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 ۱۲/۷۰/۱۷۲۰       پروفیسور عبدالخالق رشید
  وپشتو فارسی مرکزمطالعات  استاد

 جدید دهلی -  نهرو الل جواهر پوهنتون

       

 

 رگ صاحبدلی جهانی را دلیل کلفت استـــــم
 شمع چون خاموش گردد، داغ محفل می شود
 شرم ُحسن از طینِت عاشق، تماشا کردنی ست
 روی او تا برعرق زد، خاک من گل می شود

 یآس است وبس  اغرــــــودگی درســـنشۀ آس
 رکه بیدل می شودــــــــت جاوید دارد هـــــراح

 ( 473بیدل به انتخاب بیدل  ص   از)

 ...ابدیت دیاربه سفر رفتۀ   و  یادی ازدوست مهربان
 

 یزرایان نامور افغانستان  عبدالعزیکی  ازبیدل گ دوست عزیزما م که گاهی  یافتباتاسف  فراوان  ا

روری وبیدلی پ  باتمام هنر ابدیزیست   یدنیاا ب   ... چار باید ریست ناچار باید زیست  از دنیای      مهجور

   انا اهلل وانا الیه راجعون                 پیوست. که داشت
              

درمحافل و ما خدمت قندی آغا  (۶۵۳۱) بودقامتی  استواري  نسالهای که هنوز جوا دررا    مرحوم مهجور       
شناسی و  ی خوب انسانیاو دارای سجا  خوش لباس نداممردی خوش ام ، یکردمیمیرسیدیم  دیداربیدل خوانی اش 
 آخرین مالقات من باایشان در دیارغربت )پشتونخوا ( توسط اجیران خارجی ها کابلویرانی بعداز بیدل شناسی بود .

آن  ر های مختلفدر شهکارمی کردم،  گی نوکه درآن زمان با دفتر خانه نو وزند برایمالیت های اش وازفع افتاد اتفاق
رپا بکابل و محافل پُر خلوص بیدل خوانی کابل که دربرابروبی فرهنگی معلومات داد. وتنها قصه زار ویرانی  دیار

 . وکابل تا کنون میسوزد .. آن دردی که تا کنون نیز به درمانگاه اش نرسیده است درد و آه یاد می کرد. بود با
رده ک ت تبدیلی قدرماتم سراکشور را به شان که کابلی کُ ترین نظام مجاهدین وه نود ازدایره شرآورنیمه دهمن در    

که هنوزهم زبان فارسی و ادبیات آن از رونق عصر  یکشوروهننتون نهرو عازم آن دیار شدم ، به بدعوت پ ،بود
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گی که  درباره زند یبه کشور ، گردهم میامدند ادبی شمع محفلهایفارسی هنوربر ویاران شکرشکن طالیی خود باز نه مانده بود
تمام شهسواران ادب فارسی  لکچرها و سیمینار ها تدویر می یابید و سخرانی ها ارایه می شد  اما نه درباره  شهسوار بزرگ 

تالش بخرچ دادیم که دری بسوی جهان پُر معنی بیدل و بیدل بعدازکمی نفس کشیدن ها زبان فارسی میرزا عبدالقادر بیدل، 
ه در آنچه ک این بود تا تنها هدف ازین بحثبگشایم ودرین دیار که ننگ دین ودنیا بودخودمان بد کشور درهمان فضای شناسی

به آگاهی دانشمندان  هندی برسانیم . درین راستا  اگرگامی  استانجام شده  بیدل وبیدل شناسی باره سده ها بدینسو درافغانستان از
 شماری از های یوخلوص نیت یبیضای های  درعین زمان  دستاینجانب برداشته شد، باالثرتوجه ها از پوهنتونها و دانشگاه 

اط ومورخ می بردند  چون نقاش معروف جناب کهزاد ، خطرغیر رسمی بسزمان درهندوستان به گونه رسمی و دوستان که درآن
ضل ف احمد پروانی ، داکتر لعل زاد ، فاضل ، فضل الرحمان مسعود خلیلی ، آقای هفت قلمی کشور پوپلزایی، پوهاند شهرستانی 

و ده های دیگر بخاطر رشد و معرفی فرهنگ  وادبیات افغانی ، داکتر کبرا مایار ، پوهنمل رحیمه داکتر طالبی  کریم وردک ،
فت ترقی گرهند آهسته آهسته روبه درنیزبیدل شناسی فراموش شده جنبش باالثر توجه این یاران قابل یاد آوری بوده است. 

