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خورشيد عطائی
از شفاخانه ای در تورنتو تا جاده ھای کابل

شنيدن خبر بيماری خانم خورشيد عطائی  ،تعجبم را سخت برانگيخت و اندوھگينم ساخت  .باورم نمی شد که خورشيد
به اين زودی زمينگير شود و از فعاليت ھای اجتماعی و فرھنگی فاصله بگيرد  ،که اميد است ھرگز چنين نشود و بار
ديگر قامت راست کند و تالش ھايش را از سر آغاز کند .
با دلھره و ناراحتی  ،به منزل خانم عطائی زنگ زدم  ،که از حالش جويا شوم  ،اما کسی تيلفون را جواب نگفت  .برای
دختر نازنينش ربيال زنگ زدم  ،ربيالی عزيز ضمن اين که شمارۀ تيلفون دستی مادرش را داد گفت مادرش  ،قرار
مالقات با داکتر دارد می توانم برايش پيام بگذارم  .اين کار را کردم .
عصر ھمان روز بود که تيلفون دفترم به صدا آمد  :گفتم بلی !
صدای ضعيف و ناتوانی از آنسوی خط تيلفون  ،مرا به نام خواند .
صدای خورشيد عطائی بود که برايم خيلی تکاندھنده بود  .صدائی که گوئی از فاصله ھای بسی دور به سختی به گوشم
می رسيد  .صدائی که شکسته بود و کلمات کنده کنده و نفسگير از حنجره اش بيرون می شد  .صدائی که ھميشه رسا و
پر انرژی بود اما چنين ناتوان به گوش می رسيد  .جز از چند لحظۀ زودگذر و کوتاه  ،بيشتر نتوانسم با خورشيد حرف
بزنم .عقده بيخ گلويم را فشرد  .گوشی را گذاشتم و سؤالی بزرگتر از گنجايش جان ،در ذھنم نقش بست  .چرا پروانه
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ھای رنگين کمان چمنستان سرزمين من  ،زود از پرپر زدن می مانند ؟ چرا پرندگان خوش الحان  ،صدای ترانه ھای
شان کوتاه ست؟
در حالی که دو سه جلد مجموعۀ شعر ،از شاعران مختلف را ،زير بغلم زده بودم با دو تن از دوستانم  ،ناجيه طبيبی
و سيمااحمر  ،راھی شفاخانه ای شديم که خانم خورشيد در آن بستری بود .
خورشيد عطائی ،زنی است افراشته قامت  ،بلند باال  ،استوارو زيبا .زيبائی و طرواتش در دوران جوانی  ،زبان زد
عام و خاص بود .
خورشيد عطائی  ،از چھره ھای شناخته شده و فعال در جامعۀ ماست  .کمتر کسی در کمونيتی ما ،با نام او نا آشناست.
فرھنگيان داخل و خارج از افغانستان  ،با نام و اشعار او آشنائی دارند  .اشتراک منظم و مرتب او در محافل فرھنگی و
ادبی  ،شعر خوانی و مقاله خوانی ھا و نشر مجموعه ھای شعری اش از شمارخاطره ھائی ست که در حافظۀ کمونيتی
ما ماندگار و پا بر جاست.
زندگی خورشيد عطائی  ،فراز ھا و نشيب ھای زيادی را طی کرده است  .وی در کوران زندگی شخصی و
خانوادگی ،سرد و گرم زياد را چشيده است .فوران سختی ھا و رنج ھای دراز مدت و بيکران ،چه بسا در کمين او
بودند تا سير زندگی اش را به سوی يأس و نا اميدی سوق بدھند  ،اما مقاومت و ايستائی بی بديل وی در برابر اين ھمه
ناماليمات باعث گرديد که اين زن خردمند نه از دريچۀ بدبينی ،بلکه خوشبـــــينانه به سوی زندگی لبخند بزند و سخت
سر و پا برجا  ،با رنجھا و اندوه ھايش مبارزه نمايد .
وی از آوان جوانی  ،تنھائی و تنھا زيستن را به سختی تجربه کرد  .وی به تنھائی زندگی کرد  .به تنھائی سفر کرد و به
تنھائی بار سنگين مھاجرت را ھمراه با حمايت از دو کودک نوپايش  ،تحمل نمود .
خورشيد به عالوۀ اين که زن فرھنگی ،قلم به دست و شاعر است  ،فعال اجتماعی و مددگار زنان بيوه و يتيمان در داخل
افغانستان نيزمی باشد  .سفر ھای او در داخل افغانستان  ،با تالش ھای فراوانی ھمراه بوده است که قابليت ارجگذاری و
سپاس را دارد.
چند سال قبل وی در حالی که از بيماری طاقت فرسائی رنج می برده و ھنوز گوشت تنش از اثر تيغ جراح شفا نيافته
بود که به سوی افغانستان سفر می کند .در آن سال  ،خورشيد  ،با شھامت تمام  ،جان و تن پر دردش را  ،فراموش می
کند تا اندکی به درد بی درمان بيوه زنان و يتيمان وطنش مرھم گذارد .
تأسيس مکتب برای کودکان يتيم  ،کمک ھای خيريه  ،فراھم آوری خوراک و پوشاک برای زنان بيوه در دھات و
روستاھای اطراف کابل از کار ھای برازنده ايست که انجام داده و تاکنون انجام می دھد.

