
 

 

 معنی شعر چشمه

 هاییکفگاهی  -2 .شتابنده بودو زالل و  جوشنده از یک سنگ جدا شد در حالی که یک چشمه -1

هدف  سمتبه   [ه سرعت]بتیری بود که  مثلو گاهی که مثل صدف ]سفید[ بودند  آوردبر لب می

وقتی  -4. هستمسرور گل و گلزار منم که رقیب هستم و گفت من در این میدان بیمی -3رفت. می

 هنگامی -5زنند. من هستند بر سر و شانه من بوسه می بغلهایی که در سبزه رومکه دوان دوان می

ماه صورت خود شوم( زنم و زالل میها را کنار میکنم )حبابموهای خود را صاف می پیچ و تابکه 

شود جواهرات درخشانی )گلها و افتد باعث میقطره باران که بر خاک می -6 بیند.را در من می

افتد از شرمندگی میقتی که در پایان سفرش به آغوش من و]قطره[  -7گیاهان( پدیدار شوند. 

)سرسبزی  اش را )قطرات باران را( و باغ زینت و زیور خود راابر سرمایه -8اندازد. سرش را پایین می

اش، زندگی خود را مدیون من است. همه رنگارنگی و شایستگی گل با -9. از من گرفته است خود را(

آن  -11وجود دارد که بتواند با من برابری کند؟  پرده آبی رنگ )آسمان( در زیر اینچه کسی  -10

این گونه رفت و  هنگامی که  اندکی از سرچشمه  (مغرور یِ آن چشمه)سرمست از غرور  یِچشمه

صدای و  می غرید دریایی که -13دید.  ترسناک و کم نظیرو ن یک دریای خروشا -12دور شد، 

و   به خود گرفته بود( ه بود )قیافه ای ترسناکدش را سیاه کرانچشمرا می کرد. گوش فلک غرشش 

 .کردمی رها /.زدمی ساحل تنبه خود را  تندرست مثل یک زلزله   -14.  زهره ترک می کردهمه را 

خواست که  -16کوچک وقتی به آنجا رسید و آن همه سر و صدای دریا را شنید، چشمه  – 15

ت شد اما چنان مات و مبهو -16، کند دورحادثه و حودش را از  بگداردبیرون از آن گرداب پایش را 

 شد. صسکوتو سراپا  را از یاد بردکه بلبل زبانی 


