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برشی از »شکوفه های عناب« نوشته رضا جوالیی
شهر خالی است. فقط صدای نعل سم اسبان ما بر سنگ فرش ها شنیده می شود... سنگ فروش خیابان غرق خون 
اســت. من آدم کشته ام. پیســتولم را در شکمم جوانی خالی کردم و شمشیر را در گردن یکی دیگر فروبردم. خون به 
سرورویم پاشید. آن حیوان درون بیدار شده بود. گفتم توپ ها را پر کنید و مستقیم به جماعت شلیک کنید. به سروسینه  
آنها... و هنگامی که دود و آتش فرونشست، تکه های سرودست و تن روی زمین دیده می شد... کجا به دنبال تو باشم؟... 
باید بازگردم به جنگل هایم. به جنگل های کودکی. دایی سرگئی، اولگا، مرگ... در کوچه های تاریک می تازم. ماه از پشت 

کوه ســنگی در شرق این شــهر غمزده باال می آید. ماه غمگین بر شهر نور می پاشد. هنوز خون روی سنگفرش ها را 
نشسته اند. فردا صبح زود ماموران بلدیه با گاری های اسبی پر از آب از راه می رسند و خون ها را می شویند... باید بگریزم 
از خون هایی که پشت سرم بر زمین ریخته ام... اکنون التهاب درونم سرد شده. انتقامم را گرفتم. در چه حالی مردک؟ فردا 
چرخ های کالسکه فرسنگ فرسنگ از تو و کینه ات دورم می کند؛ آن هنگام که در خوابی، اگر بتوانی به خواب روی. در 

خیالت نمی گنجد چقدر از تو فاصله گرفته ام... در امانم... همه چیز را باید ویران کنیم. همه چیز را، مادر...

 سومین دوساالنه ملی 
جایزه ادبی بوشهر

  بوشهِر تاریخی  ادبی
بندر بوشهر از قرن نوزدهم میالدي به ادبیات سیاسی، 
اقتصــادی و فرهنگی ایران وارد شــد. در ایــن دوران 
بندر بوشــهر در زمینه مســائل اقتصادي و فرهنگي به 
پیشرفت هاي قابل مالحظه اي دست یافته بود و معتبرترین 
بندر تجاري جنوب ایران محســوب می شد. در آستانه  
قرن بیســتم بود که بندر بوشهر در پوشش ظاهری آرام،  
عرصه تحوالت فرهنگي مهمي شد. با استفاده از چنین 
شرایطي احمدخان دریابیگي حكمران بوشهر همراه با 
شیخ محمدحسن سعادت به تاسیس و راه اندازي مدرسه 
»سعادت« بوشــهر در سال 1278 اقدام نمود که بعد از 
دارالفنون دومین مدرســه ایران به شمار می آید. رابیند 
رانات تاگور نیز در 1902میالدی از این مدرسه دیدن کرد. 
اما نام بوشــهر به طور جدی در آغاز جنگ جهانی اول 
شنیده شد: زمانی که در سال 1294 قوای روس از شمال 
و نیروهای انگلستان از جنوب، ایران را در معرض هجوم 
قرار دادند و کشتی های جنگی انگلستان در مقابل بوشهر 
لنگر انداختند و به تدریج قصد اشغال بوشهر و نواحی 
ساحلی اطراف را داشتند. به دنبال 
اعتراضات، رییس علی دلواری 
به دفاع از بوشــهر و جلوگیری 
از پیشروی نیروهای انگلیسی 
دست به اســلحه ُبرد. بوشهر 
در اواخر دهه پنجاه زمانی که 
دولت آمریکا به عنوان بخشی 
از طــرح »اتم بــرای صلح« 
یک راکتور اتمی کوچک به ایــران داد، یک بار دیگر 
به فضای سیاسی ایران وارد شد. آمریکا در کنار این طرح 
می خواست با ترویج استفاده های صلح آمیز انرژی اتمی 
کشــورهای جهان را از دستیابی به سالح اتمی بازدارد. 
برای این کار، بوشــهر انتخاب شــد و آلمان ها مشغول 
به راه انداختن برنامه اتمی ایران شدند که بنا بود در سال 
1360 به پایان برسد.)این روزها نیز با منابع نفتی و گازی 
بســیار، این بندر قدیمی، »قطب انرژی ایران« را یدک 
می کشد!( نام بوشهر در طول سال های پیش از انقالب نیز 
به عنوان یکی از قطب های ادب و هنر ایران بارها مطرح 
شد، از جمله موســیقی جنوب که تا آن سوی مرزهای 
ایران رفته، و البته ادبیات که با نام های بزرگی چون صادق 
چوبک، منوچهر آتشی، رسول پرویزی، منیرو روانی پور، 

