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سنگی بر گوری
درگذشت استاد زهما یک ضایعۀ بزرگ علمی بود
زهما؛ سقراط دانشگاه کابل
زهما به مثابه حافظة تاريخي
حرفهای نصیر مهرین در مورد علی محمد زهما
بهار در قفس
مترجمی که ترجمه نشد
زهما متفکر هومانیست بود
سکوت سنگین یک نویسنده
قبرستان وین؛ آرامگا ِه ابدی یک متفکر آواره
ِ
سنگ یک گور
حکاکی بر
علی محمد زهما در آیینۀ اهل اندیشه

سنگی بر گوری
سه قطعه به مناسبت درگذشت علیمحمد زهما

 علی امیری

یک
چند سال قبل در گورستان مونپارناس پاریس ،همراه با دوستی ،در جستوجوی گور شارل بودلر بودم .بودلر در واقع گور مستقل ندارد و در گور خانوادگی ناپدریاش (شوی مادرش) جرنال
اپیک ،چونان یک پناهندۀ به خاک سپرده شده است و آسان نیست که از روی تابلوهای رهنامی گورستان بتوان گور او را پیدا کرد .از قضا یک مرد آملانیِ آشنا به متام کنج و کنارهای گورستان رس
راهمان سبز شد و یک ساعت متام ما را در «شهر مردگان» گردش داد .روی برخی قربها ،مقدار سنگریزه جمع شده بودند و در برخی قربها سنگهای شفاف شیشه مانند به نشان ادای احرتام گذاشته
شده بود .راهنام توضیح داد که این گورها از یهودیان است و گذاشنت سنگریزه بر گور مرده ،یک سنت یهودی است .ریشۀ آن به خروج بنی ارسائیل از مرص و عبور از صحرای سینا باز میگردد که در
خالل آن یکی از یاران موسی میمیرد یا کشته میشود و در آن هنگام کوچ و حرکت ،ممکن نبود که تجهیز و تدفین مناسبی از او صورت گیرد .موسی که نگران بود که جسد یارش طعمۀ درندگان
صحرا نشود ،گفت« :خداوند مهربان باشد بر کسی که سنگی بر جنازۀ این یار مرده بگذارد ».هرکسی که توانستند مشت ریگ و سنگریزه بر جنازۀ او پاشیدند تا در حد امکان از چشم درندگان صحرا
در امان مباند .کاروان رفت و مردۀ محتاج گور و سنگ گور ،محتاج مشت خاک و سنگریزه در دل صحرا جا ماند...
دو
یک سال و اندی قبل که قرار بود به مناسبت هشتاد و ششمین سال وفات مالفیض محمد کاتب هزاره سیمیناری برگزار گردد ،با جمعی از دوستان در باالجوی چنداول بر رس گور او رفته بودم.
نسبت به چند سال قبل که آنجا رفته بودم ،همه چیز فرق کرده بود و به سختی میشد تشخیص داد .گورستان تقریبا نابود شده و در دو مرتی گور کاتب یک خانه سبز کرده بود و در حال کار
بود .فقط یک قطعۀ بتونی زمخت روی یک دخمه گذاشته شده بود .دیگر هیچ نشانی از لوح و نبشته و سنگ گور نبود .کسی از بستگان کاتب توضیح داد که این گور خانوادگی جوانشیر قزلباش
خُسور کاتب بوده است و کاتب هم گویی به عنوان پناهنده در گور خانوادگی خانوادۀ خسورش خفته است .از جفای روزگار و بیمهریهای زمانه دمل گرفت .اما به ذهنم رسید که تا بوده همین بوده.
«آسامن کشتی ارباب هرن میشکند» و فلک «زمام مراد» را به دست مردم نادان میدهد و کسی از اهل فضل و هرن نبوده است که از تیر کین فلک در امان مانده باشد .به یاد شعری از حافظ افتادم
که میگوید از «ترکش جوزا» با تیر کین فلک زخمی شده است و به یاد گور
بودلر افتادم که در هدیرۀ خانوادگی ناپدریاش خفته است .در لوح سنگ
گور ارشافی جرنال اپیک دست کم این جمله نوشته است« :شارل بودلر ،پرس
خواندۀ جرنال اپیک» (قرار ترجمۀ آن مرد رهنام در پاریس) .اما گور کاتب
بینشان و لوح و نوشته ،رو به زوال و یرانی بود و است.
سه
علیمحمد زهام چند روز پیش در  96سالگی در غربت مرد (شهر وین
در اتریش) .زندگی او با قتل عام و آوارگی خانوادهاش رشوع شد ،با تبعیض
رشد کرد و در غربت به پایان رسید .زهام در آوارگی تولد یافت و در غربت
مرد و میان این میالد و مرگ با تبعیض و ستم دست و پنجه نرم کرد و دل
به داد و دانایی سپرد .نوشت ،ترجمه کرد ،خواند و درس گفت ،رنج کشید،
آواره شد در فرجام دیدگان کمفروغ خود را به سقفی دوخت که از آن او نبود
و واپسین نفسهای خود را در فضایی رها کرد که به او تعلق نداشت .در این
 96سالی که زهام زیر این لوح کبود ،رانده و آواره از رس زمین پدری خود
نفس کشید ،خاطرۀ شکست شوم ارزگان ،احتامال ،همواره بار خاطر او بود.
آخرین نگاه او از دنیا احتامال در یک آپارمتان کوچک با چشمانداز محدود
شکل گرفته است ،اما بعید است که در آستانۀ مالقات با فرشتۀ مرگ نیزی
روح یک آوارۀ مدام را خاطرات شکست و آوارگی رها کرده باشد .کاروانی از
اسیرانی که رهسپار بردگی است با قلعههای ویران و مزارع سوخته و پیکرهای

درگذشت استاد زهما
یک ضایعۀ بزرگ
علمی بود
پروفیسور علیمحمد زهام دانشمند کمنظیر ،مربی
انسیکلوپیدیست ،مبارز آشتیناپذیر راه حق و عدالت که
رسارس زندگی خویش را وقف تألیف و ترجمۀ آثار گرانبهای
علمی ،اجتامعی و فلسفی کرده بود ،پس از تحمل شداید
روزگار و چشیدن زهر تلخ تبعید ،تبعیض و ستم ملی ،در
دیار غربت پس از  96سال حیات پر افتخار زندگی را بدرود
گفت .این سخن حکیامنۀ منسوب به پیغمرب «موت العالِم
موت العالَم» در مورد او کامال صدق میکند .او با غالممحمد
غبار و محمدصدیق روهی از پیشاهنگان کمیتۀ تدارک کنگرۀ
موسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند که بعدها بنا
به برخی دالیل از جمله اختالف ایدؤلوژیک از اشرتاک در آن
یک
خودداری کردند.
سال قبل از تشکیل کنگرة ما در حدود  8-7تن از روشنفکران
در «دارالرتجمۀ نور» واقع در منزل دوم عامرت بانک رهنی و
تعمیراتی در یکی از حوزههای مقدماتی جمعیت دموکراتیک
خلق که توسط نورمحمد ترکی به پیش برده میشد ،در
روزهای پنجشنبه نشست  3-2ساعته داشتیم و در آن
پیرامون اوضاع داخلی و مسایل بیناملللی بحث و تبادل نظر
میکردیم .من تازه از فاکولتة رشعیات فارغ شده در روزنامۀ
انیس کار میکردم .حشمتخلیل غبار ،انجنیر دانش و دوتن
از فارغان رشعیات  -عبدالوهاب صافی و نظامالدین تهذیب نیز
از اعضای حوزه بودند.
روزی دقالباب شد و مرحوم غبار در را گشوده خطاب به
ترکی گفت :من یک لحظه با شام کار دارم.ترکی با اجازه از
اعضای جلسه با او بیرون رفت و بعد از نیم ساعت برگشت و
گفت :غبار صاحب میگوید که چون رنگ شام بیش از اندازه
رسخ است ،من منیتوانم باشام بروم و این نشاندهندۀ یک
نوع اختالف ایدیولوژیک بود که به گامن غالب استاد زهام نیز
به همین دلیل از ادامۀ فعالیت با سایر اعضای کمیتۀ تدارک
خودداری کرده بود.
من در افغانستان با استاد زهام روابط دوستانه داشتم .در
اروپا چند سال قبل میخواستم زندگینامۀ استاد بزرگوارخود
مرحوم هاشم شایق افندی را بنویسم ،یکبار دیگر با ایشان که
در اتریش حیات بهرس میبردند متاس گرفتم و به سواالت خود
جوابهای قناعتبخش یافتم.
پروفیسور علیمحمد زهام که یکی از شاگردان ممتاز
مرحوم هاشم شایق افندی و از ارادتمندان پروپا قرص ایشان
بود ،ضمن صحبت تیلفونی با من از مقام علمی و اسلوب عالی
تدریس استاد یادآوری منوده گفت که سخنان او در هنگام
تدریس همیشه مغز انسان را تحریک میکرد .برطبق عادت با
کسانی که استعداد داشتند از هیچگونه کمک دریغ منیکرد.
من خود از خرمن دانش او بسیار خوشه چیدهام .من همیشه
او را به خاطر دارم ،حتا هنوز هم بعضا با فامیل خود درباره او

 اکادمسین دکرت
سید عبدالحکیم رشعی
جوزجانی

حرف میزنم.
استاد شهرستانی در بارۀ استعداد شعری استاد زهام به
من گفته بود :او در اطراف موضوعات اجتامعی و انتقادی شعر
مینویسد ،اسلوب نگارش او با معیارهای زبان ادبی کامال
هامهنگی دارد.
من قطعه شعر زیر را بر اساس اقتباس استاد شهرستانی
تقدیم میدارم:
اال ای رودبار روح بخشا
سمند راهوار پهنهپیام
گهی در خود بپیچی چون کالفه
میان هردو ساحل چون لفافه
گهی آسوده و مخمور و خاموش
زمانی کف به لب چون دیگ پرجوش
نسیم صبحگاهان گلستان
توشو داده تن وجان
به آبت شس 
تو بودی نقره فام صاف و تابان
ترا در هم شکسته باد و باران
ببین ظلم زمان آوارهات کرد
ز ریگ و خاک و صحرا خانهات کرد
تو درکهسار خود آرام بودی
خدیو وادی پدرام بودی
زکوهستان سفر کردی دل شاد
که بینی نقش کلک و سحر بهزاد
اال ای رودبار پر تالطم
نهیبت میرسد تا ماه و انجم
روانش شاد و یادش ماندگار باد!

روزی دقالباب شد و مرحوم غبار در را گشوده خطاب به نورمحمد ترهکی گفت:
من یک لحظه با شما کار دارم.ترکی با اجازه از اعضای جلسه با او بیرون رفت و
بعد از نیم ساعت برگشت و گفت :غبار صاحب میگوید که چون رنگ شما بیش از
اندازه سرخ است ،من نمیتوانم باشما بروم و این نشاندهندۀ یک نوع اختالف
ایدیولوژیک بود که به گمان غالب استاد زهما نیز به همین دلیل از ادامۀ فعالیت با
سایر اعضای کمیتۀ تدارک خودداری کرده بود.
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بیرس در پشت رس ،ننگ شکست بر دامن و داغ بردگی بر جبین
و درد اسارت و خون و مرگ در دل ،احتامال تنها تصویری است که
پیر مرد را تا «وادی خاموشان» و رسزمین سکوت و فراموشی بدرقه
کرده باشد.
زهام در صحرای سینای غربت ،در حالی که گوشة چشمی به
ارض موعود ارزگان داشت ،جان داد .من هیچ چیزی در مورد او
برای گفنت ندارم .این یادداشت در حکم سنگریزۀ بر گور اوست.
در حکم مشتی خاک که از دور به سوی جنازۀ او افشانده میشود.
وجود انسان آواره در طول زندگی تکه تکه در هر جای ،جا میماند.
و آنگاه که روح و جوهر زندگی او ذره ذره در کورههای زمان آب شد
و از بین رفت ،مشت پوست و استخوانش مانند جنازۀ آن یهودی
شوربخت صحرای سینا ،محتاج تکۀ خاک و مشتی سنگ ریزه
خواهد بود .در این یک صدسالی که از شکست ارزگان میگذرد،
هیچ هزارۀ در هیچ گوشۀ از این کرۀ خاکی منیمیرد ،مگر اینکه
محتاج جایی برای خفنت و مشتی سنگریزۀ برای نهان شدن است.
نفرین بر آوارگی! چه تقدیر شومی!

زهما؛

سقراط دانشگاهکابل
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والتر بنیامین فیلسوف ،مترجم و نویسندۀ
آلمانی-یهودی بهعلت سیاست «فاشیسم آلمان»
دست به فرار زد .والتر از افتادن بهچنگ نیروی
«گشتاپوی آلمان» مرگ را تر جیح داد .سرانجام
او در بین مرز فرانسه و اسپانیا دست بهخود کشی
زد .بنیامین بینامونشان در پهنای یک دریای
خروشان دفن شد که هیچ نامونشانی از گور او
بهجا نمانده است .هرچند روایتهای دیگری نیز
در مورد مرگ والتر وجود دارد .علی محمد زهما
پروفیسور ،مترجم ،استاد دانشگاه و نویسندۀ از تبار
هزاره ارزگان ،نیز به دلیل سیاست حذف و کشتار
«فاشیسم افغانی» از کشور آواره شد و سرانجام در
سن نود و شش سالگی در اتریش در دیار غربت
در گذشت .زهما متفکر که یک عمر مبارزه کرد،
نوشت و حجم انبوه از متون را برای روشنگری
و تغییر اجتماعی به جامعۀ فرهنگی افغانستان
تقدیم کرد ،اما مرگ او در غربت با خاموشی
جامعه فرهنگی و اکادمی ما همراه شد.

سخن نخست
والرت بنیامین فیلسوف ،مرتجم و نویسندۀ آملانی-یهودی بهعلت سیاست «فاشیسم آملان» دست به فرار زد .والرت از افتادن بهچنگ نیروی «گشتاپوی آملان» مرگ را تر جیح داد .رسانجام او در
بین مرز فرانسه و اسپانیا دست بهخود کشی زد .بنیامین بینامونشان در پهنای یک دریای خروشان دفن شد که هیچ نامونشانی از گور او بهجا منانده است .هرچند روایتهای دیگری نیز در مورد
مرگ والرت وجود دارد.
علی محمد زهام پروفیسور ،مرتجم ،استاد دانشگاه و نویسندۀ از تبار هزاره ارزگان ،نیز به دلیل سیاست حذف و کشتار «فاشیسم افغانی» از کشور آواره شد و رسانجام در سن نود و شش سالگی
در اتریش در دیار غربت در گذشت.
زهام متفکر که یک عمر مبارزه کرد ،نوشت و حجم انبوه از متون را برای روشنگری و تغییر اجتامعی به جامعۀ فرهنگی افغانستان تقدیم کرد ،اما مرگ او در غربت با خاموشی جامعه فرهنگی
و اکادمی ما همراه شد.
زهام یکی از جدیترین استادان دانشگاه کابل و بنیانگذار ادبیات انتقادی بود .او در صحن دانشگاه با دانشجویانش حلقۀ دانایی دایر میکردند .زهام در واقع سقراط دانشگاه کابل بود؛
اندیشیدن و نقد کردن را به دانشجویانش آموختاند و جدیترین نقدش را نسبت به وضعیت اجتامعی ،سیاسی و فرهنگی آن روز وارد میکرد .زهام مثل سقراط نهترس ،صادق و منتقد بود .اکرث
کسان که در صنف زهام درس خوانده امروز از چهرههای مهم سیاسی ،فرهنگی و فکری افغانستان به حساب میآیند که هر کدام در حوزۀ خود حرفی برای گفنت دارند.
هر چند زمینه و زمانهای که زهام در آن زندگی میکرد ،دشواریهای سیاسی و اجتامعی بسیار داشت که هرازگاهی مانع کارهای علمی و تحقیقی او میشدند ،اما حضور نه چندان طوالنی او
در دانشگاه کابل؛ تحول فکری عمیق بین دانشجویانش ایجاد کرد که سیاهی تاریخ افغانی منیتواند مانع تابیدن آن مهتاب گردد.
زهام در عرص تقابل ایدولوژیها در کابل حضور داشت؛ ایدولوژی چپ و راست  .هرچند جریان چپ به لحاظ تاریخی در دهه چهل و پنجا در افغانستان به شکل رسمی وارد مبارزات و
فعالیتهای سیاسی و فکری گردید ،اما بنیاد گرایی اسالمی ریشه کهن و تاریخی دارد .جهاد بهعنوان پادزهر علیه دیگر اندیشی و روشنگری استفاده گردید .مهمترین تضاد نو و کهنه را در شورش
« مالی لنگ» علیه نو گرایی شاه امان الله میتوان یاد کرد .الگوی جدید بنیاد گرایی و شیوع اخوانیسم نیز در ستیز
با گرایش و نفوذ افکار مارکسی در دهه چهل و پنجاه شکل گرفت .چهرههای نوگرا و دگر اندیش در مقابل نیروهای
راست افراطی قرار گرفتند.
دانشگاه کابل کانون مبارزات جریانهای چپ و راست بود ،اما با توجه به محرومیت تاریخی و رسکوب سیاسی
که مردم افغانستان در طول تاریخ دیده بود ،جریان چپ بهعنوان راهی به رهایی طرفداران زیادی پیدا کرد ،اما جهاد و
مجاهدین به حامیت تسلیحات امپریالیسم توانستند درخت تنومند جریان چپ را از ریشه قطع کند و دست به تخریب
مکانها و منادهای بزنند که بهعنوان ارزشهای جدید شناخته میشدند .زهام اما بهعنوان یک روشنفکر نه تنها در دام
هیچ ایدولوژی سقوط نکرد که نقدهای جدی در برابر سیاستهای رسکوبگر و متامیتخواه متام جریانهای سیاسی
وارد کرد.
زهام در اثر تلخیهای زمانه و فضای اختناق که در کشور جریان داشت ،آواره و در دیار غربت پناهنده شد.
سالهای آوارگی و دوری از وطن و جنگ و خشونتهای متداوم زمینه را طوری بوجود آورد که بزرگرتین و جدیترین
نویسنده از یادها برود و آثارش در الی کتابخانهها گم شد و یا توسط مغرضان زمانه چپاول و تاراج گردیدند.
مرگ زهام باعث شد که یک بار دیگر به گذشتۀ تاریخی خود برگردیم ،اما واقعیت این است که به صحنه آمدن
تفکر جهادیسم وضعیت را برای اندیشیدن و فکر کردن به بنبست مواجه کرد .جهاد در کشور نه تنها صنعت ویرانگر
بود ،بلکه فرصت تأمل در خود را نیز از جامعه گرفت .بدون شک جهالت و عقب ماندگی ریشه در نا اندیشیدن دارد.
اگر به گذشتۀ تاریخی و فرهنگی خود تأمل کنیم ،میبینیم که امروز در یک افت فرهنگی وحشتناک به رس
میبریم .در دانشگاه که زهام ترجمه ،تاریخ و فلسفه تدریس میکرد ،امروز از هامنجا صدای بنیادگرایی شنیده
میشود .این نشان میدهد که ما به لحاظ اندیشه و فکر در پرتگاه سقوط رسیدهایم .بهجای اینکه بیاییم مثال کارنامۀ
سلطان علی کشتمند را نقد و بررسی کنیم ،درآمدی براندیشههای زهام بنویسیم یادی از غالم محمد غبار و صدیق
فرهنگ منائیم بهجای آن هزینه میکنیم تا بیخردان تاریخ را خردمند بسازیم.
وضعیت سیاسی و فضای اجتامعی ما طوری رقم خورده که قاتلین مردم و عاملین ویرانی و تباهی مدال خوشنامی
میگیرند،اما چهرههای که عمر خود را در تولید منت و ایجاد چشم انداز روشن تالش کردند ،گمنام و خاموشانه از دنیا
میروند.
یاد نامهی زهام و معرفی آن در جامعه فرهنگی و دانشگاهی امروز در واقع تأمل به گذشته و اندیشیدن به وضعیت
خود ما است .هفته نامۀ جادۀ ابریشم تصمیم دارد تا در ویژه نامههای بعدی پروندۀ برای عبدالحی حبیبی ،خلیل الله
خلیلی ،رسور هامیون و سایر کسان باز کند که روزگاری حلقۀ دانایی و اندیشیدن و نوشنت را در میان دیوهای جهل و
جنایت دایر کردند و برای ما هویت تاریخی و فرهنگی خلق کردند.

زهما بهمثابه
مقدمه
مهاجرت همواره نوعی از گسست است .گسست برای یك
ناسیونالیست یك امر انتزاعی تلقی میشود ،زیرا او میتواند خود
را با متام عنارص انتزاعی حتا با كوههای كه هرگز ندیده است،
تداعی كند .اما برای یك غیر ناسیونالیست و یك اومانیست امر
ِ
گسست انضاممی،
کامال انضاممی است .این نوع گسست ،یعنی
به معنای گسست از زبان ،از همسایه ،از دوستان و حتا درختانی
که ما دوست داریم ،است.
به همین دلیل هیچگونه ارتباطی با ناسیونالیسم ندارد ،زیرا
ح انسان است .این گونه
که انضاممیترین بخشی از وجود و رو ِ
گسست به مفهوم بیخانه شدن و بیزبان شدن استِ ،
ترک مکانی
ِ
احساس امنیت میکند و از آنجا با انسانها
است که انسان در آن
و جهان رابطه برقرار میکند .این نوع گسست به معنای مهاجرت و
ترك رسزمین است كه در واقع مهاجر دنبال پناهگاه و امنیت است
تا از مرگ ،شكنجه و تعقیب مصئون مباند .ولی دقیقا هنگام كه
ِ
«حیات برهنه»
مرزهای سیاسی کشورش را ترک میکند ،مبدل به
میشود؛ حیات برهنهای که به حقوق برش نیز منیتواند ارجاع
دهد ،زیرا که به قو ِل هانا آرنت دیگر ذی دولت نیست.
نوع دیگری از مهاجرت نیز وجود دارد که آن را میتوان
«مهاجرت درونی» خواند.
به این معنا که انسان در زادگاهش نیز میتواند مهاجر و آواره
باشد .عوامل زیادی میتواند باعث «مهاجرت درونی» انسان گردد.
به طور مثال رسکوب و تبعیض اجتامعی و جنسیتی و یا فقر
که به قو ِل خانم آرنت بدترین شکلِ خشونت است.
از دیدگاه من در افغانستان دو گسست عمده سیاسی
وجود داشته است؛ یكی بهوجود آمدن واحد سیاسی با مرزهای
ملی بنام افغانستان و دوم كودتای هفت ثور كه افغانستان را به
پرتگاه نیستی كشاند و با عنوان كردن شعارهای مرتقی و افراطی،
ارتجاعیترین ارواح را دوباره در افغانستان زنده كرد.
در واقع زندگی سیاسی زهام هر دو بُعد را داشته است .به
همین خاطر آنچه در باال آمد مقدمة بود تا آن را با زندگی سیاسی
علیمحمد زهام پیوند زنم.
یكم :زندگی قطعه قطعة زهام در پرتو گسست و تحوالت
تاریخی
مقدمة باال با زندگی مرحوم استاد علیمحمد زهام پیوند دارد.

 رضالعلی

 دولت دولتیار

حدود نود و شش سال قبل علیمحمد
زهما در قندهار به دنیا آمد .تاریخ تولد
ایشان در تذكرهاش سال  ١٣٠٣ذكر شده
است اما خودش سال  ١٣٠١را دقیقتر
میدانست .باید تذكر دهم كه سال
تولد استاد در بعضی اسناد دولتی ١٩٢٨
(١٣٠٦ه .ش) ذكر شده است كه مطلقا
نادرست است.
خانوادة زهما در جنگهای ارزگان توسط
لشكر عبدالرحمان قتل عام شدند .جان
محمد ،پدر علیمحمد زهما توانست فرار
کند و نزد اقاربش در قندهار پناه جوید.
داستان قتل
زهما از همان آغاز نوجوانی
ِ
زبان پدرش شنیده
عام خانوادهاش را از ِ
است .او خود میگفت« :از آغاز نوجوانی
با مفهوم قتلعام آشنا شدم».

ِ
ِ
گسست تاریخی همراه بود ،آغاز شد و
«مهاجرت درونی» ،که با یک
زیرا که از دیدگا ِه من زندگی وی با
رسانجام در کشور اتریش جهان را بدرود گفت.
حدود نود و شش سال قبل علیمحمد زهام در قندهار به دنیا آمد .تاریخ تولد ایشان در تذكرهاش
سال  ١٣٠٣ذكر شده است اما خودش سال  ١٣٠١را دقیقتر میدانست .باید تذكر دهم كه سال
تولد استاد در بعضی اسناد دولتی ١٣٠٦( ١٩٢٨ه .ش) ذكر شده است كه مطلقا نادرست است.
خانوادۀ زهام در جنگهای ارزگان توسط لشكر عبدالرحامن قتل عام شدند .جان محمد ،پدر
علیمحمد زهام توانست فرار کند و نزد اقاربش در قندهار پناه جوید .زهام از هامن آغاز نوجوانی
داستانِ قتل عام خانوادهاش را از زبانِ پدرش شنیده است .او خود میگفت« :از آغاز نوجوانی با
مفهوم قتلعام آشنا شدم».
خ تعصب و تبعیض را در خیابانها و مدرسه تجربه میکند .او در صحبتی
پسانترها زهام زه ِر تل ِ
انتخاب شاگردان برجسته در مدرسة ما در قندهار
با من گفت« :هنگامی که تفتیش از كابل برای
ِ
آمد ،رئیس تفتیش به چهره و لباسهای کهنة من خیره شد و منیخواست اسم مرا در لیست
شاگردانِ برتر و واجد رشایط برای انتقال به لیسه حبیبیة كابل بنویسد .به همین دلیل از معلم
پرسید« :واقعا علیمحمد شاگر ِد اول صنف است؟» معلم در پاسخ او گفته است« :به شام گفتم او
اول منرة متام مکتب است».
بهراستی ریشههای این گونه تبعیض و تعصب را بایستی در کجا جست؟ از دیدگا ِه من این گونه
تبعیض اجتامعی ریشه در روابط قدرت دارد که هزارهها را قدرت رسمی پس از ایجاد مرزهای ملی در
ِ
شکست آنها در جنگهای ارزگان ،به عنوانِ «کنیز»« ،خر بارکش» و «ستونِ پنجم»
دورة عبدالرحامن و به دنبال
داغ زد؛ قدرتی که برای نخستین بار اهرم قومی را آفرید تا به میانجی این اهرم ،گروه اجتامعی به اسم «هزاره» را
طرد مناید و از طریقِ طرد سیاسی و اجتامعیِ هزارهها ،پایههای قدرت را استحکام بخشد .مهاجرت درونیِ زهام
تجارب سیاسی و اجتامعی شکل میگیرد .در واقع در دوره عبدالرحامن بود كه برای اولین
نیز در راستای همین
ِ

