هشتمین مصاحبهی سردبیر روزنامهدیواری با نویسندگان حق

زهرا حسنی :یک روز خودتان پیام دادید که برای حق بنویسم
من قبل از نوشتن هر متنی ،ساعتها به آن فکر میکنم و آن را در ذهنم مهندسی میکنم
از بین بچههای روزنامهدیواری حق ،قلم فاطمه خلیلیان ،زهرا محسنیفر و جواد شاملو را بیشتر دوست دارم
برای زندگی ،هیچ جای دنیا را به ایران ترجیح نمیدهم اما برای سفر ،اولین جایی که دوست دارم بروم ،پایتخت انگلیس است

حق :شمارهی یازدهم روزنامهدیواری حق در آخرین
ماه پاییز منتشر میشود؛ آیا مثل مرحوم اخوان ثالث،
معتقدید که پاییز «پادشاه فصلها» است؟
خیر! برای من هیچ فصلی زیباتر از #زمستان نیست!
حق :تابس�تان ادامهی منطقی بهار است و زمستان
هم آخر و عاقبت قهری پاییز .ام�ا #بهار و #پاییز هر
دو مظهر #تغییر و #تحول هستند؛ بهار به فصل سرد
س�ال خاتمه میدهد و پاییز روی پیشانی فصل گرم
سال ،مهر ختام میزند .بفرمایید این چهار فصل برای
شما چه قصهای دارند؟
چرخهی فصلها ب��رای من روایتگر زندگی آدمی اس��ت
که بذر کمال��ش در زیبایی و لطافت به��ار ،جوانه میزند و
در تابستان به بار مینش��یند؛ اما دیری نمیپاید که رقص
افس��ونگر پایی��ز ،او را در باتالق غفلت فرو میکش��د و به
خاکستر زمستان مینشاند و در حالی که چشمهای ناامید
خود را به س��وی جادهی بیانتهای حس��رت دوختهاست،
ناگهان با ی��اد آیهی «التقنطوا من رحم��ئاهلل» برمیخیزد
و گیسوان س��پید تجربه را در جویبار بهاری نو ،شستوشو
میدهد تا قدم در راه مراقبهای دیگر بگذارد.
حق :بیست و سوم بهمن هشتاد تاریخ تولد شماست؛
هیچ آیا آرزو نداش�تید که ی�ک روز زودت�ر به دنیا
میآمدید؟
چرا اتفاقا! خیلی! اما از وقتی یادم میآید ،خانوادهام جشن
تولدم را روز بیست و دوم بهمن میگرفتند و گاهی اصال یادم
میرود که متولد بیست و سوم بهمن هستم! در هر صورت،
من خودم را فرزند انقالب میدانم!
حق :فرض کنید برگش�تهاید به بیس�ت و دوم بهمن
هشتاد! و یک روز مانده به تولدتان ،خدا این #اختیار
را به ش�ما میداد که اگر میخواهید ،به دنیا بیایید و
اگر هم نه ،نه! جوابتان؟
بله! هر چند معتقدم زندگی با همهی لذتها و زیباییهایش
چیزی جز #رنج نیس��ت اما انتخاب من همیشه بین رنج و
هیچ ،رنج است!
حق :از روزگار هبوط آدم و حوا بگیر تا همین امروز؛
زهرا حسنی دوست داشت معاصر کدام عصر باشد؟
فکر میکنم در زمان درستی به دنیا آمدهام و عصر خودم را
ترجیح میدهم!
حق :تا االن حدود بیست سال از خدا عمر گرفتهاید؛
به زندگی خودتان چه نمرهای میدهید؟
نمرهی کامل! آنقدر زندگیام در این بیس��ت س��ال ،پر از
فراز و نشیب بوده که احساس میکنم خیلی بیشتر از سنم
#زندگی کردهام .حوادث ،اتفاقات و احساسات تلخ و شیرین
بسیاری را #تجربه کردهام که هرکدامشان مثل یک کتاب
قصه ،در گوشهای از ذهنم ورق میخورد!
حق :شیرینترین قصهی زندگی شما؟
یک روز چش��مهایم را باز کردم و دیدم سالها نذر و دعایم
برای داشتن یک برادر ،اجابت ش��ده! حاال یکی از آرزوهای
دوران کودکیام ،کنارم نفس میکشد ،بازی میکند ،جمع
و تفریق حل میکند ،گاهی هم عمدا حرصم را درمیآورد
و بعد با امالی ضعیفش برایم روی تکهای کاغذ مینویسد:
«عابجی زحرا دوست دارم»!