علی باباچاهی و... شناخته شده است.
از همین منظر اســت که وقتی به جایزه ادبی بوشهر 

می رسیم، یعنی جای درستی گام گذاشته ایم. 
  جایزه ادبی بوشهر

سومین دوساالنه ملی جایزه ادبی بوشهر امسال نیز به 
شکلی باشکوه و با مراسم های ویژه برگزار شد. یکی از 
حاشیه های این مراسم جمع آوری بنرهای صادق چوبک 
و رسول پرویزی از سطح شهر بوشهر بود. آثار ارسالي 
به این جشنواره، شــامل 539 داستان كوتاه منتشرشده، 
571 شعر منتشرنشــده، 58 رمان منتشرنشده، 67 رمان 
چاپ شــده، 70 مجموعه  داســتان منتشرشــده و 145 
مجموعه شعر چاپ شده بود که درنهایت با داوری محمد 
آزرم، شمس آقاجاني، آتفه چهارمحالیان، خلیل درمنكي 
و شــهریار وقفي پور در بخش شــعر، و داوری فرشته 
احمدي، محمدرضا صفــدري، صمد طاهري، محمد 
كشاورز و حسن محمودي در بخش داستان، برگزیدگان 

این دوره معرفی شدند.
  بخش رمان و داستان

عطیه عطارزاده با »راهنمای مردن با گیاهان دارویی« 
که پیش از این توانســته بوده جایزه بهترین رمان سال 
هفت اقلیم را از آن خود کند، در جایزه ادبی بوشــهر نیز 

توانست کتاب اول این جایزه ادبی را از آن خود کند.
سمیه مکیان نیز در دو جایزه احمد محمود و هفت 
اقلیم به مرحله نهایی رسیده بود، این بار توانست عنوان 
کتاب دوم جایزه ادبی بوشهر را از آن خود کند تا به همراه 
عطیه عطارزاده، جزو نخستین نویسنده هایی باشند که با 
نخستین کتابشان توانسته اند موفقیت های چشمگیری را 

به دست بیاورند.
کتاب سوم این جایزه نیز به صورت مشترک به »بند 
محکومین« از کیهان خانجانی و »خاموش خانه« از ساناز 

زمانی رسید.
اما در بخش داستان کوتاه، محمد طلوعی با »هفت 
گنبد«، کتــاب اول را از آن خود کــرد، کیوان صادفی با 
»دوازده نت برای ســکوت« عنوان کتاب دوم، و کتاب 
سوم به صورت مشترک »باران بمبئی« از پیام یزدانجو و 
»متغیر منصور« از یعقوب یادعلی تعلق گرفت که پیش از 
این پیام یزدانجو در نامه ای انصراف خود را از دریافت 

این جایزه اعالم کرده بود.
  بخش شعر

همان طور که این سال ها با بحران مخاطب در شعر 
مواجه هستیم، شعر در جوایز ادبی نیز مهجور مانده است. 
از اقدام بســیار خوب جایزه ادبی بوشهر، همین بخش 
شعر اســت، که به شعرهای منتشرنشده نیز اختصاص 
دارد. در این بخش، کتاب اول شعر به »آن حیوان« سروده 
مازیار نیستانی تعلق گرفت و کتاب دوم به طور مشترک به 
»پروردگارا ایران را به خاطر بسپار« از کورش کرم پور و 
»حق تیر به سگ های خانگی« از آناهیتا رضایی. کتاب 

سوم شعر نیز به »چرخ کاترین« سروده زهرا زمان.
  نقاط قوت و ضعف

از نکات بســیار حائز اهمیت جایزه ادبی بوشــهر، 
برگزاری كارگاه هاي آموزشي تخصصي در حوزه شعر و 
داستان، كارگاه هاي سینماي اقتباسي، گرافیك، غزل سرایي، 
نام گذاري گذري به  نام مشاهیر ادبي، ایجاد دیوار با پرتره 
مشــاهیر ادبي، خوانش آثار برگزیده و شاخص ادبي در 
رادیو و شبكه هاي مجازي با دعوت از انجمن هاي ادبي 
فعال و نویسندگان و شاعران بود. نکته مهم دیگری که 
نباید از آن غافل ماند و از بخش های بســیار خوب این 
جایزه به شمار می رود، بخش ویژه داستان ها و شعرهای 
منتشرنشده است. جایزه نقدی سه تا دو میلیون تومانی نیز 

از نقاط قوت این جایزه است.
اما یکی از غیرضروری ترین بخش های این جایزه، 
آثار شایسته تقدیر است. آن هم وقتی در هر بخش سه 
اثر به عنوان کتاب اول، دوم و سوم انتخاب می شوند، 
دیگر نیازی نیست دو یا چند اثر هم به عنوان آثار شایسته 
تقدیر معرفی شوند؛ چراکه تعداد آثار شرکت کننده به 
اندازه ای نیست که بتوان مثال شش اثر را در یک بخش 
برگزید، از ســویی، آثار درخور اعتنــا در بین این آثار 
به حدی کم اســت که گاه انتخاب سه اثر برگزیده هم 
دشــوار است. از این منظر، معرفی آثار شایسته تقدیر 
برای به قول معروف، خالی نبودن عریضه، غیرضروری 

و غیرحرفه ای است.
* روزنامه نگار

گـــزارش

بــر  عنــاب«  »شــکوفه های 
پربســامدترین  از  یکــی  محــور 
واقعه نگاری هــای دوره  مشــروطه 
بنا شــده اســت. قتل فجیع میرزا 
جهانگیرخان صوراســرافیل بستر 
نگارش ایــن رمان اســت و رضا 
جوالیی طــی اپیزودهایی مجزای 
از هــم و از زوایای گوناگون به این 
اتفاق مهم تاریخ معاصر نگریسته 
اســت. روایتی که البته خدشــه ای 

