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بیدل ّ هفِْمِ«جعنِلطیف»
دسداشیًءیک تیت اصتیذل
غیر ِ آزادی  ،کَ (کی) هیگردد حریفِ ضْز ِ عػك
بِر ِضبطِ ایي هَی  ،آغْظ ِ پَری  ،هیٌا کٌید

دز زّم فیط بْک«دّظتدازاىِ بیدل»،با یک بیت اش بیدل بسخْزدم  ،کَ
دّظتاىِاُلِدل،پیساهْىِآى اهعاىًِػس کسدٍ اًد؛
ایي بیت زاُ،ن بلحاظ قساءتُ،ن بلحاظ هعٌاؼٌاظیُّ،ن بلحاظ هضوْى ِ
هفِْهی آى ،ؼایعتَءتْجَ بیؽرت یافتن؛ّ یادداؼت فؽسدٍ یی دز ذیل ِاى
دزج کسدم،کَ ایٌک تقدین اظت.

َشی »،تا پ مفتُح ،دسعت اعت؛
تااعتیزانِاصمهً عضیضان،دسیىجا « پ
رشی(تا پ مؼمُم)،دق
َشی،دس متایض اص پ
َىاب ِکاغن کاغوی ،جبٍت ِگضیىش ِپ
ج
جباوة ٌغتىذ؛
َىاب ایشان دسج کشدي اوذ،ویاص تً جتذیذِوظشداسد)
(ٌشچىذتُػیذی کً ج
َىاب دزّیػ صدیقی ،دس تشداشتِشان دق جباوة ٌغتىذ؛
ویض،ج
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تیذل َاژيء« پش» ساتً ٌشعً طُستِ مغتعملِآن آَسدي اعت؛
رشی(تا پ مؼمُم مبعىای لموَُامتالء)؛
رش َ پ
خنعت دسطُستِ پ
اصیه طُست ِکاستغت،دس تیذل منُوً ٌای فشاَان اعت؛َ یکی اص منُوً ٌای
َىاب ُامشی آَسدي اوذ؛
صیثای ایه طُستِ کاستغت سا ج
بیذل بَ ادب باش ،کَ در پیکر ِ اًساى
گر رگ کٌذ اظِار پُری ،تطٌَء ًیص است

رشی(امتالء)سگ  ،دس ساتطً تا
طُسی کً جىاب ُامشی آَسدي اوذ؛ دسیىجا پ
َذ{ویشرت صدن ِسگ} دسگزشتً اصاشکال مذاَای
َظ
َذ،آَسدي شذي اعت ؛ایه ف
َظ
ف
مشیؼی فشاسخُن تُدي اعت؛َمهیه امشَص ویض دس تشخی امشاع (سکُدت ِآٌه
دسخُن«ٌیمُصیذیشَصیظ») عموی میشُد؛
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َشی" ،تا یای
َش،مبعىای یک عؼُِپشوذيَ،یکی اصػمایم آن؛ َ ویض "پ
دّم پ
َش؛
جمٍُل،مبعىای یک پ
بطعی بی ًػاًی ،آًطْی اهکاى رُی ّا کي
پَرافػاى اضث ُوث،آغیاى در چػن ِعٌما کي
َ
لفظ بی هعٌي ًباغد آى لدر ُا دلٌػیي
حرفِ هْزًّی کَ بی پِلْضث  ،جیر ِ بیپَر اضث
َ
ّی بطا بال ّ پَری از جٌگی دام ّ لفص
ضاخث با آضْدگی چٌداى ،کَ از پرّاز هاًد
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َشی،دزهقام ِاظن ِذاتَ،مبعىای هْجْد ِ
َاما طُست ِکاستغت ِظْهی؛کً دسآن پ
لطیف آمذي اعت؛
ایه مُسد ِمتفاَت،ویض دستیذل تتکشاس آمذي اعت؛ َدستاسيء تیت ِ مُسد
وظشِما ،مهیه قشاءتِعُم دسعت اعت؛
غیر ِ آزادی  ،کَ (کی) هیگردد حریفِ ضْز ِ عػك
بِر ِضبطِ ایي هَی  ،آغْظ ِ پَری  ،هیٌا کٌید
َ
بیدل ،غريبِ کػْر ِ لفظ اضث  ،هعٌيات
عـرضِ پـَري  ،بَعـالـن ِ هیـٌاً ،ـگاٍدار
َ منُوً ٌای دیگش ،کً دَعتان ویض رکش کشدي اوذ:
غیػَ ًا دادٍ  ،بَ کف هطحیی آزادی  ،چٌد؟
داهي ِ ًاز ِ پَری  ،در جَِ ضٌګطث ایٌجا

