
  ٢٨٤  قند پارسي

  

 نات تاگور ا رابيندراشعاِر  با سهراب سپهريمقايسة اشعاِر
  گرا عتي طبِي ادب نقِدکرِديبراساس رو

  ∗عفّت نقابي
 هندي که نامي بسيار آشنا در بين شاعران ةهنرمند بزرگ و نابغ نات تاگورا رابيندر

ي است که ي آسياةت برجستلين شخصياو ،معروف جهان براي خود کسب نموده است
 نوبل ة جايزة برندليجگيتانْنام   به اين آثار و اشعارشةسبب مجموع بهم  ۱۹۱۳ در سال

  .شده است
خته و يعت درآميطب  با کهي هندةم و شاعر برجستين حکيع و ژرف ايبد اشعار

کشد و جهان  ميجوشان سر براي  عت از اعماق وجود او چون چشمهيطب  بهعشق
 ي را در ذهن تداعياد سهراب سپهريار ياخت  بيسازد  ميرابي را سياحساسات بشر

عت و جهان را يطب  بهم که عشقيابي مي دري اشعار تاگور و سپهريسربر با. دينما مي
ش، يان خويز دگاه سود ويد باشد نه از ديطور که با  آنيعنيدن يدگرگونه د

  .ن دو شاعر استيافکار و آشعار ا  مشترکيها يژگيو از
نگرد   ميآن  به که هربار کهيطور به ا استيه و پوعت در شعر تاگور زنديحضور طب

 مظاهر ةاو هم. نهد  ميار مايرد و آن را در اختيگ  ميي درسيعي طبيها دهياز رفتار پد
 که بهار را چون يطور به دهند  مياو درس  بهکه نديب  مييعت را همچون انسانيطب

 يسان بزرگوارو شب را همچون ان رفرد متفکّ اش و حرکت را همچون نقّيکودک
 ستاره ييکند و روشنا  ميقيرا تشو شيشاگرد خو ن عمل درستيتر ابد که کوچکي يم

ن يکه هم ني زدودن ظلمت الزم است؛ مگر نه اي که برايک کوچکيرا همچون عمل ن
                                                   

  .نو  دهلي،دانشگاه جواهرلعل نهروفارسي استاد اعزامي  و م تهراناستاديار دانشگاه تربيت معلّ  ∗
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 .ديزدا  مييتيگ و ظلمت را از کند  ميهم است که آسمان را روشن  با ستارگانييروشنا
  :ديگو  ميآنجا که
  يچون کودک بهار
  ها گل   بازند بر شن  مينقش

  .برد  مياديکند و از   ميپاک شان
   خودش را نظاره کنديدارد تا بلندا يدر کوهستان آرامش موج برم

  شه کنديعمق خود اند رد تا دريگ  ميدر برکه حرکت آرام
   کمروةک ستاريق ي تشويبرا

  .کند  ميشب بزرگوار تمام ستارگانش را روشن
  :ديگو  ميستاره

  بگذار چراغم را روشن کنم
  نيا ايم که آيو هرگز بحث نکن

  ا نهيکند   ميزدودن ظلمت  بهيکمک
  :ديگو  ميعتيطب  به خودي دلبستگةتاگور دربار
عت گذشت ي جهان طبين عمر من در تماشاي نخستيها  از ساليبخش مهم

 يحد  بهعتيبط  بهن عشقيد اي بخشيمن شاد  بهي هستيباي زيها ن جلوهيا  بهستنينگر
ن داشتم که يقي ،گشودم  ميگاهان که چشم از خواب ق بود که هر صبحيدر من عم

شان  دنيد شان گردم و از ييبايافت تا محو زيعت خواهم يافته در طبيد  تازه تولّيزهايچ
  . نبودياني و شکوهشان را پاييبايده که زيع و نوآفري بديزهايت شوم چغرق لذّ

ران است که همچون تاگور در هر دو هنر يا مشهور معاصرز از شاعران ي نيسپهر
عت يف طبيتوص  بهگريش از هر شاعر دي و شعر مهارت و شهرت دارد و بياشنقّ

ع و يبد ،ات تازهريتعب  باف رايالت ظري تخيرگري تصوةحي قرياري  بهاو .پرداخته است
  .برد  ميناشناس  دور ويها افق  بهخود  بازد و خواننده رايآم  ميرنگارنگ درهم

