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 افغانستان در معاصر آغاز داستان نویسی 
 

  دکتر اکرم عثمان زندگی نامه 
 چکیده: 

 
البته   ه است.ادبیات این زبان به اوج اش رسیدمعاصرداستان نویسی یکی از اصناف نثر فارسی است که در دوره  

اروپا در ادبیات   ریقرایج بود ولی داستان نویسی معاصردر نتیجه مدرنیسم از طنیز داستان سرایی در دوره قدیم
شک فارسی امروزبدون  که  است.  یافته  مردمان  جایش  کرده   درمیان  کسب  بخود  مھم  جای  فارسی  وزبان 
نویسیاست. مورد  درداستان  در  نویسندگان  اکثر  کنند   زند معاصر  می  وبحث  صحبت  عامه  مردم  عادی  گی 

حاالت اجتماعی مردم عامه     وتصاویراززندگی معاصرومسایل مربوط به آن ایجاد می کنند.وبابیان شیوا وهنرمندانه
    وتصویرسازی می کنند.  را نشان
آشنا   ازنوشتن منظور مقاله  وسیاسی  کردناین  اجتماعی  ازاوضاع  اکرم   وادبی خوانندگان  که  است،  افغانستان 
آثارهای خود عثمان در  و  آنرا  نقد  به  افغانستان،  از شھرهای  از ماجراهای زندگی ساکنان یکی  قالب روایتی  در 

وانندگان ارزیابی وضعیت اجتمایی و سیاسی می پردازد، که من درضمن این مقاله آنرا درخدمت شما دوستان وخ
  . قرارمی دهم. 

زندگی  توروایانا، اوشاس، ژول ورن، جاهل سقاوی،   : آغازداستان نویسی معاصِردر افغانستان،واژه های کلیدی 
  نتیجه گیری......  ،دکتر اکرم عثمان هنام

  آغاز داستان نویسی معاصِر افغانستان
’ می شود که در دوران حاکمیت امیر  افغانیهروزنامه ‘سراج األخبارآغاز   با آغاز داستان نویسی معاصِر افغانستان

در دو مرحله ، یک شماره به مدیریت مولوی عبد  این نشریه نشر گردید ،  م۱۹۱۹ تا  ۱۹۰۱ سال از حبیب هللا خان
زی از یک شماره توقیف گردید و مرحلۀ دوم آن با مدیریت محمود طر که بعد م منتشر شد،۱۹۰۶ الرؤوف در سال
  م( ادامه یافت۔۱۹۱۹ ۱۹۱۱ ) لبه مدت هشت سا

سال )در  خان  هللا  حبیب  شدن  کشته  و  افغانستان  استقالل  از  آمدن  (۱۹۱۹ پس  کار  روی  ب شاه و  خان  هللا  ه  امان 
زندانیان سیاسی آزاد شدند، حکومت    ،، تغییرات مھمی در جامعه افغانستان صورت گرفتمستقل اولین پادشاه حیث

  در برابر انگلیس ها ایستاد و دور تازه ای از استقالل سیاسی کشور آغاز گردید۔ وشخص شاه افغانستان
فرانسه به دری ترجمه   تسیسمرمان انگنویسنددر دوره امان هللا خان آثار زیادی از ادبیات غرب به ویژه آثاری از

   ظاهر گردید۔ ۱۹۲۱ از سال  به شیوه نوین نیز درافغانستان داستان نویسی که شد
زبان فارسی دری نوشته شده است آن عبارت ازداستان )تصویرعبرت( ازعبدالقادرافندی است  نخستین داستان که در

که د دهه دوم قرن بیستم نوشته شده وبعدآ درمدارس هندوستان به چاپ رسیده است. عبدالقادرافندی مرد دانشمند 
درس که  است  خان  محمدایوب  میوند  هند   ۱۸۸۸ال  پسرفاتح  به  اش  پدروخانواده  با  وبعدآ  است  یافته  تولد  دربغداد 

بریتانوي فرستاده شده است. افندی درهندوستان تحصیل نمود وبا چھارزبان، دری، پشتووانگلیس وفرانسوی آشنایی  
واستاد به گفته پروفیسور رشید استاد دانشگاه کابل   داشت. وازجریان ادبیات معاصردرهرچھارزبان آگاهی داشت. 

اگرچه بعضی ها داستان تصویرعبرت را دومین داستان درزبان فارسی دری گفته اند ولی ازاسناد   » دردانشگاه نھرو:
شماری  (    ۱۹۱۴   طوریکه خود گفته است که من درزمان حیات پدرم )سردارایوب خان آرشفی برمیاید که افندی

نوشته شده بود. واین خودگواهی    ۱۹۱۴ازداستانھا نوشته ام، این خود وانمود می سازد که داستان تصویرعبرت تاسال  
  ۱۹۱۴می دهد که داستان تصویرعبرت دومین داستان نه، بلکه اولین داستاد درفارسی دری بوده است.که درسال  
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بزبان   - افغانی اولین داستانویسان ناچاپ،  ۲مقاالت جلد   ) رشید، « به چاپ رسیده است.  ۱۹۲۰نوشته وبعدازسال  
   پشتو (

به    ۱۹۲۱)جھاد اکبر( بود که در مجله معارف در سال    افتیدر افغانستان نگارش    دیجد  وهیکه به ش  یداستان  نیدوم
  ی دارد ، برمحور نبرد افغانھا با قوا  یخیاست موضوع تار  یپنجاب  نیآن محمد حس  سندهیداستان که نو  نیا  د،یچاپ رس

 د را در خود دارد۔   یجد یسیاز عناصر داستان نو یچرخد و رنگھا یم سیانگل
  ادیبه نام سلطان محمود چاپ شد که به شکل    یا  سندهیم در مجله امان افغان به قلم نو۱۹۲۵در سال   گریداستان د

 شده بود۔ هیپردازي ارا الیخ یأتیداشت روز نامه و در ه
چاپ رسید که بیشتر  به قلم محی الدین انیس در هرات به حقوق ملت یا ندای طلبه معارف اولین کتاب داستان به نام

