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   هند در ايرانِي ربان و عارِفي آسمانشاعِر
  ∗يمحمد کامگار پارس

  ي در محفل روحانيشاعر آسمان
 ش ه ۱۳۱۱ماه  بهشتي اردةمي در ن.رم محو نشدهي از لوح ضمي آن محفل روحانةهنوز منظر
شکوه و جالل آراسته   باي مجلس،تهران) ژاله امروز(ابان دوشان تپه يوله خرالديدر باغ ن

اگر . تخت و دانشمندان و شاعران در آنجا گردآمده بودندي از بزرگان پاياريبس. دبودن
. ران بودي ايس انجمن ادبين مجلس شادروان شاهزاده افسر رئي اةکنند اشتباه نکنم فراهم

هم  ه شاخ و برگ درختان بةيد و ساي خورشيي طالة که از اشعيه و روشنيرنگ سا
کرد جز  ي ميگر  گل جلوهي شنگرفيها من و برگ چييناي مةخته بود و بر صفحيآم

توانست  ي نميکرنگاريپ چي هة و خامنقّاش چيعت دست هي هنرمند طبةدست توانا و خام
 دلنواز يها د و در گوش برگ درختان ترانهيوز يز ميم و عطرآمي ماليمينس. ب کنديترک
زلف عروسان   بادمآ يصحن باغ فرود م آورد و چون به يرقص م خواند و آنها را به يم

ن بزم ياص اشان و پرشکن خود رقّيسوان پريگ  باد مجنونيب. کرد ي ميچمن باز
. ز بودندين مجلس دآلوي ايسرا آواز مطرب دستان ز بود و مرغکان خوشيانگ طرب
ان سبزه و يم  خود دريها ي صندليرو ر که سراپا چشم و گوش شده بودند بهي کثيجمع

انه و ي صوفيش بلند کافور گون و سبلتير  بااندام وش خيمرد. گل نشسته بودند
 يا لباده  باکرد يت مي حکايچشمان هند هيبا که از سياه و درشت و فري سيچشمان

د در برابر يپوشان يد او را مي از مخمل بنفش که زلف بلند و سفين گشاد و کالهيآست
درخت کاج ان گل و سبزه و در کنار يم  مخمل که دري صندليرو هآن گروه ب
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ن خود مست و مدهوش يوار همه را از باده سخنان دلنش يده بود و ساقيداشت آرم قرار
 و عارف يآسماننات تاگور شاعر  ندرايوقار دکتر راب  بان مرد بزرگ ويا. بود کرده
مردم   باان از آسمان فرودآمدهي آدمة در جاميا  هندوستان بود که همچون فرشتهيربان

ن و يري و سرودش شيرا و آهنگش آسمانيم و گرم و گي او ماللهجه. گفت يسخن م
 بيبا و دلفريدختر ز  بايخواند نهان ي ميا ا ترانهيگفت  ي ميکه سخن يهنگام. وا بوديش
آهنگ   بالعبتان باغ. کرد ي ميباخت و از وجد و سرور دست افشان يعت نرد عشق ميطب

 ي را جوانين بزم شادي از دريمن ن.  کوبان و دست افشان بودندي پاي باد بهاريجانفزا
. پرداز  از شاگردان آن استاد جادوگر سخنيفروش بودم و شاگرد ير ميکشان آن پ از باده
فته يبست و ش يم گاه لب فرو گفت گه ي جهان سخن مييبايکه دکتر تاگور از ز يهنگام
هان و  جيچشم ظاهر جمال دآلرا  بهيو. شد يعت ميز طبيانگ فته مظاهر عشقيو فر

  .ديد ينش را آشکارا ميقت عالم و اسرار آفريچشم باطن حق به
   عرفاني بر کرسيعارف ربان

 دکتر ي ربانيماي و سيمن در چهرة نوران. ب از خاطرم نرفتهي دلفرةن صحنيهنوز ا
ک دلبر ي هردو خواهان ييگو. عتيتاگور مات و مبهوت شده بودم و او در جمال طب

