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 04/01/2017                                     داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان
 ی ادبیات ځسابق استاد پوهن

کلفورنیا ول مجله آئینه افغانستان درمدیرمسؤ و  

 بیدل شناس نیستم، اما بیدل دوست استم

رخ داده بود،  با تأسف یک سلسله اشتباهاتی در نشر اول این مقاله( PDFعوارض تخنیکی سیستم )دوستان عزیز! نسبت 

داکتر صاحب سید خلیل هللا هاشمیان و در ثانی محترم نخست از  به نسبت این کوتاهی، شعبۀ نشراتی افغان جرمن آنالینکه 

  .داکتر صاحب را دوباره به نشر میرسانداز شما خوانندگان گرامی عذر خواسته مقالۀ 

 

 از گاهی هم بیشتر( و سی نفر حدود )در است، یکعده افغانهای این منطقه انجلس(مشهور )الس منطقۀه که ب فورنیایجنوب کل در

 َدین میگردد، پیرخانه دایر  هر هفته بنوبت در اخیر ماه بروز اوایل هر داریم که در طرف یک ِگرَدک ماهوار اینه بیست سال ب

 د.آقای دگروال اسدهللا ناصری میباشن رئیس تشریفات ما و یک پوهنتون این ناحیه( در فاروق تمیز)سابق استاد محمد آقای استاد ما

ین ا زمان ستانیزی و داکتر زیرکیار و نومان، داکتر محمد فدا استاد جملۀ اشخاص شناخته شده درین پورتال، محترمین شاغلو از

 اظهار فرهنگی دارد و اساس کدام هدف سیاسی تشکیل نشده، بلکه محض جنبۀه عضای دایمی این گردک میباشند. این اجتماع بقلم ا

 است. آزاد مورد هر در اختالف نظر نظر و

 10    نوبت برای مدت ه ب نفر چند به صحبتهای دسته جمعی اختصاص داده، را دقیقه( 90) مجلس هر در آقای تمیز َدین ما پیر

 ست.ا آزاد سواالت نیز و حاضرین میشنوند و صحبت میکند فکاهی( یا فولکلورادبی،  )اجتماعی، دقیقه روی یک موضوع 15ا ت

غزل حضرت بیدل خواندم که اینک  کاپی کرده بودم با دو میدیا که از فولکلوریک را پارچۀ یک نوبت خود من در مجلس اخیر، در

صالح  شاغلی ما آنجائیکه هموطن محترم از گان محترم این پورتال تقدیم میکنم.خوانند  تحفۀ ادبی بهقسم یک ه ب منظومه را دو هر

 فتۀه گرانمایه این سنت نیک را آن استاد کردند و خان تقاضای معنی کردن ابیات بیدل را جناب استاد هللا محمد محمد فطرت از

ه ب ایشان این سنت را به پیروی از خان و محترم هللا محمد استاد به اجازۀ گذشته با مهارتی که خاصۀ خودشان است افتتاح نمودند،

 ادبی  برای همگان باز نقد نظر و اظهار گردد. دروازۀ نوی درین پورتال ایجاد صفحۀ این دبستان دوام میدهم تا حیث یک شاگرد

 بیاموزیم. از یکدیگر بیشتر است تا

 واعظی: ذبیر منظومۀ فولکلوریک از طبع جناب  سید

 من از خرخواهش جناب 

 گریزاننام تان استم  من روزی هراسان +++ که من ازه خری گفتا ب

 بهانهرا بی  شما خدمتبارم به شانه +++ کنم  خم شد و سر مرا

 استم حاکم هردم شخادم استم +++ به نفس خوی و برده بار حلیم و

 نه پناه جو نه طالب، شیادم، نه دروغگو +++ نه اشرارم، و نه مکار

 وریری +++ نه کشتار و فسادی یا که جبه مو رسد نقصان من هرگز

 خواهم ای انسان کجابه کهدان +++ازین بیشش  جو یا آبم میدهید گر

 نزاکتیعنی شرافت +++ نجیب و برده بار و با  که خر نمی فهمید
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 سرشته؟ کی ایزد مظلوم خریعنی فرشته +++ چو  خرکه  نمیدانید

 انفجاری؟ و قتل و سنگسار گهی؟+++ انتحاریکرده روزی  کدام خر

 ؟سربازو تانکی بهر  هواپیماراکت انداز؟  ساخته بم و کدام خر

 و جفتک می پرانم چوب صدکنم بس سـرگـرانم +++ خورم  گناهی گر

 با هر سلیقه لغتو  مشتکنم یک چند دقیقه +++ زنید  کمی عرعر

 ظـرفزشت و کم انساِن شریر وهردم ازین حرف +++ که  پریشانم مگر

 شد البشر غول و کودن و خبیثشد +++  که خر گویند کنند خطایی گر

 گشته است از نام آدم بد دلمعالم+++  که می بینم در جنایت را

 انسان همچوباشم مگر نه  خربودن پشیمان +++ که  خر نیم هرگز ز

 نجگرخوهای  خر قدرز آدم باشد اکنون +++ بدانند  متقاضای

 