  و از نظر ساختار ادبی آمیزه ای بود ۔ داشت جنبه آموزشی واخالقی
یکی در کابل، دیگری در هرات۔ انجمن ادبی کابل ،  بوجود آمد دو انجمن ادبی ونادرشاه  در زمان شاه امان هللا خان

   به آن اندازه مشھورنه شد. زیادی پیدا کرد و انجمن ادبی هرات وشھرتاثر
نگار  هقلم محی الدین انیس روزنام همعارف ب هنخستین کتاب داستان با عنوان حقوق ملت یا ندای طلب ۱۹۲۳ در سال

عبدالقادر آفندی، اولین داستان یک نویسنده  نوشته یی )تصویرعبرت( چنانهم  معروف آن زمان در هرات چاپ شد۔
  چاپ رسیده است۔ هدر هند ب هافغانی است ک

کم کم متداول شد و آثاری داستانی نویسندگان مشھور آن زمان   خورشیدي سی ه ده درافغانستان بعد از داستان نویسی 
فتحی   عزیزالرحمان  و  صدیقی  عثمان  محمد  بمانند  مطبوعات  رسید۔ هدر  میتوانیم  چاپ  نامھای  وهم  عده  این  بر 

بیفزاییم دیگری نیز  را  الدین خوشنوا  ازجمع  چون گل محمد ژوندی، سلمان علی جاغوری و جالل  اینھا همه  که 
   پیشروان داستان نویسی معاصرافغانستان به شمار می آیند.

سلیمان علی   هگرا و درعین حال احساساتی معمول شد ک هنوعی ادبیات جامع خورشیدی درافغانستان چھل هدر ده
جاغوری نویسنده داستان )بیگم( و محمد ابراهیم عالمشاهی صاحِب )شام تاریک و صبح روشن( نماینده این شیوه  

های فردی دیده می شد،   اجتماعی و ایده آل محسوب می شدند۔ در آثار این دو نویسنده ترکیبی از انتقاد از بی عدالتی
   می گسترد۔ هآن سایبر افتخارات ملی و میھنی و مھربانی و اصالت رب هک

و توروایانا  پژواکنجیب هللا  الرحمان  عبد  نعیمی و  افغانستان نیز علی محمد  داستان کوتاه  پیشگامان  باشد  از  ،  می 
واقع هک نویسند  در  ییگدرجمع  برجسته  شده  ان  نامیده  افغان  نویسی  بخش  بخصوص     اند داستان  درین  توروایانا 

سی وچھل خورشیدی در    ان داستان معاصر زبان دری درافغانستان بوده است که داستانھایش در دههگازسرآیند
آثارش از هر حیث بر دیگران   که ) اوشاس( بوده است بنام  نشرات افغانستان به چاپ رسیده است که یکی نمونه آن

   ه است.خی داستان نوشتهای تاری هرجحان دارد۔ او بیشتر در زمین
سال های هب ۱۳۲۰ از  داستان  در  گرایی  واقع  رنگ  کم  کم  غلب انگنویسند بعد  برشنا  الغفور  عبد  پیدا  همانند 

بیشتر برشنا کرد، و  بود۔  آلمان  کرده  شھرت در تحصیل  بود نقاشی  کرده  ب کسب  فولکلوریک  هقص هو  های 
نامھای )طلوع سحر( و  ه دو رمان ب هچشم می خورد ک هالدین فتح علی بنشان می داد۔ پس از وی نام عزیز   هعالق

  مسایل اجتماعی روی آورد۔ ه)در پای نسترن( نوشت و در آنھا ب
  ظھور نثر معاصر  عوامل

امتداد نشر دوهفته نامه سراج   ای پیرامون ادبیات معاصر افغانستان، شروع این ادبیات را درلطیف ناظمی در مقاله 
عصر امیر حبیب هللا پدر شاه امان هللا خان می داند. پیش از این دوره کشور افغانستان  هم -۱۹۱۱ االخبار در سال

و با حمایت انگلستان نقش محوری در منطقه داشت.  دولت دست یافت-در زمان امیرعبدالرحمن به یکپارچگی ملت
ترکیه به  تبعید  از  االخبار،  سراج  نشریه  صاحب  طرزی،  و   محمود  فرانسوی  و  ترکی  ادبیات  با  و  بازگشت 

   از ادبیات افغانستان به کشورش ارائه کرد. یاروپایی آشنا شده بود و بدین ترتیب تصویر نو رگ دی  کشورهای
قالب کالسیک  مشروع قرن بیستدر طرزی کسی بود که آثار ژول ورن را به دری برگرداند، مانند شاعران فرانسوی

استفاده کرد   های خود شعرونوشته کشید و از اصطالحات تکنیکی، اجتماعی و زندگی روزمره درشعر را به چالش 
ستود و در نشریه اش   آوردهای مدرن دوره عبدالرحمن را می همچنین، در سراج االخبار دست   (.۲۰۰۵ )ناظمی،

ون ملیت و بیداری ملت افغان می  کرد و به مفاهیمی چاز عبدالرحمن به عنوان معمار تاریخ مدرن افغانستان یاد می  
به روی کار آمدن شاه امان هللا خان )معاصر با رضاشاه در ایران و   با ۱۹۱۹ از سال (.۲۰۰۸ پرداخت )احمدی،

  مصطفی کمال آتاتورک، در ترکیه(، مدرنسازی کشور از سطح دولت به همه سطوح اجتماعی گسترش یافت.
شاه  رفتن به سر آمد و با ۱۹۲۹ . اما عمراین دوره در نمود رشد چشمگیری  های مدرن در نشریات نیزنگاه و دیدگاه

افغانستان ایتالیا،  به  هللا  آمدنب دوباره امان  بوجود  دورگ ا  به  سقاوی  وجاهل  ُدزد  محمود  روه  شد.  کشیده  اختناق 
نثر )مانند افسانه و حکایت(  معطوف ساخته بود، او   نیز توجه خوانندگان سراج االخبار را از شعر به نثربیشتر طرزی

هایی درباره روایت، اصول اولیه روایت داستانی و اهمیت زبان در روایت داستانی  دانست و مقالهرا الزمه زمان می  
افغانستان تاکید زیادی  چون ادبی انواع نوشته بود. او همچنین بر وارد ساختن ادبیات اروپا به  رمان و داستان از 

د حال  این  با  در داشت.  کالسیک  رویایی  ساختار  با  افندی  عبدالقادر  را  رمان  نخستین  داستانی  ادبیات  حوزه  ر 
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بود و به موضوع فضای سنتی در میان  « بی بی حوری جان»یا «تصویر عبرت» نوشت. نام رمان او  ۱۹۲۲ سال
   خانواده های اعیان و اشراف می پرداخت.

