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چط�ور وارد عرصه هنر ش�ديد؟ ظاهراً 
تئاتر اولين عرصه حضورتان بوده است. 
بله، تئاتر - مكثي كوتاه و نفس��ي عميق- من از 
شش سالگي تا 50 س��الگي دمادم و يك نفس با 
اين كهن شاهكار تمدن بشري در صحنه و اجرا 
زيسته ام. تئاتر زندگي ام بوده است. خالصه اش 
مي  ش��ود زندگي تئاتري و خواستم َحكي، نامي 
در اين منظومه  بيكراِن خردورزي با هويت خودم 
داشته باشم.  افقم در تئاتر معاصر و متعهد، همواره 
برشت و آرابال بوده اند اما با جهان و باور ديني خود 
كوشيده ام در بازسازي زمانه ام، بي پرت افتادگي از 
اصل و اسب، بي خط و ربِط دلبستگي و وابستگي و 
بازي هاي مرسوم، به آرماني تكيه بدهم و بنويسم 
و نمايش به صحنه ببرم كه تئاتري ديني باشد نه 
ويتريني و توريستي! سال ها سنگ و سد ديدم و 
خودم را خراشيدم اما تفكراتم را به باور معنوي و 
تئاتر آرماني از دست ندادم. چه زماني كه يك دهه  
تمام، تئاتر علمي با كودكان و نوجوانان براي خود 
آنها به صحنه بردم، چه آن زمان كه در حوزه  تئاتر 
مقاومت نفس كش��يدم و كارگرداني كردم و چه 
همه  اين سال هايي كه براي باورم، تئاتر ديني به 
صحنه بردم و چه آن زمان كه با كار در مطبوعات 
فرهنگي و هنري در جايگاه منتقد و پژوهشگر و 
عضو بين المللي I. T. C. I قلم زدم و چه زماني 
كه در توليد تله تئاتر و س��اخت فيلم در جايگاه 
كارگردان حضور داش��تم. اكنون و در سال هاي 
اخير در جامه  يك نويسنده به كشفي از حقيقت 
رسيدم. مي  خواهم باقي عمرم را در حوزه  ادبيات 

شهودي رضوي نفس بكشم و بنويسم. 
چرا اين رويكرد را انتخاب كرده ايد؟

جهان نوشتن، به دور از ش��عارهاي دهان پُركن 
محفلي مطرح مي ش��ود و همواره ذات مقدسي 
برايم داشته و دارد. سال هاست مي   نويسم حتي 
آن زمان كه در صحنه بودم. گواهش 42نمايشنامه  
منتشر شده ام است. گواهش سال ها نوشتن براي 
راديو و تلويزيون است. گواهش رمان هايي است 
كه نوش��ته ام و منتشر شده اس��ت اما حاال فقط 
نويسنده ام.  اصوالً قبل از نوشتن، تالش مي  كنم 
جست وجوي كامل وراي آنچه شنيده ام، اطراف 

شخصيت اثرم انجام دهم. 
نوش�تن كتاب »موقف« نيز به همين 

شكل بوده است؟
اين روش و راه من اس��ت. ابتدا در متون تاريخي 
و روايي در ارتباط با »دعبل« تحقيق گسترده اي 
انجام دادم. دعبل شاعر را همه مي  شناسند، ارادت 
او در قصيده »مدارس آي��ات« مثال زدني و نقل 

مجلس همه محافل ادبي و مذهبي است. با تمام 
اين احوال، اينكه دعبل به عنوان يك انسان با چه 
فراز و نش��يب هايي در زندگي خود مواجه بوده، 
مغفول مانده اس��ت. درس��ت مثل اين است كه 
يك نويسنده يا يك شاعر يا هنرمند، بخش هايي 
از زندگي انساني اش سانسور ش��ده باشد. آنچه 
براي من اهميت دارد، همين سير و همين فراز 
و نشيب ها بود. كس��ي كه مسيري سخت را طي 
مي  كند تا به »مدارس آيات« برس��د. به نظر من 
اين كشف، بس��يار مهم بود.  به روال هميشگي 
خود، داستاني سه خطي دارم كه قبل و بعدش را 
پژوهش هايم مي سازند و به طرحي يك صفحه اي 
تبديل مي شوند. به عبارت ديگر حوادث دراماتيك 
را از عمق جس��ت وجوهايم بيرون مي كشم. به 

