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 عاصی تنظیمی -عاصی فرهنگی
 (به مناسبت بیست و سومین سال مرگ عبدالقهار عاصی)
ن آهنگ هاي مختلف و بیشتر دودر اوج شهرت قرار گرفت. او با سر« دریا»، فرهاد در دهه ي شصت خورشیدي

تحفه  و دوستدار سرزمین را نوازش داده، افتخار و سرور را براي آنان ، تن و روان هر افغان آرزومند صلحمیهني
 داد.  مي

گوناگوني وجود دارند  ؛ در حالي كه ضمایمانجامد از همه به معرفي و شهرت آواز خوان ميبیشتر  ،هنر آوازخواني
شود. آهنگ  آهنگ ميرسانند. شعر، مهمترین ستوني ست كه باعث استواري و استحكام  كه این هنر را به اوج مي

  ، آشنایي اندك داریم. ي با ستون هاي آهنگ هاي زیباي او، وله ایم و خواهیم شنودها و آواز دریا را بسیار شنید
در گذري از زمان، آهنگ هاي دریا را تكیه گاهي بودند كه ، آرزو و اصتتتتالت ستتتتتوني با تركیبي از فرهنگ، محبت

سیار نمانددر شكل قامت ستون ، جزو جدا ناپذیركلیت معنوي؛ اما در ، ب ناني كه ، چفرهنگ این سرزمین است. این 
 . می رسند، به اوج كه نابساماني هاي آن ی ستنیرومند بود، عصیاني بر روزگار

ش ا ، فرزندانمعاصر كشور كه دره ي زیباي كجكن از كجكن )پنجشیر( است. در فصلي از تاریخ« عاصي»قهار 
کرده بود، براي خالي نماندن ، راهي میدان هاي ستتتیاستتتت، نبرد و جهاد یت و عزت كشتتتورراي پاستتتداري از حی را ب

، می افزاید و با ابتکار، بر فرحت ادب اصتتتتي را  ت دیم مي کند و این هدیه، در یك زمان كوتاه، عی اشحدود فرهنگ
 درخشد. می ، جدید سرمشقهمانند یك 

براي كستتتب دانش  یمناستتتب همانند مناطق روستتتتایي، محیط، درهر طراوت آن، این وطبیعت پ   کجکنباوجود زیبایي 
 آید و آموزش هایش را در پایتخت دنبال مي ش به كابل ميا هاي نوین و آموزه هاي عصتتري نبود. عاصتتي با فامیل

 .یابد ، محلي ست كه عاصي با سند آموزش عالي از آن فراغت ميكند. فاكولته ي زراعت
، فاكولته ي زراعت سر درآورده ، از ی كه بیشتر از رنگ معنویت، آب مي خوردندهای كه چرا جواني با اندیشه این 
 ت افغانستان همخواني دارد. یع، اما با طباست انگیز گفتش

شتتتورترین آفریده هایش را  ردارند پ   ، متعهدانه وامياند كه او را، دو عنصتتتر مهم شتتتعر عاصتتتي طبیعت و ستتترزمین
 ها داشته باشد.  براي آن

، یرد كه هر لحظه اي براي تغییرات و بحران ها، آماده استتتتگ اوج توانایي هایش در اجتماعي قرار ميعاصتتتي در 
 را حفظ نماید.  شولي نتوانسته است آرامش

با كودتاي وطنفروشتتان و كه   ی، امیدواري مردم براي پایان مصتتیبت هایخورشتتیدي 1371تحول هشتتتم  ور ستتال  با
 درگیر ستتتتتیاستتتتتت ها، كردار ها و حركات، بار دیگر یاس مبدل شتتتتتدند و ملت افغان خداستتتتتتیزان، آغاز یافته بود، به

 رض، رنج ها و مصایبشوند كه از غرب شروع  و تا دست اندازي همسایه گان فرومایه و مغ ناجوانمردانه اي مي
 سازند.  ، طوالني ميرا به جبر ما

پوشي  شود كه با چشم رو ميه ، با عصیاني روبودنیز ب، عصیاني در برابر جفا هاي گذشته عاصي كه با اشعارش
، بخشتتتي از زنده بود. هجرت رابر ملت ماب ، ستتتتمي بزرر دري و دستتتت درازي همستتتایه گان نابكارجامعه ي جهان

 شود.  ، راهي ایران مياست و او  با اندوه بسیارگاني عاصي را ساخته 
تواند امانت افغان هاي ستتتتلحشتتتتور و با عزت  را  نمي ،شتتتتوري كه براي فرهنگیان و مردم ما، هرگز ناآشتتتتنا نبودك