خودش در اين زمينه چنين می گويد ) :در شھر ھائی چون کابل و مزارشريف ،قندھار  ،جالل آباد و ھرات جمعيت
مردم بيش از حد است و دفاتر دولتی و مؤسسات خارجی نيز بيشتر در ھمين شھر ھا متمرکز اند پس به ھمان پيمانه
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برای مردم کار و کاسبی نيز وجود دارد  .اگر در شھر ھای بزرگ زنان و يا کودکان و ريش سفيدان دست به گدائی می
زنند  ،سر انجام کسانی پيدا می شوند که برای اين گدايان پولی و يا سکه ای بدھند  ،اما گدائی در دھات و روستا اگر
امر نا ممکن نيست اما فقر و نيازمندی بيش از حد قابل ديد است  .پس بھتر است تا کمک ھای خيريه بيشتر به زنان و
کودکان دھات صورت بگيرد تا نيازمندان روستائی نيز سھمی برده باشند.

من اساس کار ھای خيريه ام را بر ھمين مبنا گذاشته ام  .از ھمان ابتداء  ،تا حد توان و امکاناتم تالش نمودم که روستاھا
و دھات را کمک و ياری برسانم  .کودک روستائی  ،کمتر از کمک ھای خيريه مستفيد می شود  .کمتر از اين طريق
به حمايتی دست می يابند  .کمتر برايش کتابچه و قلم فراھم می گردد  .تا جائی که من اطالع دارم بيشتر مؤسسات خيريه
ای که از سوی کشور ھای جھان و انجو ھا حمايت می شوند در شھر ھای بزرگ متمرکز اند تا در دھات و روستاھا .
مراجعی که اين کمک ھا را بايد به مستحقين آنھا برسانند نصف بيشتر اين کمک را اختالس می کنند و در بازار سياه به
فروش می رسانند  .لھذا با تجربه ھائی که من از سفر ھايم دارم  ،حتا کودکان دھاتی که در اطراف شھر ھای بزرگ
موقعيت دارند از اين کمک ھا چندان مستفيد نمی شوند چه رسد به دھات و روستا ھای دور افغانستان  .به ھمين دليل در
عده ای از روستا ھای دور افغانستان  ،صنف درسی کودکان در زير سايه ھای درختان و يا ھم آفتاب سوزان برپا می
شود  .حتی آنھا سقف گلينی برای درس خواندن ندارند (.

تأسيس يتيم خانه در  -قلعه چه ) -بينی حصار کابل( از شمار خدماتی ست که خورشيد عطائی سال ھای متمادی برای
رشد و فعاليت و حفظ آن زحمت کشيده است  .کمک به زنان بی بضاعت و مستحق دھات اطراف کابل  ،توزيع کتابچه

afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

و قلم و آرد و روغن و برنج و دوا برای کودکان مکاتب  ،از برنامه ھای ھميشگی و دايمی خانم عطائی بود که ھيچ
زمانی از انجام آن غفلت نکرد .