بار مقدمة هیرارشی قومی پیریخته شد كه بر رسنوشت شخصی زهام و رشد اندیشه و رویكرد سیاسی او تاثیرگذار بوده است.
او پس از آنکه مکتب حبیبیه را متام کرد ،وارد فاکولتة طب میشود .ولی به دلیل هزاره بودنِ او ،او را مجبور میکند که در فاکولتة ادبیات به تحصیالتش ادامه دهد .پس از امتام فاكولتة
ِ
بخش ترجمه و تربیه معلم وزارت معارف کار کرد .در اینجا بیشتر به تحقیق در مورد فلسفه اسالمی و یا به تعبیر دقیقتر با كالم اسالمی میپردازد و مقاالتی در مورد اندیشة
ادبیات برای مدتی در
ابن سینا ،ابن خلدون و رازی مینویسد.
سپس برای ادامه تحصیل به لندن میرود و از  1954تا به  1958در لندن در دانشگاه  School of Orient and African Studiesبه تحصیالتش ادامه میدهد.
تز مافوق لیسانس خویش را نزد مورخ و ایران شناس نامآور ،خانم لیمتون مینویسد كه عمق فكری و دانش وسیع وی باعث میشود تا هم با او و هم با مورخ نامدار انگلیس ،توینبی روابط
دوستانه و صمیامنه برقرار كند .برای زهام پیشنهاد میشود كه در لندن مباند و در دانشگاه تدریس كند اما او منیپذیرد و میگوید؛ «من هم مسئولیت انسانی و هم مسئولیت تاریخی دارم تا
آگاهیام را در راه پیشرفت و ترقی افغانستان تكثیر كنم ».سپس به افغانستان بر میگردد و در فاصله سالهای  1959-1979در فاکولتة ادبیات به تدریس میپردازد .در این سالها به دلیل
توانمندی علمیاش و نوشنت كتاب و مقاالت متعدد در حوزه جامعه شناسی ،فلسفه ،كالم اسالمی ،ادبیات و نقد سیاسی به چهرة درخشان و تأثیرگذار تبدیل میشود و نفوذ معنوی زیادی در میان
دانشجویانِ رشتههای مختلف دانشگاه كابل و حلقات روشنفكریِ بیرون از دانشگاه پیدا میكند.در سا ِل  1965میالدی به سویدن سفر میكند تا در یک پروژة تحقیقی رشکت ورزد .برای یک
سال در  1966میالدی در موزیم ملی بریتانیا برای تحقیقات نسخههای خطی میپردازد و در بخش دیگر با منابع اصلی قرارداد خط دیورند و معاهدات و قرار دادهای میان دولت افغانستان و هند
بریتانوی و با موضعگیریهای رسمی دولتهای بعدی افغانستان در آن مورد از نزدیك آشنا میشود.در سال  1972به عنوان استا ِد مهامن به دانشگاه آریزونا ایاالت متحده و دانشگاه پیكن چین
دعوت میشود .استاد زهام دعوت دانشگا ِه پیكن را میپذیرد.
ِ
ِ
شناخت رشایط و تحوالت سیاست جهانی آن زمان بسیار مهم بوده و خودش میگفت:
سیاست خارجی آمریكا را در قبال كشورهای پیرامونی نقد میكرد و از سوی دیگر برای او
زیرا از یكسو
«فرهنگ و سیاست آمریكا (غرب) برایم آشنا بود و به همین خاطر چین را بهخاطر شناخت بهرت ِ آن انتخاب كردم ».در پیکن بهمدت دو سال ادبیات زبان انگلیسی و فارسی تدریس میكند .بعد از
برگشت به افغانستان برای پنج سال بیکار میماند ،دولت معاشاش را قطع كرده و او را تحت نظر و كنرتل قرار میدهد ،زیرا او به شدت از سیاست خفقان و استبدادیِ داود خان انتقاد میكند و
مینویسد« :داود خان شعار ترقی و آبادی افغانستان را بلند كرده و در عمل هم تا حدودی طرحها و پروژههای اقتصادی مهم و زیربنائی را در پیش گرفته است ،اما این سیاست او ناقص ،خطرناك
و در تضاد با ایدههای ترقیخواهانهی او است .ترقیِ كه چشمانداز آن برابری و عدالت اجتامعی باشد .زیرا سیاست ملیگرایی افراطیِ او سلسلهمراتب قومی را تشدید كرده و عدالت اجتامعی را
پایامل منوده و این خودش به صورت بالقوه باعث انفجار جامعه افغانستان خواهد شد».
همین روحیه و اندیشه انتقادی و مبارزهجویی او در برابر بیعدالتی و حكومت استبدادی باعث شد تا او تحت نظارت دولت قرار گیرد و از تدریس محروم شود.
استاد پس از کودتای هفت ثور سه ماه در آکادمی علوم کار میكند .در دورة حاکمیت ترکی و حفیظالله امین حدود یازده ماه در زندان بود.
از آن جاییكه استاد زهام در جلسات كمیته تداركات (كمیته تداركات سلسله جلسات روشنفكران از قبیل مرحوم غبار ،روحی و استاد زهام و فعالین سیاسی از قبیل ترهكی ،امین و ..بود كه
از میان آنها مرحوم غبار و استاد زهام با تشكیل یك حزب ماركسیستی ـ انقالبی مخالفت میكند و راه آنها از هم جدا میشوند)
مخالف تأسیس حزب مبتنی بر ایدیولوژی ماركسیسم ـ لنینیسم شوروی بود و تأسیس حزب انقالبی برای ترصف قدرت مركزی ،با تقلید كوركورانه از سوسیالیسم شوروی سابق را نه تنها ناسازگار
با واقعیت جامعه افغانستان میدانست بلكه آن را یك قرائت مبتذل ،سطحی ،جربگرا ،دگامتیك از فلسفه عمیق و انسانیِ ماركس و فاقد پشتوانه فكری ،اخالقی و فلسفی میدانست ،از اینرو مورد
خشم و كینتوزی مؤسسین حزب دموكراتیك خلق و بهویژه ترهكی و همدستان وی قرار گرفته و استاد را در زندان به صورت بیرحامنه شكنجه و تحقیر میكند .استاد زهام پس از آزادی از زندان
دوباره در آکادمی علوم به کار گامشته میشود.
در آنجا به حیث مشاور علمی کار میكند .سال  1981برای مدت سه ماه از طرف آکادمی علوم برای تحقیق به دهلی نو فرستاده میشود .در سال  1985میالدی به هنگری (مجارستان) سفر
میكند ،اما مجارستان را پس از چند روز ترک كرده و در اتریش پناهنده میشود.
در سالهای كه در دانشگاه تدریس و پژوهش منوده و در آكادمی علوم تحقیق كرده است ،بیش از سی جلد كتاب تألیف و ترجمه كرده و  ١٧٠مقاله نوشته است كه در اینجا به بخشی از آنها
كه در دسترس من است ،اشاره میكنم .این را هم باید یادآور شوم كه بخشی بزرگی از مقاالت ،ترجمه و نوشتههای استاد در وقت جنگهای داخلی از دانشگاه كابل ،وزارت معارف ،آكادمی علوم
و وزارت اطالعات و فرهنگ بیرسنوشت شده و به غارت رفته است.
لیست آثار استاد
بخش اول تألیفات استاد
 .1جرب احتیاج و تحول اجتامع
 .2نظارت در تعلیم و تربیت
 .3گیاه وحشی لوشون (مجموعه داستان) تعداد صفحات ()٣٠٠
 .4اساسات علم اجتامع (روششناسی علوم انسانی) تعداد صفحات ()٢٣٨
 .5فلسفه فرانسیس بیكن
 .6مقاالت فلسفی و اجتامعی ،چاپ پوهنتون كابل
 .7بیش از  ١٠٠مقاله در مجله عرفان و ادب
بخش دوم ترجمههای استاد زهام
 .١تاریخ فرهنگ تعلیم و تربیت .مؤلف؛ پروفیسور تبس ،كتابخانه ریاست پوهنتون كابل ،طبع نشده ،تعداد صفحات ()١٨٣٩
 .2تاریخ سیاسی افغانستان ،مؤلف ،فریزر تتلر ،كتابخانه فاكولتة ادبیات ،تعداد صفحات ()٦٧٨
 .3انسان قدیم ،مؤلف وان لون ،كتابخانه فاكولتة ادبیات ،تعداد صفحات ()٦٧٨
 .4تحقیق و بررسی در تاریخ ،مؤلف توینبی ،كتابخانه فاكولته ادبیات ،تعداد صفحات ()١٣٨٢
 .5منطق تحلیلی ،تعداد صفحات ()٣٠٠
 .6منطق استقرائی ،وزارت معارف ،تعداد صفحات ()٣٢٠
خ تاریخنویسی در اسالم ،مؤلف ،روزنتال ،كتابخانه ریاست دانشگاه ،تعداد صفحات ()١٠٨٢
 .7تاری ِ
 .8تعلیم و تربیت معلم ،وزارت معارف ،تعداد صفحات ()١٦٠
 .9یونانیها و باخرتیان در هند ،مؤلف ،تارن ،كتابخانه فاكولتة ادبیات ،تعداد صفحات ()١١٥٨
 .10اقتصاد افغانستان (زراعت و شاهراههای بزرگ تجارتی) ،مؤلف ،ستورات ،كتابخانة روابط فرهنگی سفارت آمریكا در افغانستان ،تعداد صفحات)١٣٥( ،
 .11خدمات ملكی با اشارة مخصوص به پروشیا ،تعداد صفحات()٢٨
 .12آسیای مركزی تا قرن دوازده ،تعداد صفحات ()٣٥٢
 .13قراخطایها و خوارزمشاهیان ،مؤلف ،بارتولد
 .14مأخذ و مدارك تاریخی ،پیش و بعد از دوران مغل ،مؤلف ،بارتولد
 .15جغرافیای تاریخی آسیای مركزی ،مؤلف ،بارتولد
 .16تاریخ روابط سیاسی افغانستان از زمان عبدالرحامن تا استقالل

پسانترها زهما زهر تلخ تعصب و تبعیض را در خیابانها و مدرسه
ِ ِ
تجربه میکند .او در صحبتی با من گفت« :هنگامی که تفتیش از كابل
انتخاب شاگردان برجسته در مدرسة ما در قندهار آمد ،رئیس
برای
ِ
تفتیش به چهره و لباسهای کهنة من خیره شد و نمیخواست اسم
شاگردان برتر و واجد شرایط برای انتقال به لیسه حبیبیة
مرا در لیست
ِ
شاگرد
كابل بنویسد .به همین دلیل از معلم پرسید« :واقعا علیمحمد
ِ
اول صنف است؟» معلم در پاسخ او گفته است« :به شما گفتم او اول
نمرة تمام مکتب است».

دوم :اندیشه و فعالیت سیاسی استاد زهام و میراث علمی او
هامنطور كه اشاره كردم استاد زهام پیش از همه یك متفكر و یك دانشمند بود كه
پنجاه سال پیش توانسته بود با فلسفه غرب و علم جدید به درستی آشنا شود.
او در حین تحصیل در لندن از نزدیك با اندیشة ماركس آشنا شده و بهویژه اثر اصلی او
یعنی رسمایه را خوانده بود و به دلیل همین تسلط دقیق به ریشههای فلسفی سوسیالیسم
و تفكر ماركس به شدت با تأسیس احزاب انقالبی ـ ماركسیستی از جمله با تأسیس حزب
دموكراتیك خلق افغانستان كه با تقلید كوركورانه از ماركسیسم ـ لنینیسم شوروی همراه بود،
مخالفت میورزد و از هامن ابتدا هم در نوشتههای خود و هم در صحبتهایش در كمیتة
تداركات تاكید میكند كه افغانستان یك جامعه عقب مانده وقبیلوی است كه از نظر روابط
تولیدی هنوز قادر به تولید و بازتولید خویش نیست ،چه برسد به اینكه خود را بهصورت
گسرتده بازتولید كند .به همین دلیل تضاد كار و رسمایه كه از سوی ماركسیستهای سنتی
و جزمگرا به عنوان تضاد اصلی در جامعه وامنود میشد ،فرافكنیهای بیش نبود.
او تاكید میورزید كه روشنفكران چپ مسئله و معضالت اصلی و درونی جامعه
افغانستان را منیبینند و نظم اتنیكی شدة فرهنگ و سیاست در افغانستان را با ادبیات
گمراهكنندة ایدیولوژیكی كتامن میكنند.
از نظر استاد زهام از آنجایی كه عدالت اجتامعی بر پایة آگاهی و احرتام بهشأن
ِ
واقعیت غیبت معنای
انسانی استوار است بنابراین هر رژیم سیاسی كه به جای توجه به
انسانیت در فرهنگ و سیاست افغانستان ،مسائل و مشكالت را در آرمان شهرهای خیالیِ
معطوف به توهمِ پیشرفت و یا انقالب (شعار سوسیالیستها) فرافكنی كند ،نه تنها محكوم
به شكست است ،بلكه به دلیل ماهیت ایدیولوژیكی و غیر عقالنی آن به خشونت ،تباهی
و قتل عام منجر خواهد شد كه اتفاقا چنین هم شد .به همین دلیل استاد زهام میگفت
جنبش چپ افغانستان در متام اشكالش از لحاظ اندیشه فقیر و تهی بود و با منابع فلسفی
و تفكر وسیع سوسیال دموكراسیهای غربی و سوسیالیستی بیگانه بوده و از اندیشة ماركس
جز نام او مطلقا هیچ چه منیفهمیدند.
در نتیجه با رمانتیسم انقالبی و خشونت مقدس نه تنها درماندگی فكری شان را بر مال
ِ
ِ
حقیقت گفتامنیِ ناسیونالیسم مسلط
واقعیت ساختاری و
ساختند كه به صورت تراژیك در
افغانی مسخ شدند و علیرغم شعارهای ایدیولوژیكیِشان (طبقاتی) اما در عمل متایالت و
ِ
سیاست
گرایشات قومی در تصمیمگیریهای سیاسی آنها آشكار بود تا حدی كه در مسألة
آموزشی و تقسیم زمین دیگر نه حرف از طبقه محروم و استثامر شده بود (چون در واقعیت این
طبقه فرافكنی شده در روابط اجتامعی افغانستان وجود نداشت) و نه خربی از آوانگاردهای
انقالبی حامل آگاهیِ منافع طبقه محروم و ستمدیده بلكه معیار مرزبندی باز هامن واقعیت
قومی بود كه آنها آن را انكار میكردند! (از جمله در صحبتی كه با استاد داشتم ،استاد زهام
در باره گرایشات قومی نورمحمد ترهكی چنین گفت« :در البهالی بحثهای كه با ترهكی و
سایرین در كمیته تداركات داشتم به آنها چنین یادآوری كردم كه دولت شاهی افغانستان،
دولت متعصب و قومگرا است .ترهكی از من پرسید كه این ادعایم را به اثبات برسانم .من در
پاسخ گفتم اگر دولت شاهی یك مكتب در یكی از مناطق هزارهنشین تأسیس كند در عوض
سه مكتب در خوست تأسیس میكند .باز ترهكی در جواب من گفت هزارهها اصال ذاتا به
آموزش و تعلیم و تربیت بیعالقه اند و این هیچ ربط به سیاست دولت ندارد».
حقیقت این است تا زمانی كه قبلة حزب دموكراتیك خلق فرو نریخته بود ،شعارهایشان
طبقاتی و ملی بود ولی به مجرد كه قبلهشان فرو ریخت به قوم و قبیله برگشتند.
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ایدیولوژی ناسیونالیسم در افغانستان
كامال یك پدیدة انتقال یافته است.
ناسیونالیسم كه ناظر بر یك واحد
ِ
سیاسی یكپارچه و یكسان است
به بهترین وجه در آثار محمود طرزی
كه نخستین نظریهپرداز ناسیونالیسم
افغانستان است ،تبلور یافته است.
ناسیونالیسم در اشكال مختلف
آنچه در شكل اتنیكی و چه در شكل
ملی آن عناصر مشترك دارند .این
ِ
عناصر بهطور مثال عبارت اند از :در
برگرفتگی ،طردشدگی و همچنین
همگونسازی كه از تفاوتهای
اجتماعی انتزاع میورزد .در همین
راستا باید گفت كه هر دو ناسیونالیسم
چه در شكل ملی و چه در شكل
اتنیكی آن با رجوع به افسانههای
تاریخی ،موسیقی ،زبان ،قدامت
تاریخی و دیگر عناصر مشترك
فرهنگی ،تاریخ و سرنوشت مشترك
را بر میسازد .ناسیونالیسم افغانی
همواره با این معضل روبهرو بوده
است كه با فرهنگهای غیر متجانس
رو بهرو بوده است و چنانچه محمود
طرزی در مقاالتش تاكید میكند،
ناسیونالیسم افغانی بایستی همه
هویتهای فرهنگی دیگر را در كورة
هویت ملی ذوب كند و اما شكلگیری
دولت افغانستان و عقل دولتی
ریشه در روابط قومی داشته است.
زیرا كه حاكمیت مركزی مشروعیت
سیاسیاش را نه از طریق اراده مردم
بلكه از مجرای قومیت بهدست
آورده است( .در جامعة شهروندی
احزاب نماینده اراده مردم است نه
نماینده اقوام چنانچه در افغانستان
دیده میشود) نظر به آنچه گفته شد
خلق هیرارشی قومی
میتوان گفت
ِ
و تبعیض ،منبع مشروعیت سیاسی
دولتها در افغانستان بوده است.
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و این نشانگر این است كه چپ سنتی بهویژه حزب دموكراتیك خلق كه بعدا به قدرت رسید با اندیشههای ماركسی كه موضوع آن جوامع مدرن رسمایهداری است فرسنگها فاصله داشته و از
اساس با آن بیگانه بود .از نظر استاد زهام چپهای افغانی حتا همین تناقض حاكم بر روابط درونیشان را نیز منیتوانستند درك كنند .از همین رو استاد زهام در هیچ تشكیل و سازمان چپی عضو
چپ لیربال در فارسی زیاد
چپ لیربال ( ) links-liberaleداشت كه تعهد به عدالت اجتامعی و آزادیهای صوری مهمترین شاخصههای آن استِ ( .
نشد و تا آخر مستقل و منتقد ماند .او گرایش ِ
شناخته شده نیست اما میتوان آن را به دولت رفاه و دموكراسی اجتامعی نزدیك دانست).
سوم :زهام و ناسیونالیسم افغانی
ایدیولوژی ناسیونالیسم در افغانستان كامال یك پدیدة انتقال یافته است .ناسیونالیسمِ كه ناظر بر یك واحد سیاسی یكپارچه و یكسان است به بهرتین وجه در آثار محمود طرزی كه نخستین
نظریهپرداز ناسیونالیسم افغانستان است ،تبلور یافته است .ناسیونالیسم در اشكال مختلف آنچه در شكل اتنیكی و چه در شكل ملیِ آن عنارص مشرتك دارند .این عنارص بهطور مثال عبارت اند از:
در برگرفتگی ،طردشدگی و همچنین همگونسازی كه از تفاوتهای اجتامعی انتزاع میورزد .در همین راستا باید گفت كه هر دو ناسیونالیسم چه در شكل ملی و چه در شكل اتنیكی آن با رجوع
به افسانههای تاریخی ،موسیقی ،زبان ،قدامت تاریخی و دیگر عنارص مشرتك فرهنگی ،تاریخ و رسنوشت مشرتك را بر میسازد .ناسیونالیسم افغانی همواره با این معضل روبهرو بوده است كه با
فرهنگهای غیر متجانس رو بهرو بوده است و چنانچه محمود طرزی در مقاالتش تاكید میكند ،ناسیونالیسم افغانی بایستی همه هویتهای فرهنگی دیگر را در كورة هویت ملی ذوب كند و اما
شكلگیری دولت افغانستان و عقل دولتی ریشه در روابط قومی داشته است .زیرا كه حاكمیت مركزی مرشوعیت سیاسیاش را نه از طریق اراده مردم بلكه از مجرای قومیت بهدست آورده است.
(در جامعة شهروندی احزاب مناینده اراده مردم است نه مناینده اقوام چنانچه در افغانستان دیده میشود) نظر به آنچه گفته شد میتوان گفت خلقِ هیرارشی قومی و تبعیض ،منبع مرشوعیت
سیاسی دولتها در افغانستان بوده است.
به همین دلیل استاد علیمحمد زهام در سالهای اخیر تاكید میورزید كه تاریخنگاری ملی در افغانستان واقعیتهای اجتامعی این كشور را پس از تأسیس آن برمنیتابد .تا زمانی كه قدرت
دولتی به قومیت به عنوان مرشوعیت سیاسی مینگرد ،واقعیتهای قومی شده در افغانستان به «تبعیض نژادی» دامن خواهد زد .همچنین مرحوم استاد در صحبتی كه با من داشت اشاره كرد كه
ایشان در بحثها و صحبتهای رسمی و دوستانه با دوستاش مرحوم غالممحمد غبار همواره این نقد را بر او وارد میكرده كه تاریخنویسی ایشان بر خالف ادعای مرحوم غبار تاریخنویسی مقابل
تاریخنگاری اروپایی نیست بلكه متاما متاثر از تاریخنویسیِ ناسیونالیستی قرن نوزده در اروپا است.
چهارم :شخصیت استاد زهام
آگاهی و دانش عمیقِ علمی او نه تنها به او ویژگی انحصاری میبخشید ،بلكه باعث تاثیرگذاری او در حركتهای روشنگری و جریانهای عدالتجویی نیز شده بود.
زهام نه تنها از لحاظ علمی یك دانشمند برجسته بود كه بهلحاظ شخصیتی نیز ویژگیهای انسانی ممتاز داشت .شجاعت سیاسی ،ركگویی و رصاحت كالمی ،تعهد اخالقی و پایبندی او به
ارزشها و آرمانهای اجتامعیحیرتانگیز و یك الگویی خارقالعاده برای راه روشنفكری در افغانستان است .تعهد او به ارزشها به حدی بود كه هیچگاه فریفتة هیبت قدرت ،حرص ثروت و اشتیاق
قدرت نگردید .در حالیكه هم حكومت وقت شوروی و هم سیاستگران چپی آن وقت از او خواسته بود كه هر مقامِ قدرت و پست وزارتی را كه او بخواهد در اختیارش قرار میدهد اما او نه تنها خواست
ِ
انحراف ایدیولوژیكی و سیاست غیر انسانی آنها ایستاد و تبعات آن را با تحمل تحقیر ،شكنجه ،زندانی شدن و مهاجرت پرداخت .ترغیبها و تهدیدهای قدرت نه تنها در
آنها را رد كرد كه در برابر
ارادة او هیچ تزلزلی وارد نكرد كه نگاه دموكراتیك و انسانی او به سیاست ،امید و انرژی را در اهل اندیشه زنده نگه داشت .اعتقاد عمیق او به تغییر اجتامعی از رهگذر آموزش و سیاست دموكراتیك
و تفكر تكین او كه هم ارتجاع راست و هم ظلم چپ را رد و نقد میكرد از او شخصیت عدالتجو ،سازش ناپذیر با فریب و نیرنگ قدرت و صاحبان ثروت ساخته بود .او یك روشنفكر دانشمند و
ج هزاره بودن را ملس كرد و تحقیر و تبعیض را در جامعه مشاهده و تجربه كرد اما هرگز
منتقد بود كه در برابر بیدادگریِ اجتامعی و ستمِ سیاسی سكوت اختیار نكرد .او هرچند هزاره بود ،سالها رن ِ
هزارهگرایی و هویت قومی را مبنای اندیشه ،كردار و رفتارش قرار نداد.
او كه خود از بازماندگان قتل عام ارزگان بود و با متام وجود طعم تلخ تحقیر و تبعیض را چشید اما عدالت را برای همه ستمدیدگان و تحقیرشدگان میخواست و كرامت انسانی را هویت همگانی
ِ
سیاست هویت قومی را نقد كرد و تحقق جامعه انسانی
و رسمی در جامعه میدانست .او به شدت از تجزیه انسان به هویت قومی متنفر بود و به همین خاطر به عنوان یك متفكر عقلگرا و اومانیست،
ِ
سیاست هویت و در مرحله بعد مبارزه برای محو آن میدانست.
و شهروندی را در مرحله اول منوط به پذیرش واقعیت دردناك
میتوان گفت او هم الگوی ریاضت فكری برای اهل علم و اندیشه و هم الگوی تساهل و گفتوگو به عنوان عقالنیترین و انسانیترین الگوی روابط سیاسی و تعامل اجتامعی بود .همین عمقِ
اندیشه ،تعهد اخالقی و صداقت سیاسی و اجتامعی از او چهرة پیشتاز از زماناش ساخته بود كه در نهایت باعث تنهاییاش هم شد.

از آن جاییكه استاد زهما در جلسات كمیته تداركات (كمیته تداركات سلسله جلسات روشنفكران از قبیل مرحوم غبار ،روحی
و استاد زهما و فعالین سیاسی از قبیل ترهكی ،امین و ..بود كه از میان آنها مرحوم غبار و استاد زهما با تشكیل یك حزب
ماركسیستی ـ انقالبی مخالفت میكند و راه آنها از هم جدا میشوند)
مخالف تأسیس حزب مبتنی بر ایدیولوژی ماركسیسم ـ لنینیسم شوروی بود و تأسیس حزب انقالبی برای تصرف قدرت مركزی،
با تقلید كوركورانه از سوسیالیسم شوروی سابق را نه تنها ناسازگار با واقعیت جامعه افغانستان میدانست بلكه آن را یك قرائت
انسانی ماركس و فاقد پشتوانه فكری ،اخالقی و فلسفی میدانست ،از
مبتذل ،سطحی ،جبرگرا ،دگماتیك از فلسفه عمیق و
ِ
اینرو مورد خشم و كینتوزی مؤسسین حزب دموكراتیك خلق و بهویژه ترهكی و همدستان وی قرار گرفته و استاد را در زندان
به صورت بیرحمانه شكنجه و تحقیر میكند .استاد زهما پس از آزادی از زندان دوباره در آکادمی علوم به کار گماشته میشود.

حرفهای نصیر مهرین در مورد علی محمد زهما
اشاره:

گفتوگوکننده:
محمد احمدی

نصیر مهرین پژوهشگر عرصۀ تاریخ و ادبیات است ،او در نخست با خواندن «مقاالت اجتامعی و فلسفی» با علی محمد
زهام آشنا میشود .در سال  ۱۹۹۲در منزل خود در هامبورگ جرمنی با زهام دیدار میکند .از آن دیدار به بعد دوستی
مهرین و زهام از طریق مکاتبه ادامه پیدا میکند .نرصین مهرین اکنون نیز در هامبورگ جرمنی زندگی میکند که
بههمین دلیل نتوانستیم گفتوگوی رو در رو با ایشان انجام دهیم .مصاحبه که در ذیل میخوانید ،از طریق فرستادن
سوال و نوشنت پاسخ انجام شده است.

بـا اسـتاد زهما چهگونـه آشـنا شـدید؟ مهریـن :پیـش از آغـاز
گفتوگـو ،میخواهـم صمیامنهتریـن احترام خویـش را پـس از وفـات
زندهیـاد اسـتاد زهما بهیـاد ایشـان ابـراز بـدارم .همچنـان سـپاسگزار
لطـف شما دوسـتان «هفتهنامـة جـادة ابریشـم» هسـتم کـه با طـرح این
گفتوگـو ،بـار دیگـر فشردۀ برداشـتها را در حـول مهمتریـن مسـائل
چنـد دهـۀ پسـین کشـور فـراز آورده و بـا آنهـا زندگـی قلمـی ـ فکـری
اسـتاد زهما را در محـک سـنجش میگذاریـد.
در جـواب سـوال شما بایـد عـرض کنم ،تا آنجـا که به یـاد میآورم،
نخسـت با نام ایشـان ،از طریق کتاب «مقاالت اجتامعی وفلسـفی» آشـنا
شـدم .آشـنایی پسـانتر ایـن بـود کـه «تاریـخ ادبیـات افغانسـتان» را کـه
پنـج اسـتاد بـه شـمول زندهیـاد زهما نوشـته بودنـد ،ورقگردانـی کـردم.
مطالعـۀ تاریـخ روابط سیاسـی افغانسـتان از زمـان امیرعبدالرحامن خان
تـا اسـتقالل و ترجمههایـی کـه از چند کتـاب «بارتُولد» ارائه داده اسـت،
به دامنـۀ آشـناییام افزود.
یـک «آشـنایی» مغلـوطو ناشـی از قصههـای کوچیـده از ایـن زبـان
بـه زبانهـای دیگـران و کتابهـای پروپاگنداچیهـا ،هـم گویایـی نقش
ایشـان در تأسـیس حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان بـود ،آشـنایی
نادرسـتی کـه هنـگام بازنگریهایـم در حـوزۀ تاریـخ دهـۀ  30و 40
خورشـیدی ،تجدیـد نظـر و اصلاح شـد .بـا گذشـت زمـان ،هنگامـی کـه
بـه مشـغولیتهایم در حـوزۀ تاریـخ افـزوده شـد ،مطالعـۀ مقـاالت و آثـار
چنـد تـن از نخبـهگان و نـامآوران ،از جملـه زندهیـاد «کریـم نزیهـی» و
علیمحمـد زهما زمینـۀ آشـنایی درسـت و داشتن تصویر سـامل و رسـا را
از آنـان فراهـم آورد.
با دیدار حضوری در منزل ما در هامبورگ در سـال  1992میالدی
و مطالعـۀ کتابهـا و مقاالتـی کـه در طی سـالهای بعدتر انتشـار یافت،
بـا شـخصیتی آشـنا شـدم کـه هـر چنـد کمسـخنی و خاموشـی اختیـار منـوده بـود ،امـا بـه پیامنـۀ بسـیار در زمینـۀ خردگستری در
افغانسـتان سـهم برازنده داشت.
پـس از بازگشـت اسـتاد از هامبـورگ بـه ویـن ،بـا هـم مکاتبـه منودیـم .بـه طـور مثـال وقتـی کـه روی قتلهـای سیاسـی کار
میمنـودم؛ اعـدام علیرضـا خـان ،محافـظ امیـر حبیباللـه خـان به دسـتور امیـر امانالله خـان مرا مرصوف منـوده و دغدغـۀ خاطرم
بـود .بـرای اسـتاد نامـه نوشـتم .در پاسـخ ایشـان ،نـکات بسـیار آموزنـده و سـزاوار [درج شـده اسـت] برای کسـی [مثل من] کـه تازه

گامهـای نخسـتین را در زمینـۀ بازنگـری رویدادهـا برمیداشـت( .ایـن
نامـه را خدمـت شما پیوسـت میمنایـم) هنـگام دیـدار دیگـری در مرگ
زندهیـاد داکتر عینعلـی بنیـاد در برلیـن ،از وقـت اسـتفاده منـوده ،بـاز
هـم دربـارۀ علیرضـا خـان و اماناللـه خان از صحبت ایشـان بهـره بردم.
شـایان یـادآوری اسـت کـه شـاید برخـی چنیـن پندارنـد کـه اسـتاد
زهما در خـارج خاموشـی اختیار منـود ،اما در نظـر آوریم که او با انتشـار
فراوردههـای فکـری و قلمـی خویـش بـه قـدر کافـی سـخن گفتـه اسـت.
اگـر بعضـی وقتهـا ،مصاحبههـا و پرسـشهایی را بـا تبسـم بدرقـه
میمنـود ،برداشـت و آشـنایی مـن میگویـد کـه پیرمـرد روزگار دیـده ،بـا
چنـد جملـه ،نیازهـا را رفـع منیمنـود .دیگـران را بـه مطالعـۀ بیشتـر فرا
میخوانـد.آن بُعـدی خاموشـی گزینـیاش هـم پیشـینه داشـت .نامـش
را در اوایـل دهـۀ  80میلادیدر قطـار هیـأت تحریریـۀ مجلهیـینوشـته
بودنـد ،امـا اسـتاد هیـچ مقالـه و یـا ترجمهیـی در آن انتشـار نـداد.زیـرا
میدانسـت کـه آنچـه را بایـد بگویـد و بنویسـد ،مجال تحمل سیاسـی و
انتشـار نیسـتو آنچـه را حکومتیهـا میخواسـتند او انجـام منـیداد.
امـا از سـوی دیگـر زخمهـا و دردهـای تراکـم منـودهای داشـت
کـه سـعی میکـرد آنهـا را دقایقـی بـا شـعر ابـراز منایـد .از ایـن راه نیـز
زمینـۀ آشـنایی بـا آن دردهـای از او مسـاعد میشـد کـه زمـان بـا متـام
اندوهآفرینـی بـر شـانههایش مینشـاند.
پيکر دست و پا بريده را مانم
بسمل زار خونتپيده را مانم
دی و پائيز همنشني دمل
برگ پائيز ديده را مانم . . .
در نتیجـه ،مـن شـخصیتی روشـنگر و جسـور و دردمنـدی را یافتـم
کـه از ناهنجاریهـا و ناگواریهـای بیشمار جامعـه درد کشـیده و رنـج
بـرده اسـت .آن برداشـت و آشـنایی خویـش را در نبشـتۀ «اسـتاد زهما ،خامـوش دانـای خردگستر» انتشـار دادم.
شما ،زهما و نسـلِ او را چهگونـه ارزیابـی میکنیـد؟ مهریـن :اسـتاد زهما از نـگاه زمـان بهنسـلی تعلـق دارد کـه شـاهد
بیشتریـن رویدادهـا و فعـل و انفعـاالت در حیـات سیاسـی و اجتامعـی بـوده اسـت .وقتـی از ایـن منظـر بـه زندگـی او و  96سـال
عمـرش مینگریـم ،نسـلی را بهیـاد میآوریـم کـه نیـاز بهبودنگـری دارد ،امـا رویدادهـای تلـخ ،آن نسـل را بـا تلخکامیهـای بیشتر

