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آدم هایی که در اکوسیستم حرم زندگی  می کنند،

خیلی دیجیتال هستند

حمیدرضا جعفری

بعضــی آدمها که برای مصاحبه به رساغ شــان می روی، تو 
را به زندگی خودشــان پرت می کننــد و آدمی را می مانی 
که حیران در سال هایی از تالش و کار آدمی تنها و خسته 
می چرخــد. آدم هــای زیادی را پــای میز کشــانده ای. از 
خیلی ها، از زندگی شان پرسیده ای. با بیشرتشان خندیده ای، 
اما کم بوده اند کســانی که اشکت را در بیاورند. مصاحبه 
یــک گفتگــوی دونفره اســت. بیــن آدم هایی کــه کاری 
کرده اند که حاال می خواهند درباره اش بیشــرت حرف بزنند 
یا علمی دارند که می خواهند ترویج اش دهند و آدم هایی 
که کارشــان همین است. نشســن پای زندگی آنها و رسک 

کشیدن به خاطرات تلخ و شیرین شان.
همیشــه به خودم می بالیدم که اجازه نــداده ام در همه 
مصاحبه هایــم مصاحبه شــونده رشــته کالم را در دســت 
بگیرد. همیشــه هروقت که احســاس می کردم باید وارد 
شوم، وارد شــده ام، اما این بار مغلوب شدم. مغلوب یک 
زندگی امام رضایی. امام رضا )علیه الســالم( درست جایی توی 
کاســه ام گذاشت که اصال فکرش را منی کردم. شاید در این 
شــش ســال کار مداوم در جغرافیای امام رضا)علیه الســالم(، 
بزرگرتین ســوال زندگی ام این بود: یــا امام غریب تو من 
را می بینی؟ رفتم رساغ نویســنده ای که مدام امام رضا)علیه 
الســالم( به اش رس می زده و زندگی اش را برای نوشن درباره 

او تأمین  کرده است.

 A4 سعید تشکری نویســنده و کارگردان، با چهار صفحه
اسم کتاب و منایشنامه و رمان و فیلم نامه، درباره زندگی 
هرنمندانه اش، در اکوسیســتم امام رضا)علیه الســالم( صحبت 

کرد.

* دوست دارم مصاحبه باشــام جور دیگری تنظیم شود. 
می خواهم شــام داســتان کارهای خودتان را برای من و 

مخاطبان این نرشیه روایت کنید؟
** در زندگــی یك قانونی وجــود دارد، به نام قراردادهای 
جــر و اختیار. كه خداونــد رس راه آدم قرار می دهد. در 
آن مسیر، انسان راه خودش را پیدا می كند. یعنی تصادف، 
ولی در ذهِن ما، تصادف معنا پیدا می کند؛ شــاید ناِم بهرت 
آن، پیش آمد هاِی خدادادی باشد. پیش آمدها، در واقع این 
فرصــت را بــرای ما ایجاد می كنند تــا راه خودمان را پیدا 

كنیم.
 من شــش ســامل بود. در شــهری بــه نام قوچــان زندگی 
می كردیم. انتهای باغ ملــی قوچان، یك كتابخانه ی كودك 
بود، كه در کودکی، از آنجا رد می شــدم و آن را می دیدم. 
یــك روز، كامال تصادفی، خامنــی در خیابان تصادف كرد.  
كسی كه به او زده بود، به من گفت خودت را به نگهبان 
کتابخانــه ی كودك برســان و این كلید را بــه او بده. من 
هــم ایــن كار را انجــام دادم. در آنجا فهمیــدم آن زمان 
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)ســال )ســال 1348( یك گروه تئاتر از تهــران آمده اند و 
می خواهنــد در کتابخانه ی کودک، کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانــان قوچان،  تئاتر اجرا كنند. کارگردانش 
جعفــر والی بود. به طور اتفاقی از من خواســت تا نقش 
بچه شــش ساله ای را در منایش شان بازی کنم. آنها در هر 
كتابخانــه ای كه می رفتند، یک بچــه را انتخاب می كردند، 
تــا نقش کــودک را بازی کنــد. این نقش را اجــرا کردم و 
این اولین آشــنایی من با تئاتر بود. من از شــش ســالگی 
تا شــانزده ســالگی، در كانــون پرورش فکــری كودكان و 
نوجوانان، در قوچان و مشــهد و تهــران، تئاتر کار کردم.  
تا اینکه به عنوان تنها مربی عضو كانون، مشــغول به کار 
شدم. در واقع دو نوع مربی در كانون داشتیم. یک گروه  
مربیانــی بودند كه حقوق می گرفتنــد و  یک گروه دیگر 
هــم مربیانی بودند كــه در كانون عضو بودنــد، ولی به 
دلیــل تجربه و توانایی شــان، کار مربی گری را هم، انجام 
می دادنــد. در تهران یك دوره دو- ســه ســاله رفتم پیش 
آقای غریب پور و تحت نظر یك گروه تئاتر لهســتانی كه 
به ایران آمده بودند، دوره دیدم. به عنوان مربی تا ســن 
هفده سالگی توانستم در كانون فعالیت كنم. چون از سن 
هفده ســالگی به بعد، دیگر كانون رضیب سنی داشت و 
منی توانســتم در کانون فعالیت کنم. پس درس خواندم و 
طبیعتا ایــن كار را ادامه دادم. یعنی در حقیقت این طور 
می  شــود گفت كه من در ســنین پایین به هیچ عنوان در 
فضای حرفه ای تئاتر مشهد به  جز كانون، كار تئاتر نكردم 
و خوشــحامل كــه این اتفاق افتاده اســت. چون احســاس 
می كنم، اگر آن مسیر طی منی شد، به سالمت منی گذشتم.  
می توانم بگویم به سالمت دوران كودكی و نوجوانی ام را، 
بــه جهت حرفه ای و اخالقی و روش های آموزشــی كه در 

تئاتر کانون صورت می گرفت، طی كردم. 
بــا آدم هــای بزرگــی كار كــردم. مــا در حقیقــت گروه 
تئاتــر كوچكی را پی ریــزی كردیم و همه نــوع منایش را 
در اســتان ها بــه صحنــه بردیم. اصــوال تئاتر كــودكان و 
نوجوانــان اگر تاریخچــه ای دارد، اگر ســازماندهی دارد، 
مدیون كتابخانه های كودك اســت كــه امروزه همه آن را 

می شناسند.