بــه نواحی تثبیت شــده  تاریخ وارد نمــی آورد و 
نویســنده عمدتا بــا بهره گرفتــن از بخش های 
مه آلود تاریخ و حواشی کمترثبت شده  آن، جهان 
زنده  داستانی خود را می سازد. او به نوعی تاریخ 
را در بطــن زندگی روایت می کنــد و در این راه، 
کمترشناخته شــده های تاریخ را هــم به عرصه 
می آورد.  پیشانی کتاب با تکه ای از شعر دهخدا 
که در ســوگ میرزا جهانگیرخان سروده، آراسته 
شده؛ »یاد آر ز شمع مرده« و رمان هم با مویه های 
تلخ و حزین همسر جهانگیرخان گشوده می شود؛ 
همراه با نقل شمه ای از ســوز دل و درد جانکاه 
ایــن زن و طفل شــیری اش. جوالیی البته برای 
اینکه پرسپکتیو جامع تری از این واقعه به دست 
دهــد، پای پاره های روایی دیگری را هم به میان 
می کشــد و کاراکترهایــی از جایگاه های دیگر 
اجتماعــی را هــم به قصه اش احضــار می کند. 
روایت هایی از منظر آنهایی که هر کدام به نوعی 
درگیر این ماجرا بوده انــد. پاره هایی که هر کدام 
زبان مخصوص به خود را دارند. گاه شکسته اند 
و به شــیوه  محاوره روایت شــده اند و گاه فرمال 
و ادیبانه اند. نویســنده در چینــش این قطعات، 
ابایــی ندارد از اینکه بخش هــا را بدون رعایت 
توالی زمانی و به شیوه ای غیرخطی به مخاطبش 
عرضه کند و درنهایت با ارائه  استادانه  پس وپیش 
این واقعه  هولناک، تصویری به مراتب زالل تر از 
نص های صریح و سندهای مکتوب، پیش چشم 
مخاطبش می گذارد.  جوالیی برای بازتعریف این 
قطعه  تاریخی، از نظرگاه شخصیت هایی استفاده 
می کند که فرســنگ ها دور از هم هستند. گاهی 
روایت از منظر عکاس باشی ساده ای است که در 
روزگار جوانی، شاهد ترور ناصرالدین شاه بوده 
و در این بزنگاه خاص، وردســت دفتر روزنامه  
صوراسرافیل اســت. گاهی از دید قزاقی روس 

است که از آغوش خانواده اش جدا 
شــده و از کیلومترها دورتر آمده تا 
مجلســی را که مشــروطه خواهان 
دل در گــرو  آن دارنــد، بــه تــوپ 
ببنــدد. گاه از منظــر قــزاق ایرانی 
سختی کشیده ای است که با تضرع، 
لحظه به لحظــه روح خود را عریان 
می کند و به منجالب فرورفتنش را 
شرح می دهد. او شخصیت هایی را 
از پستوی خاک گرفته  تاریخ بیرون 
می کشد که هر کدام نماینده  قشری هستند که در 
شکست مشروطه نقش ایفا کرده. درواقع می توان 
گفت کــه این شــخصیت ها در جایگاه حقیقی 
خود نیســتند. برای نمونه وردست ساده ای که با 
یکی از شــازده های قاجار می ســازد و راپورت 
روزنامه چی های صوراسرافیل را می دهد، نماینده  
آدم هایی است که از سر ضعف نفس، تن به خفت 
می دهند و روح خود را ارزان می فروشــند. حتی 
میرزا جهانگیرخان هم در مســند حقیقی خود 
ننشسته است. او نماینده  روزنامه نگاران همه  ادوار 
تاریخ است که سری نترس دارند و سینه هاشان در 
برابر قمه و گلوله سپر است؛ انسان های آزاده ای 
که دهان را جز به گفتن حقیقت نمی گشــایند... 
درحقیقت جوالیی تنها یک قصه  پرغصه  تاریخی 
را روایت نمی کند. او مخاطبش را به تهرانی می برد 
که ُسم کوب اســتبداد صغیر است. از تیره روزی 
ایرانــی می گوید کــه درگیــر قمارخانه های گود 
زنبورک خانه است. از بهارستانی که مجلسش به 
توپ بسته شده و از مسجد شاهی که گلدسته اش 
فروریخته. از دروازه قزوین و دوالب و سرچشمه 
و ناصرخســرویی می گوید که یخ زده اســت و 
بی روح. از تهرانی که زیر عربده  جوجه لوطی های 
گذر لوطی صالح لگدمال اســت و از اراذلی که 
مشــروطه خوا هان را زیر مشت و قمه گرفته اند. 
از ایــن تهران اما ندای حق طلبی هم برمی خیزد. 
از روزنامه هــای صوراســرافیل، حبل المتیــن و 
ندای وطن و از میرزا احمد مســاوات، از ســید 
جمال الدین افجه ای، از ملک المتکلمین و میرزا 
جهانگیرخان. و در این میان »شکوفه های عناب« 
کتابی است که خاموشی شمعی را گواهی می دهد 

