
 

 
 داکتر خاکستر

 ازستايشگر مرد سر گردنه

ماشيندار پی کا ابار عاصی هق  

های شصتسال  

که  نب دانشکده حقوق ج، در چمن هارعاصی را ديدم يکجا با فرهاد دريا ق، نخستين بار ،تابستان سال شصت و دو
جوان بوديم و دل در گرو شعر و .بر جا گذاشت  پايیو در ما تاثير دير در باب شعر چيزی گفت ، صريح و تلخ گفتار
که سخت  استرا برايش برگزيده " عاصی "  ، تخلصيا که همين نوذر الياس " عظيم " ميگفتند . شاعران داده بوديم 

آشنا ن گرا د اب ، اورا کم کمک" فرشته جان " ای ترانه معروف می او با فرهاد دريا و دوبيتی هدهم. .به او ميخواند
به شهرت دست يابيدند وچه مايه ها که از ره کوبيده نشده ای را پيمودند و  در توازی با همديگر  هابعد  کهکرده بود 

.خودبر جا نگذاشتند   

که در کميته مرکزی حزب گوارانه خانم پلوشه ربار بار او را ديدم ، گاهيکه به کمک دريا و الطاف بز،  پسان ها
که  يادم نميرود  ، باری نيز زير بيرق را ،بی هيچ درد سری بگذراند و،توانست خدمت منزلتی داشت و با دريا قرابتی 

 ، یدوستبه کمک  که برای من خواند ، را در دفتر هفته نامه پامير"شعر معروف همه جا دکان رنگ " رازق فانی " 
شکند و طلبگار در يک دو جا ميآن وزن :کاپی کردم و به دوستان دادم و نيز به عاصی ، که خواند و گفت  چند آنرا

 ماندگار سروده ایآن ءزش بيش بها راز ا ميدانستيم که که راست ميگفت و اما " يک  کران است که آنرا راست کند
هرگز از حدود تعارف بيشتر نشد و من به همين  ، "تفکر حاکم " تمايلم به  برخورد او با من به علت .هدنمی کا هرگز

،ره و رسم دگری داشت که ما بر آن وقوف داشتيم ،او در کابل زنده گی ناعت داشتم ، شاعر دوست داشتنی من ق
سالمت او مطرح بود تا  ، برای همگی امادل در جايی دگری داشت و سرباز دولت بود ، و ،زير چتر دولت ميکرد

يشتری ، با اعتماد ب او ادگاه زاما همو با آنکه عضو حزب بود ، " محب بارش "دوست من با  .رفتار سياسی او 
.جنگ است و از وطنداری گريزی نيست:گفتم ميودم خبا .برخورد ميکرد   

 عکس غازی مرد را ديدی ؟

و پس  و به گونه غير دولتی گرامی ميداشتندرا  ظحيدری وجودی در رستوران محقر سينمای آريوب ،حاف ترظازير ن
، به دنبال چيزی است که  "دوکتور " سياست های  آزادی ،و به وضوع ميشد پی برد که عاصی  در سايه هااز  سال

 در همان روز يادم نميرود که..ميزد  تسخر به آن و خودکه به او نمی زيبيد  بپردازد"سياست تب زرد  "بهبتواند با آن 
 با امابا پنهان کاری و   انگاشته ميشدتابو  آنروز ها حمل آن که را "مسعود "تصويری از " ولی تالش "بازيگر سينما

و عاصی با لبخند پيروزمندانه رو به من کرد و گفت  ¸ نيز"  بارش "ن وم اشتياق تمام به عاصی نماياند و با شتاب به
 شزد به علت رفتار تفاخر آميي،شا و ازحرکتش خوشم نيامد و نمی دانم چرا"ها "عکس غازی مرد را ديدی ؟ که گفتم :

او به فراست دريافته بود که ،حاکم بعدی . که دلگيرم کند شد ای ،انگيزه عوديا شايد چهره جنگجويانه  مسظه وحدر آن ل
دگران نيز و اما عاصی يک  ، غزل زيبايی را خواند بود که يکی دو همانروزدر  " .ردنه گمرد سر " کسی نيست جز 