 بس بلند و ارجمند ي در سلک عرفان مقاميو. ا شاعر نبوددکتر تاگور تنه. ميبود
 ةسرچشم ه بود مجذوب که از مراحل فنا گذشته بين راه سالکي اندريو. داشت

 راز يو  بادهي بود که معشوق خود را در آغوش کشي و عاشقده و رستگار شدهيرس بقا
 ين ابرهاايم ن ماه دريمي چون چهرة سياو معشوق خود را گاه. کند ياز ميو ن

ن يزن و گاه چون پرتو زر  چون ستارگان چشمکيد و زمانيد ي پنهان ميخاکستر
او . کرد يابان تماشا مي برفراز و فرق کوهساران و دامان دشت و بيآفتاب صبحگاه

باران و ينة جوي در آيست و زمانينگر ي جمال دلبر را در گل و سبزه و شکوه ميگاه
 باد ةاو آواز محبوب را گاه از زمزم. اي شکن امواج در دريا  و لحظهيسانيسرشک ابر ن

الحان   از چهچة مرغکان خوشيکنواخت آبشارها و دمي از آهنگ يسحرگاهان و لخت
سا و زمزة مؤبدان آتشکده و ي و ناقوس کل١ از بوق و سنج منِدريد و گاهيشن يم
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ن و گاه در يم زيرو ن خود را گاه بهيار نازنياو . کرد ي مسجد استماع ميگو اذان
ن شاهد يد اگرچه ايد يدر همه جا مخود را  شاهد يو. کرد يها جستجو م آسمان
گانه يد اگرچه تنها و يد يز و همه کس همراه ميهمه چ  با المکان است؛ او راييهرجا
ار يام يتاگور پ.  اوستهز در اوست و همي چةز و همي چةن دلربا در همي ايآر. است

گرفت  يخواند و الهام او را از دفتر دل و جان خود م يتا ميگ بگوتدها و يدلنواز را در و
  :گفت يوار م و سرانجام حافظ

  کـرد  آنچه خود داشت ز بيگانـه تمنّـا مـي      کـرد  ها دل طلب جام جم از مـا مـي          سال
  کــرد طلــب از گمــشدگان لــب دريــا مــي  بود بيرون مکان و کون صدف کز گوهري

راب شده بود و از کتب يرفان و تصوف هند س زالل عةدکتر تاگور از سرچشم
. ن هم فکر کندير از ايتوانست غ يتا الهام گرفته بود و نميگ دها و بگوتيمقدس و

 کس را ةز و همي چة و هميت و آزادمنشي و مذهب انساني و نوع دوستيداپرستخ
ل ي اصول فسلفه و تصوف او را تشکيحق و رستگار دن و راه وصول بهيکسان دي
 ١سي و سکرفيلجتانْي خود مانند گيها نامه شيها و اشعار و نما هدهند که او در نوشت يم

ان ي روشن بي ساده و افکاريزبان  باگريا و صد کتب ديمذهب انسان و خانه و دن
خته يش آميوگ ي و صوفيروح فلسف  با اويباپرستي و زيکند و چون روح شعردوست يم
افکار او  گر بهي ديکند و رنگ يگر ممتاز ميفان دلسويشود او را از شاعران و ف يم
  .دهد يم

  ين سال تولّد شاعر آسمانيکميجشن هفتاد و 
ن سال تولّد دکتر تاگور در يکمين روزها بود که جشن هفتاد و يدر هم. دارم ادي هنوز به
 جشن يبرا. ران بودمي ايمن عضو انجمن ادب. ديار گردزآور برگ ي شاديياهويه  باتهران

 يران مخصوصاً اعضاي از شاعران اياريقدر هند بس يم عالين شاعر بزرگ و حکيلد اتو
 را ياسمي دي بهار و رشيالشعرا جمله شادروان ملک ران شعر گفتند از آني ايانجمن ادب