درگیـر و آشـنا میسـازد.
اما اگر فرا زونشیب زندگی شخصیاش را در نظر آوریم ،افزون بر کولهبار رنجی که بر دوش داشت ،مناد سعی و تالش انسانپروری و دانشدهی است.
چهگونـه میتـوان میـانِ نسـل جدیـد و نسـل گذشـته پـل ایجـاد کـرد؟ مهرین :نسـل جدیـد جامعه به آشـنایی و آگاهـی از زیسـت اجتامعی ،فرهنگـی و اوضاع اقتصادی نسـلهای پیشـین
نیـاز دارد .بـه ویـژه حـدود دو نسـلی کـه در بیـش از صـد سـال پسـین زیسـتهاند ،نیـاز بـه ایجاد و عبـور از پل آشـنایی با افکار و کارکردهای نسـل پیشـین دارنـد .منظورم از آشـنایی با زندگـی مردم در
کل و در سـطوح مختلـف و آشـنایی بـا نخبـهگان سیاسـی و تاریخسـاز اسـت .در واقـع نسـل جدیـد ،بـدون گـذر از این پل یـا جامعه شناسـی تاریخـی ،منیتواند پیشـینۀ جامعه ،چهگونگی سـیرتحول
و عوامـل شـکلدهندۀ سـیامی کنونـی و اجـزای متشـکلۀ افغانسـتان را بشناسـد .بـه رشط آنکه با آشـناییهای دروغیـن و مجعول اربـاب دروغپرداز بگسـلد وبا بازنگری انتقادی ،زمینۀ آشـنایی سـامل
را در اختیار داشـته باشـد.
در پیونـد بـا ایـن موضـوع اسـت کـه از چنـد سـال بـه اینطـرف ،من به نوبۀ خودم سـعی منـودهام ،تصویر روشـن از پیشـینهها و راههای آشـنایی بـا آن را در نگارش تاریخ فـراز بیاورم .بـدون ارائۀ
تصویـر درسـت ،بـا نـگارش تاریـخ واقعی ،نسـل جدید ،عبورگاهی به سـوی آشـنایی با ریشـهها و عوامل شـکلدهندۀ اوضـاع و زمانۀ کنونـی ندارد.
اجازه دهید از منونۀ آشنایی یا ایجاد پل آشنایی با یکی از منونههای تاریخی یاد کنم که تاریخنگاری رسمی ـ حکومتی ،مانع آشنایی با آن بوده است.
منونـۀ بسـیار بـارز و شناختهشـده ،حکومـتداری امیرعبدالرحمان خانـی را داریـم .او کـه در برابر مـردم ،رفتارمطلقالعنانی ،تبعیـض ننگین قومی و مذهبی را پیشـه منوده بود و پشـتیبانیهای
نظامـی بریتانیـه را نیـز بـا خـود داشـت ،بسـا از تعصبـات و رشارتهـای مردمآزارانـه و تبعیضآلـود را چنـان نهادینـه منـود و یـا گستردهتر وژرفتـر منـود کـه تا امـروز ،بخش وسـیع از مـردم از مصیبت
آن رهایـی ندارند.
نسـلی کـه میخواهـد مطابـق نیازهـای عصر و مطابـق نیازهـای مـردم قـدم بگـذارد ،بـدون آشـنایی بـا آن سـاختار و بـدون نقـد و دور انداخنت آن ابـزار نکوهیـده و منفـور ،منیتواند صفت نسـل
جدیـد را بـا خود حمـل کند.
ی ـ حکومتـی و تـداوم حکومتهـای شـبه عبدالرحمان خانـی ،هنـوز هـم دسترسـی شایسـته و بایسـتۀ نسـل جدید،
شـایان یـادآوری اسـت کـه متأسـفانه بـه دلیـل تـداوم تاریـخ مجعـول ،رسـم 
بـه بازنگـری تاریـخ جعلآمیـز کمرنـگ اسـت .بـه نظـر مـن ،دریافـت کارکردهـا و شـناخت ارتبـاط میان اوضـاع کنونی ،نسـل کنونـی با اوضاع پیشـینه بـه عهدۀ تاریخ سـامل و واقعی افغانسـتان اسـت.
زهما یـک روشـنفکر هـزاره بـود ،مـا اطلاع داریـم کـه او همـواره از تعصـب رنـج برده اسـت .بـه طور مثال ،سـالها مقـام پوهانـد (پروفیسـور)ی او را بـه بهانههـای مختلف بـه تعویق
انداختنـد؛ فکـر میکنیـد کـه ایـن تعصـب ادامـه دارد؟ آیـا روشـنفکرانِهـزاره رضبهپذیرتـر از روشـنفکرانِ اقـوام دیگـر اند؟ مهریـن :بر بنیـاد مطالعـات تاریخ افغانسـتان با توجه بـه روایت
اسـناد و مـدارک ،مطالعـۀ گروههـای مختلـف تشـکیلدهندۀ افغانسـتان؛ هیـچ تردیـدی منیمانـد و یـا بـرای مـن از مدتهـا بـه اینطـرف جای گمان و تردیدی باقـی منانده اسـت که گفته شـود :در
افغانسـتان تبعیـض قومـی ،ملیتـی در سـطوح اقتصـادی ،سیاسـی ،اداری ،فرهنگـی و مذهبـی اِعمال شـده اسـت .مطالعـۀ دقیـق و همـراه با رعایـت وجـدان پژوهشـی ،از پژوهشگران حـوزة جامعه
شناسـی ،تاریخنـگاری و عدالتجویـی و ترقیخواهـی ،ابـراز ایـن حقیقـت را مطالبـه میمنایـد.
در ایـن میـان ،پیـش از پاسـخ بـه پرسـش مشـخص شما در قبـال ملیـت هـزاره و شـخص زندهیـاد اسـتاد زهام ،میخواهـم باز هـم از یک برداشـت در برابـر دغدغۀ نخسـتین و پرسـشهای که در
برابـرم ایسـتاده بودنـد ،کمـک بگیـرم .طـی توجـه به پیشـینۀ طبابـت و طبیبهای افغانسـتان از زمان پادشـاهی محمدنادر شـاه و صدارت محمدهاشـم خـان؛ بیشترین داکرتان طب و یـا طبیبهای
افغانسـتان را از ملیـت هـزاره و یـا دارنـدهگان مذهـب شـیعه یافتـم .در کنـار آن توجـه منـودم کـه در وزارت دفـاع ،داخلـه ،خارجـه و  . . .از دارنـدهگان مذهـب تشـیع و ملیـت هـزاره ،خبری نیسـت.
سـالنامهها را کـه نگریسـتم و انـدک انـدک بـه جمـعآوری تاریـخ شـفاهی در ایـن زمینـه نیـز مراجعـه کـردم ،آن پرسـش و چرایـی موضـوع پاسـخ یافـت .در اینجـا فقـط میخواهـم از زندهیـاد داکتر
صمدعلـی خـان حکمـت نـام ببرم .او اول منـره فـارغ شـده بـود .طبـق فیصلۀ حکومـت اول منرهها تـا چند درجۀ دیگـر روانۀ تحصیل در رشـتۀ نظامی میشـدند .امـا او را در رشـتۀ نظامـی نپذیرفتند.
پـس شـخصیتی ماننـد زهما ،چهگونـه میتوانسـت از آسیبرسـانی سیاسـت تبعیضآمیـز در امـان مبانـد و رنـج نربد؟ در مـورد ابعاد سـتمِ رفته بر ملیت هـزاره که هیچ جـای تردید نیسـت ،اما در
پیونـد بـا اوضـاع کنونـی موضـوع شـایان توجـه بیشتـر اسـت .هنگامـی کـه حل مسـأله را در داشتن چند کرسـی حکومتی وبهرهمند شـدن چنـد تن از پـارۀ امتیازهـا نپذیریـم و ویژهگیهـا و ابعاد آن
را در سـطوح مختلـف اجتامعـی نیـز طـرف توجـه قـرار بدهیـم ،هنگامـی کـه حـرکات بسـیار مصمامنـۀ برتریجویـی را نیـز شناسـایی بکنیم ،آسـیبپذیری را بهتر و بیشتر تشـخیص میدهیـم .وقتی
تفـاوت مذهبـی و حضـور تبعیـض را در ایـن زمینـه نیـز در نظـر بگیریم ،فرهنگ سیاسـی پیشـینۀ عبدالرحمان خانی را و حضـور اذیتبار و گمنشـدۀ آن را هم گواهـی بدهیم ،ایـن نتیجهگیری حاصل
میشـود کـه در جامعـۀ متشـکل از اقـوام و ملیتهـای مختلـف ،وقتـی برخـی برتریجویـی به سـاختاری بچسـپند که مشـارکت قومی را نپذیـرد ،بلکه جامعه را در راسـتای تکقومیسـازی سمتوسـو
بدهـد ،اقـوام و ملیتهـای زیـر سـتم در کل و بنـا بـر دالیـل یاد شـده ،هزارههـا و باالتبـع روشـنفکران آن را بیشتـر در معرض فشـار مینگریم.
در ایـن پیونـد ،میخواهـم موضوعـی را صمیامنـه و بـا رصاحـت مطـرح منایـم کـه الزامـی در کار نیسـت تـا ما هـزاره باشـیم و از سـتمهای تاریخـی و تبعیضهـای سـتمآلود کنونی در افغانسـتان
بنالیـم .ایـن وظیفـۀ وجدانـی ازبیـک ،پشـتون ،تاجیـک و  . . .اسـت کـه بـا رعایـت فرهنـگ همزیسـتی ،مخالـف تبعیـض ،علیه تبعیـض و برتریجویـی و سیاسـتهای منفـور تحقیرآمیز سـخن بگوید،
بنویسـد و عمـل کنـد .ایـن موضـوع هـم سـزاوار یـادآوری اسـت کـه طـرح و تحلیـل مسـائل ملـی و قومی کشـور ما نشـان دادن افـکار و اعمال بهغایـت رشارتآمیـز و تبعیضآلـود ،نقد و رسزنـش آنها
نبایـد پذیرنـدۀ مهـر منـدرس قومسـتیزی و تفرقهافگنـی تلقی شـود.
همچنان که نگاه و رفتار عامیانه ،مبنی بر این ادعا که در کشور ما همه برادر هستیم و تفرقهای را منینگریم ،اغفالکننده است.
گر بگویم که مرا با تو رس و کاری نیست
در و دیوار گواهی بدهند کاری است.
نقـش سیاسـی زهما را در دهـة شـصت میلادی چهگونـه بررسـی میکنیـد؟ مهرین :پیـش از تهیه و تصویب قانون اساسـی ( 1344خورشـیدی) برخی از شـخصیتها با آگاهـی از احتامل
پدیدآیـی وضـع جدیـد سیاسـی ،دیدارهـای داشـتند .شـخصیتی ماننـد زندهیـاد میـر غالممحمـد غبـار کـه دارندۀ پیشـینۀ سیاسـی بود و یا کسـانی کـه نزدیکـی خانوادگی یـا عالیق سیاسـی با چهرۀ
شـناخته شـده وکاریزماتیـک ماننـد زندهیـاد عبدالرحمان محمـودی داشـتند ،همچنـان افـراد و اشـخاص جـوان کتابخـوان و عالقهمنـد مسـائل سیاسـی ،گاهگاهـی همدیگـر را دیـده و در حول این
پرسـش مرکـزی کـه «چـه بایـد کـرد؟» ،دیدارهـا و صحبتهایـی را در آغـاز بـه صـورت نامنظم رشوع کردند .اسـتاد زهام بـه عنوان فردی کـه دلش برای مـردم میتپید و بـه دلیل عالقهمندی به مسـائل
کشـور یکـی از عالقهمنـدان و رشکتکننـدهگان در جلسـات نخسـتین اسـت .مزیـت دیگـری کـه او از آن بهرهمنـد بـود ،ایـن اسـت کـه زبـان انگلیسـی ،فارسـی و پشـتو میدانسـت ،تحصیلات عالـی
داشـت و در ضمـن آثـار فالسـفۀ نـامدار و از جملـه آثـار مارکـس را بـه زبـان انگلیسـی مطالعه منوده بـود .پس چنان فردی کـه رنج و درد اجتامعـی را بیش از دیگران میشـناخت و آثار مبارزان مشـهور
را نیـز مطالعـه منـوده بـود ،بیشتـر بـه سـوی حرکتـی متامیـل شـد کـه تغییرآفریـن باشـد ،پـس زهما نیـز بـا آنانـی در حال صحبـت و دیـد و بازدیـد بود کـه از تغییـر اوضاع وطـن صحبـت میمنودند.
امـا هنگامـی کـه جلسـات ادامـه یافـت و افـکار در رس داشـتۀ تعـداد دیگـر (که حـزب دموکراتیک خلق افغانسـتان را بنـا نهادند) ،وضاحـت یافت ،زهام ماننـد غبار با آنهـا مقاطعه کرده و در جلسـات
مشـخصی کـه «ح .د .خ .ا» پیامـد آن بـود ،حضـور نـدارد .شـاید او نیـز در پایـان همان نشسـتی مقاطعۀ خویـش را در منزل غبار اعالن منوده اسـت کـه غبار شـورویگرایی را نپذیرفته ،امـا طرفداران
آن «ترنـد» منـزل غبـار را تـرک میگوینـد ولـی زهما در منـزل او میمانـد .برداشـت مـن از انگیـزۀ گسسـت او بـا دیگـران این اسـت کـه دارنـدۀ متایل بـه نوعی از سوسیالیسـم و دیـد چپگرایانـه بود،
امـا نسـخههای قالبـی مسـکو را نپذیرفتـه بـود .نیـز از همان پایـگاه بـا کسـانی که نسـخۀ مائو و انقلاب چین را پذیرفتـه و شـعلۀ جاوید را انتشـار دادند ،نپیوسـته بود.
ایـن احتمال را نیـز میتـوان پذیـرا شـد کـه شـخصیتی بیشتـر مشـغول بـا کتـاب ،کار ترجمـه و تدریـس ،وقتـی مشـاهده میکنـد کـه جریانهـای شـعارباز ،کمیـت بیشتـر جوانـان را بـه دور
نسـخههای «ایدئولوژیـک» مسـکو و پکـن ،گـرد آوردهانـد ،حتـا زمینـۀ همـکاری را منیدیـده اسـت .کارهـای قلمـی او کـه پیشتـر انتشـار یافتهانـد ،بـا وضاحـت از مرزبنـدی او بـا آنهـا که یاد شـدند،
حاکی اسـت.
اسـتاد پیشتـر ،یعنـی در سـال  1339طـرح و آرزومنـدی خویـش را نهادینـه منـوده بـود .آن برداشـتها بـرای افغانسـتان منیتوانسـت زمینـۀ همـکاری بـا کسـانی را فراهـم کند کـه در محدودۀ
شـعارها و کاپـی تجـارب جعلآمیـز سـایر کشـورها ،جوانـان را سمتوسـو میدادنـد.
مـدارک در دسـت داشـته ،نشـان مـا میدهنـد کـه برخـی واقعـا ً از روشـنگری و ایجـاد تحول در شـعور مردم بهویژه قرش حسـاس یـا جوانان درسخـوان ،راهـی را در پیشگرفتند کـه ذهن آنها
ظرفیتهـای پویایـی و تحـرک را فـرا گیـرد .تصـور مـن ایـن اسـت کـه در پایـان دهۀ  30خورشـیدی جلوههـای چنین مرزبندیها روشـن بوده اسـت .یکی از مـدارک گـواهدر این زمینه ،کتـاب مقاالت
اجتامعـی و فلسـفی اسـتاد زهما اسـت کـه پیشتـر از آن یـاد منودیـم .اشـارات وی در زمانـۀ دیگـر و بـا ادبیـات مـورد نیـاز زمـان و توجهیافتـه بـر سـایۀ اسـتبداد ،پیوندهـای را بـا ادبیـات روشـنگرانۀ
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ن با
بر بنیاد مطالعات تاریخ افغانستا 
توجه به روایت اسناد و مدارک ،مطالعۀ
گروههای مختلف تشکیلدهندۀ
افغانستان؛ هیچ تردیدی نمیماند و یا
برای من از مدتها به اینطرف جای
گمان و تردیدی باقی نمانده است که
گفته شود :در افغانستان تبعیض قومی،
ملیتی در سطوح اقتصادی ،سیاسی،
اداری ،فرهنگی و مذهبی ا ِعمال
شده است .مطالعۀ دقیق و همراه با
رعایت وجدان پژوهشی ،از پژوهشگران
حوزة جامعه شناسی ،تاریخنگاری و
عدالتجویی و ترقیخواهی ،ابراز این
حقیقت را مطالبه مینماید.
در این میان ،پیش از پاسخ به پرسش
مشخص شما در قبال ملیت هزاره و
شخص زندهیاد استاد زهما ،میخواهم
باز هم از یک برداشت در برابر دغدغۀ
نخستین و پرسشهای که در برابرم
ایستاده بودند ،کمک بگیرم .طی توجه
به پیشینۀ طبابت و طبیبهای افغانستان
از زمان پادشاهی محمدنادر شاه و
صدارت محمدهاشم خان؛ بیشترین
داکتران طب و یا طبیبهای افغانستان
را از ملیت هزاره و یا دارندهگان مذهب
شیعه یافتم .در کنار آن توجه نمودم
که در وزارت دفاع ،داخله ،خارجه و .
 . .از دارندهگان مذهب تشیع و ملیت
هزاره ،خبری نیست .سالنامهها را که
نگریستم و اندک اندک به جمعآوری
تاریخ شفاهی در این زمینه نیز مراجعه
کردم ،آن پرسش و چرایی موضوع پاسخ
یافت .در اینجا فقط میخواهم از
زندهیاد داکتر صمدعلی خان حکمت
نام ببرم .او اول نمره فارغ شده بود.
طبق فیصلۀ حکومت اول نمرهها
تا چند درجۀ دیگر روانۀ تحصیل در
رشتۀ نظامی میشدند .اما او را در رشتۀ
نظامی نپذیرفتند.
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اما آنچه را دقیق میدانم و این اطالع خویش را در روز 27
دلو سال  1358خورشیدی حاصل نمودهام ،این است که پس
از رهایی ایشان از زندان پلچرخی ،یک تن از اعضای «ساما»
(سازمان آزادیبخش مردم افغانستان) شهید محمدعلی چند بار به
دیدن استاد زهما رفته و در برابر پرسشهای استاد از وضع سیاسی
و کوششهای مبارزان معلومات داده است .شنیدم که وقتی از
«مشی مستقل ملی» صحبت میشود ،استاد رضایتمندی نشان
میدهد .سرانجام عبدالمجید شهید ،رهبر سازمان نیز به دیدن
استاد رفت .استاد در ختم صحبت میگوید« :حاال صحتم خوب
نیست ،شکنجۀ زندان و آزار تکلیف شکر هم از من دست بردار
نیستند ،اما کاری خواهم کرد».
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با طرح این پرسش شما ،چهرۀ
محجوب ،اندوهبار و بیشتر خاموش
انسانِ با همت واالیی را درنظر میآورم
که مانند بسا آرزومندان بهزیستی مردم
و بهبودخواهی وطن ،اوضاع ناگوار و
طاقتسوز او را وادار به ترک وطن نمود.
عامل آواره شدن او سزاوار بازشناسی
بسیار است .حافظۀ تاریخ با وضاحت
سخن میگوید که استاد زهما نیز
نمیتوانست با آن اوضاع حاکم سیاسی
کنار بیاید .رنج زندان و ُغریدنهای
عنصر بیرحمی مانند اسداهلل سروری
را پیشتر دیده بود .با تهاجم شوروی هر
چند با حکومت دستنشانده همکاری
نکرد ،اما میتوان درد سپری نمودن آن
چند سال زندگی آن انسان عزیز و با
همت را به ویژه که مرض شکر نیز او را
آرام نمیگذاشت ،دریافت .پس یگانه راه
تن دادن به آوارهگی بود .آوارهگی هم با
تمام ابعاد آزار دهندهاش.

شـهید محیالدیـن خـان و منظـور را کـه در کتـاب مـدارس طلبۀ معـارف دنبـال میکرد ،ایجـاد میکند.
اسـتاد زهما ،در سـال  ۱۳۳۹خورشـیدی در آغـاز ،جمالتـی را در کتـاب مقـاالت اجتامعـی و فلسـفی از دایرهاملعـارف علـوم اجتامعی میآورد که هزار بار سـزاوار تحسـین اسـت .دلیل تحسـین
را نیـز میگویـم .بنگریـم« :بـرای ایـن کـه جامعـۀ منظـم و شـگوفای را سـازمان بخشـید ،بایسـت زعأم ،شـعرا و هرنمندانی داشـت که تامـردم را از مفهـوم ارزشهای جدیـد آگاه سـازند .آن وقت علامی
اقتصـاد ،انجنیـران و تخنیکدانهـای را بـه کار جامعـه گامشـت کـه آن ارزشهـا را در معیارهای معین و مشـخص بـه کار بندند».
آوردن ایـن سـخنان آنهـم بـه صـورت برجسـته و گزینـش آن در یکـی از نخسـتین صفحـات کتـاب حتا اگر هیچ توضیح شـخص اسـتاد زهام را نداشـته باشـد به این برداشـت صحـه میگذارد که
حامـل پیامـی اسـت بـه دسـت انـدرکاران امـور حکومتـی و قشری که خـود را برای مبـارزه آماده میکننـد و آنانی کـه باید با ذهن روشـن آماده شـوند.
ایـن روشـنگری آنهـا را بـر مبنـای دیـد انتقـادی نیـز آمـاده میسـازد .به ویـژه آنجا که یک بُعـد این پیـام محکومیت حکومتـی را با خود دارد کـه در خالل چند دهـه از حاکمیـت خویش ،زعأم،
شـعرا و دانایـان جامعـه را بهبنـد کشـید و اعـدام کـرد .درحالـی کـه وجـود مبـارک آنهـا بـرای افغانسـتان بسـیار غنیمـت بـود .خواننـده و آن هم در سـال  ۱۳۳۹بالدرنگ حواسـش به سـوی ایـن پیام
نهفتـه و هرنمندانـه و در عیـن حـال خطرپذیرانـه معطـوف میشـود .بُعـد دیگـر آن پیـام ،توجه بـه ارزشهای جدید اسـت و تأکید برآگاهسـازی و آگاه شـدن.
ارزشهـای جدیـد کـه بـه آن در کتـاب مقـاالت اجتامعـی و سیاسـی در سـال پایانـی دهـۀ  30خورشـیدی اشـاره شـده اسـت ،توجـه بـه کرامت انسـانی ،به حقـوق و وجایـب مـردم و حکومتها،
رعایـت قانـون و  . . .نقـش فرهنـگ در اجتماع و تحـوالت آن را در بـر میگیـرد .از همیـن رو همـة محتـوای کتـاب بـر محـور اندیشـیدن و فراگیـری آنهـا قـرار دارد.
اسـتاد زهما ،هنگامـی کـه سـیر افـکار و اندیشـههای متفکـران را در زمینههـای اجتامعـی و فلسـفی مـیآورد ،عملا توضیـح میدهـد کـه از کسـانی نبوده و نیسـت کـه در بند اندیشـههای چند
شـخصیت اندیشـمند و یـا بُتهـای مـود روز قـرار بگیـرد .بـا وسـعت نظـر مخاطبیـن خویـش را بـه جهـان تفکـر رهنمـون میشـود ،نـه بـردن آنهـا در دایرههـای تنگـی کـه فـرار از آن مهـر ارتـداد را بـر
جبیـن بخورد.
از مخاطبیـن نبشـتۀ ایشـان گفتیـم ،ببینیـم کـه آنهـا چـه کسـانی انـد .در اینجـا به آوردن بخشـی از سـخنان ایشـان بسـنده میمناییم کـه عصارۀ منظور اسـت« :این سلسـله مقـاالت بهصورت
عمـوم بـرای آن تدویـن گردیـد تـا شـعور محصلانو محصلات را در موضـوع پدیدههـای جامعـه زنـده سـازد و یـا الاقـل ایشـان را متوجـه روابـط اجتامعـی و فرهنگـی منـوده در عیـن زمـان نسـبت بـه
مؤسسـات اجتامعـی و ثقافتـی ،فکـر انتقـادی را در آنهـا بپروراند.
چـرا؟ بـرای اینکـه وجـدان و افـکار آدمیـان سـاخته و بافتـۀ آن رشایـط اجتامعـی اسـت کـه در آن زندگـی میکند؛ روشـنفکری هر شـخص چـه دانشمند ،چـه عامی ،چـه انجینر و هرنمند ،چه
دهقـان و چـه پیشـهور؛ از خصوصیـات اجتامعـی و طبقاتـی بـه اشـکال و درجـات متنـوع و مختلـف متأثـر میگـردد .چـون گریـز از نفـوذ جامعـه امـکان نـدارد ،پس شایسـته و ارزنده اسـت تـا محصل
نـه تنهـا از پدیدههـای جامعـه و فرهنـگ بـه صـورت مجـزا و علیحـده آگاهـی داشـته باشـد ،بلکـه عوامـل و رشایـط اجتامعـی و مناسـبات آن را «بـا زندگـی روینـده و جـاندار» بدانـد و سـپس در پرتو و
بهدسـتیاری ایـن اصـل چنـان قـدرت و توانایـی یابـد تـا واقعیـت و مسـائل اجتامعـی را از نـگاه واقعبینـی ارزیابـی کند».
 ۱۰اسد  ۱۳۳۹خورشیدی
بـر بنیـاد ایـن مـدارک در دسـت داشـته ،اسـتاد زهما منیتوانسـت بـا آنانـی کنـار بیابـد کـه پسـانت ر «ا .د .خ .ا ».بنـا نهادنـد .حـاال کـه بیـش از نیـم سـده از آن زمـان گذشـته اسـت ،وقتـی
بررسـیکنندۀ ادبیـات سیاسـی متـام آثـار شـعاربازان بیگانهگـرا را جمـع کنـد ،کتابهـا و سـخرنانیهای رهبران آنهـا را در یکسـو و تألیفـات اسـتادزهما را در برابـر آنها بگـذارد ،متوجـه تفاوتها
میشـود.
اکنـون کـه نتایـج خونبـار حاکمیـت «ح .د .خ .ا» در روی برگهـای تاریـخ مردمآزاریهـا و بیگانهپروریهـا ،رنگینـی دارد ،میتوانـم بگویـم کـه برداشـت و صـدای زهما در آن سـالهای 1960
کـه شما یادکردیـد ،نادیـده و ناشـنیده مانـد .و ایـن هـم از عجایـب روزگار اسـفبار افغانسـتان اسـت کـه نه پیوستن زهام به آن نهـاد و وفادار ماندنش با موضع مسـتقل ،سـبب آن شـد کـه رنج زندان
و شـکنجه را نیـز نصیب شـود!
امید است دوستان مطلع مانند نویسندۀ ارجمند رهنورد زریاب از آن ایامی که استاد زهام در زندان پلچرخی سپری منود ،صحبت منایند.
بـا کـدام چهرههـای سیاسـی و فرهنگـی عصر خـود در ارتبـاط بـود؟ مهریـن :شـاید ایـن پرسـش را دسترسـی به خاطـرات زندگی اسـتاد زهام و یـا نزدیـکان خانوادۀ ایشـان دقیقتر پاسـخ
بگوینـد .تـا جایـی کـه مـن شـنیدهام روابـط بیشتـر را بـا چهرههـای مطـرح اکادمیـکو برخی شـاعران و نویسـندگان داشـت .افـراد سیاسـی او را بارهـا دیدهاند ،امـا در جذب چنـان چهـرۀ تأثیرگذار
توفیقی نداشـتهاند.
امـا آنچـه را دقیـق میدانـم و ایـن اطلاع خویـش را در روز  27دلـو سـال  1358خورشـیدی حاصـل منودهام ،این اسـت کـه پس از رهایی ایشـان از زنـدان پلچرخی ،یک تن از اعضای «سـاما»
(سـازمان آزادیبخـش مـردم افغانسـتان) شـهید محمدعلـی چنـد بـار بـه دیـدن اسـتاد زهما رفته و در برابر پرسـشهای اسـتاد از وضع سیاسـی و کوشـشهای مبـارزان معلومات داده اسـت .شـنیدم
کـه وقتـی از «مشـی مسـتقل ملـی» صحبـت میشـود ،اسـتاد رضایتمنـدی نشـان میدهـد .رسانجـام عبداملجیـد شـهید ،رهرب سـازمان نیز بـه دیدن اسـتاد رفـت .اسـتاد در ختم صحبـت میگوید:
«حـاال صحتـم خـوب نیسـت ،شـکنجۀ زنـدان و آزار تکلیف شـکر هم از من دسـت بـردار نیسـتند ،امـا کاری خواهم کرد».
جـای دارد کـه انگیـزۀ شـنیدن آن دیـدار را از راوی بیـاورم :در آنروز (27دلـو) ،سـخن از زنـدان پلچرخـی و زندانیـان ،شـهدا و رهایییافتـهگان در میـان آمـد .از آزارهای «اکسـا» و «کام» .من در
خلال رشح شـنیدهگیها ،از دیـداری گفتـم کـه ژورنالیسـت گرانقـدری پیـش از رهایـی زندانیـان ،بـه منظـور تهیۀ یک گـزارش برای آژانـس باخرت ،به زنـدان پلچرخی رفته و اسـتاد زهما را نیز دیده
بـود .متعاقـب آن ،صحبـت فشردۀ دیـدار با اسـتاد زهما که در بـاال یاد منود م مطرح شـد.
رابطـة او بـا جریانهـای سیاسـی چـپ در افغانسـتان
چهگونـه بـوده اسـت؟ مهریـن :گرچـه پیشتـر از سـطح
متاسهـای اسـتاد بـا افـراد سیاسـی گوناگـون چـپ صحبـت
شـد ،اما مـن در خالل جمعآوری مواد و اسـناد بـرای تاریخچۀ
سـازمانها و احـزاب و یـا بـرای بررسـی زندانهـا و . . .جایی به
ارتبـاط ارگانیـگ ،داشتن عضویـت و یا همـکاری فعال اسـتاد
بـا نهادهـای گوناگـون چـپ برنخـوردهام .سـندی را دیـدم کـه
بازپرسهـا یـا مسـتنطقین «خـاد» در زمـان ببرک کارمـل از
یـک زندانـی ،جویـای معلومـات در بـارۀ سـه تن و ارتبـاط آنها
میشـوند کـه عبـارت انـد از :علیمحمـد زهما ،لطیـف پیروز و
محمدابراهیـم بابـری .زندانـی مینویسـد کـه از ارتبـاط آنهـا
اطالعـی نـدارم .آن پرسـش از زندانی در واقـع حاکی از دغدغۀ
خاطـر خـاد در رابطـه بـا اسـتاد زهما نیـز بـود .امـا تردیـدی
نـدارم کـه اسـتاد زهام با شـعلۀ جاویـد و یا سـازمان رهربی آن،
سـازمان جوانـان مرتقـی ،دارنـدۀ ارتبـاط سیاسـی نبود.
چرا اسـتاد زهام آواره شـد؟ مهرین :با طرح این پرسـش
شما ،چهـرۀ محجـوب ،اندوهبـار و بیشتـر خامـوش انسـانِ
بـا همـت واالیـی را درنظـر مـیآورم کـه ماننـد بسـا آرزومنـدان
بهزیسـتی مـردم و بهبودخواهـی وطـن ،اوضـاع ناگـوار و
طاقتسـوز او را وادار بـه تـرک وطـن منـود .عامـل آواره شـدن
او سـزاوار بازشناسـی بسـیار اسـت .حافظـۀ تاریـخ بـا وضاحت
سـخن میگویـد کـه اسـتاد زهام نیز منیتوانسـت بـا آن اوضاع
حاکـم سیاسـی کنـار بیایـد .رنـج زنـدان و غُریدنهـای عنصر
بیرحمـی ماننـد اسـدالله رسوری را پیشتـر دیـده بـود .بـا
تهاجـم شـوروی هـر چنـد بـا حکومـت دستنشـانده همـکاری
نکـرد ،امـا میتوان درد سـپری منودن آن چند سـال زندگی آن
انسـان عزیـز و بـا همـت را بـه ویژه که مرض شـکر نیـز او را آرام
منیگذاشـت ،دریافـت .پـس یگانـه راه تـن دادن بـه آوارهگـی
بـود .آوارهگـی هـم بـا متـام ابعـاد آزار دهنـدهاش.

 رهنورد زریاب

بهاردر

اشاره:
اسـتاد رهنـورد زریـاب در جوانـی یکـی از دانشجویـان
علیمحمـد زهما در دانشـکده ادبیـات دانشـگاه کابـل بـود.
بعدهـا رابطـه صمیامنـه و رفیقانـه ایـن دو ادامـه پیـدا مـی کند
و در سـالهای آخـر دهـه پنجـاه ،از قضا هم سـلولی میشـوند.
آنچـه در ایـن داسـتان مـی خوانیـد ،خاطـرات اسـتاد زریاب از
اسـتاد علـی محمـد زهما در زنـدان ُپـل چرخـی کابـل اسـت.

