
  احمدرضا صدري
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر س�الروز 
فاجع�ه هفت�م تي�ر و ش�هادت آي�ت اهلل دكتر 
سيدمحمد حسيني بهش�تي است. از اين روي 
و در نخس�تين صفحه از مجموعه بزرگداش�ت 
نامه ه�اي آن ب�زرگ، بهت�ر ديديم ت�ا حديث 
مكانت علمي و عملي او را در خاطرات و بيانات 
رهبر معظ�م انقالب جس�ت وجو كني�م. آنچه 
پيش رو داريد، ش�امل بازخواني تحليلي برخي 
از اين خاطرات اس�ت. اميد آنك�ه مقبول  آيد. 

      
  اگر در حوزه مي ماند، يكي از مراجع مسلم 

تقليد مي شد!
شايد در بازخواني ش��خصيت و كارنامه متفكران 
و مصلحان اس��امي، نخستين پرس��ش از مكانت 
علمي ايش��ان باش��د. رهبر معظم انقاب حضرت 
آيت اهلل العظم��ي خامن��ه اي ك��ه از مصاحب��ان و 
مراودان ديرين شهيد بهشتي بود، از پيشينه علمي 
آن بزرگ، روايتي به ش��رح ذي��ل دارد:  »در مورد 
جنبه هاي علمي شهيد بهشتي، اوالً ايشان در فقه 
شخص برجسته اي بودند و تحصيات عاليه و بسيار 
خوبي در قم داش��تند. مي دانيد كه درس مرحوم 
داماد در فقه، درسي بود كه اگر چه كساني كه در 
درس ايشان شركت مي كردند زياد نبودند، اما غالباً 
فضاي ممتاز در درس آن مرحوم حضور داشتند. 
البته بعض��ي از آنها مختص درس ايش��ان بودند و 
بعضي ديگر درس ايشان را مي رفتند و در درس هاي 
ديگر مثل درس امام هم شركت مي كردند. اما يك 
مجموعه س��طح ب��االي علمي و خ��وب در درس 
مرحوم داماد جمع مي شدند و يكي از برجسته ترين 
شاگردهاي درس فقه ايشان، شهيد بهشتي بودند. 
من وقتي در سال 37 به قم رفتم، آقاي بهشتي يكي 
از فضاي معروف قم بودند. يعني ايشان در آن وقت 
مدرس سطح بودند و ظاهراً سطوح عاليه را درس 
مي دادند و طلبه هايي را مي ش��ناختم كه به درس 
شهيد بهشتي مي رفتند. از جمله، بعضي از فرزندان 
مرحوم داماد هم بودند كه در درس مرحوم بهشتي 
حاضر مي شدند و ايشان استادزاده هاي خودش را 
تربيت مي كرد. اين از لحاظ فقهي حاكي از آن است 
كه شهيد بهشتي شخصيت بااليي بود. بعدها هم 
در مسائل و جريانات مختلف و در بحث هايي كه در 
طول دوران مبارزه پيش مي آمد، هر جا كه صحبت 
به مباحث فقهي كشيده مي شد، آثار همان فكر باز 
و قوي را در شهيد بهشتي مي ديديم. ثانياً در زمينه 

فلسفه هم اين جور بود. در سال اول يا دوم بود كه 
من اطاع پيدا كردم مرحوم طباطبايي جلساتي در 
شب هاي پنج شنبه و جمعه دارند و عده اي از فضا 
در آن ش��ركت مي كنند. عامه، مباحث فلسفي را 
در آن جلسه، در سطح بااليي مطرح مي كردند. اين 
همان جلسه اي بود كه به تدوين كتب اصول فلسفه 
منتهي شد. اين موضوع مربوط به سال 39  كه بنده 
در آن جلسات شركت مي كردم مي شود. من چند 
ماه به آن جلسه مي رفتم. در آن جلسه سخنگوي 
اول و اشكال كننده اول، آقاي بهشتي بود. به قول ما 
طلبه ها، مستشكلين غالباً فضاي برتر و صاحبان 
ذهن هاي فعال بودند و آقاي بهش��تي بيش��ترين 
اش��كال را مي كرد و بيش��ترين حرف را مي زد و با 
اس��تاد بحث مي كرد. اس��تاد هم به ايشان كمال 
اهتمام و توجه را داش��تند. بعده��ا هم در مباحث 
فلسفي، كامًا آشكار بود كه مرحوم بهشتي چهره 
برجسته اي اس��ت، منتها در طول سال هاي بعد از 
42 و فعاليت هاي گوناگون، كارهاي فقهي و فلسفي 
و به اصطاح حوزوي و علمي ايش��ان تحت الشعاع 
كارهاي بنيان��ي و عميقي قرار گرفت كه ايش��ان 
در پيش گرفته بودند. به هر حال ش��هيد بهشتي 
در علوم فقهي و فلس��في متبحر بودند و در طول 
سال هاي مبارزه به ش��يوه هاي ديگر و با استفاده 
از مايه هاي��ي كه از ح��وزه به دس��ت آورده بودند، 
تبحر خود را نش��ان دادند. مطمئناً اگر ايش��ان در 
حوزه مي ماندند، يكي از مراجع تقليد مسلم زمان 

