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   مونشن- خالق داد پغمانی : فرستنده

 ٢٠١۵ اکتوبر ١۶
  

 بزرگان، تبار از مردی گوته،
 .باخت جان حافظ با و زيست حافظ با که

 
Hafis, dir sich gleichzustellen, Welch ein Wahn.... 

  نيست ديوانگی نشان جز نھادن برابر تو با را خود حافظا،

 افكنده بادبان در باد مغرورانه كه ھستی كشتئی آن تو

 نھد می امواج سر بر پا و شكافد می را دريا ۀسين و

 اقيانوسم خور سيلی بيخودانه كه ام پاره تهتخ آن من و

 زايد می ديگر موج پس از موجی گاه تو شورانگيز سخن دل در

 كند می تالطم آتش از دريائی گاه و

 برد می فرو و كشد می خويش كام در آتشين موج اين ران م اما

 يابمی م اندك تیأجر خود در ھنوز ھمه اين با

 شمارم تو مريدان از مريدی را خويش كه

 . ورزيدم عشق و كردم زندگی نور غرق سرزمينی در تو چون نيز من زيرا

 بزرگترين .داند می او مديون را خود امروز به تا جھان، ادبيات که مردی بزرگ .است گوته به متعلق زيبا اشعار اين

 بزرگی ھمه آن با و کند می کرنش شيراز حافظ برابر در فروتنانه چنين که جھان شاعران بھترين از يکی و لمانا شاعر

 زيست عاشق جوانی عنفوان از حافظ، مرادش مانند به گوته .انگارد می ھيچ به او برابر در را خود سحرانگيز اشعار و
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 ۀمعشوق و حافظ ۀکنند مسخ کالم چيز، دو به عشق .مرد عاشق و کرد زندگی عاشق عمرش لحظات واپسين تا و

 .ازليخ سالخوردگيش، دوران زيباروی

 که را سخنی توان می چگونه اما بگويم، شعر برايت باز خواست می دلم " :گويد می زليخا به خطاب جائی در او خود

 "خواند؟ معشوق برای نباشد شيراز حافظ از که را شعری شود می چطور دانست؟ شعر نيست، حافظ مال

 شروع حافظ کالم با را" زليخا" ماريا به اش عاشقانه ھای نامه تمامی که بود قدریه ب شيرازی حافظ به او ۀعالق ميزان

 اثر ترين عالی امروز به تا که" شرقی ديوان "نامه ب آورد پديد را شاھکاری ھم کنار در دلبستگی دو اين ادغام .نمود می

 با .بود سشنا حافظ واقعی معنای به گوته .است شده نوشته آن تجليل و ايرانۀ دربار که رود می شمار به جھانی ادبی

 .بود آگاه حافظ دوران مذھبی و استبدادی شرايط از و داشت آشنائی حافظ کالم در موجود تعابير تمامی

 را سخنت ولی دندينام بيالغ لسان را تو مقدس، حافظ ای" :گويد می اينچنين باره اين در اشعارش از يکی در که چنان

 تو نغز سخن از رايز كنند، می ليتأو خود ليم به را تو كالم زين لغت علم خشك عالمان .نكردند وصف بايد كه چنان آن

 بر تو نام به را آلوده شراب تا نديگشا می سخنت ريتفس به دست الجرم .اند افتهين در پندارند می خود كه مھمالت آن جز

ۀ سرچشم به ره انهيصوف و آموخته كبختیين راز كنی، شهيپ ائیير زاھدان رسم و راه كه آن بی تو، ولی .سركشند

 “.كرد خواھند نمی اقرار تو حق در محتسب و هيفق آنچه است نيا .ای برده سعادت

 نھايت در و نکرد سفر خيال بال بر حتی او با و نکرد زندگی حافظ با اندازه اين به تا کسی گفت بتوان جرأت به شايد

 . ساندنشنا جھانيان به دنيا تمام در را شيراز حافظ نام او ماننده ب کسی

 .كنم تقليد تو سرائی غزل سبك از دارم آرزو ، حافظا"

 . بيارايم توۀ گفت كاری ريزه به را خويش غزل و بپردازم قافيه ، تو ھمچون

 . بپوشانم آن بر زيبا الفاظ لباس آنگاه و انديشم معنی به نخست

 نياورم قافيه در دوبار را كالمی ھيچ

 . باشد داشته اجد معنائی يكسان ظاھری با كه آن مگر

 بندم كار به را دستورھا اين ۀھم دارم آرزو

 !باشم سروده جھان، شاعران شاعر ای تو، چون شعری تا

 است كافی امپراتوران شھر سوختن و زدن آتش برای ای جرقه كه ھمچنان ، حافظ ای

 نشسته دلم بر آتشی چنان تو شورانگيز ۀگفت از

 ".است افكنده تاب و تب در را لمانیا شاعر اين سراپای كه

 " گوته "

 

 