 ،ت و بالغت ذهن و زبانيشفاف ،يتازگ ،ي شعر سپهريها ن شاخصهيتر برجسته
 عارفانه بر بستر يغنا  با توأميف انساني لطيها شهي ژرف و عواطف و اندييگرا عتيطب

 ةن دو شاعر برجستيم که نگاه اين مجال اندک برآني ما در ا.اند  زنده و تپندهيسميمدرن
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 يسه نموده و وجوه تشابه و اختالفات نظرهايگر مقايکدي  باعتيطب  بهرا يراني و ايهند
  .ميابيآن دو را در

عتيطب  به در نگاهي شعر سپهريژگين ويلاو، عت است که يطب بهاي  س گونهنگاه تقد
او  از نظر .آن نداشته است  بهين نگاه و نگرش پرقداستي چنيشاعر چيد هيقبل از آن شا

آنها   بهرود و  مياء فروياو در عمق اش. ت و قداست دارديمعنو اءي اشةعت و هميطب
 ،روح ،تي معنويتوانند دارا  ميات عالم تمام ذري سپهريبرا .بخشد  ميي معنويزندگ

  .١کشاند  مي وحدتي نوعيسو  به او راها  آنةعاطفه و احساس باشند و هم
  :ديگو  مييآنجا که سپهر

  من مسلمانم
  ک گل سرخيام  قبله

  انمازم چشمهج
  مهرم نور

   منةسجاد ،دشت
  رميگ  ميها تپش پنجره   بامن وضو

  فيان دارد طيجر ،ان دارد ماهيدر نمازم جر
  :داستيسنگ از پشت نمازم پ

  همه ذرات نمازم متبلور شده است
  خوانم  مييمن نمازم را وقت

   سروةکه اذانش را باد گفته باشد سر گلدست
  ،خوانم  ميعلفاالحرام ةري تکبيمن نمازم را پ

   قد قامت موجيپ
  ام برلب آب کعبه
  ستها ير اقاقيام ز کعبه
  شهر  بهرود شهر  ميباغ  بهرودباغ  مي،ميام مثل نس کعبه

  … باغچه استيحجراالسود من روشن

                                                   
1.  ۱۲۰: ۱۳۵۸ ،کوب نيزر.  
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عشق  ،عتيش در باب طبي و سرودهايي غناي شعرهايز در کشور خود برايتاگور ن
 هستند از جنس ييها  کوتاه تاگور اشراقيهاا شعري شب تاب .ت داردي محبوبيو کودک

 .عت و خدايطب ،يزندگ ، عشقيبرااند  شياي نين اشعار سرودهايا .ييبايرت و زيبص
 شکوه دعوت  بايافتيض  بهکجايشه را ي است که چشم و دل و انديشب تاب کتاب

 که يي روشناة زنديها هذر ،االت من شب تابنديد خيگو  ميکند چنان که تاگور خود مي
  …درخشند  مييکيدر تار

 ها  آنةامبر گوني پةيروح  بهتوان  مين دو شاعر برجستهياز وجوه مشترک افکار ا
زبان   باييآشنا آن،  بازي مهرآميستيز عت و هميطب  بايآور دوست اميپ اشاره کرد که

عت و يطب  بهعت و بازگشتيان از طبيسودجو  بامقابله ،عتيقانون طب  بههتوج ،عتيطب
  .ميپرداز  ميها ن مسائل در اشعار آنيا  بهن مقاليما در ا .آن هستند  با دوبارهيشتآ

عنوان   بهم کهيعت محور داشته باشي طبينقد ادب  بهگذرااي  د اشارهين بايا قبل از اام
 شده يفرامون ما معريست پيز طي و محادبياتان ي روابط متقابل ميا علم بررسيروش 

 هنرمندان از گذشته تا ي بشر را در اشعار و آثار ادبةرحمان  بيرفتار نگرش و يخوب  بهکه
  .کند  مييامروز کشف و بررس

 يا نقد ادبست امي نادبياتدر اي  گرا موضوع تازه عتيد گفت که شعر طبيه باالبتّ
د ي دةيدهد که شعر را از زاو  مين امکان رايما ا  به است کهيعت موضوعيطب  بريمبتن
، ي نقد ادبةوين شيدر ا .مي کنيعت است بررسير واقع همان چشم انداز طب که ديديجد

  .اقه قرار دهدو مورد مد ستهيست محور نگري زياست که مسائل را از منظر بشر قادر
رحمانه مورد   بيعت رايانه خود طبيجورفتار خشن و سود  باانسان همواره

