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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 ٢٣

  تورنتو، کانادا - سخنرانی ثنا نيکپی
  ٢٠١۵نزدھم سپتمبر 

  ِسخنان شفاھی... 

   مقام فرھنگی و ديدگاه ۀنکاتی در بار
 ائی در آئينه اشعارشسياسی خورشيد عط
٣  

  

   
  

  :  نھمۀنکت

  تصور خورشيد عطائی از  پښتنه 

  پښتنه يمه وفا می عنعنه ده

  د خورشيد په شان سوزيږم څه شکوه کړم

  :که ناديه انجمن می گويد ھمانطوری

  من نه آن بيد ضعيفم که ز ھر باد بلرزم

دخت افغانم و برجاست که دايم ( ؛) تابو ھای شناخته شدهتشريح شفاھی در باره(دخت افغانم و برجاست که دايم به فغانم 

  و) به فغانم

  )د خورشيد په شان سوزيږم څه شکوه کړم (

  يا

  دا زما مينه کليواله پښتنه مينه ده
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  ره خوږه ډيره سوچه مينه دهـــډي

 يا

 دا زما مينه پښتنه او غرنۍ مينه ده

 ونۍ مينه ده ـــيــه لــلــپــا خـــدا زم

  

  : منکته دھ

  کلمات سچه دری در اشعار پشتوی خورشيد

 وسيع ۀند که کلمات فارسی را به پيمانم شعری حميد موۀکه در باال گفته شد، شعر پشتوی خورشيد گاھی به شيو طوری

حميد مومند در اشعارش ھيچ نوع حس بيگانگی با الفاظ و کلمات دری . در اشعارش استفاده کرده، مشابه می شود

 :و در يکی از اشعارش می گويدمثال ا. نداشت

  رګو ګورم ګلرخان شوخـټو ستـه غــې پــچ    و چندان شوخـم څــه زه يــر ګلـس تـرګـد ن

   چشمان شوخیوری واړوـاغ په لــه د بــچ   شوخې سترګې نرګس کوز ګوری له شرمه

به  اشعار خورشيد  ه اين کار ھم در اشعارش از فارسی بيدريغ استفاده کرده است کئیبه ھمين گونه خورشيد عطا

  : خورشيد می نويسدًمثال. ويژگی ھای خودش را داده است

 زړه آتشکده شوه سری سکروټی سور انګار ؤ

  يا 

  .آمده است) راشی(قافيه ھای آن  با رديف پشتوی "  د نکريزو پانه"از دفتر شعری ) د زړه ارمان(در شعر 

  .سامان راشی، دوران راشی، خندان راشی، امن و امان راشی، وغيره  و رشک جھان راشی، پايان راشی، ساز: ًمثال

  

  : نکته يازدھم

  حکايت در اشعار پشتوی عطائی 

 را ئی مانند شعرای کالسيک دری چون جامی فردوسی و سعدی در اکثر اشعار پشتوی خود حکايت ھائیخورشيد عطا

  .  حکايت خود شاعر استراویھرمان و قربانی و  شاعران ديگر، در اکثر حکايت ھا قۀعکس شيوه گنجانيده که ب

  )خواږه يادونه(زندګينامه خورشيد در شعر . ١

  : زندګی اشۀچند مثال از چند دور

  :کودکی

  او په غرمه کښې به ادی ډوډې راوړله   ُی دادا کول لوونه ما ګيډی تړلهــچې م

  رې سپرلې کولهـــازه پــه نـــه لـــا بــم  وله ــرځــره ګـــپـــا څـــابـــی بـــه مــک

  :نوجوانی

   سولېی ھيرید کروندې چارې م     سولېی دورې تيریيوالـــد کوچن

  در جوړ پيکی او سرو منګلو سره    لو ملګرو سرهــری خپـــګــازيـــم

  :جوانی 

  زلمو به خوند سره شپيلی ژغول    ډکولیل منګـمونږ به په لپو خپ

  :در دوری از وطن

  ی ھلتهه دــه د کاتــر څــې ھــو چـــ ګیداـــخ     ، ښکلی يادونه می پراته دې ھلتهداسی خواږه
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 خيالی تصوير، ھمه دوره ھای زندگی اش رابيان کرده و بعضی از  از دفتر شعری) څه خوږه ھغه فضا وه(در شعر . ٢

حکايت گونه، پايان غم انگيز سفانه اين شعر أکه مت. طور روشن بيان کرده استه جزئيات حساس زندگی اش   را ب

  : و شعر با اين جمله ختم شده است داشته و خورشيد پايان اين شعر را پايان زندگی اش نشان داده است

  ...)  سلګو سره فنا شوم(

 پايان

 
  

  

 


