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آریانا افغانستان آنالین

خ
ب
ش
مه
بنام خداوند نده ربان

هب هر بهار گل از زری گل رب آرد سر

2018/10/15

گلی ربفت که ان ید هب صد بهار دگر

پیکر مرحوم میر شمس الدین روز جمعه بیستم میزان  1397شمسی ( 12اکتوبر  2018مسیحی) پس از
ادای نماز جنازه با حضور تعداد کثیری از نماز گزاران در مسجد صحابه ،در حظیره مسلمانان شهر پاریس
به خاک سپرده شد.

روح شان شاد و یاد شان گرامی باد
در ابتدای مراسم پس از قرائت فاتحه و در جریان به خاک گذاشتن جنازه ،محترم ولی احمد
نوری یکی از دوستان متوفا ،بعد از ادای احترام به مزار مرحومی مشتی از خاک مقدس
افغانستان زادگاه مرحومی را جهت احترام و یک عمل سمبولیک به عالمت وابستگی و
خدمات صادقانه ایشان به کشور به مزار ایشان محترمانه پاشیدند.
سپس میر همایون پسر مرحومی متن نامه ای را که عتیق رحیمی عنوانی میرویس و خانواده
اش بدین مناسبت فرستاده بود برای حاضرین قرائت نمود:

نامۀ عتیق رحیمی
نویسندۀ عالیقدر و با نام و نشان افغانستان

به خانوادۀ نجیب میر شمس الدین
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

هب انم آفریدگار كلمه
برادرم ویس،
غمت را درك مىیکنم ،اما چه كنم كه بى سخنم و دور از تو ،افتاده در قارۀ افریقا دردم را درك كن از این كه نمى
توانم این لحظه هاى سنگین سوگوارى را با همۀ تان قسمت كنم.
ناچار مى خواهم با این نامه به گونه اى در كنار تو و خواهر مهربانم زرمینه و بردار عزیزم همایون قرار بگیرم و
رحلت كاكایم را بگریم.
مى خواهم از دورهاى دور فریاد برآورم ،تا صدایم برسد به شما .ولى آوازم در گلویم مى شكند ،كلمه ها مى میرند و
اشك هایم جسد شان را از چشمم بیرون مى ریزند.
بازماندگان سرگردان در جاى خالى آن كلمه ،مى
بلى با هر مرگ ،یك كلمه در زبان بازماندگان مى میرد .و ما،
ِ
خواهیم با پردۀ سرشك این خالیگاه را پنهان كنیم
برادرم،
مرگ از زندگى بعضى انسان ها افسانه مى سازد .و از زندگى بعض دیگرى ،تاریخ .اما شخصیت هایی هستند
فرهیخته چون شادروان كاكایم كه زندگى شان با تاریخ و افسانه گره مى خورد.
كاكایم در سن بس جوان ،با كوشش و دانش و اراده شخصى و چشمگیرش ،توانست كه در دستگاه دیپلوماتیك
سرزمینش ،بدون واسطه و شرط ،مقام و مسؤولیتى را به عهده بگیرد تا زادگاهش در عرصۀ سیاست پرتالطم جهان
جایگاهى داشته باشد.
بدین سان ،بیش از سى سال ،توانست كه با حضورش در كنار شخصیت هاى مهم و برجستۀ ملى و بین المللى ،شاهدى
باشد در تاریخ ،و نمایندۀ بس صادق میهنش در كشور هاى بیگانه .تا زمانى كه جنگ هاى خانمانسوز ،یكى پس از
دیگرى ،زادگاه زیبایش را به قهقراء كشاندند .و اما ایشان ،برخالف بعضى سیاستمداران پرمدعا و جاه طلب ،هرگز
نخواست كه دست هاى پرسخاوت و صلح جویش آلوده در سیاست خونبار تاریخ ما گردد.
هرگز نخواست كه بازیچه اى شود روى صحنۀ مضحك جدال هاى سیاسى و قومى و مذهبی!
بلى ،ایمان حقیقى اش به خداوند و باورش به عشق انسانى او را واداشت تا جایگاهى در هجرت و غربت ،كنار
خانواده اش ،دور از هیاهوى برادركشى ،داشته باشد .اما این كناره جویى سبب نشد كه آتش عشق زادگادهش را
خاموش و حس آزادى خواهى اش را فراموش كند! نه ،هرگز!
ایشان همواره از آزادى خواهان واقعى سرزمینش كه چه در برابر تهاجم قشون سرخ تجاوزگر ،و چه در برابر
وحشت سپا ِه سیاه ویرانگر مى جنگیدند ،پشتیبانى مى كرد و به فرهنگ و هویت خویش مى بالید.
محبت به اتفاق داشت و نفرت به نفاق .این اندیشه را نه تنها در زندگى سیاسى خود سرمشق قرار داده بود ،بلكه در
قلب خانواده و دوستان خود نیز حك كرده بود .چهل سال دوستى برادرانه و خدشه ناپذیر من و تو گواه این ِمهر است
كه ایشان در پیوند ما پروراند.
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با دل جوانتر از ما ،با شوخى هاى ما مى خندید؛ و با درد ما پدرانه مى رنجید .حتا قهرش رحمت بود.
هرگز ندیدمش كه به گذشته افسوس بخورد ،و از حال پشیمان باشد .زیرا با صداقت مى زیست و با صمیمیت به دنیا
مى اندیشید.
با ظرافت كالم از خاطره هایش تاریخ مى ساخت و از تاریخ براى ما افسانه مى آفرید ،و ما ،كودكان ابدى اش ،زیر
نگاه پرنفوذش ،از افسانه هایش رؤیا مى ساختیم.
بردارم،

