
    احمدرضا صدري
روزهاي اكنون، ياد ش�هيد س�يد عبدالحس�ين 
واحدي معروف به مرد ش�ماره 2 فدائيان اس�ام 
را زنده م�ي دارد. در ش�رايطي كه جري�ان غالب 
تبليغات در رسانه ها و فضاي مجازي مي كوشد تا 
نام و خاطره اين پيشكسوتان جهاد و شهادت را از 
يادها حذف كند، خوانش كارنامه اين دليرمردان، 
يك فريضه به شمار مي رود. مقال پي آمده درصدد 
است تا با اشاره به خاطرات و تحليل هاي تاريخي 
برخي از اقران واحدي، جلوه هايي از سيره فردي 
و اجتماع�ي او را بنماياند. اميد آنك�ه مفيد  آيد. 

        
   مرد شماره2، سخنگوي فدائيان اسام

شهيد سعيد سيد عبدالحسين واحدی، از تباري عالم 
پرور برخاست و در كرمانشاه ريشه داشت. او در نجف 
با شهيد سيد مجتبي نواب صفوي آشنا شد و از آنجا 
با وي هم پيمان گشت و تا پايان حيات نيز بر اين عهد 
ماند. تارنماي نويد ش��اهد در مقال��ي، در باب آغاز و 

انجام اين ارتباط در مقالي آورده است:
»شهيد سيد عبدالحسين واحدي، از جوانان غيرتمند 
و از خان��واده اي مذهب��ي بود. پ��درش آيت اهلل حاج 
س��يد محمدرضا مجتهد قمي، از س��رآمدان خطه 
كرمانش��اهان به شمار مي رفت. س��يد عبدالحسين 
اندكي در ح��وزه علميه ق��م به تحصي��ل پرداخت، 
ولي پس از مدتي راهي نجف اش��رف شد. واحدي به 
سال 1325، در نجف اشرف با ش��هيد سيد مجتبي 
نواب صفوي آشنا ش��د و پيمان بست در راه خيزش 
انقالبي و اسالمي با او همراه و همگام باشد. بنابراين 
با نواب به ايران بازگش��ت و حوزه علميه و شهر قم را 
مركز فعاليت خود قرار داد. توانايي او در سخنوري به 
گونه اي بود كه در اندك زماني، ب��ه جايگاه معاونت 
جمعيت فدائيان اس��الم رس��يد و به مرد شماره دو 
فدائيان نام بردار گشت. پس از اين عهد اوليه، شهيد 
نواب صفوي به همراه ش��هيدان سيد عبدالحسين و 
سيد محمد واحدي به كرمانشاه و لرستان مي روند و 
با سران ايل هاي كرمانش��اه و لرستان ديدار و رايزني 
مي كنند، سپس به شيراز مي روند و با استقبال گرم 
آيت اهلل س��يد نورالدين حس��يني ش��يرازي روبه رو 
مي شوند. آنان در ش��يراز، درباره وضعيت حكومت و 
قيام مسلمانان گفت وگو مي كنند و به توافقات اوليه 

نائل مي شوند... .« 
  حنجره  فرزند علي احتياج به بلندگو ندارد

شهيد سيد عبدالحسين واحدي در كارنامه سياسي 
خويش، فرازهايي دارد كه در حد و جايگاه خويش به 
تسهيل ملي ش��دن نفت كمك كرده است. از جمله 
اين موارد، سخنراني پر هيجان و مطول وي در مسجد 
ش��اه )امام خميني( بازار تهران اس��ت كه هشداري 
جدي خطاب به رزم آرا به ش��مار مي رفت. زنده ياد 
حجت االسالم والمسلمين سيدمحمدعلي لواساني 
از اعضاي جمعيت فدائيان اسالم، در اين باره چنين 