که به استبداد تن نداد.
 * منتقد و داستان نویس
از آثار: چیزی را به هم نریز

»یــک پرونده کهنــه« رمانی 
در سیصدوســی صفحه از رضا 
جوالیــی اســت بــا کاراکترها 
و ماجراهایــی کــه حــول یک 
ترور سیاســی به یکدیگر پیوند 
خورده اند. داستان از پِس پرده های 
کشیده شــده یکــی از خانه های 
متعلق به حزب توده آغاز می شود؛ 
جایی که یک ســرهنگ ســتاد، 
یک ســرگرد فراری، یک سروان 

اخراجی و دو نفر شــخصی دور یک میز گرد 
قدیمی با چند صندلی لهستانی و یک چراغ 
سقفی کم نور جمع شده اند و در حالی که پشت 
پرده ها بــرف ریزی کم کم شــروع به باریدن 
کرده اســت در حال صحبت پیرامون چند و 
چون و برنامه ریزی برای ترور محمد مسعود 
 کــه به توصیف یکی از حاضرین در جلســه 
»روزنامه نگاری است دماگوژیک که متاسفانه 
در میــان مردم محبوبیت دارد و با عوام فریبی 
توانسته است طرفدارانی پیدا کند« هستند تا از 
خالل این ترور هم یکی از مخالفان حزب را 
از میان بردارند و هم با مخفی نگه داشتن عوامل 
ترور، دشمنان سیاسی خود را در مظان اتهام 
قرار دهند. این اطالعاتی است که نویسنده در 
گشایش رمان و نخستین صفحات آن، از محور 
اصلی داســتان و طرفین درگیــر آنکه با ورود 
کارآگاه یحیا مستوفی   مسئول حل پرونده ترور 
– جمع شان جمع شده است در اختیار خواننده 
قرار می دهد و جریانات سپس به همان مسیری 
می رود که با این مقدمات مورد انتظار است؛ 
همچنان که برف ریز نخستین بند نیز به باریدن 
در سراســر داستان ادامه و از این طریق یکی 
از شــاخص ترین مولفه های فضاسازی رمان 
را شــکل می دهد: »به آسمان نگاه کرد. قرمز 
چرکین. باز هم خیال باریدن داشت... نیم متر 
برف روی زمین نشسته بود و دست از باریدن 
برنمی داشــت این آســمان الکردار«. رمان از 
نظــر زمانی به صورت غیرخطــی و از طریق 
راوی سوم شخصی روایت می شود که در هر 
فصل رمان، کاراکتر متفاوتی را به عنوان عامل 
کانونی کننده در اختیار می گیــرد. این ویژگی 
سبب شــده است که حتی ضدقهرمانی مانند 
»الماسی« در برقراری ارتباط با خواننده موفق 

عمل کند.
»یــک پرونده کهنــه« رمانی 
اســت کــه در آن رازی بــرای 
گشوده شدن به دســت خواننده 
وجود ندارد؛ زیرا نه آن شب سرد 
زمستانی شــبی گمنام و گمشده 
در میــان شــب های زمســتانی 
فراوانی اســت که تهران به خود 
دیده اســت و نه محمد مسعود 
روزنامه نــگاری برســاخته ذهن 
نویسنده است؛ بلکه این رمان درواقع، داستانی 
بر پایه یک ترور واقعی است که در تهران سال 
هزاروسیصدوبیست وشش اتفاق افتاده است. 
این ویژگی هم پای آنکه برخی امکانات را در 
اختیار داستان می گذارد، پاره ای محدودیت ها 
را نیــز بــرای آن ایجاد می کند و متــن را در 

وضعیتی کم وبیش متفاوت قرار می دهد.
»یک پرونده کهنه« به اعتبار مجموع این 
ویژگی ها، یعنی مستند بودن اتفاقی که شالوده 
اصلی داستان را تشکیل می دهد و بازه زمانی که 
داستان در آن جریان دارد و در تمام فصل های 
رمان نیز به صراحت مورد اشــاره قرار گرفته 
است، رمانی تاریخی خوانده می شود. این به 
آن معنی است که نویسنده این امکان را دارد تا 
شبکه ای از روابط بینامتنی میان داستان خود و 
تاریخ، فرهنگ و جامعه تهران و حتی ایران دهه 
بیست خورشیدی شکل دهد و از ظرفیت های 
داستانی و فرهنگی این شبکه ها در بافتار رمان 
خود بهره ببرد. این وضعیت را البته می توان به 
چاقویی دو لبه تشبیه کرد؛ زیرا در صورت بروز 
ناهماهنگی میان وجوه و جنبه های برساخته 
داســتان با زمینه ها و تصاویر ذهنی خواننده، 
رمان با پرسش های اساسی درباره چیستی و 

چرایی خود روبه رو خواهد بود.
رضــا جوالیی در این رمان هم به ســیاق 
بیشتر آثار پیشین خود، به سراغ روایتی تاریخی 
رفته اســت و در پی بهره گرفتــن از ظرفیت 
داســتانی آن است. از همین روست که شاید 
بتوان جمله ای کوتاه از واپسین صفحات »یک 
پرونــده کهنه« را عصاره آثــار و چندین دهه 
فعالیت ادبی او دانست: »اما  ای کاش مردم ما 