مي شدند.« 
  تالشي معطوف به تربيت نيروهاي كارآمد 

براي نظام اسالمي
ش��هيد آيت اهلل دكتر بهش��تي را مي توان در عداد 
چهره ه��اي ش��اخص دوران مب��ارزاِت منتهي به 
انقاب اسامي دانست. با اين همه شيوه مبارزاتي 
وي، با برخي سياسيون تفاوتي شاخص داشت. به 
واقع او به نوعي فرهنگ سازي معتقد بود كه نهايتاً 
بس��تر انقاب را فراهم مي كرد: »ايش��ان اهل كار 
تحقيقاتي بود، منتها سمت كار تحقيقي اش سمت 
مبارزه اي و انقابي بود، به اين معنا كه ايشان آدمي 
بود كه از دوران نهضت ملي وارد مبارزه شده بود، 
يعني از سنين جواني و حتي نوجواني و از سال هاي 
27، 28. اينطور كه خودشان نقل مي كردند  وقتي 
وارد ميدان مبارزه شدند با انگيزه ها و حركت هاي 
سياس��ي آش��نا ش��دند. بعد به قم آمدند و دنباله 
درسش��ان را ادامه دادن��د، اما آن فكر سياس��ي و 
جهت گيري سياس��ي از ذهن ايش��ان نرفته بود. 

ايشان ناگهان در س��ال هاي 38 و 39 در قم به اين 
فكر مي افتند كه اگر بخواهيم مبارزه سياسي كنيم 
با چه هدفي بايد باش��د و به چه وس��يله اي مبارزه 
صورت گيرد؟ بايد توجه كرد كه اصوالً روح كارهاي 
تحقيقاتي شهيد بهشتي اينگونه بود. هدف تشكيل 
يك جامعه آرماني و ايده آل بود، ولي آن جامعه را 
چه كسي مي خواهد اداره كند و بگرداند. اينجا بود 
كه شهيد بهش��تي متوجه نياز يك نيروي انساني 
كارآمد شد. اما اينكه با چه ابزار و هدايتي مي خواهد 
حركت كند، مس��لم بود كه با هداي��ت ايدئولوژي 
اس��امي و اينجا بود ك��ه متوجه اف��كار اصولي و 
بنياني اسامي شد. تحقيقات ايشان براي اين بود 
كه آن تفكر اصولي اسامي بتواند مبارزه را از آغاز 
تا پيروزي هدايت و بع��د از اين پيروزي بناي نوين 