وضعیت آموزش تئاتر در آن دوران چگونه بود؟
در آن دوره ما مربیان ایتالیایی داشــتیم، مربیان لهستانی 
داشــتیم، گروه های سیار داشــتیم. همه نوع منایش  اجرا 
می شــد. به جایی رســید كه از دل آن همــه تجربه، یک 
جریان ایجاد شــد. فراموش نكنیم كــه آن موقع، ما ادامه 
یك جریان نبودیم، بلکه به وجودآورنده یك جریان بودیم. 

تئاتر کودکان و نوجوانان از دل این تالش، زاده شد. 
 در آن دوران، مــن دو تا فیلم هم بازی كردم. نخســتین 
داســتان هایم در مجالت پیك كانون منترش شــد و دو سه 
دوره هــم، به عنوان عضو برتر كانون انتخاب شــدم. یك 

دوره ده ساله بسیار ارزشــمند، از شش سالگی تا شانزده 
ســالگی داشتم. برایم همیشــه جذاب بوده و هست. در 
واقع اگر كودكی كردم، اگر نوجوانی كردم، اگر مدرســه ای 
رفتم، همــه اش در این فضای اَمن بود. فراموش نكنید كه 
قبــل از انقالب، چــه دورانی بود. دورانــی كه بچه ها در 
كوچه بزرگ می شدند، محیط رُشد من، محیط كتابخانه ای 
بــود. آثاری هــم در آن دوران كارگردانی کردم. دو كار از  
برتولت برشت،  نویسنده ی نامدار آملانی، پنج منایش نامه 
هم خــودم نوشــتم و کارگردانی کردم و چنــد مجموعه 
منایش كه بازنویسی آثار منایشی منترش شده كانون بودند. 
همه این کارها در ســطح كتابخانه های كودك کُل كشــور 

اجرا شد. 
وقتی وارد محیط دانشــگاهی شــدم، نگاهم تغییر كرد و 
احساس كردم تئاتر آموزشــی و آزمایشگاهی كه در تئاتر 
كانــون اتفاق افتاده اســت، باید در فضــای حرفه ای قرار 
بگیرد. از ســال 62 و 63 تا سال 70، به عنوان نویسنده و 
کارگــردان، در فضاهای حرفه ای تئاتر مشــهد و تهران كار 
كــردم. منایش نامه هایی كه كار كردیم، در جشــنواره های 
مختلــف، رشکــت کــرد و بســیاری از آنها، نیــز به چاپ 
رســید. می خواهم بگویم كه این دوره دوازده – ســیزده 
ســاله آغازین مــن، برایم جریان ســاز بوده اســت. خیلی 
جالب اســت كه هر وقت كســی از من سوال می كند كه 
شغل شام چیســت؟ من جواب می دهم نویسنده هستم. 
شغل های دیگری هم داشته ام، پست ها و مسئولیت های 
مختلفی، که همه گذرا بوده و هستند. ماندگار نیستند و 
برای من، تنها شــغلی كه ماندگار است، نویسندگی است. 
اگر مصاحبه های من را در طول آن ســالها خوانده باشید، 
می بینید که از هامن ســالها هــم آرزوی من این بوده كه 
نویســنده بشــوم. پس امروز بــه آرزویم رســیده ام. فكر 
می كنم كارم را خوب انجام داده ام. یعنی ارتباط مستقیم 
بــا مخاطــب دارم، كه تا حاال مداوم انجام می شــود. ولی 
این مهم چگونه انجام شــده اســت؟ یک پیشامد در سال 
48، من را به جهان بســیار باشــكوه تئاتر پرتاب کرد. اما 
چگونه شــد كه در این جهان باشكوه، با منظِر تئاتر دینی 

قرار گرفتم؟ 
چیزهایی کــه می گویم، چون وجود دارند و زندگی من را 
به لحاظ حرفه ای ساخته اند، اصال شعار نیست. این اتفاق 
افتاده و به عنوان یک جریان فکری، مطرح است. چگونه 
می شود این مسیر را طی كرد؟ همه ما در زندگی فردی مان 
دنبال قدرت هستیم. حاال این قدرت، گاهی معنوی است 
و گاهی بازدارنده. ولی زمانی، قدرتی با ما گفتگو می كند. 
یعنی فطرت آدم را می تواند مورد پرسش قرار بدهد. سال 
70 منایشی به نام قاصدك كار كردم و به شهر ساری بردم. 
در مســیر، تصادف سختی كردیم و سه نفر از بازیگران ما 
كشته شــدند. خداوند، قرین رحمتشان سازد، همواره. آنها 
را در حرم مطهر دفن کردند. روز مراســم هفتم،  مسجد 
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گوهرشــاد در حال بازســازی و بنایی بود و حسابی آنجا 
شلوغ بود. آنقدر كه یك نفر باالی یكی از این جرثقیل های 
بنایی رفته بود و برای جمع صحبت می كرد. در آن رشایط 
یك لحظه از خودم پرسیدم اگر اینها یك منایش دینی بازی 
كرده بودند و كُشته می شدند، آیا باشكوه تر نبود؟ و اینكه 
آیا روزی روح  اینها از من نخواهند پرسید كه آقای تشكری 
به عنوان اســتاد ما بگویید، آیا این منایش شام، ارزش این 
را داشــت كه ما جامنان را از دســت بدهیم؟ من خیلی با 
رصاحت صحبت می كنم. آیا منایش تو آنقدر می ارزید كه 
مــا جامنان را بدهیم؟ در حقیقت من دچار یك تشــویش 
عظیم شــدم. مراسم هفتم متام شــد. نذر کردم چهل روز 
به حرم بروم، تا به آرامش برســم. از امام هشتم)علیه السالم( 
راه حــل خواســتم. دیگر هــر روز، هر صبــح گاه به حرم 
می رفتم. بعد از بیســت و پنج روز، آقایی با لباس آستانه 
آمد و گفت: من هر روز دارم شــام را می بینم. شــام من 
را می شناســید؟ گفتم: نه. گفت: می دانید حراست آستان 
قدس رضوی شــام را كنرتل می كند؟ گفتم: نه. گفت: چون 
هــر روز صبح می آیی، کنار منر امام زمان، در شبســتان 
مســجد گوهرشــاد می نشــینی، می نویســی و می روی، 
می نویسی و می روی. حاال به من گفتند برو این شخص را 
پیگیری كن و ببین چه كسی است؟ مرد خادم به مسئوالن 
حراســت گفته بود، که من همكالسی او هستم. بعد من 
همین ماجرای تصادف را برایش تعریف كردم. با همدیگر 
از  صحن گوهرشــاد داشتیم می آمدیم بیرون، که یك مرد 
كامال روستایی، پابرهنه، دســتش را روی کاشی فیروزه ای 
مسجد گذاشت، گفت: من از این زن مغول كه این مسجد 
را ســاخته كه بدتر نیســتم. كار او را راه انداختی. یا كار 
مــن را راه می اندازی، یا دیگر به خانه ات منی آیم. من در 
مقدمه رمان "بار باران"  که تا به حال دوبار تجدید چاپ 
شده و کتاب برگزیده رمان سال 1387 و کتاب برگزیده ی 
ســال رضوی ســال 1388شــده، عین همین واقعه را نقل 
كردم. من به آن دوســتم گفتم در مورد چه كسی صحبت 
می كند؟ گفت در مورد گوهرشــادخاتون، سازنده مسجد 
گوهرشــاد. احساس کردم بعد از بیســت و پنج روز، امام 
رضا)علیه السالم( با من حرف زد. كه حاال اثری را كه می خواهی 
بنویسی، بنویس. دیگر راه را پیدا كردم. یعنی بعد از آن 
بیســت و پنج روز، كه من باید چهــل روز در حرم 
بیتوته می كــردم، به تحقیق در مورد ســاخت 
مسجد گوهرشاد رسیدم. یك روایت عامیانه 
داریم كه پرسی عاشق گوهرشاد بیگم 
می شــود و گوهرشاد او را به حرم 
می فرســتد و به او می گوید 
اگــر چهــل روز در آنجا 
همرست  من  مبانی، 
در  و  می شــوم 
بعد  واقــع 