در   «جھاد اکبر» د. البته پیش از آن رمان، نخستین داستان با عنوانزبان داستان زبانی بسیط و ادبیات اش عامیانه بو
شماره ب معارف نشریات در چند  داستان  این  بود.  شده  چاپ  مدرن  شیوه  به  استقالل  هافغانستان  به  سنتی  روایتی 

  ت.افغانستان از استعمارانگلستان می پرداخ
به گوش افغانستان و ایران نیز رسید. عباس میرزا پسر  در سده ی سیزدهم رفته رفته آوازه ی تمدن و فرهنگ غرب  

فتح علی شاه از نخستین كسانی بود كه از پیشرفت فرهنگ و تمدن مغرب زمین آگاهی یافت و با آوردن نخستین چاپ 
آورد. فراهم  را  تبریز وسیله ی چاپ كتاب و روزنامه  در  افغانی    خانه  و  ایرانیان  از  تن  با فرستادن چند  نیز  و 

  .های جدید به كشور باز گردند ها و اندیشهبا آگاهی   شرقی كردگان موجب شد كه نخستین تحصیل اروپا به
با   پیشرفت ھاافغان باعث آشنایی نظامی و سیاسی كشورهای اروپا به افغانستان نیز واشخاص هاجز اینان ورود گروه

آموزگاران اروپایی به   .شتگ ھا پایانتباط افغانار ذشت هرسال باعثگکه این روند با غربیان شد. گادبیات وفرهن
كمك شاگردان افغانی خود کتاب های علمی و فنی و نظامی را به دری برگرداندند. کتاب های تاریخی و داستانی به  

کتاب ها از آن جا كه مترجمان آن ها از نثر ساده متن های اصلی   وسیله ی مترجمان به تدریج ترجمه و چاپ شد. این
   نویسی بسیار مؤثر واقع شد. كردند، در تجدید سبك نثر و ساده ی میپی رو

ها و کتاب های گوناگون اعّم از کتاب های علمی، هنری، ادبی، رمان، داستان كوتاه، نمایش نثر امروز كه در نوشته 
  .گی داردای از ساد فن مایه  که شود، نثری استنامه، روزنامه، نقدنویسی و کتاب های كودكان دیده می 

اقتضای زمان، به زبان معمول و    در این هفتاد سال اخیر نثرنویسان و داستان   افغانستان به ناگزیر و به  نویسان 
قصد اظھار فضل نداشت. به عبارت ِبھتر   نامانوسمتداول توجه كردند. دیگر هیچ كس با به كار بردن لغت های ثقیل و

د زیاده روی در کاربرد لغت های سنگین بیانگر میزان فضل آنان نخواهد  نویسندگان فھمیده بودند كه از این به بع
بود، بلكه ارزش هر نویسنده، به اعتبار بلندی اندیشه و توانایی بیان آن به زبان ساده و روان و تسلط در رشته ی  

  .می باشدتخصصی و نیروی تحلیل و تشریح او
بینیم، باز هم با  ها و کتاب های امروز می  م در همه ی نوشتهما در عین حال كه اصل سادگی و توجه به زبان مرد 

شویم، این را باید به اعتبار موضوع های گوناگون،   های گوناگونی از نثر )اعّم از تألیف و ترجمه( روبه رو می جلوه
عّمد برخی  های تخصصی و میزان معلومات و روحیات خاص نویسندگان گوناگون و به ویژه تانواع ادبی جدید، رشته 

های گوناگون  چند اصل، با اشاره به جلوه  این نویسان در پیدا كردن نثر ویژه ی خود بدانیم و به اعتباراز داستان  
با ادبیات منثور معاصر آشنا   ارتباط های نویسندگان، اعّم از داستان نویس و غیر داستان نویس در،با چھرهمعاصرنثر

  افغانستان داکتراکرام عثمان است که به معرفی آن می پردازم.که یکی نثرنویسان معاصر  شویم
  

  دکتر اکرم عثمان زندگی نامه
خورشیدی در هرات متولد شد و خواندن و نوشتن را که   ۱۳۱۶ محمد اکرم عثمان« فرزند »غالم فاروق«، در سال
م نوجوانی به همراه خانواده به  در ایا ۔شد در زادگاهش فراگرفتاز دروس متداول و سنتی آن روزگار محسوب می  

سال در  و  کرد  سپری  »حبیبیه«  و  »استقالل«  مدارس  در  را  دبیرستان  دوره  و  رفت  خورشیدی   ۱۳۴۱ کابل 
  .کابل در رشته حقوق دانشنامه لیسانس گرفت (دانشگاه پوهنتون)از

مقطع دکترا در دانشگاه تھران  برای ادامه تحصیل راهی ایران شد و تا  بعدازتکمیل لیسانس خود درکابل اکرم عثمان
  .به تحصیالت خود ادامه داد

خورشیدی، دوره دکترای  ۱۳۵۰ آنگونه که در »دانشنامه ادب دری درافغانستان« آمده است، اکرم عثمان در سال
  .حقوق و علوم سیاسی را در دانشگاه تھران به پایان رسانید

  های اد بی و فرهنگیفعالیت
از   بعد  فعالیتوی  به  و  ایران، راهی کشورش شد  از  رادیو دریافت دکترا  و  در مطبوعات  ادبی  و  فرهنگی  های 

  .افغانستان ادامه داد
از برنامهعثمان سال نویسنده برخی  از عمر خود را به عنوان گوینده و  ادبی و سیاسی رادیو  های زیادی   -های 

  .ره هنر و ادبیات رادیو را عھده دار بودتلویزیون افغانستان سپری کرد و همزمان مسئولیت ادا
اکرم عثمان مدتی را نیز در آکادمی علوم افغانستان مسئولیت »انستیتوی تاریخ و حقوق« و ریاست »انجمن نویسندگان 

