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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 ۴۱/۸۰/۶۸۴۲        مسعود فارانی

  

 داکتر اکرم عثمان مرحوم یادی از 
  

 یکی داستانی بیارای نغز      بیدار مغز  کنون ای سخنگوی
 

 در آن خاطره ها  اوکه از خود بجا مانده است خاطرات گرامی   ،اکرم عثمان به جاودانگی  پیوست

در زمان که   ،و دارد اهمیت بسزای داشت  نگارندهبرای  هایکه  خاطره زندۀ جاوید است. یکی از 

از قلم    " مرد ونامرد " داستان از بود ۀ خاطر  ،کرده بودمنظر ابراز آن بر  نیز  ایشانحیات 

 .می پردازم دوبارهدر ذیل   اینک بر آن که  موصوف
 

  :ی میدانمیاد آور بهمقدمۀ را الزم  ازهمه قبل  
 

 عرصه در امروز تا خان ازعصرامیرشیرعلی یعنی معاصرافغانستان های پیشرفت تاریخ با موازی دری زبان درقلمرو

 اردری  زبان خطه فرهنگ و هنر ادب، آوران نام  سرگذشت بتواند که نشده نوشته داستان   ، رمان یا  نویسی داستان

 .کشیده باشد تصویر به گونه حماسه
 

 نگساالران،ج به بیشتر داستان نویس  نویسندگان اغلب  توجه شده دیده وتاجیکستان ایران افغانستان، در چه دوره درین

 .بوده است ءامرا و  شهزادگان و  شاهان ، سرداران
  
این سه کشور  درادبیاتبس مهمی را   خالی تا شده ، سبب وفرهنگیان ادبا ، هنرمندان سرگذشت به توجهی کم

  ایجاد کند.( کستانوتاج ایران افغانستان،)
  

 مینهز استشده   واقع دری پارتی زبان   حوزه قسمت ترین غربی در که اش جغرافیائی وضعیت بنابه ایران کشور

در  (  یشورو اتحاد حوزه به پیوستن از قبل) کستانتاج و افغانستان به نسبت مدرن روشنگری های نماد تا داشت آنرا

 ینسرزم با بودن مرز وهم کمالیمصطفی   اروپایی نیمه ترکیه با بودن مرز همبخاطریکه   ،دگرد نمایان این کشور

 ردهگست ارتباط  دیگر طرف واز اند داشته فراوانی نزدیکی اروپایی  روسیه با فرهنگی و سیاسی نظر از که  های

 اضافهبه  و بودنیز  دراماتیک تحوالت دستخوش که روسیه با وسیع های مهاجرت شمول به 02 و 91 قرن در ایران

 حوالتت به نزدیکینتیجۀ  مشروطیت واوایل قاجاریه دورۀ  آخر در ایران بر فرانسه پویای فرهنگ مستقیم تاثیر آن

میساخت تا نسبت به افغانستان وتاجکستان پیش قدم  فراهم را امکان این ایران کشور به که بودند های امتیاز اروپا

 هنوشت وتم کم تاریخی رومان بخش در دمیده نشان قرائن جائیکه تاایران برای  مساعد اوضاع این وجود با اما.باشد

 ایران  یمل ادبیات در  تاریخی هویت به  نده انتوانست و  قرارداشته ابتدائی درحالت کامال  آمدند بمیان ایران در که های

 .  کرده باشند کمکی
  

 آزاد یروس ادبیات و زبان  تسلط از را خود تا یافتند را آن زمینۀ کمتر فرهنگی لحاظ از کهاتاج گرچه کستانتاج در

 توجه جالب تاریخی رومان دوشنبه درشهر 9111سال در آنهم با مگر  بپردازند خود وفرهنگ زبان پویائی به و کنند

 آن هنویسند  که یافت انتشار تاجیکی لهجۀ  شیرین بیان با( صفحه 230 در دری پارتی   بخط) زاده الوغ ساتم بقلم  یا

 رومان یک درچوکات  "فردوسی"   عنوان راتحت  دری پارتی زبان خطۀ یکی از شعرای نوشت سر است توانسته

  .بنویسد تاریخی

  .کند رـ  پ ساحه  این در  جای تا را  متذکرۀ خالی شده قادر که  آثاریست معدود جمله از اثر این
  

  ولیویاب در استقالل جشن یا عبرت تصویر یا جان خوری بی بی و اکبر جهاد مثل اولیه رومانهای از نیز افغانستان در

 عثمان اکرمداکترقلم از مرد نا و مرد کوتاه داستان جز تاریخی  رومانی ویا داستان  یک هیچ امروز داستانهای تا گرفته