در ایـن روزهـای اخیـر ،در یکـی از نرشیههای فارسـی ،دو
تـا تصویـر دیـدم از سخنسـاالری کـه خـودشرا ،پـس از فرخی
و عنصری ،سـومین تـکاور عرصـهی سـخن ،در چکامـه پـردازی
زبـان فارسـی میداند:
یافت ستاینده یکی چون بهار
سومی فرخی و عنرصی
آری ،منظـورم ملکالشـعرا محمدتقـی بهـار اسـت کـه در
زمینههـای سـخنوری و پژوهـش ،بیگمان ،نامـش مانـدگار
خواهـد بـود و بسـیار ارجاومنـد.
تصویرهـای کـه از آنهـا یـاد کـردم ،ایـن دانشـی مـرد هرن
آفریـنرا ،در واپسـین سـالهای عمـرش نشـان میدادنـد:
مـردی الغـر انـدام و اسـتخوانی؛ بـا عینـک سـپیده ذرهبینی ،با
ریـش کوتاهـی کـه میشـود گفـت دیگـر سـپید شـده اسـت؛ با
موهـای خاکستری کـه بـه عقـب شـانه شـدهاند و از دو کنـاره
بـاالی پیشـانی ،رشوع بـه کمشـدن و ریختن کردهانـد؛ بـا
گونههـای برجسـته و برآمـده؛ بـا چهـرهی تکیـده و بیگوشـت و
بـا نگاهـی خسـته و طنزآلـود.
وقتـی ایـن تصویرها را دیـدم ،به یاد فرهیختـهی مرد دیگر
افتـادم از رسزمیـن خودمـان کـه روزگاری ،در دانشـگا ِه کابـل،
افتخـار شـاگردی او را داشـتم وزمانـی هم رسـید -در بهار سـال
 1385هجـری خورشـیدی – کـه آن اسـتاد بزرگ و بخـرد و این
شـاگرد ناچیـز و ناتـوان ،بیهیـچ تفاوتـی ،در زنـدان پلچرخـی
همصحبـت و هـم حجـره شـدیم و روزهـا وشـبهای تلـخ و
ترسناکـی را باهـم بـه رس آوردیـم .مقصـود از ایـن مـرد دانـا و
اندیشـهور ،اسـتاد علیزهما اسـت.
آن تصویرهـای واپسـین سـالهای زندگانـی بهـار ،مـرا بـه
یـاد اسـتاد زهما انداختنـد .و آنگاه ،خاطرهی دیدارم با اسـتاد
در بازداشـتگاه اگسـا و بعدهـم ،خاطـرات روزهایـی کـه در
زنـدان مخـوف پلچرخـی در کنـار اسـتاد سـپری کردم ،جسـته
جسـته در نظـرم منایـان گشـتند .اکنون ،شـاید کسـی بپرسـید
کـه چـرا ایـن تصویرهـای ملکالشـعرا بهـار ،مـرا بـه یـاد اسـتاد
زهما انداختنـد .علتـش این اسـت که مـن میان سـیامی بهار،
در واپسـین روزهـای زندگانیش ،و چهرهی زهما ،در آن روزهای
زنـدان ،شـباهتها و هامنندیهـای بسـیار میبینیـم .در واقع،
پـس از آنکـه از زنـدان رهـا شـدم ،هـر وقـت تصویرهـای بهار را
– در واپسـین سـالهای عمـرش – دیـدهام و درنـگ بـه سـیامی
اسـتاد زهما ،در آن روزهـای زنـدان افتـادم و خاطرههـای
بازداشـتگاه اگسـا و زنـدان پلچرخـی در ذهنم زنده شـدهاند.
درسـت چاشـت روز سـیویکم فروردیـن مـاه سـال 1385
هجـری خورشـیدی بـود کـه مـرا در وزارت اطالعـات و فرهنـگ
بازداشـت کردند.
آن روز در دفتر کار خـودم بـودم کـه رییـس آژانـس باختر
حفیظاللـه امیـن بـود .او مـرا بـه آن دو نفر نشـان داد و خودش
بـه دفترش رفـت .ایـن دو نفـر کـه پیراهـن و تنبـان و کیـش و
کالن نورسـتانی داشـتند ،کارمنـدان اگسـان بودنـد.
آنـان بـا یـک خـودرو و الگای نـو فیـروزهی رنگ مـرا بردند.
ایـن خـودرو چنـان نـو بـود کـه پنداشـتم نخسـتین کارش،
همیـن بـردن من به اگسـا بـوده اسـت .آن دو مرد ،مـرا در عقب
خـودرو نشـاندند و خودشـان در دو پهلویـم جا گرفتند .سـپس،
یکیشـان کاغـذی از جیبـش بیـرون کشـید .نگاهـی بـه آن
انداخـت و از مـن پرسـید:
گفتم:
 بلی،باز پرسید:
 پدرت گلمحمد نام دارد؟ بلی.مـرد کـه مطمین شـده بود اشـتباه نکرده اسـت ،بـه راننده
گفت:
 درست است  ...برویم!خـودرو بـه راه افتـاد و مـرا یـک راسـت بردنـد بـه
بازداشـتگاه مرکزی اگسـا .فکـر میکنم که خـودرو از دروازهی
رشقـی صـدارت داخـل شـد .مقـداری کـه جلـو رفتیـم ،توقـف
کـرد .پیـاده شـدیم و رو بـه جنـوب رشق ،از چنـد دروزاهی خٌـرد
و بـزرگ گذشـتیم .رسانجـام ،وارد حویلـی شـدیم کـه حـوض
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کوچکـی داشـت و چیزیهـم ،شـبیه فـواره ،درمیانـه آن حـوض
کوچـک دیده میشـد .بـه نظرم ،در سـاختامن حـوض کوچک،
سـنگ مرمـر سـیاه بـه کار رفتـه بـود .پسـانترها ،دریافتـم کـه
اینخانـه ،تقریبـا ،رو بـهروی دروازهی شمالی والیـت کابل قرار
دارد و مال یکی از خویشـاوندان محمد ظاهر شـاه بوده اسـت.
در کنارههـای شمالی و غربـی حویلـی ،اتاقهـای دیـده
میشـدند کـه بازداشـت شـدگان را در آنهـا جـا داده بودنـد.
بـه نظـرم میرسـید کـه بسـنده نیسـت؛ زیـرا در کنـارهی رشقی
حویلـی ،تـازه تهـداب کنـده بودنـد تـا اتاقهـای بیشتـری بنـا
کنند .
فرمـان ده بازداشـتگاه ،مـرا بـه دفتر خودش بـرد و رشوع
کـرد بـه دلداری دادن و گفت:
 حتمـن سـو تفاهمـی رخ داده اسـت .چنـد روز کـهگذشـت ،رهـا میشـوید!
و سـخنان دیگـری هـم گفـت از همین قبیل .میخواسـتم
ازش بپرسـم کـه آیـا کـس دیگری هم پـس از چنـد روز از اینجا
رها شـده اسـت؛ ولی نپرسـیدم .و او سـوال کرد:
 نان چاشت خوردهاید!گفتم:
 نخوردمام وهیچ اشتهاییش را هم ندارم.بـا اینهـم ،زنـگ زد .رسبـازی بـه درون آمد .سلام نظامی
داد و گـوش بـه دسـتور ایسـتاد .فرمان ده از جیـب خودش پول
کشـید؛ به رسبـاز داد و گفت:
 کباب بیاور!بعد ،از من پرسید:
 سگرت میکشید؟قوطی سگرتم را نشان دادم و گفتم:
 بلی ،میکشم.به رسباز گفت:
 یک قوطی سگرت کنت هم!رسباز باز سالم نظامی داد و رفت.
ایـن افسر کـه از مـردم انـدراب بـود ،چشـمهای سـبز
رنـگ و پوسـت سـپید و روشـن داشـت .قـدش میانـه بـود؛ امـا
نیرومنـد و پًـر زور معلـوم میشـد .متاسـفانه ،نامـش فراموشـم
شـده اسـت .او ،مـرد نجیـب و دلسـوزی بـه نظـر میآمـد.
در آنچنـد روزی کـه در بازداشـتگاه بـودم ،میدیـدم کـه بـا
همـه بازداشتشـدگان ،شـیوه و برخـوردی خـوب و آمیختـه بـا
مهربانـی دارد.
پسـانترها ،در زنـدان پلچرخـی هـم رسبـازان و یکـی
دو افسر را دیـدم کـه بـا زندانیـان ،پنهانـی ،هـمدردی نشـان
میدهنـد.
پـس از نـان ،جـای و شـیرینیهم تعـارف کـرد .فکـر کردم
کـه سـگرت را بـرای خودش خواسـته اسـت؛ اما آنرا هـم به من
داد .و رسانجـام ،گفت:
 حـاال کـه مهمان مـا هسـتید ،زیـاد غصـه نخوریـد...خداونـد مهربـان اسـت!
بازهـم زنـگ زد .همان رسبـازی کـه نـان آورده بـود ،بـه
درون آمـد و سلام نظامـی داد .افسر بـه او گفـت:
 اینها را به اتاق شامره  ...برب!دم دروازه دستم را فرشد و گفت:
 تشویش نکیند ...خداوند مهربان است!لختی درنگ کرد و بعد افزود:
 ایـن خوبتریـن اتاقـی اسـت کـه داریـم .سـلیامنالیقهـم در همیـن اتـاق بـود.
از دنبـال رسبـاز رفتـم .در کنـارهی رشقـی حویلـی ،وارد
اتاقـی شـدیم .کـف اتـاق قالیـن فـرش بـود .گرداگـرد توشـک
انداختـه بودنـد ،بـا بالشـتها در میانـهی اتـاق ،دسترخوانی
هـموار بـود و شـش هفـت نفـری نشسـته بودنـد و نـان
میخوردنـد.
مـا کـه داخـل شـدیم ،همـه رویهای شـانرا گشـتاندند و
مـا را نگریسـتند .رسبـاز بـه مـن گفت:
 همین جا میمانی!وخودش رفت.
دیـدم مـردی کـه پوسـتش تیـره و چهـرهاش تکیـده و
بیگوشـت بـود و عینـک ذرهبینـی سـپید بـه چشـم داشـت،
شـادمانه و بلنـد بلنـد ،گفـت:
 آمدی؟ خوشآمدی  ...خوشآمدی  ...بیا  ...بیا!معلـوم میشـد کـه مـرا میشناسـد .بـا دقـت بیشتـری
نگریسـتمش.
ریـش کوتاهـی داشـت کـه رو بـه سـپیدی میرفـت.
موهایـش را بـه عقـب نشـانه زده بـود و ایـن موهـا ،از دو کنـاره
بـاالی پیشـانی ،رو بـه کمشـدن گذاشـته بودنـد.

و ناگهانـی ،دمل روشـن شـد .احسـاس کـردم کـه تـرس
اضطـراب و اندوهـم بسـیار فـرو ریختهانـد .او را نشـناختم و
تقریبـاً ذوق زده ،گفتـم:
 استاد ،شام هستید؟فکـر میکنـم کـه بـه سـویش دویـدم .در کنـارم گرفـت و
گفـت:
 اول بگیر نان بخور! گفتـم کـه خـوردهام و قصـه کـردم کـه در کجـا او ،اسـتادعلـی محمدزهما بـود .پـس از چنـد سـال میدیدمـش و آنهم
در چـه جایی!
لختـی بعـد ،دریافتـم کـه لطیـف ناظمـی ،امیـن افغانپور
و بشـیر رویگـر را نیـز ،همان روز ،از وزارت اطالعـات وفرهنـگ
گرفتهانـد .در آن هنـگام ،مـن ریاسـت بخـش هنر را داشـتم.
لطیـف ناظمـی رییـس بخـش فرهنـگ بـود .امیـن افغانپـور
رسدبیر روزنامهی هیواد بود و کار بشـیر رویگر فراموشـم شـده
اسـت .شـاید رییـس رادیـو – تلویزیـون بود.
در آن اتـاق ،سـه افسر هـم بودند .بـک کارمنـد دولت هم
بـود و یـک جـوان پشـتون از قـوم مسـعود نیـز ،و پیـر مـردی هم
بـود کـه خریطـهای داشـت کـه از پارچـه سـاخته شـده بـود .از
پـان خریطههـای کـه بندی دارد و میشـود از آن شـانه آویخت.
پیرمـرد در ایـن خریطـه قرآنـی را حمـل میکـرد .روی همرفتـه،
هیچکسـی علـت بازداشـت خـودش را منیفهمیـد ،تنهـا
انگیـزهای دستگیرشـدن آن پیرمـرد – کـه از مـردم لغمان بود –
کمـی روشـن بـود میگفـت:
 پیـش یکـی از وطـن دارانـم کـه حـاال در ارگ صاحـبمنصـب اسـت ،پـول داشـتم .یکروز رفتـم و پول خـودم را طلب
کـردم .روانـم کردنـد اینجـا!
ایـن پیرمـدر خیلـی ریـز انـدام بـود وریـش بـزی سـپیدی
داشـت .پوسـتش تیـره رنـگ بـود و باالپـوش درازی بـه تـن
داشـت .دسـتار سـپیدی بسـته بـود کـه هیچوقـت بـازش
منیکـرد میکوشـید حرفهـای ح و ع و ق ط را از مخـرب
درسـت ادا کنـد .میخواسـت نشـان دهـد کـه اهل علم اسـت.
یکشـب او را برای بازپرسـی بردند .شـب از نیمه گذشـته
بـود کـه بازش آوردنـد .دو رسباز زیـر بازوهایـش را گرفته بودند.
همـه ناراحـت شـدند و رشوع کردنـد بـه مالیـدن دسـت و پایش
تـا کمی حالش بهرت شـد و یک سـکوت طوالنـی ،ناگهان رشوع
کـردن بـه گریستن .مثل یک کـودک هق هق میگریسـت و از
شـدت گریـه رسارس بدنـش تـکان میخـورد .همـه دلداریـش
میدادنـد کـه آرام بگیـرد .رسانجـام ،مثـل اینکـه سـخنان

حکیامنـهی اسـتاد کار گـرد افتادنـد .پیرمـرد گریـه را بـس کـرد.
از خریطـهاش ،قـرآن را بیـرون کشـید و بوسـید .بعـد ،در میانـهی
اتـاق ،زیـر چـراغ نشسـت .در حالیکـه مـا بـا دقـت و کنـجکاوی
میدیدیمـش ،قلـم خودرنگش را گرفت و برحاشـیهای سـورهی توبه
نوشـت«:امروز ،ششـم بـرج ثـور ،مـرا زدنـد و بـرق دادنـد .ظاملهای
خـدا ناتـرس .سعیرجایشـان باشـد! فقـط»...
یکـی دو شـب بعـد ،بازهـم ایـن پیرمـرد را بردنـد و دیگـر پـس
نیاورنـد .آن خریطـه و قرآنـش در اتاق ما باقی ماندند .آنسـه افرس،
آن قـرآن را میخواندنـد و هـمواره در حـق پیرمـرد دعـا میکردنـد.
و بعدهـم ،برحاشـیهای سـورهی فاتحه نوشـتند«:از هرکسـیکه این
قـرآن کریـم را بـه این اتـاق آورده اسـت ،دعایـی بکند».
ایـن سـه افسر ،غالبـاً ،قـرآن پیرمـرد را میگرفتنـد؛ در
گوشـهای مینشسـتند و بـه نوبـت میخواندنـد و دعـا میکردنـد.
آن کارمنـد دولـت ،بیشتـر و قتـش را در خـواب میگذرانیـد و یـا
پیهـم سـگرت دود میکـرد و چـرت مـیزد .و اما آنجوان مسـعود،
رو بـهروی اسـتاد زهما ،چارزانـو مینشسـت و بـا شـور وهیجـان ،
پشـت رسهـم ،از پیوندهـا و شـجرهها و شـاخههای قبایـل پشـتون
سـوالها میکـرد و بـا عالقهمنـدی و عطـش فراوان ،چشـم به دهن
اسـتاد میدوخـت و جوابهـا را میبلعیـد .و همان روزهـا بـود کـه
مـن متوجه شـدم اسـتاد زهما در شـناخت قبایل و طوایف پشـتون
چـه اطالعـات گستردهای دارد .در واقـع ،او در بـاری شـجرهها،
گذشـتهها و مناطـق بودوبـاش ایـن قبیلـه و طایفههـا ،اطالعـات
دقیـق و فروانـی داشـت .اینجـوان مسـعود ،سـخت گرویده اسـتاد
زهما کشـف کـرده بـود و یـا کشـف مجـدد کـرده بـود .پیوسـته
میپرسـید و بازهـم میپرسـید .چیزهـای را کـه پرسـیده بـود،
یـک بـار دیگـر میپرسـید ،و اسـتاد هـم بـا حوصلـهی فراخـی – که
قبلا در او رساغ نداشـتم -جوابهـای مکـرر و مفصـل مـیداد .تـا
آنجـوان ،بـادل بسـتگی بسـیار ،آن جوابهـا را ببلعـد.
ویـک شـب ،نیمـه شـب بـود کـه اینجـوان را بردنـد و او
همدیگـر هرگـز بـه آن اتـاق بـر نگشـت.
یـک روزهـم ،مـرا بـرای بازپرسـی بردنـد .محـل بازپرسـی در
حویلـی مجـاور بـود .بازپـرس مردی بـود فربـه و کوتاه قـد .رویگرد
گوشـتی و کلهبزرگـی داشـت .بـه نظـرم آمـد کـه کلـهاش بـه صورت
غیـر طبیعـی بزرگ اسـت.
در اتـاق میـز کالنـی نهاده بودنـد با دو چوکـی در دو طرف آن
بـر یـک چوکـی بـاز پرس نشسـته بود بـه من گفـت کـه رو بهرویش،
برچوکی دیگر ،بنشـینم.
مـرد بـزرگ اندامـی هـم نزدیـک پنجـره ایسـتاده بـود .او
دسـتهای کالن کالنـی داشـت و در چهـرهاش خشـونت و
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سـنگدلی خوانـده میشـد .پسـانترها دانسـتم کـه نامـش کبـل
اسـت و و ظیفـهاش هـم ،زدن و شـکنجهدادن.
بازپـرس ورقـی داد کـه پرکنـم :نـام ،نـام پـدر ،شـغل ،محـل
بودوبـاش و مسـایلی از اینقبیـل .ورقرا پـر کـردم؛ امضـا منـودم و
پـس بهـش دادم .و او ،ورق دوم را بـه دسـتم داد .بـر ورق سـوالی
نوشـته شـده بـود و مـن بایسـتی پاسـخش را بنویسـم .سـوال ایـن
بود:
در کشور کدام گروههای سیاسی را میشناسی؟
من نامهای همه گروههای را که میشناختم ،نوشتم.
در همیـن هنـگام ،تلفـن زنـگ زد .بازپرس گوشـیرا برداشـت
و مـن از طـرز صحبتـش دانسـتم کـه طـرف از دوسـتان اوسـت.
قـرار گذاشـتند کـه شـبهم دیگـر را ببیننـد .و نیـز از گفتههـای او
دانسـتم کـه آنروز پنجشـنبه بـود.
شـگفتی زده شـدم؛ زیـرا دریافتـم کـه در هامنچنـد روز،
حسـاب هفتـه از دسـتم رفتـه اسـت.
بازپرس گوشیرا گذاشت و سوال دومرا به دستم داد:
 از رهربی گروه پرچم چهکسانی را میشناسی؟جـواب دادم کـه تقریبـا همـه را :ببرک کارمـل ،سـلطان
علیکشـتمند ،اناهیتـا راتـب زاد ،نـور احمـد نـور ،سـلیامنالیق،
بـارق شـفیعی و ...
سوال سوم را بدینگونه مطرح ساخت:
 کسانی را که نام گرفتی ،از نزدیک هم مالقات کردهای؟جواب مثبت دادم .او بازهم نوشت:
 کارمل را هم از نزدیک دیدهای؟نوشتم که بارها او را از نزدیک دیدهام.
نوشت:
 کارمل را در کجا دیدهای؟نوشـتم کـه در خانـهی خـودم ،در خانـهای او و در جاهـای
دیگـر.
بازهم نوشت:
 در حوزهی تو چند نفر تنظیم بودند؟جواب دادم که حوزهای نداشتم و اصالً عضو حزب نبودم.
جـواب را کـه خوانـد ،از جایـش برخاسـت .میـز را دور زد و
بـاالی رسم آمـد .بـه سـویم خـم شـد و گفـت:
 گفتی که کارمل را بارها دیدهای ،ها؟جواب دادم:
 بلی درست است.گفت:
 -و حاال میگویی که عضو نبودهای ،ها؟

 درست است نبودمبازپـرس کـه چهـرهاش دود کـرده بـود ،دسـت راسـتش
را شـبیه مـار کفچـه سـاخت و در حالیکـه رسشرا بـه مـن
نزدیکتـر میکـرد ،گفـت:
 میدانـی ،چشـم مـار کفچـه کـه بـه چشـم گنجشـکبیفتـد ،قـدرت حرکـت و پـرواز از گنجشـک سـلب میشـود.
کارمـل مـار کفچـه بـود.
هرکـس بـا او ره بـهرو مـی شـد ،از چنگـش رهایـی
منییافـت .تـو چطور ادعـا میکنی کـه عضو چرچـم نبودهای؟
عجـب دروغـی!
گفتم:
 من سوگند میخورم که نبودهام.گفت نبودهای ،ها؟
گفتم:
 نی ،نبودمام.به سوی کبل دید و گفت:
مرد بزرگ اندام ،ذوق زده و با خوشحالی ،گفت:
 به چشم  ...به چشم ...میآورم ،میآورم!ورفـت بـه سـوی کنـج اتـاق ،تـازه متوجـه شـدم کـه در آن
کنـج ،میـز کوچکـی نهـاده شـده بـود وروی آن یـک دسـتگاه
کوچکتـر از ماشـین تایـپ دیـده میشـد .کبـل آن دسـتگاه را
آورده و رو بـهروی مـن ،رس میـز گذاشـت .دانسـتم دسـتگاهی
اسـت کـه بـا آن تکانـه برقـی میدهنـد.
تـرس واضطـراب ناشـناختهی رساپایـم را فـرا گرفـت.
بازپرس روی آن دسـتگاه دسـت کشـید .انگار نوازشـش میکرد
و محیالنـه پرسـید:
 پس عضو پرچم نبودهای ،ها؟گفتم:
 سوگند میخورم!در همیـن لحظـه ،از یکـی از اتاقهای نزدیـک ،فریادهای
بـه گـوش رسـیدند .مثـل اینکـه کسـی را شـکنجه میدادنـد.
فریادهـای بسـیار و حشـتناکی بودنـد .آدمرا میلرزانیدنـد.
حکایتگر خشـم ودرد و ناتوانی بودند .کسـی از خشـم و درد و
ناتوانـی فریاد میکشـید.
باز پرسگفت:
 میشنوی ؟گفتم:
آری .
گفت:
 و هنـوز هـم میگویـی کـه عضـو گـروه پرچـم نبـودهای،ها ؟
گفتم:
 هرگز نبودهام  ...سوگند میخورم.بازپـرس ،ناگهـان ،از اتـاق برآمـد و بـه اتاقدیگـر رفـت.
کبـل خندیـد .دندانهـای زرد رنگـش منایـان شـدند .گفـت:
 فایده ندارد ...حقیقت را بگو!وبازهـم خندیـد .مـن خامـوش بـودم و تـرس و ضطـراب
ذهنـم را بیخـی کرخـت کـرده بـود.
بـاز پـرس برگشـت .برجـای خـودش نشسـت .چنـد لحظه
مـرا نگریسـت .بعـد ،بـر ورقـی چیـزی نوشـت و بـه دسـتم داد.
سـوال دیگـری بود:
وقت اعدام را قبول داری؟
در جواب نوشتم که قبول دارم .و امضا کردم.
کاغـذ را کـه خوانـد ،بازهـم از جایـش برخاسـت و بـاالی
رسم آمـد .فکـر کردم که شـاید بزنـد؛ اما نـزد .در حالیکه کاغذ
را نشـانم میداد ،پرسـید:
 میدانی چیچیزی را امضا کردهای؟گفتم که میدانم.
باز پرسید:
 خوب میدانی؟جواب دادم:
 خوب میدانم.در حالیکـه بـا خشـم روی میـز میکوفـت ،تقریبـاً ،فریـاد
زد:
 میدانی ،ها ...میدانی؟گفتم:
 میدانم.نفس عمیق کشید و گفت:
 خوب ،حاال برو به اتاقت!برخاستم و به راه افتادم .نزدیک در که رسیدم ،صدا زد:
 از اینکارت پشیامن خواهی شد!رویـم را کـه برگشـتاندم ،دیـدم کاغذی را کـه در آخر امضا
کـرده بـودم ،در دسـت داشـت .کاغذ را تـکان داد و گفت:
 از اینکارت پشیامن خواهی شد!از اتـاق بازپرسـی کـه برآمـدم ،دیـدم رساپایـم میلـرزد.
دهنـم خشـک شـده بـود .گوشهایـم صـدا میکردنـد.
رسبـازی مـر بـه اتـاق برگردانیـد .اسـتاد زهما ،بانوعـی
نگرانـی ،بـه چشـمهایم نگریسـت و گفـت:
 بیا ،اینجا.نزدیکش نشستم پرسید:
نزدند؟
گفتم :
 نی.پرسیدک
برق؟گفتم:
 نی.و آنوقـت ،قصـه کرد که ،هنگام بازپرسـی ،او را زده بودند.
دشـنامهای رکیک داده بودند .و آهسـته در گوشم گفت:
 اسـدالله رسوری خـودش بـا مشـتو لگد به جانـم افتاد.دسـتهای سـنگینی دارد .یـک جلاد واقعـی اسـت .خوبشـد
کـه تـرا نزدند.
آن روزهـا ،شـکنج ه ولتوکـوب ،امـری عـادی و معمولـی
بـود .از همیـنرو ،بازداشتشـدگان بـا خودشـان داروهـای
مسـکن گوناگـون میداشـتند – ایـن داروهـا را رسبـازان از بازار
میآوردنـد -وقتـی کسـی را زده و زخمـی ،پـس از بازپرسـی،
بـه اتـاق میآوردنـد ،دیگـران بیدرنـگ بـه تیمار داری
میپرداختنـد و داروهـای مسـکن میدادنـدش کـه درد را کمتر
حـس کنـد.

برخـی از بازداشتشـدگان ،زیـر شـکنجه میمردنـد.
همان روزهـا ،افسری را کـه در اتـاق دیگـری بازداشـت بـود،
هنـگام بازپرسـی چنـان لتوکـوب کـرده بودنـد کـه اسـتخوان
قربغـهاش شکسـته در شـشهایش داخل شـده بـود .گفتند که
همـه شـب خٌرخٌـر میکـرد و از دهنش خـون میآمـد .آفتاب که
دمیـد ،مـرده بـود .جسـدش را بردنـد و آب از آب تـکان نخـورد.
انـگار هیچچیـزی نشـده بـود.
اصلاً ،چنـان راحـت برآمـدن مـن از « بازپرسـی ،شـگفتی
انگیـز میمنـود .پسـانتر دریافتـم کـه لطیـف ناظمـی ،امیـن
افغانپـور و رویگـر را نیـز ،همینگونـه ،راحـت بازپرسـی کـرده
بودند.
یـک شـب ،سـاعت یـازده بـود کـه افسری بـه اتـاق ماآمـد
و گفـت:
 کسانیکه نامهای شانرا میخوانم ،بیرون شوند!نامهـای اسـتاد زهما و منهـم در آن فهرسـت بودنـد.
ناچـار از اتـاق بیـرون رفتیـم .مـا را بـا چنـد تـن دیگـر کـه از
اتاقهـای دیگـر کشـیده بودنـد ،بـه حویلـی مجـاور بردنـد.
ناظمـی ،افغانپـور و رویگـر هـم بودنـد .آنجـا ،خـودرو سـیا ِه
رنگـی ایسـتاده بـود .فکـر میکنـم کـه همـهی مـان ترسـیده
بودیـم .آمـدن آن خـودروی سـیاه ،در نیمـهی شـب ،شـوم و
ترسنـاک بـود .اصلاً بـردن بازداشتشـدگان در نیمهی شـب،
معنـای و حشـتناکی داشـت.
بـه مـا دسـتور دادنـد کـه سـوار شـویم .سـوار شـدیم.
دروازهی خـودرو را از بیـرون بسـتند .مـن از دریچـهای کـه در
قسـمت عقـب خـودرو بـود ،بیـرون را مینگرسـتم :دوتـا افسر
باهـم گـپ میزنـد .دو سـه رسبـاز دورتـر و گـوش بـه دسـتور
ایسـتاده بودنـد.
در همیـن لحظـه ،دیـدم کـه یـک خـودرو جیـپ شـتابان
وارد حویلـی گردیـد .مـردی در لبـاس نظامـی از آن پیـاده شـد
و بـه افسری کـه در خویلـی بـود ،سلامی زد؛ چیـزی گفـت و
کاغـذی را بـه دسـتش داد .افسر گاغـذ را در نـور چـراغ خودرو
خوانـد .سـپس آنرا بـه افسر دیگـر داد و چیـزی بـه او گفـت.
آن افسر کاغـذ را گرفـت؛ نگاهـی بـه آن انداخـت و بعـد ،سـوی
خـودروی آمـد کـه مـا سـوار آن بودیـم .دسـتور داد کـه دروازهی
خـودرو را بـاز کننـد .رسبـازی دروازه را بـاز کـرد و افسر بلنـد
بلنـد گفت:
 کسانیکه نامهای شانرا میخوانم ،پایین شوند!هفـت نفـر را نـام گرفت .اسـتاد زهما ،افغانپـور ،ناظمی،
رویگـر ومـن در جملـه این هفت نفـر بودیم .با عجلـه از خودرو
پاییـن شـدیم .خـودرو رفـت و آن شـش هفـت نفـر دیگـر را بـا
خـود بـرد .بـه ما گفتند کـه برگردیم بـه اتاقهای مـان .و رفتیم.
در راه استاد زهام آهسته به من گفت:
 از این یکی که خطا خوردیم.و امـا ،دو روز بعـد ،عصر بـود کـه بازهـم بـه مـا دسـتور
دادنـد کـه بـه آن حویلـی مجـاور برویـم .رفتیـم .همان خـودرو
و سـیا ِه رنـگ ایسـتاده بـود .فکـر میکنـم کـه ده نفـر بودیـم.
بشـیر رویگـر ،لطیـف ناظمی و امیـن افغانپور هـم بودند .این
بـار زیـاد نرتسـیده بـودم .احسـاس میکـردم کـه دیگـران هـم
زیـاد نرتسـیدهاند .شـاید روز و روشـنایی از تـرس و وحشـت مـا
کاسـته بودنـد.
بازهـم سـوار خـودرو شـدیم و دروازه را از عقـب بسـتند.
خـودرو بـه راه افتـاد .ایـن بـار از دروازهای برآمدیم کـه رو بهروی
دروازهی شمالی والیـت کابـل بـود .بازهـم از همان دریچـه
عقـب ،بیـرون را میدیـدم :خـودور برگشـت بـه راسـت .از
چهارراهـی صـدارت و از برابـر مرکـز فرهنگـی امریکا گذشـتیم.
بازهـم بـه راسـت پچیدیـم .از رو بـهروی سـفارتهای ترکیـه،
ایـران و فرانسـه عبـور کردیـم و بـه چارراهـی آریانـا رسـیدیم.
آنوقـت ،خـودرو بـه چـپ پیچیـد .از برابـر سـاختامن رادیـو
تلویزیـون و سـفارت امریـکا گذشـتیم .درختهـای دو کنـار
خیابـان ،کاملاً سـبز شـده بودنـد .پسران و دخرتانـی کـه بعـد
از ظهـر مکتـب میرفتنـد ،رخصـت شـده بودندو بازیکنـان و با
رسوصـدا ،سـوی خانههـای شـان میرفتنـد.
بـه چارراهـی صحتعامه که رسـیدیم ،گشـتیم به راسـت.
از پهلـوی چـاپ خانـهی دولتـی گذشـتیم .ایـن راهـی بـود کـه
همـه روزه ،بـرای رفتن بـه دفتر و خانـه ،از آن عبـور میکـردم.
بـه چارراهـی مکرویان که رسـیدیم ،خودرو به چپ گشـت
و راه پلچرخـی را در پیـش گرفـت .از دریچـهی عقـب خـودرو،
بلاک خودمـان – بلاک هفـت -را دیـدم .بـه یـاد دخترم نگین
افتـادم کـه بـه زودی دو مـاه میشـد .اندوهی در دمل سـنگینی
کـرد .ناظمـی پهلویـم نشسـته بـود .فکـر میکنـم اندوهـم را
دریافـت .گفت:
 زیاد غصه نخور!گفتم:
 نیف غصه منیخورم.در واقـع ،میخواسـتم احسـاس آن لحظههـا را بـه خاطـر
بسـپارم .احسـاس ناشـناخته تلـخ و کشـندهای بـود.
کسی از آن میان گفت:
 میبرندمان زندان پلچرخی!دیگر گفت:
 راه پولیگون نیز همین طرف است!دوسه نفر زورکی خندیدند .دیگران خاموش بودند.
مـاه ثـور بـود .همه جا سـبز میزد .چنـد پاره ابر سـپید در
آسمان دیـده میشـدند .در بیـرون از خـودرو ،جنـبو جوشـی
بـود .خودروهـا میرفتنـد و میآمدنـد .گادیهـا و دو چرخههـا
هـم در رفـتو آمـد بودنـد .هرکسـی پـیکار خـودش میرفـت.
در دمل گفتـم:
 هیچکسـی بـه فکـر مـا نیسـت .از ایـن مردم ،هیچکسـیمنیدانـد کـه دو تـا آدم را میبرنـد بـه زنـدان و شـاید هـم –
هامنطـور کـه کسـی گقـت -میبرنـد بـه پولیگـون!
در همیـن راه پلچرخـی بـود که متوجه شـدم یـک خودرو
تیـز رفتـار رسخ رنـگ نیـز ،خـودرو حامـل مـا را دنبـال میکند.
خـودرو زیبـا و مجللـی بـود .راننـده آن لبـاس غیـر نظامـی
داشـت .معلـوم منیشـد در عقـب چهکسـی نشسـته اسـت.
هنگامیکـه در آخرهـای جـاده پلچرخـی بـه راسـت
پیچیدیـم ،اسـتاد زهما کـه تـا آن لحظـه خامـوش بـود ،گفـت:
 یقینا که میبرندمان به زندان!آن خـودرو رسخ رنـگ همچنـان بـه دنبـال مـا بـود.
هنگامیکـه توقف کردیم ،جوان بسـیار آراسـته و خوش لباسـی
از آن خـودرو رسخ رنـگ پیـاده شـد .مـا را بردنـد بـه بلاک دوم