تاریخ را شوخی نمی پنداشتند.«
* منتقد ادبی و داستان نویس

»سوء قصد به ذات همایونی« 
داستان ترور نافرجام محمدعلی 
شاه قاجار است. داستان مردانی 
با انگیزه های مختلف اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی که نقشه قتل 
شاه را طرح ریزی و اجرا می کنند 
و به موفقیت نمی رسند. اما فارغ از 
مباحث سیاسی، زنانی که همگی 
شــخصیت های فرعی این رمان 
تاریخی محسوب می شوند، نقش 

قابل توجهی در عملکرد قهرمانان اصلی دارند. 
چگونگی روابط اجتماعی و سنت های متداول 
در فرهنگ های ایران، روس و فرانسه حاکی از 
ورود مدرنیته به جوامع و تقابل آن با سنت های 

رایج است. 
در خــالل قصه می بینیم کــه دغدغه های 
گوناگون مردانه مانع از حضور زنان و تأثیرشان 
بر ذهن مردان نیســت. مرد حتی اگر در مسیر 
رســیدن به هدف مصمم و ناچــار به ترک یا 
از دســت دادن زن باشد، این حضور دورادور 
همواره با او هســت و چون ســایه ای افکار 
اصلی او را تعقیب می کند. زنان این رمان، از 
دختربچه ای الل گرفته تا مادربزرگی گم شــده 
در خیال دور، جهان داســتان را پیش می برند. 
این زنان، اغلب محور اصلی عشــق هایی در 
فضایی سیاست زده اند که گاه درنهایت وفاداری 
و فداکاری موجب آرامش مردان قهرمان اند و 
گاه به جهان داستان وارد می شوند تا جلوه هایی 
از فساد و خیانت ناشی از خشمی نهفته را به 
نمایش درآورده و سپس از فضای قصه خارج 

شوند.
بخش قابل تأملی از رمان به سرگذشــت 
زنانی بدنامــی اختصاص دارد کــه قربانیان 
جامعه ای سراســر فقــر و جهل و فســاد و 
فحشا شــده اند. زنانی که دنیای آنان به یافتن 
مردی و ارائه خدمت به او در چارچوب یک 
چاردیواری محدود شــده تا از بدبختی های 
گریبانگیرشان برهند. اوج فضاسازی نویسنده 
بــرای نشــان دادن این معضــالت، فصلی از 
داستان است که روسپی خانه ای را با ساختمان 
دوطبقه زهواردررفته چوبی توصیف می کند. 
آشغال ســیگار و خلط های سینه و بوی گند 
هوا و دســت آخر زنی با پوست چروکیده و 

دنده هــای بیــرون زده و زخمی 
چرکیــن روی پــا کــه برعکس 
تصویر پیــرش صدایــی جوان 
دارد، نمادی از هرزرفتن جوانی 
و شــادابی و سالمت و عشق در 
جامعه ای مملو از پلیدی و ستم 
است. در جای دیگر نیز، لیالیی 
را داریم کــه در زاغه های داخل 
گود رها می شود تا سال ها بعد و 
البته خیلی دیر و به سختی توسط 

حسین در خانه ای بدنام پیدا شود. 
آگوستینوی ســرحال، ریزنقش و شاداب 
که مرد زمستان کسالت آور مسکو را در جوار 
او حــس نمی کند اما مدتی بعد تن به ازدواج 
با دیگری می دهد؛ ناتالیا که در هیبت یک زن 
بدنام وارد دنیای حسین شده و در شبی سخت 
به پرستاری دلسوز و ماندگار در زندگی تبدیل 
می شود تا سرانجام در حمله پلیس جانش را از 
دست بدهد؛ دختری چاق و خندان که هنگام 
دیدار از شــوهر زندانی خــود مورد تعرض 
رئیس زنــدان قرار گرفتــه و از فرط ناامیدی 
خودکشی می کند؛ زنی که شوهرش به دست 
پلیس کشــته شده و پس از آن به تیمار مردان 
فــراری پرداخته و دســت آخــر در عملیاتی 
انتحارگونه می ســوزد؛ دختر موطالیی رئیس 
مقتدر نظمیه که برای انتقام توسط لوطی های 
قمه کش ربوده شــده؛ زهراخانــم که پس از 
مهاجرت به روسیه در باغچه نسترن می کارد 
و مربای گل سرخ درست می کند و دلخوش به 
پذیرایی از مهاجران رانده شده از وطن است؛ 
شــارلوت که راهنمای موزه لوور اســت و با 
هزار ترفند راضی به برقراری ارتباطی عاشقانه 
با عباس می شود اما دست آخر به دلیل اهداف 
سیاسی رهاشده و خود را می ُکشد؛ مایدی که 
به قصد چیدن انگور وارد باغ ژوزف می شود و 
دل از کشیش می برد؛ همه و همه زنانی هستند 
که در کشاکش تاریِخ ساخته و پرداخته شده از 
جهان آرمانی مردان دچار دگردیسی و آشفتگی 
شده اند. زنانی که به ذات همه آنان سوء قصد 
شــده و این ترورهای جسمی و روانی خیلی 
بیش از کشته شــدن یک شــاه قاجار، به بدنه 
نحیف و بیمار جامعه خدشه وارد کرده است.
* منتقد و داستان نویس. از آثار: زن کاغذی
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زهره مسکنی*مونا رستا*رضا فکری*