  .افغانستان« را به عھده داشت
کار کرد ومدتی هم مدیر   خودرادیو تلویزیون کشور مدیر ها یاحیث گوینده ونویسنده برنامه  به   ۱۳۵۰ هایاو از سال  

  بود. افغانستان نیز های هنر و ادبیات رادیو تلویزیونبرنامه 
. او بعد از اجرای  های تاریخ و حقوق را به عھده داشتعلوم افغانستان مسوولیت انستیتوت  زمانی هم در اکادمی  

. در  غانستان در تاجیکستان گماشته شدکنسول افسر عنوان  و زارتخارجه باری هم به  در های مختلف  خدمت در پست
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های تنظیمی    گان افغانستان را به عھده داشت. بعد از سقوط رژیم کمونستی و آغاز جنگانجمن نویسند ۱۳۶۷ سال
  .جا زیستدر افغانستان، به کشور سویدن پناهنده شد و تا پایان عمر در همان  

اندازی سایت فردا، کار بیشتری من قلم را به عھده گرفت و با راه  بعد از مھاجرت، در کشور سویدن هم مسوولیت انج
های ها در آن کشور رو به راه کرد. دوری از وطن و یاد روز  برای ادبیات و روشنفکری را با جمعی از افغان

کوتاه او  های  ای از داستان . مجموعهنبودند که اکرم عثمان را راحت بگذارندهای کمی  گذشته، برای نوشتن، غم  
  اند. »قحط سالی« و رمان بلند »کوچه ما« از جمله آثار اکرم عثمان است که در مھاجرت نوشته شده

  های دیپلماتیکفعالیت
های دیپلماتیک در وزارت خارجه افغانستان سپری کرد  اکرم عثمان چند سالی از عمر خود را نیز در عرصه فعالیت

در افغانستان« آمده است، مدتی کنسول افغانستان در دوشنبه مرکز جمھوری  و آنگونه که در »دانشنامه ادب دری  
  .تاجیکستان بود و چندی هم به عنوان کاردار سفارت افغانستان در تھران مشغول فعالیت بود

  
  

  نسل اول داستان نویسی افغانستان
می تردید  بدون  را  عثمان  نسل  اکرم  و  برجسته  نویسان  داستان  از  یکی  نویسیتوان  داستان  وپیشرفته  اول  جدید 

  .افغانستان به حساب آورد که آثار وی بر داستان نویسان جوان افغانستان تاثیرات زیادی گذاشته است یی
های این نویسنده درباره مسایل اجتماعی و با نگاهی طنز آلود نوشته شده است و نخستین داستان کوتاه  اکثر داستان 

  .خورشیدی در مجله »ژوندون« کابل منتشر شده است۱۳۴۵ ر سالوی »دختری پا به زنجیر« د
های اکرم عثمان از طریق رادیو و تلویزیون افغانستان و با صدای خود وی پخش شده است و آنگونه بیشتر داستان

هایش را در ذهن مردم  که »محمد حسین محمدی« در »فصلنامه دردری« گفته است، وی با صدای گرم خود نوشته
  .کرده استنقش 

تاکنون چند مجموعه داستان کوتاه از اکرم عثمان منتشر شده و اولین کتاب مجموعه داستان وی با نام مستعار »ع  
  .خورشیدی در کابل منتشر شد ۱۳۶۲ کوزه گر« در سال

  های کوتاهداستان
  :شده است که عبارتند ازاز این داستان نویس افغانستانی تا کنون چند مجموعه داستان کوتاه دیگر نیز منتشر 

  . خورشیدی۱۳۶۴ کنند، کابل،ها گل میوقتی نی ▪
  .خورشیدی ۱۳۶۶ کابل، ،درزیر دیوار ▪
  .خورشیدی۱۳۶۷ مرد ها را قول است،کابل، ▪
  .میالدی ۲۰۰۳ قحط سالی سوئد، ▪

  .ها آمده استمجموعه های کوتاه وی در این ترین قصه شوند که مھممجموعه از آثار داستانی محسوب می ۴ این
توسط فیلمسازان افغانستان در قالب فیلم سینمایی در  که های کوتاه وی مانند »مردها را قول است«برخی از قصه 

  .آمده است
داستان  از  زبانشماری  به  افغانستانی  نویسنده  این  در  های  سیریلی  الفبای  و  بلغاری  آلمانی، روسی، سوئدی،  های 
  .های ملل شرق در مسکو« به چاپ رسیده استچند داستان کوتاه وی به روسی در مجموعه »قصه تاجیکستان و نیز  

   ترین رمان از اکرم عثمان»کوچه ما« مفصل
توان آن را بلندترین رمان از یک داستان  شود که میرمان »کوچه ما« اثری برجسته از اکرم عثمان محسوب می

  .چنین داستان بلندی از هیچ یک از داستان نویسان افغانستان منتشر نشده است  نویس افغانی به حساب آورد که تاکنون
خورشیدی توسط انتشارات »عرفان« در تھران منتشر شده است،  ۱۳۸۸ جلد در سال  ۲ این رمان تاریخی که در

  .داستانی است تاریخی که در آن وقایع سیاسی و اجتماعی نیم قرن اخیر افغانستان انعکاس یافته است
های کابل، به نقد و  نویسنده در این اثر کوشیده است که در قالب روایتی از ماجراهای زندگی ساکنان یکی از محله 

ای از روایت پنھان  ها در هاله ارزیابی وضعیت اجتماع و سیاست در افغانستان امروز بپردازد و البته این ارزیابی
  .شده است

انتشار به شکل کتاب، به صورت پاورقی در نشریات مھاجرین افغانستانی در هلند و کانادا  این رمان تاریخی قبل از  
   .نیز منتشر شده بود

  برخی از خصایل اجتماعی وفضایل اخالقی دکتور اکرم عثمان
  کاندید اکامیسین سیستانی می نویسد ۔

کشورافغانستان است که همه گی ما داستان های جالب او را  دکتر اکرم عثمان از شخصیتھای سرشناس فرهنگی  
او تنھا داستان نویس پرآوازه نیست بلکه محقق     نقاط کشور از رادیو کابل شنیده ایم.  دربارهء کاکه های کابل وغیره