وفـت تفریـح زندانیـان بـود .در صحـن حویلـی زنـدان قـدم
میزنـد .بسـیاری از چهرههـا را بیدرنـگ شـناختم .دقیقـا بـه
یـاد دارم؛ نخسـتین چهـرهی آشـنایی را کـه دیـدم ،ظهوراللـه
ظهـوری بـود .بعـد ،واصـف باختری و بعـد فـاروق و بعـد...
آن مـرد آراسـته و خـوش لبـاس ،بـا آرامـش غـرور آمیـزی،
نامـه رسبسـتهای را بـه افسر زنـدان داد .افسر نامـه را بـاز کرد
و خوانـد .سـپس ،مـا را یـک یـک شـمرد -انـگار گوسـپندان بـا
بشمارد -و بعـد ،گفـت:
 درست است!مـرد آراسـته و خـوش لبـاس ،میخواسـت بـرود کـه افسر
زنـدان رسش صـدا کـرد:
 شام هم همین جا میمانید!مرد جوان برگشت و با ناباوری پرسید:
 چی گفتید؟افرس زندان جواب داد:
 شام نیز پیش ما میمانید!بعد نامه را به او نشان داد و گفت:
 در همیـن نامـهای کـه آوردهایـد ،نوشـته شـده اسـت کـهشما را هـم همینجـا نگهداریـم.
ناگهـان ،لبهـای مرد آراسـته و خوش لباس خشـکیدند و
زبانـش به لکنت افتـاد .گفت:
 یعنی من  ...یعنی من هم ....افرس زندان گفت:
 بلی ،شام هم زندانی هستید!مـرد آراسـته و خـوش لبـاس کـه دسـتور زندانـی شـدنش
را خـودش آورده بـود ،لختـی خامـوش مانـد .منیدانسـت چـی
بگویـد .رسانجـام گفـت:
 من با خودم اسنادی دارم که باید از بین بربم شان.افرس زندان قوطی گوگردی به او داد و گفت:
 اسناد را بسوزانید!مـرد بـه گوشـه رفـت .از جیبـش کاغذهای بیرون کشـید و
همـه را یکـی پـس از دیگری آتـش زد .زندانیها را دسـتور داده
بودنـد کـه بـه اتاقهای شـان بروند صحـن زندان خالـی بود .ما
همچنـان ایسـتاده بودیـم و حیـرت زده آن ماجـرا را میدیدیـم.
مرد که کاغذها را سـوختاند ،برگشـت و از افرس زندانی پرسـید:
 سالحم را چه کنم؟افرس گفت:
 بدهیدش به من.مرد از بغلش تفنگچه بیرون کشید و به افرس داد.
پسـانترها ،دریافتـم کـه ایـن مـرد ،از کارمنـدان خشـن و
تـرس انگیـز اگسـا بـود و جلال یـا جمال نام داشـت .بسـیاری
از باداشتشـدگان بـه دسـتاو لـتو کـوب شـد و تحقیـر شـده
بودنـد .از همیـن رو ،روزهـای سـختی را در زنـدان سـپری کرد.
تنها و نفرین شـده بود از ندانیان دشـنام وناسـزا میشـیند .ما
منیدانیسـتیم کـه او چـرا زندانـی شـده اسـت .بعـد تـر ،گفتند
کـه او را اعـدام کردهانـد .درسـت معلوم نیسـت.
مـا را دهلیـز بخـش اتاقهای مجـرد جای دادنـد؛ چونکه
در اتاقهـای دیگـر جـای منانـده بـود .برای نخسـتین بـار ،گل
آغـای معـروف را دیدیـم .یک رسبـاز عادی بود؛ امـا چه جربوتی
داشـت .میتوانسـت بـا زندانیـان جـور منیآمدنـد وخیلـی
مضحـک بودنـد .آن پیراهـن و تنبـان را تنهـا همان یـک شـب
پوشـیدم .فـردا یکـی از زندانیـان سـابقه دار ،از اتـاق دیگـری،
پیراهـن و تنبـان پـاک وستره کـه از خانـه برایـش فرسـتاده
بودنـد ،روانکـرد کـه بپوشـم .چهکسـی بـود؟ درسـت یـادم
نیسـت .فکـر میکنـم از خویشـاوندان نـور احمد نور بود .شـاید
هـم خواهـر زاه یـا بـرادر زادهاش.
بسترهای مـن و اسـتاد زهما کنـار هـم بودنـد .پهلـوی
چـپ مـن بستر لطیـف ناظمـی بـود و کنار راسـت زهما – فکر
میکنـم – بشـیر رویگـر یـا امیـن افغانپـور.
پسـانتر شـب ،متوجـه شـدم کـه لطیـف ناظمـی در
جیبهـای مخفـی پتلونـش چیـزی را جسـتجو میکنـد.
پرسـیدم:
 چی میپالی؟گفت:
 یک لحظه صربکن!لختـی بعـد ،نوتهـای را کـه بـا دقـت قـات شـده بودنـد،
از جایـی بیـرون کشـید .دوتـا نـوت پنـج سـندی بدنـد .گفـت:
 هزار روپیه است .نیمش از تو و نیمش از خودم.یـک پنـج سـندی را بـه مـن داد .آنروزهـا ،پنجسـندی
روپیـه پـول خوبـی بـود .آن شـب – منیدانـم چـرا – زود و
آسـان بـه خـواب رفتـم .یـک بـار کـه بیـدار شـدم و بـه سـاعتم
نـگاه کـردم ،سـاعت سـه بعـد از نیمه شـب بـود .چراغها روشـن
بودنـد .زندانیهـا اجـازه نداشـتند کـه چراغهـا را خامـوش
کننـد.
متوجـه شـدم کـه اسـتاد زهما ،بـا آن انـدام الغـز و
اسـتخوانی ،روی بسترش چـار زانـو نشسـته اسـت .سـگرتی
در میـان انگشـتهایش دود میکـرد .خامـوش بـود و از پشـت
عینـک ذرهبینـیاش بـه رو بـهرو بـه میلههـای پوالدیـن یـک
اتـاق مجـرد ،مینگرسـت .در اینحـال ،چهـرهاش را بـا دقـت
نگریسـتم:
 ریـش کوتاهـش رو بـه سـپید شـدن داشـت .موهایـش –کـه بـه عقـب شـانه شـده بودنـد -از دو کنـاره باالی پیشـانی ،رو
بـه کـم شـدن نهـاده بودنـد .گونههـای برآمـده و چهـره تکیـده
و بیگوشـت داشـت .بـه نظـرم آمـد کـه در پشـت ایـن چهـره،
احساسـی ،سـخنی ،شـعر تاگفتـه و نـارسودهای ،دسـتو پـا
میزنـد .زندانیـان همـه ،خوابیـده بودنـد.
انـگار دریافـت کـه نگاهش میکنـم .بیآنکه چشـم از آن
میلههـای پوالدیـن بردارد ،آهسـته گفت:
 عمر اینها دراز نیست!شاید منظورش خلقیها بودند.
مـن هـم مثـل او چـار زانـو نشسـتم .بـه سـویم نگریسـت.
درحالیکـه در آوازش نفـرت عظیمـی میجوشـید ،گفـت:
 گلیم شان زود برچیده میشود ...خیلی زود!لبخندی زدم و گفتم:
 انشاالله!و بدینسـان ،گفتوگوهـای شـبانهی مـان ،در زنـدان
ی مـن
پلچرخـی ،آغـاز شـدند .و ایـن ،نخسـتین بـار در زندگانـ 
بـود کـه بهـار را در قفـس سـپری میکـردم :در پشـت میلههای
پوالدیـن زنـدان – زنـدان هولنـاک پلچرخـی!

ګفتوګوازاسامعیل رویان

گفتوگو با عبدالقیوم قویم
استاد دانشکده ادبیات دانشگاه کابل درمورد علی محمد زهما

اشاره:
عبدالقیـوم قویـم از سـالهای  ۱۳۳۹الـی  ۱۳۴۲دانشـجوی علیمحمـد زهما در دانشـکده ادبیات دانشـگاه بود .هرچند رابطۀ اسـتاد و شـاگرد تبدیل به دوسـتی نشـد و تا آخر ادمـه پیدا نکرد،
امـا آقـای قویـم ناگفتههـای زیـادی از دوران دانشـجویی در مـورد اسـتادش علیمحمـد زهما دارد .آنچه در منت گفتوگـو میخوانید ،خاطرات عبدالقیوم قویم از اسـتاد زهام در دانشـگاه کابل اسـت.

جنـاب اسـتاد عبدالقیـوم قویـم نهایـت خرسـندیم کـه بـا مـا گفتوگو میکنید .بهعنوان سـوال نخسـت از خرب در گذشـت زهما چه گونه اطلاع یافتیـد؟ قویم :متاسـفانه خرب وفات
اسـتاد بزرگـوار علیمحمـد زهما را چنـد روز پیـش در فیسبـوک خوانـدم ،خیلی متاثر شـدم و یک چیزی هم نوشـتم.
کدام سـال وارد دانشـکده ادبیات دانشـگاه کابل شـدید؟ زهام چه تدریس میکرد ،چهگونه اسـتادی بود؟ قویم :در ارتباط سـوال شما عرض کنم که من در سـال ۱۳۳۹ه .خورشـیدی
بـه حیـث دانشجـو بعـد از سـپری کـردن امتحـان کانکـور شـامل دیپارمتنت زبان و ادبیات فارسـی شـدم که در آن وقت نـام این دیپارمتت ادبیات و فلسـفه بود .از جمله اسـتادان که در آن سـالها از
سـال  ۱۳۳۹تا  ۱۳۴۲برای ما تدریس میکردند یکی هم پروفیسـور علیمحمد زهام بود ،ایشـان انسـان دانشـمند ،مهربان ،باکرکرت و آگاه از مسـایل سیاسـی ،اجتامعی ،دانشـی و فلسـفی بود.
اصـل رشـته کاری شـان جامعهشناسـی و تاریـخ بـود کـه در همیـن زمینـه تحصیـل کـرده بودند و کارشناسـی ارشـد خـود را از انگلسـتان گرفتـه بود و بعد سـالهای سـال در دانشـکده ادبیات و
علـوم بشری وقـت بـه حیـث اسـتاد بـه تدریـس مشـغول شـدند .کارهـای که اسـتاد زهما در عرصه جامعهشناسـی به خصـوص تاریخ انجـام داده یکـی از کارهای شـان که خیلـی با ارزش اسـت کتاب
آسـیای مرکـزی در قـرن  ۱۱و  ۱۲نوشـته بارتولـد یکـی از نویسـندههای بسـیار مشـهور روسـیه یـا شـوروی وقت بـود که جناب زهما آن را ترجمـه کردند.
هامنگونـه کـه اشـاره کردیـد ،زهما یـک اسـتاد آگاه و عالقهمنـد بـه مسـایل نیـز بـود ،از فعالیتهـای سیاسـی اسـتاد صحبـت کنیـد .قویـم :اسـتاد زهما در مسـایل سیاسـی وقت هم
شـاغل بودنـد .بـه ایـن معنـا کـه بـا جریانهـای سیاسـی وقـت با بعضـی از آن جریانهـا که بعـدا منجر به ایجـاد حـزب دموکراتیک خلق افغانسـتان شـد با آنها همـکاری بسـیار نزدیک داشـتند؛ پیش
از تشـکیل کنگـرة موسـس در کمیتـه تـدارکات اسـتاد زهما ،مرحـوم غبـار ،صدیق روحی ،خیرب و دیگران نقش بسـیار به سـزا داشـتند .ولی ممکن اسـت به سـبب پارهی از مسـایلاسـتاد زهما کار را
در آن راسـتا دیگـر ادامـه نـداد .یعنـی یـک دانشـمند و آگاه علـوم اجتامعـی و سیاسـی بـه حیـث یک انسـان غیر منسـلک ولی عالقهمند به مسـایل سیاسـی خودش مینوشـت و بحثهایـی میکرد و
آگاهـی مـیداد و بسـیاری از شـاگرادن کـه در دیپارمتنـت دری شـاگردان اسـتاد زهما بودند ،میدانسـتند که اسـتاد زهام از لحاظ فکری در کدام سـمت وسـو متامیل هسـتند و روحیـه ترقیخواهانه
و پیشرفـت در آروزی شـان محسـوس بود.
بـه کـدام جریانهـای سیاسـی عالقهمنـد بـود؟ قویـم :طـور کـه پیشتـر هـم عـرض کـردم اسـتاد زهما در کمیتـه تـدارک یکـی از جریانهای سیاسـی کـه بعـدا منجر به تشـکیل کنگـره حزب
دموکراتیـک خلـق افغانسـتان شـد بـا غبـار ،صدیـق روحـی ،خیبر بـه شـمول افـراد کـه بعـدا رهبری حـزب دموکراتیک خلـق را به عهـده داشـتند همـکاری میکردند .ولـی اسـتاد زهام بنا بـه بعضی
مالحظـات و سـلیقهیی کـه در میـان اعضـای کمیتـه بـه وجود آمـد به هـمکاری ادامـه نداد.
از زهما و جایـگاه او در دانشـگاه کابـل صحبـت کنیـد .قویـم :در دانشـگاه کابـل یـک مضمـون خاصی وجود داشـت بنام ترجمـه در دیپارمتنـت زبان و ادبیات فارسـی در سـالهای  ۱۳۳۹و
 ۱۳۴۰و  ۱۳۴۱سـه سـال اسـتاد زهما بـرای مـا ترجمـه را تدریـس میکردنـد .مـه یادم میآید که اسـتاد زهام بـرای ما منایشـنامة «هملت» اثر «شکسـپیر» را ترجمه میکرد که بسـیار مشـکل بود .یک
درامه یک داسـتان از شکسـپیر انگلیسـی حدود سـه صد سـال یا سـه صد سـال پیش از آن توسـط شکسـپیر آن درامه نوشـته شـده بود و بسـیار موضوعات دقیق هم از لحاظ ترجمه رعایت میشـد
و هـم از لحـاظ دقایـق کـه در ترجمـه بایـد در نظـر گرفتـه میشـد از سـوی اسـتاد رعایـت میشـد .بعضیهـا ترجمـه تحتالفظـی میکننـد یـا بعضیها مفهـوم یـک عبـارت را میگیرند ،باز خودشـان
کار میکننـد ولـی اسـتاد زهما ترجمـه را طـوری میکـرد کـه اگـر مـا میخواسـتیم در آینـده انگلیسـی را یاد بگریـم و توان ترجمه کـردن را از زبان انگلیسـی پیـدا کنیم ،چه رقـم باید ترجمـه کنیم که
تـا اصـل همان موضـوع را انعـکاس بدهیم به نحـوی که مفهوم اصلی نویسـنده ضایع و خدشـهدار نشـود.
مـن خـودم سـالهای بعـد همیـن فیلـم هملـت را دیـدم ،بعـد از اینکـه از دانشـگاه فارغالتحصیـل شـدم و یـک مدتـی بـرای تحصلات به لنـدن رفتـم و آنجـا تحصیل کـردم در عرصـة مطالعات
رشقـی و اروپایـی در دانشـگاه لنـدن تحـت نظـر یـک خانـم بسـیار دانشـمند پروفیسـور ملتن کار کـردم و سـند کارشناسـی خـود را از آنجا گرفتـم در جریـان همین سـالهای بعد من همان درامه یا
منایشـنامه هملـت را چندیـن بـار دیـدم یـا فیلـم آن را دیـدم و بعـد مـن درک کـردم کـه چیـزی را کـه اسـتاد زهما در کالس ترجمـه و بـرای مـا میگفتنـد ،چهگونـه بـوده که ما بعـدا میدیدیـم چهقدر
مطابقـت داشـت .بـه ایـن سـبب اسـتاد زهما در هنـد تحقیـق کرده بـود .در قسـمت کار ترجمـه و تدریـس مضمون ترجمـه خیلی اسـتاد با صالحیتـی بود.
اسـتاد زهما در کنـار ترجمـه خـوب مینوشـت .خـط زیبـا و کرکتر بسـیار خوب داشـت و برخـوردش با دانشجویـان کاملا صمیامنه و دوسـتانه بود .اینطـور نبود کـه در صنف طـوری رفتار کند
کـه هرچـه خـودش میگفـت ،بایـد دانشجویـان آن را بیپذیـرد .در همان زمـان اسـتاد زهما کوشـش میکـرد کـه مسـایل شـاگردمحوری را در محـراق توجـه خـود داشـته باشـد .بـرای دانشجویان
فرصـت مـیداد تـا گپهـای کـه در نحـوة کار ،تدریـس و ترجمـه خـود دارد اوره ابـراز بکنـد .آثار شکسـپیر جـز نصاب تحصیلـی ما بود .بدون آن اسـتاد زهام در شـناخت چهرههـای ادبی دنیا اسـتاد با
صالحیتـی بـود کـه از داستاننویسـان بـزرگ اروپـا و شـوروی وقـت آشـنایی کامـل داشـت و از محققـان منطقـه و خصوصـا ایـران و هندسـتان و امثال اینها آشـنایی کامل داشـت .ولـی درسهای که
در ترجمـه میخواندیـم جـز کریکـومل ما همیـن آثار شکسـپیر بود.
در زمـان زهما چـه کسـان دیگـری در دانشـگاه کابـل تدریـس میکردنـد؟ قویـم :بلـی از جمـع اسـتادان دیگـری ما پرفیسـور میرحسـین شـاه که فعلا در امریـکا زندگی میکند سـید طیب
جـواد سـفیر قبلـی افغانسـتان در امریـکا پسر ایشـان اسـت .آنهـا تـا درجـة ماستری در هندسـتان تحصیـل کـرده بودنـد کـه در دانشـگاه کابل بـرای ما تاریـخ و مسـایل مربوط بـه جامعهشناسـی را
تدریـس میکردنـد کـه داشـمند بسـیار بزرگـی بـود .در غیـر آن مـا اسـتادان دیگری داشـتیم گرچند تحصالت دانشـگاهی نداشـتند ،ولـی در جمع دانشمنـدان بزرگ بودند ،مثال ملکالشـعرا اسـتاد
بیتـاب ،غالمحسـن مجـددی و یـک تعـداد دانشـمندان دیگـر مثال محمدنسـیم نکهت سـعیدی ،عالمـه حبیبی ،علیاکبر شهرسـتانی ،محمدرحیم الهام ،اسـتاد خلیلاللـه خلیلی ،اینها از اسـتادان
بسـیار بلندمرتبـه بودنـد کـه یقینـا کـه جایـگاه همـه آنهـا در دیپارمتنـت دری مـا خالـی اسـت و هرکـدام اینهـا آثـار فـراوان در رابطـه به زبـان و ادبیات فارسـی و فنـون ادبـی ،آرایههای ادبـی نظریه
ادبـی ،نقـد ادبـی و ایـن چیزهـا نوشـتند کـه آثـار شـان فعلا مورد اسـتفاده اسـت و ما شـاگرادن همة اینهـا بودیـم و حتا همـکار علمی شـان بودیم.
وضعیـت امـروز دانشـگاه کابـل را بـا آن روز چهگونـه ارزیابـی میکنیـد؛ در دانشـگاه امـروز کابـل دانشـمندی بـه پیامنة زهما داریم؟ قویم :خوب مقایسـه امکانپذیر اسـت ولی مقایسـه
کامـل و شـامل وجـود نـدارد بـه خاطـر کـه وقتـی مـا آن زمـان دانشجـو دانشـگا کابـل بودیـم تـا حـاال بیـش از نیـم قـرن میگـذرد و در طـول همیـن نیـم قـرن البتـه در همـه عرصههـای علـوم حتا در
همـه عرصههـای ادبیاتشناسـی و نقـد ادبـی و نظریـه ادبـی تحـوالت و تغییراتـی در مقیـاس جهانـی بـه وجود آمده اسـت .درسـت اسـت که اسـتادان نیم قرن پیـش ما اسـتادان نخبه و برازنـده بودند
ولـی امـروز نظـر بـه رشایـط موجـود نظـر بـه اینکـه دنیـا بـه یک دهکده مبدل شـده اسـت و حـاال مسـاله معرفـت و تکنولوژی کـه در عرص امـروز وجـود دارد ،در پنجاه سـال پیـش نبود .مثال اسـتادان

من خودم سالهای بعد همین فیلم
هملت را دیدم ،بعد از اینکه از دانشگاه
فارغالتحصیل شدم و یک مدتی برای
تحصالت به لندن رفتم و آنجا تحصیل
کردم در عرصة مطالعات شرقی و اروپایی
در دانشگاه لندن تحت نظر یک خانم بسیار
دانشمند پروفیسور لمتن کار کردم و سند
کارشناسی خود را از آنجا گرفتم در جریان
همین سالهای بعد من همان درامه یا
نمایشنامه هملت را چندین بار دیدم یا فیلم
آن را دیدم و بعد من درک کردم که چیزی
را که استاد زهما در کالس ترجمه و برای ما
میگفتند ،چهگونه بوده که ما بعدا میدیدیم
چهقدر مطابقت داشت .به این سبب استاد
زهما در هند تحقیق کرده بود .در قسمت
کار ترجمه و تدریس مضمون ترجمه خیلی
استاد با صالحیتی بود.

سال سوم شماره  103سهشنبه  16اسد
 7 1397آگست  2018قیمت 20 :افغانی

10
پنجـاه سـال پیـش کمپیوتـر یـاد نداشـت .خـوب بودنـد اسـتادان
غیـر از اسـتاد زهما مثلا اسـتاد عبداالحمـد جاویـد کـه دکترای
خـود را از تهـران گرفتـه بـود و بـه زبان انگلسـی خوب مسـلط بود و
اسـتاد برازنـده بـود کـه آنها نسـبت بـه اسـتاد بیتاب و غالمحسـن
مجـددی معارصتـر بودنـد ولـی بـه هرحـال آنهـا را مقایسـه کـردن
با اسـتادان امروز دشـوار اسـت .میشـه مقایسـه بکنیم ولی دشـوار
اسـت نظـر بـه بعـد آفرینشـی و دانشـی که در ایـن دو مقطـه زمانی
وجود داشـت .این مقایسـه کمی دشـوار اسـت ولی غیر ممکن هم
نیسـت ،امـا دشـوار اسـت چرا هـر دوره از خـود مشـخصاتی دارد.
مـه بـاز هـم عاجزانـه عـرض میکنـم که مقایسـه کـردن اینها
برتـری دادن اینهـا نسـبت بـه اسـتادان گذشـته یـا ناتـوان بـودن
اسـتادان موجـود نسـبت ،بـه اسـتادان گذشـته یـک کمـی مشـکل
اسـت و اگـر مـا کـدام نظـر قاطـع در ایـن راسـتا ارایـه بکنیـم،
میشـود کـه یـک نـوع راه بیانصافـی را تعقیـب بکینم خوب اسـت
کـه همیـن مقاطـع مختلـف را در محـدوه خـود شـان مقایسـه و
مطالعـه کنیـم .هـردوره نظـر بـه همان دسـتآوردهای علمـی کـه
داشـت مطالعـه بکینم مـا در واقع میراثخوران اسـتادان دانشـگاه
گذشـته هسـتیم .در جمـع اسـتادان گذشـته مرحـوم اسـتاد زهما
و میـر حسینشـاه ،جنـاب اسـتاد جاویـد ،جنـاب اسـتاد نکهـت
سـعیدی ،جنـاب اسـتاد الهـام و اینهـا زبـان انگلیسـی را بسـیار
خـوب میدانسـتند .بـه خاطـر کـه در امریـکا و انگلسـتان تحصـل
کـرده بودنـد و اندکـی بعـد از آنهـا یـادش بخیـر اسـتاد رسور
هامیـون کـه یک شـخصیت بزرگی اسـت هرکـدام از اینهـا جایگاه
خـودش را دارد.
رتبـه علمـی زهما چـه بـود و گفتـه میشـد کـه رتبـه
پوهانـدی اورا مدتـی برایـش ندادنـد آیـا بـا زهما بهعنـوان یک
اسـتاد هـزاره در دانشـگاه کابـل برخـورد قومـی صـورت گرفتـه
اسـت؟ قویـم :مـن در مـورد اسـتاد زهما بگویـم کـه هیـچ گاهـی
گرایـش یـک جانبـه نداشـته و مـا احسـاس نکردیم .در مدت سـه تا
چهـار سـال کـه مـا دانشجوی اسـتاد زهما بودیم و بعـد همکارش
بودیـم مـا احسـاس نکردیـم کـه یـک قـوم را نسـبت بـه قـوم دیگـر
ترجیـح بدهـد و هیچگاهـی اسـتاد زهما نسـبت بـه قـوم و مذهـب
مـا گـپ نـزده اسـت و در دانشـگاه کابـل از او چیـزی را نشـنیدیم.
ولـی اینکـه چرا رتبه پوهنوالی ایشـان بـه پوهانـدی را ارتقا ندادند
و بعـدا ارتقـا کردنـد ،متاسـفانه مـن در ایـن راسـتا چنـدان چیـزی
منیدانـم .بـه هرحـال آنهـا پوهانـد شـده بودنـد و رفتـه بودنـد بـه
اکادمـی علـوم افغانسـتان مـدت در اکادمـی علـوم کشـور بـه حیث
مشـاور اجـرای وظیفـه میکردنـد .زهما نـه تنهـا اسـتاد دانشـگاه
کابـل بـود بلکـه در اکادمـی علـوم هم مدتهـا کار کردنـد .مه یادم
میآیـد کـه چنـد روز قبل یک سـمیناری بـود راجع به بدخشـان در
گستره فرهنـگ و تاریـخ .در آنجـا یـک کسـی کـه ریاسـت جلسـه
روز دوم را داشـتند ،بسـیار باتاسـف از وفـات اسـتاد زهما یـادآوری
کردنـد کـه اسـتاد زهام یکی از همـکاران خوب مـا در اکادمی علوم
در اتریـش در گذشـته اسـت.
یکـی از خاطـرات خوبـی که با اسـتاد زهما دارید صحبت
کنیـد .قویـم :یکـی از خاطـرات خوبـم همیـن اسـت کـه مـه از
دیپارمتنـت دری در پانـزده جـدی  ۱۳۴۲فارغالتحصـل شـدم و آن
زمـان دیپارمتنتهـا وجـود نداشـت .جلسـه عمومـی اسـتادان دایر
میشـد قرار شـد کـه یک اسـتاد در دیپارمتنـت دری از همین دوره
کـه مـا فارغ شـده بودیم انتخاب شـود .در شـانزده جـدی یعنی روز
بعـد همیـن جلسـه اسـتادان دایـر شـد و مـن بـه حیـث عضـو کادر
علمـی در جلسـه عمومـی اسـتادان تصویب شـدم که بایـد به حیث
عضـو جدیـدی کـدر علمـی در دیپارمتنـت دری باید توظیف شـوم.
چندیـن نفـر همرایـم مخالفـت میکـرد کـه بـردن نـام آنها درسـت
نیسـت ولـی یگانـه کسـی کـه از مـن دفـاع میکـرد مرحـوم اسـتاد
علیمحمـد زهما بـود و بعـدا در قبال دفـاع از اینها جنـاب مرحوم
اسـتاد نکهـت سـعیدی کـه در امریـکا وفـات یافتند ،اگـر مجادالت
همیـن دو شـخصیت منیبـود مـه هیـچ وقـت بـه حیـث عضـو کادر
علمـی در دیپارمتنـت ادبیـات دری مقـرر شـده منیتوانسـتم بـا
وصـف اینکـه اولمنـره هـم بـودم و معیـار منراتـم بسـیار بـاال بـود،
یـک فرزنـدی بـودم از کوهپایههـای افغانسـتان از والیـت تخـار از
دوردسـتترین نقطـه والیـت تخـار بـه اصطلاح شـهر چـاهآب کـه
نزدیـک بـه دریـای آمـو اسـت .از آنجـا بودم .هیچ وسـیله و واسـطه
و شـناخت هم نداشـتم .تنها لیاقت و زحمتکشـی داشـتم .اسـتاد
زهما بنابـر همیـن مالحظـات و نکهت سـعیدی از من دفـاع کردند
و مـه مقـرر شـدم .از ایـن خاطـره بزرگتـر نـدارم و مـا همیشـه بـه
خانـه اسـتاد زهما در گردنـة بـاغ بـاال میرفتیـم .روبهروی ایسـتگاه
نلخانـة شـان بـود کـه میرفتیـم بسـیار عـزت میکردنـد کتابخانـه
شـان میدیـدم و بـرای مـا رهنامیـی میکردنـد ،توصیـه میکردنـد
و دلداری میدادنـد.

