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رئيس علي؛ حماسه يک نهنگ در آب باريکه...

تنگستان چه جور جايي است؟
تنگستان، یکي از نقاط جالب ایران است که دست کم 
پنج قرن سابقة مبارزات ضد استعماري دارد. اگر 1507 
میالدي آلبوکرک، هرمز را مي گیرد،  دقیقًا هفت س��ال 
بعد از آن یعني 1514 میالدي، برادرزاده اش الفونس��و 
آلبوکرک را مي فرس��تد و او بوشهر را اشغال مي کند و 
نخس��تین درگیري هاي نظامي هم از همان زمان آغاز 
مي ش��ود. در طول این پنج قرن، همواره بازوي نظامي 
بوشهر،  تنگستاني ها بوده اند. در چالش ها و درگیري ها 
و منازعاتي که با قواي بیگانه وجود داش��ت، یک پاي 
آن تنگس��تاني ها بودند و تنگستاني ها حرف اول را در 

مبارزه مسلحانه مي زدند. 
تنگستان حاشیه  اي بسیار باریک بین کوه و دریاست؛ 
با جمعیتي بس��یار اندک و طبیعت و تاریخي آمیخته با 
ظلم و س��تم بسیار وحشتناک. مردماني بسیار شجاع و 
دلیر و س��الح ورز دارد که جنگ و جدال و خونریزي 

جزو الینفک زندگي آنان است.
سالح ورز يعني چه؟

اصطالحي اس��ت که من از فارس��نامة  ابن  بلخي اخذ 
کردم. به مردمان این منطقه عنوان ش��رور و سالح ورز 
داده اند، اما من ش��رور آن  را ب��ه  دلیل حرمت به مردم 

امروزي تنگستان عنوان نکردم.
از تنگستان مي گفتيد!

من هش��ت جلد کتاب دربارة تنگستان منتشر کرده ام. 
اولین آن ها کتاب »پیشگامان مبارزه با بریتانیا در جنوب 
ایران« بود که سال 1373 چاپ شد. بعد از آن کتابچه  اي 
دربارة »احمدخان تنگستاني« چاپ کردم. احمد بیش 
از ش��صت س��ال قبل از رئیس علي مي زیست. بعد از 
آن چندین کتاب و جزوه و رس��اله دربارة رئیس علي 
دل��واري منتش��ر کردم. دو کتاب آخري ک��ه نام بردم، 
جمع  بندي کارهاي قبلي من اس��ت که یک دورة پنج 
جلدي است و هر جلد آن حدود هفتصد صفحه حجم 
دارد. از این مجموعه، سه جلد نوشته شده که دو جلد 

آن چاپ ش��ده اس��ت. دو جلد باقي مانده نیز به پایان 
کارهاي مطالعاتي و نوش��تاري رس��یده و اگر فرصتي 
حاصل ش��ود، دو س��ه ماه وقت مي برد تا آمادة چاپ 
ش��وند. جلد اول که انتش��ارات گلگشت سال 1387 
منتش��ر کرد، مطالعاتي درباره تنگستان است؛ یک کار 
دائره  المعارفي اس��ت و هر مطلبي که به هر زباني در 
هر جاي دنیا دربارة تنگستان بوده، در آن جمع  آوري 

و منتشر شده است.
به منابع خارجي چگونه دسترسي پيدا کرديد؟

من دوس��تان خوبي در دانشگاه هاي مختلف دنیا دارم 
که لطف مي کنند اس��ناد را از زب��ان پرتقالي، التین و 

اسپانیایي ترجمه مي کنند و براي من مي فرستند؛ کاري 
که در ایران تقریبًا ناشناخته تلقي مي شود.

وضعي��ت منابع آن ها در رابطه با تنگس��تان چگونه 
است؟

بیشتر از ما دارند. عالوه بر حضور استعماري- به تعبیر 
مارک��س وب��ر-  ذهن منظم ویبریک ه��م دارند. خرد 
ابزار بودند و آرش��یوهاي منظمي داشتند - برعکس ما 

ایراني ها که چیزي به نام آرش��یو نداریم. کنس��ولگري 
انگلس��تان در منطق��ه موظف بود چند ن��وع گزارش 
تهی��ه کند.  این گزارش ه��اي  روزانه، هفتگي، ماهانه و 
س��الیانه مش��حون از اطالعات ریز و درشت منطقه اي 
اس��ت که در هیچ یک از منابع دیگر یافت نمي ش��ود، 
 ب��ه  طور ي  که ما را به ش��کل بس��یار انحصاري و در 
عین ح��ال خطرناک به این گزارش هاي بعضًا جهتدار 
متکي مي کند، چون در راس��تاي منافع انگلستان تولید 
ش��ده  اند. زماني از طریق یکي از دوس��تان آرشیوهاي 
لندن را بررس��ي کردیم؛ بیش از دو هزار س��ند دربارة 

تنگستاني ها بایگاني شده بود.
چه مقدار از اين اسناد دربارة رئيس علي بود؟

حدود چهارصد س��ند که هنوز هیچک��دام از آن ها به 
فارسي ترجمه نشده است.

از آن اسناد چيزي در اختيار داريد؟
خیر،  چون براي هر کدام از آن ها باید چهار تا پنج پوند 
هزینه پرداخت می ک��ردم که چنین پولي در جیب هاي 

بنده موجود نیست.
هيچ متولي هم وجود ندارد؟

بحمداهلل خیر.
پس اين همه کنگره که دربارة رئيس تشکيل شده و 

تنديس ها که ساخته اند برای چيست؟
به  ه��ر حال باید پ��ول هتل بدهند، آب و س��اندیس 
تهیه کنند، پول هواپیما بدهند، مقداري هم پورس��انت 
بگیرن��د یا نه؟ به تعبیر ع��وام باید بگویم این کنگره ها 
هم��ان آفتابه لگن هفت دس��ت، ش��ام و ناهار هیچي 
هستند.  بسیار متأسفم که بگویم 99 درصد این پول ها 
ب��ه جاي این که ب��راي تولید کتاب،  س��ند و ... صرف 

شود، براي چیزهاي نا به  جا هزینه مي شود.
پس خودتان آستين را باال زديد!