 گیه داغ بند

 که خداوند به غم مبتال سازد( )شخصی را :آفریدندغـم  خاطرمبرای 

 سازد( پُرنَم یعنی گریه آلود را )چشمان او :آفریدندچشم من نم  طفیل

 میکنند( روشنایی پروازه مرغان که ب )مانند صبح آنجاکه من پرواز دارم: چو

 وهم قفس آفرید( پرواز)برایشان هم قدرت  :آفریدندم أتوبال  با قفس را

 غرق عرق استم( خجلت هستی نامکمل خود )از هستی: شرم عرق ُگل کرده ام از

 )چونکه مانند شبنم ناپدید میشود( :آفریدندچشـم شبنم  از مرا

 دارد( )جواهرات جالیش دارد، آئینه جوهر :جوهروج آورد، آئینه م گوهر

 به آن نمیرسد()دل هم آرزو دارد که  :آفریدندآرزو کـم  بیدل 

 جهان خونریزی است( باش که بنیاد خبر )با است هوشدار: بنیاد زخون ریجهان 

 خونریزی انجامید( )ماه اول سال محرم، با :آفریدند محرمسال از  سرِ 

 آنرا گل ساختند( فرصت ندادند، )غنچه را نام کردند: گلوداع غنچه را 

 به ماتم انجامد( زودگذرست و)خوشی گل هم  :آفریدندرا ماتم غـم  طرب

 )اسیر بنده گی ام، چاره ندارم( نیست داغ بنده گی را: یعالج
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 راضی باشم( باید من رسده کم هرچه ب بیش و )با :آفریدندکـم  وگربیشم  اگر

 میشد( )یک مشت خاک که بایست نابود کف خاکی که بربادش توان داد:

 آن آدم ساختند( از کرده و خمیر خون با )آنرا :آفریدندکرده آدم  لگِ خون ه ب

 )سرشت زنده گی محبت آمیز نیست ( طلسم زنده گی الفت بنا نیست:

 اختیارست( کامال خود نیست، ما حیات نزد )کلید :آفریدندنفس را یک قلم َرم 

 تقدیری  دارد( )درین جهان هرکس مقامی و :پیداستاگر عالم برای خویش 

 خود( تقدیر راضی با همینم که هستم: )من هم آفریدند: هم مرا من برای

 خود گریزان باشم( تقدیر )نمیتوانم از فرمان تسلیم: چسان تابم سر از

 هایم "خمیده" آفریده شده ام( ابرو )مانند َخم آفریدند: که چون ابرویم در

 )دلم از روش جهان داغ داغ است ( دلم بیدل ندارد چاره از داغ:

 داغ میگذارد( قلب انگشتر )چون نگینی که در :آفریدند خاتم نگین را بار

 آتش زده است مانند کاغذ زندگی

 ناامیدی برفت( انسان با )هر رفت: سی زین گلستان کرد وأی هرکه آمد سیر

 بازهم..( کمی شگفتی دید، )اگر رفت: دامان کرد وه ب همه گل بود، خون خود گر

 بودم ( خاکستر )قوغ آتشی  زیر :خاکستری پردۀ در نهانگری بودم اخ

 شناختند( مرا کردم، تبارز قدر )هر رفت: و کرد عریان خودنمایی زین لباسم نیز

 فرصت است که فیضی گیریم( )کجا بََرد زین انجمن: فیضیکو تا کسی  فرصتی

 دارد( ثانیه عمر آتش زده، )کاغذ رفت: کرد و چراغانکاغذی آتش زده، باری 

 میزند( سخاوت داد کمک و از )تصور است:که داد آرزوها دادن  بالدمی  وهم

 کرد و رفت( که هیچ نتوان )ناتوانی میگوید رفت: و هیچ نتوان کرد که اینجاد س مینالأی

 من چه میپرسی؟( از اساس فوق،ه )ب ما: بیدل سراغ دل چه میجویی ز زماناین 

 (رفت طوفانها )یک قلب پرخون بعد رفت: و طوفان کرد چندین بار قطره خونی بود،

 

 به احترام خواهش آقای صالح محمد آن استاد و خان رقم فرموده اند، به اجازۀ شاه بیت هائیکه جناب استاد هللا محمد نمونه از چند

یان خود ب به ارتباط هر خان شاه بیتهای بیدل را هللا محمد شروع کار باید خاطرنشان ساخت که استاد میشود. قبل از فطرت تفسیر

 استاد هللا اوست، نه از جهان بینی خود تفکر و کدام بیانگر طرز بیتهای حضرت بیدل هر  یادداشت کرده است. مصداق آنه ب و
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رفته، گ کار بسیار ایما( )استعاره، کنایه و صنایع لفظی بیدل از جانب دیگر از -میخواند کسیکه آنرا هر هاشمیان یا خان یا محمد

 بیان مصراع( )دو و محدودیت وزن، در یک بیت داشت قید نظر در با این معانی را است ونهفته  بیت او معانی زیاد هر زیرا در