   و صاحب نظر در عرصه های مسایل سیاسی و اجتماعی کشور افغانستان است.
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زبان عوام کابل اظھار کرده و خیلی مقبول  هعثمان در داستانھای خود مشکالت امور شھری را بهفتاد اکرم   ه در ده
ک دارند  خاصی  اهمیت  رو  این  از  عثمان  اکرم  داستانھای  ب هشد۔  هستند۔ هراجع  شھری  داستان  امور  ودرمکتب 

ن نویسی افغانستان  بلک  همعاصر  دارند  اهمیت  متن  لحاظ  از  لحاظ هفقط  وموض از  نیزمعنوی  خاصی   وعی  اهمیت 
  دارند۔

ونبود این    را که درماتم واندوه عبدالخالق رشیدپروفسور استاد نوشتهء خاطره یی جالب   ودرآخرکالم می خواهم
  بزرگمرد ادب و داستانویس بزرگ افغانستان نوشته این بحث ام را به خانمه می رسانم : 

   به مناسبت درگذشت غم انگیز مرد قول و قرار
  تاریخ ما  قصه من با اولین قصه نویس و قصه گوی اسطوره یی

  داکتر اکرم عثمان

 
را هم بد و     که آگاهانه و غیرآگاهانه باید خوب گذشته   ما درین روزها باعادتی خوگرفته ایم   بادرد ودریغ  ... "

  " ... مردی و جوانمردی نمی باشد  بدگذشته را هم بد بگویم که این کارو رویش
سمیناری درباره آثارچاپ شده زبان پشتو در دوقرن اخیر در کابل برگزارشده    بود که ۱۳۵۶واین سال            

به    بود ، شماری از کتابھای مھم زبان پشتو که تعداد شان به دها میرسید نیز از طرف وزارت اطالعات و کلتور وقت
بود که بچاپ رسیده  مناسبت  برای محصلی چون منامکان     همین  یکباره  به گونه  آن  بود    خرید  بدور  ازامکان 

باید به وزارت اطالعات وکلتور رفت تا جویای امکانات بدست آودن رایگان این کتب گردم   باخود فکرکردم که،  ؛
بنام     تونپوهن    دراطاق لیلیه   بود   را نیز به خط خوانا ومیرزایی گونه که ازپدربرایم به میراث مانده   ، عریضه

با آن یکجا روانه وزارت شدم نمیدانستم به دفتر کی بروم و ازکی طالب     وکلتور ترتیب داده   اطالعات   وزیرصاحب
اطالعات بنام وزیر  ، چون عریضه را  بودم   همکاری شوم  نوشته  نوین  ،     روانشاد  رفتم  ایشان  دفتر  به  مستقیمآ 

رسیدن نزد شان بسیارآسان    ومردان هرزه برزه نبودند   ند گونهدرآنروزها وزرا مانند امروز دارای چند چھره وچ
بود وبخوبی با ایشان حل مطلب شده می توانست ... کسی نبود که برایت بگوید وزیرصاحب وقت ندارد تنھا یک 

  به تمام امور محوله  همه روزه  روز بنام جلسه وزیران بود که وزیر تا یکی دوساعت در دفترش نمیبود ودرغیرآن
وزیراین روزها     اش رسیده گی می کرد... وآنھم وزیر اطالعات وکلتور که بدون شک جایگاه و موقف برعکس

   ... درآنروزها داشت
، خواند وبرایم     دفتر تسلیم کردم   به دفتر وزیر رسیدم ، عریضه را به یکی ازمامورین خوش چھره وخوش لباس

خود بداخل دفتر وزیر برد ، بعداز چند دقیقه بیرون آمد و گوشی سر   را با   گفت چند دقیقه منتظیرباش ، عریضه ام
   : میزش را بگوش برد وبه طرف مقابل گفت

وزیر    کتابھای چاپ شده سیمنار پشتو را طور رایگان خواستار شده   یک محصل پوهنتون کابل آمده   داکتر صاحب  -
   ...  ھای چاپ شده امسال را برایش رایگان بدهیمتمام کتاب  وتاکید کرد که  صاحب آنرا به شما راجع ساخت

و خوشی     دنیا احساس کردم   با شنیدن این محاوره ومکالمه من بدون شک خود را درآن لحظه خوشبخت ترین کس
مردی خوش چھره و خوش اندام ) غالبآ مدیر قلم مخصوص     مرا فراه گرفته بود بعدازگذاشتن گوشی   زایدالوصفی

   : فتبرایم گ  وزیر (
   ... تھیه میدارد  اکرم عثمان شما را کمک می کند وکتابھا را برایت  داکتر صاحب  باال برو  برادرک به منزل  -

حرکت کردم.... بلی به دفتر داکتر اکرم     ادرس دفتر داکتر صاحب   به   من با عالم خوشی که تصور اش نمی کردم
ضمن یک برنامه ادبی شنیده    رادیو افغانستان  انرا از طریقکسی که حتی یکی دوشب قبل صدای گیرای ش  عثمان
نیز    مردی که سالھا صدای اش را از امواج رادیو شنیدم   در فکردیدن   در طول راه زینه های دم کش وزارت   بودم .