 . عاصي با ناراحتي و نارضایتي از ایران بازگشته و دوباره به افغانستان مي آید.پذیراي خوب باشد
، ، معین، عمید، دهخدا«صفا»هللا  ، ذبیحگیان ناموري چون ملك الشعرا بهارهاست به واسطه ي فرهن كه سال آن با 

ادبیات جهان، احاطه ی بیشتتتر داشتتته باشتتیم، اما بستتتر اجتماعي  و همانند آنان توانستتته ایم بر دانش زبان و آگاهي بر
فراهم آورد كه  این ستتترزمین را مانند نیز ، نتوانستتتته استتتت  قناعت آن مهاجران اندیشتتتمند و فرهنگي افغان را ایران

 دانستند. مي« آرمان شهر زبان دري»
یخ  به قید آورده استت را دوستت ندارند و نیز تار «!؟خراستانیان»، كند كه مردم پارس ایت قدیمي حكایت ميیك رو 

شتتتمرده و در برابر حرکات تجاوزكارانه ي ، داستتتتان ها و حماستتته هاي همستتتایه ي غربي خود را به هی  كه افغانان
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شتتعور آنان، جا  ، فكر ودر تاریخ« یاس»ه ي با ترستتیم كلم ، كوشتتیده و حرمان تستتلط آنان بر خاك هاي خود راآنان
مستتتتاله اي را بازگو  ،هراس ي شتتتتهرت دارد كه اگر یك ایراني بخواهد با ترس وداده اند. این مورد آخر، به اندازه ا

 « ؟روي مگر به سفر قندهار مي»: می گوید ،مایدن
بر باد  ي كه دارایي هاي مادي و معنوي مادر حال آید و در یك روز شتتتتوم ، به كابل ميعاصتتتتي در اوج نا آرامي ها

در  ، دختر كوچك و همستتتتتتترش در بدترین ایام زنده گاني وپیوندد. مردم ما، فامیل عاصتتتتتتتي ، به فنا ميرفتند مي
 دست دادند.  ، او را ازدشوارترین سال هاي افغانستان

، نوآوري ها و آفرینش هاي بکركه  در زمره ي آن شتتاعران افغان به شتتمار رفته استتت« عاصتتي»عبدال هار  مرحوم
 دهند. برجسته گي كار هاي آنان را تشكیل مي

سلط ادب كهن   سنده ي ادریبر ا ر ت شاعر و نوی سته استت بفغان، هی   ه دور از تا یر آن، به آفرینش و ایجاد ، نتوان
 شده بود. ، وارد میدان ادب كشور با توجه بر میراث هاي كهن، دست زده باشد. عاصي در چنین جوي ا ر

ستتازند. عاصتتي  ، شتتعر عاصتتي را ميشتتته ها و  نو آوري در گونه ي شتتعر،  توجه به گذاعتراض، پرخاش، اجتماع
 آورد. پس از تجربه ي شعر كالسیك به شعر نو رو مي

شتتتتوند  در جلمه ي آن شتتتتاعراني قرار دارد كه با زنده گاني در یك زمان دشتتتتوار، مجبور مي« عاصتتتتي»عبدال هار 
، در چون رنج، اندوه، پریشاني و معضل کلماتدهند كه رنگ هاي خود را سمتي  ، بیشترین كارگذشته گانبرخالف 

م با مشاهده ي رنج ها و مصایب خویش در آ ار شوند مرد او باعث مي اشعار خصوصیت. همین ها تیره تر اند آن
 ، او را بستایند و به او رجوع نمایند. او 

 در كلیاتي  جمعبستتیار تالش كرد و حاصتتل این تالش، آ ار چندی ستتت که  ،اش مر كوتاهدر ع« عاصتتي»عبدال هار 
شتتود آن اشتتعار و ستتروده  آشتتكار مي ،تاستتف كه پس از انتشتتار این كلیات آوري و منتشتتر شتتده اند )نشتتر خیام(؛ اما با

 د و رسوا كرده بودند، از ي شوم را ن هایش كه مجریان حاكمیت تلخ و چهارساله ي تنظیمي و جنایتكاران آن گذشته
واب كه ناشي از شرایط موقتي كنوني ست و براي نهانكاري پرونده هاي ، حذف شده اند و این حركت ناصاین كلیات