جا پَري بَ عرض آهد  ،هْج ِ غیػَ عرياى غد
پیرُي ز بص بالید  ،دُـــــر  ،يْضفطــــحاى غد

(برّى ِ لفظ  ،هوکي ًیطث ضیر ِعالن ِهعٌا
بَعرياًي رضیدم  ،جا درّىِ پیرُي رفحن )
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ُمغ اطوی ایه تیت ،دس مظشاع اَل هنفتً اعت؛
ً غ
اتفاقا
غیر ِ آزادی  ،کَ (کی) هیگردد  ،حریفِ ضْز ِ عػك
ٍعُخنتٌ،الً یی واصک پذیذ میآیذ،چىان کً گُیی مهباشی(دشیف ِ)
ََس ِ
تً د
عُخنت اعت؛
{مهیه ٌالًء واصک سا بیدل دس جای دیگش «ًعینِشعوًءپشَاص» می
وامذ؛َ تاص تا آشادی پیُوذ میذٌذ
بازادی عَلَن غْ  ،دضث در داهاى ِ کْغع زى
ًطین ِ غعلَء پرّاز دارد  ،جٌبعِ پر ُا
ِ«شعوًءجُالً»(شعوًءچشخان) کً دس
تً ادتمالِاغوة مشادِتیذل اص
ِ شعوًء پشَاص » تاشذ؛}
جاٌای دیگش می آَسد ،مهیه «وغیم
َتیذل یک گام فشاتش میگزاسد َمیگُیذایه ٌالًءواصک وً تىٍا مهباشی،
ِ آن تا عُخنت  ،واظشاعت تایىکً ظْخنت  ،با
ِ عُخنت اعت؛َ مهضادی
تل مهصاد
آشادی مهعسؼت اظت؛ چُن ایه ٌالً،دسعت دسحمفل ِعُخنت اعت کً تً آصادی
میشعذ؛دسعُخنت اصخُد سٌا میشُد؛َاص عُخنت تً سقض می آیذ؛َگُایىکً
عُخنت(َجعن ِعُصوذي)سا "دس تشمیگیشد"؛«آغْغ ِپسی ،هیٌا کٌید» ،تذیه
معىاعت؛
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بِر ِضبط ِایي هَی  ،آغْظِ پَری  ،هیٌا کٌید
َآن می(عظاسي یی)کً اصعُصِعشق داطل آیذ ،چىان واصک َ «بیسًگ» اعت
َسی فشاٌم آَسد؛
کً تشای ػثط آن ،تایذ هیٌایی اش آغْغ پ
جٌـْى ًازًیـٌی دارم از لیالی بیـرًگـی
کَ جاگل هیکٌد یادظ ،پَری ُن هیسًد ضٌگن
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حبث اعاعی دسیىجا،حبث اصثٌْیتِجعن ّزّح اعت؛
َشسان(تا سای
ایه یک اطل مىظُص اعت؛متُن اعالمی ،سَح سا کیفیتی پ
مشذد مبعىای دسدال پشیذن) اصجغم میذاوىذ؛ هْلْی آجنا کً میگُیذ
هحرضید،هحرضید؛ ازیي هرگ هحرضید
ازیي خاک برایید؛ ضواّات بگیرید