وپیچ ده گردیدم ... بلی مردی که داستانھا اش قصه های ازراد مردان می گفت و ازاقوال آنھا در کوچه های پُر خم  
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زمانه بودند تصویرهای ارایه میداشت ...بلی ،     رازها و نیازهای   وکوچه های دیگر که پُر از   افغانان ، خرابات
   ...توصیف می کرد  هما ن رمزو رازها را که خود درالی نوشته ها با زمزمه وصدای دل انگیز اش عاشقانه

من موضوع را با ایشان توضیح     کی نشته بود بدون آنکهمردی کھن سالی روی چو   نزدیک دروازۀ دفتر اش رسیدم
   : دارم خودش سرم صدا کرد

   ... بچه پوهنتون استی  _
   ... بلی کاکاجان  -

گرفته بود ، دورخوردم طرف     مانع چوبی   پیشرویم را   داخل شدم     در را برویم گشود واجازه داد تا داخل بروم ،
ازعقب میز     از جایش برخاست   با دیدنم   را دیدم که   استواری با درشی و نکتاییمردی     نزدیک کلکین   راست

داکتر اکرام عثمان است مردی که تنھا با صدای    بیرون آمد و مرا دربغل گرفت از صدای گیرا اش فھمیدم که ایشان
   ... آشنای نا آشنا اش بوده ام  گیرا ش تا این دم

ود رهنمایی کرد... کاکا چای سبز را با دو دانه قند خشتی پیشرویم ماند و داکتر مرا به چوکی که متصل میز خودش ب
چون من نوشته بودم که من محصل بخش پشتواستم از   فاکولته ادبیات و درس ها پرسان کرد  صاحب ازمن درباره

از     کنجکاوی که داشت  و درضمن با درک   زیار و تژی باقدردانی نام برد ...   استادان ما چون استاد رشاد و رشتین
   : من این را نیز پرسید

  ... مکتب را درکجا خوانده اید  چه خوب دری صحبت می کنی  -
    : درجواب اش گفتم

   ... در لیسه سنایی مرکز غزنی -
   : واز زبانش برآمد   برچھره صمیمی اش نمودارگشت  توجه اش به طرفم زیاد شد ه رفت لبخندی

  ... چه فتاده است که امسال دیگرگون شده کار –پار   همان است که من دیدمشھر غزنین نه 
شده بودم دو سه جملۀ درباره استقبال ازمن و درباره این که با ایشان بعداز     من که مرهون برخورد صمیمانه وی

رادیو یاد آورشدم   خدمت اش ارایه داشتم ... ونیز در باره سخنرانی دو روز قبل اش از   وقت ها معرفی شده بودم
   : ... که دوباره پرسید

  ... معلوم که با خواندن و نوشتن عالقه دارید وجوانان غزنچی باید چنین باشند   -
    : درجواب گفتم

   ... کم کم و لی تالش می کنم  -
ادای احترام کرد     صاحبداکتر     به   مرد با ریش دراز و قامت بلند داخل دفترشد    ما در ضمن همین گفتگو بودیم که

 طرفش دید وگفت   مربوط ایشان می شد ...   آن   وتوزیع   واین تحویلدار ... خان بود که تمام کتا بھای چاپ شده    ...
:    
وزیر صاحب هدایت داده است که تما م کتاب های که امسال ما چاپ کرده ایم یک یک جلد را به شمول کتب    -

   ... مفت بدهیم سیمنار پشتو را به این جوان
   : در جوابش گفت  تحویلدار بدون مقدمه

 مطابق امر یک یک جلد را برایش میدهم    پانزده روز تمام کتاب های چاپ شده از مطبعه میا وریم ...   ظرف ده  -
...   

  : ایشان جواب داد
دهم  - می  زحمت  دوباره  بعد  روز  ده  را  ایشان  من  قربان  است  من     تا   درست  دم  را  آن  یگان  را  توزیع  حکم 

  ... ازوزیرصاحب گرفته به شما می سپارم
   

یک داستان کوتاه ویک مقاله    نزدیک به یک ساعت من با ایشان بودم یک شعر پشتو   همین شد ...   وفیصله مان
   : بخاطر اصالح و رهنمایی بوی سپردم خندید وگفت  که از نوشته های ابتدایی من بود  درباره فولکور

دارای صالحیت  - ازآنھا کمک خواهم     ای کاش که من مردی  دارم که  ... خیردوستانی  بودم  پشتومی  در زبان 
   ... بعدازده روز برایت چیزی خواهم گفت  خواست ...می خوانم

به دفترش     را ضمیرش فراگرفته بود وعده داد که بعداز ده روز دوباره   وتشویق جوانان   وآن مردی که وفا وصداقت 
   ... یایمب

از    شصت هفتاد جلد کتاب وآنھم رایگان  ... که با امید صاحب شدن  بلی ده روز بعد ... ده روز خوشی زندگی من
رسیدم     زینه های دم کش   من ده روز بعد دوباره خدمت اش ازطریق همان   است ...   روزهای فراموش نا شدنی من
رفیع     را توسط   بیشر استقبال کرد ... شعرهایم   اش مرا از روز اول  باکردار مھربانانه   وده روز بعد آن مردی باصفا

مدیر مجله فولکور بھین صاحب سپرده بود ومرا     نوشته که درباره فولکور بود به   صاحب اصالح کرده به من سپرد
 ایه داشتبا ایشان درهمان روز معرفی کرد . و در باره داستان خودش برایم توضیحات الزم درهمان دفترکارش ار

...   
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   : و برایش گفت  دوباره تحویلدار قدبلند ی خدمت وی آمد 
   ... لیکن چطور آنرا خواهد بُرد   کتابھا آماده است  -

   : زنگ سرمیز را به صدا درآورد کسی داخل اطاق شد و برایش گفت
  ... دریور مرا صدا کن  -

   : دریور اش آمد وبرایش گفت
دوست رشید من آنرا تا اطاق اش در     تحویلدار میگیری ... د ه تول بکسکت میگزاری و با اینکتابھای را از    -

    ... پوهنتون می رسانی  لیلیه
ومن ازبرکت داکترصاحب اکنون صاحب یک کتابخانه کوچکی شده بودم . درهمان سال یکی دو بار دیگر خدمت  

بعداز آمدن قوای شوروی    دازیک زمان شنیدم که ایشاناش رسیدم تاکه بعدازیکسال هرچه درهم برهم گشت ، بع
قرارگرفته و درپاداش گفته هاش جسم جانش را هدف گلوله های خونبار قرارداده است.... ولی     مورد قھر شماری

    ...خداوند ناجی اش بوده وازآن دردهای جانسور نجات یافت
  

... سال     رسیدن نه تنھا برای ما بلکه برای همه مانده بود  چندسال گذشت که ما دیگرازهم دور ماندیم ونه فرصت بھم
درهمین      های شصت وشکست بود که هلھله برگشت قوای مھاجم شوروی از افغانستان درهرجا سر زبان ها آمد.