ه ب کسانی ندارند، اختیار تفسیر کالم بیدل است، کسانی آنرا خوش دارند و معنی و درینجا تنها آسان نیست! سعی ما کردن کار

 :شماست

 

 بیان تواند(نوک قلم  تنها را )اسرار قلم طلب )بیدل(: از رموزحق ادای 

 زبانهای بسته میمانند( نزد )حقایق در که حرف دل به زبانهای الل میگذرد:

 

 ) باطرح نوی بدیدنت می آیم ( کنم: ای انشاء تازه بهارآمدم طـرحِ 

 معانی نو( آشنا میسازم(  گلشن شگفته )با دو با چشمت را )و کنم: گلشن بشگفم چشمی برویت وا یک دو

 هاست(  افسردگی موی وجودم بیانگر تار )هر مزار حیرتست: بن مویم فسردن هر از

ندگی زمعنی  س را بهأو یآالم  تبسمی که همه رنج و تبسم مینگرم، با را ها )من این افسردگی کنم:ء احیا جهاِن مرده را ها زان تبسم

 مبدل میسازد.(

 مانند شمع روشن سازد( مرادید بیدل رونق زندگی  طرز )اگر شمع: بساط نازم آراید چو عشق بیدل گر

یستاده ا به زمین فرق سره مسرت ب از–کنم  گم را که خود نصیبم میشود افتخار )آنقدر پا کنم: را که سر خود گردن کشم از آنقدر

  شوم(

 گذاشته( خمیدنه قامت  رو ب )جوانی گذشت و :پیری رسید با ، کارجوانیشد راه  قطع

 کارش برای)آلۀ فلزی که  چنگ اکنون از بین رفت، از استوار( )قامت راست و )نَی :گذشت چنگ میباید نَی شکست اما کنون از

 خمیده میباشد.   بیشتر نگک بسیارچ گرفته شود کار باید چنگک گویند( آنرا کار رود وه ماهی ب

 

 ندارد( )هیچکس از هدف سعی من خبر از سعی گداز من: آگاهیهیچکس  ندارد

 استدالل. معنی بیان وه ب )استدالل مرا بیهوده می پندارند(:"نَفَس" درینجا باشد: کجا هر نَفَس در همان بیرنگ میسوزد

 

 میبارد(  من امشب نور و روشنی)از زبان  فشان دارد شمع: شعله نفسامشب  باز

 از زبان من خواهید شنید( ها حیرتم که چه چیز )در حیرتم سوخت ندانم چه زبان دارد شمع:

 

 هبود. بء شیرین ادا شاعر خوب و عتمادی(،ا) الدولهخان اعتماد مرحوم عبدالقدوس فرزند )فطرت( پاینده محمد متخلص بهمرحوم 

 آن مرحوم تداعی شد، ازینقرار: ارتباط بیت باالی بیدل، بیتی از
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 زبان بازی مکن با شمع )فطرت( +++ نمی بینی دماغ دلبرم سوخت ؟!

 

 )به منجالب عبرت عجیبی درمانده ام که قابل بیان نیست ( :که مپرسپیچ عبرتی  فتاده ام به خم و

 دست من چه ساخته است( از آوردند، دنیا خشکهلُـچ ولَـق درین  )مرا شنا دارم، اختیار ندارم : بحربرون 

 

 کن (راه دیگری برای فهمش جستجو  نشناختی، نفهمیدی یا چیزی را )اگر فهـم خود، رۀ عزم دگر گشا:ه نرسیدی ب

 کن( جستجو ت بگذر و راه نوپفهمی، چشم  نمی رسی و چیزی که نمیه )ب گشا: در و جهانی که نیستی، مژه بربنده ب

 

 نتوان یافت (  دقتاز طریق  جز)معنی سخن را  سخن جز به خموشی نتوان یافت: اسرار

 میباشد( تدقیق و معانی تامل، حوصله در )کلید ت تامل :معانیس گنجمفتاح در 

 

 آورد( کارها عجله میکنیم که خجلت  بار ) مادر شـراریم: پرواز فرصت ثمرخجلت 

 را به مقصد میرساند(بودن، انسان  امیدوار )توکل کردن و :توکل کرد)بیدل( بچه امید توان 

 

 صورت منتظرکه درین موارد شاید کالم حضرت بیدل را درست نفهمیده باشم،ی بس میدانم که در کوتاهی خود معترفم وه من ب

 راهنمایی دانشمندان میباشم. 

 

 یادداشت ها: 

 اساس سنجش محدود شخص خودم.ه ( معنی ابیات فوق تقریبی است ب1

 کالم کار گرفته شده است. اقتصاد معنی از مصراع، برای افادۀ مقابل هر جای در (بخاطر کمبود2

 هست. همینقدر من مکمل نباشد، نزد غزل فوق شاید ندارم، دو دیوان بیدل را (3

 2017جنوری  10 –خلیل هللا هاشمیان  سید –با عرض احترام 

 
 پایان
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