فاطیما احمدی*

  در »یــک پرونــده کهنــه« از محمد مســعود 
روزنامه نــگار و مدیر روزنامه »مرد امروز« گفتید که 
علت ترورش سیاسی بود، در »شکوفه های عناب« 
سراغ یک روزنامه نگار دیگر به نام صوراسرافیل رفتید. 
این دو روزنامه نگار، به عنوان دو شخصیت تاریخی 
معاصر از کدام وجه خصوصیت رضا جوالیی نشات 
می گیرد که او را واداشته تا داستان زندگی آنها را رمان 

کند؟
صادقانه ترین جواب آن اســت که: در یک لحظه به فکرم 
می رسد که داســتان نابی در این رویداد خاص نهفته که باید 
تالش کنم آن را بیرون بکشم. اگر بتوانم. اما جواب غیرصادقانه: 
این وقایع بار دراماتیک، تراژیک یا عاطفی شدیدی دارند که با 

شخصیت من همخوانی دارد.
   کاری کــه شــما در رمان هایتان انجام می دهید، 
احضــار روح مردگان اســت تا آنهــا را با اتفاقات 
جدید اما نتیجه ای ثابت و یکســان، بازنمایی کنید. 
این احضار، در اصل احضار تاریخ اســت و وجه 
معاصریت کردن آن. نویسنده از این احضار می خواهد 

به زندگان هشدار بدهد؟
نویسنده که موعظه گر نیست! ممکن است »مدیوم« باشد اما 
حتما فیلسوف و سیاستمدار و مورخ سخنران نمی تواند باشد. 
نباید باشــد. نویسنده می خواهد قصه را بازگو کند که ممکن 
اســت در هر زمان و مکانی اتفاق بیفتد. درونمایه شخصیت 
انسان، عواملی چون عشق، دروغ، تزلزل، خیانت، وفاداری و 
تعهد در همه  دوران ها کمابیش یکســان است. هر یک از ما 
در مواجهــه با دوراهی های زندگی راهی را برمی گزینیم. مهم 

انتخاب مسیر درست است. 
  تاریخ، نقش پررنگ همه آثارتان اســت، به ویژه 
ـ اجتماعی معاصر. از اولین اثرتان تا  تاریخ سیاسی 
امروز که »شکوفه های عناب« منتشر شده، تاریخ با 
شــما چگونه تا کرده؟ چقدر این تاریخ در این سیر، 

تغییر کرده، در آثارتان و زندگی شخصی تان؟
هنوز هم اعتقاد دارم »تاریخ ســقز اســت« برای ادبیات. 
بدهی اندکی به تاریخ دارم. به من اجازه گشت و گذار در قلمرو 
خود را داده، ولی من مسافرم، تماشایی می کنم و به سرزمین 

خود بازمی گردم.
  پروسه نوشتن »شکوفه های عناب« چگونه بود؟ و 

چه از منابعی کمک گرفتید؟
سخت بود مثل نوشتن هر رمان دیگری. سایه اش دائم مثل 
باری بر دوش آدم سنگینی می کند. مهم نیست که بیمار هستی 
یا حوصله نداری یا مامور مالیات دائم زنگ می زند و لوله  آب 
خانه ترکیده یا قرار است در صف نان بربری بایستی و... تو باید 
با همه  اینها بجنگی تا بتوانی بنشینی جلوی کاغذ سفید و تازه 
ماتم بگیری که چه بنویسی و ساعت ها بگذرد و ببینی چند خط 
بیشــتر ننوشته ای و تازه آن هم معلوم نیست خوب از آب در 
آمده یا نه... به هرحال دو سال وقت گرفت. تمام شد. خوشحالم 

و امید دارم قابل خواندن باشد.
  عشــق از دیربــاز بــا تــراژدی همراه بــوده و 
برجسته ترین عاشقانه های تاریخ از »رومئو و ژولیت« 
تا »ویس و رامین« و »لیلی و مجنون« به تراژدی ختم 
شده اند. از میان چهار راوی کتاب، دو نفر از آنها مرگ 
معشــوق را تجربه می کنند، سرنوشت آنها هم همان 
تجربه تراژیک تاریخی اســت. گویی با این رویکرد 
عیار عشق هم باالتر می رود و اعتبارش بیشتر می  شود 
و تالش عاشــق، مخاطب را در این راه قانع می کند. 
زمان ساخت و پرداخت این روابط، کدام جنبه این 
عاشقانه های تراژیک ایران یا جهان برایتان بااهمیت تر 
بود؟ کارکرد داستانی شان یا تنها همان رابطه اساطیری 

میان عشق و مرگ؟
کارکرد تقدیری سرنوشت؟! یا رابطه  اساطیری میان عشق و 
مرگ؟! درست نمی دانم. هرچه هست از درون قصه و از بطون 

ذهن من بیرون آمده. به این ترتیب سیاستمدارانه ترین جواب 
ممکن را دریافت کردید. نه کارکرد داستان رنجیده می شود و 

