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 غروِب خورشید
 !هیهات

 هرکه آمد، میرود

 و آن که طلوع کرد، 

 منتظر غروبش باید بود؛

 :و چنین بود

 طلوع و غروب خورشید؛ 

 دریغا و دردا و اسفاو                          

 !!!که هردو را دیدیم

اوایل فبروری امسال بود، که خانم خورشید جان عطائی آخرین مجموعۀ شعری خود را در 

این مجموعۀ نغز، اشعار آبدار پشتو و . گذاشت "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اختیار پورتال 

کار ترتیب و تنظیم این اشعار به عهدۀ من گذاشته شد و . دری این شاعر دلسوخته را در بر دارد

 "الوداع"به انتخاب خود، غزل درِی . ن انتخاب آزاد در نشر پارچه های مجموعه داشتمم

خورشید جان را اول نشر کردم، تا همه واقف گردند، که این شاعرۀ پاکیزه سرشت و نازکخیال، 

 .آخرین ایام زندگانی خود را میگذراند و گویا روزی چند مهمان ماست

خصوصاً حلقات شعری و شعرای شهیر همکار پورتال ازین خبر چنان به دوستان همه؛ و 

اما دلجوئیها و پیامهای . هراس افتیدند، که هریک در پی دریافت احوال سالمت خورشید شدند

 .شفایابی و دارو و درمان، تدبیری نتوانستند کرد، وقتی تقدیر باید کار خود را میکرد
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را گرفتیم، خبری را که هر آن منتظرش بودیم؛ خورشید  خبر ناگوار 8112جون   82امروز 

 .جان در ساعات نیمۀ روز وقت کانادا، نفس در قفس سینه پیچید و رهسپار خواب ابد گردید

 اینست فرجام زندگی و انجام چیزی، که حیاتش خوانند؛

 .مگر مرگ جزِء زندگی ست و مرگ را کس از زندگی جدا نتواند کرد

 !!!آیند و روند و بازرفتند و رویم، 

پورتال  8112فبروری  11خورشید جان عطائی، که بر صفحۀ  میرمن" الوداع"و اینک غزل 

 :نقش بست و پیک اجل را چشم براه همین روز ساخت 

   

 الوداع
 ود دنیا، زین غمستان میرومـــــــی بئغمسرا      ر از بزم یاران میرومگـاموشم  دــــــشمع خ

 ی که باشد نور یزدان میرومئاــــــــمیروم جم      های شبــــــــــــــاز  تیره دل رزو آبر نیامد 

 رمان میرومــــــــرزو با  سوز و  حآ نامرادِ       ز غصه و درد و المـــنیست همراهی مرا ج

 افتان و خیزان میرومها،  ــــــو پست  در بلند      ب سیل اشکهااور شد چشمانم از شورـــــــک

 یرم مکان در دشت و دامان میرومگ الله سان      ید به کاراین  خانه  و کاشانه می نـامیروم ک

 اک یکسان میرومـبا صفای  دل  همه  در خ!      بهر خدا ؛چ یاری را ندیدم بی هدفــــــــهی

 ریبان میرومگدست و و جدل  گبا چنین جن      نور از قید شب بیرون نشد ،میه کوشیدـهرچ

 یگورشید  مرا آمیزشی با تیرـــــــــنیست خ

 راستان میروم راستِ   وی  روشندالنِ ـــــپهل

 

 

( 8112فبروری   11 ورونتو،ت ــ عطائیشید رخو)  
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 (8112جون  82ــ برلین،  معروفیهللا خلیل )