اره ین بهای شانرا بلندکنند و درصدای  اهرآ بستهظ دریچۀ یناز تاتشویق گردیدند که هندی استادان و دانشجویان وشماری از
 لیهازطرف بخش فارسی درجامعه م دراواخر دهه نود که به پیشنهاد بنده بین المللیمیناراولین س... وبگویند بنویسندنیزایشان 

هندی ، ایرانی، ازبکی و تاجکی و توجه دانشمندان  بعدازیک وقفه طوالنی قعآ کاری بود کهروی دست گرفته شد وا هندوستان
و بیدل شناس  خوب کشور جناب  مامینار مرحوم مغفور دوست عزیزنیا را بخود جلب نمود.  درهمین سترکی  وازسراسر د

هنرمندان بیدل سراآقار  ناب حنیف بلخی ج، و از دانشمندان کشور چون روان فرهادی ، عبدالغفور آرز یمهجور با شماری زیاد
اشتراک شان  بابیدل را  واین جشن شکوهمند ندهم رسانیداو شریف غزل  حضور ب پسرمرحوم استاد سرآهنگ الطاف حسین

ل درباره  بیدجناب عزیز مهجور را بود که من ارادت وتوجه بیدل شناسی  ناریمدرنشست های همین س. تجلیل کردندشکوهمند 
نی دل خوابی ین راستینوارثیکی از این میراث ماندگار برا ی افغانها را ازنزدیک محسوس کردم . ایشان بدون شک شناسی 

ود بدرافغانستان خوانی بیدل  خود که همان افغانیهندی وغربی درباره میراث ها شنونده وعالقمندافغانستان بود که به صد
ور های کش نمایندگانجناب مهجور به قرارگرفت مینارگان  سه بدون شک مورد توجه اشتراک کنندک ارایه کردمفصلی معلومات 

رطی د فداکارانه معنوی روحیه با خلوص وشناسی بهتروبیشتر از آنها  فارسی زبان وانمود کرد که  افغانها برای بیدل و بیدل
 کار کرده اند.  پیگیرانه دوقرن گذشته 

ایشان سهم خود را به مثابه پلُ میان دانشمندان  جا آغاز یافت  همینبیدل دوست کشورازومرد ب با این ابر ندوستی و شناخت اینجا
ازمحضرایشان  درهردوکشور دانشمندانهندی و افغانی  چه درهند و چه درافغانستان بخوبی درک وانجام داد وشماری زیادی از 

ت، دروصل نگهداشتا آخرین روزهای بیماری اش هند و افغانستان را   دوکشور وبیدل دوستان وبیدل شناسان گردیدند دمستفی
ست لراست نام ایشان درصدردر شهرچندیگر پنجاب در شرف تدوی ینار بیدل و میراث وی ازطرف دولت هنددرین روزها که سیم

لی درحال د ووستان تشریف آوربه هند، ش جواب مثبت نداد اشتراک ا و تقدیر به دادقرارداشت که با تاسف فراوان  بیدل شناسان
ا ب سپرد وما جان آفرین به جانان را شعر بیدل بود جانپُر طراوت  طنینپُر که درنهایت درشهردهلی آنکه سالها شهربیماری 

 : نار امسال بیدل از فیض وحضور شان بهرمند گردیم یمم درسینتوانست درد دریغ

 رواز  درآسایش بال وپراستـــــوت پــــق
 ، ناله کامل می شودهرقدرخاموش باشی 

 ه دردرفلم مستند کتالش های درهند صورت گرفته است  مهجور ومیراث بیدل خوانی وی درباره معرفی کارهای ادبی مرحوم
 انسر وزارت خارجه هند درباره دوستی هند وافغانستان باالثر تالش  ژورنالست معروف هندوستان جناب ازطرف  3002سال 

عرفی مدرکا بل و دهلی صحنه برداری شده است یک قسمت آن وقف  قدوایی  وپوهنمل رحیمه استاد تاریخ پوهنتون تعلیم وتربیه
 گردیده است .  درکابل کارهای مرحوم مهجور ودوستان بیدل دوست شان

های وانی و کاردرباره بیدل خور دیگر نیز به هندوستان آمد باده ها ملیه  جامعهدر تدویراولین سیمینار بیدلبعدازمرحوم مهجور 
وبیدل  مردی مهربان و بدون شک بیدل گراداشت. مرحوم مهجور داده بود لکچرهای مسلسل ارایه  انجام بیدل شناسی که وی

بلکه  نوهندوستا ستاننه تنها به افغانرا  توآم با ارادت  معنوی این مبحثبی بدیلی بود که جهت عملی بیدل شناختی را  دوست
بیدل خوانی در  معرفیاش در دوران مهاجرت وجانانه به جهان معرفی داشت. مهجور مردی خوش صبحتی بود از قصه های 

عارف با کرامات معرفی می کرد وارادت  با قلب پُرخلوص ، ایشان بیدل راآن محیط پُر ازتشنج وتعصب برای ما می گفت 
 مانند  زندگی اش باین میراث بی ازینروی می دهد روحوتسلی بیدل همیشه وی را تسکین ویدان ومی گفت که درس های جا

 : است دادههندوستانی گره  دریزبان شیرین معنوی 

 ست غیر ازجلوه تا فهمیدن زبان حیرتمکی
 مدعا محواست  اگر آیینه سایل  می شود

 امیل  محترم ایشان ازبارگاه  خداوند منان وبخشاینده صبرجمیل استدعا دارم . فبه و به روح پُر صفا اش بهشت برین 
 اد ــــــا مبـــــا رسایی هــــس اسیر انقالب نــــک

  دست قدرت چون تهی شد، پای درگل می شود 
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