جامعه را پي ريزي كند.« 
  علت دستگيرنشدن شهيد بهشتي پس از 

بازگشت از آلمان
مسافرت چندين ساله شهيد آيت اهلل دكتر بهشتي 
ب��ه آلم��ان و اداره مركز اس��امي هامب��ورگ، از 
سرفصل هاي ش��اخص زندگي اجتماعي و تبليغي 
وي به شمار مي رود. شمه اي از حاشيه و متن اين 
اقامت چند س��اله، از ديدگاه آيت اهلل خامنه اي به 
شرح ذيل است: »شهيد بهش��تي مايل نبودند به 
آلمان بروند. ايشان را مجبور كردند، چون در آلمان 
كسي نبود و كساني كه مايل بودند يك روحاني در 
مصدر كار دانشجويان مسلمان باشد، تصادفاً يك 
روحاني متجدد با معلومات و شجاعي كه در زمينه 
مسائل مبتابه آنان مورد نياز بود، يافته بودند و به 
ش��خصيت آقاي بهشتي توجه داش��تند. فراموش 
نشود كه قبل از آن نيز مسافرت به خارج در زمينه 
كاري ايشان بود. مثًا ايشان در سال 1337 قصد 
مسافرت به ژاپن را داش��تند. مسافرت تبليغي كه 
البته ممكن نشد، لكن اين كار به مخيله ديگران نيز 
خطور نمي كرد، ولي شهيدبهشتي به عنوان تبليغ 
قصد اين كار را داشتند كه بعدها اين كار را به شهيد 
باهنر محول كردند و ايش��ان رفتند. در سال 42 يا 
43 ايشان قصد سفر به آلمان را داشتند ليكن گفتند 
رفتن من منوط به درخواست بعضي از روحانيون 
برجسته از قبيل آقاي مياني و ديگران است، زيرا 
كساني كه قبل از آقاي بهش��تي درخواست كرده 
بودند ب��ه آلمان بروند تجار مس��لماني بودند كه با 
مس��جد هامبورگ در ارتباط بودند، از جمله حاج 
حسين آقاي اخوان بودند كه تا آخر هم از دوستان و 
عاقه مندان ايشان بودند ولي آقاي بهشتي رفتن به 

رهبر انقالب: »س�يماي ظاهري ايشان 
يعن�ي عمامه، محاس�ن و هيئت ش�ان 
خصوصيات ويژه اي داشت. در آن روزها 
محاسن ايشان خيلي كوتاه و عمامه شان 
خيلي كوچك بود. اين در حالي بود كه 
اغلب فضالي همت�راز ايش�ان اينطور 
نبودند، يعني سنت رايج اينگونه بود كه 
كساني كه در شأن علمي و فقهي ايشان 
بودند، ظاه�ري اينگونه نداش�تند...«
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بازخواني ابعادي از شخصيت شهيد آيت اهلل دكتر سيدمحمد بهشتي
در آيينه خاطرات و تحليل هاي رهبر معظم انقالب

 تعبد او موجب شد تا به رغم  فضای مسموم
 اليحه قصاص را طرح کند!

خارج را منوط كردند به درخواست روحانيون و 
علماي برجسته آن زمان از جمله آقاي مياني 
كه ايشان هم درخواست كردند و آقاي بهشتي 
عازم آلمان شدند. در مدت پنج سالي كه ايشان 
در آلمان بودن��د، حركت ها و س��خنراني هاي 
دكتربهشتي مبين ادامه دادن همان نوع خط 
مبارزاتي بود كه در ايران داشتند. هنگامي كه به 
ايران بازگشتند يكي از چهر ه هاي مبارز تحليل 
مي ك��رد كه آقاي بهش��تي در حالي ب��ه ايران 
بازگشتند كه بايد ايشان را مي گرفتند و بر اين 
تحليل هم شك نداشتيم، به دليل اينكه برخورد 
آقاي بهشتي با مسائل رژيم در آلمان، برخوردي 
بود كه وقتي به ايران برمي گشتند، رژيم نبايد 
ايشان را به حال خود واگذارد و تحليل مي كرد 
كه معلوم شد كه چرا رژيم اقدام به دستگيري 
آقاي بهشتي نكرد، زيرا مي خواست شخصيت 
وي را مشوه جلوه دهد، زيرا اگر وي را دستگير 
مي كردن��د از او يك قهرمان و يك ش��خصيت 

