
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

  
  شريفه شريف: نويسنده 

    ٢٠١۵ جوالی ٢١
 

 :مرگ خورشيد عطائی
 آخرين شعر

 

. ی ديگر متمايز می کندو يک زندگی را از زندگ يک انسان را از انسان ديگر.  انسانی است ۀانديشمندی و تفکر معجز

ر می دھد و اذھان  بسياری ديگر را به تفکر و ييگی ھای  ديگران  را تغانسان ھای متفکر و پرسشگر، زندزندگی 

زير و چشم بسته را به ه الھی به شمار اينگونه انديشمندان و اين زندگی ھا که پيـــروان سر ب. دارد  پرسش وا می

  .دارد  افزون باد درنگ وامی

  .  زندگی و زنده جان است ھم می تواند متمايز و اثر گذار باشد رما  مرگ که پايان ھا

مرگی تحرک بار و   . شاعر ، ژورنالســـت و فعال اجتماعی از اينگونه مرگ ھاست – ئیمر گ روانشاد خورشيد عطا

  . خاموشی ای گويا 

  . راسته ای ھم داشته استآ ۀرام و انديشآانی بدون شک که وجد.راسته بود آرام و آ زنی ئیروانشاد خورشيد عطا

زاده آخواه ، انسان دوست و زن دادال ھای يک ؤجواب س زندگی خورشيد ،. ذھنش پرسشگر و روانش پويا  بوده است 

  .ر ييال بزرگتر پيشرفت و تغؤبود و مرگش س

ھمانگونه . ساخت  ئی و پويائیيستا کھنه و نو و ا– خود را  جدال ميان تحجر و تحرک ۀگاھانه جنازآ ئیخورشيد عطا

 بود برای حضور و پذيرش زنان در مسير راه ئیش ايستادگی و دادخواھی برای زنان بود ، مرگش راھگشا اکه زندگی

  .   بند ھای  تولد تا مرگ 

تران خورشيد وقتی دخ.  غازی اثر گذار آپايانی بود دردناک  با .  چند حادثه و رويداد بود ۀ خورشــــيد  مجموعۀجناز

کيد وايستادگی در ميان نھی ھا و مالمت ھای مرسوم باز کردند و تابوت اين زن زيبا و أو زنان ديگر راه خود را با ت

ت می  بخشيد و از پشت أنان  دلداری می داد،   جرآ خورشيد خاموشانه  به ئیگو زاده را روی شانه ھای خود کشيدند،آ

  .ابر ھا لبخند می زد

 خورشيد شاھد ۀنروز جنازآرامگاھش در دل دارم ، در آھم حسرت ناتوانی  مشايعت پدر عزيزم را تا من که ھنوز 

گی  قلمرو ھای زندطبيعت، زمين و . روند  بودم چگونه زنان  گام به گام به زمين نزديک می شوند و با زمانه پيش می

اما تقسيمات .  زن و مرد نمی شناسدزندگی و مرگ. عاطفی و اجتماعی را ميان زن ومرد تقسيم نکرده است 

راه .  را به مردان سپرده است ئیرا از ھم جدا کرده و فرمانروا" بيرون"و" خانه "پدرساالرانه است که قلمرو ھای 

ھا به اين قلمرو ھا  را کسانی  تجاوز به حريم خود و عنعنات می پندارند  که  خط کشی ھا  و سرحد " سياه سر"يافتن 
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 برای شکستن یری و ھر درخواستييبرای اينگونه افکار  ايستا ، ھر تغ.  ال و درنگ  پذيرفته اندؤ  را بدون سبندی ھا

  . و بيگانه پرستی شمرده می شود ئیدر ھای کھنه وبسته ، پرخاشگری ، پررو

دختران و .  در ميان جنگ و جدال  انديشه ھا   ورقی در قانون سرحد ھا زده شد ئی  خورشيد عطاۀ درروز جناز

 ۀش در منزل و در بيرون ھمراه و ھمراز بودند ،  توانستند او را تا خان ادوستان  خورشيد که با او در زندگی و بيماری

" سياه سر ھا دور باشند–زنان " نکه  در ھر چندقدمی با ھشدار ھای ذھنی و مرسوم   آش ھمراھی کنند با  اابدی

  . درنگ می کردند

بيشترين اين رسوم را مردم ساخته اند و با .   عدی دارد شادی در ھر جامعه ای رسوم و قواغم و  مرگ و تولد و بيان 

رسوم ستونی در ساختار  عاطفی و . ر پذيرھم  می شوند يينسل ھا دست به دست می شوند و   پا به پای نسل ھا  تغ

و واقعيت ھای  جامعه سازگاری کند و ميان   -مرد و کودک  زن ،–نجا که با زندگی مردم آتا .  اجتماعی جامعه است 

  .راميخش آ پذيرفتنی و -  فرھنگی است ۀ طبيعت وعواطفش سدی وسرحدی نسازد ، اويز-انسان 

. و صدای زنان در اجتماع خورشيد گشايش ديگری بود برای  جای ۀسخنپردازی زنان فعال و انديشمند تورنتو در جناز

وليتی دست يافتند که مادر شان و ؤ دستان خود به خاک سپردند، به انجام مسوقتی دختران خورشيد مادر خودرا با

با خاطره ھای اندوھـبار و قلب ھای  سنگين  از درد  به خانه  ھرچند شايد. طبيعت روی شانه ھای شان گذاشته بود 

 خورشيد ھم ۀ جنازگانت کنندمشايع. وليت را از شانه ھای شان  برداشته شده اند  ؤبرگشته اند ، اما   بارسنگينتر  مس

. خواھی نخواھی با دل ھای کم و زياد اندوھگين اما انديشه ھای پرسشگر و پرخاشگر به خانه ھای خود برگشته اند 

خورشـيد با مرگش انديشه .  انسان از خودش و جھان  ئیداشتن، قدم ھايست در  راه شناساپرسش وا ھمين  به تفکر و

خرين آمرگ خورشيد . وازه   بيان کرد آ خودش را خاموشانه اما پرۀ و جواب ھای يافت.ھا را به پرسش برانگيخت 

اميدوارم که در  پرتو اين درخشش راه  زندگی . خورشيد در مرگش درخشيد .  شعری برای زندگی  . بودسروده اش

  . خورشيد ھای ديگر  روشن شود 

  ! يادش گرامی باد ،روانش شاد

 

 

 

 