زهما

متفکر هومانیست

بود
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شـنبه شـب ،چهاردهم جوالی ،در شـهر بُن وقتی از کار به اتاقم برگشـتم ،بعد از گذشـت مدت زیادی ،پیام دوسـتانه و کوتاهی از دوسـتم دولتیار دریافتم .او که تا آخرین روز زندگی اسـتاد در
ویانـا ایـن خوشقسـمتی را داشـت کـه در متـاس نزدیـک بـا آن شـادروان باشـد ،از خبر درگذشـتاش ذکـر نکرده بـود .اندکی بعدتـر از این خرب غمیـنآگاه شـدم.در تنهایی بـا اندوه بهخـودم گفتم:
آه ،اسـتاد هـم درگذشـت! اندوهـم را در فیسـبوک با این جملات بیان کردم:
زهام ،استا ِد استادان درگذشت
اسـتاد زهما بـه ابدیـت پیوسـت! درگذشـت اسـتاد بـدون شـک بـرای همـة دوسـتان و آشـنایانِ فرهنـگ و تاریـخ معـارص افغانسـتان یـک ضایعـة جربانناپذیـر اسـت .چنـد نسـل از فرهنگیـان و
دانـشوران ایـن مـرز و بـوم ،در دانشـگاه پـای درسهـای او نشسـتند و از رسچشـمة دانـش او بهـره گرفتنـد .چنـد تنـی از مـردان علـم و دانـش در ایـن مـرز و بـوم زیسـتهاند کـه شـخصیت ،شـهرت و
نـام نیکشـان مرزهـا و تنگناههـای تعلقـات گروهـی و قومـی را در نوردیـد .بیشـک زهما یکـی از آن چهرههـای شـاخص بـود .بـه دوسـتم دهقـان ،بـرادر و خواهـران عزیـزش و همه دوسـتان تسـلیت
میگویـم.

هنـوز خیلـی زود اسـت کـه نسـل جنگهـای چهـل سـاله افغانسـتان بـه درسـتی شـادروان علیمحمـد زهما را بـه عنـوان متفکـری کـه آثـار و دسـتاوردهای فکـریاش ،علـوم تاریخـی ،فلسـفی،
جامعهشناسـی ،علـوم تربیتـی و ادبیـات را احتـوا میکنـد و نیـز بـه عنـوان یـک مرتجـم پـرکار و توانـا بشناسـد و ارزش و نقـش بینظیـر او را در تاریـخ فرهنگ این کشـور بعـد از نیمه قرن بیسـتم درک
کنـد .گسسـت وحشـتناک میـان نسـل امـروزی و نسـل اسـتاد فقید ،ایـن شناسـایی را مشـکل میسـازد ،اما نـه ناممکن.
ایـن گسسـت میـان گذشـته و حـال بـا آینـدة تاریـک کـه بـا کودتـای شـوم هفـت ثـور(۱۹۷۹م ۱۹۵۷/ش) آغاز شـد ،با چهل سـال جنـگ و انارشیسـم ناشـی از فقدان دولت مشـخص میشـود.
بـا در نظرداشـت ایـن واقعیـت تلـخ ،معرفـی ابعـاد فکـری و شـخصیت شـادروان محمدعلـی زهما ،نیازمنـد وقت کافـی و تالشهـای خسـتگیناپذیر و پیگیر ،در قـدم اول از جانـب خانوادة اسـتاد ،ب ه
خصـوص فرزنـد ارشـدش و دوسـتم دهقـان و بعـد همة وارثـان فکری و معنـوی آن بزرگوار اسـت.
مـن در اینجـا ،در ایـن مختصر سـعی میکنـم تـا یـک بـار دیگر بـا تأکید هرچه بیشتـر در مورد یک سـوء فهم ،روشـنی بیندازم ،ایـن اتهام نابهجـا که زهام یکی از موسسـین «حـزب دموکراتیک
خلق افغانسـتان» بوده است!
مـن در بیـان کوتاهـی بعـد از مراسـم خاکسـپاری شـادروان زهما ،بـه روز دوشـنبة گذشـته در ویانـا بـه ایـن مـورد اشـاره کـرده بـودم .ایـن سـوءفهم رسسـخت کـه در بعضـی از واکنشهـا و بیان
همـدردی ،بعـد از خبر درگذشـت او در شـبکة اجتامعـی فیسـبوک انعـکاس یافـت ،در زمـان حیـات اسـتاد نیـز شـایع بـود .بـه طـور منونـه در «دانشنامـة آریانـا»
اسـتاد زهما چنیـن معرفـی شـده اسـت« :علیمحمـد زهما ،یکـی از نخسـتین فعـاالن حـزب دموکراتیـک خلق افغانسـتان بـود که بعـدا بنا بـه دالیلـی از این حزب
کناره گرفـت» (!)
مهـدیزاده کابلـی ،مدیـر «دانـش نامـه آریانـا» ،باالفاصلـه میافزایـد« :بـه گفتهی پوهاند دسـتگیر پنجشـیری ،زهما از جمله بنیانگـذاران نخسـتین کمیته
تـدارک جمعیت خلـق بود».
ایـن سـوء فهـم از کجـا ناشـی شـده اسـت؟ نخسـت بایـد گفـت کـه اشـتباهاتی از نـوع نویسـندة مقالـه «دانشنامـه آریانـا» و بعـد تکـرار آن توسـط دیگـران به
هیچوجـه عمـدی نیسـت ،بلکـه قسـمی که جمالت نقل شـده نشـان میدهد ،ناشـی از بیدقتـی در تفاوتگـذاری میان دو حادثة جداگانه اسـت :تشـکیل «کمیته
تـدارک» و «کنگـره مؤسـس حـزب دموکراتیک خلق افغانسـتان».
میـان ایـن دو واقعـه دو سـال فاصلـه اسـت :جلسـات «کمیته تدارک» در آغاز سـال  ۱۹۶۳برگزار شـد ،درحالی که تشـکیل «کنگره مؤسـس حـزب دموکراتیک
خلق افغانسـتان» در سـال  ۱۹۶۵صورت گرفت.
شـادروان زهما بعـد از رشکـت در سـه جلسـه« ،کمیتـه تـدارک» را در همان سـال ۱۹۶۳تـرک کـرد و برای یـک دور بورسـیة تحقیقی به سـویدن سـفر کرد .از
جملـه شـادروان غبـار نیـز اندکـی بعدتر ایـن کمیته را تـرک کرد.
بـه ایـن ترتیـب اسـتاد زهما دو سـال بعدتـر در «کنگـرة مؤسـس حـزب دموکراتیک خلق افغانسـتان» حضـور نداشـت و اصالً بعد از سـهمگیری در چند جلسـه
«کمیتـة تـدارک» ،بـه هرگونـه همـکاری سیاسـی با رهربان حـزب نامنهـاد دموکراتیک خلق افغانسـتان پایـان داد.
تـا جایـی کـه مـن خبردارم ،شـاید هـم ایـن آخریـن فعالیـت اسـتاد در یک جمـع و محفل سیاسـی بوده باشـد کـه نبایـد آن را با وداع از سیاسـت یکـی گرفت،
زیـرا اندیشـمندی چـون بـا رسگذشـت و پیشـینهای چندیـن نسـل درد و رنـج منیتوانسـت بـه سیاسـت و جامعه بیعالقه باشـد.
ایـن مختصر جـای توضیـح یـک نکتـه مهـم در مـورد توهمزدایـی اسـتاد از مارکسیسـم (نـه اندیشـه مارکسـی) بـه خصـوص از جریانهـای سیاسـی آن روز در
افغانسـتان نیسـت کـه از نظـر مـن بـه احتمال قـوی او در سـفر دو سـالهاش در چیـن ( )۱۹۷۴-۱۹۷۲تجربـه کـرده بود.
بـه هرحـال امیـدوارم ،هرچـه زودتـر این اتهام ناخواسـته و سـوءفهم در مورد نسـبتدادن ناروای اسـتاد بـه «حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان» رفع شـود .این
خیلـی ناعادالنـه و غیرمنصفانـه اسـت کـه شـخصیت پاکـی ماننـد او را به نحوی بـه حزبی که دامنش به خـون هزاران هموطن ما از همة اقشـار اجتامعـی از جوالی
گرفتـه ،تـا دهقـان ،کارگـر ،اسـتاد ،معلـم ،شـاگرد ،زمیـندار ،تاجـر و همـه گروههای سیاسـی آلوده اسـت ،نسـبت داد .نشـانهای از این جنایـات را میتـوان تنها از
فهرسـت نامهـای  ۵۰۰۰قربانـی کـه چنـد سـال پیش توسـط یکی از جنایـتکاران جنگی «حـزب دموکراتیک خلـق افغانسـتان» در هالند نرش شـد ،تصور کرد.
اسـتاد زهما نیـز خـود شـخصاً قربانـی تـرور رژیـم حـزب نامنهـاد «دموکراتیـک خلـق» بـود .او بعـد از کودتـای ثـور زندانـی و شـکنجه شـد و نیـز نزدیکتریـن
دوسـتان ،عزیـزان و شـاگرداناش ،شـکنجه و اعـدام شـدند .فرزنـدش دهقـان زهما نیـز در زمـان حاکمیـت شـاخة پرچـم ایـن حـزب زندانـی شـد.
رشح پیامدهـای ایـن وحشـت بـر اسـتاد «ایـن زمـان بگـذار تـا وقـت دگـر» .در اینجـا بایـد فقط بـا اشـارهای بگذرم کـه این اندیشـمند متفکـر و پیـش از آن از
نظـر تحقیـق بسـیار فعـال و پـرکار ،از رضبههـای روحی ناشـی از ترور و وحشـت رژیم «حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان» بعـد از رهایی از زنـدان و زندگی مهاجرت
در اتریـش جان سـامل بـدر نربد.
در پایـان یـک بـار دیگـر تاکیـد کنـم کـه شـادروان اسـتاد زهما در متـام دوران حیـاتاش ،بـه هیـچ گـروه سیاسـی تعلـق نداشـت ،او قبـل از همه یـک متفکر
انساندوسـت بـود .بـه امیـد آن کـه نسـل کنونـی بـا نشر دو بـارة آثـار آن اندیشـمند ،بهتر با او آشـنا شـود.

هنوز خیلی زود است که نسل جنگهای چهل ساله افغانستان به درستی شادروان علیمحمد زهما را به عنوان متفکری که آثار و
دستاوردهای فکریاش ،علوم تاریخی ،فلسفی ،جامعهشناسی ،علوم تربیتی و ادبیات را احتوا میکند و نیز به عنوان یک مترجم پرکار
و توانا بشناسد و ارزش و نقش بینظیر او را در تاریخ فرهنگ این کشور بعد از نیمه قرن بیستم درک کند .گسست وحشتناک میان نسل
امروزی و نسل استاد فقید ،این شناسایی را مشکل میسازد ،اما نه ناممکن.
این گسست میان گذشته و حال با آیندة تاریک که با کودتای شوم هفت ثور(۱۹۷۹م ۱۹۵۷/ش) آغاز شد ،با چهل سال جنگ و انارشیسم
ناشی از فقدان دولت مشخص میشود .با در نظرداشت این واقعیت تلخ ،معرفی ابعاد فکری و شخصیت شادروان محمدعلی زهما،
نیازمند وقت کافی و تالشهای خستگیناپذیر و پیگیر ،در قدم اول از جانب خانوادة استاد ،ب ه خصوص فرزند ارشدش و دوستم دهقان
و بعد همة وارثان فکری و معنوی آن بزرگوار است.

قبرستان وین؛
آرامگا ِه ابدی یک متفکر آواره

 منیژه نایل
شـاید یـک مـاه قبـل بـود که خبر نشر و رومنایـی کتابی
«هنـوز هم سـالهای پـر اغتشـاش» نوشـته «کریسـتیان ریدر»
نویسـنده و فیلسـوف اتریشـی را خوانـدم؛ ریـدر در کتـاباش
کـه بـه زبانی آملانی نوشـته شـده در مـورد زهما و خانوادهاش
مینویسـد و قتلعـام ارزگان و فـرار بازمانـدگان او را به قندهار
رشح میدهـد؛ خانـواده علـی محمد زهام بیدادگری وحشـیانه
و جنایـت و شـکنجه و کشـتار و آوارگـی ارزگان را دیـده بـود.
زهما ایـن زخـم و ایـن درد را تاوقـت مـرگ در سـینه داشـت و
مثـل خـون در رشیانهایـش جـاری بود شـاید سـنگ قرب زهام
نیـز هرازگاهـی در دنیـای آوراگـی بـه یـاد آوارگان ارزگان تکان

بخورد.
بـدون شـک نوشتن کتـاب در مـورد اسـتاد زهما آن هـم
توسـط نویسـنده و فیلسـوف صاحـب نـام اتریشـی داللـت بـر
شـخصیت بـا ارزش و مهـم اسـتاد علـی محمـد رهما میکنـد.
او از چهرههـای برجسـتهای تاریخـی و علمـی دهـه پنجـاه و
شـصت بـه حسـاب میآیـد کـه کار هـای علمـی فـراوان انجـام
داده انـد .زهما بـا نوشتن مقـاالت وزیـن ترجمههـای بینظیر
و نوشتن در مـورد نویسـنده¬های صاحـب نـام اروپایـی چـون
روسـو و ولتر در میـان فرهنگیـان نامی از خود به جا گذاشـت.
زیـرا درد زهما درد آگاهـی بود که میخواسـت «چـراغ دانایی»
در شـبهای تاریـک جامعـه افغانـی بسـوزند تـا نسـل فـردا،
آینـدۀ بهتر و روشـنتری داشـته باشـند.
و امـا بـا وجـود زندگـی پـر بـار علمـی کـه زهما داشـت
در کشـور خـودش و در میـان نسـل امـروز کمتر کسـی پیـدا
میشـود کـه بـا نام و آثـار او آشـنایی داشـته باشـد .هیچگاهی
شـاهد برنامـهای در مورد زهام و شـخصیت فرهنگی او نبودیم؛
نـه دولـت و نـه اهـل قلـم از او یـادی کردنـد .او نویسـنده
فرامـوش شـده و ترجمـه نشـده از دنیـا رفت .حتـی در زمان که
در کابـل بـود ،هیـچ کسـی درد زهما را درک نتوانسـت؛ نـه در
سیاسـت کسـی او را تحمـل توانسـت و نـه در دانشـگاه و مراکز

علمی از او اسـتقبال شـد و نه در جامعه کسـی او را شـناخت.
زهما دو هفتـه پـس از چـاپ و رومنایـی کتـاب «سـال
هـای پـر اغتشـاش» چشـم از جهـان فروبسـت ،قربسـتان ویـن
آرامـگاه ابـدی او شـد .غـروب غمانگیـز یـک اسـتاد دانشـگاه
چقـدر سـنگین ،درد آور ،تـکان دهنـده و جـانکاه اسـت ،امـا

یـاد و نـام اش در قلـب آن¬هـای کـه بـا او و قلـم او آشـنایی
داشـتند جاویدانـه خواهـد مانـد .قسـم کـه اسـتاد خلیـل اللـه
خلیلـی رسوده اسـت:
مرد منیرد به مرگ مرگ از او نام جست
نام چ و جاوید شد مردن اش آسان کجاست...

یک نویسنده

 محمد احمدی

رهنـورد زریـاب ،دانشـجویی علـی محمـد زهما در دانشـکده ادبیـات دانشـگاه کابـل بـود .بعـد از ختـم دانشـگاه رابطـۀ زهما و زریـاب در قالب دوسـتی و رفاقـت ادامه پیـدا میکند .در گذشـت
علـی محمـد زهما باعـث شـد تـا خبری از رهنـورد زریـاب؛ داسـتاننویس نامآور کشـور مـان گرفتـه و در مـورد درگذشـت اسـتادش بـا او گفتوگویی انجـام دهیم.
هـر شمارۀ کـه از زریـاب گرفتـم خامـوش بـود نـا چـار بـه دامن یکی از دوسـتانش متوصل شـدم؛ او گفت که سـاعت یـازده بجه روز تلفون خود را روشـن میکند و سـاعت نُه شـب دوبـاره خاموش
میکنـد ،امـا هیـچ حالوهـوای گفتوگو بـا رسـانهها را ندارد.
سـاعت یـازده بجـه روز چهـار شـنبه بـه زریـاب متـاس گرفتم ،زود جـواب داد .من با معرفی و احوال پرسـی مخترص از در گذشـت علـی محمد زهام برایش گفتم؛ پشـت تلفون آهی رسدی کشـید،
گفـت :سـاعت یازده بجـه روز جمعه برایـم متاس بگر!
طبـق وعـده روز جمعـه بـه وقـت معیـن برایـش زنـگ زدم ،زریـاب بعـد از احـوال پرسـی گفـت که سـاعت چهـار بجۀ پیشـین برایم متـاس بگر! کم کـم روز به پان رسـید ،سـاعت نزدیکهـای چهار
میچرخیـد؛ قـرار برایـن شـد کـه اگـر اسـتاد زریـاب بـرای گفتوگـو حـارض شـد من و دوسـت خوبـم رضالعلی بـرای مصاحبه بـه خانه زریـاب برویم .رسسـاعت چهار متـاس گرفتـم ،برایم گفـت که قلم
بگـر تـا آدرس خان ه را برایـت بگویم:
مکروریان ۴
بالک ۸
اپارمتان ۷۲
سـاعت چهـار و ده دقیقـه از دفتر «هفتـه نامـه جـاده ابریشـم» بیـرون شـدیم ،دو شماره از ویـژه نامـۀ اسماعیل مبلـغ را نیـز باخـود گرفتیـم تـا برای زریـاب بربیـم؛ او یکی از دوسـتان و آشـنایان
خـوب مبلـغ اسـت و خاطـرات زیـادی از او درسـینه دارد.
تکسـی گرفتیـم ،از کارتـه سـه بـه طـرف دهمزنـگ حرکـت کردیـم؛ دهمزنـگ میـدان خونیـن تاریـخ اسـت؛ زخمهـا و رازهـای زیـادی در سـینه دارد و قصههـای زیـادی بـرای گفتن ...امـا آن روز
خامـوش ،تنهـا و دلگیـر بـود کـه جـز برنهـای رس بـه فلـک کشـیدۀ اعالنـات تجارتـی چیـزی دیگـری بهچشـم منیخورد .راسـتی سـه لوحۀ کوچـک با پایههـای لـرزان ،رنگ آبی بـا نوشـتههای رسخ و
سـفید نیـز در گوشـۀ پـارک دهمزنـگ نصـب بودنـد کـه روی آنها چنیـن نوشـته بودند:
میدان شهدای جنبش روشنایی
بـه یـاد تظاهـرات میلیونـی «جنبـش روشـنایی» افتـادم کـه روزگاری رسـاترین فریـاد عدالتخواهـی را از اطـراف همیـن لوحههـای لـرزان و کوچـک بلنـد کرد کـه پایههـای کاخ اسـتبداد از بیم و
هـراس میلرزید.
از دهمزنـگ گذشـتیم ،داخـل شـهر هـوا گـرم و رسکهـا خلـوت بـود ،نـه گدایـی در کنـار جادهها به چشـم میخورد و نه کودک دستفروشـی مشـغول کار بـود .حتی فـواره آب و کوچـه اداره امور
خلـوت بـود؛ هیـچ کودکـی در سـایۀ دیوارهـای ارگ خـواب نبـود تـا لبخندی و تبسـمی بـه دیوار رس به فلـک کشـیدۀ ارگ بزند .وقتـی آدم از کوچه اداره امـور میگذرد نا خود آگاه بهیاد شـکریه تبسـم
میافتـد ،کـه «انقلاب تبسـم» را در همیـن کوچه ثبـت تاریخ کرد.
بـه مکروریـان  ۴رسـیدیم ،از عابریـن کنـار جـاده پرسـیدیم کـه بلاک  ۸کجاسـت؟ کسـی گفـت کـه در مکرویـان  ۴بالکهـای نـو و کهنـه داریـم؛ شما سـوال کنیـد کـه خانـۀ آشـنای شما در
بالکهـای نـو اسـت یـا کهنه؟
بالکهـای جدیـد مکرویـان چهـار بـه احتمال دوران کـرزی یـا غنـی سـاخته شـدهاند؛ خیلـی پـر زرقوبـرق بهنظـر میرسـیدند کـه آدمهای غریـب تـوان زندگـی در آنجـا را ندارند .امـا بالکهای
کهنـۀ مکروریـان چهـار را شـورویها در در زمـان حکومـت چپیهـا سـاخته بودنـد؛ محکـم ،سـاده و غریبانه؛ بیش از چهل سـال میگـذرد ولی قابلیت زندگـی کـردن را دارد .خانه جنرال عبداالقادر،
فرمانـدۀ هوایـی «کودتـای هفـت ثـور» تـا لحظـۀ مـرگ در مکروریانهـای کهنـه زندگیکـرد .فرزندان حسـین نایل کـه یکی از نویسـندههای نـامآور کشـور(عرص چپیها) بـود هم اکنـون در بالکهای
کهنـۀ مکروریـان چهار زندگـی میکنند.
بـه زریـاب متـاس گرفتـم کـه شما در بالکهـای کهنـه زندگـی میکنیـد یـا نـو؟ گفـت پیـش بیاییـد مـن در بالکهـای کهنـه زندگـی میکنـم .فرهنگیهـای افغانـی در چـه وضعیتـی اندوه ِ
ناک
زندگـی میکننـد ،امـا پسران خلیلـی ،فهیـم ،ربانـی ،سـیاف ،دوسـتم ،حکمتیـار ،عطـا و محقـق در کاخهـای رس بـه فلـک کشـیدۀ زندگـی میکننـد کـه چشـم آدم را خیـره
میکنـد.
چندیـن کوچـۀ پـر خموپیـچ را پشـت رسگذشـتاندیم ،رس انجـام رسـیدیم بـه بلاک  ۸کـه بچههـای خـرد سـال پیـش بلاک باهـم بـازی میکردنـد از آنهـا پرسـیدیم که
خانـه زریـاب کجاسـت؟ کودکـی پیـش آمـد گفـت کاکا زریـاب را میگوییـد؟ گفتیم آره! گفـت از هامن دروازۀ که رد شـدید در طبقه ششـم همان اپارمتان خانـۀ کاکا زریاب
اسـت (.بـه یـاد داسـتان « چـار گـرد قلا گشـتم ،پـای زیـب طال یافتـم» اثر از آقـای زریـاب افتادم که بـه راسـتی پیدا کردن خانۀ ایشـان و نشستن پـای سـخنان حکیامنۀ او
بـرای نسـل مـن با ارزشتـر از « پـای زیب طال» اسـت).
داخـل پارمتـان شـدیم؛ دهلیـ ِز زریـاب کهنـه ،خاکآلـود ،تنـگ و تاریـک بـود کـه تـا رسـیدن بـه منـزل ششـم ،نفـس آدم را میگرفـت؛ درهمیـن حـال مـر ِد نیمعمـره که
دسـتامل سـفیدی روی شـانهاش آویـزان بـود از زینـه پاییـن میآمـد .پرسـیدیم ،خانـه زریـاب کجاسـت؟ گفـت من و زریـاب در همیـن طبقه زندگـی میکنیـم ،او زنگ اطاق
زریـاب را زد .دیـری نگذشـت کـه رسو کلـۀ زریـاب از پشـت دروازۀ اطاقـش منایـان شـد؛ بلـوز نیمهآسـتین و آبیرنـگ در جانـش بـود ،عینکـش را بـا تارهای آبی ،پشـترسش
محکـم بسـته بـود بـه گوشهایـش وسـیلۀ شـنوایی نصـب کـرده بود تـا بلنـد صحبت منیکـردی صـدا را خوب منیشـنید.
ک حلقه
بعـد از احـوال پرسـی مـا را بـه داخـل اطاقـش رهنامیی کرد؛ اطاقِ سـاده و زیبا داشـت .زریاب به بالشـت خـود تکیه زد ،گفت :زهام هم رفت! چشمانش را اشـ 
زد ،گلویـش پـر از بغـض شـد و لحظـۀ سـکوت سـنگینی کـرد ،بعـد رو را به طرف من و لعلـی دور داد ،گفت که زهما دیگر تکرار منیشـه! او تکرار نا پذیره! تکـرار ناپذیر!
پیـش از رشع گفتوگـو از همـه چیـز شـکایت کـرد؛ از امریـکا و تجـاری سـاخنت مسـایل سیاسـی و فرهنگـی ،از حکومـت غنـی و کـم توجهـی بـه مسـالۀ فرهنـگ و
فرهنگیـان ،از نسـل امـروز و رویاهـای کاذب و سـطحینگری آنهـا ،در کل بـه ایـن بـاور بـود کـه جامعـۀ امـروز مـا عقیـم و نـازا شـده و مـا در یـک ا ُفـت فرهنگـی خطرناک به
رس میبریـم.
وقتـی گفتوگـو را رسما آغـاز کردیـم هرچـه دل خـودش خواسـت گفـت؛ چنـدان بـه سـوالها توجـه منیکـرد ،خیلـی دلـش تنـگ بـود ،گپ به گوشـش منیرفـت ،درد
داشـت و درک ،حسرت گذشـته را میخـورد و افسـوس امـروز را ،از علـی محمـد زهما در دانشـگاه کابل صحبت کـرد ،از خاطرات که بـا او در زندان پلچرخی کابل داشـت،
سـخن گفـت .از مرحـوم اسماعیل مبلـغ یـاد کـرد و گفـت که نظـام ترهکی و امیـن کسـانی را که میاندیشـیدند تحمل نداشـتند.
بعـد از ختـم گفتوگـو ،گفـت بیاییـد کتـاب خانـهام را ببینیـد ،همرایـش بـه کتـاب خانـهاش رفتیـم؛ کتاب خانـۀ کوچک ،سـاده و زیبا داشـت .عکـس چگوارا در گوشـۀ

من در دانشگاه کابل شاگرد زهما بودم ،ولی روزگار را ببینید که در دهة پنچا
در سال  ۵8شاگرد و استاد باهم در پُلچرخیهمحجره (زندانی) میشوند
و مه این ر ه در یک داستان کوتاه خود آوردم؛ شرح زندان را که شما اگر آن
را بخوانید شاید به درد نوشتة شما بخورد؛ «بهار در قفس» یادی از همان
روزهای زندان با استاد زهما است.
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از کتـاب خانـهاش آویـزان بـود ،و متـام عکسهـای کـه تـا اکنـون
بانویسـندههای بـزرگ افغانسـتانی ،ایرانـی و اروپایـی گرفتـه بـود
بـرای مـا نشـان داد و دانـه بـه دانـه توضیـح داد.
از سـلطان علـی کشـتمند تاتوانسـت تعریف کـرد؛ خاطرات او
را از قفسـۀ کتـاب خانـهاش بیـرون کرد گفـت کـه او خاطراتش را از
«لنـدن» برایـم فرسـتاده اسـت .در صفحـه اول کتـاب با خـط زیبا و
متن پـر معنایـش برایـم تقدیـم کـرده اسـت .زریاب یـادآور شـد که
همیـن خانـه را در آن زمـان کشـتمند برایـم داده بود.
زریـاب میـان همیـن کتابهـا ،عکسهـا ،داسـتانها و
خاطراتـش زنـده اسـت؛ ورنـه پیـری ،تنهایـی و دشـواریهای
زندگـی یـک نویسـنده در کابـل ،همـه زمینگیـرش کـرده و سـخت
آزارش میدهنـد ...اسـتاد زریـاب در آخـر دوعنـوان از کتابهـای
داسـتانش را تحـت نـام « سـکهیی کـه ُسـلیامن یافـت » بـه مـن و
دوسـت خوبـم رضالعلـی تحفـه داد.