اینك ما ماندیم تا به آن رؤیاها هستى ببخشیم ،و از افسانه هاى جاویدانه و پرافتخار زندگى كاكایم تكرار قصه
سازیم.
اشك ها را پاك كنیم،
و از مهر فرزانۀ خویش گل هاى ابدى روى آرمگاهش بكاریم

بردارت ،عتیق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ادامه "دیانا میر" نواسه مرحومی با بیان کلمات مملو از احساس ،از نوع ارتباط و خاطرات روزمرۀ پدر کالن
مرحومش مراتب محبت و قدردانی اش را با عشق و حرارت ابراز نمود.
< ـ ـ ـ بابه جان سالم ،جمعه گذشته هوا خوب و آفتابی بود ـ ـ ـ با عمه ام یک قهوه گرفتیم و از خاطرات تعطیالت
تابستانی ما یار آوری کردیم ـ تو با شوخی های فرزندان ات میخندیدی ـ ـ ـ ـپنهانی از ما چاکلیت میخواستی ـ ـ ـ ـروی
دراز چوکی ات بحر را عمیق تماشا میکردی ـ ـ ـ جمعه گذشته با مادر و پدرم طبق عادت از کار برگشتیم تا ترا
بیابیم! بابه جانم و تو همچنان و مثل همیش انتظار ما را داشتی ـ ـ ـ وقتی به منزل رسیدیم ،ترا در آغوش کاکایم دیدیم
ـــ
چطور استی بابه جان؟ چندین بار ازت پرسیدم ـ ـ ـ معموالا در جوابم با لبخند زیبایت ،دستم را در دستان گرمت
گرفته و میگفتی  :خوبم دخترم ـ ـ ـ ـ
مگر اینبار ،جواب ندادی و خوب میدانم که سالمم را شنیدی ـ ـ ـ صدای همه ما را شنیدی و در گوش قلب های ما
زمزمه کردی  :همه چیز خوب است و همه چیز خوب خواهد بود ـ ـ ـ
خانواده ات را دوست داشتی ،محبت و مهر را به خانواده ات آموختی ،محبت بدون قید و شرط ،صفا و صلح ،قوت
زندگی ،ـ ـ ـ
ببین بابه جان از آن باال ها ،امروز ما همدیگر را دوست داریم ـ ـ ـ
ببین بابه جان ،کسانی را که تو دوست داشتی ،امروز از هر گوشه دنیا اینجا برای تو جمع اند ـ ـ ـ
تشکر که ما را دور هم جمع نمودی
تشکر که مارا جز خانواده ات گردانیدی ـ ـ ـ و ما از خوشبخت های دنیا می باشیم ـ ـ ـ

 3از4

روز جمعه هوا گوارا بود ،بلی بابه جانم و حاال تو آفتاب ما گردیدی ،شمس ما ،تو در زندگی و در قلب هر کدام ما
جاودانه خواهی درخشید ـ
بابه جانم ،همینگونه ادمه بده ،رهنمون ما باش ـ
بسیار دوستت دارم بابه جان ،به امان خدا ـ

آواز معصومانه و پر از محبت دیانا اشک را در چشمان حاضرین جاری ساخت.
در اخیر و پس از خواندن دعای آمرزش برای مرحومی ،اقارب و دوستان ،برای مرحومی طلب
آمرزش و برای بازماندگان مرحومی تسلیت گفتندـ
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