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    »اسير« نسيمحمد م   استاد 

    م١٩٩٩می    بن ــ المان، 
  

  

  

  

  لسان الغيب حافظ رـشع شوخی با
  

  کار به جا نتوان کرد پا  شده  راپا نتوان کرد     بی  سر و   ر سر وــ فکروزگاريست  که 

   ريا   نتوان کرد   ديد     غير  تشويش   ز  ارباب   بيدادگران   نتوان ۀ از  چهر زــبه   ج

  »خلق خدانتوان کرد روز و شب عربده با« شده   بازار   دغل  بازی   مکاران     گرم     

  ج  و قد رسا نتوان کردــ  زلف  کشعر  دلخواه   به  قانون  ادب   نتوان  گفت     وصف آن

   به جز فکر جفا نتوان کرددی  کهــ ز قياس     تا  به  حبت  شده بيرون ــقطع  ياری  و مح

  ق   تو  ادا  نتوان کردـــگر  فدای   تو  سر و  جان   نکنم ای  ميهن     به  خداوند   که   ح

  »نتوان کرد صبا   بر عهد تو و باد تکيه «  گفت     زب  اسالمی  به  جمعيت  اسالمی ــح

  »پا نتوان کرد بی سر و نسبت دوست بهر«گفت  عمر      گلبدين   گفت   که   يار عمرم ، 

  »، رها نتوان کردصمــبه فسونی که کند خ«به  من      داده    خدا طالبی  گفت ، مقامی  که

  »که تغيير قضانتوان کرد« حيف  مال  شد  و  طالب  آمد      حيف صد   و  خلقی  و پرچم 

    ما     به   دگر  شيوه  دل خسته  رضا  نتوان کردۀارــ بيچ داده   رضا   مردم  به   قضا  

  »تا به  حديست  که آهسته  دعا نتوان کرد«نهی  از  منَکر      روف  وــترس از امر به مع

   پا نتوان کردۀز خانه  برون ، پنجدم  نتوان زد     زن  هم  اـ بازار  ق   به   ريش مرد  بی 

  »حل اين نکته به  اين فکر خطا نتوان کرد«رسا می خواهد      زـــو صفا  مغ همت  صلح 

   سر  نام   وطن   بيع  و شرا  نتوان کرد بار  دگر  می گويم     بر   و  ام  دو  گفته ـ ع به 

   نتوان کردن  ز حد  شرم  و حيا  يرو کردن     پای  ب  به  حافظ   شوخی  بسيار  توان می

  »اسير« شهد است سخن حافظ شيراز چو

  نتوان کرد شّکر و اين شهد جدا دل ازين 

                    


