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فرزانه فارانی

سکوت «کوچۀ ما»
کوچۀ ما کتاب یست از داکتر اکرم عثمان !
"" کوچۀ ما " رومانی است تأریخی و د رآن وقایع سیاسی و اجتماعی نیم قرن اخیر
افغانستان انعکاس یافته است .
نویسنده کوشیده است که در قالب روایتی از ماجراهای زندگی ساکنان یک محله در
کابل؛ با موضعی متعادل و لحنی غیر مستقیم به نقد و ارزیابی وضعیت سیاست و
اجتماع در افغانستان امروز بپردازد"...
رومان تاریخی " کوچۀ ما "یکی از موفقیت های دیگری از داکتر اکرم عثمان است که
دراین اوخر به دسترس خوانندگان قرار گرفت.
این کتاب ازهر نقطه قابل بحث و تأمل است .راه یافتن هر نگاهی به سیاه و سپیدی هاای
این اثار برداشات خاودا را دارد .تنهاا خلط ممطود روماان باا تااریخ کاه کااری چنادان
تازه هم نیست و آنهم با داستان عشقی کاه اینگوناه توانساته باا یاک تیار چنادین فاختاه را
شکار کند.با اولین ورق زدن و خواندن توانسته هر گونه خواننده را به خودا جلاب کناد.
آنانیکه به دنبال سرنوشت عشقی زلیخا بودند و هم آنانیکه میخواساتند بدانناد گذشاته هاای
وطن چه د ر پشتاره دارد و هم آنانیکه خود با تاریخ معاصر سر بلند کرده اند و به چشام
های خود شان حوادث را پشت سر گذاشته بودند همه را با هم یک جا در این کتاب ،سار
گردان و به دنبال هم کشانده است.
از اینکه نویسنده تا کدام اندازه حق به جانب نوشته است ،خود یک سوال است !
وقتی داکتر اکرم عثمان از حوادث تأریخی گذشته و یا یک نسل قبل را مینویسد معلوم و
روشن است و میتوان به اسناد و موادیکه ارایه میکند باور داشت و اعتماد کرد که همه
این ادعا ها پایه دارند و کمتر کسی را مشکوک میسازد ،زیرا خودا درون خانه یی را
توضیح میدهد که خود در آن زیسته است.
امااا وقتیکااه پااای خااودا بااه کوچااه میکشااد ،دیگاار مشااکوک اساات.همه کوچ اه گاای هااا را
نمیخواهد ببیند.راست راست از کنار کوچه میگذرد .هیچگاهی مجبور به چپ و کنار ایان
دور و برا نیست که سالمی بکند و همسایه هایشرا که همقطاار و هام طاراز ایان کوچاه
و کوچه ها بودند ،جدی بگیرد.
او هاار صاابح وقتاای از خانااه بیاارون میشااود تنهااا راه خااودا را کااه صااراط المسااتقیم و
بهترین است میگیرد .انصاف و عادالت را نادیاده گرفتاه درماورد کوچاه گای هاای صاادق
این محله سکوت میکند .د رحقیقت "کوچـۀ ماا" محلای تنای یسات کاه هماه همساایه هاا
خود را در آن نمیتوانند دریابند.
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کوچه با تمام مردم دوستی و صفا و صداقتش ،کمبود های بزرگی دارد  ...تنها گاهی و
شاید هم تصادف و یا چیزی وادارا ساخته است که یادی کمرنی و کوچکی از
عبدهللا رستاخیز کند و از او به عنوان کوچه گی کوچکی کنار این خانه های کوچه
اا نام میبرد .تا جایی که م می دامم دری کوچه و محله انسان های مبارز و وطن
پرستی زیست داشتمد ،که با افتخار زمدگی کردمد و خا ره های جاویدامه ای از خود
بجا گذاشته امد.

آیا انصاف همین است که در "کوچۀ ما" هیچگونه ذکری از این راد مردان
مبارز نشده است؟
داکتر اکرم عثمان د رمورد تاریخ جنابش چاپ دیموکراتیاک " شاعلۀ جاویاد " آن زماان
در کتاب" کوچۀما" سکوت اختیار کردند.
بعااد از آنکااه آقااای داکتاار اکاارم عثمااان سااال قباال مصاااحبۀ ماارا در مااورد همااین کتاااب رد
کردند ،خواستم چیزی از ایان ساکوت را در قالاب شاعر ساپید بگنجاانم تاا باشاد روا ایان
مبارزین راه حق و عدالت شاد بماند...
به داکتر اکرم عثمان
که در کوچه اش به چراغداران راه نداد.
فرزانه فارانی

تاراج...
روشنگران کنون
شب را به دست
در دل تاریکی و سکوت
لشکر کشیده اند
تخم سکوت را
حرف نبود را
روی زمین خشک شهرمن
باران نموده اند
روشنگران کنون
غارتگر گذشتهء تاریخ اند
ــ تاراج خواه روشنای صبح ــ
شب را بدست
در پی سر کوب خرشید اند
روشنگران کنون
فریاد را به" کوچه ما" سر بریده اند
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