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 ســــــال یاد

    "روشن" درگذشت برادرم  زنده یاد منوربیک

 
 )  نمادی از نیکواندیشی وجاگیردار قلبها و انجمن ها(

 
 نوشته: بخت بیک میرزاده 

 
 ۲۰۲۰دسمبر  ۲۴
 

 کانادا -منتلایر
 

فرجامین روز درخششششت سشششتاره نورین و خرما بخت متر  سشششمان  خانواده ی   با با   در   
به غروب نششسشتس سشایه بان و ششجر تنومند و  ر بارخانواده  مان  برادر  یار  انیس و رفیق  

فضشا و ماوول  خانواده  ؛ طوفان اجل ششسسشت و ابر یای سشیاه اندوه و بغ  باسشیین در کمین
 انهای اشک خیس و تر کردسو دوستان را با بار
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  مون مهمان   ۲۰۱۹درسششت یک سششال دبل درسشش یدی دی ییمن روز؛  بیسششت و  نجی دسششامبر 
  با نگاه ژرف الوداعی جمع خانواده را  موجودی و با صشدای نری وطن  مششمانت  روز  خر

باز ماند  را  رای  رای بست و  دلب  کنده از عشق و مملو از موبتت به مردی و وطن  از ت ت 
 و به دیار جاودانگی  یوستس

 
 اما  "زمان بهترین داروی عالج درد یا و غی یای جدایی از عزیزان اسششششتس"خفته اند که : 

 وره یسسشال تمای به درازای سشال کبیسشه و ششب یایت یمه مون یلدای سشرد و طوپنی سش ری  
  یری تازه بادی ماندس مانند زخی ایایدر دلب یای مان  غی نبودت و  اندوهسنگینی  خردید مگر

 
ایسات مرگ تنها سششزای خناه سششتی خران و جنایت  یشششه خان میبود و نه  نیسویان وعاشششیان 

 !و امثالت مانند زنده یاد بیک روشن یدلب باصفا و متعهد باانسان فرشته خو و  ؛ زاده
 
مهر و موبت   تعهد و وفا  جوانمردی و   بذردر مششرب عششق  انسشان وانسشانیت   "روششن"

کی نظیری  را باخود  بی  پیت و   دلب   روشنگری   و راه رو جاده ی     ای ضمیرسخا   صف
 ارزشهای انسانی بودسیمه برد که خنجور این 

 
بادی نمایده   در دودفتر ششعری ارزششهای معنوی   و  برای اجتماعفرزندان صشال   ات  میراث

  فیط دین وطن و مردی را  رداخشت  وعشاری از را  مشت اتدو در دوران مهشل سشششششال خش 
 رول سفر بستس از ای جهان  یرخونه دلوا سی

 
درسشینه  وافسارت  مششعل معرفت و معنویت روششن بود و از یر واژه اششعار و صشوبت یا 

تومل خسششتگی و فضششای و خفتارت با یر مخاطب   نورو خرمی موبت میبارید و لوظه یی 
الفظ کرخشت   خشاموششششششی و نشا امیشدی را نشداششششششت و بشا رایوشه خلبرگ یشای زیبشای لطیفشه یشا و 

 شاد میداشتس در یر شرایط و مودعیتی  را  دوستان و اطرافیان   ریفتظ
 

بدور از یرخونه   در وجودت موج میزد و شششخصششیت ات صششفات و سششجایای عالی انسششانی 
 بود سدابل درک بی تسلف و  و معاشرتت برای یمه  درمشرب و   رایت و  یرایت 

 یر از خایی این مصراع  شعری که شاید از یفت اورنگ جامی باشد را  زمزمه میسرد:
 

 است   مده      برین     عرت     از    سخن
 است س     مده     زمین     به      اکان    بهر 
  ب  خیرد    جان    مشمه ی     از    سخن 

 خرسخن جان نه بدی مرده مرا خاموت است؟
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سشخن  ؛ و ااجل خالف کرکتر و ششخصشیت طبیعی واجتماعی  با یزاران درد و دریغ که تیدیر
 وسفرت بی برخشت شدس ت داددیار خاموشان کوم  وتنها به را از نزدت خرفت

 
 برادری!

مینمودیی ومویط خانه مراغان ایسات سالگشت تولد بود که سالمتی و طول عمرت را  ارزو  
و مملو از خوششششششی و نششششششاط میشدیشدیی امشا تو از دبشل  خشاه بودی  کشه سشششششفر داری و مورمشانشه  

   سرودی:
 

 به سنگ تربت این خاک خفته بنویسید
 روال ویات است  خفته بنویسید منین 
 سورخهان بیدار تا  منتظری  مشی   دو 

 ز موج اشک دو مشی نه خفته بنویسید
 ت ائیز اس  باغ زنگی ای جلوه یایبه 
 بنویسید   شگفته  نا  مرا   امید    خل
 و سرودی نوای  زادیست  شعر طنین 
 سفته بنویسید  ی عشق  ز  سخن  ُدر 

 روشن دلی خرفت  تت تو  زناله یای 
 وطن را نهفته بنویسید  سینه عشق به 

 
 ***** 

 
  شرایط جمع  مد دوستانت را از ما خرفت     نبا وسرت که تهدید کرونا و رژیی به خصوص 

؛ دفتر و با توریر این صفوه یی در  ای شمع سالروز جدایی  از ما و  یوستنت به یستی کل 
 :مرور نموده و میگویی رادر امتداد ایای عمر خاطرات مان 

 
 خالیست دوستان بین در تو  جاي ! دریغ
 خالیست خاندان غوت  تو  لطف و  مهر ز

  ژمرد   مان  باغ خلهاي ء مهره تورفتي
 خالیست بوستان و  خیر نفس سرد یواي
 تنهایي  سوز و  جدایي  زخی درد ز
 خالیستس مان دست تیدیر  دردی ماره مه

 شگوفه سرزده از نو ز دامن ممنت
 س خالیست باغبان جاي ما  خلشن میان

   نیست دیثو   ناشكریی و  زناس اسي
 خالیستس جهان این در نگایی تو  بي كه دسی
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 است   زادي و  عشق الهای تو  شعر و  كالی
 خالیستس شاعران بین در تو  جاي كه مگو 
 روشن"" یي خزیده دنیا ز دور جاي تو 
 خالیست ارمغان  ژواك ز نشاط  دی
 

بادی  تفرینگیان   دوسشتان ان    زرووت ششاد وخاطرات ششیرینت درافسار و دلوب یمه عزی 
 !است و ماندخار

 
 