من همیش��ه این ش��عر ش��فیعي کدکن��ي را از دوران 
کودکي، آویزة گوشم داشتم: 

نفس��م گرفت از این ش��ب، / در این حصار بش��کن 

رئيس عل�ي دلواري داراي عقبه اس�ت. 
جنوب ايران، پنج قرن سابقه مبارزات ضد 
استعماري دارد و هر گاه كه استعمارگري، 
از پرتغاليايي گرفته تا هلندي، فرانسوي، 
انگليس�ي و حتي آمريكايي،  به منطقه 
جن�وب حمل�ه كرده م�ردم جن�وب و 
تنگستان به مبارزه برخاستند. سلسلة  
اين مبارزان به هم پيوسته است و يكي 
از ِحَلق  اين سلسله، رئيس علي دلواري و 

دوستان ديگر او هستند.

گفت  و شنود شاهد ياران با سيد قاسم ياحسيني، پژوهشگر تاريخ و نويسنده

»سيد قاسم ياحسيني« نويسنده و پژوهشگر تاريخ 
معاصر، در زمينه کاري خودش آدمي ش��ناخته 
ش��ده اس��ت. او همچنين در زمينه قيام جنوب و 
شهيد رئيس علي دلواري کارهاي زيادي را تهيه و 
منتش��ر کرده که از جمله آن ها مي توان »رئيس علي 
دلواري« و »ظهور و سقوط خاندان تنگستاني« 

را نام برد.
در اين گفت و گو، نقش تنگستاني ها، رئيس علي 
و اسناد و پژوهش هاي موجود درباره قيام جنوب 
و نيز خأله��اي مربوط به اين مقول��ه را از زبان 

ياحسيني می خوانيد:
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/ در ای��ن حصار جادویي روزگار بش��کن / س��ر آن 
ندارد امش��ب که برآید آفتابي / ت��و خود آفتاب خود 
باش طلس��م کار بش��کن /... من بر این باور هستم که 
مناب��ع دولتي هیچ کاري نخواهن��د کرد و نمي کنند. ما 
خودمان کار خودمان را انجام مي دهیم. تصمیم گرفتم 
تاریخ تنگس��تان را روشن کنم. روزي که شروع کردم 
در بره��وت اطالع��ات و دانش ب��ودم و با وجود این 
اآلن خوش��حال هس��تم که در ترافیکي از دانش قرار 
گرفت��م و به تنهایي هفت هش��ت جل��د کتاب دربارة 
تنگستان نوشتم. چیزي حدود سي و شش جلد کتاب 
منتشر نش��ده در بین کارهاي من وجود دارد که براي 
حروفچیني رفته اس��ت. تنها دغدغ��ه  اي که دارم این 
است که ناشري پیدا شود که زیر بار چاپ این کتاب ها 

برود.
رئيس علي را چگونه انساني يافتيد؟

رئیس علي دلواري داراي عقبه است. جنوب ایران، پنج 
قرن س��ابقه مبارزات ضد استعماري دارد و هر گاه که 
استعمارگري، از پرتغالیایي گرفته تا هلندي، فرانسوي، 
انگلیس��ي و حتي آمریکایي،  ب��ه منطقه جنوب حمله 
کرده مردم جنوب و تنگس��تان به مبارزه برخاس��تند. 
سلسلة  این مبارزان به هم پیوسته است و یکي از ِحَلق  
این سلس��له، رئیس علي دلواري و دوس��تان دیگر او 
هستند. شیخ حسین  خان چاه  کوتاهي، زائر خضرخان 
اهرمي، خالوحس��ین بردخوني معرف به خالوحسین 
دشتي، غضنفرالسلطنه برازجاني،  آیت  اهلل سید عبداهلل 
مجتهد بالدي، آی��ت  اهلل برازجاني و دیگر بزرگان در 
جن��گ جهاني اول، مبارزة س��ختي را با انگلیس��ي ها 
ش��روع کردند. انگلیسي ها به مدت چند سال با همین 
مقاومت ها مواجه شدند و نتوانستند از طریق بوشهر به 
شیراز برسند. آن ها براي سرکوب قیام انقالبیون مجبور 
ش��دند از طریق محور کرمان شیراز را فتح کنند. مي-
بینید؟ چند تفنگچي س��ادة تهي دس��ت و بعضاً  مورد 
غضب دولت وقت که آن ها را یاغي، متجاسر و اشرار 
مي نامد،  در مقابل بزرگترین امپراطوري مي ایس��تند و 
آن را ب��ه زان��و درمي آورند به  طوري  ک��ه بعد از یک 
 س��ال جنگ، انگلیس ها با آنان رس��مًا قرار صلح امضا 

مي کنند و نه تنها آنان را به رس��میت مي شناسد،  بلکه 
پاي میز مصالحه  نشینند.  البته این مسأله مربوط به بعد 

از شهادت رئیس علي است.
زندگي سیاس��ي رئیس علي نیز،  زندگي بس��یار جالبي 
است. ایشان س��ال 1299 قمري به دنیا می آید و سال 
1333 قمري در س��ن سي سالگي به شهادت مي رسد. 
براي اولین بار در ماجراي انقالب مشروطیت است که 
حضور سیاسي او مشاهده مي شود. زندگي او به لحاظ 
جامعه  شناس��ي هم جالب است چون نه خان بود، نه 

رئیس و نه کدخدا.
رئیس ��علي به تعبیر یکي از نویسنده هاي سوئدي به نام 
»گوس��تاو نلیتردم«،  نهنگي ب��ود که در جوي کوچکي 
افتاده ب��ود. واقعًا رئیس علي بس��یار بزرگتر از فضاي 