روايت كرده است:
 »در مسجد شاه )امام(، برادرها وسايل صوتي را آماده 
كردند. بعدازظهر بود، شايد حدود 2- 2:30 بود كه 
در معيت بعضي از برادرها از جمله واحدي )گويا آن 
روز مرحوم نواب و مرحوم واحدي در منزل ما بودند، 
ترديد دارم اما احتمال مي دهم( از آنجا حركت كرديم 
و آمديم. اجتماع عظيمي  بود. منبر را هم گوشه  حياط 
گذاشته بودند. صحن پر بود، جلو مسجد و اطراف هم 
پر بود. ب��رادري به زيبايي قرآن خواند. يادم نيس��ت 
كه كدام ي��ك از برادرها خواندند، ظاه��راً آقا عبداهلل 
پيراهن دوز خدارحمتش كند. س��پس چند ش��عار 
دادند. مرحوم واحدي ابتداي سخن مقدمه اي داشت 
و بعد شروع كرد درباره  مسائل سياسي صحبت كردن. 
يك مقدار داش��ت اوج مي گرفت كه برق قطع ش��د! 
مرحوم واحدي ب��االي منبر رفت و بر عرش��ه  منبر 
ايس��تاد. آس��تين ها را باال  و فرياد زد: رزم آرا خيال 
كرده با قطع برق مي تواند صداي فرزندان اس��الم را 
خاموش كند، اما حنجره  فرزند علي احتياج به بلندگو 
ندارد!... رزم آرا تعدادي از زنداني هاي محكوم و شرور 
را كه وعده داده بود اگر بتوانند اين اجتماع را به هم 
بزنند، آنها را آزاد خواهد كرد، بين جمعيت مس��تقر 
كرده بود. من نزديك منبر بودم. يك وقت ديدم پشت 
سر من به فاصله س��ه يا چهار متر، سر و صدا مي آيد. 
برگشتم، ديدم دو نفر دس��ت به گريبان شدند و يك 
جنگ مصنوعي به راه انداختن��د. يكي از آنها عربده 
مي كشيد. معلوم بود صحنه س��ازي براي بر هم زدن 
اجتماع است. برادري داش��تيم به نام ذوالفقاري كه 
فوت كرده اس��ت. قد رش��يد و عصايي داشت، چون 
پايش كمي  درد مي كرد عصا دستش بود كه سر اين 
عصا آهن بود و سنگين. كمي  هم با آنها فاصله  داشت، 

اما عصا را بلند كرد و محكم توي كله يكي از آنها زد 
كه سرش شكس��ت و خون جاري ش��د. برادرها او را 
تنبيه كردند و او فرار كرد و خ��ودش را پرت كرد در 
حوض مسجد كه آب از خون سر او رنگين شد! رفتند 
دس��تش را بگيرند كه او را بيرون بياورند، مي ترسيد 
 و مي رفت وسط تا باالخره او را بيرون آوردند. همين 
مسئله تس��مه از گرده  ديگران كش��يد و آرام شدند 
و هيچ عكس العملي نش��ان ندادند. مرحوم واحدي 
صحبت كرد و تكه هاي قش��نگي گف��ت. جمالت و 
كلماتش درست يادم است كه مي فرمود: رزم آرا برو. 
س��ه بار اين جمله را تكرار كرد: رزم آرا، سه روز به تو 
مهلت مي دهيم، اگر نروي مي فرستيمت!... كه ظاهراً 
برادرها اينجا خيلي احساساتي شدند، گويا مي گفتند 
صحيح است يا اهلل اكبر. در هر حال اين مسئله را تأييد 
كردند. روز جمعه بود كه مرح��وم واحدي رزم آرا را 
تهديد كرد و گفت رزم آرا برو. دوش��نبه طبعاً پايان 
مهلت سه روزه  مرحوم واحدي بود. رزم آرا تا دوشنبه 
جايي نرفت. چهارشنبه، دو روز پس از انقضاي مهلت، 
همان س��اعتي كه مرحوم واحدي تهديد كرده بود و 
در همان محل و صحني كه ص��داي تهديد مرحوم 
واحدي طنين انداز بود، گلوله  شهيد خليل طهماسبي 

به رزم آرا اصابت كرد... .« 
  يا نواب را آزاد كن يا ما را هم با او به زندان ببر 
تحص��ن تاريخي اعض��اي فدائيان اس��الم در زندان 
قصر، در دوره اي كه ش��هيد نواب صفوي دس��تگير 
ش��ده بود و در آن به س��ر مي برد، با مديريت شهيد 
سيد عبدالحسين واحدي صورت گرفت. اين تحصن 
خود مسير برخي وقايع درباره اين جمعيت را تعيين 
كرد و پيامدهايي فراوان را موجب شد. محمدمهدي 
عبدخدايي دبي��ركل كنوني اين گ��روه، در اين باره 