از آن چهل روز، جوان به یك زندگی معنوی می رسد. 
شــاید"هفت دریا شــبنمی" اولین منایشی بود كه در تاریخ 
ادبیــات ایران به حرم امام رضا)علیه الســالم( به شــكل بســیار 
ارتبــاط برانگیزی پرداخته بود. در ســال 1375 منترش شــد 
و  گروه هــای تئاتر زیادی در اقصاء نقاط کشــور آن را اجرا 
کردند. آماری که از اجرای این منایش دارم، حدودا بیست و 

پنج گروه منایشی بوده است. 
ســال 75 این منایش نامه توســط دفرت تولید منایشنامه های 
مذهبــی، مرکز هرنهای منایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، منترش شــد. ســید بزرگوار ما، آقای ســیدمهدی 
شــجاعی، مســئول انتشــارات منایشــنامه های دینی مركز 
هرنهای منایشــی وزارت ارشاد بود. برای گرفن حق التالیف 
آن، امكان ارتباط با آن مجموعه را نداشــتم و چون شــغل 
دیگری نداشــتم به حق التالیف آن از جهت زندگی روزمره 
خیلی نیازمنــد بودم. اولین كتابی هم بود كه از من منترش 
شــده بود. آنقدر این آمد و شــدها تكرار شد، كه دیگر من 
برای گرفن حق الزحمه به استیصال رسیدم. جالب است كه 
یك غروب جمعــه، وقتی به حرم می رفتم به دســتیارم كه 
همراهم بود، گفتم من بابت دوســالی که روی "هفت دریا 
شبنمی" کار كردم، حتی یك ریال هم نگرفتم. در یك تنگنای 
بسیار فوق العاده بودم. داشتم در حرم مناز می خواندم، یك 
نفــر به من گفت، قبول باشــد. وقتی برگشــتم، دیدم آقای 
شــجاعی کنار من در حرم نشسته است. حاال ایشان احوال 
من را می پرســید و من گریه ام گرفته بود. گفت: چی شده؟ 
گفتم: من غیبت تان را كردم، و موضوع این گونه بوده است. 
گفــت: اصال، من برای این آمده ام كه مشــكل شــام را حل 
كنم. گفتم: چطور مگر؟ گفت: من قرار نبود كه به مشــهد 
بیایم. یكی از دوســتان بلیط داشــت، گفــت من منی توانم 
بروم، تو برو. می بینی که مامور بودم بیایم تا مشــکلی حل 
شود. خندید و گفت: دستور موالیامن است. در آنجا بود كه 
احســاس كردم در این بارگاه چیزی گُم منی شود. اما اگر دیر 
می شود، به خاطر این است كه تو به این نتیجه برسی. كسی 
تو را می بیند. كسی مراقب توست، كسی صر و تحمل تو را 
محك می زند. آیا می شــكنی؟ بعد از آن، صاحب متام آثاری 
كه نوشــته ام، امام رضا)علیه السالم( هستند. دو نوع کار در آثار 
من هست. آثاری كه به حوزه دفاع مقدس مربوط می شود، 
كه باز هم در متام آنها امام رضا)علیه السالم(به شكل موثر وجود 

دارد و آثاری كه اسطوره ای است.
در متام این سالها، به عنوان آدمی كه زندگی اجتامعی دارد، 
من هم شغل هایی داشتم كه هیچ ارتباطی به نویسندگی 
نداشت، ولی كامكان خودم را نویسنده می دانستم. یعنی 
اگر تئاتر كار  كردم، بیشــرت به نرش آن فكــر كردم. به این 
فكــر  كردم كه با اجرای آنهــا، یک نارش دیداری مثل تئاتر، 
می توانــد این منایشــنامه ها را به گوش مخاطب برســاند. 
در حقیقــت ما در عرصه تئاتر خصوصی، كامكان مشــكل 
داریــم. تئاتر ما، تئاتری دولتی اســت. امروزه تئاتر دولتی 
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خیلی خوب شده اســت. چون دیگر كارمندی نیست. ولی 
در آن زمــان، در دهه هفتاد یا شــصت، بودجه ریزی كار 
هرنی، در اختیار بخش دولتی بود. اگر شام كارمند بودید، 
می توانســتید كار بكنیــد. یعنــی كارمند یــك وزارتخانه، 
امكانات آن وزارتخانه را در اختیار خودش داشــت. شاید 
جزء معدود کســانی باشم که بیشــرتین تله تئاتر آثارم  از 
تلویزیون، پخش شــده است. در حقیقت من فكر می كنم 
ایــن بیوگرافــی، متفــاوت از بیوگرافی های دیگر اســت. 
معموال می گویند فالن روز به دنیا آمدم، اما به دنیا آمدن 
من، ســه بار اتفاق افتاده است. یك بار در سال 1342 در 
قوچان که فرزند محمد و محرتم هســتم. خدا رحمتشــان 
کند.  یكبار در ســال 1348 كــه در جهان تئاتر تولد یافتم 
و یك بار هم در ســال 1370 در مســجد گوهرشــاد حرم 
امام رضا)علیه الســالم( که تصمیم گرفتم آثار ویژه برای ایشان 
بنویســم و بســازم. هامن طور كه در مقدمه ی رمان "بار 
بــاران"  هم گفته ام، متام آرزویم ایــن بوده كه یك روزی 
مــن را به همین نام بخوانند.  خادمــی  كه كارش كتابت 

این بارگاه قدسی بود. 