زمان��ة خود ب��ود و در آن فضا نمي گنجی��د. او همراه 
ب��ا آیت  اهلل مرتضي علم  الهدي اهرمي بوش��هر را فتح 
مي کن��د. درس��ت در زمان اوج انقالب مش��روطه در 
ایران که اس��تبداد صغیر حاکم ش��ده، محمدعلي شاه 
مجل��س را به توپ بس��ته و مردم تبری��ز براي احیاي 
مشروطیت در حال جنگیدن هستند، بوشهر تنها جایي 
است که پرچم مشروطیت در آن به اهتزاز در مي آید و 
مش��روطه  طلبان به مدت دو ماه بر آن حاکم مي شوند. 
کار چنان باال مي گیرد که انگلستان که خود را یکي از 

حامیان مشروطه مي دانست، با یک فروند کشتي به نام 
»فرکس« و صد و پنجاه نفر سرباز وارد بوشهر مي شود 
و پ��س از کودتا آن جا را اش��غال مي کند و رئیس علي 
دل��واري را از ش��هر اخ��راج و آی��ت  اهلل اهرمي را به 
عراق تبعید مي کنند. این جاس��ت که ش��خصیت ضد 
اس��تعماري و ضد انگلیس��ي رئیس علي دلواري براي 
انگلیسي مشخص مي شود. رئیس علي در طول انقالب 
مشروطه تا شروع جنگ جهاني اول، مبارزات سختي 
با انگلیسي ها داشته است که در یکي از آن موارد،  آنان 
دلوار را بمب��اران مي کنند و پا به پاي ماهیگیري دلوار 

را به آتش مي کشند.
آيا جغرافيا يا موقعيت خود دلوار هم در اين ماجرا 

تأثير داشته؟ دلوار چگونه جايي است؟
دل��وار در جغرافی��اي امروزي، مرکز بخش س��احلي 
تنگستان اس��ت. تنگس��تان یک منطقه ساحلي است. 
بخش مرکزي آن که از دریا جدا است اهرم نام دارد و 
بخش ساحلي آن دلوار است. دلوار با راه هاي جدیدي 
که کشیدند، حدود سي کیلومتر با بوشهر فاصله دارد. 
امروزه هم ش��هر ش��ده اس��ت. به طور کلي روستاي 
جدیدي است که نهایتًا از زمان ناصرالدین شاه قاجار 
به وجود آمده و من شرح ماجراي چگونگي به وجود 
آم��دن و حتي اس��طوره و افس��انه هایي را که در باب 
به وجود آمدن آن وج��ود دارد، در کتاب »رئیس علي 

دلواري« به تفصیل توضیح داده ام.
درباره رئيس ��علي مي گفتيد؛ چرا انگليس ��ها دلوار را 

بمباران مي کنند!
بل��ه! به هر ترتیب درگیري ها و منازعات ادامه مي یابد 
تا جنگ جهاني آغاز مي ش��ود. ب��ا آغاز جنگ جهاني 
اول رئیس علي دلواري با س��فارت آلمان رابطه  برقرار 
مي کند. س��فیر یا کنس��ول آلمان در بوشهر،  آقایي بود 
به نام »لیس��مان« که انگلیس��ی ها او را دستگیر و تبعید 
مي کنن��د. این امر به درگیري آن ها با رئیس علي دلواري 
می انجامد. رئیس علي در یکي از ش��بیخون هایي که به 
نیروهاي انگلیسي مي زند،  دو نفر از افسران عالي  رتبة 
 آن ها را مي کشد. همین بهانه  اي دست انگلیسي ها مي دهد 
که در بیست و ششم رمضان 1333 قمري برابر با سوم 

رئيس علي دل�واري از طري�ق مخبرين 
و جاس�وس هايي ك�ه داش�ت،  از حمله 
انگيس�ي ها مطلع مي ش�ود و دلوار را از 
س�كنه خالي مي كند و مردم را جايي در 
كوهس�تان مخفي مي كند و خود آمادة  
دفاع مي شود. تعداد نيروهاي رئيس علي 
دل�واري هم خيلي كم بود. در اين مقطع 
خالو حسين بردخوني يا همان خالو حسين 

دشتي به كمك رئيس علي مي آيد.
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اوت  1915 میالدي،  به بوشهر حمله کرده و این شهر 
را اش��غال کنند و بعد به فاصلة چن��د روز، چهار ناو 
جنگي دلوار را بمباران مي کنند. البته با توپ هاي دور 
زن این کار را مي کنند و بعد از آن نیرو پیاده مي کنند. 
تعداد این افراد براساس اسناد و مدارک حدود 1200 
نفر بوده اس��ت. رئیس علي دلواري از طریق مخبرین 
و جاس��وس هایي که داشت،  از حمله انگیسي ها مطلع 
مي ش��ود و دلوار را از س��کنه خالي مي کند و مردم را 
جایي در کوهس��تان مخفي مي کند و خود آمادة  دفاع 
مي ش��ود. تعداد نیروهاي رئیس علي دلواري هم خیلي 
کم بود. در این مقطع خالو حس��ین بردخوني یا همان 
خالو حس��ین دش��تي به کمک رئیس علي مي آید. نکتة 
جالب این که انگلیس��ي ها در اثر یک اشتباه مخابراتي 
نیروه��اي خودش��ان را زیر آت��ش مي گیرند و آرایش 
نظامي نیروهاش��ان به هم مي ریزد. رئیس علي دلواري 
هم با زیرکي نظامي از این هرج و مرج استفاده مي کند 

و به نیروهاي مهاجم شکست سختي وارد مي کند.
رئيس علي از کدام ناحيه پشتيباني نظامي مي شد؟