تً مهیه خظُطیت وظش داسد؛ َ تش مثىای آن وظشیًء معشَفِ خُد «عؽقِ
ظازی دز کایٌات» سا تذعت میذٌذ؛
/7
ایه مفٍُم ِ«ٌالًء واصک»،دس تاسیخ ِ فکشاعالمی ،تً َعیوًء هال صدزا
دس عطخ وظشیً دستاسيء«جعن ِلطیف»،مذَن شذ؛ هالصدزا ،خنغتیه متفکش
اعالمی اعت کً هفِْم جعن لطیف (دس تشاتش جعن کثیف)،سا تذعت میذٌذ؛
ُاًسی کْزبي وظشیًء هال صدزا سا تا اوذیشً ٌای یاکْب بْمهَ ،عاسف
قشن  31اسَپا می عىجذ؛
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ایىک میذاویم کً بیدل مهصهاى با هال صدزا ّ ،هعتقل اش هال صدزا ،تً
ایه وظش سعیذي اعت؛
هال صدزا(متُفی 3461میالدی)،معتقذ تُد،کً سَح ،پظ اصاوکً جغم ساتشک
میکىذ،دسیک جِاىِجماّز،کً جِاىِجعن لطیف اعت؛جایگضیه میشُد؛
جالة ایىکً بیدل ویض عخه ٌای عمیقی دستاسيءجِاى ُای هْاشی  ،می
آَسد:
خیالِ جلٍْ زار ِ ًیطحی ُن عالوی دارد
ز ًمعِ پا ،ضری باید کػیدى ،گاُگاٍ ،آًجا
عبدالقادز بیدل(متُلذ،)3461اص وادس شاعشاویغت کً اص خُدوُشتً ٌای
مىثُس َ،مکاتیة ویض تشجا گزاشتً اعت؛َی دسیه وُشتً ٌاوظشیات ِ خُد
دستاسيء شعش َ ادب سا ویض دسج کشدي اعت؛
اصوُشتً ٌای بیدل ،شُاٌذی دسدعت ویغت کً َی هال صدزا سا می شىاختً
َیااص اوذیشً ٌای َی آگاٌی داشتً اعت؛
اصیه وظش،اوذیشً ٌای بیدل دستاسيء «جغم لطیف» اصیل َ بدیع ٌغتىذ؛
َُاًسی کْزبي کً بیدل سا منیشىاختً،دسصمیىًء طشح مفٍُم «جغم لطیف»
ً تش هالصدزا متمشکض شذي اعت؛
دس فکش اعالمی ،طشفا
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َسی سا تاهعٌا قیاط میگیشد؛ٌم اصاجنٍت کً معىا،
َجالة ایىکً تیذل ،پ
چیصی هنفتَ دسلفظ(ظشف)اعت؛ٌَم اصاجنٍت کً هْجْد لطیفَ،تا زّح تقاسن
داسد؛َدسمتُن اعالمی،عاملِسَح ،عاملِمعىا،خُاوذي شذي اعت؛
فکر ِ هعٌي  ،چٌد پاشِ لفظ بايد داغحي
غیػَ جا در جلٍْ باغد  ،رًگ بر رّی پَريضث

با لفظ ًپرداخحي ای غافلِ هعٌي
جحمیك ِ پَري  ،در ًَفَصِ غیػَگري داغث
بَلیـدِ لفـظ بـْدم  ،عوـرُا ،بیگاًة ء هعـٌا
کن ِ هیٌا گرفحن  ،با پَري ُوطٌگ گرديدم
آىلـدر ُا لفظـن از هعـٌي ًدارد اهـحیـاز
در لطافث هحْ غد  ،فرقِ پَري از غیػَام
دستاسيء وظشیًء تیذل دسصمیىًء لفع َ هعٌا ،دس جای آن حبث میکىیم.

 ترکس:
عً طُستِ قشاءتِ َاژيء دسی «پش» سا تً دلیوی تا تفظیل آَسدیم کً تشخی
رشی(تا پ مؼمُم)» سا تشجیخ دادي
عضیضان دس سَم دّظتدازاىِبیدل ،قشاءت «پ
اوذ؛
َىاب ُامشی پسافؽاى  ،وُشتً اوذ:
تیذل شىاطِ تضسگُاس ج
«البتَ بیت اّل ایي هصرع خْدش ّاضخ است
ّ ها بیت دّم ایي هصرع را اگر چٌیي بخْاًین کَ :بِر ضبط ایي هی آغْش پُری هیٌا کٌیذ  .کَ
پَری راپُری بَ ضوَ ّیای هجِْل بخْاًین

یعٌی برای
ًگِذاریذ)

ًگِذاضت ایي هی(آزادی) آغْش پُر خْد را هیٌا کٌیذ(در آغْش بسرگ خْد آًرا

تذلیل ّاضذتری بذست هی آیذ»

جٌاب مسیع زفیع  ،وُشتً اوذ:
تیذل شىاطِ تضسگُاس َ
«در ایي بیت ُواى گًَْ کَ
در هصرع اّل ،بیذل هی فرهایذ کَ:

ضوا

فرهْدٍ

ایذ،

هراد

از

«آغْش

پُر»

است.

عطق ،اًساى را از ُْا ّ ُْش ّ خْد بیٌی آزاد هی کٌذ
ّ در هصراع دّم ،هی گْیذ کَ:
برای هیسر ضذى ایي کیف ،آغْش پُر از هیٌا ضرّر است ،یعٌی آدم بایذ با دّست قریي
گردد....
با درًظر داضت بَ هصرع اّل ّ ّاژٍ ی « آغْش» بَ ًظر ایي دقیر ُواى آغْش پُر هطلْب
است کَ در تذلیل بیت ًیس ضرح ضذٍ»