مبارز مي ساختند.« 
  رواب�ط ش�هيد بهش�تي ب�ا گروه هاي 

چريكي و مسلح 
همانگونه كه اشارت رفت، شهيد آيت اهلل بهشتي 
بيشتر به مبارزات بنيادين، فرهنگي و بسترساز 
مي انديش��يد و همت خويش را بدان معطوف 
مي س��اخت. اين منظر اما مانع از آن نبود كه با 
تمام گروه هاي مبارز يا مدعي مبارزه، مرتبط و 
از مسائل آنان باخبر نباشد: »من يادم است كه 
در سال هاي 51 و 52 عده اي از عناصر مبارزه 
چريكي به ايشان مراجعه و از دكتر استفاده هاي 
فكري، مالي و معنوي مي كردند كه طبعاً رژيم 
متوجه اين مسئله نمي شد. در سال 54 كه من 
از زندان آزاد شدم، همان شب با آقاي بهشتي 
تماس گرفتم. ايشان پرسيدند شما كجاييد؟ و 
من گفتم آزاد شدم. اين مس��ئله باعث تعجب 
ايشان شد، زيرا انتظار نداشتند من در آن موقع 
آزاد ش��وم. خود من هم انتظار نداشتم و گمان 
مي كردم كه س��ال ها در زن��دان خواهم ماند. 
ايش��ان گفتند كي مي آيي اينجا؟ گفتم همين 
االن، جاي ديگر ندارم بروم! لباس هم نداشتم! 
مرا در زمس��تان گرفته بودند و آن موقع اواخر 
تابستان بود. يك عباي زمستاني كلفت هم روي 
دوشم بود. با ريش تراشيده كوتاه! آن شب با آن 
وضعيت، من به منزل آقاي بهشتي رفتم. ايشان 
در آن شب خبر كمونيست شدن مجاهدين را 
به من دادند و گفتند كه بله، همه چيز تمام شد! 
گفتم ش��ما از كجا مي دانيد؟ شايد اتهام باشد. 
گفتند خير، قطعي اس��ت! وقتي ايشان اين را 
مي گفتند، تازه اين اتفاق افت��اده بود. مقصود 
اينكه اطاعات شهيد بهشتي ناشي از ارتباطي 

بود كه ايشان با گروه هاي چريكي داشتند.« 
  بهشتي ساخته محيط خويش نبود!

ش��ايد بس��ياري از جوانان و طالبان تحول، با 
خواندن خصال و ويژگي هاي ش��هيد آيت اهلل 
بهش��تي، درصدد فرمولي بر آيند كه مي تواند 
آنان را به »بهش��تي ش��دن« رهنم��ون كند. 
رهبر معظم انقاب، تقوي��ت خصالي از جنس 
ويژگي هاي ش��هيد بهش��تي را راهي بدان سو 
مي دانند: »مرحوم آقاي بهشتي ساخته محيط 
خويش نب��ود، يعن��ي آن محيط، مث��ل آقاي 
بهشتي درست نمي كرد. ايشان ساخته عوامل 
ديگري خارج از محي��ط نيز بودن��د. از جمله 
خصوصيات شهيد، فكرش و قدرت دركش بود 
كه جزو ذاتيات او بود. او هوش��يارانه شخصيت 
خودش را كامل كرده ب��ود. از خصوصيات بارز 
آقاي بهش��تي كه مي توان ج��زو خصوصيات 
ذاتي ايشان به حس��اب آورد، شجاعت ايشان 
بود. ايشان آدم شجاعي بود كه از برخورد واهمه 
نداشت و با عوامل نادرس��تي كه در روحانيت 
آن زمان بود و جزو سنت نيز شده بود، برخورد 
مي كرد. البته سنت ش��كن به معن��اي رايج آن 
نبود، چون سنت ش��كني يك ارزش نيست كه 
بگويم فان آدم سنت شكن است. در حقيقت 
ارزش اين روحيه شهيد بهشتي در آن بود كه او 
شجاعت برخورد با بدي ها و كژي ها را داشت، 
اگرچه در ميان سنت ها بود. اين خصلت باارزش 
را آقاي بهشتي داشت نه اينكه به معناي رايج 
سنت شكني قصد داشت همه سنت ها را از بين 
ببرد. يك نمونه از اين روحيه را ذكر مي كنم تا 
شخصيت آقاي بهشتي بيش��تر شناخته شود. 
سيماي ظاهري ايش��ان يعني عمامه، محاسن 
و هيئت شان خصوصيات ويژه اي داشت. در آن 
روزها محاسن ايشان خيلي كوتاه و عمامه شان 

خيلي كوچك بود. 
اين در حالي بود كه اغلب فضاي همتراز ايشان 
اينطور نبودند، يعني سنت رايج اينگونه بود كه 
كساني كه در شأن علمي و فقهي ايشان بودند، 
ظاهري اينگونه نداش��تند. وقتي تش��خيص 

