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را به برگزیده اهدا می کنند. در این دوره رمان صور شایسته تقدیر شد و 
داوران عنوان کردند که این دوره از جشنواره جالل برگزیده ندارد. این 
مسئله که داوران هیچ اثری را در یک سال هنری و ادبی ایران برگزیده 
ندیده اند، از نظر من نیاز به آسیب شناسی در دو بخش دارد،  اول اینکه 
آیا روند داوری در این چند سال مشکل داشته است؟ و یا رمانی در حد 
برگزیده شدن نوشته نشده است! و اگر هیچ رمانی در این سطح کیفی 
نیســت، چرا؟ این مسئله بسیار مهم اســت چرا که این داوری با این 
جمع بندی به پیکره داستان نویسی و رمان نویسی ایران ضربه می زند. 
البته تاکید می کنم، منظورم به داور نیســت نقد من به کلیت داوری 
است چرا که وقتی صحبت از داوری می شود مشخص است مولفه هایی 
در اختیار داوران قرار داده شده که براساس آن معیارها  آثار سنجیده 
شده است. در اینجا آنچه که باید مورد بحث باشد معیارها هستند که 
ماحصل اش این تصمیم گیری و جمع بندی ها است که نتیجه اش می 
شود؛  طرد رمان ایرانی و سوق دادن مخاطب به سوی رمان های ترجمه 
با پیامی به این مضمون که رمان های ایرانی به درد نخورده و حتی موفق 
به کسب جایزه داخلی هم نمی شوند. این روند در بلند مدت به رمان و 
داستان ایرانی ضربه زده و خواهد زد، همان طور که شاهدیم بازار رمان 

خارجی همیشه داغ تر بوده است. 

با این حساب نظر کارشناسی شــما درباره رمان ایرانی 
چیست؟ 

من به عنوان کسی که هم رمان ترجمه و هم رمان داخلی می خوانم 
معتقدم که در ایران رمان های خوبی داریم همچنین نویســندگان 
بسیار خوبی که در حال حاضر نمی توانم از تک تک آن ها اسم ببرم. ولی 
در طول این سال ها برایم واضح است که رمان های بسیار خوب و قابل 
دفاعی هر ساله در ایران روانه بازار نشر می شوند. رمان هایی که کامال 
منطبق بر فضا و آداب رسوم ایرانی است و برایم تعجب آور است که چرا 

دیده و خوانده نمی شوند. 

آیا گسترش فضای مجازی و تحوالت سبک زندگی عامه 
مردم بر این مسئله تاثیرگذار نیست؟ 

حتما تاثیرداشــته و طبیعی است، مشخص اســت که هر رسانه 
جدید، با ورودش بخشی از زندگی افراد را اشغال می کند. مخصوصا 
فضای مجازی که از دسترسی بسیار سهل الوصولی برخوردار است و 
هر شخصی که یک دســتگاه موبایل داشته باشد با مبلغ ناچیز خرید 
اینترنت وارد فضای مجازی می شود از سوی دیگر فضای مجازی را با 
خرید کتاب مقایسه کنید؛ صرف مبلغ بیشتر، دسترسی سخت تر و ... 
بنابراین کتاب برای رقابت با فضای مجازی کارش بسیار سخت است. 
تاریخ بیانگر این است که مردم ایران بیشتر به دنبال ادبیات شفاهی 
بوده اند تا ادبیات کتبی، وزارت آموزش و پرورش، کودکان و نوجوانان 
ما را کتاب خوان بار نیاورده است دغدغه دانش آموزان در طول دوران 
تحصیل این است که مطلبی را حفظ کند تا نمره ای بگیرند و تمام. در 
واقع از ابتدا طوری بارآمده ایم که بیشتر به دنبال حفظی جات بوده ایم 
تا خوانش کتاب! تمام این مسائل دست به دست هم داده اند که سنت 
امروز کتاب و کتابخوانی در ایران هر روز ضعیف و ضعیف تر شده است 
به اضافه اینکه ما کتاب های بسیار خوبی در ایران داریم که معرفی و 
ترویج نشده و به دست خواننده نرسیده است. کمااینکه در همین زمان 
برخی کتاب ها  هستند که با ترویج و تبلیغ درست چاپ های مجدد و 
متعدد را تجربه کرده اند چرا که خوب نگارش و خوب معرفی شده اند. 

بنابراین کتاب خوب اگر خوب معرفی شود مردم آن را می خوانند.

جشــنواره ها و همایش های مختلف ادبی چطور! در این 
معرفی و ترویج تاثیر گذار هستند؟ 

بی تاثیر نیستند، چرا که بخشــی از مخاطبان کتابخوان به دنبال 

این هستند که با پایش رویدادهای فرهنگی و هنری برگزیده های هر 
دوره را مطالعه کنند. مخصوصا جشنواره جالل که حساسیت آن به 
سبب کثرت آثار ارسالی و ... دنبال کننده های بیشتری دارد و ممکن 
است برای مخاطب جالب باشــد که بداند چه اثری با چه شاخصه ای 

شایستگی برگزیده شدن را داشته است.  