شخصيتم بُعد دراماتيك مي دهم. 
دعبل عاشق شعر اس��ت و از قبيله ُخزاعه بيرون 
مي رود، ميان فضاي ادبي بغداد در مسابقه ادبي 
شركت مي كند و در وصف شمشير هارون شعر 
مي سرايد. جايزه اش حكمراني سمنگان است. در 
همان زمان قبيله خزاعه به علت به آب بسته شدن 
كربال به اعتراض برمي خيزند. دعبل در شرايطي 
دوگانه واقع مي ش��ود. تضادي شگفت انگيز كه 
آغاز درام است. تصميم مي گيرد به ديدار حضرت 
ب��رود. وارد مدينه كه مي ش��ود ش��هر را غمزده 
مي يابد. شهري كه شهر حضرت رسول)ص( بوده 
و سرشار از شوق و شور زندگي اينك غريب مانده 
است. خانه امام رضا)ع( را خالي مي يابد و يكي از 
سوزناك ترين اشعار ش��يعي سروده مي شود كه 
»مدارس آيات« نام مي گيرد. سؤال من اين است 
كه چه اتفاقي رخ مي ده��د كه يك نفر به چنين 

موقف و نقطه اي در زندگي مي رسد؟
نگارش رمان موقف به س�فارش ناشر 
بوده يا طرح از طرف ش�ما ارائه شده 

است؟
اصوالً هيچ كدام از كتاب هايم را با پيشنهاد صرف 
از ناشر نمي نويسم بلكه تالش مي كنم با توجه به 
كميت ها و كيفيت هاي آثار داستاني موجود، اثري را 
بنويسم كه در فضاي خالي ادبيات ديني، پيشنهاد و 
نوآوري در خود داشته باشد. دعبل خزاعي براي من 
در رمان موقف اصالً يك زندگينامه داستاني نيست، 
زيرا عميقاً باور دارم آنچه درباره اين شاعر گفته  و 
نوشته اند و باز هم خواهند نوشت، همه از سر ارادت 

و خلوص بوده است. 
چرا س�راغ اين ش�خصيت تاريخي 

رفته ايد؟
اينكه من چرا س��راغ اين ش��اعر رفته ام پاسخ به 

قضاوتي اس��ت كه معموالً درباره شخصيت هاي 
ش��يعي داريم. نبود يك تراز ادبي معاصر و متصل 
نشدن به سرزمين ادبيات و خوانندگان. چرايي اش 
هم برمي گردد به نوع نگاه ما كه بس��يار س��لبي با 
شخصيت برخورد مي كنيم. دعبل خزاعي در رمان 
موقف كه به عنايت انتشارات به نشر منتشر شد، يك 
اَبَر انسان نيست. او عاشق شعر است و بعد عاشق 
قدرت مي شود، اما موقِِف او، سرزمين عشق است 
كه يك سويش زميني و خاكي مي نمايد و سوي 
ديگرش ارادتي ناب به امام زمان خود. اين دوگانگي 
انسان را رشد مي دهد و بالنده مي كند. رمان حاصل 