مي دادند كاري الزم اس��ت، انج��ام مي دادند. 
مثًا اگر الزم بود كه پيشنماز مسجدي باشند، 
مطمئناً اين كار را انجام مي دادند و همه وظايف 
پيشنمازي مسجد را به عهده مي گرفتند. يكي 
از خصلت ه��اي مهم ديگر ايش��ان اين بود كه 
به روزمرگي سرگرم نمي ش��دند. اين خصلت 
از خصوصيات آدم هاي بزرگ دنياس��ت. آقاي 
بهش��تي هميش��ه افكار بلندمدتي داش��تند. 
مثًا وقتي مس��ئوليت دس��تگاه قضايي را به 
عه��ده گرفتند، بع��د از چند ماهي از ايش��ان 
پرسيدم باالخره چه ش��د و چه كرديد؟ آقاي 
بهشتي ش��رح دادند كه چطور حركت كرده و 
پيش رفته اند. من در آن موقع احساس كردم 
كه ذهن پوي��ا و برنامه ريزي ب��راي آينده كه 
از خصوصيات ايش��ان بود، در اين مس��ئوليت 
خطير نيز اعمال ش��ده اس��ت. به نظر من اگر 
در حال حاضر طلبه ها و فضا و ش��خصيت ها 
و عناصر سياس��ي بخواهن��د موفقيت هايي را 
كه شهيد بهش��تي به دس��ت آوردند، حاصل 
نمايند بايد اين خصوصيت ايش��ان را كس��ب 
كنند. يعن��ي آينده نگر و دورانديش باش��ند و 
مس��ائل را به صورت كان ببينند، نه اينكه با 
مسائل به صورت روزانه و جدي برخورد كنند. 
يكي ديگر از چيزهايي كه اصًا كس��ي حدس 
نمي زد در روحيه شهيد بهشتي به ميزان بسيار 
زياد وجود داشته باش��د، تعبد ايشان بود. نماز 
خواندنشان يك نماز خواندن متعبدانه بود. در 
برخوردهاي ديني آدمي بودند كه واقعاً معلوم 
بود قصد دارند مو به مو احكام اسامي را رعايت 
كنند. در تعبد ايشان بايد به طرح اليحه قصاص 
در آن شرايط حساس سياس��ي استناد كنيم 
كه چگونه در جو مس��موم سياسي آن موقع و 
در حالي كه ش��خص ايش��ان در مظان اتهام و 
شايعات ساخته دش��منان بودند، براي اجراي 
دقيق احكام اس��امي، اليحه قصاص را مطرح 
كردند و بزرگمنشانه از همه مخالفان خواستند 

آزادانه نظرشان را بگويند.« 
  در فرقت يار

يك روز پي��ش از انفجار دفت��ر مركزي حزب 
جمهوري اس��امي، آيت اهلل خامنه اي هنگام 
س��خنراني در مس��جد ابوذر تهران، مورد سوء 
قصد منافقين قرار گرفتند و به ش��دت مجروح 
شدند. از اين روي و تا مدت ها، خبر انفجار دفتر 
مركزي حزب جمهوري اس��امي را از ايش��ان 
پنهان داشتند! ايشان بعدها در بيان خاطرات 
آن روزها چنين فرمودند: »من اولين چيزي كه 
به ياد دارم اين است كه در بيمارستان از آقاي 
هاشمي پرسيدم آقاي بهش��تي اينجا نيامده؟ 
آقاي هاش��مي در جواب گفتند ايشان آمدند، 
ولي ش��ما خواب بودي��د و رفتن��د. خيلي دلم 
مي خواست  آقاي بهشتي پيش من بود. خيلي از 
دوستان به ديدن من آمدند، ولي آقاي بهشتي 
نيامد. من پيش خودم گفت��م حتماً خيلي كار 
دارند و نرسيده اند كه بيايند، ولي دائم در انتظار 
بودم كه ايشان بيايند. در آن حالت، روزنامه ها 
و راديو را در دسترس من قرار نمي دادند، شب 
اول يا دوم بود و در همان حالي كه بين خواب 
و بيداري بودم، يكي از اطبايي كه باالي س��رم 
بود، سرش را نزديك گوش من آورد و گفت من 
بايد حقيقتي را براي شما بگويم و آن اين است 
كه در دفتر حزب انفج��ار رخ داده! من اصًا به 
هوش نبودم، يعني در حال نيمه بيهوشي بودم، 
به همين دليل نه نگران شدم و نه قضيه به طور 
كلي برايم قابل درك بود. تا اينكه بعد از مدتي 
اصرار كردم كه روزنامه و رادي��و برايم بياورند. 
روز هشتم يا نهم مجروح شدن من بود كه يك 
روز عصر آقاي هاشمي و حاج احمدآقا پيش من 
آمدند و در كنار من نشستند و دكتري كه معالج 
من بود وارد اتاق ش��د، به من گفت اگر ش��ما 
اجازه مي دهيد درخواست ش��ما براي روزنامه 
و راديو را به آقايان بگوي��م. دكتر معالج قضيه 
درخواس��ت من را به آنها گفت. آقاي هاشمي 
به من گفتند چه اصراري براي خواندن روزنامه 
داري؟ گفتم من از هيچ جا خب��ر ندارم و تنها 
مانده ام. گفت حاال خي��ال مي كني كه بيرون 
خبرهاي خوشي هست و تو اينجا ناراحتي؟... 
بعد مقداري از وقايع30 خرداد و جريانات بعد 
از آن و كشتارهايي كه منافقين به راه انداخته 