وی در بخشی از سخنانش چنين گفت :
)زمانی که اولين عمليات را در شفاخانه گذراندم و عمل موفقانه پايان يافت ،ناچار بودم که مدتی زير نظر دوکتور
معالجم باشم  .روزی دوکتور برايم گفت که دو ھفته برايت تعطيلی می دھم  .می توانی استراحت کنی  .من که در
انتطار چنين لحظه ای بودم  ،بالفاصله برايم تکت سفر به افغانستان را تھيه کردم و برای شش روز  ،افغانستان رفتم .
قرار بود که در اين سفر برای يک تعداد از زنان خوراکه و برای تعدادی از کودکان مکتب  ،کتابچه و قلم برسانم .
زمانی که برگشتم دوکتور معالجم از استراحت دو ھفته ئی رختصی ام پرسيد  .برايش گفتم که برای شش روز
افغانستان رفته بودم  .داکتر عصبی شد و گفت  :تو مگر ديوانه شده ای ؟ می خواھی خود را بکشی ؟
به سويش خنديدم و گفتم  :چاره نداشتم  .کودکانی منتظر من بودند  ،بايد سريعا ً خود را به آنھا می رساندم (.
خورشيد عطائی صاحب دو مجموعۀ شعری به نام ھای )) دود دل (( به زبان دری و مجموعۀ )) خيالی سفر (( به زبان
پشتو است  .وی از دوران کودکی و نوجوانی به شعر و ادب عالقۀ فراوان دارد .بيشتر زمان اشتراک او در محافل
شعرخوانی  ،به دوران سال ھای نوباوگی اش می رسد  .وی در آن سالھا  ،شيفتۀ آفرينش شعر و ديکلمه و مشاعره بود
و اين آرزو روز تا روز در قلبش بزرگ و بزرگتر شد و به شگوفه نشست .
خورشيد بعد از پايان تحصيالت  ،به عالوۀ اين که گوينده و نطاق راديو افغانستان بود ،در کتابخانه عامۀ کابل ،نيز
کارمند و يک کتابدار موفق بود  .به ھمين دليل  ،وی برای تجربه اندوزی در رشتۀ کتابداری  ،مستحق بورس يک سال
تحصيلی در کشور اتحاد جماھيرشوری شد(*).
خورشيد  ،پس از چندی به کانادا مھاجرت کرد و برای سر و سامان داد به زندگی خود و کودکانش تالش ھای فراوان
کرد .
خورشيد عطائی  ،زن متواضع  ،کم سخن و بی مدعاست  .از شھرت طلبی بيزاراست  .جز دو دختر جوانش که به مادر
خود عشق می ورزند و در سال ھای بيماری مادر  ،از ھيچ کوششی برای بھبودی مادر دريغ نکرده اند  ،ديگر کسی
در اطرافش ديده نمی شود  .اما ھمت و مقاومت خورشيد  ،در برابر مشکالت بلند تر از قله ھای ھندوکش است  .با آن
که روی بستر بيمارستانی در تورنتو افتاده  ،کبوتر خيالش در آسمان ھای کابل بال و پر می کشد و رؤيا ھا و
آرزوھايش جز مھرورزی و ھمدلی با کودکان يتيم وطنش  ،چيز ديگری نيست .
تصميم دارد با برخاستن از بستر ،بار ديگر به سوی کابل پرواز کند تا دنبالۀ برنامه ھای خود را اجراء و به عمل
آورد.
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ھم اکنون صدای گام ھای خورشيد را در جاده ھای کابل می شنوم که ھاله ای از اميد ھا  ،لبخند ھا و شادی کودکان و
زنان روستا ھای اطراف کابل  ،در گردا گردش  ،موج می زند .
پايان

)*( يادداشت:
به مثابۀ مکمل گزارش باال بايد بيفزائيم:
در جريان تماس مستقيمی که يک تن از گزارشگران پورتال با خانم عطائی در بيمارستان گرفت ،خانم عطائی به ارتباط
مدت اقامت و ادامۀ تحصيل شان در شوروی آنروز افزودند:
بار ديگری نيز برای مدت بيش از  ۵سال در شوروی به تح صيل اش تغال داش ته ،موف ق ش ده ان د از آنج ا لي سانس و ف وق
ليسانس شان را در رشتۀ زبان شناسی به دست بياورند.
ادارۀ پورتالAA-AA
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