ل يعت و تبديام کردن عناصر طب جز ري هدفيي که گويطور  به قرار داده استيکش بهره
 آن بوده ي همواره در پي قرون متماديدر ط د و دلخواه خود نداشته وي مفيزيچ  بهها آن

  .آورداسارت خود در  به راياست که تمام هست
 بروز يو در پ) م ۱۹۹۶( ري اخيها  سالياست که طاي  لهأن موضوع اگرچه مسيا

  بشريرحم  بياام جهان مطرح شده است در يعي و کنترل منابع طبيعيمخاطرات طب
 يژه تاگور و سپهريو به  از گذشته تا امروزيارين هنرمندان بسيزبيعت از نگاه تيطب با

  .دور نمانده است
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 گرا در عتي طبينقد ادب کردين دو شاعر را براساس روين مقال اشعار ايما در ا
 آن، مقابله  بايستعت و دويت قانون طبيرعا ،عتيزبان طب  بهييچهار بخش آشنا

  .ميکن  مييآن بررس  بايعت و آشتيطب  به دوبارهينگرش عت ويطب انيسودجو با

  عتزبان طبي   باآشنايي
ها  عت زبان خاص خود را دارند و همچون انساني مظاهر طبةدر نگاه تاگور هم

 ابندين مسائل را دريه همه قدرت آن را ندارند که ا البتّ.نديگر در گفت و گويهمد با
آن   بايهمدل  بودن ويکين زبان ي دانستن اةعت را بدانند و الزميکه زبان طب نيمگر ا

  :ديگو  مين زبان آشناستيا  بهاست تاگور که
  کند  ميا نجوايساحل در گوش در

   در گفتنش را دارنديت سعيها آنچه را که موج
  سيم بنويبرا
  سدينو  ميشيها کف  باا بارها و بارها آن رايدر
  !کند  مي را پاکها  متالطم نوشتهيسأي  باو

  زدير  ميش رايها  که برگيهمچون درخت
  ام ختهين ريکلماتم را بر زم

  ام  ناگفتهيها شهيباشد که اند
  در سکوت تو بشکفد

   آب رقصانيا
   راهتيها شن

  خواهند  ميآوازت را و رفتنت را
  ؟يکش  مي را بردوشها  آنيا تو بار لنگيآ

  عاشقانه و عارفانهي و ارتباطيل همدليدل به عت آشناست ويزبان طب  بهزي نيسپهر
آنجا  ستند؛يآن ن دنيو شن دنيد  بهگران قادريند که ديب  ميشنود و  مي راييزهايچ آن با
  :ديگو  ميکه

  گمنامي نمناک علف نزديکم  بهمن در اين خانه
  شنوم  ميمن صداي نفس باغچه را

  ريزد  ميو صداي ظلمت را وقتي از برگي
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   روشني از پشت درختةسرف ، صدايو
   سنگ چکچک چلچله از سقف بهارة آب از هر رخنةعطس

  …ي تنهايي باز و بسته شدن پنجره و صداي صاف و
  ي شوق و صداي کفش ايمان را در کوچه

  …و صداي باران را روي پلک تر عشق
  آغاز زمين نزديکم  بهمن

  گيرم  مي راها نبض گل
  )صداي پاي آب( …عادت سبز درخت ،سرنوشت تر آب ،آشنا هستم با

  آن  باقانون طبيعت و دوستي  بهاحترام
 او يکند خدا  مييفعت معري در اشعارش همواره خود را دوست و فرزند طبيسپهر
اه ي آب و قانون گي آگاهيرو ، کاجيپا ، شب بوهايال ،عتيطب  بهکي است نزدييخدا

 :ديگو  ميرد آنجا کهند خواهد مرا بکاي   است که اگر سبزهيکيعت يطب  باو چنان
  ردخواهم م ،را بکنماي  دانم سبزه يم

ن بر بخورد و يقانون زم  به نکند کهيکند که کار  مييآوراديخودش   بهنياو هم چن
  :ديگو  مين بارهيدر ا
  اد من باشدي

  افتد در آب  ميهر چه پروانه که
  زود از آب درآرم

   نکنمياد من باشد کاري
  )غربت (ن بربخورديمقانون ز  بهکه

خواهد که قانون   ميزيگران نيبند است که از دين قانون پايا  بهاو نه تنها خود
 قانون چمن پا نگذارند و نخواهند که مگس و پلنگ که از يت کنند رويعت را رعايطب
ز يعت همه چيرا در نظام احسن و در طبين بروند زيدگاه آنها مضر و خطرناکند از بيد

