
  شجاع نجم به رحمت حق پيوستاحمد انجنير 
  

  انا � و انا اليه راجعـون

  
  زادـريار کھـتر فـداک

  

 فراوان آگھی رسيد که انجنير شجاع نجم يکی از انجنيران ورزيده و شخصيت وا* مقام با تاسف
وی يک انسان عالی، شخص بشاش و از ھم . انسانی پدرود حيات گفته و راھی ديار ابدی شد

 به  به تکليف پوليو با وجود رنج ھانان خيلی گرانقدر ما بود که از سن کودکی با مصاب شدنميھ
 د و تقريباً شصت سال را با جسم عليل ولی با جديت و فعاليت خسته ناپذير پيشزندگی ادامه دا

وی در حاليکه با اين نوع مشکKت زندگی را پيش ميبرد ولی ھيچگاه بار دوش ديگران . برد
  .نشد

 از 1350وی در سال .  ليسۀ حبيبيه بخوبی ميشناسد1340 دھۀ  سالھایھر متعلمِ را شجاع نجم 
آنجا فارغ شد و از آنجائيکه در آن سالھا مظاھرات اوضاع سياسی افغانستان را احتوا نموده 

 دو دوره از فارغان 1352بود، امتحان کانکور دانشگاه کابل يک سال به تعويق افتاد و در سال 
سپری نمودند و دانشگاه کابل و ديگر موسسات يکجا ه ھای افغانستان امتحان کانکور را ليس

  .پذيرفتند را 2000 داوطلب صرف 20000ز جملۀ  ا و تحصيلی آموزشی

  

  
  

  زادـريار کھـجم و فـشجاع ن



بودم و بدين ترتيب با شجاع نجم در دانشکدۀ ليسه حبيبيه  1351من از جملۀ فارغان سال 
ما ھمچنان بعد از سمستر پنجم شامل رشتۀ . ، دانشگاه کابل با ھم ھمصنف شديمانجنيری

شديم و تا آخر سال پنجم يا سمستر دھم با ھم ) Civil Engineering(انجنيری کشوری 
 بسيار روزھا با ھم به ،از آنجائيکه خانه ھای ما به يک مسير واقع شده بود. ھمصنف بوديم
  .درس ميرفتيم

  

*ت متحدۀ امريکا آورد و او در منطقۀ پرنستن، ايالت نيو جرسی زندگی را به اياروزگار شجاع 
نيوجرسی تا دو سه سال قبل ) DOT=Department of Transportation(ميکرد و در 

 Structural(در اين ايالت يادگارھای زيادی از کارھای انجنيری استحکام . کار ميکرد

Engineering (لت در سالھای اخير داشتما ايدر چند سفری که به آن. شجاع بجا مانده است، 
در يکی از ين سفرھا مرا به . چند بار شجاع را ديدم که نام خدا پر انرژی و سر حال بود

رستوران خواھرزادۀ خود به شھر نيويارک برد و چند قطعه عکس يادگاری با ھم گرفتيم که يکی 
 در اينجا ضميمه ميکنم تا با چھرۀ بشاش شجاع نجم آشنا از آنھا را خدمت خوانندگان ارجمند

  .شوند

  

خندان در تمام اين دورۀ طو*نی حتی يک روز را ھم بخاطر ندارم که شجاع با چھرۀ بشاش و 
  . وی ھميشه با ھمه خوش و خندان ميبود و از زندگی به معنی واقعی آن لذت ميبرد. باشدنبوده 

  

خانم .  و ثمرۀ آن دخترکی است که از وی به يادگار مانده استشجاع چند سال قبل ازدواج نمود
  .شجاع ھم زن شجاعی بود و ھست و بخوبی از اين انسان وا* نگھداری نمود

  

از کار خود استعفا داده و تقاعدی خود .  صحی دچارش شددر يکی دو سال اخير بعضی مشکKت
  .  مکان دادويرجينيا تغييرايالت را گرفت و از ايالت نيوجرسی به 

  

گرچه .  بودنی صحبت نمودم تقريباً شش ماه پيششجاع نجم تيلفواحمد بار آخری که با انجنير 
  .تکليف برايش عايد شده بود ولی باز ھم تا اندازۀ زياد سرحال بود و روان بسيار قوی داشت

  

روح اش را حال که ديگر شجاع نجم در بين ما نيست از پروردگار بھشت برين برايش خواھانم و 
ھمچنان بدينوسيله مراتب تأثرات عميق خود، خانواده، دوستان و ھمصنفان خود . شاد ميخواھم

 و باقی دوستان وی ، صانعی بزرگ نجمه جان خانم شادروان شجاع، خانواده ھایرا به جميل
  .تقديم نموده و برای ھر يک شان از خداوند بزرگ صبر جميل خواھانم

  

دوست خوب من بود بلکه زندگی وی در حقيقت ميتواند سرمشق و نمادی شجاع نجم نه تنھا يک 
فی که از يشجاع باوجود تکل.  که با مشکKت جسمی مواجه شده اندباشد برای ھمه ھمميھنان ما

مشکلترين رشته علمی . پوليو در کودکی برايش عايد شده بود، ھرگز دست از کوشش برنداشت
يا*ت متحدۀ امريکا توانست زندگی خود را خود تأمين نمايد و را تمام نمود و در کشوری مانند ا

ر از دوستانی که خاطراتی د. با کارھای مھم انجنيری افتخاراتی بيافريند و بار دوش کسی نباشد
شريک نمايند تا ندم تا آنھا را با ديگر ھموطنان مانه خواھشممورد انجنير شجاع نجم دارند، صمي

و آنھائيکه با قدرت و نيروی فراوان در پيشبرد اھداف مثبت زندگی  ما ھميشه از انسانھای خوب
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