اتصال و انتقال اين رويدادها و دوگانگي هاست. 
ش�ما براي نگارش چنين رمان هايي 

فعاليت ديگري نيز انجام مي دهيد؟
من براي كتاب هايم عالوه بر جست وجو و پژوهش، 
خيابانگردي و كتابگردي هم مي كنم. اصالً به نظر 
من اين بايد جزو كارهاي مهم يك نويسنده باشد. 
اختصاصاً درباره اين كت��اب بايد بگويم كه حدود 
سال هاي75 يا 76 بود كه بساط يك كتابفروش 
دوره گرد در كوچه مخابرات توجهم را جلب كرد. 
مدارس آيات آنجا بود. در مس��يرم ب��ه حرم آن را 
خواندم. كتاب »وقت كوچ است« در پي خواندن 
آن شكل گرفت و بر اساس »مدارس آيات«. خيلي 
وقت ها ما درباره تصادف و پيشنهاد با هم اتفاق نظر 
نداريم. من اعتقاد دارم هر موضوعي كه ذهن مرا 
مشغول كند، در آن تصادف نقشي ندارد. معتقدم 
اين دقيقاً همان پيشنهادي است كه ذهن من را 
به تكاپو وادار كرده است و جهان هستي از آنجايي 
كه هيچ كار خدا بي حكمت نيست، اين فكر را نيز 
بي دليل به ذهن من نرسانده است. به همين دليل 
دعبل خزاعي در موقف با همه دانسته هاي موجود 
متفاوت اس��ت. چون س��ال ها ذهن مرا به تكاپو 
واداشته بود؛ تكاپويي دروني و بيروني. مي خواهم 
بگويم داستان دعبل، در من سال ها زندگي كرده، 

وارد ذهن من شده، پخته شده، پرورانده شده و به 
بلوغ رسيده است.  و حاال بعد از بيست واندي سال در 
موقف متولد شده است. به باور من دعبل سرنوشت 

همه ماست با همه فراز و نشيب هاي خود. 
خصوصي�ت ب�ارز دعب�ل را در چ�ه 
مي دانيد و چرا براي نوشتن موقف اين 

سبك و فرم را انتخاب كرده ايد؟
دعبل در اش��عارش به باليدن مي رسد، اگر دقت 
كنيد نام فص��ول كتاب برگرفت��ه از اصطالحات 
شعر اس��ت كه در آن فصل، به تناسب گسترش 
پيدا كرده اس��ت.  درباره س��بك نگارش موقف، 
سؤال شما را با پاسخ به اين سؤال مي گويم. سبك 
چيست؟ وراي تعاريفي كه از س��بك هاي ادبي 
مي شناسيم، مي خواهم نگاه خودم را درباره سبك، 
برايتان روشن كنم. همان نگاهي كه در تمام آثار 
من مشخص است. به باور من سبك ها و انتخاب 
آنها توسط نويسنده ها تا حد زيادي به نگرش ها و 
فلسفه زندگي ش��ان بازمي گردد. من ذاتاً انساني 
شهودي هستم. رمان هاي من نيز شهودي هستند.  
رد پاي شهود در تمام آثار من پيداست، چه فانتزي 
بنويسم مثل »اوسنه گوهرشاد« چه ديني بنويسم 
مثل »باِرباران« ي��ا »والدت« و چه هويتي مثل 
»مفتون و فيروزه« و همينطور تمام آثار ديگرم. 
گوته را ببينيد، تغيير نگرش او از »دكتر فاوست« 
تا »ديوان شرقي غربي« كه پس از آشنايي با حافظ 
نگاشته شده كاماًل محسوس است. ناگفته نماند 
خود من هم اي��ن دوره را تجربه ك��رده ام. ورودم 
به ادبيات ديني پ��س از ادبيات كودك و نوجوان 
حاصل همين تغيير نگاه بوده اس��ت.  اين تغيير، 
در لوكيشن اتفاق مي افتد، همان لوكيشن ذهني 
و فيزيكي كه نويسنده در آن نفس مي كشد. دعبل 
هم در موقف اين تغيير را تجربه مي كند ش��اهد 
مثال است براي هنرمندي كه فضاهاي مختلف 
را تجربه مي كند و در موقف نهايي خود كه حب 

خاندان واليت است، مي ماند. 
در چن�د اث�ر اخي�ر مانن�د »آبي ها«، 
»پاريس پاريس« و »داش آقا« شما سراغ 
تاريخ رفته ايد. به نظر شما رمان تاريخي 