منطقه تنگس��تان،  منطقه اي است که مردم آن در طول 
تاریخ س��الح ورز بودند. به واس��طه آشنایي  اي که از 
کودک��ي ب��ا تفنگ داش��تند، تیران��دازي را خوب بلد 
بودن��د. خ��ود رئیس علي دلواري از طری��ق بحرین و 
فرانس��وي ها، اسلحه و فشنگ قاچاق مي کرد. بنابراین 
منطقه، منطقه اي مس��لح و مملو از تفنگ و فش��نگ و 
س��الح بود. رئیس ��علي با همین س��الح ها به جنگ با 
انگلیسي ها برمي خیزد و شکست سختي از سوي دلوار 

به آن ها تحمیل مي کند.
نکته تاریخي در این میان این اس��ت که از جنگ هاي 
ایران و روس��یه و قرارداد ترکمنچاي و گلستان،  ایران 
در هر جنگي که ش��رکت کرد شکس��ت خ��ورد. تنها 
اس��تثناء در این م��ورد جنگ دلوار بود ک��ه نیروهاي 
ایراني در جنگ با انگلیسي ها،  شکست سختي بر آنان 
وارد مي کنند. یعني در مدت تقریبي صد و پنجاه سال 
از جنگ ه��اي ایران و روس تا قبل از پیروزي انقالب 
اس��المي، ایران در هر جنگي که شرکت کرد شکست 
خ��ورد، به جز جنگ دلوار که م��ردم، قهرمانانه پیروز 

 ش��دند و انگلیس با شکس��ت مفتضحانه، ده ها نفر از 
افس��ران نظامي و دیگر نیروهاي خود را از دست داد. 
انگلیس��ي ها تا مدت ه��ا از این اتف��اق مبهوت بودند. 
ب��ه فاصلة کمي بعد از این قضیه در 26 ش��وال1333 
قمري، رئیس علي دلواري در یک ش��بیخون توس��ط 
یکي از همرزم ه��اي خودش مورد اصابت گلوله قرار 
مي گیرد و به شهادت مي رس��د. متأسفانه اکثر رهبران 

جنوب، به دست خودي ها کشته شدند.
به چه دليل؟

به دلیل بافت قبیله اي و عشیره اي منطقه و خصومت هاي 
خانمان سوزي که میان آن ها وجود دارد. نکته دیگري 
که باید عرض کن��م این که مرحوم رئیس علي دلواري 
یک��ي از پایه  گذاران جنگ ه��اي چریکي و جنگ هاي 

غیرمتقارن در ایران اس��ت. ش��یوة جنگ هاي او، شیوه 
ضربه زدن به قواي دشمن و عقب  نشیني به پایگاه هاي 
اصلي اس��ت. این شیوه  را رئیس علي دلواري در ایران 
راه انداخت و بعدها در نهضت جنگل مورد اس��تفاده 
ق��رار گرف��ت. به همی��ن دلیل رئیس عل��ي دلواري را 
از ن��گاه تاریخي می توان یکي از پیش��تازان جنگ هاي 
غیرمتقارن دانست. با ش��هادت رئیس علي،  نهضت به 
اوج خود مي رس��د و در منطق��ه  اي به نام کوه ُکنري،  
جنگ س��ختي در مي گیرد که لطمات بسیار زیادي به 
تنگس��تاني ها وارد مي ش��ود. در آن جنگ خالوحسین 

بردخوني به اس��ارت انگلیس ها درمي آید و بعد از آن 
ق��واي تنگس��تاني ها مضمحل مي ش��ود و جنگ براي 
مدت نس��بتاً  طوالني خاموش مي ش��ود. بعد هم - به 
دالیل مختلف -  تنگس��تاني ها تن ب��ه صلح مي دهند. 
روز اول مح��رم 1334 در ش��یراز، ژاندارم��ري علیه 
انگلس��تان کودتا مي کند و نه تن از انگلیس��ي ها را از 
جمله »سرفدریک اوکانر« کنسول انگلستان اسیر کرده 
و به تنگس��تان مي فرستند و در قلعة ... اهرمي به مدت 
نه ماه زنداني می کنند. خاطرات فدریک اوکانر را چند 
س��ال پیش پیدا کردم و به آقاي حسن زنگنه دادم که 
ایشان به فارسي ترجمه کرد و انتشارات شیرازه آن را 
منتش��ر کرد. او خاطرات خ��ود را از ایران به  ویژه در 
فصلي به نام »اس��ارت در تنگس��تان« توضیح مي دهد. 
این ه��ا نه نفر را که در این م��دت یکي از آن ها فوت 
مي کند و به هش��ت نفر مي رس��ند، با خالوحس��ین و 
دوازده نفر از مبارزان بوشهري که انگلیسي ها در روز 
اش��غال بوش��هر دس��تگیر کرده و به تانة  هند فرستاده 
بودن��د، مبادله مي کنند و در این جا فصل اول مبارزات 

ضداستعماري مردم تنگستان به پایان مي رسد.
رئيس علي چگونه شخصيتي داشت؟

رئیس علي یک ش��خصیت صددرصد مذهبي اس��ت. 
نام��ه اي داده اس��ت به آیت  اهلل برازجان��ي که در آثار 
خ��ود از این نام��ه به عنوان مانیفس��ت رئیس علي یاد 
کرده ام. متأسفانه دست  خط رئیس علي موجود نیست 
ول��ي خود متن نامه در کت��اب آقاي آدمیت آمده و در 
مجالتي هم که در ش��یراز منتش��ر مي شده، جمع شده 
اس��ت. در آن جا رئیس علي دل��واري، خیلي جالب و 
بس��یار زیرکانه با الگو قرار دادن واقعة کربال سعي در 
رس��م یک امت��داد تاریخي از کربال تا دل��وار  دارد و 
صراحتاً  مي گوید که امروز یک کربالي دیگري اتفاق 
افتاده اس��ت و در آن س��ر سپاه ش��مر است و در این 
طرف حبیب  بن مظاهر و امام حسین)ع( و دیگران، و 

هر که در این معرکه شرکت نکند، یزیدي است.
این دکتر شریعتي نیست که با شما حرف مي زند، بلکه 
رئیس علي دلواري اس��ت. خیلي زیبا فلس��فة شهادت 
و قی��ام حس��یني و امتداد این دو را در تاریخ ترس��یم 

انگليس�ي ها در اث�ر ي�ك اش�تباه 
مخابراتي نيروهاي خودش�ان را زير 
آت�ش مي گيرن�د و آراي�ش نظامي 
نيروهاشان به هم مي ريزد. رئيس علي 
دل�واري هم با زيرك�ي نظامي از اين 
ه�رج و مرج اس�تفاده مي كن�د و به 
نيروهاي مهاجم شكس�ت س�ختي 

وارد مي كند.