* كمــی از ســختی های كار بگویید. ایــن اتفاقی بود كه 
شــخصا برای شــام افتاد و شــام را به تعبیــر خودتان به 
جهــان برگرداند و باعث زندگی مجددتان شــد. اما شــام 
در این مدت چه ســختی هایی برای داســتان  نویســی و 
منایشنامه نویسی درباره امام رضا)علیه السالم(متحمل شدید؟ 
** مــن فكر می كنــم االن  به هســته ِی  اصلی بحث مان 
می رســیم. ببینیــد مدت های مدیدی اســت کــه در این 
رسزمیــن، هر بار می خواهیم درباره یكی از افراد صاحب 
نظــر صحبت كنیــم، دچار این می شــویم و فكر می كنیم 
زندگی شــهودی، زندگی اســت كه فقط مربوط به همین 
آدم هاســت. و آثار شــهودی، به دنیای قدیم تعلق دارد. 
چــون ما تجربه زندگی شــهودی را نداریــم، به آن نزدیك 
نیســتیم. فكر می كنیــم آدم هایی كه از زندگی شــهودی 
حــرف می زنند، در واقع از چیــزی صحبت می كنند كه ما 
آن را منی فهمیم. و چون ما منی توانیم معاوضه اجتامعی و 
معــارص برای آن قرار بدهیم، آثار آنها را غریب می دانیم. 
پــس بیاییم یك بــار در یك مصاحبه، پــرده از این حقایق 
برداریــم و از همــه نشــانه گذاری ها، همــه غربت ها و  
قربت هــا و همــه آن چیزهایــی كه َجفــا در حق زندگی 
شهودی اســت، صحبت کنیم. تا زمانی كه كسی این پرده 
را پس نزنــد، باورپذیری به جهان ادبیات دینی، به جهت 
ارتبــاط بــا مخاطب حرفــه ای موفی منی شــود. بیایید به 

نگاتیو، نور مالیمی بدهیم تا از ظهور به ثبوت برسد.  
معموال ما می گوییم كه روز با آفتاب آغاز می شــود. حاال 
این آفتاب، برای هركســی یك طوری اســت. مثال یك نفر، 
آفتاب اش ســاعت هفت صبح است، برای یك نفر، ساعت 
یازده است. یا یك نفر اصال آفتاب اش، ماه  آسامن است. 

 مثــال می زنــم. ما 
معموال در شــب های 

بایــد  مشــخصا  خاصــی، 
آجیــل بخوریــم! ایرانی ها به 

آن شــب چله یا یلدا می گویند. در 
صورتی كه این اصطالح اشتباه است. در 

واقع صحیح آن "شــب چرا" است. چراگاهی 
شب است. در قدیم شــبانان، گوسفندان را می 

بردنــد چرا یــا در وقت  شــب چرا. خودشــان برای 
همدیگر قصه می گفتند. و اولین گزارش هایی كه در مورد 
سلسله الذهب وجود دارد، توسط شبانان گفته شده است. 
یعنی شــبانان، گوسفندان را به شب چرا می بردند و در آن 
شــب چراها داستان زندگی حرضت رضا)علیه السالم( و حدیث 
سلســله الذهب را برای همدیگر نقــل می كردند. و با این 
نقل ها، توسط شــبانان مختلف، به صورت شفاهی، سینه 
به ســینه می رفت و نقل می شــد. قبل از آمدن اسالم هم 
در ایران، شــب چرا وجود داشــته. یعنی باز هم شبانان یا 
گوســان ها یا نقل خوان هــا در حقیقت این عمل را انجام 

می دادند. 

شــب این آدم ها، در حقیقت روز بوده اســت. یعنی شب 
گوســفندها را  به شــب چرا می بردند. در وقت آمدن روز 
مناز می خواندند و عبادت می كردند. آفتاب که می زد، آنها 
را بــه آغل می بردند و بعــد می خوابیدند. یعنی روز آنها، 
شبشــان بوده و شبشان روز بوده اســت. حاال از این جا 
می خواهم بگویم، این افراد كه تعداد كمی نیستند، هنوز 
هم چنین زندگی دارند. آثــار زیادی  محصول این ارتباط 
زمینی و آسامنی است. ادبیات مكتوب و شفاهی دینی ما 
می شود، زندگی شــهودی!  خواجه عبدالله انصاری وقتی 
می خواهد شــب را توصیف كند، می گوید: شــب پَرده ِی 
عصمت است، جذبه ی رحمت است، باغ یقین است، پناه 
انبیاء اســت. در حقیقت این شبانی و این شب، باالترین 
و ارزنده تریــن قســمتی اســت كه نویســنده جامعت با 
آن زندگی می كند. خب حاال با شــبی كه برای نویســنده، 
روز است، چه كســانی َدمخور هستند؟ چه زندگی صورت 
می گیرد، جز زندگی شــهودی؟ یعنی شــاهد این شب چه 
كســی است؟ صاحب این شب، چه كســی است؟ خداوند 
در قرآن به حرضت رســول)صل اللــه علیه و آله وســلم( می فرماید: 
»اگر می شــد كه من مناز شــب را برای همه افراد سخت 
نكنــم، برای همه این كار را می كردم. ولی به تو می گویم 
كه این كار را انجام بده یا رســول. چرا این را گفته؟ چون 
در حقیقــت، خود حرضت خداوند جل جالله شــاهد آن، 
شــب است. شام اگر بخواهید یك رمان در مورد مناز شب 
بخوانیــد، وجود ندارد. اگر بخواهیــم یك كتاب غیرفقهی 
در مــورد آن پیداکنیم، وجود نــدارد. فقط آن اصولی كه 
مناز شــب بر آن وارد می شود، وجود دارد. هیچ اثر ادبی 
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و هــرنی در مورد آن وجود ندارد و مــن بارها، هر وقت 
با دوســتان در مورد آن صحبت كــرده ام، گفته اند خودت 

بنشین و این را بنویس. 
من این طور، شــب را سالهاســت طــی می کنم. صبحگاه 
بلند می شــوم و به حرم می روم. ســالمی عرض می كنم و 
با این احســاس که، ایــن آخِر روز من اســت. اما زندگی 
مــن در حقیقت تعطیل منی شــود. یعنــی هفت صبح به 
زندگــی اجتامعی باز می گــردم و گویی متــام این زندگی 
غیب می شــود. انگار كه من بــودم و خودم!  خودم بودم 