در ادبيات ما چه جايگاهي دارد؟
خيلي ها تصور مي كنند موقف يك رمان تاريخي 
اس��ت. در اينكه ژانر تاريخي يك ژانر ادبي است 
كه مي توان در آن رمان تاريخي نوش��ت ش��كي 
نيست. آنچه مهم است اين است كه رمان، تاريخ 
نيست. بگذاريد درباره تاريخ هم با هم گفت وگو 
كنيم؛تاريخ سلسله رويدادهاي متصل به هم طي 
زمان است كه براي مردم نصيحت يا عبرت دارد. 
ما هم روزي جزو تاريخ خواهيم شد همانگونه كه 
بسياري براي ما به تاريخ تبديل شده اند. افرادي 
كه مورخ هس��تند و تاريخ مي نويس��ند فقط به 
نگارش متن ي��ا »text« بس��نده مي كنند، اما 
كسي كه رمان مي نويسد متن يا تكست را به اثري 
انسان شناختي تبديل مي كند. باستر پاسترناك 
مي گويد: »بزرگي نويسنده ربطي به موضوعي كه 
درباره اش نوشته است، ندارد بلكه به اين بستگي 
دارد ك��ه آن موض��وع چقدر نويس��نده را تحت 
تأثير قرار داده اس��ت.« يا به عبارت ديگر چقدر 

نويسنده وقف اثرش شده اس��ت.  از طرف ديگر 
رمان، كاركردش با تاريخ متفاوت اس��ت. تاريخ 
ماهيتش پذيرشي است اما رمان ماهيتي جدالي 
دارد. نادرشاه، در تاريخ تغييرناپذير است اما وقتي 
توس��ط يك نويس��نده به رمان تبديل مي شود 
شخصيتي مي شود اهل جدال و كشمكش. حاال 
مي ش��ود نادر را از گذش��ته به حال منتقل كرد. 

اينجاست كه متن به اثر تبديل مي شود. 
منظورتان از متن و اثر چيست؟ 

بد نيست نگاهي به نظريه روالن بارت در همين 
مقوله بيندازيم. او ن��گاه خود را در نظريه »مرگ 
مؤلف« آورده اس��ت. نظريه  روالن ب��ارت درباره  
»مرگ مؤل��ف« را زمان��ي بهت��ر مي  فهميم كه 
همچون او بين »اثر« و »مت��ن« تمايز بگذاريم. 
در گذش��ته و تا پيش از مطرح شدن نظريه هاي 
پسامدرنيس��م، ب��راي اش��اره به نوش��ته هاي 
ش��اعران، داستان نويس��ان، تابلوهاي نقاشان، 
فيلم هاي فيلمسازان و خالصه آنچه هنرمندان 
خلق مي  كردند، از واژه »اثر« اس��تفاده مي  ش��د. 
امروز در كتاب هاي مربوط به نظريه و نقد ادبي، 
جايگاه »اثر« به شدت مورد بحث است، حتي در 
اشاره به تابلوي نقاش��ي و فيلم سينمايي و ساير 
توليدات هنري. كاربرد اي��ن دو كلمه  متفاوت، 
موضوعي مربوط به س��ليقه نيست و تفاوت آنها 
هم صرفاً تفاوتي واژگاني نيست بلكه حكايت از 
دو رويكرد متفاوت به نقش مؤلف يا پديدآورنده  
ادبيات،هنر و خواننده يا مصرف كننده  ادبيات و 
هنر دارد. اصطالح »اثر« اينطور القا مي  كند كه 
آنچه نويسنده در داس��تان خود نوشته يا نقاش 
در تابلويش كشيده، از درام ساخته شده توسط او 
سرچشمه گرفته است.  متقابالً از اصطالح »متن« 
چنين برمي آيد ك��ه خواننده هن��گام خواندن 
داستان يا تماشاگر هنگام تماشاي فيلم منفعل 
و بيش��تر درگير اطالعات غيرهنري مي ش��ود. 
مي  توان اين نكته را ه��م به مبحث تمايز بين دو 
اصطالح »اثر« و »متن« اف��زود كه »اثر« نوعي 
هاله  تقدس را ب��ه ذهن متب��ادر مي  كند، حال 
آنكه »متن« حال وهوايي مس��تند دارد. به بيان 
ديگر »اث��ر« چنين القا مي  كند كه نويس��نده از 
ش��أن و مرتبه  يك »خالق« برخوردار است و با 
تكيه بر الهام فوق بشري، دست به نوعي آفرينش 
مقدس زده اس��ت. در امر مقدس نيز نمي توان 