مي گويد:
»بعد از بازداش��ت ش��هيد نواب صفوي، شهيد سيد 
عبدالحسين واحدي در جلسه اي كه فدائيان در باغ 
فيض داشت، سخنراني تندي كرد و بعد گفت من االن 
از ميان شما حاضران، 30 داوطلب مي خواهم كه فردا 
به ديدار دادس��تان تهران برويد و به او بگوييد كه يا 
نواب را آزاد كن يا ما را هم با او به زندان ببر!... واحدي 
از افراد داوطلب خواس��ت برخيزند. من اولين نفري 
بودم كه بلند شدم. در آن جمع 30 نفره، مهدي عراقي 
هم حضور داش��ت. فرداي آن روز، ما به مسجد باب 

سيره فردي و اجتماعي شهيد سيدعبدالحسين واحدي
 در آيينه يادها و نشان ها

مردي كه منادی
 عزت اسالم و ايران بود

همايون رفتيم و از آنجا به سوي كاخ دادگستري 
حركت كردي��م. در راهروي دادگس��تري، ما با 
آهنگ منظمي شروع به فرستادن صلوات كرديم 
و به اتاق دادستان رفتيم. مدتي معطل مانديم تا 
دادستان آمد و خواسته مان را گفتيم. دادستان 
گفت كه آزادي ن��واب از عهده او خارج اس��ت! 
طبيعي بود كه برادران ما اين سخن را نپذيرند و 
اراده اوليه برگزاري تحصن آنجا شكل گرفت كه 
تفصيل ماجراي آن در منابع تاريخي آمده است. 
نكته ديگري كه بايد به آن اش��اره كنم، مطالبي 
است كه در باره نقش ش��هيد سيد عبدالحسين 
واحدي، در ايجاد انشعاب در فدائيان اسالم بيان 
شده است. اول بايد بگويم كه در فدائيان انشعابي 
صورت نگرفت، مرحوم عراقي و چند نفر ديگر از 
دوستان قصد استعفا داش��تند كه نواب صفوي 
پيش از اعالن استعفا، آنها را اخراج كرد. مسئله 
اصلي، اختالف ميان سيد عبدالحسين واحدي 
و ابوالقاس��م رفيعي بود. اين اختالفات از زماني 
كه نواب صفوي در زندان بود، آغاز شد. واحدي، 
قائم مقام نواب صفوي بود و در زماني كه نواب در 
زندان بود، كارها با نظر او انجام مي شد. از جمله 
تحصن در زن��دان، با نظر او ب��ود. نواب صفوي و 
سيد عبدالحس��ين واحدي، هر دو به شدت ضد 
شاه بودند. در اين دوران اختالفات ميان مصدق 
و كاشاني باال گرفته بود. مهدي عراقي و دوستان 
ديگر معتقد بودند فدائيان بايد در اختالف ميان 
اين دو رهبر سياس��ي و مذهبي، جهت مرحوم 
كاش��اني را بگيرند. اين اختالفات با آزادي نواب 
صفوي از زندان ش��دت گرفت و علني شد. البته 
ريش��ه آن در دوران زنداني بودن ن��واب بود كه 

تفصيل زيادي دارد... .« 
   ش�هادت مرد ش�ماره 2 و اطاع رساني 

دروغ پردازانه
اطالع رساني ساواك در باره نحوه شهادت سيد 
عبدالحسين واحدي، متناقض و سوء ظن برانگيز 
مي نمود. با اندكي مداقه در اين باره مي ش��د به 
داليل ابط��ال آنچه در اين باره اعالم ش��ده بود، 
پي برد. زنده ياد حجت االسالم والمسلمين شيخ 
محمدرضا نيكنام، در باره حاشيه و متن شهادت 

