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عکس :روزنامهدیواری حق

مصاحبهی روزنامهدیواری حق با محسن آزادی مهرگانی

دربست نستعلیق
در دوران مدرسه ،معلمی داشتم
که به خاطر خط بدم ،مرا میگرفت به باد کتک
ما رانندهتاکسیها مثل مورچههای کف باغ
همه طرف میرویم و خوب و بد را میبینیم

حق :پس این خطاطیها کار خودتان است؟
بله .البته االن خطم خیلی بهتر شده.
حق :با قلمنی هم خطاطی میکنید؟ آموزش دیدهاید برای این کار؟
با قلمنی زیاد حرفهای نیستم .کار با خودکار را هم به شکل تجربی یاد گرفتهام.
حق :آموزش چهطور؟ شاگرد ندارید؟
تا حاال نداشتهام اما اگر باشد ،استقبال میکنم .یک بار که در بانک ،فرمی را به
همین شکل پر کردم ،مس��ئول باجه فرمم را برد و به یکی از همکارانش نشان
داد .آن خانم هم آمد جلو و گفت« :چند وقت است برای کالس خوشنویسی با
خودکار ثبتنام اینترنتی کردهام ولی از وقتی پول دادیم ،دیگر خبری از کالس
نشد» .شاید در روزهای بعد ،اولین شاگردم همین کارمند بانک باشد.
حق :چه شد که به این کار عالقهمند شدید؟
راستش من در دوران مدرسه بسیار بدخط بودم .معلمی داشتم که به خاطر این
بدخطی مرا میزد .البته در دههی شصت ،کتکزدن بچهها خیلی اتفاق عجیبی
نبود اما یک روز به گمانم از زدن من خسته شد و گفت« :زیبایی یک مرد به خط
زیبا است» .این جمله خیلی روی من تأثیر گذاشت .اینکه زیبایی فقط در هنر
پیدا میش��ود .برای همین تصمیم گرفتم خوشخط بنویسم .این انگیزه باعث
ش د تا برای پیدا کردن جمالت زیبا ،به شعر و کتاب هم رو بیاورم که اتفاق خیلی
خوبی بود.
حق :پس اهل ادبیات هم هستید؟
اتفاقا در ادامهی حشر و نشرم با کتاب ،کمکم اهل نوشتن شدم .در دبیرستان،

محدثه مظهری :باالخره بعد مدتها یک روز عزمم را جزم میکنم که بچهها را ببرم گردش تفریحی -تاریخی کنار
پل خواجو .هر چند رگ حیاتی شهر چند وقتی است خشکیده اما خواجو آنقدر عظمت و زیبایی دارد که بشود
از غم دیدن بستر کویری رودخانه گذشت .وقت برگش�ت ،اسنپ میگیرم و با بچهها منتظر میشویم .وسط کار،
بستهی اینترنت همراهم تمام میشود و تا وصلش میکنم ،میفهمم ماشین رسیده بوده و من خبر نداشتم .نگرانم
که با یک رانندهی شاکی از تأخیر روبهرو شوم اما برخورد مؤدبانهی راننده ،فرضیهام را باطل میکند .هنوز توی تاکسی جاگیر
نشدهام و درگیر مرتبکردن وسایلم هستم که پسرم میگوید« :نگاه کن س�قفش رو مامان!» باالی سرم کاغذهای گالسهی
حاشیهداری میبینم که با پونزهای رنگی به سقف وصل شدهاند و روی آنها اشعاری با خط زیبای نستعلیق نوشته شده .بعد
متوجه داشبورد میشوم که ماکت قشنگی روی آن نصب شده است .کلکسیون سک ه و اسکناسهای قدیمی چسبیده به شیشه،
شگفتانههای بعدی هستند .توی دلم خوشذوقی راننده را تحسین میکنم .چند لحظه بعد به چراغقرمز میرسیم و میبینم
آقای راننده ،تختهشاسیاش را گذاش�ته روی فرمان و تمرین خط میکند .تازه دوزاریام میافتد .از حکایت این نوشتنهای
ی یک مصاحبه را در ذهنم
پشت فرمان و دکور جالب تاکسی ،چند تایی سؤال میپرسم .پاسخهای جالبی که میشنوم ،جرق ه 
روشن میکند .آنچه متعاقب این لید میخوانید ،حاصل گفتوگوی کوتاه من با محسن آزادی مهرگانی ،یک رانندهتاکسی اهل
هنر در ترافیک دم غروب حاشیهی زایندهرود است.

