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  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
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 Social اجتماعی

  
  ثنا نيکپیداکتر 
  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٢

  تورنتو، کانادا - سخنرانی ثنا نيکپی
  ٢٠١۵نزدھم سپتمبر 

  ِسخنان شفاھی... 

   مقام فرھنگی و ديدگاه ۀنکاتی در بار
 ائی در آئينه اشعارشسياسی خورشيد عط
٢  

  

   
  

  :  چھارمۀنکت

  در دوری از وطن 

اگر اشعار دھه ھای اخيرش را مطالعه .  استئیدوری از وطن از انگيزه ھا و سوژه ھای مھم شعری خورشيد عطا

 گرچه اين دسته اشعار خورشيد زياد است که در.  دوری از وطن خلق شده اندهکنيم ھمه در اندوه، فراق، درد جانکا

 نمونه يک شعر وی را تقديم تان می ۀگونه ينجا بادر . قالب ھا، اشکال، و چوکات ھای مختلف شعری سروده شده اند

  .کنم

  یوا نه آوازونه بيګانه دــری خـفل  کې ھـمح    یونده او سازونه بيګانه دــ بې خیونه دــبزم

  ګانه دیـ کاروانونه بيیوــ په کې نېـنا چــآش    ړمـه کاروانونو ته سالم کــه ځمــار په تمـد  ي

  یګانه دـرابونه بيــ شیږـيـاتـه مـده نـنـې تـچ     دمهـل مسته ګرځيــو به تــرابــله د شــيــه ھـپ

  یه دـراغونه بيګانــه چــروانې تــی پــنــد مي     ې په مکتب کې د وفا سبق مې  زده کړــد مين

  ه دیـونه بيګانـخه ورک دی کتابــاستاد را څ     وېـ شله چا نه ګيله وکړم چه ويرانې مدرسی
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  : نکته پنجم

  اشعار زنانه  در آثار خورشيد عطائی

ِکه فروع فرخزاد به شاعر شعر زنانه در زبان فارسی معروف بود و شاعری چون بھار سعيد از شاعران  ھمانطوری
.  ھم سھمی را در زمينه داشته استئیرتيب خورشيد عطاافغانستان در اين راه قدم ھای استوار برداشته است، به ھمين ت

دقيقتر بايد گفت که شايد اولين شاعر پشتو باشد که در عصر مالساالری ، طالب محوری و جھادبازی، عشق زن و .

  .مرد را از زبان زن بيان کرده باشد

ت خودش و سطح دانش و فرھنگش  اين دستاورد خورشيد را دستاورد نگويد و شايد ھم کسی بنابر برداشیاشايد عده 

ولی من به صفت انسان آزاد انديش و حامی کرامت و حقوق . منکر اين نظر باشد که زن حق ندارد شعر زنانه بسرايد

خورشيد در اين مورد راه درازی را طی کرده که ديگران بعد . دانم  بزرگ میی خورشيد را دستاوردۀزن اشعار زنان

  : اين صفت خورشيد می نويسدۀسليمان راوش در بار.  بوداز سال ھا ھمگام او خواھند

  ." شھامت زنانۀ بی نظيری داشتئی خورشيد عطا "

  : دارد که  می گويدئی زيباۀخورشيد شعر زنان

  کلولــې ګلونه ښــه کی مــه سينــه  پــدا ورک     د سينې شومه ورکهی ځنګل کیګريوان نه د

  ه ښکلولــا السونــا ستــږ مـــه د غيــمــه تــپ    ېـلی نشغيږ کی ما نيو: تا غلی شان وې ماته

  ونه ښکلولـ ستا ټول اندامیه مــه ټول شپــچ      اه ګاره معترف يمـکلول وی ګنــاه که ښــنــګ

  يا

  اروــټ په اشـه پټ پــړمـــی وکـــ ولیــئدا زه    خورشيد چې توده مينه کړی جھان سره ښکاره

 

  : نکته ششم

  ن تراژيک و غمناک در اشعار عطائیپايا

 پايان ئی حتی اشعار شاد خورشيد عطاچنانچه می توان نوشت پايان غم انگيز دارد ئی اکثر اشعار خورشيد عطاًتقريبا

 ، عيش، نشاط و عشق سخن می گويد و ئی از زيبا،خيالی تصويردر دفتر شعری ) پسرلی (ۀاو در سرود. تراژيک دارد

  :گردد و می گويد به زندگی اصلی اش، به زندگی مردم و وضعيت وطنش برمیدر سطور اخير شعرش 

  و کیــورونــی په کــا د کلــالی زمــوشحــته خـــنش    وشحالوی نشېـــی خــا زړګــه زمــرليــه پســدروم