بودند، گفت. 
آقاي هاش��مي در مي��ان صحبت هايش گفت 
شما از انفجار حزب، مطلع شديد؟ من يكباره 
صحبت هاي آن پزشك به يادم آمد. گفتم حزب 
منفجر شده؟ چه اتفاقي افتاده؟ گفتند بعضي 
از دوستان زخمي شدند و بعضي هم به شهادت 
رس��يدند! فوراً نگران ش��دم و پرس��يدم آقاي 
بهشتي چي؟ گفتند آقاي بهشتي هم مجروح 
ش��ده! با ش��نيدن اين حرف، گري��ه ام گرفت. 
پرسيدم جراحتشان در چه حدي است؟ مثل 
من هس��تند يا بهتر يا بدتر از من؟ مي خواستم 

حدود جراحتشان را بدانم.
 گفتند جراحتش��ان در حدود شماس��ت! من 
خيلي نگران شدم. بعد از اين صحبت ها، آقاي 
هاش��مي و حاج احمدآقا خداحافظي كردند و 
رفتند. وقتي آنها رفتن��د، من احتمال دادم كه 
آقاي هاشمي چيزي را از من پنهان كرده است! 
يكي از اطرافي��ان را صدا ك��ردم و به اصطاح 
يكدستي زدم و راجع به حال آقاي بهشتي جويا 
ش��دم. او گفت در همان لحظ��ات اوليه انفجار 
حزب آقاي بهشتي به ش��هادت رسيده  است! 
با شنيدن اين حرف، فوق العاده ناراحت شدم. 
اين حادثه براي من خيلي سخت و سنگين بود 
چون جداي از ارتباطات كاري، سياسي و علمي 
كه با شهيد بهشتي داشتم، يك ارتباط عاطفي 

نيز بين ما وجود داشت.«  

آقاي هاشمي در ميان صحبت هايش 
گف�ت ش�ما از انفجار ح�زب، مطلع 
ش�ديد؟ من يكباره صحبت هاي آن 
پزشك به يادم آمد. گفتم حزب منفجر 
شده؟ چه اتفاقي افتاده؟ گفتند بعضي 
از دوستان زخمي شدند و بعضي هم 
به شهادت رسيدند! فوراً نگران شدم 
و پرسيدم آقاي بهشتي چي؟ گفتند 
آقاي بهش�تي هم مجروح ش�ده! با 
ش�نيدن اين حرف، گري�ه ام گرفت