 دکتر تاگور يشن شخصاً براج گفتم و صبح روز يا ز چکامهيبنده خود ن. خاطر دارم به
 برخوردم و هردو ياسميد يمرحوم رش رالدوله شدم بهيکه داخل باغ ن يهنگام. بردم
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 مخمل خود ياو بر صندل. مي که شادروان دکتر تاگور نشسته بود رفتيدرون اطاق به
گل و   با شادباشي که برايکسان  با شاداب نشسته بود ويها با و گليان کودکان زيم در
 يو ه مرا بياسمي ديرش. گفت و شاد و خندان بود يا و اشعار آمده بودند سخن ميهدا
رفت و ين از من پذيريتبسم ش  بام کردم و اوياو تقد  خود را بهة کرد و من چکاميمعرف

آن روز . ران آورده ضبط شده باشدي که از اييها و شعرها ا و نامهيگمان دارم جزء اش
عر نم و شيک بيام شاعر بزرگ هندوستان را از نزد ار شادمان بودم که توانستهيمن بس

لکن در آن روز من . مان شعر و حکمت کنميم سليز خود را چون ران ملخ تقديناچ
 سال در يد مانند امروز که من پس از گذشتن سيآ ي ميکردم که روز يهرگز فکر نم

 ة شرکت کنم و چکامين سال تولّد وين هند و زادگاه او باشم و در جشن صدميسرزم
 ياورم و در معرض افکار عموميرون بيده بي دفتر کهنه و اوراق پوسيخود را از ال

 است ييروهاي است و ني در جهان اسرارييگو.  قرار دهميف هنديخاصه برادران شر
ها  کرها و جاني پير معنوي ببرد و آن ارتباط و تأث يکه هنوز علم نتوانسته است بدانها پ

گر يکدي  باحوادثخ وقوع يها و تار ها و مکان و رفتارها و گفتارها و پندارها و زمان
ر آن ي از دوايا رهي و دايمودن قوسيگذشت زمان و پ  باباشد که خواه و ناخواه يم
قاً يگونه دق نيتواند ا يکس جز حسابگر عالم رموز و اسرار نم چيه. رسند يگر ميکدي به

بهشت هنگام ي سال در همان ماه ارد۲۹ ي کند که من پس از طينيب شيحساب و پ
 يل تولد دکتر تاگور در هندوستان و مخصوصاً در بنگال غربن ساي صدميارزبرگ

 از طرف سر کنسول يندگينما ن جشن دعوت شده باشم و بهي ازادگاه او باشم و در
  .ران در کلکته در آن شرکت کنميمحترم و خانة فرهنگ ا

ن شاعران و عارفان ي از بزرگتريکيران دکتر تاگور را چون ينواز ا  ملّت مهمانيبار
 يو.  نمودييراي تمام پذيگرم  داد و بهي استقبال کرد و در آغوش مهر و محبت جاخود
برد  ي لذّت ميرانيدار برادران ايم بود و از دار شاد و خريران بسين اين در سرزميهمچن

او . ديد يگانه نميکرد و خود را در کشور ب يض مي و حافظ کسب فيو از آرامگاه سعد
دان عشق ي و جاوآذر فروزان  باراني و چراغ جان مردم اآمده بود تا چراغ دل خود

او . تر کند  کيگر نزديکدي وند محبت بهيپ  باد و دو ملّت دوست و برادر رايروشن نما
  :افته بود کهي دريخوب  را بهين معنيا
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  ثبــت اســت بــر جريــدة عــالم دوام مــا   عشق هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به     
  .شه زنده و نامش بر ورق روزگار استيم هيا دکتر تاگور بريآر

  م ۱۹۵۹جشن تولّد دکتر تاگور در سال 
در جشن  ١خواهش مؤسسة م بنا به ۱۹۵۹ ي در ماه ميعنين يش از ايکبار هم پيبنده 
 در آنجا خواندم و کتاب يز شعري دکتر تاگور در کلکته شرکت کردم و ندسالگر
  .ه کردنديمن هد ترجمه شده به يفارس ن شاعر بزرگوار را که بهي ا»صدبند«

  سيکتاب سکرف
زن سفارت يراراً ي که اخي مقتدري دکتر محمد تقينام آقا  از دوستان مهربان من بهيکي