  .باشد بتصویرکشیده را عالمی یا بزرگ ادیب یا و بزرگ هنرمند چهره  که ندارد وجود
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 که ار ما ملی ازهویت بخش و کند رـ  پ افغانستان در را ادبی خالی این  است توانسته  تنهائی به  نامرد و مرد داستان

 داستان این. دنمو افغانی جامعۀ پیشکش وساده  شیرین بازبان کوتاه داستان قالب در گردد منعکس ادبیات در میتواند

   . وپایا باقی بماند  مطرح افغانستان ادبیات عرصۀ در ملی هویت انعکاس از نوعی منحیث میتواند کوتاه ارجمند

 البج کاریست ،ترکیب این.  است تاریخی رمان از  یا آمیزه و معاصر حماسه از ترکیبی نامرد و مرد کوتاه داستان 

 .شد پذیرا ،ادبیات درعرصهء  ادبی ابداعات از نوعی بمثابه میتوان آنرا که جدید وطرحیست

 از یبیترک با بعدی چند داستان این که کنم نشان خاطر باید ونامرد مرد داستان از فوق  برشمردۀ خصوصیات کنار در 

. شد شرمنت عثمان داکتراکرم  نویسنده خود گویندگی به شوروی نشانده دست دولت تلویزیون رادیو از حماسی فضای

 ریفورمیسم ،مشروطیت نمایندۀ  غلط به خودرا که  آنچنان  تا بود این وقت دولت طرف از داستان نشراین از غرض

میخواست با نشر این داستان کوتاه ، رنگی به   ، به این واسظهمیداشت معرفی امانی نهضت وارث و بیستم قرن اوایل

 ،بود برده زیرسؤال کشور را استقالل انده  در عمل دست نش  رژیم حالیکه در.  باشد رژیم زده  رۀ  رنگ باخته چه

 .ندبود زده تکیه قدرت براریکه جامعه خواست خالف بر همسایه پایمردیبه زیرا 

 .خوشبختانه چیز دیگری بود مردم های باور و داشت بر در داستان این نشر اما

را  دخو اعتراضنوع   ،رژیم تلویزیون رادیو از خود اثر این قرائت با عثمان اکرم داکترمردم برین باور بودند که  

 قاسم تاداس" تصویر در ملت صفای و استواری مقایسه با که بیان داشته غیر مستقیم  روس   نشانده دست دولت علیه

 امان یرام عظمت با کرکتر و ملت  خواهی استقالل حماسۀ کردن برجسته و غاصب بریتانیای نماینده مقابل در "افغان

 هللا یبحب دربار  خائنین چهره ترسیم  در دولت فعالین چهره  مقایسه با وهمچنانسمبول نهضت روشنفکری   غازی هللا

 .  است شعرم   ،گماشته انکلیس ،کلکانی 

 هب احتیاج اند نداشته یا  داشته سازگاری سر واقعیت با زمینه این در ها برداشت  و ها انگیزه این آیا واقعا اینکه 

 . است خارج مقال این حوصله از که دارد بیشتر موشکافی

) امانی و  امارت را  مقایسوی دو تصویر  که وپایا  ماندنی  داستانیست مستقل بصورت   نامرد و مرد داستان  اما

 ه چهر  جانب هردو  کرده است.تقدیم جامعه داستان تاریخی بشکل که زمبن تا آسمان باهمدیگر فرق دارند، سقوی (

، پایمردی به  استقامت ویعنی دولت امانی  اولی  نمایش گذاشته است.ن  را  آگاهانه به های ملی و چهره های خائ

متشکل   و دومی یعنی حکومت دست نشاندۀ سقوی  کهیک ملت  ملیوشهامت  وغرور  سر افرازیو صفا، صداقت 

  دابس لطهس   زیر در او که خود فروخته   اریانببچۀ سقو  و دررا در چهرۀ آنها   است ه شدهگماشت وطنی های نامرد از

  امردمرد ون به این لینک ذیل مراجعه کنید که داستان .ه استکشیدبه تصویر بشکل بسیار زیبا   قرار داشتند انکلیس سفیر

  اکرم عثمان حکایت میکند خود بشنوید. زبان شیرینکه را 

m/watch?v=otsPCePOc00https://www.youtube.co 

 

ادی خواستم ی  عثمان اکرم داکترمرحوم  از قلم    نامرد و مرد سنگینتاریخی حماسی و  داستان  مورد دراختصار این با

 راجعون الیه وانا هلل انا  .باد  اششاد  وفردوس برین  مکان  اشکرده باشم . روح را ایشان از خدمات 
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