و خدایم. بی هیچ شاهدی. شاهدم فقط آثارم هستند.  
من از ایــن صبح گاهان، به حرم رفن هایم، خیلی اتفاقات 
لطیــف و لطیفــه وار دیــده ام و می بینــم. مثــال وقتــی 
كفشــداری ها عوض می شــوند، یکی به من گفت: برادر، 
شام خیلی گرفتارید كه هر روز به حرم می آیید. یا دیگری 
به من گفت: یك مشكلی در شام وجود دارد كه آقا جواب 
شــام را منی دهند! مــن از این لطایف زیاد شــنیده ام. از 
ایــن صحن به آن صحن می روم. در این بده و بســتان ها، 
اتفاق هــای زیادی افتاده اســت. خیلــی آدم می بینم. در 
حــرم یك جغرافیا وجود دارد. یك تاریخ وجود دارد. و یك 
منظومه وجود دارد. و اصال یك اكوسیستم وجود دارد، به 
جهت حیاتی. كه آدم ها در آن اصال آنالوگ نیستند، خیلی 

دیجیتال هستند. 
من به یك منونه اشاره می كنم. جیب مرد عربی را روبروی 
رضیح زده بودند. در صحن مســجد گوهرشــاد داد می زد 
كه ای امام رضا)علیه الســالم(، تو چرا اینقدر مهربان هستی؟! 
اگــر ایــن آدم در كربال یا حرم حــرضت عباس)علیه الســالم(، 
جیــب مرا زده بود، حرضت ابوالفضل)علیه الســالم( گردن این 
شــخص را می زد.  چرا تــو اینقدر مهربان هســتی كه به 
دزد هــم پناه می دهی. ببینید این مرد، خشــم خودش را 
نســبت به دزد، چگونه با مهر و رأفت امام رضا)علیه الســالم( 
آمیختــه بود. تقریبا متام آثاری كه من نوشــته ام، محصول 
دیدارهای شــفاهی با این آدم هاست. یعنی قهرمانان من 
كامال زنده اند. تازه و شــاداب و معارص. من شــاهد بودم 
كــه زنی در جلــوی پنجره ی فوالد، بچه اش را گذاشــت و 
گریخت و زن و شــوهر جانبازی آمدنــد و گفتند كه این 
بچه را امام رضا)علیه الســالم( به ما داده اســت و نزاعی را كه 
وقتی آن زن برگشت و گفت بچه ام را می خواهم و آنها 
گفتند كه این بچه ماســت و كار بــه كالنرتی حرم 

كشید. من فهمیدم كه چه جایی است اینجا. 
خــب كجا این افراد را می تــوان پیدا كرد؟ 
ایــن جنــس آدم هایــی را كــه توبــه 
می كنند و برمی گردند و می گویند 
هــردو  باشــیم.  هــم  کنــار 
تجربه بچه دارشــدن پیدا 
می كنند. همین  اآلن 
دو  ایــن  هــم، 

تــا خانواده، با یك بچه در حال زندگی هســتند. آن زن و 
شوهری كه جانباز بودند و بچه دار منی شدند و آن زنی كه 
شــوهرش مرده بود و پناه نداشت. بچه اش را گذاشته بود، 
تا بتواند از هر راهی، زندگی اش را به ســامان برساند. اما 
هنوز كه هنوز است، در حال زندگی كردن با هم هستند. 
بی قدم در راه کج. من حتی فیلم این اتفاق را هم ساختم. 
در حقیقت صاحب اش، كســی جز حرضت رضا)علیه الســالم( 
نیســت و خانه حرضت، خانه ای اســت كه در آن پُر است 

از این شگفتی ها. 
خب در اینجا، من این زندگی شهودی را تجربه می کنم. این 
را منی توانم نفی كنم كه در حقیقت همه ی آثارم شفیع و 
شافعی جز حرضت ندارند. مثالی عرض می كنم. سال های 
78 و 79 ســال های خیلی تلخی برای مــن بود. تقریبا در 
انســداد کامل مالی بودم. امكان زندگی به شكل حرفه ای 
وجود نداشــت؛ از نظــر هرنی عرض می كنــم. جامعه به 
دالیل سیاســی و جابجایی هایی كه صورت گرفت، متالطم 
شد. من احســاس كردم به هوایی دیگر نیاز دارم. هجرت 
به تهران باید صورت می گرفت. منی توانســتم به حیات با 
این رشایط ادامه بدهم. از حرضت کمک خواســتم که مرا 
از خانــه ات مگیــر یا مــوال. مرا از این صبــح و حال، جدا 
نکن. از ســوی دیگر پُر بودم از گفــن. از روزنامه نگاری 
تــا تئاتــر و تلویزیون، که مرکز فعالیت مــن بود. همه به 
ســمتی می رفت که من امکان فعالیت نداشتم. حتی فكر 
 كردم، جایی را پیدا كنم كه فقط داســتان كوتاه بنویســم. 
چون همیشــه معتقدم كــه روزنامه ها، داســتان كوتاه را 
بیهوده منترش می كنند. داستان كوتاه یك اثر هرنی بسیار 
فوق العاده است كه وقتی در روزنامه های ما قرار می گیرد 
)چــون روزنامــه، مرصف روزانــه دارد(، تأثیــر خودش را 
ندارد. ســخت و َصعــب، روزگار می گذراندم. تقریبا صبح 
و شــبم، در حرم می گذشــت.  غم نان، عــذری برای فرو 
ریخن هرنمند نیســت!  جمله ی هیچکاک بزرگ را با کمی 