هندوستان کردند و من   بهيش سفرينو و بعداً در کابل بودند چند سال پ ي در دهلايران
س را از ي او کتاب سکرف.داوريم بي از آثار دکتر تاگور را برايکياز او خواهش کردم که 

نمود که هنوز  هيمن هد  بهش ه ۱۳۲۷ خرداد سال ۲۳ارمغان آورد و در  سفر هند به
ان يم  است که دري از ارتباطات معنويکيآمد هم  شين دو فقره پيا. ادگار همراه دارمي به

  .روح من و روح دکتر تاگور بوده است

  ي دکتر شفق در بمبئيخطابه آقا
وا و محقّقانه دربارة مالقات ين و شيري شيا زاده شفق خطابه  دکتر رضاياستاد من آقا

گر کرده بودند يکدي  با کهي و عرفانيفلسفران و مباحثات يدکتر تاگور در ا  باخود
لسوف هند در ين شاعر و فين سال ايش صدمي نوشته و در جشن گشايسيزبان انگل به
ن در يهمچن.  و سودمنديار عالي و بسيخيست تار ايا اند که خطابه ت کردهائ قريبمبئ

ران شرکت ي از دانشمندان اي خواهد شد البتّه برخر برگزاي که در دهليروز جشن
چشم  ز آنچه را بهين نيبنده کمتر. خواهند جست و حق مطلب را ادا خواهند فرمود

دکتر تاگور   بان دو جلسة مالقاتي که ايده بودم و اثريخود شنگوش  ده و بهيخود د
 ةرشت قه خود بهيذوق و سل  حافظه و بهيروياستفاده از ن  با گذاشته بوديدر روح من باق

  .ديآ ر درآوردم تا چه پسند افتد و چه درنظريتحر
                                                   

1. Nikhil Banga Rabindra Sahitya Sammelan, May 1959, Calcutta. 
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   جهان تعلّق دارندةهم شاعران و عارفان بزرگ به
 خاص يحسب ظاهر مانند همه مردم جهان در کشور شاعران و عارفان بزرگ اگرچه به

ع است ي وسيقدر دشان بهي بزرگ و افکار و عقايا اندازه  اما روح آنها به،اند ا آمدهيدن هب
شان سر از باغ زادگاه ي و خواه و ناخواه نخل پرثمر افکار اگنجد يک کشور نميکه در 
 از رطب يزد و هر عابدير ي پهناور جهان ثمر ميها نيسرزم آورد و به يرون ميخود ب

 و يدکتر تاگور هم مانند فردوس. شود يمند م خورد و بهره ي و منديچ ين آن ميريش
باشد و  يان ميتمام جهان و جهان  متعلّق بهيي و عطّار و سناي و حافظ و مولويسعد

ب ين افتخار امروز نصي اگرچه ا. ندارديکشور هندوستان و بنگال غرب اختصاص به
  .مردمان بنگاله است

  ان پوزشيپا
ران يا  بهين شاعر آسماني که ايامي ايها توانستم از روزنامه يم و مران بودياگر من در ا

تر  قيشتر و دقي بينه مطالبيژه در تهران اقامت داشت استفاده کنم هر آيو آمد و به
ا در اسقاط مطالب ي رخ داده و ي اشتباهيخيق حوادث تارياکنون اگر در تطب. نگاشتم يم

  .خواهد يد ذکر کند فراموش کرده پوزش مي را که بايا نام اشخاصي رفته و يقصور

  نک چکامهيا
)۱(  

ــشت   ــت ارديبهـ ــد رايـ ــودار شـ ــاز نمـ   خرم و سرسبز گشت کوه و در و دشت و کشت  بـ
ــه   ــه ب ــزار زد طعن ــفاي گل ــشت  ص ــاغ به   گشت هواي چمـن يکـسره عنبـر سرشـت           ب

  چنين هـوا را کنـون نبايـد از دسـت هـشت       
  هـا باشـد فـصل بهـار         که خوشترين فـصل   

)۲(  
ــاهوار    ســنجاب پــوش برآمــد از کوهــسارســحاب ــر شــ ــته از گهــ ــنش انباشــ   دامــ

