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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

  
  مريم محبوب

  ٢٠١۵ جوالی ٠٣

  !با وجدان آسوده آرام بخواب ! آی خورشيد 
  . د ما خدا حافظی کنيم با خورشي. يم ئم ، اينجا جمع آمده ايم تا با خورشيد ما وداع گوئيرود گوبا خورشيد ما ،  پد

  !خورشيد خدا حافظ ! خورشيد الوداع 

  !خورشيد رفتی ، خورشيد سفر کردی و به جاويدانگی پيوستی 

****  

 !خورشيد با شھاب و ستارگان و آسمان يکی شد ، خورشيد به خورشيد رسيد 

ين با شکوه برای ھرکسی ميسر رسيدنی چن.  آخر زندگی ات رسيدی و چه رسيدن باشکوه ۀبه خان! خدا حافظ خورشيد 

  ! آخر زندگی ات بی ھمتا و بی مانند رسيدی ۀبه خان. نيست 

  . کابل ، با شاخه ھای گل در انتظارت ھستند ۀآنجا روح يتيمان قلعه چ

  ! ، برايت چای گرم ، تدارک ديده اند ه قلعه چۀ آنجا زنان بيو-

  ! آنجا مردم دردمند و پرآرمان منتظر تو اند -

  !ا ھمه اشتياق ديدار ترا دارند انج -

 و برای کودکان بی ئیستی دامنت را بگشاخوا که می ت به سوی ستاره ھا زود نبود؟ يا اينآيا برای رفتن! آی خورشيد 

  ؟!دستشان دھی و نور و زندگی برای شان ھديه کنی ه  ھريک را بۀنوای قلعه چه ، ستاره جمع کنی و ستار

  !ھا مبارک است سوی آسمان ه شکوه پروازت ب

خوشا به !  ، انجام داده ای چون تو کاری را که يک انسان دردمند و عاشق انجام می دھد! بخواب !  بخواب آرام 

  . تو که دل يتيمی را شاد کردی و قلب نا اميد بيوه زنی را ، اميدوار ساختی ه خوشا ب! حالت

 انجام دادی که حتی اندک یاتو کار شايسته . ن کردی تو چشمان منتظر را روش. تو کودکان ناشادی را شاد ساختی 

  .زنان ما قادر به انجام آن نيستند 

سوی تو دراز است و قلب ه تو با وجدان بيدار دريافتی که دستانی ب. سفر تو به اين جھان زندگان ، سفر بيھوده نبود 

ر چھره ھای شان لبخند شادی و اميدواری ند که دست شان را بگيری و قلب شان را شاد کنی و باتو اميدواره  بئیھا

  .بکاری 

  !با وجدان آسوده آرام بخواب ! آی خورشيد 

  :جايش جان و روان ، در ذھنم نقش بسته است نالی بزرگتر از گؤ بيخ گلويم را فشرده و سیاھمين اکنون ، عقده 
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د ؟ چرا پرندگان خوش الحان سرزمين  چرا پروانه ھای رنگين کمان چمنستان سرزمين من ، زود از پرپر زدن می مانن

  .من ، صدای ترانه ھای شان کوتاھست 

  .ح و روان بود زيبا در رو زيبا ، زيبا در جان و ی ، زنئیخورشيد عطا

  .شاعر تصويرگر آرمان ھای انسان بود . خورشيد شاعر لحظه ھای زيبا بود 

.  دارند ئیفرھنگيان داخل و خارج افغانستان ، با نام و اشعار او آشنازبان دری و پشتو شعر می گفت و تمام  او به دو

 ست که ئیمندی او به سرودن شعر ، از شمار خاطره ھاه اشتراک او در محافل ادبی و شعرخوانی از ھمان آغاز عالق

  . ادبيات و اھل فرھنگ باقيست ۀدر حافظ

  . و در کوران زندگی ، سرد و گرم زيادی را چشيده است خود ديده استه زندگی او فراز ھا و نشيب ھای فراوانی ب

گاھی  در برابر مشکالت زندگی ھيچ. خورشيد با درد و رنج ھای بسياری مقابله کرد و يک لحظه ھم از پا ننشست 

برای موفقيت . بزرگ کرد  پروريد و ئیفرزندان خود را به  تنھا. تسليم نشد و سخت سر و استوار ايستاده شد

  . به رشد و تحصيالت آنھا ھمت گماشت ئی، تالش و زحمات فراوانی را متقبل شد و در تنھاشفرزندان

  صبور، سخت کوش ، کارديده و کارکشته با یاو زن. مقاومت خورشيد در برابر ناماليمات سخت رشک برانگيز است 

  .تجارب تلخ و شيرين از زندگی خود و خانواده اش بود 

چرا که تو با . گانی که به ديدار تو خواھند آمد در برابر تو سر تعظيم فرو خواھند آورد شتفر! آرام بخواب ! خورشيد 

 و امدادگری را در لوح ئی انسان دوستی ، مھرورزی ، ھمنواۀرفتی اما با خود کارنام. شتافتی خالی بدان ديار ندستان 

  ! گذاشتی یخاطره ھای  بسياری بر جا

بوديم و تو از خيل زنان مھاجر  در انزوای خود بودی ،  اما راز ھا و پيچاپيچ درون  ھرچند که من و تو از ھم بدور 

 ۀحاال اين منم که برايت مرثي. بدرون زندگی و ناماليمات ھجرت و غربت ، زنان را با ھم پيوند ناگسستنی می دھد 

  .خوانم  بدرود را می

  . ت ، حرف بزنم  نيکۀامھرگز تصور نمی کردم که بر سر خاکت ، سخن بگويم و از کارن

سزاواری که بر تو دفتری از سخن گشود و از . سف چنــــين شد و اين برايم خيلی غم انگيز و دردناک است أ اما با ت

تالش ھا و ايثار ھا و سخت کوشی ھايت ، برای مردم بازگو کرد تا بدانند که زنی به قابليت خورشيد نيز در کمونيتی ما 

  .د و دريغ که زود خاموش شد بود ، اما خاموش بو

 می شود چرا که خورشــيدش  خيلی ئیو چه درد انگيز است که بعد از اين ، آسمان خيال ما ، خالی از نور و روشنا

  !زود به غروب نشست 

  !روانت شاد و خاطره ات بسی گرامی باد

 

 