بهـاردرقفـس؛

قصة استاد و شاگرد از یک سلول
گفتوگو با استاد رهنورد زریاب داستان نویس معروف کشور

گفتوگو از رضالعلی

اشاره:
اسـتاد رهنـورد زریـاب در جوانـی یکـی از دانشجویـان علیمحمـد زهما در دانشـکدة ادبیـات دانشـگاه کابـل بـود.
بعدهـا رابطـة صمیامنـه و رفیقانـة ایـن دو ادامـه پیـدا مـی کنـد و در سـالهای آخـر دهة پنجـاه ،از قضا هم سـلولی میشـوند.
آنچـه در ادامـه مـی خوانیـد ،خاطـرات اسـتاد زریـاب از اسـتاد علـی محمـد زهام اسـت.
آقـای رهنـورد زریـاب ممنونـم کـه بـا مـا گفتوگـو میکنید ،بهعنوان سـوال نخسـت
علیمحمـد زهما کـی بـود؟ زریـاب :هشـت ـ نـه سـاله بـودم کـه بـا نـام زهما آشـنا شـدم .بـه
ایـن علـت کـه کسـانی بـه خانـة مـا میآمدنـد ،مثلا اسـتاد رحیم الهـام ،اسـتاد نکهت سـعیدی
و قدرتاللـه حـداد .اینهـا از زهما گـپ میزدنـد .مـه زهما ره ندیـده بـودم .فقـط در مـوردش
شـنیده بـودم .از هامنجـا بـا نـام زهام آشـنا شـدم .خوشبختانـه وقتی به دانشـگاه کابـل رفتم،
مسـتقیم دانشجـوی زهما شـدم .زهما از نخسـتین کسـانی اسـت کـه بـا اندیشـههای نـو در
افغانسـتان آشـنا شـده بـود .از جملة نخسـتین کسـانی اسـت کـه با اندیشـههای چـپ ،منظورم
اندیشـههای مارکسیسـتی اسـت ،آشـنا شـده بـود و اولیـن کتاب زهما بهنام «مقـاالت اجتامعی
و فلسـفی» در سـال  ۱۳۳۹چاپ شـده بود .در آنجا شما میبینید که زهام دید مارکسیسـتی
دارد .قضایـا را از دیـدگاه مارکسیسـتی بررسـی میکنـد ،امـا آهسـته آهسـته از ایـن نـوع نگرش
کنـاره میگیـرد .ولـی بـاز هـم تأثیـرات دیدگاههـای مارکسیسـتی بـه رسش موجـود میباشـد.
گرچنـد اولیـن کتابـش در مسـایل فلسـفی اسـت ،امـا رشـتة اصلـی او تاریـخ اسـت و مهمتریـن
کارهـای کـه انجـام داده چـاپ و ترجمـة سـه کتـاب معـروف در تاریـخ اسـت کـه ایـن سـه کتاب
معـروف یکـش هسـت« ،تاریخـی سیاسـی اجتامعـی آسـیای مرکـزی» کـه ایـن کتاب نوشـتهای
بزرگرتیـن مـورخ شـوروی یعنـی «بارتولـد» اسـت .ایـن را زهما ترجمـه کـرده و در سـال ۱۳۴۴
چـاپ شـده اسـت .کتـاب دومـی کـه بسـیار مهـم اسـت و زهما ترجمـه کـرده« ،تاریـخ روابـط
سیاسـی افغانسـتان از زمـان عبدالرحمـن خان تا اسـتقالل» که ایـن کتـاب از «لودویک آدمک»
افغانستانشـناس معـروف امریکایـی اسـت کـه ایـن در سـال  ۱۳49چاپ شـد .کتاب سـوم که
بـاز هـم از بارتولـد اسـت و زهما ترجمـه کـرده« ،قراختایان و خوارزمشـاهیان» اسـت کـه این در
سـال ۱۳۵۱چاپ شـده اسـت.
مدتـی بـا زهما در زنـدان بودیـد ،چـرا و چهگونـه زندانـی شـدید؟ زریـاب :مـن در
دانشـگاه کابـل شـاگرد زهما بـودم ،ولـی روزگار را ببینیـد کـه در دهة پنچا در سـال  ۵8شـاگرد
و اسـتاد باهـم در پُلچرخـیهمحجـره (زندانـی) میشـوند و مـه ایـن ر ه در یـک داسـتان کوتـاه

خـود آوردم؛ رشح زنـدان را کـه شما اگـر آن را بخوانیـد شـاید بـه درد نوشـتة شما بخـورد؛ «بهـار در قفـس» یـادی از همان روزهـای زنـدان بـا اسـتاد زهما اسـت.
زهما در زنـدان بسـیار ناراحـت بـود و حـق هـم داشـت؛ سـختگیریهای زنـدان ،برخـورد زندانبـان بـا زهما بـه عنـوان یـک دانشمنـد و یـک زندانـی عـادی یـک چیـز بـود .بعـد از زنـدان
خوشبختانـه کـه مـا زنـده برآمدیـم از زنـدان پلچرخـی [درحالـی کـه] یـک عـدة زیاد رس به نیسـت شـدند .خانة زهما در همین «بـاغ باال» بـود و گاهی مـن میرفتم هامنجا .بسـیار مایـوس و ناامید
ک روزی ایـن کشـور را تـرک کنـد .گامنـم در اتریـش زندگـی میکـرد و متاسـفانه تاجایـی کـه مـن خبردارم در سـالهای کـه در اتریـش زندگـی میکـرد ،کـدام
بـود .از اوضـاع و احـوال ناگزیـر شـد یـ 
نوشـته بهوجـود نیـاورده و یـا اگـر آورده باشـد مـن خبر نـدارم .بایـد از دهقـان [پسرش] بپرسـیم ولی اسـتادی بسـیار خوب بود ،امـا برای یک عـدة معدود ،چـون گپهای زهما را همة صنـف فهمیده
منیتوانسـت .یـک عـده کـه میفهمیدنـد میتوانسـتند اسـتفاده کننـد .در آن زمـان شـیوة تدریـس طـوری بـود کـه اسـتاد میآمد ،یک نوشـته داشـت ،همان را میخواند و دیگـران نـوت میگرفتند.
منیدانـم حـاال هـم همان قسـم اسـت یانـی؟ زهما ایـن کار را منیکـرد .زهما گـپ مـیزد ،گـپ مـیزد ،گـپ مـیزد و هر سـوال که داشـتیم بسـیار با پیشـانی بـاز برای مـا جواب مـیداد.
متاسـفانه یـک بـار کـه مـن آملـان رفتـم ،شـب در خانـة دهقـان بودم .اتریـش یک ذره فاصله داشـت .نتوانسـتم که به دیدنـش بروم ،اما شـنیده میشـد از زبان دهقان که بسـیار ضعیـف و ناتوان
شـده و حوصلـة زیـاد نـداره کـه بـا کسـی گـپ بزنـد .از ایـن رو ناگزیـر نخواسـتم کـه زحمت بدهـم ولـی از راههای مختلـف احوالش را داشـتم .جای تاسـف همین حـاال برای من این اسـت کـه جوانان
مـا امـروز زهما را منیشناسـند .هامنطـور کـه عبدالحـی حبیبـی را منیشناسـند ،هامنطـور کـه قـاری ملـک الشـعرا را منیشناسـند ،هامنطـور کـه بسـمل را منیشناسـند ،یـک حالـت عجیـب و
غریـب بـه ایـن کشـور آمـده .شما همسـایة مـا ایـران را ببینیـد! در حـال احیـاء کردن هسـتند .نامههای کهنـه و فراموش شـده را میکشـند و احیـاء میکنند اما مـا چهرههای بسـیار درخشـان خود را
منیشناسـیم .نـام منیگیریـم ،مثلا در یکـی از روزنامههـا منیبینـم کـه در مورد ابراهیم صفا چیزی نوشـته شـده باشـد .در مورد اسـتاد قاسـم چیزی نوشـته شـده باشـد .اسـتاد قاسـم فراموش شـده
یـا اسـتاد رسآهنـگ کـه هـر سـفری بـه هند میرفـت با یـک نشـان و لقب نو بـه کابـل میآمد.
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زهما در زندان بسیار ناراحت بود و
حق هم داشت؛ سختگیریهای
زندان ،برخورد زندانبان با زهما به
عنوان یک دانشمند و یک زندانی
عادی یک چیز بود .بعد از زندان
خوشبختانه که ما زنده برآمدیم
از زندان پلچرخی (درحالی
که) یک عدة زیاد سر به نیست
شدند .خانة زهما در همین «باغ
باال» بود و گاهی من میرفتم
همانجا .بسیار مایوس و ناامید
بود .از اوضاع و احوال ناگزیر شد
ک روزی این کشور را ترک کند.
ی 
گمانم در اتریش زندگی میکرد و
متاسفانه تاجایی که من خبردارم
در سالهای که در اتریش زندگی
میکرد ،کدام نوشته بهوجود
نیاورده و یا اگر آورده باشد من
خبر ندارم .باید از دهقان (پسرش)
ی استادی بسیار خوب
بپرسیم ول 
بود ،اما برای یک عدة معدود،
چون گپهای زهما را همة
صنف فهمیده نمیتوانست .یک
عده که میفهمیدند میتوانستند
استفاده کنند .در آن زمان شیوة
تدریس طوری بود که استاد
میآمد ،یک نوشته داشت ،همان
را میخواند و دیگران نوت
میگرفتند .نمیدانم حاال هم
همان قسم است یانی؟ زهما این
کار را نمیکرد .زهما گپ میزد،
گپ میزد ،گپ میزد و هر سوال
که داشتیم بسیار با پیشانی باز برای
ما جواب میداد.

دلیـل زنـدان رفتن زهما و زریـاب چـه بـود؟ زریـاب :او وقـت هیـچ کـس منیفهمیـد کـه چـرا زندانـی شـده .کسـی را هـم منیگفـت کـه بـه ایـن علـت زندانی شـدی .مـه هامنطور کـه گفتم
زهما اندیشـههای چـپ داشـت و تـا جایـی کـه مـه اسـتنباط کـردم در همان اوضاع و احـوال یک نوع گرایشـی به شـعله جاوید داشـت .یعنی بـه دیدگاههای ماکسـیتوان و چیـن و این را اسـتخبارات
میفهمیدنـد .شـاید یـک علـت همیـن بـوده باشـد و از سـوی دیگـر نظام ترکـی و امین آدمهـای را که میاندیشـیدند ،تحمـل کرده منیتوانسـتند .آنها فقـط به آدمهـای بلهگوی رضورت داشـتند که
هرچـه ترکـی بگویـد ،بگوینـد زندهبـاد ترکـی! زنـده بـاد نابغـه! زهما کسـی نبـود کـه هرکسـی را نابغـه بگویـد! زهام کسـی نبـود کـه بگوید ترکـی دانشمند اسـت .ترکـی پیش زهما یک آدم بیسـواد
بـود .واقعـا هـم ترکـی یـک آدم بیسـواد بـود .ایـن علتهـا مجموعـا باعـث دسـتگیری زهما و ضمنـا باعـث دسـتگیری مبلغ شـد .مبلغ یـک مقدار خـودش هم سـادگی نشـان داد .یک شـب مه در
خانـة مبلـغ بـودم .یکـی از بـرادران هـزاره آمـد ،یـک قسـم ناراحـت بـود .مبلـغ بـه او گفت که ایـن از خود اسـت گپ بزن! چـه میگـی؟ او گفت کـه موالنا! تـوره میگیره .جیب مه پشـت دروازه اسـت.
مـه تـوره امشـب بـه بهسـود میرسـانم .آنجـا دیگـه کـس تـوره چیـزی کـرده منیتوانـد .مبلغ خنده کـرد و گفت مـره کی غـرض داره! به علـت همین کـه احمد پسرش را چند وقـت گرفته بـود و دوباره
رهـا کـرده بـود و یـک نـوع خوشبینـی کاذب برایـش دسـت داده بـود .همان بود کـه چند وقت بعـد دسـتگیرش کردند.
مبلـغ هـم یـک نـوع عالقهمنـدی بـه نظریـات مائـو داشـت و بـه شـعلة جاوید در دهـة چهل مخصوصا با یک کسـی بـود به نـام انجیرن عثامن لنـدی با او روابـط داشـت و او از رهربان شـعلة جاوید
بـود .هـم زهما و هـم مبلـغ ،فکـر میکنـم کـه علـت اصلـی دسـتگیری شـان همین متایلات به سـوی چیـن و افکار مائـو بوده باشـد و دسـتگاه حفیظاللـه امیـن و ترکی اینها را دشـمن رسسـخت
خـود میدانسـتند .علـت همیـن بـود .هرچنـد بسـیار کسـانی را کـه گرفتـه بودنـد ،علتـی نداشـت .مثال یک هنـدوی بیچـاره را گرفتـه بودند که تو اخوانسـت هسـتی .او بـرادر هندو چهطور اخوانسـت
بـوده میتواند؟
چـرا علیمحمـد زهما ناشـناخته باقـی مانـده اسـت؟ نـه تنها نسـل امروز که اکرث نسـل گذشـته نیـز از زهام شـناخت دقیق نـدارد .زریاب :مـن پیشتر گفتم کـه از هیچ کسـی یادآوری
منیشـه .عبدالحـی حبیبـی گرچنـد پشـتون بـود ،امـا در زبـان فارسـی آنقـدر کار کـرده که هیچ فارسـی زبانـی کار نکـرده .زیناالخبار گردیـزی را چاپ کرده کـه ایرانیها تـا هنوز چـاپ زیناالخبار را
نکـرده .در کل همیـن چـاپ حبیبـی را چـاپ میکنـد .حـاال از حبیبـی کـی یـاد میکنـد؟ تلاش امریکا همین بـوده که انسـانها را در ایـن رسزمین به موجـودات اقتصادی مبدل بسـازد .متـام روابط
امـروز بـر اسـاس ایـن اسـت کـه مـن بـا شما رابطـه دارم .چه اسـتفادة از شما کـده میتوانـم؟ دیگـر چیز نیسـت .آن روابط گذشـته دیگر نیسـت کـه رابطههـا معنوی بـوده باشـد .در گذشـته رابطهها
مـادی نبـود .اگـر بـود بسـیار انـدک بـود .امـروز رابطههـا رابطههـای دادوگرفـت اسـت .چهقدر میتوانم از شما بگیـرم .این مهم اسـت .کاری هـم که در عرصـة فرهنگ میشـه غالبا به خاطر بهدسـت
آوردن شـهرت اسـت .حـاال نـه مینویسـند ،بهخاطـر اینکـه نوشـته باشـند نـه اینکـه یـک چیـزی در دل دارد بایـد او را بگویـد .مثلا حافـظ در انـدورن من خسـته دل ندانم کیسـت ـ که من خموشـم
و او در فغان و در غوغاسـت.
ایـن طـور یـک چیـزی در درون خـود ندارنـد .فقـط بـه زروکی مینوسـند .از ایـن روی جامعة ما یک جامعة عقیم و نازا شـده اسـت .اگر مـا واقعا یـک وزارت فرهنگ میداشـتیم ،همین کتابهای
زهما بایـد تجدیـد چـاپ میشـدند .در بـازار نیسـت حـاال .شما و یـک بنیـاد در غرب کابل اسـت کـه همین کارهـا را میکند و شما همین را پیشـنهاد کنید کـه آثار زهما تجدید چاپ شـود .از کتاب
مقـاالت اجتامعـیـ فلسـفیاش بگیریـد تـا کتـاب بارتولـد و سـایر کتابهایـش ،مثلا بارتولـد و آدمـک آدمهای سـاده نبوده کـه زهام ترجمه کرده اسـت.بـه همین نهادهای غـرب کابل پیشـنهاد کنید
کـه انصافـا کارهـای بـا ارزشـی هـم کـرده اسـت .همین را مطـرح بسـازید .هامنگونه که کتابهـای مبلغ را چـاپ کردهانـد ،از زهام را هـم چاپ کند.
همان روز کـه مـرگ زهما را شـنیدم ،بسـیار وضـع بـد به من دسـت داده بود .یک قسـم روانپریشـانی وری برایم دسـت داده بود و شماره تلفـون دهقان را هم نـدارم که زنگ بزنم .حـال و احوال
همیـن اسـت .بـرادر بـاز هـم خدا خانة شما را آباد کنـد که به همیـن کارها فکـر میکنید.
وضعیـت علمـی ـ فرهنگـی عصر زهما و امـروز را چهگونـه ارزیابـی میکنیـد؟ زریـاب :یـک سـخن گفتـه میتوانـم کـه زهما از جملـه انسـانهای تکرارناپذیر اسـت .بعضیها در خـواب هم
تکـرار منیشـه ،اسـتاد رسآهنـگ دیگـر تکـرار نخواهـد شـد ،اسـتاد قاسـم دیگـر تکـرار منیشـه ،زهما هـم از همیـن آدمهای اسـت که دیگـر تکرار منیشـه .گرچـه از نظـر روانی در دهـة پنجـاه و در دهة
شـصت و تـا آخـر عمـر بسـیار ناامیـد ،مایـوس ،عصبانـی و خشـمگین بـود.آشـکا را دشـنام میداد .حق داشـت بـه خاطر اینکـه آنچنان کـه الزم بود ،زهام را کسـی منیشـناخت .وقتـی آدم را چیزی
کـه هسـت کسـی نشناسـه ،بسـیار ناراحتکننـده اسـت و همیـن چنـد روز پیش برای اسـتاد جاوید یک محفـل گرفته بودند کـه ای کاش منیگرفتنـد .مه از نصف برنامـه برآمدم گفتم مه نه سـخرنانی
میکنـم نـه چیـزی میگـم .برآمـدم؛ همهچیـز یـک نـوع افـت کـرده .در دهـة شـصت در دورة حـزب دموکراتیـک هرهفته یـک هامیش علمـی و ادبی بـود .وقت مـن رییس انجمـن نویسـندهگان بودم،
هامیشهـای مـا در همیـن هوتـل آریانـا کـه حـاال بهدسـت امریکاییهـا اسـت ،برگـزار میشـدند و در آخـر مـاه یـک بیـل میآمـد یـک لـگ و هشـتاد هـزار افغانـی و ایـن بیـل را میبـردم پیـش داکتر
نجیباللـه رییسجمهـور کـه او بـرادر ایـن را کـی داده میتوانـد ،خنـده میکـرد میگفـت کـی از شما پیسـه میگیـره و اینـه مکتـوب آمـده بـه پاییـن مکتـوب مینوشـت کـه رایـگان و ارشف غنـی
میکنـد همیـن کار را؟
مـه منیفهمـم دانشـگاه کابـل در چـه وضـع اسـت .فقـط همینقـدر میدانـم کـه داخـل شـدن در آنجـا سـخت اسـت ،امـا در زمـان کـه مـا بودیـم نـه دیـواری بـود نه پنجـرهای بـود نه پاسـبانی
بـود ،هیـچ چیـزی نبـود بـا بایسـکل هـم میتوانسـتی داخـل شـوی و درختـان بود .اسـتاد زهما یکی در بیـن صنف درس مـیداد و در زیـر درختان هـم که ایسـتاد میشـدند .دانشجویـان عالقهمند
بـه اطرافـش جمـع میشـدند و آنجـا هـم یـک صنـف برگـزار میکـرد .و صحبتهـای خوشآینـد داشـت ،شـیرین زبـان بـود ،ظرافتهـای لفظـی داشـت .اینهـا صحبتهایـش را بسـیار خوشآینـد
میسـاخت و لهجـه قندههـاریاش هـم خوشآینـد سـاخته بـود .چـون اینهـا از قندههـار اسـت.بـرای مـن اسـتاد زهام یک اسـتاد بسـیار بـزرگ بود .اگر من دوسـه نفـر را از اسـتادان خود یـاد بکنم
یکـی اسـتاد حبیبـی اسـت ،یکـی زهما اسـت ،یکـی داکرت مجروح اسـت ،اینها اسـتادان بسـیار محرتمـی بودند .ولی درکشـان بـرای متامی شـاگردان چندان سـاده نبـود .از همین خاطر بسـیاری
شـاگردان بسـیار عالقـه منیگرفتنـد بـه درسهـای آنهـا .داکتر
مجـروح از فرانسـه داکترا گرفتـه بـود .گپـای او را غالبـا شـاگردان
منیفهمیدنـد؛ فلسـفه درس مـیداد .فلسـفه سـنگینی دارد.
آثـار زهام بـرای جامعة علمی و دانشـجویی امـروز ما چقدر
اهمیـت دارد؟ زریـاب :ببینیـد مـا بـه همیـن کتـاب بارتولـد امـروز
رضورت داریـم مـا بخـش از آسـیایمیانه هسـتیم .ایـن را بایـد مـا
بخوانیـم یکـی از بهرتیـن کتابهـا در بـارة تاریخ آسـیایمیانه همین
اثـر بارتولـد اسـت .متام همین روشـنفکران به همیـن کتاب رضورت
دارد .یـا مثلا کتـاب آدمـک؛ از عبدالرحمـن خان تـا  ۱۹۱۹حوادث
بسـیار مهـم در ایـن دوره اتفاق افتاده اسـت .خـود دورة عبدالرحمن
خـان یـک دوره بسـیار عجیـب و غریـب اسـت .ایـن را رضورت دارند.
مـردم کـه بفهمنـد چـرا چـاپ منیشـود؟ یعنـی اندیشـههای زهام را
یـک طـرف بگذاریـم کـه هرچه باشـد کارهـای علمیاش بسـیار مهم
اسـت .همیـن سـه کتابـی اسـت کـه ترجمـه کـرده اسـت .البتـه این
سـه کتـاب را مـه میفهمـم شـاید دیگـه هـم داشـته باشـد .دقیـق
منیدانـم مـه همیـن سـه کتـاب را دیـدم و خواندم.
همیـن هـم یـک موضوع اسـت .مـه میخواسـتم یـادآوری کنم.
مقـاالت زهما در مجلات پراگنـده اسـت .یـک دو سـه جـوان یـک
جـای شـود ،همیـن مقـاالت را گردآوری کنـد که یک کار بسـیار مهم
اسـت کـه از حالـت پراگندگـی برآیـد و در یـک مجلد به چاپ برسـد.
در هرصـورت یـک کاری بایـد شـوه کـه نـام زهما یـک بـار دیگـر در
جامعـه فرهنگـی مـا همان جـای کـه شایسـتهاش هسـت بهدسـت
بیاورد.
بـاز خوانی نسـل زهام چهقـدر برای فهم تاریخـی و آگاهی
نسـل امـروز مهـم اسـت؟ زریـاب :متاسـفانه بایـد بگویـم کـه ۹۹
درصـد از جوانـان مـا اصلا نـام زهما را نشـنیده اسـت .علیمحمـد
زهما کـی بود؟ چه برسـد بـه اینکه کدام اثـری از او خوانده باشـد.
زهما بسـیار دیـد عمیـق داشـت .دو کلمه که با شـاگرد گـپ میزد،
میشـناخت .واصـف باختری را از دور صـدا مـیزد ،میگفت بیا که
گـپ بزنیـم .واصـف میرفـت پهلویش سـاعتها باهـم در زیر درخت
صحبـت میکـرد .چـون از نظـر اندیشـه هم یـک ذره نزدیـک بودند.
از نظـر دیـد سیاسـی باختری هـم شـعله جاویـدی بـود و زهما هـم
یـک کمـی عالقهمنـد شـده بـود .ولـی در همان زمـان هـم همیـن
جریانهـای سیاسـی بـه زهما هرچنـد او مخالف حـزب دموکراتیک
بـود ،ولـی کسـانیکه در رهبری بودنـد ،مثلا بـارق شـفیعی ،بربک
کارمـل ،اناهیتـا راتـبزاد ،اینهـا احترام بسـیار بـه زهما داشـتند.
البتـه جنـاح خلـق را منیگویـم .جنـاح پرچـم بـه همیـن ترتیـب
بـه مبلـغ احترام داشـتند .مبلـغ را یـک وقتـی کارمـل بـه رهبری
حـزب دعـوت کـرده بـود .بـاز مبلـغ آ و نـی کـرده بـود .کارمـل گفته
بـود کـه اگـر انتقـاد داری رس اعضـای رهبری هرکدامـش را برایـت
برهنـه میکنـم .مبلـغ بـا خنـده گفتـه بـود کـه اناهیتـا را هـم برهنـه
میکنـی؟ ولـی احترام داشـتند بـه مبلـغ .در اواخـر آنقـدر بـه آثـار
مارکسیسـتی مبلـغ مسـلط شـده بـود کـه کسـی همرایـش بحـث
کـرده منیتوانسـت.

حکاکی

ِ
برسنگ یکگور

 دهقان زهام

به خاطر این که در آخرین دقایق پیک ِر علی محمد زهام را با ما همراهی کردید ،یک دنیا سـپاس گزاریم .اجازه دهید به نکاتی چند اشـارهی مخترص منایم:
ِ
ِ
کنش
سیاسـت عملی به خاط ِر تغییر واقعیتهای اجتامعی عالقهی فراوان داشـت ،زیرا او میانِ اندیشـه ،که خود نحوی از کنش اسـت ،و
زهام در وهلۀ نخسـت اهلِ علم و قلم بود ،ولی به
ِ
ِ
هویت سیاسـی ما به میانجی اندیشـه ،و یا دقیقتر بگویم آگاهی،
کنش سیاسـی و اجتامعی ماسـت و
اجتامعی و سیاسـی رابطهی تنگاتنگ میدید .او باور داشـت که آگاهی ما تعیین کنندهی
مشخص میگردد.
ِ
فرصـت کوتاه ،و همچنین در آینده ،از معرفی آثار وی رصفنظر میکنم؛ این امر را
طـر ِز نـگاه علـی محمـد زهما بـه جهان و آگاهی وی در آثار به جا مانده از او تجسـم یافته اند .من در این
به دوسـتانی واگذار میشـوم که اهلِ علم و قلم اند ،زیرا که من به عنوانِ فرزند وی آن فاصلهی الزم را  ،که پیش رشط هر نوع نقد و بررسـی اسـت ،ندارم .و اما ،در همین جا تاُکید میورزم که
ِ
نت تاریخی و اجتامعی معین و خاص پرورده میشـوند و
نت تاریخی -اجتامعی امکان پذیر میشـود ،زیراکه انسـانها همواره در یک م ِ
سـنجش واقع بینانهای آثار و افکا ِر دیگران با در نظرداشـت ِ م ِ
میاندیشند.
نت اجتامعی و سیاسـی
نت تاریخی و سیاسـیِ قد راسـت کرد که اجزای تشـکیل دهندهی این م ِ
زهام در در یک م ِ
تبعیض اجتامعی ،اسـتثامر و اِ عامل نژاد باوری بود.
در جنگهای ارزگان اعضای فامیلِ پدر بزرگم قتلِ عام شـدند؛ پدر بزرگم در رسزمینِ خویش آواره بود .زهام در
برحسـب تصادف و در اث ِر جانفشانیهای خودش به آگاهی دست یافت.
کودکی با فقر آشـنا شـد و کامال
ِ
ِ
دردناک تاریخی ،توام با تحقیر و تبعیض حاکم بر جامعه او را واداشـت که مدافعِ عدالت اجتامعی باشـد و در
تجارب
ّ
براب ِر هر گونه تبعیض اجتامعی و اِعامل نژادباوری به پا خیزد .او تا تا پایانِ عمرش به این اهداف سیاسـی و اجتامعی و
فادار ماند.
زهام تا زمانی که در افغانسـتان زنده گی میکرد و توانایی جسـمی داشـت ،برای لحظهای در براب ِر حاکمیتهایی که
مدافع و پاسـبانِ تبعیض اجتامعیاند ،رسخم نکرد.
دغدغهی نهایی زهام رهایی انسـان از زنجیرهای مریی و نا مریی بود و به همین دلیل در بسـا موارد فراملی و فرا
مرزی میاندیشـید .واما ،در زادگاهش همواره به عنوانِ یک هزاره مورد تبعیض قرار گرفته اسـت .به خاط ِر آگاهی سیاسـی و
تعلق وی به یک گرو ِه اجتامعی ،رنجهای زیادی را بایسـتی متقبل میشـد .از این رو میتوان گفت :هر چند که هویتهای
جمعی و قومی برسـاختاند ،ولی هنگامی که واقعیتهای اجتامعی را تسـخیر میکنند و در همین راسـتا تالش یک گروه
ِ
دردناک و خونین دارد.
اجتامعی برای دسـت یابی به هژمونی قومی پیآمدهای
در پایانِ سـخنانم باید بگویم که زهام سـخت هوادار و مدافع اسـتقالل اندیشـه بود .او باور داشت که ما به میانجی
مسـتقل اندیشـیدن مبدل به فرد میشـویم و با صغارت وداع میکنیم .دقیق تر بگویبم :هرچند که ما الگوها و منادهای
برای کا ِر فکری داشـته باشـیم ،بایسـتی که همپای تغییرات اجتامعی فکر کنیم و همپای زمان گام برداریم.
و نکتهی آخر این که :خاموشـی زهام به ما نشـان داد که او فقط و فقط مربوط به خانواده اش نیسـت ،بلکه مربوط به
یک خانوادهی بزرگ انسانی است.
بادام ها را بشامر
بادام های تلخیِ را
که ترا بیدار نگه می داشـتند
مرا در قطا ِر آنها بشامر
(نرش شـده در صفحه فیسبوک دهقان زهام)
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طر ِز نگاه علی محمد زهما به جهان و
آگاهی وی در آثار به جا مانده از او تجسم یافته
ِ
فرصت کوتاه ،و همچنین در
اند .من در این
آینده ،از معرفی آثار وی صرفنظر میکنم؛ این
اهل علم
امر را به دوستانی واگذار میشوم که ِ
و قلم اند ،زیرا که من به عنوانِ فرزند وی آن
فاصلهی الزم را  ،که پیش شرط هر نوع نقد
و بررسی است ،ندارم .و اما ،در همین جا
سنجش واقع بینانهای آثار و
ت ُاکید میورزم که
ِ
متن تاریخی-
افکا ِر دیگران با در نظرداشت ِ ِ
اجتماعی امکان پذیر میشود ،زیراکه انسانها
متن تاریخی و اجتماعی
همواره در یک ِ
معین و خاص پرورده میشوند و میاندیشند.

 آناهیتا رؤیا

زهما درگذشـت و هـروی هـم راهـی شـفاخانۀ روانپزشـکی شـد .اما در اینجـا ،در افغانسـتان ،هایوهـوی حامیـان قیصاری و
دولـت و هیاهـوی بازیهـای جـام جهانـی همهگیـر شـده و معرکه برپـا کرده.
از خـود میپرسـم نـه از ارگ نـه از وزارت اطالعـات و فرهنـگ ،چـرا چنیـن اسـت؟ آنکـه سـالها بـرای تاریـخ ایـن کشـور قلـم
زده ،بهخاطـر چـاپ و نشر یـک کتـاب مجبـور به تـرک میهن شـده ،از بنیانگـذاران یکی از مهمرتیـن احزاب سیاسـی تاریخ معارص
کشـور بـوده ،دههـا نسـخۀ مکتـوب را شناسـایی و تصحیـح کـرده و اسـتاد ایـن پژوهشـگر و آن تاریخنـگار و ایـن نسخهشـناس بوده،
چـرا چنیـن غریبانـه و بیکـس ،بـهدور از وطـن و در اوج مهجـوری جـان میدهـد و جـان میکنـد؟!
بـا خـود میاندیشـم کـه مشـکل در کجاسـت؟ ما را چه شـده که چنینیم؟ چـه چیزی در این نطفۀ نفرینشـدۀ برشی اسـت که
حکـم میکنـد خواسـتگاری از آریانـا سـعید را ببیـن و حـال را .چرا هر روز کـه میگذرد ،نهتنها از فرهنگ عامهپسـند دور منیشـویم
و دوری منیکنیـم کـه بهشـدت به سـطحینگری میـل میکنیم و مایل میشـویم؟
مـن بـه سیاسـت ارگ و بیمایگـی وزارت اطالعـات و فرهنـگ کاری نـدارم .اما منیتوان ،منیشـود این بیخـردی جمعی ،این
فضـای مرتاکمشـده از «بابـا بیخیـال»« ،زندگـی را بچسـپ»« ،آزاد و رهـا بـاش از همـه چیـز» و «هـر کـی نظـری داره» را ندیـد .ارادۀ
معطـوف بـه «دیگـه چـه خبر» ،غریـزۀ «دم را بگیـر کـه در غـم منانـی» و چیزی بـه نام بیماری واگیـردار فیسـبوک ،آنقـدر طبیعی و
زمینـی شـده کـه هـر جریـان مخالـفاش را پـس میزنـد؛ به متسـخر میکشـد و تحقیـر میکند.
مـا کـه چنیـن نبودیـم؛ مـا کـه هامننـد غـرب در میـان دو قطـب گزینـش فرهنـگ فرزانـه و فرهنـگ فرومایـه درمنانـده بودیـم.
سـمت حرکـت مـا از سـنت و فرهنـگ بومـی به جهان مـدرن بود .حتی در این مسـیر نیز ارصاری بر رسعت و زودرسـی نداشـتیم .اما
چطـور شـد کـه نـه در آن فضـا مانـدگار شـدیم و نـه در ایـن زمـان پایـدار؛ پـا از جایی کنده و دسـت بـه هیچ جایـی نرسـیده .چرا در
ایـن اکنـون ،سـنت بـا متامـی ارزشهـا و انسـدادهایش دیگـر حسـی در ما برمنیانگیـزد؛ حتی بـرای نقـد و واکاوی .و چـرا مدرنیته
را اینطـور دریافتیـم؟
لودگـی و بالهـت از رسورویمـان رسازیـر شـده؛ بـه فیسـبوک بنگریـد؛ رصفـاً بـه فیسـبوک .همـه چیـز در سـطح طنز سـخیف،
سادهسـازی احمقانـه و خربرسـانی قـرار دارد .وگرنـه چـه چیـز ایـن خبر کـه «اسـتاد نجیـب مایـل هـروی بـه شـفاخانۀ روانپزشـکی
ابنسـینای مشـهد انتقـال یافـت» خندهدار اسـت؟ روانپریشـی شـخصی کـه دهها کتـاب و دستنوشـته را تصحیح کرده و انگشـت
بـه سـوراخ تاریـخ بـرده و سـالیان سـال در نسخهشناسـی ،تصحیـح ،حاشیهنویسـی و ویرایـش رسآمد همـگان بوده ،چـه جایی برای
لودگی دارد؟
امـا در مقابـل چـه چیـزی در حـال انتشـار اسـت :سـلفی با گربـۀ خانگی ،ویدیـو از مهامنی و حضـور در جمع دوسـتان ،عکس
از کیـک تولـد ،پرسـش اینکـه کـدام قـوم بهتر اسـت ،کدام آهنگ شـنوندۀ بیشتری داشـته ،کـدام رسـتورانت غذایش خوشـمزهتر
اسـت و اینکـه کـدام سـلربیتی چـه رنگی را دوسـت دارد.
راسـتی ،مقصر ایـن وضعیـت کیسـت؟ آنکـه در اغواکنندهتریـن حالتهـا از متـام هایوهـوی و غوغـای روزگارش فاصلـه
گرفـت و از جـان و زندگـیاش بـرای جلوگیـری از وضعیتـی مایـه گذاشـت کـه اکنـون آن را بهمتامـی تجربـه میکنیـم؟ چـرا؟ خـود-
مقرصدانـی عـادت مـا نیسـت و گویـا «فرهنـگ» مـا آن را برمنیتابـد .امـا آنانیکه بـرای رهایی مـا از تباهـی و تاریکی متـام زندگی و
امکانهایشـان را بـه فنـا دادنـد نیـز مسـتحق چنیـن رسانجامـی نبودنـد .پـس بایـد ایـن کاسـه و کوزهها را بر رس کسـی شکسـت.
بـا متـام اینهـا ،هنـوز ایـن سـؤال پابرجاسـت :آیـا بـرای کسـانیکه متـام عمـر خـود را در خدمت بسـط و تعمیـق دانایـی و فرهنگ
گذاشـتهاند ،میتوانـد کسـی حـق و رسنوشـت وضـع کنـد کـه خـود رابطـۀ همدالنهیـی بـا دانایـی و فرهنگ نـدارد؟ سـادهتر بگویم:
چـرا بایـد آدمهایـی کـه زندگیشـان را بـر رس شناسـایی و محو بالهـت از جامعه گذاشـتهاند ،رسانجام رسنوشـتی را تجربـه کنند که
جامعتـی ابلـه آن را برایشـان رقـم زدهانـد؟
ایـن همان اتفاقـی اسـت کـه اکنـون بـرای مـا رخ داده اسـت .هیچکـس زهما و هـروی را منیشناسـد ،امـا همه با فـاز صادق
هدایـت و کامـو ،بـه خلسـه فـرو میرونـد و بـه حادپوچگرایـی دچـار میشـوند .هیچکس با نقد روشـمند و تفکر سـاختارمند آشـنایی
نـدارد؛ امـا همـه کافکابهدسـت انـد و بـا نیچـه دربـارۀ کانـت حـرف میزننـد .در چنیـن زمینهیـی اسـت کـه بـاز بایـد بـه آه شـاملو
بازگشـت :آه اسـفندیار مغمـوم؛ تـو را آن بـه که چشـم فروپوشـیده باشـی.
مبع :سالم وطن دار

دغدغهی نهایی زهما رهایی انسان از زنجیرهای مریی و نا مریی بود و به همین دلیل در
بسا موارد فراملی و فرا مرزی میاندیشید .واما ،در زادگاهش همواره به عنوانِ یک هزاره
مورد تبعیض قرار گرفته است .به خاط ِر آگاهی سیاسی و تعلق وی به یک گرو ِه اجتماعی،
رنجهای زیادی را بایستی متقبل میشد .از این رو میتوان گفت :هر چند که هویتهای
جمعی و قومی برساختاند ،ولی هنگامی که واقعیتهای اجتماعی را تسخیر میکنند
و در همین راستا تالش یک گروه اجتماعی برای دست یابی به هژمونی قومی پیآمدهای
ِ
دردناک و خونین دارد.