ــي   ــضطرب و ب ــمال م ــاد ش ــد ب ــرار ز تن ــه    ق ــاي بـ ــرا روش پـ ــاد طـ ــرار نهـ   راه فـ
  تاخت گسـسته عنـان زي چمـن و مرغـزار          

ــه  ــرد ب ــود را نثــار    ک ــوهر خ   گلزاريــان گ
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)۳(  
ــه   ژالـــه برخاســـته گـــرد ز روي چمـــن بـــه ــمن ب ــؤل س ــته  ؤل ــشتن آراس ــر خوي   ي ت

ــر ــهس ــته    و ب ــود را پيراس ــبا خ ــت ص ــر خر  دس ــزوده ب ــته ف ــود کاس ــي هرچــه ز خ   م
ــته    ــر از خواس ــاغ پ ــده ب ــل ش ــت گ   ز دول
  صف زده بر طرف جوي کاج و سرو و چنـار          

)۴(  
ــر ــارگون بـ ــيده راغ حريـــر زنگـ   دوش افکنـده بـاغ      جامه نو رنـگ رنـگ بـه         وي پوشـ

ــراغ  ــروزان چ ــه بهــر گوشــه  خجــسته در بوســتان شــده ف ــ الل ــاغاي گرفت   ه گلگــون اي
  تا که بـشويد ز دل گـرد غـم و رنـج و داغ              

  مـي زنـگ دل داغـدار        که شسته گـردد بـه     
)۵(  

ــوش     ــا خم ــر پ ــتاده ب ــن آزاد وار س   مشک زده گيسوان ريخته بـر طـرف دوش           سوس
  فکنده در صحن باغ هـزار دسـتان خـروش           الله شده سرخ رو چمـن شـده سـبز پـوش           

ــه ــ ب ــوش ةنغم ــي بن ــپيده دم م ــبالن س    بل
  بـرد از سـر خمـار        زانکه مـي صـبحدم مـي      

)۶(  
  خــون در زده جامــه و دل ســوخته اللــه بــه  بوالعجبـــا زرد گـــل شـــمع تـــر افروختـــه
ــه   چلچلـــه در بـــال و پـــر غاليـــه اندوختـــه ــاج شــهي دوخت ــر فــرق ســر ت   هدهــد ب

  عجب نـه گـر طبـع مـن شـعر نـو آموختـه          
ــخن  ــرغ س ــار   م ــعي آموزگ ــود ز س ــو ش   گ

)۷(  
ــشه ــه بنف ــده ب ــک اي کام ــگمل ــا از فرن   خال و خط رنگ رنـگ  نفش به زرد و سپيد و به    م
ــد در بــرش بهــر تماشــا درنــگ   شنگ و شوخ صنمي چون گلستان در نشسته   هرکــه کن

  يکبـــار زنـــگ  خـــاطرش رود بـــهةز آينـــ
  بـــرد از دل غبـــار آري ديـــدار گـــل مـــي

)۸(  
   خنـده زنـان گرفتـه در دسـت جـام           يسور   از زعفــران رنـــگ گرفتــه بـــوام  يريــ خ
ــاميختــه چــون شــيشــبنم در کــام او ر  بـو گـشوده چـون طفـل کـام           رنفل مشک ق   ر م
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ــبز ب  ــره سرس ــط ــهي ــا د ب ــده داميپ    افکن
ــ  ــر دل ب ــان به ــف بت ــرار يچــون ســر زل   ق

)۹(  
ــاد صــبا صــبحدم بــه ــستان وزد ب ــ  بــاديــآ  صــحن ب   م در شــکن گــل خــزديتــرس و ب

ــزد   ــک م ــک نرم ــه را نرم ــب غنچ ــل ل   گــزدغبغــب او را ز شــوق خــردک خــردک   لع
  د ســزديــد لــب و خنــدد و گويغنچــه گــشا