دلواري يادمان شهيدرئيسعلي 
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مي کند. متأسفانه این نامه مورد غفلت مورخان ما قرار 
گرفته اس��ت و حتي جا دارد که در کتاب هاي درسي 
به عنوان یک مانیفس��ت ارزش��ي براي مبارزات ضد 
اس��تعماري مردم ایران بازخواني ش��ود. شاید یکي از 
کارهاي من بازخواني این نامه در یک رس��الة کوچک 
باش��د. نکتة دوم جس��ارت و زیرکي ف��وق  العادة این 
مرد اس��ت. این مرد در سن سي و سه و چهار سالگي 
کشته مي شود ولي چنان اثرگذار است که در تاریخ ما 
کمتر همتا دارد. نکته عجیب این که انس��ان هاي بزرگ 
تأثیرگ��ذار،  غالباً  در همین س��ن و س��ال به ش��هادت 
رسیده اند. این نکته بسیار عجیب و جالب شاید بتواند 
یک بایستة پژوهي باش��د،  چه در بعد روشن فکري و 
چه در بع��د مذهبي و... نکتة بع��دي،  مردمي  بودن و 
عدالت ورزي رئیس علي دلواري است که انصافًا نکتة 
جالبي اس��ت. به لحاظ ش��خصي هم باید عرض کنم 
که رئیس عل��ي چهار بار ازدواج ک��رد، چون بچه  دار 
نمي شد و سرانجام هم فقط یک فرزند از او باقي ماند 
ب��ه نام بهادر که در دهة پنجاه فوت کرد. نوة او به نام 
گل  اندام خانم شهیدي اکنون در قید حیات است. این 
خان��واده، بعدها نام  خانوادگي ش��هیدي را براي خود 

انتخاب کردند.
برگرديم به بحث قبل. پس از شهادت رئيس علي کار 

نهضت به کجا مي کشد؟
وقتي رئیس علي دلواري به شهادت مي رسد، آیت  اهلل 
برازجاني نامه  اي به علماي ش��یراز مي نویس��د تا براي 
این مرد لقب انتخاب کنند. س��ه لق��ب براي او صادر 
مي ش��ود؛ امیر اس��الم، به فرزند رئیس علي هم بهادر 
الس��لطان مي گویند، و دو لقب ش��یخ حسین  خان و... 
نهضت در این جا در اوج خود قرار دارد. انگلیس��ي ها 
یک س��ال بعد از ق��رارداد صلح کل��ک مي زنند و به 
چغادک در جایي به نام بس��ت چغادک حمله مي کنند. 
چغا یک واژة ایالمي است. نهضت در چغادک متحمل 
شکس��تي سنگین می شود و من این واقعه را نقطة پایان 
مرحلة دوم مبارزات ضد استعماري مي دانم. در آن جا 
براي اولین بار در کنار زایر خضرخان و ش��یخ حسین 
 خان، غضنفر السلطنه برازجاني هم شرکت مي کند که 
برادرش در آن جنگ زخمي شده و بعد هم به شهادت 

مي رسد.
خالو حسين  خان چه مي شود؟

ایش��ان بعد از آزادي به خانه و کاشانة خود مي رود و 
مبارزات را کنار مي گذارد و به امور خان و خان  بازي 

خود مي پردازد.
باقي افراد نهضت چه مي کنند؟

بعد از آن در آن جا ما شاهد جنگ و گریزهاي متفاوت 
هس��تیم که نقطة اوج جنگ لرده اس��ت. این جنگ از 
اتفاق��ات جالبي اس��ت ک��ه در اواخر جن��گ جهاني 
اوّل حادث می ش��ود. کوهي در برازجان هس��ت به نام 
گیس��کان،  و در آن جا منطقه اي وجود دارد به نام لرده. 
در لرده بین شش تا نه زن یک تیپ انگلیسي را تار و 
مار مي کنند، که ش��رح آن در کتابي به نام »عملیات در 
ایران«  نوشتة  جیمز مابرلي آمد. این کتاب را آقاي کاوه 
بیات ترجمه کرده و در س��ال 1369 توسط انتشارات 
رس��ا انتشار داده است. هر چند که شرح این عملیات 

در آن کتاب آمده ولي به زنان اشاره  اي نشده است.
من جدیداً کتابي منتش��ر ک��رده ام به نام »از جنگ لرده 
تا حماسة سیمین« و در فصل اول، آن جنگ قهرمانانه 

زن��ان را آورده ام که در واقع یک قرائت فمینیس��تي از 
تاریخ محل آن منطقه است. این کتاب چنان با اقبال رو 
به  رو ش��د که در کمتر از یک هفته دو بار چاپ شده 
و به  خاطر این که اسناد و مدارک جدیدي از انگلستان 
به دس��تم رسید،  چاپ سوم آن را متوقف کردم.  در آن 
منطقه این زن ها از غضنفر السلطنه حمایت مي کنند و 
با جنگ قهرمانانة خودش��ان انگلیس��ي ها را تار و مار 
مي کنند و فرصتي برای غضنفر السلطنه دست می دهد 
که از آن منطقه بگریزد و به شیراز برود و به حکمران 

شیراز که مصدق  السلطنه بود پناه ببرد.
ب��از برگرديم س��راغ رئيس ��علي. او چه ش��خصيتي 
داش��ت؟ از وج��وه مختلف ش��خصيت رئيس علي 