الت ایا   اند بخاطر تجلیل از روزهای ادبیات افغانستان به   که همه شان زنده   گیردار ما چند تای ازیاران انجمن ادبی
میانه رسیدیم   آسیای  تاجکستان   ... شدیم  روانه  مان  های  ناگفته  و  ها  گفته  با  آنزمان  در     شوروی 

تاجک نویسنده   زیبای   شھردوشبه شیرعلی   چون عسکرحکیم   گان وشاعران  درآنروزها     ، الیق  که  وگلرخسار 
اقم به صدا در آمد ، گوشی را برداشتم  ات   ازمسکو آمده بود ازما استقبال کردند ... شب هنگام بود که زنگ تلیقون

   ... صدای رهنورد دوست داشتنی بود که می گفت : به اطاق من بیا که داکترصاحب عثمان آمده است
با داکتر نشسته    آقای غیرت و رهنورد   ، داخل اطاق شدم که    نزدش رفتم   چون اطاق من ورهنورد نزدیک هم بودند

لطف نمود معرفی کرد.    خوبی ها که من قابل اش نبودم   بنده را برای داکتر با تمام  رهنورد   اند وقتی من داخل شدم، 
   : وگفت  دکتر خندید

    ... ومھمتر این که از غزنی است  بلی قربان میشنامش ... ازیاران قدیم است ...  -
   

  ... دیگرگون شده کارچه فتاده است که امسال   –پار   شھر غزنین نه همان است که من دیدم
  

    ... مرا دربغل گرفت چشم اش پُر اشک شده بود ولی ازین نیم بیتی چیزی زیاد درآن لحظه نگفت
پذیرایی  ازما  خاصی  با محبت  چار روز  که طی سه  بود  وزیرمختار  دوشبی  در  ها  آنروز  در  عثمان  داکتراکرم 

    ... باشیم درهمان شب یاد آورشد که برای یک روز مھمان ایشان  کرد
باخود بردند    شھر دوشنبه بود   ایشان آمد و همه ما را به درۀ زیبای ورزاق که در نزدیکی   دریکی از صبگاحان

راکت باران های وگرسنگی ها از درک زیبایی های طبعیی محروم شده بودیم     وما جنگ زده های کابل که بدون
دره آن  های  زیبایی  ازآن  ر   درآنروز   . بردیم  گانلذت  نویسنده  انجمن  درباره  را  بحثی  داکتر  با  آن     هنورد 

آن غم های بی سروپا کشور را غم    دوران آغازکرد گپ شان به مشاجره رسید من مداخله کردم و نگذاشتم که 
من و داکتر    رهنورد راخواب برد و برسرکوچ درازکشید   درۀ زیبایی ورزاق نمایند. هردوی شان آرام گشتند   غباره
ازوی پرسیدم که جوان مردی که با من در    ...   برچوکی نشستیم   ر هوتل برآمدیم ونزدیک آب روان صافاز تاال

  ... کرد ی یادت است  روزهای محصلی ام
   : خندید وگفت

ما    بادرد ودریغ   ... توضیحات زیاد بخاطر ندادم که   را به یاد همان روزها برایت خواندم   بیتي ازفرخی   دیشب -
را هم بد و بدگذشته را هم بد بگویم    که آگاهانه و غیرآگاهانه باید خوب گذشته   درین روزها باعادتی خوگرفته ایم

مردی و جوانمردی نمی باشد .... بلی قربان وقتی عریضه ات را نزد روانشاد نوین بردم     که این کارو رویش   ...
   ... ل پول از کجا کرد که ما از ایشان بگیریم، گفتند که تمام کتب سال را برای اش بدهید ... محص 

   
بود ... بعداز ویرانی کابل وقتی به دهلی     مردها ره قول اس   دیدارتا جکستان آخرین دیدار من با نویسنده   واین

) باخط دیوناگری ( ترجمه    هندی   چندتای از داستانھای اش را باهمکاری دوستان قلم بدست ام از دری به    رسیدم
دم ... برایش توسط دوستی فرستادم لیکن از رسیدن و نا رسیدن آن اطالعی به من نداد... و ما دیگر توان این را  کر

... صدای که تا زنده ایم    گاه گاه ازاینجاوآنجا می شنیدیم  وتنھا صدایش بود که  ... نداشتیم که باهم در ارتباط بمانیم 
  ... درگوش های مان طنین انداز خواهد بود

   
    !  مردی قول وقرار  داکتر اکرم عثمان ، مھربان دوست روزهای سرد جوانی من ،
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       بگذار تا بگیریم چون ابر در بھاران

   ...  روز وداع یاران  ازسنگ ناله خیزد
   

   روح ات دربھشت برین
  ... ۀ ماندگارادب مااسطور  نامت

  
  

   خالق رشید    
    دهلی جدید –نھرو استاد پوهنتون 

     2016اگست  13
  
  نتیجه گیری 

عرف ،عادات ،رسوم و سنن   درنظرداشت اجتماعی را با از روند های خود تصویر هدکتور اکرم عثمان در نوشت
آمیخته است که از نظر جامعه شناسی ارزشمند است و در توضیح و تشریح صحنه ها ، بحثھا و گفتگوها ،نه تنھا  

،هنرمندانه و دارای اثرات عاطفی و اندیشمندانه است ،بلکه با استفاده از اشعار ،ضرب المثلھا و زبان عامیانه زیبا  
  به زیبایی آن افزوده است

کوچه ما ، با آمدن و رفتھا ،داد و ستدها و گفتگوهای شیرین و شنیدنی آدمھای داستانی مانند امین ، زلیخا،خاخام پیر 
موال داد ،پھلوان در دمحم تارکری فروش ،سلیمان کبابی ،حاجی دمحم ،کبیر سلمانی ،محی الدین ،اکه موسی ،بختآور ، 

    . دیگر ، جغرافیای شگفتی را به تماشا گذاشته است  چاقو ساز ،دستگیر قصاب ، سھراب موچی و دهھا تن
زندگی روزمره مردمانی را    ، درمیان انبوه ناکامی ها و درد مندی هایمان ، هم زمان شادی هایمان را و نیز   عثما ن

را اوج بگذارند بر ایمان زیرکانه     که آموخته اند درمیان محنت هایشان زندگی و شادی های ولو و گاه و بیگاهش
  تصویر می کند

