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  دو غزل به استقبال از غزل ميرزا عبدالقادر بيدل

  

  دو غزل به استقبال از غزل ميرزا عبدالقادر بيدل
  ∗الحق انصاري محمد ولي

  :مطلع بيدل
  كي الوان نعمت زين بساط آسان شود پيدا

  
  د برون تا نان شود پيداكه آدم از بهشت آي

  * 
  پييدا شود جان شهيدي، جسِم شود مي جان بي چو
  

  بسازد ملّتي را زنده، آن انسان شود پيدا
  پديدآيد نه جسِم حور، ني غلمان شود پيدا  

  
  جنّت پيكر روحانِي ايشان شود پيدا به
  روزي رود، باال چون عقل هاي پلّه بر بشر  

  
  پيدا شود نهان،پ نظر از اكنون هست آنچه هر
  پايان گاه حسِن بي نهم در جلوه قدم چون مي  

  
  بزيِر هر قدم صد ديدة حيران شود پيدا

  نان است بهِر زندگاني تا كني كاري! بدان  
  

  مپندار آدمي بهِر حصوِل نان شود پيدا
  نظاِم آفرينش هست در دسِت كسي ديگر  

  
  نه زايد گوهر از دريا نه لعِل از كان شود پيدا

  شو استقامت با مضطرب، بختي تيره به در مشو  
  

  تاريكي برايت چشمه حيران شود پيدا  ز
  محكم اگر هست يقينت كامل، اگر هست عقيدت  

  
  هر آنچه ديدنش هست آرزويت آن شود پيدا

  است امر عالِم در تاكنون كان حين نقِش آن هر  
  

  براي چشم تو در عالم امكان شود پيدا
   بهِر درمان درد افزايدهر جانب دويدن به  

  
  بساز از درد اي دل تا ترا درمان شود پيدا
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  مظلومان خوِن از ساختند ايوان كه ايشان بگو
  

  هم آيد وقت ازان ايوان دِر زندان شود پيدا
  نبايد تيره اين عالم، نظاِم كاينات است اين  

  
  نهان خورشيد چون گردد، مِه تابان شود پيدا

  قلِب ناتواِن من  زبرون آيند شعِر تر   
  

  پيدا شود ريحان و گل روي چون تيره خاِك ز
  اكنون هم سال صد سه بعد بيدل دانست نمي  

  
   شود پيداگوي دري از خاك هندستان سخن

  دانست، آيد پيرِو ديگر ، نميپس از غالب  
  پيدا شود الحان خوش فكر، خوش بيان، خوش ولي  
  

)٢(  
  براي زيستن از غيب صد سامان شود پيدا

  
  پيدا شود نان و آب تو بهِر جهان، در باشي چو
  دوران گردِش از مخور غم و اندوهگين مباش  

  
  خندان شود پيدامياِن خار از شاخه گل 

  هر هنگام و هر لحظه دنيا آدمي زايد به به  
  

  ولي در دهر بعد از قرنها انسان شود پيدا
  انگيز است و راحت را رحتنسيِم صبحگاهي ف  

  
  ولي چون تيزتر گردد، از آن طوفان شود پيدا

  خود برد با بوقِت رفتن از دنيا كفن را مي  
  

  پيدا شود عريان چون ست، تحفه كم نه اين را بشر
  بهاران هم نه روياند هر آنچه در گلستانها  

  
  خاِك تيره آن در فصِل تابستان شود پيدا ز

  بظاهر هر چه معموره نمايد، نيست معموره  
  

  چشِم دل اگر بيني، دِه ويران شود پيدا  ز
  كند آغاِز هستي در جهان هر كس گريه مي ز  

  
  بفهمد كاش اين نكته چرا گريان شود پيدا

  بلوِغ عقل خواهد رهبرِي هادي مطلق  
  

  پيدا شود نادان خود است، آموز دانش كو كسي
  نباشد بهرة من در جهان جز حسرت و حرمان  

  
  پيدا شود نان چون من، دسِت از آب ليواِن فتد
  نتيجه درِد ناكامي! ن در هوس از حدگذشت  

  
  حرص و آز در دل تلخي حرمان شود پيدا ز

   فخِر هندستان بعِد بيدل و غالبشدند اقبال  
  

  چون ايشان شود پيدا دگر زين خاك گوينده نه
  گل فصل به بو و رنگ غرِق را چمن ديدم ولي  

  پيدا شود آن از بعد چه گلشن در كه دانم نمي  
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