ــه ــعــشق رو ب ــه ســرا ي ــر نغم ــزاريم اگ   د ه
)۱۰(  

  نيتـر از حــور عــ  گــانش همـه خــوب  لعبـت   ني مــام زمــييگــر گــو  لعــبيکــيهــست 
ــاه نما ــگ ــسترن و  ي ــاک ن ــميد ز خ ــ  نياس ــش يگهـ ــل آتـ ــرون گـ   ني ز آب آورد بـ

ــاورت ب   ــود ب ــر نب ــگ ــهي ــاغ و ببــ  ا ب   نيب
ده پرنگــاربهــشت جهــان شــ  ي اردز فــر  

)۱۱(  
ــد   ــداز ش ــرده بران ــحر پ ــل در س ــه گ ــاز غــزل ســاز شــد   غنچ ــر شــاخ گــل ب   بلبــل ب

ــه ــرغ در آواز شــد  ســبزه ب ــد و م ــص آم   سـخن بـاز شـد       کان را ز نـو لـب بـه        يطوط  رق
  فغــان خانــه بپــرداز شــد     بــا هيزاغ ســ

ــا ــد در ج ــيآم ــري آن س ــاريره و قم    و س
)۱۲(  

ــاقاق ــو  يا خي ــرف ج ــر ط ــده ب ــه زن آم   يت و شوس سحاب کرده سحر ش  يها  قطره  به  يم
  ي و مـو   ي خـوش رو   يدست هوا بو    داده به   يباد صبا خشک سـر و دسـت و رو     کرده به 

  يهـر نفــس آورد آن عطـر و بــو    بــامينـس 
  بــاريچــو بگــذرد بامــداد از بــر هــر جو    

)۱۳(  
ــالس    ــضرا پ ــاق خ ــوام ز ط ــه ب ــر عار   راغ گرفت ــاووس ن ــاغ ز ط ــب ــاس ي ــرده لب   ه ک

ـ ن چتـر    گشوده دست صبا بـنفش گـو         نارون و سرو و کاج شـده بگـردون ممـاس            اسي
  ن و هوا چـه خـوش نهـاده اسـاس         يطبع زم 

ــيزانکـــه طب   اريعـــت بـــود مـــدبر و هوشـ
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)۱۴(  
ـ و  به  باغ خـوردن شـراب     خوش است گاه سحر به     ـ و   گـل بـه    يژه در پـا   ي ـ ژه نزد ي   ک آب ي

  بانـگ ربـاب      نگـار گـوش بـه      يرو  چشم به   خ کبــابي گــردان ســي ســرخ آتــشيرو بــه
   خوش خوش تا گاه خواب     ي هم ياده بنوش ب

ــ ــر از خرينه ــ س ــو يم ــر ســر زان ــ ي ب   اري
)۱۵(  

ــه  ــا ب ــو خوش ــا آه ــت گرد خوش ــدش ـ پـشت سـر د      رفتن و گردنکـشان بـه       دنشي   دنشي
  دنشيـ لـب فـرو چ      مشک دهان اللـه را بـه        دنشيــســبزه مال نرمــک نرمــک دهــان بــه

ــه فروچ ــالل ــوردن و خوي ــبادن و خ   دنشي
  سـر هـر مرغـزار    هـر کوهـسار بـر    يپـا  بـه 

)۱۶(  
ــز ــل باراغ ــي ــاده در خيک پ ــ فت   زرويـــ خنــده زن و ت يهــو و کبــک در  يت  ز و دوي

ــرو    ــود گ ــرش خ ــاز در پ ــوتر ز ب ــرده کب ــل   ب ــرغ س ــده تيم ــمان ش ــر و تي ــز پ   ز دوي
ــه  ــرزده ب ــسر ب ــه ب ــو  نام ــش ن ــر نق ــه ب   نام

ــشن  ــژده ج ــکار يم ــش او آش ــزرگ ز نق    ب
)۱۷(  

ــ ــاگور حکـ ــايمولـــد دکتـــر تـ ــملــک ا بــه   رازيم دانـ ــي ــرويران زم ــرازين آمــده ب    ف
ــيــخ   د بــسازيــش و طــرب چنانکــه بايبــساط عــ   دلنــوازم صــنيبــستان شــتاب ا هز و ب