تغییر گفتم. 
شــب بود. در صحن ســقاخانه، آقایی به من گفت: شــام 
می دانیــد قر حاج آقــای نخودكی كجاســت؟ گفتم: بله. 
گفت: می شــود من را بریــد رس قر ایشــان؟ گفتم: بله. 
در داخل صحن كه می رفتیم از من پرســید: شام مشهدی 
هستید؟ گفتم: بله در مشهد زندگی می كنم. گفت: چقدر 
پــول می گیری كه یك روز صحن هــای اماكن متركه را به 
مــن معرفی كنــی؟ گفتم: در یك روز؟ گفــت: بله. گفتم: 
باشه.  من یك روز را با این آدم رشوع كردم، متام صحن ها 
و آدم های بزرگواری را كه اینجا دفن شــده اند را نشــانش 
دادم. می گفت: مــن منی خواهم رساغ هیچ كدام از ُخدام 
بــروم. می خواهــم یك آدم مشــهدی كه هیچ وابســتگی 
اداری ندارد، به من نشــان بدهد. )در حقیقت می گفت، 
من می خواهم یك مشــهدی را تســت كنم كه آیا اینجا را 
می شناســد یا نــه؟( از حاج آقای نخودكــی رشوع كردیم. 
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گفت: اصال ایشــان چه كســی بوده است كه مردم، بر رس 
قــر او می روند و نذر و نیاز می كنند. گفتم: ایشــان اهل 
اصفهان بودند. به مشهد می آیند و... داستان زندگی آقای 
نخودكی را برایش توضیح دادم. و به این جا که رســیدیم، 
گفــت: اینهایی كه تو می گویی، جایی منترش شــده، یا  از 
اطالعات خــودت می گویی. گفتم: نه، من می گویم. چون 
تحقیق میدانی کرده ام. بعد از هفت یا هشــت ســاعت، 
تازه فهمید كه من محقق و نویسنده ام و من هم فهمیدم 
كه او مســئولی اســت در رادیو تهران. حاال شــام باورتان 
می شود كه من به یك باره از فضای مشهد، به فضای رادیو 
تهران پرت شــدم كــه در آنجا فقط یكرسی منایشــنامه و 
داستان رادیویی بنویسم برای مخاطبانی كه دوستدار این 
گونه از داســتانها هســتند؟ هامن اتفاقی که افقی تازه را 
برای من گشود. در مشهد و حرم باش، اما برای تهران کار 
کن. من به قم رفتم، به كاشان، به مشهد اردهال، به شیراز 
و به متام شــهرهایی كه خاندان حرضت رضا)علیه الســالم( در 
آنجا مدفن شــان بود و در حقیقت در این جهان گســرتده 
خاندان حرضت رضا)علیه السالم(، رشوع به نوشن، برای رادیو 

و قصه های شب رادیو کردم. 
خب، حاال ســوامل این اســت كه، آیا می شــود این مســیر 
را مكانیكــی طــی كنیم؟ یعنی یــك آدم تصمیم بگیرد كه 
این گونه زیست كند و برای حرضت رضا)علیه السالم( بنویسد؟ 
مگر می شود این مشــقت در زندگی شهودی طی نشود؟ 
یعنی بحثی كه اول عرض كردم. آن تصادف و پیش آمدها، 
تصادف هایی نیستند كه ما فكر كنیم، می توانیم خودمان 
بــه وجــود آورنده شــان باشــیم. در حقیقــت این هامن 
تقدیری اســت که عــرض كردم. خداوند بــه آدمی هدیه 
می دهــد. ُمقــدرات و ُمدبرات. تقدیر و تدبیر. شــهودی 
می  شــود، یک واقع گرایی مداوم و الهی. فیلسوفی به نام 
روروتی می گوید تصادف، پیشامد و بازی، اَمیالی هستند 
كــه آن اَمیال، در حقیقت آدم ها را به ســمتی می برند كه 
جوهرهاِی فطرِت فرد آشــكار  شود. یعنی در حقیقت آنها 
اتفاقی نیســتند. اتفاق های پیش بینی شــده ای هستند كه 
فرد منی داند هامن پیشامد است. یعنی نسبت به مسیری 
كه شــام می دوید كه طی كنید، اینها ســنگ نیســتند. در 
حقیقت تو را از سنگ دور می كنند. سد نیستند، برعكس 

آن عدد صد هستند كه تو را به كعبه می رسانند. 
توضیح دادم كه از ســال 70 تا 78 یك نوع سلوك داشتم. 
از سال 78 جهان من باز شد. یعنی نوشن برای رادیو آغاز 
شــد و من رشوع كردم برای رادیــو كار كردن. هم زمان با 
كار رادیو، آثار دیگرم نیز منترش  شــد. "وصل هزار مجنون 
" به چاپ رســید، "دســت هزار غریب" به چاپ رسید. و 
من ناگهان با مخاطبانی روبرو شــدم كــه تا امروز با آنها 
ارتباطــی نداشــتم. مثال خانم نابینایی بــه من زنگ زد، یا 
آقایی از یكی از روســتاها زنگ  زد. مثال یادم هست وقتی 
رسیال "وقت خوب مصائب" پخش شد، شاید بدون اغراق 

پخــش  ایــن 
رسیــال را رادیو، 

پانزده بار تكرار كرده 
و هر بار كــه این رسیال 

پخش  می شــد، بــه من تلفن 
شــده بود. افــراد مختلفی به من 

زنگ می زدنــد و می گفتند این زندگی 
خودت اســت؟ اســمش هــم روی خودش 

اســت: وقِت خوِب مصائب. یعنی مصائبی كه 
به شــدت شــیرین اســت. مصائبی كه به شدت ما 

را راهنامیی می كنند. احســاس می كنــی، از تو مراقبت 
می كنند. و من می گویم این زندگی شــهودی، یك َشهد و 
شــیرینی دارد. در حالیکه دیگران اصال  آن را بر منی تابند. 
اینكه شــام فقط بتوانیــد از  امئه)علیهم الســالم(بخواهید، راه 
ایامنی نیســت. من معتقدم، آن مصائب ســختی كه امئه 
اطهار)علیهم الســالم( طی كردند، در مقیاسی كوچكرت به میزان 
ظــرف خودت، تو هم باید طی بكنی. یعنی غربت را باید 
طی كنــی، تنهایی را باید طی كنی، تا بدانی و بفهمی كه 
بن بســتی وجود ندارد. تنهایی را باید طی كنی. طَرد شدن 
را بایــد طی كنی. فقط بودِن خدا را باید باور كنی و طی 
كنی. باید بفهمی ایمن بودن و اَمن بودن، در عین َشداید، 
چگونه به وجود می آید؟ همه اینها را باید طی بكنی. این 
طی طریق و ســلوك، حاصلش ادبیات دینی می شود. من 
اصال معتقد نیســتم كه ادبیات دینی، ادبیات شــعاردهی 
است. به نظر من ادبیات دینی، ادبیات شعورمندی است. 
و هر چقدر بَخِش شعوری اش، درون گرایانه تر عمل كند، 
به پُختگی بیشرتی می رســد. اگر ما منونه های قابل ذكری 
در رسزمین خودمان داریم که با اســتقبال مخاطب روبرو 
شــده، به این دلیل بوده كه مخاطب احســاس كرده یكی 
از جنــس خودش، از درد خودش، پلی شــده بین او و آن 
قبله، آن معنا. من فكر می كنم این زندگی شــهودی را، با 
زبــان هرنی در آثارم آن طور نوشــته ام که مخاطب بداند، 
انســاِن باورمند چه منونه های نیك بختی و نیك نامی هم، 
در جهان معارص می تواند داشته باشد. در خداباوری چه 
رازی وجــود دارد، که در فراموشــی خداوند از آن محروم 
می شــویم. غریق خودمان هستیم و در سختی ها، یونس 
باشیم. این آیه ی رشیفه را بخوانیم و باور کنیم و بگوییم، 