نه رابطه  اساطیری! 
   ما در طول ســیر داستان چنان با شخصیت های 
»شــکوفه های عناب« همراهیم کــه تمام تغییرات 
روحی و روانی شان ملموس می شود و البته به راحتی 
می توانیم صداقت این حرف هــا و رفتارها را درک 
کنیم. آنچه که رشد و پیشبرد این شخصیت ها اتفاق 
می افتد، تنبه است. وجدان هایی که بیدار می شوند، 
آن هم درســت زمانی که پل های پشــت سر خراب 
شده اند. نقاب های رنگ به رنگ بی استفاده می شوند و 
ما می مانیم و آدمیزادی که با روحی زخم خورده راه به 
ناکجاآباد می برد. چه چیزی آدم های قصه شما را به 
اینجا می کشاند؟ گویی با بی نقاب شدن آنها مخاطب 

هم همراه شان می شود.
شــاید به این دلیل که داســتان به جایــی از روح و روان 
مــا تاثیر می گذارد. شــاید! )ایــن هایزنبرگ بی مــروت ما را 
بدجوری درگیر اصــل عدم قطعیت کرده.( همه ما می توانیم 
با خودمان صادق باشیم یا نباشیم. می توانیم)البته شاید خیال 
می کنیم که می توانیم، درست نمی دانم( شجاع باشیم یا بزدل. 
مصلحت اندیش یا بی پروا. می توانیم بر سر عهد و پیمانمان 
بمانیم یا زیر همه  تعهداتمان بزنیم. همه  ما در مسیر این عمر 
کوتاه به آن دوراهی های کذایی رسیده ایم و مجبور به انتخاب 
شده ایم و نمی دانم کدام راه را برمی گزنیم. اما می دانم که باید 
بتوانیم مســئولیت آن را هم چه خوب یا بد به گردن بگیریم. 

تصمیم گیری با پذیرش مسئولیت تام. مسئولیت اصلی من هم 
در اینجا ادبیات و قصه گویی بوده است.

   خرده روایت ها در »شکوفه های عناب« چنان با 
داستان اصلی درهم تنیده اند، که تصور هر کدام بدون 
دیگری ناممکن است. چنین پیوستگی میان داستان ها 
و چفت و بست محکمی که میان حوادث و اتفاقات 
وجود دارد، نه اجازه می دهد تاریخ از خط خودش 
بیرون بزند و نه خیال. این پروسه کنار هم چیده شدن 
خرده روایت ها با روایت اصلی برای خود شما چطور 

بود؟
متشکرم. این دیدگاه شما است. قرار شد صادق باشیم. در 
حین نوشتن به اینها فکر نمی کنم. به آنچه »دیده ام« و تجربه 
کرده ام می اندیشم. واژه »دیدن« اهمیت بسیار دارد. ما اغلب 
نگاه می کنیم، اما نمی بینیم. به هرحال، با هر بار بازخوانی رمان 
اگر احساس می کردم ماجرا ناقص است دوباره برمی گشتم و 
فصلی، پاراگرافی، کلمه ای به آن می افزودم یا کم می کردم. اما 
از تنیدن داستان ها یا روایت متعدد)که سنت کهن قصه گویی 
ماست( غافل نبود ام. یادتان باشد که معنای نام خانوادگی من 

هم بافنده است. مگر نه؟
   دیدگاهــی کــه جهانگیرخان صوراســرافیل 
دارد)آن طور که ما از زبان همسرش می شنویم(، گویی 
همان نگاه ایده آلی است که به مرگ می تواند وجود 

داشته باشد. این نگاه از کجا نشات می گیرد؟
به نوعی نگاه خود من اســت که مدام مرگ را در نزدیکی 
خودم می بینم... و همیشه تالش می کنم آماده باشم برای رفتن. 

بی هیچ غفلت و پشیمانی. برای همین است که در قصه هایم 
همه  راه های نرفته و ندیده را می آزمایم تا چیزی باقی نماند که 
مایه  حسرت من شود. مرگ ترسناک نیست. می تواند دوست 
خوبی باشــد. می تواند ما را از بیشــتر تنش ها و اضطراب ها 
برهانــد. می تواند ما را به اهمیت زندگی  و به اهمیت عشــق 
واقف کند. می تواند به ما بیاموزد که در لحظه زندگی کنیم و به 
کوتاه بودن زمان واقف باشیم. می تواند به ما بیاموزد نه گذشته و 

نه آینده، فقط حال، این ساعت، این روز...
   در صفحات آخر کتاب می خوانیم: »شاهی رفته 
و شاهی آمده. امیر بهادر و مقتدر نظام و ساالرالدوله 
رفتند، امیران دیگر و انقالبیون قالبی مدعی مشروطه و 
دوله های دیگر جایشان را پر کرده اند و...« انگار بعضا 
این نتیجه گیری تمام وقایع تاریخی  است و اعتقاد به 
اینکه تاریخ تکرار مکررات است و انسان گرفتار در 
چرخه ای معیوب که تنها قربانی می دهد و راه به جایی 

نمی برد.
بله ممکن اســت چنین باشــد اما قرار نیســت نویسنده 
نتیجه گیری کند یا راه را به دیگران نشان دهد. نویسنده حداکثر 
می تواند »درست پرسیدن را بیاموزد« نه بیشتر. من باید تغییر 
کنــم. ما باید تغییر کنیم، وگرنه جامعه همچنــان به دور خود 