واحدي، تحليلي به ترتيب پي آمده دارد:
»درجريان پيمان س��نتو، حس��ين عالء فشار 
مي آورد كه ما بايد عضو پيمان س��نتو در بغداد 
شويم. مرحوم شهيد سيدعبدالحسين واحدي 
با فردي به نام آقا اس��داهلل خطيبي به قم آمدند 
و از قم به طرف آب��ادان و اهواز رفتن��د. برنامه 
اين بود كه م��ا محرمانه و دو نف��ري، به اهواز و 
آبادان و از آنجا به بغداد برويم. اگر ترور حسين 
عالء در اينجا مؤث��ر واقع نش��د، در آنجا اقدام 
 كنيم. اين دو نف��ر با هم مي روند. وقتي ش��ب 
به مسافرخانه مي رسند، مس��ئول مسافرخانه 
شناسنامه مي خواهد. اينها مي گويند نياورده ايم. 
مي پرسد اسم شما چيست؟ آقاي واحدي اسمي 
مي گويد. آقاي اس��داهلل خطيبي هم يك اس��م 
مس��تعار ديگر مي گويد. اينها مي خوابند. صبح 
وقت اذان بلند مي ش��وند، نماز مي خوانند، بعد 
بيرون مي روند و به مسئول مسافرخانه پول هم 
مي دهند. وقتي برمي گردند، مسئول مسافرخانه 
سؤال مي كند اسم شما؟ مرحوم واحدي اسمي 
 را كه ديشب گفته بود يادش رفته بود، يك اسم 
ديگر مي گويد. نتيجه اين مي شود كه او بالفاصله 
به مأم��وران انتظامي زنگ مي زند كه ديش��ب 
دو نفر اينجا آمدند، خوابيدن��د، االن هم دارند 
مي روند. ديشب اس��م خود را اين گفت و صبح 
اسم ديگری گفت، شناس��نامه اي هم به همراه 
نداشتند. مأموران انتظامي  مي آيند اين دو نفر را 
مي گيرند و به شهرباني مي برند. در شهرباني به 
بهانه  رفتن به دستشويي، اسلحه  خود را داخل 
چاه مي اندازند. بعد از اين جريان س��روصدا به 
راه انداختند كه واح��دي را در آبادان گرفتند. 
اين جوري و آن جوري ش��د، االن در ش��هرباني 
هستند، االن در تحقيقات هس��تند، دارند چه 
كار مي كنند، تا اينكه رس��يد  ب��ه آنجا كه اينها 
را به طرف تهران آوردند. در روزنامه ها نوشتند 
كه قباًل قرار بود اينها را با قطار به تهران بياورند، 
ولي بعداً با يك خودرو مي آورند. اين خودرو بين 
راه پنچر مي شود. وقتي مي خواستند الستيك 
ماش��ين را عوض كنن��د، واح��دي از موقعيت 
اس��تفاده  و فرار مي كند. مأموران او را تعقيب 
و تيراندازي مي كنند. همانجا گلوله به ايش��ان 
اصابت مي كند و ش��هيد مي ش��ود. حائري زاده 
در مجلس ش��روع كرد به س��روصدا كردن كه 
آبروي همه را برديد! شما نوشتيد كه سوار قطار 
ش��ده و امروز قرار اس��ت بيايد، گفتيد حركت 

كرده و در راه اس��ت، بعد مي گويي��د در راه كه 
مي آمدند، ماش��ين خرابي پيدا كرد و اين طور 
شد؟ به فرض هم خرابي پيدا كرد و به فرض هم 
واحدي فرار كرد، واح��دي يك نفر معمم بوده، 
مي دويدن��د او را مي گرفتن��د، تيراندازي الزم 
نبود... در نهايت پي برديم كه واقعيت به اين نحو 
بوده كه وقتي ايشان را به تهران آوردند، مستقيم 
به اتاق بختيار بردند. بختيار يك حرف زشت به 
مادر او مي زند. مرحوم واح��دي هم صندلي را 
برمي دارد و به طرف او پرت مي كند. بختيار هم 
او را مي كش��د. به هر تقدير شهيد واحدي را به 
شهادت رساندند و بعد از آن دستگيري ها شروع 
شد. بعد از محاكماتي كه شد، آنها هم به شهادت 

رسيدند... .« 
   مادر من فاطمه زهرا)س( اس�ت، او را از 

مادر خودت قياس مگير
از ماجراي شهادت س��يد عبدالحسين واحدي، 
س��ال ها گذش��ت و در اي��ن ب��اره اطالع��ات و 
گمانه هايي جديد مطرح ش��د. پس از تيره شده 
رابطه بختي��ار با ش��اه، او براي حجت االس��الم 
والمسلمين سيدمحمدتقي واحدي برادر شهيد 
س��يد عبدالحس��ين واحدي، پيغامي فرستاد و 
طي آن، نكاتي مه��م را در اين ب��اره فاش كرد. 
به نگاش��ته محمدرضا كائيني، پژوهشگر تاريخ 