مناقشه كرد. 
در صحبت هايتان گفتيد كه نقطه آغاز 
نگارش دعبل به خواندن مدارس آيات 
برمي گردد. اين تنها دليل ش�ما براي 

انتخاب دعبل بوده است؟
هر اثر نويسنده، نشان دهنده دغدغه هاي مختلف 
اوس��ت، بنابراين نگارش رمان موقف نيز تنها به 
دليل خواندن شعر مدارس آيات نيست بلكه در 
تعهد من به ادبيات رضوي است. متعهد شده ام 
كه كاتب بارگاه قدسي امام رضا)ع( باشم. افتخار 
خادمي ايش��ان اين تعهد مرا دوچن��دان كرده 
اس��ت. دعبل هنرمندي است كه هنرش را وقف 
امام رضا)ع( كرده است.  دعبل شخصيتي بحث 
برانگيز دارد. بياييد شعراي شيعي عرب را به طور 
خالصه مرور كنيم. شعر ش��يعي از صدر اسالم 
با سروده حس��ان بن ثابت در روز غدير آغاز شد. 
حجربن عدي در مدح موال علي س��رود، كميت 
بن زيد اس��دي در دوران امويان هم واليت موال 
علي، ماجراي سقيفه، غدير خم و وقايع بسياري 
را دستمايه كار خود قرار داد. واقعه عاشورا هم در 
تمامي اشعار شيعي مي درخش��د. شعراي دوره 
عباس��ي هم مثل منصور نمري، دعبل خزاعي، 
ش��ريف رضي، مهيار ديلمي و ديگران هم بودند 
كه شعرشان ش��يعي بود. ناگفته نماند بسياري 
از شعراي فارسي زبان هم شعر شيعي سروده اند. 

مي خواهم با مرور اين مطالب به اين جمع بندي 
برس��م كه همه اين افراد دوره ه��اي مختلفي را 
در زندگي از س��ر گذرانده اند. مسلماً دعبل هم 
از اين قاعده مس��تثني نبوده اس��ت. او را شاعر 
داربردوش خوانده اند. كسي كه هرلحظه منتظر 
بردار رفتن است آن هم به جرم ارادت به خاندان 

اهل بيت)عليهم السالم(. 
فراموش نكنيم دعبل صله هارون برايش حكومت 
س��منگان را به ارمغان آورد اما از آن گذش��ت و 
همين كشمكش هاست كه او را دعبل مي كند. 
نقطه درخشان دعبل در سرودن »مدارس آيات« 
همين اس��ت. امام رضا)ع( پس از ش��نيدن اين 
قصيده ابياتي را ب��راي تكميل، به ش��عر دعبل 
اضافه مي كنند و اصاًل لقب دعبل را ايش��ان به او 
مي دهند. دعبل با شعر خود به جنگ عباسيان 
مي رود كه دشمنان واليتند. مدارس آيات و اشعار 
دوره درخش��ان زندگي دعبل »اثر« او هستند. 
من در »موقف« درباره اثر دعبل حرف مي زنم نه 
خود دعبل. دعبل هم براي خلق آثارش پرورانده 
مي شود. دعبل هم خالق اثر است. اثري كه در آن 
امام رضا)ع( راز شهادت و پيش بيني شهادت خود 

را به ظرافت در آن مي گنجانند. 
عملكرد فع�االن فرهنگي را در ايجاد 
وضعيت كنون�ي جامعه چق�در مؤثر 

مي دانيد؟
درباره فعاالن فرهنگي جامعه هم ترجيح مي دهم 
به سؤال ش��ما اينگونه پاس��خ دهم كه اول بايد 
بدانيم فعال فرهنگي كيست؟ اگر فعال فرهنگي 
را رسانه بدانيم كه رابط بين هنرمند و جامعه است 
و اولين مسئوليتش شناخت آثار هنرمند است. در 
حوزه نشر بايد پرسيد آيا ناشران آثار منتشر شده 
را مي شناسند و مي خوانند و سپس آنها را توزيع 
مي كنند و آيا مراكز توزيع با آثار، آش��نايي اوليه 