صحبت مي کرديد.
صراحت لهجة ایش��ان انصافاً  مثال  زدني است. نامه اي 
به یکي از علماي درازي مي نویسد و او را مورد عتاب 
قرار مي دهد که ش��ما یک عمر از دین خوردید، حال 
که دین در خطر اس��ت همه  تان عافیت طلب شده اید. 
این گونه جس��ارت ها،  فق��ط از یک روحی��ه عاصي، 
ساختارش��کن )به تعبی��ر امروزي ه��ا(  و غیرمتعارف 
انتظار مي رود، نه از کساني که سر در آخور روزمرگي 
دارند. در حول و حوش زندگي رئیس علي،  افس��انه 
هم زیاد پرداخته  اند که به مردم شناسي مربوط می شود و 
در حیطة  تاریخ نیست. این مطالبي است که من خیلي 

فشرده و مختصر توانستم عرض کنم.
رئيس علي چقدر سواد داشت؟

س��واد آن چناني نداشت. اگر شما نامه  اي را که به آیت 
 اهلل برازجاني نوش��ته مالحظه کنی��د، در آن  غلط هاي 
امالیي و انش��ایي متع��دد مي بینید. حتي نمي دانس��ته 
اس��ت که ش��عر »خوش بود گر مح��ک تجربه آید به 
میان« از حافظ اس��ت و این ش��عر را آورده و نوش��ته 
به قول صلح��ا. با این همه، به تعبی��ر آدمیت اگر چه 
س��واد نداشت ولي سواددان هاي بزرگ باید در مکتب 

او درس انسانیت و شجاعت بیاموزند.
در اين نود و چهار س��الي که از ش��هادت رئيس-
علي مي گذرد، چه کارهايي در رابطه با شناخت او 

صورت گرفته است؟
مهمتری��ن کار را مرح��وم محمدحس��ین رک��ن  زادة 
آدمیت کرده اس��ت. آدمیت در س��ال هاي 1309-10 
در روزنامه  ه��ا سلس��له مقاالتي تحت عن��وان دلیران 
تنگس��تانی نوشت که بعد در س��ال 1310 به صورت 
کتاب منتش��ر ش��د. مجلد دومي ه��م از این کتاب در 
س��ال 1312 در دو جل��د به نام فارس��ي و جنگ بین 
 الملل منتش��ر کرد که تقریبًا چندین دهه تنها مرجع در 
ای��ن زمینه بود. بعد از آن تا ده��ة پنجاه با یک دوران 

فترت عجیب و غریبي در مطالعات تاریخي رو به رو 
هس��تیم و بعد از آن یک مورخ محل��ي اهل برازجان 
به ن��ام علي مراد فراش  بندي که چندین کتاب نوش��ته 
اس��ت. من دربارة شخصیت ایش��ان و مبارزات و آثار 
ایشان کتابي نوش��ته ام به نام »گریز از سیاست، پناه به 
تاریخ«  که ش��رح خدمات وي اس��ت. فراش  بندي در 
فاصلة سال هاي 1355 تا 1365 چند کتاب به نام هاي 
»خاندان تنگس��تاني«، »مبارزة مسلحانة مردم تنگستان، 
دشتس��تان و دشتي علیه اس��تعمار«، »جنوب ایران در 
مبارزات ضد اس��تعمار«، »جنگ ای��ران و انگلیس« و 
»جنوب ایران« نوشته است که در آن ها براي اولین بار 
از طریق تاریخ ش��فاهي و منابع مکتوب، قهرماني ها و 
مبارزات رئیس علي دلواري را در قالبي انش��اءپردازانه 
و اغراق  آمیز و ژورنالیس��تي به تصویر کش��ید. بعد از 
آن دیگ��ر هیچ اتفاقي رخ نداد تا س��ال 1373 که من 
و جمعي از دوس��تان بوش��هري مان، براي هشتادمین 
سالگرد شهادت رئیس علي دلواري یک سمینار بزرگ 
سه روزه برگزار کردیم که تقریباً  تمام مورخان مطرح 
امروز ایران در آن  حضور داش��تند. متأس��فانه س��ي تا 
س��ي و پنج نف��ر از آن بزرگواران ام��روز به رحمت 
ای��زدي رفته اند. من طراح کنگره و عضو هیأت علمي 
و س��ردبیر س��ه ویژه  نامه روزانه بودم. نکته ش��گفت  
آور این که در س��ه روز کنگ��ره حتي یک مقاله دربارة 

رئیس علي دلواري ارائه نشد.
پس چه چيزي ارائه شد؟

درباره جنگ ای��ران و انگلیس و حضور اس��تعماري 
انگلیسي و...

• چرا؟
براي این که هیچ اطالعاتي وجود نداش��ت. تنها کتابي 
که وجود داش��ت کت��اب آقاي فراش  بن��دي و کتاب 
آق��اي آدمیت بود. یک مجموعه مقاله زیر نظر مرحوم 
محمدحس��ین نبوي اولین رئیس مرکز بوشهرشناسي 
درآمد که جلد دوم آن در دهة هفتاد منتشر شد. من از 
سال 1373 به ش��کل تخصصي شروع به چاپ کتاب 
دربارة رئیس عل��ي دلواري کردم. البته ناگفته نماند که 
س��ال 1370 اولین مونوگرافي حاجي  نژاد منتشر شد 
که خود من ناش��ر آن بودم و مؤسس��ه نشر، شروه نام 

داشت.
ایشان براس��اس کتاب آدمیت و رئیس علي دلواري و 
یک مقدار هم تحقیقات ش��فاهي یک کار نسبتاً ر قابل 