فدائيان اسالم: 
»در بازار مكاره سياست، در فرداي شهريور 20، 
تنها فدائيان اسالم بودند كه شعار ديني و به واقع 
ملي »نه شرقي- نه غربي« را س��ِر دست بودند. 
همكاري موقتي اما مؤثر آنان ب��ا جريانات ملي 
و سكوالر نهضت ملي نيز از همين سربند شكل 
گرفت! پس از 28 مرداد ام��ا گويي گرِد مرگ بر 
عرصه سياست فرو ريختند! پيمان نظامي بغداد 
كه به واقع ادامه سياس��ت انگلس��تان و سپس 
امريكا براي تبديل ايران ب��ه دژي در برابر نفوذ 
كمونيسم بود، داش��ت به سكوت برگزار مي شد. 
فدائيان اما هرگز آلت فعل گش��تن كشورش��ان 
را بر نمي تافتند. سيد عبدالحسين واحدي مرد 
ش��ماره دو فدائيان اس��الم به اهواز رفت كه اگر 
مظفر ذوالقدر در مس��جد ش��اه تهران نتوانست 
جلوگير حس��ين عالء ش��ود، او در اهواز بتواند! 
وي به اتفاق اس��داهلل خطيبي و در آن شهر، در 
مسافرخانه اي لو رفتند و دستگير شدند. مشهور 
اس��ت كه تيمور بختيار در فرمان��داري نظامي 
تهران، به مادر واحدي فحاشي كرد! او نيز با تهور 
درآمد: »مادر من فاطمه زهرا)س( است، او را از 
مادر خ��ودت قياس مگير!« اين پاس��خ دليرانه، 
موجب مي شود تيمور با شليك چند گلوله،  في 
المجلس به زندگي واحدي خاتمه دهد. فردا در 
روزنامه ها، خبر ارس��الي فرمانداري نظامي درج 
شد كه »سيد عبدالحسين واحدي در مسير اهواز 
به تهران، قصد فرار داش��ت و از سوي مأموران، 
مضروب و كشته ش��د!« برادر بزرگ ترش سيد 
محمدتقي واحدي )پ��در اقبال واحدي، مجري 
شناخته شده تلويزيون(، در رديه اي بر اين خبر 
دروغ نوش��ت: »كس��ي كه در حال فرار است، از 
پش��ت تير مي خورد و نه از مقابل! وانگهي كسي 
با دس��ت بس��ته و لباس روحاني، حتي اگر هم 
فرار كند، مأم��وران به راحت��ي او را مي گيرند و 
نهايتاً فرد فراري، معموالً خم مي شود، نه اينكه 
به قدري قامت راس��ت كند كه راحت بتوان در 
تعقيب، قلبش را نشانه گرفت!... نگارنده در اين 
فقره، نكته اي بازگو نش��ده نيز دارد. استاد علي 
دواني س��ال ها قبل به اين قلم خب��ر داد: تيمور 
بختيار چندي پس از شهادت سيد عبدالحسين 
واحدي، به س��يد محمدتقي واحدي پيغام داد: 
»ما بختياري ها، به س��ادات حرمت مي گذاريم 
و دست به خون ايشان آلوده نمي كنيم! برادرت 
را حسين آزموده زد و به نام من تمام شد، گفتم 

كه بداني!...« 
   مرثي�ه اي ب�راي فرزند رش�يد حوزه و 

روحانيت
با اعالم خبر شهادت سيد عبدالحسين واحدي، به 
ويژه اطالعات متناقضي كه در اين فقره انعكاس 
ياف��ت، جامع��ه ديني و سياس��ي ايران ش��اهد 
واكنش هايي چند بود. در زم��ره اين واكنش ها، 
بيانيه اي بود كه توسط برخي طالب حوزه علميه 
قم در اين باره انتش��ار يافت كه حاوي اشاراتي 