حق :تلخترین؟
سالها برای رس��یدن به هدفم که قهرمانی تکواندو بود ،با
همهچیز و همهکس جنگیدم؛ حتی با خانواده! اما درس��ت
وقتی خودم را در یک قدمی آن میدیدم ،سرنوشت مچم را
خواباند و حسرتش را بر دلم گذاشت .هنوز هم حالم شبیه
حال عاشقی اس��ت که به حکم تقدیر ،ترک معشوق کرده
باشد!
حق :از زهرا حسنی به ما بگویید؛ وقتی دختربچهای
بیش نبود!
مثل حاال در ظاهر ،آرام و کمحرف بودم اما درونم ش��لوغ و
پرتالطم بود! ذهن بسیار رؤیاپردازی داشتم؛ شخصیتهای
فیلمها و داس��تانها برایم #زنده بودند و ب��ا آنها زندگی
میکردم! خیلی هم #کنجکاو و #ماجراجو بودم و همهچیز
برایم شبیه به یک صندوقچهی اسرار بود .غرور مفرط هم از
ویژگیهای بارزم بود و اهل ابراز هیچ نوع احساساتی نبودم.
بیان کلمات برایم دش��وار بود و همان ویژگی مرا به سمت
#نوشتن سوق داد!
حق :یک خاطره از کالس اول ابتدایی؟
روز اول مدرس��ه را هیچوقت فراموش نمیکنم .بغلدستیام
س��رش را روی میز گذاش��ته بود و هایهای #گریه میکرد!
مادرش و خان��م معلم هم کنارش ایس��تاده بودن��د و تالش
میکردند تا با حرفهایشان ،ترس و ناراحتی او را کم کنند.
باالخره بعد از نیمس��اعت توانس��تند آرامش کنند اما باز هم
مادرش کل روز ،پش��ت در کالس نشست و زنگ آخر با هم به
خانه رفتند .آن روز خیلی به او #غبطه خوردم؛ چون من هرچه
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به مادرم #التماس کردم که نرود #خانه و حداقل زنگ اول را در حق :چط�ور با بس�اط «حق» آش�نا ش�دید؟ اولین
#مدرسه بماند ،قبول نکرد و گفت «باید از پس خودت بربیایی!» متنتان در کدام ش�مارهی روزنامهدی�واری بود و با
راستش آن روز عمیقا دلگیر بودم و مادرم را سرزنش میکردم! چه عنوانی؟
روزهای شبیه به آن روز ،بارها در زندگیام #تکرار شد و من هر از طری��ق اس��توریهای پیج خان��م مری��م حاجیعلی به
بار احساس سرخوردگی کردم؛ اما حاال از مادرم ممنونم؛ چرا صفح��هی «زنگ حق» رس��یدم ام��ا جرئت ارس��ال متن
که سبک تربیتیاش ،از من یک
را نداش��تم؛ ت��ا اینک��ه ی��ک
دختر مستقل و با اعتماد بهنفس
روز خودت��ان پی��ام دادی��د:
ساخته است!
«برای ح��ق بنوی��س!» اولین
حق :نوشتن را از کجا شروع
متن��م ،د لنوش��تی ب��رای
کردید؟
ش��هید احمدرضا اح��دی بود
سیزده ساله بودم که یک شب
با عن��وان «نظام حقوق عش��ق
در کمد کتابهای مادرم ،دفتر
در اس�لام» در ش��مارهی نهم
خاطرات دوران مجردیاش را
روزنامهدیواری.
پیدا کردم و ت��ا صبح ،تکتک
ح�ق :بهترین متنت�ان در
متولدیگانهشهرصدوبیستودوملیتیجهان
دلنوش��تهایش را چندین بار
ح�ق؟ و چ�را میگویی�د
هستم که مردمش نه ماه سال ،گرمای هوا را
خواندم .قلمش فوقالعاده بود و
بهترین؟
به امید رسیدن زمستان تحمل میکنند اما
حتی یادداشتهای روزانهاش
هن��وز ب��ه آن مت��ن ای��دهآل
فصل،
این
های
ی
زیبای
ی
ه
هم
از
ش�ان
م
سه
چن��ان آمیخت��ه ب��ا صناعات
نرسیدهام که با #افتخار بگویم
فقط و فقط سرمای استخوانسوز آن است.
ادبی بود که اصال نمیفهمیدم
بهترین متن من در حق اس��ت
آخر هفتهها هم که حوصلهشان سر میرود،
درب��ارهی چه چیزی نوش��ته!
اما لی��د مصاحب��هی «ب��ا یاد
نمیدانند بای�د کجا برون�د؛ چون برخی
همان شب ،شوق نوشتن در دلم
حس��ین ری��کاوری میکنم»
معتقدند تفریح برای مردم قم ،فسق و فجور
افتاد و بعد از آن ،شروع به ثبت
را خیل��ی دوس��ت دارم؛ چون
اس�ت و هیچ نیازی به امکانات سیاحتی در
خاطرات روزانهام کردم.