  :ديگو  مين بارهيکوست او در ايش ني خويجا  به است وياب حسيبر مبنا
  مي را بکنها رخت

   استيک قدميآب در 
  مي را بچشيروشن
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  ک آهو رايخواب  ،ميک دهکده را وزن کنيشب 
  مي لک لک را ادراک کني  النهيگرم
  مي قانون چمن پا نگذاريرو

  ميقه را باز کنيدر موستان گره ذا
  درآمدم اگر ماه ييودهان را بگشا

   استيز بديم که شب چييو نگو
  …نش باغيم که شب تاب ندارد خبر از بييو نگو

  عت بپرديم مگس از سر انگشت طبيو نخواه
  برود م پلنگ از در خلقتيو نخواه

   کم داشتيزي چيزندگ ،م اگر کرم نبوديو بدان
  عتيقانون طب  بهخورد  مياگر خنج نبود لطمه و

  گشت  مييزي چيواگر مرگ نبود دست ما در پ
  شد  مي پرواز دگرگوني منطق زنده ،م اگر نور نبوديو بدان
  )صداي پاي آب( …اهاي دري شهي بود در انديئخال ،ش از مرجانيم که پيو بدان

عت بهره گرفت و يطب يها ييباي زي د از همهين باره اعتقاد دارد که بايدر ا تاگور
  .ديروح و جان نوش  با،ها  تملک آنيگونه که هست بدون تالش برا  را همانها ييبايز

 :ديگو  مين بارهياو در ا
  ييبايبار زي جوي که روييها نگاهت را پر کن از رنگ

  زند  ميزمزمه کنان موج
  هوده استيچنگ آوردنشان ب  بهيتالش تو برا

  ستيش نيباي  هي سايدنبالش هست  بهاقيشور و اشت   باآن چه تو
  آورد مي درلرزه  بهت راي زندگيآن چه تار آوا

   استيقيموس
  نوشند  مياني که در محفل خدايشراب

   ندارديقوام و غلظت
  ندارداي  مانهيپ

   شتابان استي در نهرهايدنبالش هست  بهآن چه
   درختانيها در شکوفه
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  رقصد  مياهي سي که در برق چشمانيدر لبخند
  ر و نشاط کني از آن بهره بگيبا آزاد

  ار شب تيد ايگو  ميگري ديدر جا و
   تو راييبايز

  ي معشوقييبايهمچون ز
  که چراغ را خاموش کرده

  کنم  مياحساس

  عتجويان از طبيسود  بامقابله
ت مورد سؤال دقّ  بهن باريل اويعت محور فرهنگ و رفتار بشر براي طبي نقد ادبيبر مبنا
شود که نگرش و   مي مطرحييگرا عتي بر محور طبيشمار  بيرد و مباحثيگ  ميقرار

 .شوند  ميعت و انسان محسوبيطب ،در ارتباط متقابل فرهنگاي  ن کنندهيعات تعموضو
ن نوع نقد يا در اشناسند ام  ميي دستاورد بزرگ و مهماً را اساسينوع بشر فرهنگ بشر

طرق   بهعت راي است که طبين فرهنگ بشري در واقع همينگرش انتقاد  بايادب
شگامان نقد ي از پي گلوت فلتي گفته  به.استب قرار داده يگوناگون مورد حمله و تخر

  قروني و بزرگ ماست که آن را ط مهمي از دستاوردهايکيفرهنگ  ،گرا عتي طبيادب
همچون اً  غالبي بزرگ فرهنگين دستاوردهايهم ادست آورده و شکل داده ام  بهشمار بي
ش در جبران که هرگز نق يعت ارتزاق کرده درحاليطب  ازيليک غارتگر و همانند طفي

  . و مواهب نابود شده آن نداشته استيانرژ
ل هنرمندان و شاعران در شمار يان خيم  دريو سهراب سپهر نات تاگورا ندريراب

 يت هنرياق و خلّيعنوان الهام ادب  بهعتيش طبيکه در کنار ستااند   بودهياندک کسان
 يسپهر .اند دهير کشيصوت  بهن راآه کرده و عت توجيرفتار خشونت بار انسان در طب به

ن يکه درکنار ا اواند  رفتهين را نپذآ ها و آن ان گذاشتهيم مردم در له را باأن مسيبارها ا
ن يارفتن را بر ماندن درکنار  ،مند است کند و از کارشان گله  ميييمردم احساس تنها