دارند يا آنها را مي خوانند؟ 
متأس��فانه گاهي اث��ر رونمايي مي ش��ود و تنها 
خواننده آن اثر، خود نويس��نده اي است كه آن را 
نوشته است. از سوي ديگر حتي رسانه هاي صوتي 
و تصويري هم كمكي به شناساندن آثار مكتوب 
نمی كنند. مثال مي زنم: در كداميك از آثار سينما، 
تئاتر و تلويزيون اثري از كتابخانه، كتاب خواندن و 
كتابخواني ديده مي شود؟! فضاي تصويري فيلم ها، 
سريال ها و نمايش ها بدون كتاب و كتابخانه است 
و در راديو چنين فضايي خلق نمي شود. نمايش ها 
هم از اين حرمان بي نصيب نمانده اند. گروه هاي 
مختلف كتابخواني هم كه در گوشه و كنار كشور 
به عنوان گعده هاي فرهنگي تش��كيل مي شوند 
هم از اين قاعده مستثني نيستند. نتيجه اينكه 
نويس��نده مي ماند و اثرش و تنها فعال فرهنگي 
خود نويسنده است. س��لبريتي ها هم كه فاجعه 
ديگري هستند. اگر به كتابي اقبال نشان دهند، نه 
به دليل شناخت و مطالعه است كه به دليل نقشي 
اس��ت كه به آنها سپرده شده اس��ت تا به عنوان 
هنرپيش��ه ايفا نمايند. مثال ها فراوانند. از شما 
مي پرسم كدام ورزش��كار كتاب مي خواند؟! در 
اين باب كتابي به نام »فكر مي كنم بازي مي كنم« 
اثر اندره پيرلو بازيكن ايتاليايي است كه خودش 
گوياي تفاوت يك ورزشكار ايراني و اروپايي است. 
يك بازيكن موفق هميشه يك بازيكن كتابخوان 
و اهل مطالعه اس��ت. در باب سينماگران و بقيه 
هم همين قاعده صادق اس��ت كه م��ا نه بازيكن 
ن��ه بازيگر نه ورزش��كار نه س��ينماگر و نه حتي 
سلبريتي كتابخوان داريم. موضوع اينقدرها كه 
فكر مي كنيد پيچيده نيست. مسئله خيلي ساده 
اس��ت؛ما وظايفمان را انجام نمي دهيم. فقط از 
نويس��ندگان انتظار داريم وظيفه ش��ان را انجام 
دهند. من به عنوان يك نويسنده وظيفه ام را انجام 

مي دهم شما را نمي دانم. 

»دعبل« را از عمق تاريخ بيرون كشيدم
گفت وگوي »جوان« با سعيد تشكري نويسنده كتاب »موقف«

متأسفانه ورزشكار، هنرمند و سلبريتی كتابخوان نداريم. رسانه ها هم به معرفی آثار مكتوب نمی پردازند 
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 دعبل خزاع�ي در رمان موقف، يك 
اَبَر انس�ان نيس�ت. او عاش�ق شعر 
است و بعد عاش�ق قدرت مي شود، 
اما موِقِف او، سرزمين عشق است كه 
يك سويش زميني و خاكي مي نمايد 
و س�وي ديگرش ارادتي ناب به امام 
زمان خ�ود. اين دوگانگي انس�ان را 

رشد مي دهد و بالنده مي كند

 من ذاتًا انساني ش�هودي هستم. 
رد پ�اي ش�هود در تم�ام آث�ارم 
پيداس�ت، چ�ه فانتزي بنويس�م 
گوهرشاد« چه ديني  مثل »اوسنه 
بنويسم مثل »باِرباران« يا »والدت« 
و چه هويتي مثل »مفتون و فيروزه« 

و همينطور تمام آثار ديگرم 
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