محمد
علی

زهما

درآیینۀاهلاندیشه

پـدر فقـدان اسـت .اگـر انسـان پـدری مثـل اسـتاد زهما داشـته باشـد ،فقدانـش عمـق درد را
صـد چنـدان میکنـد .اکنـون همـه چيـز پايـان يافتـه اسـت و سـوژه بـه فقـدان خـود و ديگران
منیانديشـد».
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اسـتاد رسور دانـش« :پرو فیسـور علی محمـد زهام در روزگار
دشـواری ،بـرای توسـعۀ دانـش و معرفـت تالشهـای دلسـوزانه بـه
خـر ج داد و در حقیقـت عمرگرانبهایـش را بهپـای ارزش دانـش و
امـور علمـی و فرهنگـی به رس رسـاند.
اگـر چـه نامالیمات بسـیاری در مسـیر راهی که مرحـوم زهام
برگزیـده بـود ،قـد برافراشـت؛ امـا هیـچ مانعـی نتوانسـت سـد راه
آقـای زهما شـود و او بـا سـعۀ صـدر و اراده اسـتوار حتـی در دیـار
غربـت و آوارگـی دسـت از تلاش بـرای جامعـه علمـی و فرهنگـی
کشـور برنداشـت.
مرحـوم زهما بـا تدریـس در دانشـگاه کابـل کارش را بهعنوان
یـک اسـتاد دانشـگاه آغـاز کـرده و او بـرای چند سـال دیگـر در یک
برنامـۀ همـکاری علمـی در دانشـگاه پکـن ،تدریس کرد.
آقـای زهما پـس از کسـب عضویـت اکادمـی علوم افغانسـتان
بـا توجـه بـه مشـکالت سیاسـی پیـش آمـده در آن زمـان ،بـا
دشـواریهای زنـدان و شـکنجه نیـز ،مواجه شـده و این سـبب شـد
کـه افغانسـتان را بـرای همیشـه تـرک کنـد.
آقـای زهما پـس از تـرک کشـور درسـال  1985و اقامـت در
کشـور اتریـش ،همچنـان به تالشهای خـود در جهـت تولید فکر و
اندیشـه ،نوشتن مقـاالت علمـی ،ترجمه و دیگـر آثار مکتـوب ادامه
داد کـه از آن میـان میتـوان بـه چاپ مقاالتـی از او در مجلۀ ادب و
دارۀ املعـارف آریانـا و ترجمـه تاریـخ متـدن که در ایران چاپ شـده
اسـت ،اشـاره کرد».
دکتر محمـد امیـن احمـدی« :پروفيسـور علـی محمـد زهام
اسـتاد سـابق دانشـگاه كابـل از ايـن دنيـا رخـت بـر بسـت  .مـن
چنـدان شـناختی از ايـن شـخصيت دانشـمند نداشـتم .سـه سـال
پيـش در سـفرم بـه اروپـا در شـهر ويـن اطلاع يافتـم كـه مقيـم اين
شـهر اسـت ،دانسـتم كه از معدود چهرههای فرهنگی كشـور اسـت
كـه كرسـی تدريـس منطـق و فلسـفه داشـته اسـت و در ايـن رشـته
آثـاری اعـم از تأليـف و ترجمه داشـته اسـت كـه خـود نيازمند جمع
آوری و احيـا و بـاز چـاپ اسـت.
شـوق ديـدار و گفـت و شـنود بـا وی در دمل بـه مثابـه مواجهـه
مسـتقيم بـا منـودگاری از تاريخ انديشـه معـارص ،پديد آمـد .و البته
دوسـتان يـاد آوری كردنـد كه تازه يـك عمل جراحی را سـپرى كرده
و در دوره نقاهـت خويـش بـه رس میبـرد .بـه هرحـال بـه منظـور
كسـب اجـازه ديـدار تلفنـی متـاس گرفتـم و خـودم را معرفـی كردم
و مالقـات حضـوری بهخاطـر و ضعيـت جسمانیاش ميسر نشـد،
امـا در همين گفـت و شـنود تلفنی كوتـاه در معرفـی خويش اظهار
داشـت كـه از لهجـهام متوجه میشـوی كـه از قندهارم ،چـون با ته
لهجـه «پـاريس وانهـای» قندهـار سـخن میگفـت ،امـا بالفاصلـه
افـزود كه ريشـهاش از ارزگان اسـت و پـدر مرحومـش از بازماندگان
قتـل عـام ارزگان بـوده اسـت و افزود كـه معلومـات و مطالعات مهم
در ايـن زمينـه دارد و لـذا از ايشـان خواهـش كـردم كـه دوسـتان
مقيـم آنجـا بـه خدمـت میرسـد و بـه صـورت صوتـی داشـتههای
شما را ثبـت كنـد و از دوسـتان آنجـا نيـز خواهـش كـردم كه چنني
كنـد ،فكـر منیكنـم اين مهم برآورده شـده باشـد ،مگر اينكـه فرزند
دانشـمنداش خاطـرات و معلومـات ايـن فرزانـه فقيـد را ثبـت كـرده
باشد».

علـی امیـری« :شکسـت شـاخ ارغـوان؛ در سـال  2012درهامبـورگ از دهقـان زهما
پرسـیدم کـه «زهما» بـه چه معنا اسـت .گفت« :شـاخ ارغـوان» .امـروز وقتی که در دفرت رسـیدم
و فیسـبوک را بـاز کـردم خبر شـدم که علی محمـد زهام پدر دهقـان گرامی در  96سـالگی در
اتریـش وفـات کـرده اسـت .حیف شـد کـه این شـاخ ارغوان شکسـت .علـی محمد زهام اسـتاد
دانشـکده ادبیـات دانشـگاه کابـل بـود و در یـک برنامـۀ همکاری علمـی میان دانشـگاه کابل و
دانشـگاه پکـن چنـد سـالی را در دانشـگاه پکـن ادبیات انگلیسـی تدریـس کرد .خانـواده زهام
از مسـیر ایـران بـه کابـل بازگشـت ،امـا اسـتاد زهما در اثـر دسـایس و بـد اندیشـیها از کار
تدریـس بـر کنـار و خانـه نشـین شـد .او بعدها مهاجر شـد و تا حیـن مرگ در ویـن زندگی کرد.
علـی محمـد زهما برغـم بـی مهریهـای روزگار از تحقیـق و نوشتن دسـت نکشـید و ترجمهها
و نوشـتههای بسـیاری از خـود بـه جـا گذاشـت .در سـال  1386مـن مجموعـۀ از مقـاالت او را
در کابـل یافتـم و بـرای اولیـن بـار میدیـدم کـه یـک نویسـنده افغانـی از ولتر ،روسـو و انقالب
فرانسـه حـرف جـدی و از رس تحقیـق و آگاهـی میزنـد .بعدهـا بـه نوشـتهها ومقـاالت متعـد از
او در مجلـه ادب و دایـرة املعـارف آریانـا برخـوردم .مقالـۀ را در بـاب ارسـطو ترجمـه و در مجلـه
ادب نشر کـرده بـود کـه نغز مقالۀ اسـت و حکایـت از ذوق تحقیـق و قوه شـناخت او دارد و من
بـه اجمال از آن در دیباچـه «فلسـفۀ ابنسـینا» یـاد کـردم .برخـی از ترجمههـای او در حیـص
و بیـص اداری در وزارت اطالعـات و فرهنـگ بیرسنوشـت شـد و برخـی هـم از جملـه ترجمـه
تاریـخ متـدن در ایـران بـه چـاپ رسـیده اسـت .زهما ریشـه در ازرگان قدیـم داشـت کـه مانند
دیگـر بقیـة السـیف آن شکسـت شـوم بـه چهـار گوشـۀ جهـان پراکنـده شـد .زهما در قندهـار
سـاکن شـده و در مـروز زمـان در آنجـا دارای زمیـن و مسـکن شـد .زمینهایش را همسـایههای
زورمنـد تصاحـب کردنـد وخانـۀ شـخصیاش را هـم در کارتـه پروان کابل سـالها قبـل فروخت
و خـرج زندگـی در غربـت کـرد و زمانـی کـه بعـد از  96سـال چشـم از جهـان پوشـید ،احتامال،
هیـچ سـقفی از آن خـود نداشـت :منونـۀ متـام عیـار یـک هـزارۀ آواره .در گذشـت او را بـه همـه
دوسـتان ،شـاگردان ،فامیل و وابسـتگان ،اخصا دوسـت گرامی ام محرتم دهقان زهام تسـلیت
میگویـم».
اسـد بـودا« :تاریـخ در خیابـان؛ از علیمحمـد زهام ،میتوان بـه عنـوان «تاریخدرخیابان»
خ جمعی را فاصلـهی میان خانه و قصر بدانیم ،زهما ،بنیانگذار
نـام بـرد .اگـر سیاسـت و تاریـ ِ
تاریـخ در خیابـان و روشـنفکری اسـت که رد پا و «رسگذشـت متـدن» را نه در دنیـای ایده ،بلکه
در عنـارص مـادی و مرتیـا ِل خیابـان ،جسـتوجو میکنـد و آنگونـه کـه هسـت در کنـار هـم
میچینـد .کمرتیـن داللـت انزوا و فراموشـیای او که دسـت کـم هفت جلد کتـاب علمیِ قطور
ترجمـه و تالیـف کـرد و در نهایـت شیشـهها عینکـش توسـط اسـدالله رسوری در چشمانش
خـرد و تکهتکـه شـد و همهچیـز بهرسقـت رفـت ،بینسـبت شـدنِ تاریـخ و خیابـان و رسدرگمی
ی خشـونت دینی و مذهبی اسـت .با کندهشـدنِ
اجتامعـی در زوایـای تاریـک و پـر از شـکنجه َ
تاریـخ از خیابـان ،ایـن تاریـخ نیسـت کـه گم میشـود ،در واقـع مردمانـد که بیخرد ،بیریشـه
ِ
رسنوشـت تاریخـی بـدل
نسـبت شـان بـا دنیـای واقعـی ناممکـن و زوال و تباهـی بـه یگانـه
و
َ
میگـردد.
لعنت بهروزگار .زهام رفت .یاد و نامش گرامی!»
صبور سیاسنگ« :فزون و پایا باد یادش!
یکـی از آغازیـن پرتوههـای آگاهـی در روزگاری که روشـنگری در شمار گنـهکاری میآمد،
خامـوش شـد .بـا آنکـه رسـانههای بـزرگ بیرونمـرزی (بـرای افغانسـتان!) فـردای مرگـش نیـز
از وی یـاد نکردنـد ،او فرامـوش مـردم نخواهـد شـد .نامت همیشـه ،یادت انوشـه زهمای بزرگ
همـه ما!»

دکتر رسـول طالـب« :در گذشـت دانشـمند و متفکـر نامدار
کشـور مرحـوم علـی محمـد زهما را بـه متـا م خانـواده ،بخصـوص
فرزنـد بـرو منـد آن مرحـوم دهقـان زهما ،خانـواده بـزرگ اهـل علم
و دانـش و متـام مـردم افغانسـتان تسـلیت عـرض مـی منایـم ،بـی
تردیـد رحلـت مرحـوم زهما ضایعـه جبران ناپذیـر علمـی و فکـری
در کشـور میباشـد».
میـر احمـد جوینـده« :درگذشـت اسـتاد و دانشـمند گرامـی
پروفییسـور علـی محمـد زهما کـه افتخار شـاگردی شـان را داشـته
ام ،بـه جامعـه علمـی ،کشـور و خانـواده شـان تسـلیت میگویـم
روانـش شـاد و یـادش گرامـی بـادَ».
زملـی کاوه« :مـا زنـدگان فقـط فقـدان را میتوانيـم سـکوت
کنيم و پایان حادثه را متاشـامناييم .من درد وسـوگواریات راحس
میکنـم و دربرابـر فقـدان عزيـزت سـکوت میکنـم زيـرا سـکوت
دربرابـر مـرگ در واقـع احرتام به پايان سـوژه اسـت .واژههـا در برابر
حـس مـرگ معنـا میبازنـد سـاکت میشـوند ،خاکستر میشـوند
و بـه ويرانههـای بیجـان بـدل میگردنـد .آری پدرت{علـی محمـد
زهما} بـزرگ بـود وعمـر مفيـدش را بـرای آزادی انسـان در زمـان
تکثير کـرد .او دانشـمند و روشـنفکری بودتـا زمانـش را بـه نفـع
سـتمديدگان تغير دهـد .نوشـت و برگردانـد و در مبارزات سياسـی
رشکـت کـرد و سـهمش را درزندگـی ادا منـود .امـروز خـودش
درابديـت تکثير شـده اسـت .مـرگ تکثري کامل سـوژه اسـت .مرگ

تاریخ جمعی را فاصلهی میان خانه و قصر بدانیم ،زهما ،بنیانگذار تاریخ در
اگر سیاست و
ِ
خیابان و روشنفکری است که رد پا و «سرگذشت تمدن» را نه در دنیای ایده ،بلکه در عناصر
متریال خیابان ،جستوجو میکند و آنگونه که هست در کنار هم میچیند .کمترین
مادی و
ِ
علمی قطور ترجمه و تالیف کرد
داللت انزوا و فراموشیای او که دست کم هفت جلد کتاب
ِ
و در نهایت شیشهها عینکش توسط اسداهلل سروری در چشمانش خرد و تکهتکه شد و همهچیز
بهسرقت رفت ،بینسبت شدنِ تاریخ و خیابان و سردرگمی اجتماعی در زوایای تاریک و پر از
ی خشونت دینی و مذهبی است.
شکنجه َ

گرد آوردنده:
رحامن رضایی

شـورای جهانـی هـزاره« :بـا تاسـف و تاثر فـراوان آگاهی یافتیـم که پروفیسـورعلی محمد
زهما در دیـار غربت ،داعـی اجل را لبیـک گفتند.
پروفیسـور زهما یکـی از پیشکسـوتان مبـارزات عدالخواهـی ،نویسـندۀ توانـا ،ادیـب
برجسـته ،ادبیـات شـناس ،جامعـه شـناس و فلسـفه شـناس برازنـده ،پژوهشـگرنامدار ،شـاعر
واال مقـام ،اسـتاد دانشـکده ادبیـات و یکـی از فرهنگیان بزرگ و پیشـگامترین شـخصیت ادبی
زبـان فارسـی  -دری در عصر خـود بـود که اسـتاد واصف باختری و داکرت اکرم عثمان فقید از
جمله شـاگردان اسـتاد زهام بودند .اسـتاد زهام یکی از مرتجامن برجسـته زبان انگلیسـی بود
کـه اثـار ادبـی بزرگـی بـه صـورت معیـاری از زبان خارجـی به زبـان دری توسـط ایشـان ترجمه
شـده اسـت .آثـار فیلیسـوفان و نویسـندگان غربـی را اسـتاد زهما در دورانـی ترجمه کـرد که تا
هنـوز بسـیاری بـا نامهای این نویسـندگان غربی آشـنائی نداشـتند .پروفیسـور زهما مدتی در
دانشـگاه بیجینـگ در چیـن زبـان انگلیسـی را تدریـس منود.
اسـتاد زهما از بازمانـدگان تبعیـدی هـزاره دروالیـت قندهـار بـود ،کـه بعـد تحصیلات
دانشـگاهی خـود را در کابـل پـی گرفـت و بـا تدریـس در دانشـکده ادبیـات دانشـگاه کابـل،
شـاگردان نامـداری بـه جامعـه تقدیـم منـود .سـمت علمـی وی پوهاند بـود و قبـل از ترک وطن
ریاسـت اکادمـی علـوم را بعهـده داشـت».
سـلطان علـی کشـتمند« :بـا دریـغ کـه علـی محمـد زهاماسـتاد پیشـین دانشـگاه کابل
پـس ازعمـری دراز و پربـار چشـم ازجهان پوشـید .علی محمـد زهام شـخصیت فرهیخته علمی
و فرهنگـی ،نویسـنده و مرتجـم توانابـود .آثار زیادی ازوی درسـالهای پیشـین درافغانسـتان به
چاپ رسـیده و بجامانده اسـت .او در دانشـکده ادبیات دانشـگاه کابل سـمت اسـتادی داشـت
و دردوران حاکمیـت خلقیهـا زندانـی شـد .وی ماننـد مـن وهـزاران تـن دیگردرمـاه جـدی
سـال 1358خورشـیدی اززنـدان رهائـی یافـت .مـن ازسـوی خـود وخانـواده مـان بـه مناسـبت
درگذشـت وی بـه خانـواده و دوسـتان ایشـان و بـه جامعه علمی و فرهنگی افغانسـتان تسـلیت
میگویـم وروانـش راشـاد میخواهـم!»
بنیـاد اندیشـه« :پـدر {دهقان}زهما از بازمانـدگان جنـگ و قتـل عـام ارزگان در دوران
عبدالرحمان بـود کـه روزگارش را دور از زادگاهـش میگذرانـد .زهما سـال 1306هــ.خ .در
والیـت قندهـار متولـد شـد .خوانـدن و نوشتن را از قندهـار رشوع کـرد و بعد به کابـل کوچیده
در لیسـۀ حبیبیـه و دانشـکدۀ زبـان و ادبیـات دری ،دانشـگاه کابـل ادامـه داد .وی بعـد از
فراغـت ،کاری در وزارت معـارف پیـدا کـرد و پـس از آن سـال 1955م ،بـرای ادامـۀ تحصیـل
راهـی لنـدن شـد .بعـد از اینکه از لندن برگشـت ،در دانشـگاه کابل ،در رشـتۀ زبـان و ادبیات
دری و تاریـخ مشـغول تدریـس شـد .یکـی از دسـتآوردهای نیـک و سـتودنی دوران تحصیـل
زهما در لنـدن ،آشـنایی بـا زبانهـای دیگـر خصوصـاً زبـان انگلیسـی بـود کـه بعدهـا زمینـۀ
ترجمـۀ آثـار نویسـندگان غربـی را فرهـم آورد .او بـا اسـتفاده از هنر ترجمـه ،جهـان جدیـدی را
بـه روی شـهروندان افغانسـتان بـاز کـرد و ارتبـاط فرهنگـی به وجـود آورد .دکرت اکـرم عثامن در
نوشـتهای کـه دربـارۀ علیمحمـد زهما کـرده بـود ،گفته بـود« :او نه تنهـا مورخ ،جامعهشـناس،
فلسفهشـناس و ادبياتشـناس اسـت ،بلکـه سـنگبنای ترجمـۀ آثار سـنگني و پذيرفتـۀ جهانی
را نيـز در کشـور مـا گذاشـت و آثـاری بـس سـنگني ،شسـته و روفتـه را تحويـل پژوهشـگران و
محققـان داد»».
عبدالبـاري جهـاين« :زمـا اسـتاد علی محمـد زهام؛ یوه شـېبه مخکي خرب سـوم چي زما
او د افغانسـتان د تاریـخ د زرهـاوو نـورو شـاګردانو قدرمن اسـتاد پوهاندعلی محمـد زهام د ۹۶
کالـو پـه عمـر پـه اطریش کـي وفات سـو -انّا للـه و اناّ الیـه راجعون.
علي محمـد زهما د کندهـار هـزاره وو؛ او خپـل ټـول عمـر یـې معـارف تـه پـه خدمت کي
تېـر کـړی وو .هغـه یـوازي د تاریـخ یـو زحمتکـښ اسـتاد نـه وو بلکـه پـه افغانسـتان کـي یـې د
اسـتبداد او فسـاد پـر ضـد پـه مبـارزو کـي برخـه درلـوده ،ښایسـته قلـم یـې درلـود ،زړه ور وو او
خـدای تعالـی د افـادې دايس قـوت ورکـړی وو چـي زمـا هیـڅ وخـت نـه پـه یادېـږي ،د کابـل
پوهنتـون شـوخو زملیانـو دي یـوه ورځ هـم د ده پـه سـاعت کـي ټوکـي یـا خبري کـړي وي.
لیکنـي او ترجمـې بـه یـې ډېـري کـړي وي خـو درې مهـم کتابونـه یـې زه همـدا اوس رارسه
لـرم او خپلـو ځوانانـو تـه یـې د لوسـتلو توصیـه کـوم .نـه دا چـي زمـا د ګـران او قدرمـن اسـتاد
ترجمـې دي بلکـه پـر خپلـو هغـو زملیانـو مـي ،چـي د تاریـخ لـه لوسـتلو رسه مینـه لـري ،پېرزو
دي .د روسـیې د مشـهور ختیـځ پـوه پروفیسر بارتولـد اثـر :تاریـخ سـیايس و اجتامعي اسـیای
میانـه درقـرن دوازده ،د لودویـک آدمـک اثـر :تاریـخ روابـط سـیايس افغانسـتان از زمـان امیـر
عبدالرحمـن تـا اسـتقالل او د کارل بکـر او فریدریـک دنـکاف اثـر :رسګذشـت متـدن؛ چـي پـه
افغانسـتان کـي زمـا د وزارت پـه شـپو ورځو کي د نـورو ګټـورو کتابونو ترڅنګ چاپ ته وسـپارل
سـو او لـه نېکـه مرغـه چـي یـوه نسـخه مـي رارسه راوړې ،لـه رسه لوسـتلې او سـاتلې ده.
ښـه مـي پـه یـاد دي چـي د پوهنځـي پـه څلـورم ټولګـۍ کـي مـي تـازه Our President
 Hochemenپـه نـوم د ويټنـام یـو تاریخـي کتاب لوسـتی وو او تقریبا ټويل مهمي سـنې مي په
یـاد وې .پوهانـد زهما ،تصادفـا د ویټنـام پر پېښـو بانـدي بحـث کاوه .په ویټنام کي د فرانسـې
د مـايت او لـس کالـه وروسـته د امریـکا د مداخلـې سـنې ورڅخـه غلطـي سـوې .زه د ځوانـۍ
پـه نشـه کـي وم او پـر اسـتاد مـي ږغ وکـړ .خبره تېـره سـوه؛ څو میاشـتي وروسـته چـي زموږ د
افغانسـتان د تاریـخ کلنـۍ آزموینـه وه؛ او ده هم تقریري امتحان اخیسـت؛ زمـا څخه یې د امیر
دوسـت محمدخـان پـه بـاره کـي پوښـتنه وکـړه .زمـا جوابونه یـې جمله پـه جمله رد کـړل او کله
چـي زه بـې جوابـه وچ دېـوال تـه ودرېدم نـو یې راتـه وویل چي د ویټنـام تاریخ خو دي ښـه زده
کـړی دی ،ښـايي د کـوم بـل هیـواد تاریـخ به دي هـم زده وي .خو چي سـبا د خپلي ټولني له
خلکـو رسه مخامـخ سـې او یـا پـه ټولګـی کـي شـاګردانو ته ودرېـږې نو د خپـل هیواد پـه تاریخ
کـي بـه دي سـواد پـه دغـه انـدازه وي ،چـي یوه سـوال ته بـه جواب نه سـې ویالی او یـا به غلط
جـواب ورکـوې .تاتـه څلورپنځـوس پوينټـه درکوم او تـا ته دغـه رشم بس دی.
دا مـي هـم ښـه پـه یـاد دي چـي د امتحـان له صحنې څخـه کورته نـه والړم بلکه سـیده د
بیهقـي کتـاب پلورنځـي ته والړم او د سیدقاسـم ریشـتیا په قلم لیکل سـوی« افغانسـتان درقرن
نـوزده» کتـاب مـي رانیـوی .او وروسـته چـي مي څه پیسـې السـته راتللـې د افغانسـتان په باب
زاړه او نـوي کتابونـه مـي وربانـدي اخیسـتل .لـه هغـې ورځـي څخـه څه کـم دوه کاله وروسـته،
د پیـر روښـان پـه بیـن املللي سـیمینار کـي د غونـډي تـر ټولـو ځـوان غـړی وم .پوهانـد زهما
د سـیمینارونو پـه غونـډو کـي ،چـي د کابـل پوهنتـون پـه کتابتـون کـي کېدلې ،حـارض وو .زما
مضمـون یـې تقدیـر کـړ .مـا هغـه ګړی پـه غېږ کي ونیـوی ،السـونه مي ورمـچ کـړل او دا مي ور
پـه زړه کـړل چـي زه چـي پـه ژونـد کـي هـر څـه لیکم هغه بـه سـتا د هغه پېغـور برکـت وي چي
د افغانسـتان د تاریـخ پـه آزموینـه کـي دي راکړ.
پوهانـد علـی محمدزهما زمـوږ پـه منـځ کـي نسـته .هغه د تـل لپاره کـوچ کـړی دی .هغه
پـوره شـپږنیوي کالـه اوږد ژونـد پـه پاکـي ،پـه وطـن پالنـه او جګـه غـاړه تېـر کـړ .زه پوهېـږم او
یقیـن لـرم چـي د بـل هـر وطـن پالونکي افغان پـه څېر به یې پـه وطن کي د سـويل او کراری د
لیدلـو ارمانونـه درلـودل ،او ټـول ارمانونـه به یـې ګورتـه وررسه وړي وي .که دا یوه خبره پر زیاته
نـه کـړم نـو خبري بـه مـي نیمګـړي پاتـه يس .زهما ډېر لـوی نـوم وو؛ خو له بـده مرغـه چي نه
یـې چـا د لیکنـو ،نـه د اسـتادی ،نـه د پاکـی او نه د وطـن پالني قـدر وکړ.
زه د خپـل مرحـوم اسـتاد پوهانـد علـی محمدزهما د کورنـۍ ټولـو غـړو ته د زړه لـه کومي
تسـلیت وړانـدي کـوم .هغـوی تـه صبر جمیـل غـواړم او د خپـل ګـران وطـن لـه افتخاراتـو ډکه
ملـن د زهما پـه څېـر پـر وطـن ،ایمان او قلـم باندي مینـو انسـانانو څخـه ماالمال غـواړم».
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پیکر دست و پابریده را مانم
بسمل زار خون تپیده را مانم
دی و پایز هم نشین دمل
برگ پائیز دیده را مانم
زلف یارم شکوفه بار آورد
زهرخند سپیده را مانم
رنج و بیداد و رسزنش دیدم
آهوی تیرخورده را مانم
چشم بیامرش فتنه انگیز است
فتنه ها به جان خریده را مانم
رونق اعتبار جانکاهست
رنج در دل غنوده را مانم
گل شوخی به خنده گفت که هان
غنچه پیرهن دریده را مانم
از خرام تو رسو رعشه به دل
رسوی از فتاده را مانم
از طلسم نگاه شدم جادو
دل افسون گزیده را مانم
(علی محمد زهام)

زندگینامه
ِ
حدس خود وی ،باید در سا ِل  1924میالدی در قندهار متولد شده باشد .پدرش ،جان محمد ،از قربانیان و آوارهگانِ
علیمحمد زهام ،نظر به
ارزگان بود .تحصیالت ابتداییاش را در قندهار و مدرسة عالی را در لیسه حبیبیه به پایان رساند .در فاکولتة ادبیات در رشتههای تاریخ و زبانِ فارسی
ِ
ِ
تربیت معلم کار کرد .زهام در سال  1954میالدی بورس تحصیلی برای ادامة
بخشهای چون ترجمه و تعلیم و
تحصیل کرد .سپس برای مدتی در
تحصیل در لندن را دریافت منود .از سا ِل  1954تا سا ِل  1958در دانشگا ِه  School for Oriental and African Studiesبه تحصیالتش ادامه
کتاب مالک و زارع در ایران ،نوشت .پس از تحصیل در لندن به کابل برگشت .از آن بعد به عنوانِ
داد .زهام پایان نامهاش را نزد خانم لیمتون ،مؤلف
ِ
استاد در رشتههای چون تاریخ ،جامعهشناسی و فنِ ترجمه تدریس کرد .در سا ِل  1965میالدی به خاطر رشکت در یک پروژة تحقیقی حدود یازده
ِ
ِ
مدت یک سال به لندن بازگشت تا در زمینة نسخههای خطی در
مرصوف کار بود .در سا ِل  1966میالدی برای
ماه در یکی از دانشگاههای سویدن
ِ
منحیث استا ِد مهامن به دانشگاههای اروسونا ،ایاالت متحده ،و دانشگا ِه پیکن دعوت شد.
موزة لندن به پژوهش بپردازد .در سا ِل  1972میالدی
زهام تدریس در دانشگا ِه پیکن را برگزید .از سا ِل  1972تا به سا ِل  1974در دانشگا ِه پیکن زبان انگلیسی و فارسی تدریس کرد .در سا ِل 1974
با فامیلش به کابل برگشت .زهام در دورة حاکمیت داوود از تدریس در دانشگاه محروم شد .بدون هیچ گونه دلیلی به او گفتند که بایستی «انتظار»
کشید .پس از کودتای هفت ثور در آکادمی علوم افغانستان به کار گامشته شد .و اما ،سه ماه نگذشته بود که زندانی شد .در زندانِ صدارت شکنجه
شد و او را به زندانِ پلچرخی انتقال دادند .پس از سقوط حفظالله امین از زندان آزاد شد و دوباره در آکادمی علوم به عنوانِ مشاور علمی آکادمی
آغاز به کار کرد .زهام اما ،ارصار ورزیده بود که بایستی دوباره در دانشگاه اجازة تدریس داشته باشد .در سا ِل  1985سفری به مجارستان (هنگری)
کرد و بعد از چند روزی مجارستان را ترک گفت و در اتریش پناهنده شد .زهام در  14جوالی  2018جهان را بدرود گفت.
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