  :ديگو  ميدهد و  ميحيمردم ترج
  د امشب بروميبا… 

  ه صحبت کردمين ناحيمردم ا  ا بن پنجرهيمن که از بازتر



  ٢٩٢  قند پارسي

  

  دمي از جنس زمان نشنيحرف
  ره نبودين خيزم  بهعاشقانه ،يچ چشميه

  ک باغچه مجذوب نشديدن ي از ديکس
  … نگرفتيک مزرعه جديرا سر اي  چ کس زاغچهيه
  بردارم ، من جا داردييراهن تنهاي پي اندازه  به را کهيد امشب چمدانيبا
   بروميسمت  بهو

  )فراسو  بهسفر(… داستي پيسکه درختان حما
ينابود خواهند در صدد  مي که هر طور که خوديافراد نيا تاگور در مقابل چنام 

ند ي بربايي را در فصل شکوفاها د که حق ندارند شکوفهيگو  ميمتحکّ  باعت هستنديطب
ستند و ي نها  گلي گر بارهي ديياندن و شکوفايرو  به را بشکنند چرا که قادرها و شاخه
 آنجا که .د کرده و بپروراندد فرزندان خود را متولّيعت است که خود باي طبتنها مادِر

  :ديگو مي
  ؟يي بربايي را در فصل شکوفاها ست که شکوفهين حق تو نينه ا

  ي و بشکافي را تکان دهها جوانه
  يانه بشکني را از مها و شاخه

  يبشکوفان و ياني را دوباره بروها  قدرت توست که آنين ورايرا ايز
  کند  مي را خاکها ن همه دستان تو شکوفهيبا ا

  .پراکند  ميدرد و در غبار  ميهزار تکه  به راها و گل برگ
  :ديگو  ميگري دييدر جا و

  با پرپر کردن گل
  افتيتوان در يش را نما ييبايز

ماند  يپاسخ نم  بييعيمظاهر طب  بهان رساندنيز معتقد است که زيله نأن مسيا  بهاو
اي  عت نگرندهيد دانست که طبيبا ا حق اوست امها دن گليکند که چ  ميگمان انانس

ک يتواند خار   مين واکنشي خواهد داشت و اي از خود واکنشيست و روزيخاموش ن
  :ديگو  ميجا که آن! گري ديعي طبيايگل در دستان باشد و گاه بال

  دميگل را چ
دش مرا آزريقلبم نهادم خارها  بريا آه وقتام  
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  آنگاه که شب درآمد و روز رنگ باخت
  افتم که گل پژمرده و مرديدر
استي همچنان باقيا درد من برجاام .  

  آن   باطبيعت و آشتي  بهنگرشي دوباره
از  همواره و جهان بنگرد  بهان خودي سود و زي هي آن است که از زاويبشر اغلب در پ

ا در نقد ام .است ان بوده استش عاجز و ناتويان خويفارغ از سود و ز ،عتيدن طبيد
عت يز را از منظر طبيده است تا هر چيد بشر کوشين بار شايل اويعت محور براي طبيادب

  .ش بنگرديان خويز خواهد و فارغ از سود و  ميعتيکه طب آنچنان
  مراتب انواعة سلسلي برمبنايمحور بشر سبب شده که انسان نگرشنگرش سود

 يوانات وحشي بر حيوانات اهلين سلسله مراتب حيه در البتّعت داشته باشد که ايطب به
وانات ين رو حي انسان مدارانه بر چشم دارد و از اينکيع را انساني مقام دارند زيبرتر
 يمرغزارها عت محور،ي طبيا در نگرش نقد ادبام ،دهد  ميي برتري را بر وحشياهل

رند و يگ  ميح خود قراري صحين بار در جايل اوي دست نخورده و بکر برايوحش
 يعيوانات طبي بهتر حيعبارت  بهاي يوانات وحشيابند که حي ميدر ر بانيل اوي براها انسان

  . باشندها  انسانيدتر براي مفي و حتّيوانات اهليد بهتر از حيشا
عت يخواهد که طب  ميها له خوب واقف است و از انسانأن مسيا  بهيسهراب سپهر

 يان خود دوست بدارند و برايز  فارغ از سود ويعيبکر و طبطور که هست  را همان
ند و نگاهشان يشان را بشويها د چشميان را از چشم بردارند باينک سود و زين که عيا