روشنگر بود:
»از جانب يك عده افس��ر بي وطن و نامرد به نام 
فرمانداري نظامي و غي��ره، قتل ناجوانمردانه اي 
س��ر زده كه ديگر جاي صبر و تحمل براي هيچ 
فرد مس��لمان و غيوري باقي نگذاشته و هر كس 
در هر مقام و سمتي قرار گرفته است و مختصري 
خون غي��رت و ديانت در عروق او جاري باش��د، 
انتقام اين خون به ناحق ريخته را خواهد گرفت. 
آري چگون��ه مي ت��وان تحمل كرد ك��ه يكي از 
غيورترين و فداكارترين شاگردان مكتب اسالم 
فرزند دلبند حضرت زهرای اطهر )س(، حضرت 
سيد عبدالحسين واحدي، نيمه شب به دست يك 
مشت خونخوار آدمكش و يك مشت شارب الخمر 
بي وطن شربت شهادت بنوش��د و با فجيع ترين 
وضعي جان بس��پارد و حوزه علميه قم س��اكت 
بنشيند؟ شهيد ناكام! ما كه مي دانيم تو با رسيدن 
به درجه رفيع ش��هادت، به منتهي آرزوي خود 
رسيدي، ولي ما به فرزندان ديندار و غيور اسالم 
اطمينان مي دهيم كه خون ب��ه ناحق ريخته تو 
همچون جد بزرگوارت حضرت حسين )ع( اين 
دستگاه يزيدي خواهد ش��د و عنقريب عاملين 
اين جنايت به س��زاي عمل خود خواهند رسيد. 
در خاتم��ه الزم مي دانيم بار ديگ��ر از اين عمل 
وحشيانه نوكران اجانب ابراز تنفر كرده و انزجار 
ش��ديد حوزه علميه را اعالم مي داريم. والسالم 

علي من اتبع الهدي.« 

حجت االس�ام س�يدمحمدعلي 
لواس�اني: »مرحوم واحدي ابتداي 
س�خنراني عليه رزم آرا در مسجد 
ش�اه، مقدم�ه اي داش�ت و بع�د 
ش�روع كرد درباره  مسائل سياسي 
صحبت ك�ردن. يك مقدار داش�ت 
اوج مي گرف�ت كه برق قطع ش�د! 
مرحوم واحدي باالي منبر رفت و بر 
عرشه  منبر ايستاد. آستين ها را باال 
و فرياد زد: رزم آرا خيال كرده با قطع 
برق مي تواند صداي فرزندان اسام 
را خاموش كند، ام�ا حنجره  فرزند 
علي احتياج به بلندگو ن�دارد!...«
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خوانشي از جال آل احمد
 در آيينه مكالماتش

معدودگفتوشنودهاي
آقاينويسنده

    محمدرضا كائيني
اثري كه ه��م اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، مجموعه اي 
خواندن��ي و در عين 
حال مغفول از گفت و 
ش��نودهاي زنده ياد 
ج��الل آل احم��د 
اس��ت كه مصطفي 
زماني نيا به تجميع 
آن همت گم��ارده 
و نش��ر فردوس نيز به انتش��ار آن همت كرده اس��ت. 
گردآورن��ده در ديباچه اي��ن اثر، در ب��اب موضوع آن 
توضيحي مبسوط و پرنكته آورده كه شمه اي از آن به 

ترتيب پي آمده است:
»جالل آل احمد به معن��اي رايج و مصطلح، مصاحبه 
و گفت وگو با پرسشگران حرفه اي نشريات و مجالت 
رسمي نداشت يا به  ندرت داش��ت. در ميان آثار به جا 
مانده از آل احمد، رد پايي از مطبوعات ادبي، فرهنگي، 
اجتماعي و سياس��ي معاص��ر او - كه قاعدت��اً وظيفه 
پرسش و پاسخ هاي معمول يا متفكران، صاحبان قلم و 
هنرمندان به عهده شان بوده و هست يا اينكه دست كم 
از سوي توده هاي هنردوست و ادب پرور چنين توقعي 
از آن��ان مي رفته اس��ت و مي رود - به دش��واري يافت 
مي شود. با اين همه معدودي از اين گفت وگوها كه در 

اين كتاب تجميع شده، به قرار زير است:
1- گزارش ميزگرد نقاشان همان طور كه از يادداشت 
خانم س��يمين دانش��ور در ش��ماره يكم از دوره يكم 
كتاب ماه )كيهان م��اه( برمي آيد، به دعوت كتاب ماه 
]كه مدير اصلي آن جالل آل احمد ب��ود[، از گروهي 
از نقاشان دعوت ش��د تا روز سه شنبه 18 ارديبهشت 
1341، در تاالر روزنامه كيه��ان حضور يابند و درباره 
جست وجوي راه و رس��م معقولي براي آينده نقاشي 

