمی گردد  این کارشان  دلیل 
آرزوهای بزرگ تر از خودم داشتم.

داستانش طوالنی است.
هر سال اولین روز ماه ِمی، مردم از همه جای شهر می آیند و با تکه های 
کاغذ، برچسب، تکه های پارچه، تکه ای کاموا و گاهی هم یک جوراب ورزشی، 
یا  عالقه  یک  رؤیا،  یک  پیش کش ها  آن  از  هر کدام  می کنند.  خوشگلم 

اشتیاقی را در خودش دارد.
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فصل سه  15

با  را  آن  یا  باال  باشند  یا همین طوری پرتش کرده  باشد  تزئین شده  چه 
پاپیونی بسته باشند، همه در آرزوی داشتن چیز بهتری هستند.

درخت های آرزو تاریخچه ی طوالنی و قابل احترامی دارند که به قرن ها 
یا  معموالً  هست که  آرزو  درخت  یک عالمه  ایرلند  توی  بر می گردد.  پیش 
درخت زالزالک هستند یا زبان گنجشک؛ اما همه جای دنیا می توانید درخت 

آرزو پیدا کنید.
وقتی آدم ها سراغم می آیند، معموالً مهربان اند. انگار می فهمند یک گرِه 
محکم می تواند جلوی رشدم را بگیرد. با برگ های تازه ام با لطافت برخورد 

می کنند و حواسشان به ریشه های از خاک بیرون زده ام هست.
بعد از اینکه آدم ها آرزویشان را روی یک تکه کاغذ یا پارچه نوشتند، آن 
را به یکی از شاخه هایم می بندند. معموالً هم آرزویشان را زیر لب می گویند.

رسمش این است که روز اول آرزو می کنند؛ اما آدم ها گاهی در طول سال 
هم سری به من می زنند.

عجیب ترین چیزهایی که شنیده ام، این هاست:
آرزو می کنم یه اسکیِت پرنده داشته باشم.

آرزو می کنم جنگی توی دنیا نباشه.
آرزو می کنم یه هفته هوا ابری نشه.

آرزو می کنم بزرگ ترین شکالت دنیا رو داشته باشم.
آرزو می کنم جغرافی بیست بگیرم.

آرزو می کنم خانم ِجنورینی صبح ها اِن قدر بدُعنق نباشه.
آرزو می کنم موش صحراییم بتونه حرف بزنه.

آرزو می کنم اِن قدر احساس تنهایی نکنم.
آرزو می کنم بدونم باید چه آرزویی داشته باشم.

یک عالمه آرزو؛ بزرگ و مسخره... خودخواهانه و شیرین.



باعث افتخار است که همه ی این آرزوها به شاخه های قدیمی و خسته ی 
من تقدیم شده است.

البته شِب اولین روز می که از راه می رسد، انگار کسی یک سطل آت وآشغال 
رویم ریخته است.



فصل چهار  17

همان طور که حتمًا متوجه شده اید، من از بقیه ی درخت ها ُپرحرف ترم. این 

کار برایم تازگی دارد و هنوز ِقِلقش دستم نیامده.
بـا ایـن وجـود، همیشـه می دانسـتم چطـور باید یـک راز را پیـش خودم 
نگـه دارم. وقتـی یـک درخـت آرزو هسـتید، بایـد دهانتـان ِچفت و َبسـت 

باشد. داشـته 
آدم هـا هـر حرفی داشـته باشـند، بـه یک درخـت آرزو می زننـد؛ می دانند 

کـه گـوش می کنیم.
چاره ی دیگری نداریم.

همه ی این ها به کنار، هرچه بیشتر گوش کنید، بیشتر یاد می گیرید.
بانگو می گوید من فضولم و به نظرم راست می گوید. بهترین رفیقم، بانگو، 
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18 درخت آرزو

یک کالغ است که از وقتی هنوز سر از تخِم خال خالی اش بیرون نیاورده بود، 
می شناسمش.

گاهی با هم تفاهم نداریم؛ که ُخب همه ی دوست ها... گذشته از گونه شان... 
همین طورند. در طول عمرم دوستی های عجیب وغریبی را دیده ام: دوستِی 
یک اسب پونی با وزغ، یک شاهین ُدم قرمز با یک موش پاسفید، بوته ی یاس 
بنفش با پروانه ی شهریار... همه ی آن ها هر َاز گاهی با هم اختالِف نظر داشتند.

به نظرم بانگو نسبت به سن وسال کمی که دارد، زیادی بدبین است.
بانگو هم فکر می کند من با این همه سن وسال، زیادی خوش بینم.

درست است؛ من خوش بینم. ترجیح می دهم در زندگی آینده نگر باشم. 
با این سن وسال، خوب و بد زندگی را دیده ام، اما بیشتر خوبش را دیده ام 

تا بدش را.
برای همین، من و بانگو توافق کرده ایم اختالِف نظر داشته باشیم؛ مشکلی 

هم نیست. به هر حال ما با هم خیلی فرق داریم.
مثالً بانگو فکر می کند روش ما درخت ها برای اسم گذاری خودمان مسخره 
است. طبق رسم و رسوم کالغ ها، بانگو بعد از اولین پروازش اسمش را انتخاب 
کرد. هرچند، شاید فقط این یک اسم را نداشته باشد؛ کالغ ها هر وقت هوس 



کنند، اسمشان را تغییر می دهند. گیزمو، پسرخاله ی بانگو تا االن هفده تا اسم 
داشته است.

از  بیشتر  روی خودشان می گذارند.  آدمی زاد  اسم  بعضی وقت ها کالغ ها 
موهای سرم کالغ می شناسم که اسمشان جو است. گاهی اسم چیزهایی را 
که دوست دارند، روی خودشان می گذارند؛ مثِل دِر قوطی، عناب، موش ُمرده! 
سیصد و شصت  چرخش  یا  ُمرده  فرشته ی  مثل  ایروبیک  حرکات  اسم  یا 
درجه! گاهی هم اسم رنگ های مختلف را روی خودشان می گذارند؛ مثالً: 

بادمجانی، سیاه.
خیلی از کالغ ها صداهایی را که بیشتر دوست دارند از خودشان در بیاورند، 
به عنوان اسم انتخاب می کنند )کالغ ها توی تقلید صدا حرف ندارند(. کالغ های 
راننده تاکسِی  ُغرُغرو  و  بادَرقص، هجده چرخ  اسمشان  دیده ام که  را  زیادی 

اسم هایشان  نداریم که  دیگر  چندتای  به  البته کاری  بوده؛ 
مناسب گفت و گوهای مؤدبانه نیست.

می کند  زندگی  باانگیزه  راک  یک گروِه  خیابان  پایین 
که چهارتا بچه راهنمایی تشکیلش داده اند. توی یک گاراژ 

تمرین می کنند. سازهایشان یک آکاردئون، گیتار باس، توبا1 
و طبل های بانگو است.

گروه راک هنوز کار دارد تا بتواند بیرون از آن گاراژ موسیقی اجرا 
کند، اما بانگو دوست دارد روی سقف آنجا بنشیند و با موسیقی آن ها 

خودش را تاب بدهد.

Tuba -1: نوعی شیپور بزرگ




