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 22/22/2212           عارف عزیز گذرگاه
 

 ی ـونـفـه تیلـبـمصاح
 با حضرت ابوالمعانی بیدل

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?v=545779725519927 
 

، با خود گفتم چه خوب است تا از حضرت ابوالمعانی بیدل درین باره مشاهده کردموب یوقتی این ویدیوکلپ را در یوت
را معرفی کردم با جبین  وقتی که خود. تیلفون را برداشته به حضرت ایشان زنگ زدم.  ردمگمعلومات نظر و طالب 

 مهربانی و لطف دارند، احوال پرسی نمودند.این حقیر کشاده که همیشه با 
 

 از ایشان  پرسیدم:
ید در باره این ویدیو ئزمانه ها هستید و از احوال همه آگاه، لطفاً  بفرماقرون و ، شما که شاعر !!یا حضرت ابوالمعانی

 ید؟ئکلپ چه می گو
 

 د: ـــودنـرمـفاین حقـیـر رستادم در جواب ـایشان فحضرت به خویش ل ـبایوو کلپ  را توسط مـدیـن ویـتی عکسی ازیـوق
 

 ؟استتت، وضتتِت متین اه دارد 1این دور، دوِر حیز

 مخنتت آثتتاِر حپ پرستتتتتتتتت، ختم استتتتتتتتت بر 

 هر ستتتتتتتو به حراِت نفع مطلپ عنان بتازید

 زاهد ز پهلوي ریش، پشتتتتتتتمینه میفروشتتتتتتتت

 ؟باد و بروِت مردي، غیر از ستتترین اه دارد 

 ؟غیر از دبر سرشتان، سر بر زمین اه دارد

 ؟اي زیر خر ستتتواران! پاون و زین اه دارد

 ؟ردگرمستتت، این پوستتتین اه دا 2بازاِر نوره

                                                           

 [: نامرد و پشت پاي و مخن  را گویند و در فرهنگ اسدي )هیز( آمده / برهان قاطتی: با ]ِح، حیز 1 

 برند. نوراهان، نورهانت و نورهت هم گفته شده. ازالة موي بدن باار مت: مخلوط آهنك و زرنیخ اه براي ُر( –نوره ]ا.ع.[ )ُن  2 
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عت، بر  طا ناي  مِت ستتتتتتتُ رنگِ بِ ِنهخد  رین 

 اریمتتتتان چشتتتتتتتِم طمت نتتتتدوزيۀ بر ایستتتتتتت

 از منعمان گدا را دیگر چه میتوان خواستتتتتت

 ها خلِپ وستتتتیت خفته استتتتت در تنگتِ ستتتترین

 گشتتتتتایدی یك خنده صتتتتتد گلستتتتتتان، آغوش م

ند طوِر مردم اه دور گردون، گردا  از بستتتتتتت

 و زن را نگتتذاشتتتتتتتتت نتتام اقبتتالادبتتار مرد 

 اتتته جیبش بتتتاِب رفو نبتتتاشتتتتتتتتتده ایآن خرقتتت

 در چار ستتتتتتتوي آفاپ بلفعل این منادیستتتتتتتت

 جز جوهِر گران ستتنگ، مطلوِب مشتتتري نیستتت

 ستتتتتتترد استتتتتتتتتتت بت تال ف هنگتتتتامتتتتة تهور

 

 ؟اتته دارد 3امروز طرح محراب جز گنبتتدین

 ؟جز دست خر درین عصر، در آستین اه دارد

 ؟تن داده انتتد بر فحش، داد اینچنین اتته دارد

 ؟، دامن به چین اه دارد2جز ااِم این حواصتتتتل

 ؟مقعد به خنده باز استتت، طبِت حزین اه دارد

 ؟تتتا پشتتتتتتتتت بر نتتتابتتد، بر زن یقین اتته دارد

 ؟تا ااف و ستتتتتتین اه دارد یك ااف واو نون استتتتتتت

 ؟بر دار دامنت چنتتتد، آنگتتته ببین اتتته دارد

 ؟لعِل خوشتتتتتاب با ایستتتتتت؟ درد ثمین اه دارد

 ؟ستتتتتتتتتتاِپ بلور بنمتتتا جنع گزین اتتته دارد

 ؟ار ان تفنگ و خوش باش، جز مهر، این اه دارد

 

 

 بیتتدل بتته تیخ و خنجر نتوان شتتتتتتتتتدن بهتتادر

 ؟لشتتتتتتتار عمود خواهتتد، تتتا آهنین اتته دارد

 

 موطنان گران قدرم شریک سازم.هخواستم این مصاحبه آموزنده را با همه 

 
 عارف عزیز گذرگاه
 انتشارات بامیان

 فرانسه – لیموژ
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