قبولي براي آن زمان انجام داد.
ايشان در قيد حيات هستند؟

بله، دبیر بازنشس��تة آموزش و پرورش هستند. بعد از 
آن، من از سال 1373 تا سال 1376 به شکل تخصصي 
ش��روع به مطالعه دربارة رئیس عل��ي دلواري کردم که 
ماحصل آن کتاب رئیس علي دلواري بود که در س��ال 
1376 توسط انتشارت ش��یرازه منتشر شد. این کتاب 
مبن��اي مطالعه خارجي ها و داخلي ها ش��د و مکرراً از 
آن اس��تفاده  کرده ان��د و با این همه ای��ن کتاب هرگز 
تجدید چاپ نشد. نس��خه  هاي چاپي آن حکم نسخة 
خط��ي دارد. در این کتاب - بنا ب��ه مالحظاتي- باید 
تجدید نظر اساس��ي بشود که در حال انجام آن هستم. 
بع��د از آن دوس��تان دیگر در قالب رمان، نمایش��نامه 
و فیلمنام��ه دربارة رئیس علي دلواري آثاري نوش��تند 
ک��ه داوري می��زان اصالت و ن��وآوري و حرکت هاي 
مطالعاتي آن به عهدة اهل فن است. آخرین اتفاقي که 

رئيس عل�ي يك ش�خصيت صددرصد 
مذهبي است. نامه اي داده است به آيت  
اهلل برازجان�ي ك�ه در آثار خ�ود از اين 
نامه به عنوان مانيفس�ت رئيس علي ياد 
كرده ام. متأسفانه دست  خط رئيس علي 
موجود نيس�ت ولي خود مت�ن نامه در 
كتاب آقاي آدميت آم�ده و در مجاتي 
هم كه در ش�يراز منتشر مي شده، جمع 

شده است.
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در باب رئیس علي افتاد کنگره اي بود که اوایل امس��ال 
)1388( در بوش��هر برگزار شد. بیشتر کنگره  اي اداري 
و تبلیغ��ي - ترویجي بود. به لحاظ تولید دانش و ارائه 
مقاالت متقن،  متأس��فانه کمی��ت آن لنگ بود و چیزي 
دندان گی��ري ارائه نداد و تقریباً  مي توانم بگویم میراث 

همان سال 1376 بعضي ها را به غارت برده بودند.
يک��ي دو نس��ل اخير رئيس عل��ي را از طريق ديدن 
سريال دليران تنگستان مي شناسند و اين سريال، تنها 
سريالي است که هم قبل از انقالب پخش شد و هم 

بعد از انقالب. نظرتان درباره اين سريال چيست؟
رئیس علي دلواري بعد از ش��هادتش،  متأسفانه به یک 
ش��خصیت محلي تن��زل پیدا کرد و در ده��ة پنجاه به 

دنبال اختالفاتي که بین ایران و انگلستان رخ داد آقاي 
همایون ش��هنواز با همکاري شادروان منوچهر آتشي 
این سریال را ساخت. این سریال بدون شک مهمترین 
و تأثیرگذارتری��ن نق��ش را در ب��از معرفي رئیس علي 
دلواري به نس��ل ده��ة پنجاه و قب��ل از انقالب ایران 
داش��ت. همة مردم رئیس علي دل��واري را از رهگذر 
این س��ریال با چه��رة زیبا و ملیح ش��ادروان محمود 
جوهري مي شناس��ند که اندکي بعد از ساخت آن فیلم 

در تصادف کشته شد.
نقش منوچهر آتشي در اين سريال چه بود؟

مش��اور آقاي همایون ش��هنواز بود؛ ه��م در دیالوگ 
 نویس��ي و هم در انتخاب موس��یقي و هم در کارهاي 

فني دیگر.
آيا به ش��ما پيشنهادي نش��ده است که براي ساخت 
فيل��م يا س��ريال جديدي از رئيس عل��ي دلواري يا 

دليران تنگستان، با آنان همکاري کنيد؟
آقاي همایون ش��هنواز و س��یما فیلم بع��د از انقالب 

یک س��ریال دیگ��ري تولید کردند با ن��ام روزهاي به  
یادمادندن��ي که البته هرگز آن نقش رئیس علي دلواري 
را نداشت و در واقع تکرار همان سریال بود. به من تا 
به حال چنین پیش��نهادي نشده و کار من من خیلي که 

همت کنم، فقط تولید دانش است.
تولید یک س��ریال مس��تلزم دو س��ال درگیري با کار 
تصویر اس��ت و بن��ده هرگز فرصت چنی��ن کاري را 
ندارم. البته من آمادگي خودم را براي مشاوره در زمینه 
کار ب��راي رئیس علي اعالم مي کنم اما ظاهراً  مؤلفین و 

کارگردان ها از وجود افرادي مانند ما بي نیاز هستند.
سؤال ديگر درباره سريال دليران تنگستان است. آن 

را مي ديديد؟
من در زم��ان کودکي این س��ریال را مي دیدم و هنوز 
هم صحنه  هاي تکان  دهندة آن را به یاد دارم. صبح که 
به مدرس��ه می رفتیم، مي دیدیم که معلم ما برافروخته و 
احساساتي شده و سرشار از ایرانیت براي ما سخنراني 
مي کند. بع��د از انقالب هم چندین بار آن را دیدم. به 
نظرم یکي از ماندگارترین هاي تاریخ سریال س��ازي در 
ایران است و به تعبیر مدرن ها گفتماني در ایران ایجاد 
کرد که هرگز هم تکرار نش��ده و حتي آقاي ش��هنواز 
در کار اخیر خود، روزهاي به  یادماندني،  خواست که 
خ��ودش را تکرار کند اما تکراري بس��یار ابتر بود. آن 
حال و هوا که در آن س��ریال بود دیگر تکرار نش��د و 

نخواهد شد.
گفت وگوي شما با مرحوم منوچهر آتشي را در يکي 
دو ج��ا ديده ايم. در اين گفت وگو چه صحبت هايي 