می چرخد و تاریخ هم به ما دهن کجی خواهد کرد.
   ما در این داستان قابی از راوی ها می بینیم. چهار 
راوی اصلی با چهار زبان و لحن مختلف که مکمل 
یکدیگرند و ما شاهد ســطوح روایتگری متفاوتی 

هستیم. اما چرا این شخصیت ها را برگزیدید؟

رمان را با دو شــخصیت شروع کردم. زرین تاج و بوریس 
نیکالیف. در طول نوشتن و از همان صفحات اول احساس 
کردم اینها کافی نیستند. می باید آدم های دیگری هم وارد این 
ماجرا شوند و داستان خود را بگویند و ما حداقل چهار روایت 
از این ماجرا بشــنویم. شاید راویان دیگری هم می توانستند 
واقعه را بهتر شرح دهند. شاید نویسنده  دیگری می توانست از 
این راویان بهره بیشتری ببرد و آنها را وادارد تا دقیق تر واقعه 
را روایت کنند... من اینها را برای گفتن قصه ام کافی می دانستم.
   نکته جالب توجه این اســت که »شکوفه های 
عناب« بــا وجود تاریخی بودنش بی وقفه داســتان 
می گوید و مخاطب احساس نمی کند درگیر مطالعه 
تاریخ شــده. یعنی ما با رمان تاریخی به مفهوم رمان 
مــدرن مواجهیم کــه تاریخ را در خدمــت ادبیات 
می گیرید برای روایت قصه اش. فکر می کنید ادبیات 

می تواند به داد این تاریخ تراژیک ما برسد؟
راستش منظورتان را درست نفهمیدم. ادبیات می تواند به 
داد ما آدم ها برسد، اما نمی دانم می تواند به داد تاریخ هم برسد 
یا نه. درد تاریخ گاه بی درمان به نظر می رســد. تاریخ موجود 
لجبازی است. همیشه صادق نیست و می خواهد ما را بفریبد و 
روایت خودش را به خورد ما بدهد. باید آن را بشنویم، مزه مزه 

کنیم اما فرو ندهیم.
  زمانی که سخن از وجه تاریخی یک رمان به میان 
می آید، نمی توانیم چشم روی جنبه های اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی هم ببندیم، گویی ارتباطی عمیق 
و تنگاتنگ میان اینها وجود دارد. شما با پناه بردن به 
تاریخ می خواهید که مخاطب همذات پنداری کند تا 
تاریخ دیروز لب به ســخن بگشاید و تاریخ امروز با 

زبان معاصر در خواننده به صدا درآید؟
من به خواننده محترم و فهیم هیچ چیزی نمی خواهم بدهم 
جز آنکه ساعات یا روزهایی را همانند »ایام خوش« صرف 
کند با خواندن رمان. نمی دانم موفق شوم یا نه. اگر خواننده بعد 
از اتمام رمان از جایش بلند شد و چشم هایش را مالید و دید 
دنیا کمی، خیلی کم، به اندازه  سر سوزن تغییر کرده به خواسته ام 

رسیده ام. و اال دریغ از زحمت بی حاصل.
   اشــتفان تسوایگ نویسنده اتریشــی در کتاب 
»وجدان بیدار« می گوید: »قهرمانان حقیقی بشریت 
کسانی نیستند که بر گورستان های بی شمار و زندگی های 
بربادرفته مردمان، سلطنت گذرای خود را برپا می کنند، 
بلکه همانا آنانند که با دست تهی و بی هیچ نیرویی در 
مبارزه با قهر کور از پــا درافتاده اند...« این جمالت 
من را یاد جهانگیرخان صوراسرافیل و تمام آنهایی 
می اندازد که چنین برای آزادی می جنگند، آیا می توانیم 

بگوییم جهانگیرخان قهرمان این داستان است؟
نه در »پرونده کهنه« نه در »شــکوفه های عناب« و نه در 
رمان بعدی ام که ماجرای ترور میرزاده عشقی است )و هنوز 
نام مشــخصی برای آن انتخاب نکرده ام( قصد قهرمان سازی 
نداشتم. قهرمان به چه درد ما می خورد؟ موجودی است در حد 
سوپرمن یا هالک. می تواند مایه  سرگرمی ما شود و آرزوهای 
برنیامده ما را در نوشــته، تصویر محقق کند اما به درد تاریخ 
نمی خورد و اگر بخورد به درد ادبیات نمی خورد و اگر بخورد 

به درد قصه های من نمی خورد.
   »شکوفه های عناب« نه داستانی درباره شخصی 
به نام جهانگیرخان صوراسرافیل، بلکه راوی قطعه ای 
از تاریخ اســت. آیا روزنامه نگاری از ۱۳۰۰ بعد از 
مشروطه، تاکنون توانسته به آن رسالت اجتماعی برسد 

تا هرگز از پا ننشیند؟
شاید بله، شاید نه. نمی دانم تحقیقی در این رابطه نداشته ام 
اما آدم هایی که از قضا روزنامه نگار هم بوده اند در همه  ادوار به 
رسالت اجتماعی شان رسیده اند، می رسند. در ضمن من راوی 

تاریخ نیستم. )شاید هم هستم و خود نمی دانم!(
* داستان نویس و روزنامه نگار

گـفـتوگــو
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