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 2020/ 27/7                                                                                                      ینیرفعت حس
                                                                                                                                 

 نامه یساق کیِخردمندانه در یسفر
 

و>سقوط  یگر یالابال ربهیگرفت، ناگز یم« سخت»سرا  یبرشاعران پارس یواقع یرودارزندگیکه گ یگاه

 فرمودند! ینامه } انشاد{ م یآوردند: ساق یم یدرابتذال< رو

 باشد. یم یرازیساخته وپرداخته اند،حافظ ش یکه برفرق سرشعرپارس یزرنگار یازتاج ها یکی

 اند: ارنمودهیت زی![ نی،القاب ]فلم یمزخرف هند یفلم ها یحافظ ،همانند بچه ها به

 بیالغ لسان

  رمغانیپ

 رندخرابات

 درج است. نییکه درپا افتهی((نگارش  کی}}} مبتذل {{{ به خامهء ))حافِظ الکل ینامه ها یساق نیازمشهورتر یکی

 دیرا چندباربخوان اوهیشعر  نیانه،ایونگرش صوف یشمول عرفان اسالم د،بهیکه خواست ییهرنام وعنوان ونشان به

 . دیی( دلخواه نماریوتعب هیوچند بار) توج

 سخن است: کینگارنده « خاک!» ینامه، برا یساق نیحاصله ازا جهینت

 !{یدی،القیبندوبار یو}ب یومست یروزمرهءواقع یزاززندگیگر یبرا تالش

 : دیبخوان

 کمال آورد دیکرامت فزا   که حال آورد یآن م یساق ایب

 ام افتاده حاصل یهر دو ب نیوز ا   ام افتاده دل یمن ده که بس ب به

 امیو جم فرستد پ خسرویبه ک   که عکسش ز جام یآن م یساق ایب

 یبود و کاووس ک یک دیکه جمش             یبه آواز ن میتا بگو بده

 که با گنج قارون دهد عمر نوح             فتوح یایمیآن ک یساق ایب

 و عمر دراز یدر کامران             باز ندیگشا تیتا به رو بده

 اندر عدم یینایزند الف ب   کز او جام جم یآن م یساق بده

 چو جم آگه از سر عالم تمام   جام دییمن ده که گردم به تا به

 زن نهیشیبه شاهان پ ییصال   زن نهیرید رید نیا ریاز س دم

 ابیافراس وانیا ست دهیکه د   جهان خراب نیمنزل است ا همان

 آن ترک خنجرکشش دهیکجا ش             لشکرکشش رانیپ یرا کجا

 ادیندارد به  زشیکه کس دخمه ن   و قصرش به باد وانیتنها شد ا نه

 که گم شد در او لشکر سلم و تور   دور ابانیب نیست ا مرحله همان

 امیو جم فرستد پ خسرویبه ک   که عکسش ز جام یآن م یساق بده

 سپنج یسرا رزدیجو ن کیکه    با تاج و گنج دیخوش گفت جمش چه

 خاک ریز دشیجو یکه زردشت م             آن آتش تابناک یساق ایب

 اپرستیپرست و چه دن چه آتش   رندان مست شیمن ده که در ک به

 که اندر خرابات دارد نشست   آن بکر مستور مست یساق ایب

 و جام خواهم شدن یخراب م   من ده که بدنام خواهم شدن به

 سوز شهینوشد شود ب ریکه گر ش   سوز شهیآن آب اند یساق ایب
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 ریگرگ پ نیبه هم بر زنم دام ا   ریگ ریتا روم بر فلک ش بده

 سرشت یدر آن م کیمال ریبع   که حور بهشت یآن م یساق ایب

 مشام خرد تا ابد خوش کنم              در آتش کنم یتا بخور بده

 دهد یاو دل گواه یبه پاک   دهد یکه شاه یآن م یساق بده

 مغاک نیز یبر آرم به عشرت سر   پاک بیده مگر گردم از ع ام یم

 بندد تنم چرا تخته نجایدر ا   مسکنم انیشد باغ روحان چو

 نیخرابم کن و گنج حکمت بب   نیدولت بب یده و رو شرابم

 هر چه هست نهیدر آن آ نمیبب   به دست رمیآنم که چون جام گ من

 زنم ییدر گدا یدم خسرو             زنم یدم پادشاه یمست به

 راز نتوان نهفت یخودیکه در ب           توان در اسرار سفت یمست به

 ز چرخش دهد زهره آواز رود           تانه سازد سرودحافظ چو مس که

 سرود یآور آن خسروان ادیبه              به گلبانگ رود ییکجا یغنم

 کنم یباز و خرقه میبه رقص آ             کنم یتا وجد را کارساز که

 درخت یخسروان ی وهیم نیبه          و تخت میهید یاقبال دارا به

 مه برج دولت شه کامران            پادشاه زمان نیزم ویخد

 از اوست یمرغ و ماه شیتن آسا          از اوست یاورنگ شاه نیتمک که

 نعمت جان صاحبدالن یول           مقبالن ی دهیدل و د فروغ

 خجسته سروش مبارک خبر           نظر ونیهما یهما یا اال

 ستیو جم را خلف چون تو ن دونیفر          ستیصدف چون تو نگهر دررا فلک

 کشف کن حالها یبه دانادل           سکندر بمان سالها یجا به

 اریچشم  ی و فتنه یمن و مست           فتنه دارد دگر روزگار سر

 را قلمزن کند روزگار یکی           داند زدن روز کار غیت یکی

 به آواز رود فانیبگو با حر           سرود نییبزن آن نوآ یمغن

 نصرت است ی که از آسمان مژده         با عدو عاقبت فرصت است مرا

 به قول وغزل قصه آغاز کن           طرب ساز کن ینوا یمغن

 یضرب اصولم برآور ز جا به         یدوخت پا نیبار غمم بر زم که

 سرود یو بزن خسروان یبگو          به گلبانگ رود یینوا یمغن

 کن ادیو از باربد  زیز پرو        بزرگان ز خود شاد کن روان

 دار تا چه گفت از درون پرده نیبب          اریب یاز آن پرده نقش یمغن

 یبه رقص آور یچنگ دیکه ناه          یاگریبرکش آواز خن چنان

 وصلش حوالت رود یبه مست        به حالت رود یزن که صوف یره

 خوش نغمه آواز ده نییبه آ        دف و چنگ را ساز ده یمغن

 شب آبستن است دیتا چه زا نیبب        روشن است ی جهان قصه بیفر

 بزن ییاو که تا ییکتایبه           بزن ییملولم دوتا یمغن

 ندانم که را خاک خواهد گرفت        از دور گردون شگفت نمیب یهم

 کند یندانم چراغ که بر م          زندیم ید مغ آتشرن دگر

 زیو ساغر بر یتو خون صراح        زیرستخ ی خونفشان عرصه نیا در

 .... فرست یرفته درود ارانیبه         فرست یسرود دیمستان نو به
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