ايران تبادل نظر كنند. 
2- دومي��ن بخش كت��اب حاض��ر كه عن��وان زلزله 
بويين زهرا را بر آن نهاده ايم، شامل گفت وگوي جالل 
آل احمد و هوشنگ سيحون است و ما را با نظرات آن 

دو درباره روستاييان زلزله زده، ويژگي هاي فرهنگي، 
اقتصادي و معيشتي جوامع روستايي، معماري سنتي 
و باستاني روس��تاها، نقش بادهاي محلي موسمي در 
افزايش و كاهش دماي هوا، طرح هاي بازسازي مناطق 

ويران شده و مسائلي از اين قبيل آشنا مي كند. 
3- يك گفت وگوي دراز، اگرچه در سومين بخش كتاب 
مكالمات جاي گرفته، ولي از آنجا كه واجد همه تعاريف 
متداول مطبوعاتي پيرامون مصاحبه يا گفت وگوست، 
نخستين مصاحبه حرفه اي، اصولي و جدي آل احمد 
به شمار مي آيد. گردانندگان نشريه انديشه و هنر با قرار 
قبلي، در روز چهارشنبه نوزدهم فروردين 1342، همان 
روزي كه آل احمد صبح فردايش عازم سفر حج بود، با 
او به گفت وگو نشستند. مصاحبه اي برنامه ريزي  شده 
و انديشمندانه كه به استناد آنچه در صفحات پيش از 
زبان آل احمد نقل شد، در طول 20 سال كار و كوشش 
پيگير و رسمي او، امري بي سابقه است و در حيات ادبي 

و هنري وي براي نخستين مرتبه رخ داده است. 
4- بخش بعدي، موسوم به مصاحبه هاي كوتاه است. 
در اين قس��مت نيز جالل آل احمد بيش��تر در نقش 
مصاحبه كننده ظاهر شده اس��ت. روز دوشنبه 8 تير 
1343 آل احمد و همسرش با يك فرانسوي به اسم پير 
فرانك عضو عالي رتبه كميته مركزي نهضت بين المللي 
تروتسكيست ها، يك گفت وگوي برنامه ريزي نشده و 

گپ غيررسمي و دوستانه  انجام مي دهند. 
5- ج��الل آل احم��د در بعدازظه��ر چهارش��نبه 13 
ارديبهشت 1346 در تبريز، با دانشجويان دانشگاه تبريز 
به گفت وگو نشست. برپاكننده يا گردانندگان مجلس، 
سازمان هنري دانشجويان دانشگاه تبريز بود. از فحواي 
كالم آل احمد در ابتداي جلسه برمي آيد كه دكتر هاشمي 
يادداشتي به آل احمد مي نويسد و از او مي خواهد درباره 
ادبيات معاصر، براي دانشجويان سخنراني كند. آل احمد 
با فروتني مي گويد: اين موضوع خيلي گنده اس��ت، من 
هم صالحيت آن را ندارم، به اين مناسبت از خود مجلس 
مي خواهم در اين جلسه چه بگويم... و با چنين زيركي 
و نرمشي، جلس��ه را از حالت يك سخنراني دانشگاهي 
مرسوم در آورد. آل احمد محفل دانشجويي دانشگاه تبريز 

را به محفلي پرشور و پرغوغا تبديل كرد... .« 

   دهه 40. زنده ياد جال آل احمد

»بع�د  عبدخداي�ي:  محمدمه�دي 
از بازداش�ت ش�هيد ن�واب صف�وي، 
شهيد سيد عبدالحس�ين واحدي در 
جلس�ه اي كه فدائي�ان در ب�اغ فيض 
داش�ت، س�خنراني تندي ك�رد و بعد 
گفت م�ن االن از ميان ش�ما حاضران، 
30 داوطل�ب مي خواه�م كه ف�ردا به 
ديدار دادس�تان تهران بروي�د و به او 
بگوييد يا نواب را آزاد ك�ن يا ما را هم 
با او به زندان بب�ر!... واح�دي از افراد 
داوطل�ب خواس�ت برخيزن�د. م�ن 
اولين نف�ري ب�ودم كه بلند ش�دم...«
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