معلم ادبیاتی داشتیم که آشنایی مرا با این فضا بیشتر کرد .ایشان توصیه میکرد
همان وقت که شعر یا متنی به ذهنم میرسد ،یکجایی یادداشتش کنم .حتی
روی پوست بستنی هم جمالتی نوشتهام.
حق :رشتهی تحصیلی شما چه بود؟
در دبیرستان فنی -حرفهای رشتهی برق میخواندم ولی عاشق ادبیات بودم .برق
را تا کاردانی خواندم و چون زیاد عالقه نداشتم ،دیگر ادامه ندادم.
حق :بیشتر چه چیزهایی مینویسید؟ نکند جمالت روی سقف هم از
خودتان است؟
بیشتر شعر مینویس��م .یکوقتهایی هم متنهای انتقادی .ولی اینهایی که
اینجا میبینید ،مال خودم نیست .نوش��تههای خودم را معموال در اینستاگرام
میگذارم .البته این روزها مش��کالت آنقدر زیاد ش��ده که حس و حالی برای
نوشتن باقی نمیماند.
حق :منظورتان چهجور مشکالتی است؟
مشکالت اقتصادی و سوءاستفادههایی که بعضی افراد در این فضا از هم میکنند،
باعث شده اعتماد بین مردم کم و بدبینی زیاد شود .کسی که کار هنری میکند،
حتی اگر برای دل خودش باشد ،باز هم نیاز به انرژی مثبت از طرف مخاطب دارد
اما در این شرایط ،من بیشتر انرژی منفی از مردم دریافت میکنم.
حق :یعنی میگویید مس�افرها نسبت به فضای ماش�ین شما واکنش
خوبی نشان نمیدهند؟
واکنشهایی ش��بیه ش��ما خیلی کم اتفاق میافتد .ضمن اینکه الزم نیس��ت
مستقیم حرفی بزنند .همین که با حضورشان فضا سنگین میشود ،برای انتقال
انرژی منفی کافی است .دوس��تی میگفت تو خیلی آدم حساسی هستی و آدم
احساسی به درد زندگی راحت در این دنیا نمیخورد.
حق :چه شد که دکور تاکسیتان را به این شکل و شمایل درآوردید؟
من اغلب این خوشنویس��یها را پش��ت چراغقرمز انجام میدهم ولی همیشه با
گمکردن خودکارهایم مشکل داشتم .یک بار که به یک قهوهفروشی رفته بودم ،بوی
چوب و قهوهی داخل فضا با هم مخلوط شده بود و رایحهی دلنشینی ایجاد کرده
بود .به ذهنم رس��ید یک کندهی درخت کوچک که دو حفره داشته باشد ،جلوی
داشبورد بگذارم؛ یکی برای قهوه تا هوای داخل تاکسی را معطر کند ،یکی هم برای
خودکارهایم که گم نشوند .از آن موقع هر چیز جالبیدیدم ،اضافه کردم .بیشتر هم
دوست دارم فضای دههی شصت را تداعی کند؛ مثال این کیوسک تلفن ،یا این پیکان
آبی که رنگ تاکسیهای قدیم اصفهان است .ماکت میز و صندلی را هم به یاد ترانهی
«من از این دنیا چی میخوام ،دو تا صندلی چوبی» اینجا گذاشتهام.

حق :چند درصد کسانی که سوار تاکسی شما میشوند ،سعی میکنند
نوشتههای روی سقف را بخوانند؟
میشود گفت درصدش به صفر میل میکند.
حق :به نظر ش�ما راه اینکه مردم از هنر و ادبیات اس�تقبال بیشتری
کنند ،چیست؟
رسیدن به یک رفاه متوسط در زندگی و البته افزایش آگاهی .اگر دنیا را یک باغ
تصور کنیم ،ما رانندهتاکسیها مثل مورچههای کف باغ هستیم که همه طرف
میرویم و خوب و بد را با ه��م میبینیم .چیزی که من میبینم این اس��ت که
متأسفانه تنپروری نسبت به آگاهی جایگاه مهمتری پیدا کرده .یکی -دو سال
پیش ،پنج کتاب موالنا را از یک کتابفروش��ی قدیمی خریدم پنج هزار تومان.
درست است که چاپ قدیم بود ولی همان زمان اگر فقط وزن کاغذش را حساب
میکردی ،پانزده تومان میشد! چرا علم باید اینقدر بیارزش باشد؟
حق :حاال که صحبت کتاب شد ،کتاب یا نویسندهی مورد عالقهتان را
هم نام ببرید.
من بیرحمانه عاشق وحشی بافقی هستم .قلم کارو دردریان و صادق هدایت را
هم دوست دارم.
حق :چه آرزویی دارید؟ دوست دارید در این راه به کجا برسید؟
خوب میدانم در مسیر خطاطی ،روزی خواهدرسید که کارم شناخته میشود
ولی باالترین آرزوی من این است که #انسان باشم و وقتی از دنیا رفتم ،دربارهی
من از ته دل بگویند آدم خوبی بود.