"ال اله اال انت. سبحانک انی کنت من الظاملین"   
حــاال در حقیقــت یــك وظیفه ای بــه عهده من اســت. 
وظیفه ای كه بتوانم این گفتگو را با مخاطبان مقاوم سازی 
كنم. دیگر منی شــود رصفا یك راوی باشم. رشوع کردم در 
آثارم، بنیان های دیگری را طرح كنم. چه با قالب تكنیكی، 
برای ماندگاری. بــرای همین رفتم رساغ اینكه چند بار به 
این بارگاه قدسی، دشمنان این قوم حمله كردند. دو سال 
متــام برای تلویزیــون، رسیال واقعه را نوشــتم.  درباره ی 
کشــف حجاب و کشــتار خونین مســجد گوهرشــاد، که 
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توســط رضاخان انجام گرفت. اما ساخته نشد. رسیال های 
دیگر از من ســاخته شــد. اما واقعه، همچنان در کشوی 
میز تهیه کننده ماند و به آرشــیو تلویزیون، ســپرده شد. 
چون ســاختش پر هزینه بود. همه می گفتند در فیلمنامه 
نویسی، یک اتفاق است؛ اما ساختش گران است. تا اینکه 
مدیر انتشــارات نیســتان، مثل یک هدیه ی قدسی با من 
متاس گرفت كه آقای تشــكری، اول اینکه می خواهیم متام 
مجموعه آثار شــام را منترش كنیم، به عنوان كسی كه در 
حوزه ی ادبیات دینی صاحب نظر اســت و بیشرتین كارها 
را كــرده، به ویژه در مــورد حرضت رضا)علیه الســالم( و دوم، 
می خواهیــم یك رمانی در مورد حرضت معصومه)ســالم الله 
علیها( و حرضت رضا)علیه السالم(بنویسید. چقدر به سید مهدی 

شــجاعی عزیز، من وامدارم. این اتفاق در شب قدر سال 
88 افتاد. من از ســال 78 تــا 88 در رادیو و تلویزیون كار 
كردم و در ســال 88 ناگهان با این مســئله روبرو شدم كه 
می خواهندكلیــه آثارم را منترش كنند و در ضمن یك رمان 
با این مشــخصات کــه گفتم. در اینجا هــر چقدر من از 
آقای شجاعی سپاســگذاری كنم، كم است. به دلیل اینكه 
این مرد خودش نویســنده است. صاحب نظری دلسوخته 

اســت و در حقیقت دلــداده خاندان اهــل بیت)علیهم 

الســالم( اســت. و می دانید كــه باالترین تیــراژ در حوزه 
زندگی فاطمه زهرا)ســالم الله علیها(، زندگی حرضت زینب)ســالم 
الله علیها(، را ایشــان دارد. ایشان نقش بسزایی در معرفی و 

چاپ آثار نویســندگانی دارد كه مثل خود ایشــان به اهل 
بیت دلدادگی دارند. 

من با ایشــان دربــاره رمــان "پاریس پاریــس" که هامن 
برگــردان رسیــال تلویزیونی واقعه اســت، صحبت كردم. 
گفتم دو مقطع تاریخی، حرم آسیب شدیدی رسیده. اول، 
واقعه ی كشف حجاب است كه یكبار در حرم به تیراندازی 
و کشــتار ختــم شــده اســت. دوم، مبباران حرم توســط 
روس هاســت. در طول دو و سه ســال "پاریس پاریس" و 
"والدت "را رشوع کــردم به نوشــن. این آخرین رمان های 
منترششــده من اســت. بعــد از آن هم، رمــان "مفتون و 
فیروزه" را درباره ی حوادث خونبار کشتار بیامرستان امام 
رضا)علیه السالم( و دی ماه 57 نوشتم که اکنون، مراحل انتشار 

را طی می کند.
تئاتر هرنی اســت فاخر و خاص بــا مخاطبان خاص. 
منایشــنامه هم در ساحت منایشنامه، هیچ وقت 
كامل منی شــود. یعنی باید به صحنه برود و 

دیده شود. رادیو شنیداری است.  
 تلویزیــون صف طوالنی دارد. باید 
خیلی در نوبت کار مبانی.  اما 
رمان، یك عمل بی واســطه 

است، كامل تر است.
رضا)علیــه  امــام  و 

الســالم( چراغــی دیگر، راهی دیگر را برای من روشــن كرد. 

در طــول همه ی این ســالها، از من جز یك منایشــنامه  كه 
حوزه ی هرنی مشــهد منترش كــرده، هیچ كدام از آثار من 
در مشهد به چاپ نرسیده است. من نارش مشهدی ندارم. 
نه اینكه ندارم، اصال نیامدند. اما از یك جهت شــادمانم و 
ِدینی ندارم. ِدین ام فقط به امام رضاســت. اینها در بزرگ 
كردن و پلكان شدن، برای قلم و آثار من نقشی ندارند. اگر 
روزی هم، در میزان قضاوت باشــد، آثار سعید تشكری را 
نارشان كشوری چاپ كرده اند. نارشان كشوری در تهران اند 

و عمدتا دولتی اند.
 منایشنامه ی "قاف" كه اولین منایشنامه ی مذهبی كودكان 
بــود، من آن را در دهه ی 60 نوشــتم. این منایشــنامه در 
ســطح بین املللی جایزه ی یونیســف گرفت. مــا بیاییم به 
اینهــا بپردازیــم كه آیا در جایزه دادن بــه من، اینها موثر 
بودند؟ نه. آیا در طرح کردن من کســی كمك كرد؟ نه. چه 
كســی، چه جریانی تشــكری و امثال او را دنبال كرده كه 
بتواند به عنوان نویســنده ای كه در مشهد زندگی می كند، 
بیشــرتین تیراژ و تعداد را، در چاپ آثار داشته باشد.  در 
حوزه هــای متنوع، منایشــنامه و رمان و فیلــم نامه اش را 
بســازد، منایشــنامه اش را به صحنه برد، در جشنواره ها ی 
كشوری بدرخشد، چند بار جایزه ی ملی بگیرد، بزرگداشت 
او در تاالر وحدت در جشنواره ی امام رضا)علیه السالم( برگزار 
شــود، كارمند دولت هم نباشــد! در مشهد پشتیبانی های 
الزم را نداشته باشــد و دیده نشود. چه جریانی این قضیه 

