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 Social  اجتماعی

  
 روحگل ثريا حشمت

 ٢٠١۵ نومبر ٠۶
  

 !عطائی زنده ياد خورشيد ياد بودبه مناسبت

    
  

سندم که در  مدتی بازھم خر بعد از. ن در مجلسا حاضرۀ نھايت معزز وگرامی با عرض ادب وسالم حضور ھمدوستان

شود و به ادامه از خاطراتش ی ی سخن ھاگفته مئبه ياد بود از زنده ياد خور شيد جان عطا... گانيختھاين جا با جمع فر

می  که تازه خورشيد جان را چند سالی شده بود که از نزديک ،م کوچک خود را ادا کرده بگويمھمن ھم خواستم س

را ادامه دھم خورشيدی که در من نو تابيدن گرفته بود وخطوط شعاع شعرش مرا روشنی  خواستم دوستی خود.شناختم

کرد تادوستی خود رااز  ش جوانه ھای زندگيم را داشت آبياری میشدم عاطفه و حرمت حساساتش آشنا میابخشيد وبا  می

 ۀزنده ياد خورشيد که از جملۀ گذشترا نداد حال به ياد ھمان روز ھای   زمان به ما مجال آن اما چرخ.ريشه قوی بسازيم

تقال بدھد وعدم سکوت سنگين را ن خود را توانست در قالب شعر ھای دل انگيز ااحساسات روشنکه بود  یزنان شاعر

احساسات درونی است و قلب زن کانون محبت واحساسات ۀ در فضای ادبيات مرده کنونی بشکند چون شعر زاد

لمرو عشق را از ق ريف در شعرش با سليقه ای خاص آرايش وبا عقل ودرايت آنبشريست که ھر واژه را به صورت ظ

توانم که زيبا ترين اشعار  ت گفته میأ يک زن يا مادر نھفته است وبه جرۀگاھش در تنگنای سينو اقليم احساسات که جاي

   ، درد، عشق،ند ھوسند از اين واژه ھای مانز حساسات زن موج میای که در پس بلور نازک الفاظ آن ئوقطعه ھا

سازد واينک  قی شعر را میي شور عطش وامثال آن ھمه خشت ھای رزين وبنا ھای موس،بيقراری  ، اميد ،اندوه 

 ی که از سوز دلئيد جان عطاش زنده ياد خوراز جمله اشعار  دود دل بر گزيده شده وۀتخابی من که از مجموعنشعری ا

 :تقديم می دارمور شما عزيزان ضيافته به حبيقرارش بنا 
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  : بر گزيده شدهعنوان شعر

  )دود دل(

  درون غمھاسينه ام چون سوخت از     رونـد بيــيآاغ ــوی دودم از دمـــب

  مـمع آموختــرا زش ن ھاــتــوخــس     م سوختمــايــنــا فــم تــتــشـــآب گ

  ی بی حاصل مراوای ازاين فرياد    راـراز درد دل مــمــد ھــس نشــک

  شد ادــم بر ب اتیــام ھســگ ونـنـن    ن و دشمن شاد شدـدم غمگيـمن ش

  دـارم نشـمــيـت از درد وــاره ســچ   ان ودل يارم نشد ـس از جـک چـيـھ

  ر سخت منـظر بر طاقت سـن نـک    ت منـمت بدبخـد قسـم شـج وغـرن

  ر نگونـران نما وسيـ وه اشـانـخ     س آور بيرونـم ز نحـتـخـر بـتـاخ

  م کن بر حال مانــی رحــھــال اــي     رانــگـوزد ديـسـن نـوم مـش ا زـت

 د آنــاننــن نما مــم روشــعــالــط       چونکه شد خورشيد نامم درجھان

ت واين گف يخته که به زبان ھای پشتو ودری شعر میھ فریی شاعرئد شد مردنش آسان نيست خورشيد عطانام چو جاوي

  مردم افغانستان تعلق دارد اورفت اماۀ خجسته نام که در عروقش خون پاک انسان دوستی در جريان بود به ھمشاعر

 روحش .ش که به مرور زمان به طنين انعکاس افزوده خواھد شد به دسترس ما قرار داردعه ھای شعروبھترين مجم

ش عرض تسليت گفته برايش جنت برين را از خداوند آرزو زگان وبه خصوص دختران عزي به باز ماندًاضمن !شاد باد

 .دارم

  زآن دم که شنيدم خبری مرگ ترا خورشيد

  بيگانه ز جان گشتم از خبری المناک توخورشيد

  تو خورشيد  تنگنای سينه ام بی تابی داردغم ودرددرون

  کشم فرياد تو خورشيد  می، غمۀتورفتی ازدرون کور

  ندم کتاب و شعروداستانت رااخو هللا ای کاش نمی ديدم نمی

  يش توخورشيدو بزرگی از شناخت خگذاشتی بردلم داغ

 خورشيدم طنين ياد ھايت را با گريه می زنم فرياد

 

 
 