  آهنــگ ســاز نــشاط بـاده بــه   بــاتـا بخــورم 
  الد آن ســـخنور کامگــــار ي مــــيشـــاد 

)۱۸(  
ــژده مــ  ــه يم    ســما از ســمکي شــده ســويو شــاديــغر  هفــتم فلــک  الد او رفتــه ب

   ملــکي بــزرگ مظهــر خــويلــسوفيکــه ف  کن مهـر دسـت قـضا کـرده حـ         يلوح زر   به
ــا ــاد و دو نهــد ز هفتــاد و   بــهيپ ــهفت   کي
ــا ــا   ي ــاد ب ــار هفت ــاد دو ب ــرش ده   رزد عم

)۱۹(  
 قـدر و شـان    بـا مينـام و جـاه حکـ     با شاعر  م و دلــشاد بـــاد شــاعر هندوســـتان  خــر  



   ربانِي هند در ايرانشاعِر آسماني و عارِف  ٥٧١

  

ــ  ــد ب ــ  کــران يســال و مــه عمــر او خــدا کن ــز يهم ــي ــز يد تندرســت هم ــادماني   د ش
ــود   ــتش ش ــروغ گف ــان ف ــل جه ــر اه   رهب
  ١ بـــر ورق روزگـــارينـــامش مانـــد همـــ

 دکتر تاگور در ده و در جشن سالگر گفته شديم در ماه م ۱۹۵۹ که در سال يشعر
  :کلکته در انجمن نامبرده در باال خوانده شده

  ي ازلي نيا نواينغمة دکتر تاگور 
۱   

ــان   روي زمــــين آمــــد از آســــمان بــــه ــاس آدميــــ ــي در لبــــ   ملکــــ
ــش  ــدن بهــ ــي ديــ ــريندر پــ   همــه جـــا بـــود روز و شـــب پويـــان   ت بــ

۲   
  هـــر کجـــا جـــستجوي کـــرد نديـــد  اثـــــري از بهـــــشت جاويـــــدان   
ــان    ــرب دل و جـ ــار مطـ ــر از تـ   گـوش خـويش شـنيد      هاي خوش ب    نغمه  آخـ

۳   
ــ ــةنغمـ ــي      گـــوش آمـــد راســـت ه دل بـ ــه م ــدر پــي چ ــت ان   ؟رديگــ گف

ــت   ــه اينجاســ ــا همــ ــن دوا  داروي دردهــ ــاحب دردي ! ايـ ــه صـ ــر کـ   گـ
۴   

ــا   ــون طبيب ــت  چ ــم درد آموخ ــه عل ــر ز جــوش و خــروش  ســينه  ن ــد پ   اي دي
ــت  ــان بفروخـ ــد و جـ ــروش     داروي دل خريـ ــد و ف ــدرين خري ــرد ان ــود ب   س

۵   
ــش  ــي اي از بيـ ــساخت ةنـ ــود بـ   پــيش لـــب بــرد و انـــدر آن بدميـــد     وجـ

ــان بنواخــت  ــي هم ــت ن ــه  آنچــه دل گف ــه نغم ــايش ب ــان  ه ــوش ج ــيدبگ   رس
۶   

ــاي دل ــد از نواهــــ ــواگر شــــ ــه   نــــ ــه بـ ــاهي بـــم آواز زيـــر گـ    و گـ
ــاکر شـــد     ــاه نغمـــه چـ ــر در شـ ــا  بـ ــود بـ ــه بـ ــم او بـ ــادي و غـ   روز شـ
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۷   
ــر     درخـــت نشـــستةزيـــر يـــک ســـاي ــاد طـ ــصان ز بـ ــد رقـ ــدةديـ    بيـ

ــست   ــرغ دل بگسـ ــاي مـ ــد از پـ ــس بــه    بنـ ــرغ دل از قف ــرش پريــد  م   ع
۸   

ــد بـــي  ــالمي ديـ ــشاد عـ ــران و گـ ــه در آن قيــد و بنــد و نــه زنجيــر      کـ   ن
ــان آزاد مــــــي ــد مردمــــ ــي  خرامنــــ ــر  خ م ــدن انجي ــشت ع ــد از به   ورن

