
  بون ساي 
 عازم یلگ مک دانشگاه در "درایران سکوالریسم انداز چشم" عنوان تحت سخنرانی دو ایراد جهت گذشته، پنجشنبه

 و شگیاندی مباحث به مندان عالقه و دوستان و همکاران با برخاست و نشست و مصاحبت از سفر، این در. شدم مونترال
 تماشاي به رال،مونت زیباي تاون دان در گفتگو، و بحث بر افزون. آموختم ایشان هايسنجی نکته از و بردم لذت معرفتی

 .شودمی برگزار مونترال در تابستان هر که هنري نمایشگاهی نشستم، fine art نمایشگاه

 اروپایی و ويفرانس فرهنگ و شده واقع کانادا نشین فرانسوي کبک ایالت در که شهري مونترال، از بازگشت از پیش
 Montreal مونترال شناسی گیاه باغ« به همدل، دوستانِ از چند تنی پیشنهاد به خورد،می چشم به آن جاي جاي در

Botanical Garden « می افتی دنیا نقاط دیگر و استوایی مناطق در که گیاهانی انواع هم بزرگ، باغ این در. رفتیم 
 آن در هک چینی باغ و ژاپنی باغ بومیان، باغ نظیر روبازي هاي باغ هم شوند، می داري نگه اي گلخانه شرایط در شوند،

 مچنینه ، ورودي محوطۀ در شیر زیباي و بزرگ مجسمۀ. اند شده واقع گردد، می داري نگه چینی و ژاپنی بومی، گیاهان
 .اند »مونترال شناسی گیاه باغ « جذاب و دیدنی هاي بخش دیگر از شناسی حشره پژوهش مرکز

 چینی نامۀ نسب که درختان کشت از نحوه این. شدیم واجهم)» Bonsaiی (سای بون« پدیدة با ژاپنی، باغ از بخشی در
 عملِ طی اصل، در. کشاوز دقت و صبوري میزان زدنِ محک متضمن و درونی ورزة جنس از و است هنري کاري دارد،

 خود سالۀ 250 تا 100عمر به تواند می که درختی شود، می تهیه درخت یک از زنده و کوچک مینیاتوري ،»يسا بون«
 جهت را درخت هاي شاخه کشاورز، مقتضی، و مناسب موعد در که است قرار این از کار شیوة. دهد ادامه ظرف یک در

 از تا برد،می را زنده درخت ریشۀ از هایی بخش همچنین بندد؛ می محکم سیم با شدن قطور و کردن رشد از جلوگیري
 طور هب درخت هايریشه فرایند، این در تا شود داده خرج به باید زیادي حساسیت و دقت. کند جلوگیري درخت رشد

 یظریف نحو به هاشاخه رشد از باید همچنین،. رود می بین از و خشکد می درخت صورت این در که نشود، قطع کامل
 رازآهنگد محافظت و مراقبت و صبوري این محصول. گرددمی قواره بد و شکل بد و زشت درخت، والّا، شود، جلوگیري

 بالیده، ظرف یک در که است ايزنده درخت ،یابد ادامه دیگر نسلی به نسلی از تواندمی خانواده یک در که ساله، 50-60
 ... .م .ایدیده جنگل و بوستان و باغ در بارها که است بزرگی درخت یک از زیبایی مینیاتوريِ تصویر

 قدم وقت دادامت در/ شد بلند باید/ بست را کتاب باید « و »شکفد می من شور هست برگی کجا هر«: گفتمی سهراب
  .»رسید خدا و ختدر ملتقاي به باید/رفت فنا خاك بوي به باید/ بودن ته تا دوید باید/ شنید را ابهام/ کرد نگاه را گل/ زد

زنم م میکشم و قددر میان برگ و گل و درخت نفس می برم وسر میهاعاتی که در باغ و بوستان ب، دقایق و سشخصاً
اي دارم، درختی که شکفد و اوقاتم خوش می شود. خصوصا با درخت، رابطۀ ویژهچرخم، شورم میگردم و میو می

ت، راسداند؛ درختی که سر به زیکند و رازهاي سر به مهر بسیاري را میطور متوسط زندگی سه نسل انسانی را نظاره میبه
تی کند؛ درخکه بدون قیل و قال و هیاهو از سایه و میوه و چوب خود، بدون محاسبه و چشمداشت می بخشد و دریغ نمی

رتنه اش چینند و یا سنگینی تبري را بخراشند و یا برگش را میکه سخت و وسیع و تودار است، که وقتی پوستش را می
 ؛ درختی که مقاوم است و مملو از نشاط و شور زندگی، که وقتیکشدآورد و آه نمی، خم به ابرو نمیکندلمس می

ی و عریان د وریزنپژمرند و فرومیبرگ هایش یکایک زرد می شوند و میرسد و سرماي استخوان سوز زمستان در می



مستان و سر زشود، بلکه در انتظار سپري شدنِ کند و فرو نمی ریزد و مایوس نمیکند، قالب تهی نمیویرانی را تجربه می
بورانِ  از باد وآورد و کند و طاقت میشدن فضاي باغ و بوستان، صبوري میزدن بهار و دمیدن شکوفه ها و معطر و مطرا 

 .»صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند«برد، که ، سر به سالمت میسرد و طاقت فرسا

اري ختی و تودبدان زل زد و سر به زیري و س توان در سایه سارش نشست وبه نزد من، مظهر زندگی است. می درخت،
اش را رصد کرد و ستود؛ می توان از او درس زندگی آموخت و سرزندگی و امیدواري را جایگزین و نشاط و شورانگیزي

 ... .میدي کردتلخی و نااُ

 تابم، ولو به اینپسندم و برنمینهفته است؛ آزار و اذیت یک موجود زنده را نمی» بون ساي«نمی دانم چه سرّي در 
قیمت که محصول، کاري مینیاتوري و زیبا باشد. فشردن و قطع کردنِ بخشی از یک ارگانیسم زنده، هر چند محصول 

یاد من باشد کاري «: »قانون زمین«جه است و متضمن نادیده انگاشتن صبوري و مداقه و مراقبه باشد، به نزد من، کاري نامو
ودیسم است ثر از سنت بمتا اًکنم، چگونه در فرهنگ معنوي ژاپنی که عمیقتعجب می». ردنکنم که به قانون زمین بربخو

و آرامش و احترام گذاشتن به قانون طبیعت عمیقا بر سر مهر، دخل و تصرف کردنِ در چرخۀ ) submission( و با تسلیم
 رشد طبیعی و حیات و ممات درختان، مقبول افتاده است؟

 