کوچه ما ، بیانی از تاریخ سیاسی چندین ساله افغانستان است که سیاستھا و سیاستمداران را به قضاوت می کشد و  
ھا را به نمایش میگزارد .از روشنفکرانی که صادقانه می خواستند خدمتگار مردم و جامعه باشند و به  چھره واقعی آن

خاطر افکار شان ، اشعارشان ویا مبارزات عدالتخواهی و دیگر آرمان های انسانی از طرف حاکمان و قدرتمندان 
گرامی داشته و از مبارزات آنھا قدردانی می کند    دولتی به زندان و یا قتلگاه ها سوق داده شدند ، کوچه ما یاد آنان را

.    
"وقتی که نی ها      : "درزیر دیوار"  مانند تا اکنون چند مجموعه داستان منتشر شده است نیاز این داستان نویس افغا 

" "روابط    فرماسیونی تاریخ" :شیوه تولید آسیایی و نظریه     "و برخی آثا ر تحقیقی مانند   سالی  " " قحط   گل می کند
" "چگونگی تحول تاریخ    " "مقدمه ای بر چگونگی نھضتھای مشروطه خواهی  دیپلماسی افغانستان و اتحادشوروی

    "به چاپ رسیده است .  در خاورزمین و افغانستان و آسیای میانه در چنبره بازی بزرگ
کوشیده است که در قالب روایتی از   آثارخود یسنده در ایننو که می توان گفت بامطالعه یی آثارغنامند اکرم عثمان

افغانستان  در  اجتماعی و سیاسی  ارزیابی وضعیت  و  نقد  به   ، کابل  از محله های  ماجراهای زندگی ساکنان یکی 
  امروزبپردازد و البته این ارزیابیھا در هاله ای از روایت پنھان شده است .

مختصر توضیح  چند  عثمان  نوش یاکرم  مکان در  عنصر  بیان  در   " مینویسد،  خود  های  مانندته  مکان  ی  زندانھا، 
کم بر موقعیت  اشخصی، میادین جنگ، روستا ها، شھرها، کوچه ها و پس کوچه ها تا حد توان به اقتضای جغرافیای ح

بیان از عنصر تخیل و بعضا قرینه سازی نزدیک به واقعیت کار گرفته و تحت این امور حاالت اجتماعی مردم را  
  کرده است۔

آثار وی مردها را قول است، مرد و نامرد، وقتی نی ها گل میکنند و داستانھای دیگر همواره زبان زد خاص عام و  
محافل و مجالس ادبی افغانستان در داخل و بیرون از کشور بوده است۔ این داستانھا تنھا در قالب کتابھا و صفحات  

  ی پرده های سینما و تلویزیون نیز قرار گرفتہ است۔کاغذ نمانده و تعداد چند از آنھا رو
 

   منابع
  کابل، افغانستان ۔  ، ادبیات معاصر افغانستان،۱۳۶۳ اسد هللا حبیب ، •
• ، روح  شماره  ،۲۵۲۳ خرداد  ۱۲  بخشان  کوچک،  نویسی  قصه  و  بزرگ  و     مبارز  هنر  ی  ویژه 

  ۔ ۸ ـ۶ کیھان، تھران: ص  اندیشه،
  ۔۲۲ ص   چاپ دوم،  ، قصه نویسی، انتشارات اشرفی، تھران:۱۳۴۸ براهنی رضا ،  •
  ، جنبش مشروطیت در افغانستان، کابل، افغانستان ۔ ۱۳۶۳ حبیبی عبد الحی ، •
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 9تر 9 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ۔ ستانالهور،پاک  ، حدیقه االقالیم، ۱۹۲۸ حسین مرتضی، •
•  :  ، صبورهللا  دکتور  سنگ  روز  سیاه  شام  هفت  و     ،۲۰۰۸ اپریل ۲۸ساعت  دستگیر  گفت  تلفونی  شنود 

  پنجشیری و سیاه سنگ ۔
ستان  پاک تصحیح و مقدمه ی حفیظ هوشیارپوری، کراچی ،   م ، مثنویت هیر رانجھا،۱۹۵۷ عظیم عظیم الدین ، •

  ۔ ۲۹ ، ص
  مقدمه ۔ ۳۶ص   ، نثر دری افغنستان، انتشارات بنیاد فرهنگ، تھران:۱۳۵۸ غزنوی علی رضوی ، •
، نگرشی بر مقدمات تاریخ ادبیات معاصر افغانستان، سال سومم، شماره ی  ۱۳۵۹ عقرب ۳۰فاریایی پویا ، •

  ۔ ۵۳ افغانستان ، ص  چھارم،
  ۔ افغانستان ، تاریخ افغانستان جلد اول و دوم، انجمن تاریخ ۱۳۲۵ کھزاد احمد علی ، •
  چاپ اول، تھران ۔ نشر شھاب ثاقب،   ، فرهنگ داستان نویسی افغانستان،۱۳۸۵ محمدی حمد حسین، •
   سایت بنیاد مطالعات ایران، ایران ۔   ، ادبیات معاصر افغانستان، ۲۰۰۲ محمدی محمد حسین ، •
مطبعه ی تعلیم و تربیه، کابل، افغانستان،    ، نگرشی به نثر معاصردری افغانستان،۱۳۶۰نظر دکتور خدای ، •

  ۔ ۲۲ ص  چاپ اول،
  ۔   www.ariaye.com سایت آریایی، اکرم عثمان •
  ۲۰۱۶نو، استاد دانشگاه جواهر لعل نھرو، دهلی مصاحبه با پروفسور عبدالخالق رشید، •

  
• http://www.afghanasamai.com/Dscutions-
poleticalcullture/Hamkaran/Dr.Akram-Osman/Dr.Akram-Osman/Archiv-
Kabulnath.htm  

 
 

Abstract  
The subject of this article is the study of the contemporary story writing in Afghanistan and 
biography of Dr. Akram Osman and his works.  
The aim of this study is to introducing of Dr. Akram Osman's writings and socio-cultural life 
of Afghanistan.  
The aim of this article also understanding  Akram Osman's writings and its impact on society 
and literature of Afghanistan.  
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