را دنبال كرده؟
آن زندگی شــهودی و آن وابســتگی معنوی كه من به این 
بارگاه دارم، برای دل و قلم خودم اســت. هربار كه اتفاق 
خوشــایندی می افتد، می گویم صاحبش اینجاست. جالب 
این است كه متام این اتفاقات هم در حرم می افتد. مثال آن 
مســئول رادیو كه تعریف كردم، در حرم دیدم اش. همه ی 
این افراد، در این بارگاه اند. جالب اینكه اكرث دیدارهای ما 

ناشناسانه ایجاد شده است!
در ســال 87 با پیشــنهاد آقای شجاعی، احساس كردم و از 
خود پرسیدم كه در طول این سالها نسبت به خواسته هایی 
كه از تــو دارند و خودت از خــودت داری، آنقدر ذخیره 
داری؟ و ســوالی كه من سال 70 برای مرگ آن بازیگران از 
خودم كردم! یعنی از خودم به صورت جدی پرسیدم، بعد 
از مرگــت از تــو چه می ماند. حاال وقتش اســت که نام و 
یاد از یک زندگی و هویتت بگذاری. ســنگ و سد، هر دو 
را برایت امام رضا)علیه الســالم( شکسته اند. کار کن و بنویس.  

سخت و پُرمایه. 
  كم كم احســاس كردم كه وضع جسمی ام بد شده است. 
اواخر ســال 89 نشانه های بالینی بیامری در من پیدا شد. 
احســاس كردم كه با یك َعدم تعادل روبرو هستم. داشتم 
در خیابــان راه می رفتم، یك هو  خوردم زمین. داشــتم مناز 
می خواندم، یك هــو رسم گیج  رفت و  افتــادم. این قضیه، 
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اول یک کسالت ساده تلقی شد. با آزمایشات كم كم دیدم 
نشــانه های اِم اِس دارد، خــودش را كامال نشــان می دهد. 
در كنار این ماجرا ها من داشــتم رمان هایم را می نوشتم. 
رمانی كه باید فاخر و حرفه ای به سامان برسد. حاال وقت 
آزمــون خودم از خودم بــود. زحمت و رحمت را خداوند 
بــا هم به آدمی هدیه می دهــد.  به قدر زحمت، رحمت 

خواهی چشید!

*"پاریس پاریس" یا "والدت"؟
هــردو. جلــد اول "والدت" نوشــته شــد و بعــد "پاریس 
پاریــس" . "باِر بــاران" هم که دوباره تجدید چاپ شــد. 
در "والدت" احســاس كردم كه من باید آن شــب چراهای 
شبانه ام را، سفر زندگی امام رضا)علیه السالم( و هجرت ایشان 
و غربت حرضت و خواهر مظلومشــان، حرضت معصومه 
را آن طور بنویســم که شایسته اســت. ماندگار باشد. باید 
اصل ریشــه ها را با زبانی چاالک، طوری بنویســم تا هم 
در حــوزه ی ادبیــات داســتانی، قابل بحث باشــد و هم 
در حــوزه ی مخاطب عام و خاص، را نقــل كنم. در واقع 
سلسله ای در ایران وجود دارد كه به شدت مظلوم است و 
خاندان واقعی حرضت رضا هستند. و اگر من بگویم قطعا 
برایتان آشناســت؛ "سلســله ی رضویه". سلسله ی رضویه، 
تنها سلسله ایســت از خاندان حرضت رضا)علیه السالم( باقی و 
جاری اســت. آن خاندان، سیدان پارسی هستند. خاندانی 
از حــرضت رضا)علیــه الســالم( كه فرزندان خــود حرضت رضا 

هستند و پارسی هم هستند.
و خیلی ها دچار این اشــتباه تاریخی هســتند كه صفویه، 
تشیع را به ایران هدیه كرده است! در صورتی كه فرزندان 
رضویــه حكومت را، به صفویه هدیه كرده اند. سلســله ی 
رضویه بوده كه صفویه را به قدرت می رســاند. و من  به 
جایــی رســیدم، كه اَصلش بــود. و جالب اینكــه در آنجا 
متوجه شــدم از طرف جد مــادری پدرم، جزو سلســله ی 

رضویه ام!
اكنون بیامری كــامكان در من وجود دارد. حاال با درمانی 
كه دارم طی می كنم. كامكان می افتم. كامكان پا می شوم و 

كامكان دارم جلدهای بعدی " والدت" را می نویسم.
و جالب اســت كــه این روزهای ســخت را، بدون نگرانی 
طی می كنم می خواهم به شــام بگویــم كه نه تنها نگران 
نیستم، که دیگر خیامل راحت است. اما سوالی كه همیشه 
از خودم می كنم این اســت كه اگر امــروز، همین امروز، 
خداوند بخواهد ســعید تشــكری دنیا را تــرك كند، دیگر 
نگران نیســتم؟ احســاس می كنم كه حرضت رضا)علیه السالم( 
بــرای مــن جایــی را درحوزه ی ادبیــات تعبیه كــرده که 
داستانی چون داستان گوهرشــاد بیگم، سازنده ی مسجد 
گوهرشاد اســت، در مقدمه "بار باران" نوشته ام و اکنون 

برای خودم اتفاق افتاده است.
از خودم می پرســم، آیا امــروز می توانم بگویم كه جواب 

را  عــــــــرش ام 
می تـــــــــوانم،با 

کتاب هایـــــــم بدهم.
كاری كــه بلد بــودم، كاری 

كــه فرصــت اش را بــرای مــن 
خداوند فراهم كرد، كاری كه به من 

ماموریت داده شــده بود تا انجام بدهم. 
در حد ُوســعم. توانایی ام این قدر بود. خیامل 

راحت اســت. برای هر چراغی که برای من روشن 
شده است، من شاکرانه شکر گفته ام.

 ولــی روی بــام دیگری ننشســتم، جای دیگــری نپریدم، 
دل مشــغولی ام این نبود كه نویسنده ی معروف تلویزیون 
و ســینام بشوم. تنها نویسنده ی ادبیات دینی شدم. از آن 
طــرف هم، می توانم به مخاطبم این را بگویم كه ســعید 
تشكری تو، اینجا توی حرم امام غریب، با تو بود، کنار تو 
بــود. از تو نوشــت و از صاحبخانه. همه ی قصه ی لطیف 
و لطــف یار، همیــن بود. مــن اینجایم. کنار شبســتانی 
ایســتاده ام و تو را نگاه می  کنــم و امام، همه ی ما را به 
مهربانی می خواند. امام آبی آیینه ها سالم. سالِم این کاتِبِِ 

مهرت را بپذیر. آمین. 