.جاگذاشتو صريح ، در ما تاثير ماندگار بر سر و گردن بلند تر از دگران و با آن صدای تلخ   

 

 سالهای هفتاد



عاصی  اينکهو  ، بود رکندهسفر ب رختتازه ازکابل  که مدوست شاعراز زبان  که شنيدم و  غربتاينجا بودم ،در در
در  ، شورای نظار پلنگیمعروف به   هبا لباس ويژ و گشته است شيفته مسعود به دولت ربانی بسته است و ، دل يکسره

 آه ودر و "مرد سر گردنه "  بيشتر برای آنهمو ميخواند وهم اگر بشود گفت شعر سياسیاهر ميشود و شعر ظتلويزيون 
در همان سال ها بود و. گرددخوار  چراچنين ميکند و نکند که در انظار مردم در ميان اينهمه کشته وزخمی  افسوس که

از برابر ديده گانم  ، های کوتاه که شنيدم شهيد گشته است واز چگونگی و جزييات آن بعد ها آ گاه شدم و آن ديدار
 بی آاليش محضر :در ذهنم تداعی شد  ل خواندن هايشززبان صريح و عاصی گری و غو  گذشت و زنده گشت

همانجا بود که ، که هرگزآنرا دنبال نکردم م وزن شعر بياموز تا مرفتميکه در کتابخانه عامه ،  "حيدری وجودی"
خواند و مي ، تازه سروده شده اش را هایو غزل دوبيتی  نشست ،دو سه میآمد و یم با همان شتاب هميشه گی گاهگايی 

آن  آمدو از مولوی چيزی خواند و " رحيم رفعت " که با زنده ياد  " پدرام"  همين منزلدرو.  گشتميبا همان شتاب بر
ستن ارسم به پا خ  مجبور مان کرد به پا خيزم زيرا که ،پای مولوی در ميان بود و او ، مست و الست هميشه" رفعت "

" چرخ پيشش سپر انداخته  "و غزل  مدآچشن فراغت از دانشکده يادم آمد که با دريا .ما نمی دانستيم  شيوه کرده بود و
دم آمد، گاهيکه کارت دانشکده را از ودهمزنگ يا.را خواند و چه کف زدن ها و تحسين و آفرين ها که در پی نداشت 

بودم که عاصی آمدو با هزار دليل رهايم کرد و تا خانه "چنه زدن " ياد برده بودم و با گروپ جلب و احضار در 
کفاره "کندک تجمع "در  را کردم و يک شب بعد ها غفلت نکنم ،که دگربارههمرهی  وسرزنش ها که جنگ است و

   . پرداختم

 

و نه هشتادسال سيزده حمل   

که عاصی چگونه از  و نشانی آنرا فرستاد  از فيلم چند ثانيه ايی يادکرد ، همين ديروز بود که دوستی با هزار حرمان
پس  با اسلحه نيمه ثقيل آتش ميگشايد ،،  مسعود فرماندهمخالفان  بر هم شايد يا  بروی خانه ها و ، فراز برج تلويزيون

هر چند برسم تفنن ،پشت "عاصی "مگر ميشود .گفتم خواب ميبينم و در کابوسی گرفتارم که  بود فيلم بار بار از ديدن
ان  هنرش رمی با جنگاودهممگرآتش بگشايد ؟    "مرد سر گردنه "  آن ،بروی دشمنان" پی کا "ماشين دار روسی  

؟همين است   

http://www.youtube.com/watch?v=NCfwYSCOWp4&feature=related :ک کنيد ياينجا کلبه   

١:۴٠دقيقه   

.نمايه ميکند " مرد سر گردنه " عاصی به تکرار و به گونه نمادين ،مسعود را در سروده هايش •    

.نوذر الياس در کاناداست و اگر اشتبا ه نکنم ،عاصی آموزه های نخستين را از او فراگرفت  شاعر و نويسنده•  

 ،به علت سانحه هوايی در باميانآقای غفورزی رحيم رفعت مترجم و نيز مسوول کابل تايمر ،يکجا با نخست وزير دولت ربانی • 
.جان سپرد  

تب زرد سياست وتعبيری از عاصی•   

 

 

 

 