بين شما ردوبدل شد؟
بله، ایشان مي گفت: » موقعي که آقاي همایون شهنواز 
کارگردان س��ریال تلویزیوني »دلیران تنگستان« کارش 
را ش��روع کرد، من در تهران بودم و اطالع چنداني از 
این موضوع نداش��تم و حتي زیاد او را نمي ش��ناختم. 
ش��هنواز به بوشهر رفته بود و محیط را از نزدیک دیده 
و سپس براساس رمان »دلیران تنگستان« نوشته مرحوم 
محمدحسین رکن  زاده آدمیت، فیلم نامه اي به صورت 
س��ریال نوشته بود. در این مرحله از کار بود که من با 
او آشنا شدم. یعني شهنواز که در بوشهر با نام من آشنا 

شده بود، در بازگشت به تهران، به سراغ من آمد. 
در ته��ران، او فیلم نام��ه را به من داد تا مورد مطالعه و 
احیانًا بازبیني قرار بدهم. قرار ش��د فیلم نامه را بخوانم 
و ببینم چه مشکالت و نارسایي هایي دارد. فیلم نامه را 
که خواندم، اشکاالت فراواني در آن دیدم. یک مقدار 
مس��ائل غیرواقعي در فیلم نامه وجود داش��ت که البته 
در کت��اب مرحوم رکن  زاده آدمی��ت آمده بود. اغراق 
زی��ادي در آن ب��ود که من هم��ه را مقداري اصالح و 
ویرای��ش کردم. بس��یاري از قس��مت هاي فیلم نامه را 
اصالح یا بازنویسي کردم که مورد قبول کارگردان نیز 
قرار گرفت. البته مواردي که فیلم برداري شده بود قابل 
تغییر نبود، پس فقط در دیالوگ ها دست بردم. همگي 
گفتارهاي متن فیلم را نیز من نوشتم. یعني در آغاز هر 
قس��مت از سریال، گفتاري بود که بسیار روشنگر بود 

و همگي آن ها را من نوشته بودم.« 
نکته دیگر درباره سلس��ه مقاالتي ب��ود که از زنده یاد 
آتش��ي در زمان پخش س��ریال در مجله تماشا چاپ 
ش��د و ایشان در این باره گفت: » بله، در تبیین برخي 
مس��ائل اجتماعي و محلي ک��ه منجر به قیام جنوب و 
دلیران تنگستاني بود، من مطالبي نوشتم که حدود 12 

یا 13 ش��ماره بود؛ این سلس��له مقاله در واقع مکمل 
سریال بود.«

دیگر اینکه پرسیدم سهم شیخ عبدالرسول چاه کوتاهي- 
پس حس��ین خان چاه کوتاهي - در این سریال تا چه 
اندازه بود، ایش��ان پاس��خ داد: » سریال که تمام شد و 
نمایش داده ش��د، آقاي شهنواز اصرار داشت که گفت 
وگویي با ش��یخ عبدالرس��ول چاه  کوتاهي، که یکي از 
مع��دود بازمان��دگان قیام بود و مس��تقیمًا در جنگ ها 
ش��رکت کرده بود، داشته باش��د. هدف نیز این بود که 
مي خواس��ت بداند فیلم تا چه اندازه با واقعیت تطابق 
دارد. ش��یخ انتقاداتي بر فیلم داش��ت. مث��اًل در فیلم، 
ف��ردي که در نقش حس��ین  خان چ��اه  کوتاهي بازي 
مي کرد، مردي با قامت متوس��ط بود، حال آن که شیخ 
عبدالرس��ول مي گفت که پدرش مردي بلندقامت بوده 
اس��ت. همچنین یادم است که گفت قسمت اول فیلم 
یعني جنگ هاي رئیس علي ت��ا جنگ چغادک، مطابق 
با واقعیت اس��ت، اما قس��مت دوم آن زیاد درست و 

واقعي نیست.«
آخري��ن س��ئوالم اين بود ک��ه در س��ريال »دليران 
تنگستان« سهم غضنفرالسلطنه که به  هر حال سال ها 
عليه انگلس��تان مبارزه کرد، ادا نش��ده است. برخي 
از منتقدان، اين غفلت را ناش��ي از اعمال نظر شما 
مي دانن��د. نظر خودتان در اين  باره چيس��ت؟ آقاي 
آتش��ي پاسخ داد: » من در س��اخت کلي سریال هیچ 
دخالتي نداش��تم که بخواه��م چیز خاصي را حذف یا 
اضافه کنم. حقیقت این اس��ت ک��ه در کتاب »دلیران 
تنگستاني« از اقدامات غضنفرالسلطنه چندان نامي برده 
نش��ده اس��ت و من هم در آن زمان اطالعات تاریخي 
دقیقي از غضنفرالسلطنه و نقش او در این قیام نداشتم. 
یعني حتي نمي دانس��تم که بعد از جنگ چغادک، چه 
اتفاقات��ي در برازجان افتاده اس��ت. بعده��ا، یعني در 
س��ال هاي اخیر، من این اطالعات را پیدا کردم. اما آن 
موقع که س��ریال در حال تدوین بود و من مي توانستم 
گفتاري در آغاز بنویس��م یا پیشنهادهایي بدهم، اطالع 
نداش��تم. از اص��ل موضوع آگاه نب��ودم. اما این که من 
س��همي در حذف غضنفرالس��لطنه داش��ته باشم، این 
حرف بسیار کودکانه و ساده  اندیشانه است. کارگردان 

سریال زنده است و مي تواند شهادت بدهد.«  
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به نظرم يك�ي از ماندگارترين هاي تاريخ 
سريال س�ازي در ايران است و به تعبير 
مدرن ه�ا گفتماني در اي�ران ايجاد كرد 
كه هرگز هم تكرار نش�ده و حتي آقاي 
ش�هنواز در كار اخير خ�ود، روزهاي به  
يادماندني،  خواست كه خودش را تكرار 
كند اما تكراري بسيار ابتر بود. آن حال 
و هوا كه در آن س�ريال بود ديگر تكرار 

نشد و نخواهد شد.