 بنهند ها  را بر چشميعينک طبيان عينک سود و زي عيجا  بهرا عوض کنند و بهتر است
  :ديگو  ميجا که ابند آنيله را درأن مسيتا ا

  دانم يمن نم
  باستيکبوتر ز ، استيبيوان نجياسب ح :نديگو  ميکه چرا

  ستي کرکس نيچکسيو چرا در قفس ه
   قرمز داردي گل شبدر چه کم از الله

  ديد ديگر بايد شست جور دي را باها چشم
  د شستي را باها واژه



  ٢٩٤  قند پارسي

  

  )صداي پاي آب( …د خود باران باشديواژه با ،د خود باديواژه با
  چوبةهرکه در حافظ :ن باور است کهيعت است چون بر ايطب  بان انساياو خواهان دوست

  يند باغينب
   خواهد ماندي شور ادبي شهيصورتش در وزش ب

  مرغ هوا دوست شود  باهر که
  ن خواب جهان خواهد بوديخوابش آرامتر

 عتيطب  باي بشر امروز را در بازگشت و آشتي اجتماعي زندگيها  دردها و مرهم زخمياودوا
 يستيآن همز  باعت دوست بوده ويطب   با است که انسانيآرزومند بازگشت روزگار ددان مي

  کرد  مييدانش لب آب زندگ : کهيز داشته روزيمهرآم
  کرد  ميانسان در سمت پرنده فکر

  …دز  مينبض درخت نبض او  باو
 خود هستند و ي خدايعت در جستجوي مظاهر طبي ز معتقد است که همهين تاگور

 ها  گليي بهار و و شکوفاييبايد از زين طلوع و غروب خورشيد از ايز بايپس انسان ن
د ست و تولّيآن بر انسان بسته ن  بايعت و دوستيطب  بهرد و هنوز راه برگشتيدرس بگ

  :ديگو  ميجا که دوار است آنيانسان ام به گر آن است که خداوند هنوز هر کودک نشان
  ، هستيياندوه جدا ،مرگ هست ،رنج هست

خدا هست ،رقص هست ، هستيشاد ،ز هستيا آرامش نام  
   بزرگ جاودان روان استي همچون روديزندگ
  ديجو  ميرود دامان خدا را  ميايدر  به بزرگ کهي همچون روديزندگ

  کند  ميد هنوز طلوعيخورش
  خته استيفانوس ستارگان هنوز از سقف شب آو

زند يخ يبرم ،خوانند  ميآواز ،ايامواج در :شدک  مينيخرامد و دامن سبزش را بر زم  ميبهار مدام
  کنند  ميو خود را در آغوش ساحل گم

  روند  ميکنند و  ميشوند و جلوه  مي بازها گل
  ستي نيستين

   هستيهست
  ستيان نيپا

  راه هست
  .د نشده استيد هر کودک نشان آن است که خدا هنوز از انسان ناامتولّ
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 ةست و اداميعت نيان او و طبي ميزي تماابد کهياکنون زمان آن است که بشر در
 ظاهر ناچيز و  بهات ريز و و ذرها تمام علف  باحيات بشر راهي جز حفظ طبيعت

 کسي ژرف طبيعت را بنگرد و در اين  بيتا بتواند همچون تاگور تنهايي و ارزش ندارد بي
  :ديگو  ميبارهن ي سپارد تاگور در ايفراموش  به خود رايپناه  بيعتي در آغوش طبييتنها

ن يا در عوض اام . شومياو همباز  با نداشتم کهي تنها بودم دوستيمن کودک
صحبت   را که در برابرم بود دوست و همي هستيها موهبت را داشتم که تمام آن جلوه

  تنها ويمانند کودک ،رون از من همي بياين دنيپنداشتم که ا  ميخود با .خود پندارم
  .نگرد  ميداي ناپيها افق  به آسمان نشسته وي  که کنار پنجرهيکودک .نهاده است خود وا به

د يام  بهسپرد  مييفراموش  بهش رايها ييتنها )عت يطب(ن کودک يا  بايدوست  باتاگور
 يفراموش  به اويدوست  با خود راييم و تنهايعت را درک کني طبييز تنهايکه ما ن آن

خبر   باشکفد مياي  غنچه م که اگريزي درآمعتيطب  با آنچنانيو مانند سپهر ميسپار
  :مي همنوا شويسپهر  بام ويشو

  گل سرخ  رازييست شناسايکار ما ن
  ن استيد ايکار ما شا

  ميکه در افسون گل سرخ شناور باش
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