آیا برای انتشــار آثار خود به صورت کتاب صوتی در قالب 
پلتفرم های رایج اقدام کرده اید؟ 

این اقدام از وظایف من به عنوان نویسنده نیست، اما در جریان هستم 
که چند اثر قبلی ام در قالب کتاب صوتی نشر داده شده است. که من در 
جریان مسائل مادی آن نبوده ام، چرا که حقوق مادی آن را به ناشر واگذار 
کرده بودم. مثال یکی از رمان هایم در قالب نمایش رادیویی انتشار پیدا 
کرده است اما از طرف ناشر مسئول هیچ اطالعی به من داده نشده است. 
با این وجود هر اثری بعد از پایان نگارش و نشر پرونده اش  برایم بسته می 
شود چرا که وارد فضای داستان و رمان بعدی ام می شوم به همین دلیل 
زمان پیگیری و دنبال کردن آثار قبلی ام را ندارم، همان طور که پس از 
پایان نگارش رمان صور مشغول نگارش رمان بعدی ام تیگراه )نام باستانی 
و ساسانی اروند رود( شــدم. البته سرنوشت آثار برایم مهم هستند، اما 
می دانم  اگر خود را درگیر حاشیه های نشر کنم از نوشتن فاصله خواهم 

گرفت به همین دلیل سعی می کنم بر اثر بعدی خود متمرکز شوم.
 

چند ساعت در روز را به نوشتن اختصاص می دهید؟ 
زمان مشخصی ندارد، شاید روزی یک ساعت و روزی دیگر چندین 
ساعت را به نوشتن مشغول باشم. این مسئله بی زمانی طبیعی است، 
چرا که گاهی واژه ها و فضای داستان پشت سرهم در ذهنم سرازیر می 

شوند و گاهی هم هیچ چیز در ذهنم جوشش نمی کند. 

از آن دست نویسندگانی هســتید که برای نوشتن نیاز به 
خلوت و سکوت دارند؟ 

قطعا نوشتن در خلوت و سکوت بهتر است، اما این اتفاق هم افتاده 
اســت که همزمان در حال صحبت و یا انجام کاری، در ذهن و یا در 
اوراق چیزهایی را یادداشت می کنم و بعدتر همان را تبدیل به یکی از 

فصل های رمان خود کنم.

بعد از نگارش هر اثر، ســختی بازنویســی را هم به جان 
می خرید؟ 

حتما، اصطالحی داریم که می گوییم داستان نویسی دو مرحله دارد؛ 
جوششی و کوششی. جوششــی همان مرحله اول کار است که متن 
پشت سر هم بر نویسنده سرازیر می شود و کوششی مرحله دوم و اصلی 
کار که همان بازنویسی است، در مرحله کوششی باید با سخت گیری هر 
چه بیشتر اثر را از هرچه که احساس می کنید، اضافه گویی یا پرگویی 
است خالی کنید. مثال به یاد دارم که یک بار در همین مرحله، دو فصل 

از رمان خود را حذف کردم.

قبل از چاپ رمان، اثر خود را به نظر سنجی اطرافیان می 
گذارید؟ 

بله، البته هر ناشر قبل از چاپ هر کتاب، دو کارشناس دارد که با دقت 
و حوصله، اثر را بررسی می کنند. رمان صور، را قبل از اینکه به ناشر ارائه 
بدهم، برای خوانش اولیه نزد چند تن از دوستان متخصص ام در حوزه 

رمان و داستان بردم و از مشورت شان استفاده کردم.

گمانی در جامعه شکل گرفته مبنی بر اینکه در رویدادهای 
فرهنگی و هنری به آثاری در ایران بها داده می شــود که با 
مضمون های دینی و ملی خلق شده اند، تعبیر شما از این گمانه 

چیست؟ 
اگر سیر جایزه جشنواره جالل را بررسی کنیم صادقانه باید بگویم 
که خیر اینگونه نبوده است، اما شــاید در دوره ای این گمانه پررنگ، 
کمرنگ و یا به کلی اصال نبوده باشد. اما بهرحال وجود این مولفه ها قابل 
انکار نیست چرا که هر رویدادی از همان ابتدا با سیاست گذاری خاصی 
بنا می شود و داوری هم از این امر مســتثنی نیست، اما این سیاست 
گذاری ها بنا به هر سال و هر دوره سیاســی، اجتماعی دچار تغییر و 
تحول می شوند، به همین دلیل باید بگویم در کلیت و سیر جایزه ادبی 
جالل شاهد برگزیده شــدن آثاری بودم که بن مایه مضمونی ملی و 
دینی نداشته وحتی شاید در تضاد با سیاست گذاری های فرهنگی هم 
بوده اند، ولی حداقلی هایی از ضوابط نگارش را رعایت کرده بودند. در 
کل نمی توانم درباره این دوره نظر بدهم چرا که تنها موفق به خوانش4 
اثر از برگزیده ها و شایسته تقدیرها شده ام و با این اطالعات نمی توانم 

رویکرد این دوره را بسنجم.

گفت و گوی صبا با حسینعلی جعفری  شایسته تقدیر جایزه ادبی جالل

چیزی که در مدرسه 
به ما یاد نداده اند! 