  محمدرضا كائيني
جال آل احمد در س��ال 
1344 براي ش��ركت در 
س��ميناري در هاروارد، 
به امريكا س��فر ك��رد، با 
اين حال سفرنامه او 35 
س��ال بعد و در واپسين 
سال دهه 70 منتشر شد. 
آل احمد در اين س��فر به 
جاي بس��نده ك��ردن به 
برنامه هاي روتين و كم عيار س��مينار، به موشكافي 
در باب نيمه پنهان امريكا پرداخ��ت و مخصوصاً به 
مسئله س��ياهان اين كش��ور، توجهي ويژه مبذول 
داش��ت. مصطفي زماني نيا در ديباچ��ه اين اثر- كه 
زير نظر ش��مس آل احمد و توسط نشر فردوس نشر 
يافت- چنين آورده اس��ت: »جال آل احمد، از آن 
مرداِن يگان��ه اي بوده كه با ركود و س��كون ميانه اي 
ندارند. مرداِن پوينده اي كه روح بي تابش��ان مجال 
نمي دهد در يك جا دوام بياورند و طبع بي قرارشان 
اجازه نمي دهد به جغرافياي محيط كار و زندگي شان 
چنان ان��س بگيرند كه مگ��ر به اجب��ار زمانه، چند 
صباحي ترك كاشانه كنند. آل احمد، در »ماندن« 
احساس پوس��يدگي مي كرده و ذات جست وجوگر، 
خوي سركش و ذهن عطش ناكش، او را مدام به اين 
سو و آن س��و روانه مي كرده، تا در آن رفت وآمدها از 
مال و حرمانش بكاهد؛ حال و هوايش را عوض كند؛ 
به آرامشي نس��بي و موقتي دس��ت يابد و سرانجام 
پاسخ هاي در خور و شايس��ته اي براي پرسش هاي 
اساسي بيابد... س��ال ها مبارزه پرمخاطره سياسي، 
س��ال ها جد و جهد جانكاه فرهنگي و ادبي، تحمل 
فش��ارهاي سياس��ي و بي انقطاع حكومت، ضربات 
پياپي سانسور، حلقه محاصره هر دم تنگ تر شونده 
س��اواك، شكس��ت هاي ناخواس��ته و بن بست هاي 
تحميلي و... به مرور ايام، آل احمد را مردي تندخو، 
تلخ زبان و بي پرواي ماحظه اغيار بارآورده و كار به 
آنجا رسانده كه در اوايل سفر، در شرايطي كه قريب 

به دو هفته از شروع مس��افرتش مي گذرد، وقتي با 
خودش خلوت مي كند و عملك��ردش را در بوته نقد 
مي گذارد، از اينكه در 15روز اخي��ر جوش نياورده 
و با مخاطبانش مش��اجره نكرده، متعجب مي شود. 
آل احمد در اين كتاب نظرات تند و صريحي درباره 
حكومت شاهنشاهي ابراز مي دارد و اين نيش گزنده 
قلم او، در انتقاد از اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي 
ايران در دهه 40 باعث اين مي شود كه نتواند در آن 

ايام اين كتاب را چاپ كند.« 
زماني نيا در بخش ديگري از اي��ن مقدمه درباره 
حاالت آل  احمد در اين سفر و نيز نسخه اي كه اين 
سفرنامه بر مبناي آن منتشر شده نيز آورده است: 
»وي در مراحل مختلف س��فر، هم��واره در حال 
شمارش پول هاي اندكي است كه همراه آورده و 
پيوسته نگران بي پولي و مدام مراقب مهار هزينه ها 

و پرداخت هاي نقدي است.
 درست اس��ت كه جال دلش��وره بي پولي و تهي 
بودن جيبش را دارد، اما عزت نفسش را از دست 
نمي دهد و به هيچ وجه دلش نمي خواهد س��ربار 
دوستان و آشنايانش ش��ود. حتي در مواقعي كه 
مهمان رفق��ا و ياران اس��ت و آنه��ا نمي گذارند، 
آل احم��د دس��ت در جيب��ش كن��د، احس��اس 
خوش��ايندي ندارد و معذب است... متن كتاب به 
صورت دستنويس است و كلمات و جمات، روي 
اوراق دفترهاي تحرير چهار سوراخه، مخصوص 
كاسور، نوشته شده اند. قطع برگه هاي سفرنامه، 
به اصطاح اهل فن، خشتي و در ابعاد 18 در 23 
س��انتيمتر اس��ت. كاغذها خط دارند و جال آل 
احمد، در نگارش كتابش نهاي��ت صرفه جويي را 
كرده است و از تك تك س��طرهاي نازك ورقه ها 
س��ود برده و تقريباً فضاي س��فيد باقي نگذاشته 
است. نس��خه دس��تنويس، 171صفحه است و 
آل احمد باالي تك تك صفحات را با خط خودش 
شماره گذاري كرده است. همه برگه ها در نهايت 
سليقه و پاكيزگي نوشته شده اند و به ندرت خط 
خوردگي دارند و مسلم است كه نويسنده، جرح 
و تعديل و ح��ك و اصاح��ش را روي ورق هاي 
ديگري انجام داده و متن موجود، از نظر او، نسخه 
پاكنويس شده، نسخه نهايي و نسخه آماده تحويل 

به حروفچيني بوده است.« 

 نظر و گذري بر »سفر امريكا«ي
 جالل آل احمد

 نيش قلم جالل 
به ميراث جرج واشنگتن!
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