۹   
ــي   ــوي مـ ــه مـ ــر زرينـ ــصند مهـ ــستانه     رقـ ــشار مـــ ــر آبـــ ــر ســـ   بـــ

ــو د   رقــصند  مــييرنــگ و بــو گــل خــوش ــزد از آن چــ ــه ريــ ــهژالــ   ردانــ
۱۰   

ــد بــ   ــاد خوان ــرود   هب ــرگ س ــوش ب   شاخـــــسار از نـــــواي او رقـــــصان  گ
ــ  ــاخة تــ ــراز شــ ــان برفــ   مــست و ســـرگرم چهچــه و الحـــان    درمرغکــ

۱۱   
ــي     فـشان ديد چون پـاي کـوب و دسـت ا          ــي ازلـ ــک نـ ــالم ز يـ ــه عـ   همـ

ــت و دوان  ــده برگرفــ ــرده از ديــ    دو دلــــيةرفــــت بيــــرون ز خانــــ  پــ
۱۲   

ــاعر   ــوا شـ ــن نـ ــاگور ازيـ ــشت تـ   غلغــــل انــــدر دل جهــــان افکنــــد  گـ
ــاهر  ــاطن و ظــ ــور بــ ــي از نــ ــ  برقــ ــد  هبــ ــمان افکنــ ــت آســ   رخ هفــ

۱۳   
ــود   ــادو بـ ــود جـ ــي نبـ ــي آن نـ   و آن نــه شـــاعر کــه بـــود جـــادوگر    گفتـ

ــود؟   ــه ب ــي چ ــه ن ــود نغم ــو ب ــو ه ــود آذر     ه ــود؟ بـ ــه بـ ــي چـ   و آن دم نـ
۱۴   

ــي   ــر م ــر جــان خــشک و ت ــه  زد شــعله ب ــرد لــب مــي چــون نــي خويــشتن ب   ب
ــي    ــحر مـ ــل سـ ــر بلبـ ــه بـ ــه   زد طعنـ ــين ب ــود را چن ــي روز خ ــب م ــرد ش   ب

۱۵   
ــاگون  عمـــــر او درگذشـــــت از هـــــشتاد   غـــــرق در فکرهـــــاي گونـــ

ــه اي بــسا قــصّه ــاد هــا کــه داشــت ب   ناز يکـــي شـــاد وز دگـــر محـــزو     ي
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۱۶   
ــه   دشـــت خـــاموش شـــمع پيکـــر او    ــو پروانـ ــشق همچـ ــوخت از عـ   سـ
ــام افــــسانه   اول او چـــــه بـــــود و آخـــــر او؟   ــا ســــر تمــ   پــــاي تــ

۱۷   
  تـــن او گـــشت مـــشت خاکـــستر      همچــو نــي اســتخوان او بشکــست   
  جــــا آذر مانــــد از آن کــــاروان بــــه  کـــاروان رفـــت و آن غبـــار نشـــست

۱۸   
ــپهر   ــون سـ ــاق نيلگـ ــن طـ ــر ايـ ــي  زيـ ــ  م ــوا ب ــد ز آن ن ــدا  هرس ــوش ص   گ

ــن؟ نالــ   ــست اي ــر  ةچي ــر مه ــي پ   چيــست ايــن نالــه؟ زنــگ عــشق خــدا   دل
۱۹   

ــدم نمـــــي ــا آمـــ ــم از کجـــ ــه  دانـــ ــت   بـ ــواهم رفـ ــار خـ ــا کامگـ   کجـ
ــانم   ــاد پويــ ــک بــ ــان پيــ   دريــا تفــت  همچــو ســيلم روان بــه    همچنــ

۲۰   
ــد     بـــــازي دهـــــر کودکانـــــه بـــــود ــراب کنـ ــي خـ ــازد گهـ ــاه سـ   گـ
ــر آ      قلــــم انــــدر کــــف زمانــــه بــــود  ــا ب ــش م ــو نق ــرح ت   ١ب کنــدط
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