 عکسخوشبختانه در  كند؛ اما تحمیل مي ، خیانتي بر ادبیات مامنط ه یي بودند -جنایي كه متا ر از ذهنیت هاي قومي
شر كلیات جدیدي از مرحوم ندرانگیخته ارا نیز ب یتالش های های آن العمل سروده  تا با ن شعار و  شامل ا عاصي كه 

 ، تبرئه كنند.ي آمیختن با حاكمیت شوم چهارساله، س وط كرده بود، او را كه زماني براذف شده اش نیز اندهاي ح
، نفي دودلي ها ور خوشتتبختي ها و دررا در ستت جربه ي گونه هاي مختلفي از زمانش، فرجام نوشتتته هاعاصتتي با ت 

گونه با تلخي تجربه و مشتتتاهده كرد كه چه ، به پایان آورده استتتت. وي رویارویي هاي بي بهاي داخل كشتتتور نفاق و
 ش در تاالب مصیبت گرفتار. ا شود و مردم ویران مي موجي از بحران هاي تحمیلي بیرونيكشورش در 

تي ستتتت كه زمان با جفا و بي وفایي، عاصتتتي را حستتتر، افستتتوس و آورد ستتتطورن به عنوان پایان این توا چه مي آن
 ، شكسته باشند.ست كه گلي را قبل از شگفتنا ربود و این به آن مانند

 ابر نوروزی
 از جلگه ی نور و علف از چشمه ساران آمدی

 ای ابر نوروزیی من، لبریز باران آمدی
 از عشق و ابریشم به من، سوغات محمل بسته ای

 ز و بهاران آمدیبا کاروانی یک قلم سب
 نام خدا، زین آمدن ای کوتلی، ای تهمتن
 مثل نسیم رحمتی، بر کشتزاران آمدی

 برگ و نوا جادوگری، حال و هوا جادوگری
 واه! ای صنوبر قامتم آشوب دوران آمدی

 در خواب های شکرین، فواره می دیدم تو را
 گل داد تعبیری چنان، که آبشاران آمدی؟

 کابل – 1365اسد                                                                        
شعر منبع سوی»: کتاب این  شعار عبدال هار«م امه ی گل  ستان،  ، مجموعه ا سنده گان افغان شر انجمن نوی عاصی، ن
 ، کابل.1367سال 

 یادآوری:
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مرحوم محب بارش که مدتی استتتتاد ادبیات دری ما در پوهنتون کابل بود، برایم ن ل کرده استتتت که مرحوم عاصتتتی، 
ربانی و بالیای ملوک الطوایفی را ن د و نکوهش کرده است. تا آن  -سعوداشعار زیبایی دارد که در آن ها حاکمیت م

زمان )دو یا ستتته ستتتال قبل( چنانی که استتتتاد بارش یادآوری کرده بود، کلیات جدیدی از عاصتتتی زیر کار و آماده ی 
کلیات، چاپ شده است یانه؟ اما  را می نویسم، نمی دانم که آیا آن. حاال که این سطور می نمودچاپ می شد که کامل 

ر گویی ها و شتتتتورای نظاری او کوشتتتتیده اند با چشتتتتم پوشتتتتی بر ر   -بعضتتتتی از هموالیتی های مغرض و جمعیتی
افشتتاگری های او، او را در حدی نگه دارند که ستتوگمندانه در هنگام ستت وط در حکومت تنظیمی در دامان جمعیت و 

ع ب یک ماشیندار، در سگ جنگی های داخلی سهم دارد و گاه با پکول  شورای نظار، حتی فلمی وجود دارد که در
و دستمال به تلویزیون دولتی می رفت و با چنین اشتراکی، وجاهت حاکمیتی را بلند می برد که در واقع قرار گرفتن 

  شده بودند.« عاصی»کسانی ست که  خصوصدر کنار آن، لکه های سیاه همه، به 
بزرگان قبل از هفت  ور و گرایش هایی که گاه با هجو  کننده یداح تنظیمیان، هجودر قامت م تماشتتتتتتتای عاصتتتتتتتی

، قومگرایی، زشتتتتت گویی ها ه میزانی درر مبتکر، به چشتتتتخصتتتتیت های قبل از هفت  ور،  ابت می کنند این شتتتتاع
 یار نحسستتتهم داشتتتته استتتت، شتتتاید به اصتتتلی برگردد که متاستتتفانه از تجربه ی ستتتیاستتتی بستتتنیز افتراء و کورخوانی 

 داریم. )دو س وی( همتباران اش در افغانستان 
 منبع:

، کابل. 1393، نوشته ی مصطفی عمرزی، چاپ انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان، سال «افغاننامه»کتاب 
 این کتاب، اکنون نایاب است. 
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