  یخلی په عشقونو ک د خورشيد ذرې اور وایزړه ک     یادا کې شـانـ کی میرلـــن د پســـې د وطـــاد چــي

زيرا در خط اول علت و در خط دوم . دياليکتيک است. در اينجا علت و معلول در دو فرد اول پيوند دياليکتيکی دارد

  . معلول را بيان و در ادامه آن آنھا را تشريح کرده است

خورشيد . ه استاين ويژگی توسط خود شاعر خط کشی شد) زما کلی (ئی خورشيد عطاۀ چاپ ناشدۀدر سرود: ًمثال

 شعر با ذکر ۀ خاطرات خوش زندگی دھکده اش را در گذشته ھای دور بيان کرده ولی در نيمۀ در اين شعر ھمئیعطا

 ۀ بار و دردآور کنونی ناشی از دوری وطن را به تصوير می کشد و ھمترا جدا و زندگی رق آن) خو اوس؟؟؟ (ۀکلم

  . می گيردترات منفی امروز را به حکايييتغ

  

  :  ھفتمۀکتن

   ديد عطائی در شعرۀارزش شاعر در سيمای خودش و ساح
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  وړومـه ګلونه جـو نـونــن نظمــن رنګيــرنګي    وړومـاس نه می  شعرونه جــشاعره يمه احس

  ه  جوړومــې سرودونــو کــزمــی زمــنــد مي    تصوير د حوادثو چې مې سترګو ته ودريږی

  ونه جوړومـه چراغــا نــښنــريــی د بــنــد مي    دې بليږمـعل غونــکی د مشــاريــوره تــه تــپ

  لونه جوړومــه لعــو نــکروټــی د ســنــيــد م     مه سينه کې می د مينې اور بليږیـخورشيد ي

  

  :  ھشتمۀنکت

  نازکخيالی و تشبھات زيبا

 از آثار حميد مومند ئیلعه خورشيد عطايعنی مطا. ر استأثمند متو از اشعار حميد مئیاشعار پشتوی خورشيد عطا

دو نوع مشابھت در اشعار خورشيد و حميد مومند ديده می شود که يکی  .  بيشتر و پيشتر از ھر شاعر ديگر بوده است

اين خصوصيت در اشعار پشتوی خورشيد تجلی بيشتر نسبت . در نکات بعدی تشريح خواھد شد و دومی نازکخيالی است

  .اردبه اشعار دری اش د

  : ًمثال

  :می نويسد) خيالی تصوير(دفتر شعری ) د ښځی کرامت( زن در شعر ۀدر بار

  روان يې په لطيف بدن کې جوړ د عشق کاروان دی   ځه جوړه شوېـــق نه ښــته د عشــريښـکې پــمــد ځ

   بسيار زيباۀيک نبشت

  ښه چی د دی نه کباب راغیغه غوــدل کا ھــسوزي   د زخمی زړه په دردونو ھر څوک کله پوھيدی شی

   دھکده اشۀدر بار

  ډه شومه سخته پښيمانه شومهـه کــا چــه تــل    ی ژوندهــا د کلـرو زمـاطـو خـومـصـای مع

  ه ډکه له ارمانه شومهــه ووتمــرې نــی تــچ   ژوند خو يوازی ھم ھغه و چې په کلی کې و

  : معنی استۀشعر فشرد

  ونه لټومــعر کې ادبــو شــو يــه يــتا پــدا س     خزانه يېد عشق نه جوړه شوې د شعرونو

   لعلونه لټومیکلــې دې زه ښــو کــعرونــش     ی نازک خيالیــې ادبــرم کــ د زړه حیرـل

  . ديده می شود" نازک نازک خيالونه " و آھنگ در شعر ئیھمچنان امواج پی در پی زيبا

 څنګ ته بلهد شپی زړه کی کراری وه او ډيوه می 

  ھم راغلی می ؤ الس ته يو کتاب ؤ د شعرونو

   شاعر راته آشنا ؤیله عنوان څخه می ښکل کړ چ

  بيا می کيښود د پاس په سترګو

  پوره شپه می ولستولو

  له دنيا څخه ووتم

  په ګلزار کی د شعرونو

  لور په لوری ګرځيدمه 

  او احساس می انسانی ؤ ډوبيدمه 

  پاکه مينه ؤ، اخالص ؤ

  اعر د زړه ګداز ؤ  د ش
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ی که از آن ئھم ھمين خصوصيت آھنگ و ھماھنگی ديده می شود که به آھنگ ھا" د بـتانـو څه ګـناه وو" شعر ويا در 

  .رپ ساخته می شود مشابه و ھم آھنگ است

   ډکه له مسکا ووئیخوله 

  ورانـول يـې نـا روا وو

  د بـتـانـو څـه ګــناه وو

  ادامه دارد

  

  

 