کلمه به کلمهاش را با #اش��ک
این شهر نیست! تنها دلخوشی قمیها ،حرم
که
مادرتان
حق :بخواهید از
و #عش��ق نوش��تم و توانستم
هللعلیهاومسجد
مطهرحضرتمعصومهسالما 
برای «حق» بنویسند خب!
همهی احساس��اتم را در قالب
مقدس جمکران است که البته کم نعمتی هم
انشاءاهلل!
جمالت بگنجانم.
نیستندوبهتماممعایباینشهرمیارزند

حق :سبک نویسندگی شما چگونه است؛ آیا از قبل،
موض�وع را در ذهنت�ان سبکس�نگین میکنید یا
همان حین نوشتن ،خودبهخود مهندسی متن را جلو
میبرید؟ این را هم بگویید که شبها بهتر مینویسید
یا صبحها؟ و کال آیا در عرصهی نویس�ندگی ،از این
عادتها دارید یا نه؟
من قبل از نوشتن هر متنی ،س��اعتها به آن فکر میکنم و
آن را در ذهنم #مهندسی میکنم .هیچوقت نوشتن متنی
را بدون تصمیمگیری دربارهی نحوهی آغاز ،پایان و روندش
ش��روع نمیکنم .معموال هم متنهایم را شبها مینویسم
که ذهنم متمرکزتر و خالقتر اس��ت .عادت دیگرم هم این
است که حتما باید متن را #تایپ کنم و نمیتوانم روی كاغذ
بنویسم!
حق :دوست دارید با چه کم و کیفی بمیرید؟
کمیتش برایم مهم نیست .فقط همیشه از #خدا میخواهم
که مرگ و زندگیام در راه #حق و #حقیقت باشد؛ همین!
حق :اگر در عالم برزخ ،فقط توانایی مطالعهی ده رمان
را داشته باشید ،کدام آثار را انتخاب میکنید؟
ناطور دشت ،سووشون ،کشتن مرغ مقلد ،موبی دیک ،جای
خالی سلوچ ،کشور آخرینها ،بلندیهای بادگیر ،هزار و یک
شب ،بازی تیلههای شیشهای ،گوژپشت نوتردام .البته این
لیست ،هر چند ماه یکبار بعد از خواندن کتابهای جدید،
عوض میشود.
حق :محبوبترین نویسندهی شما؛ خارجی و ایرانی؟
از نویسندگان خارجی؛ چخوف و از نویسندگان ایرانی؛ قلم
نادر ابراهیمی خیلی حالم را خوب میکند.
حق :بهترین و بدترین رمانی که زهرا حسنی خوانده؟
یک دورهای بهاقتضای س��نم ،رمانهای ضعیف و سطحی با
محتوای عاشقانه ،زیاد میخواندم که آخرین آنها رمان «من
پیش از تو» بود .علیرغم شهرت زیاد این کتاب ،خواندنش را
به هیچکس پیشنهاد نمیکنم .اما نمیتوانم هیچ رمانی را به
عنوان بهترین رمانی که خواندهام معرفی کنم؛ چون هر رمان
خوبی ،جذابیتهای خاص خودش را دارد.
حق :سه نویسندهی برتر روزنامهدیواری حق از نظر
شما؟
فاطمه خلیلیان ،زهرا محسنیفر ،جواد شاملو.
حق :چ�را حق اینهمه به بالک عالق�ه دارد؟ این آیا
یکجور #مالیخولیا است یا تا حدی هم میتوان حق
را به حق داد؟
در مواردی که مربوط به این روزنامهدیواری و نویسندگانش
باش��د ،همهی حق را میتوان ب��ه حق داد! واقع��ا ویرایش
مطال��ب م��ا نوقلمان ،کار بس��یار س��ختی اس��ت و صبر و
حوصلهی زیادی میخواهد .م��ن که حتی برای یک لحظه
هم نمیتوانم خ��ودم را جای حق بگذارم .البت��ه این را هم
بگویم :فقط نویسندگان حق میدانند که #سردبیر چه قلب
مهربان و بیکینهای دارد و این بالککردنها ،تنها از روی
عصبانیت در یک لحظه است!
حق :خودتان که تا به حال بالک نشدهاید؟
چرا اتفاقا! چند ماه قبل از پیوستنم به روزنامهدیواری حق،
به خاطر یک #کامنت بالک شدم!
حق :متولد کدام ش�هرید؟ قصهی شهرتان را در صد
کلمه برای ما تعریف کنید!
متولد یگانه شهر صد و بیست و دو ملیتی جهان هستم که
مردمش نه ماه سال ،گرمای هوا را به امید رسیدن زمستان
تحمل میکنند اما سهمشان از همهی زیباییهای این فصل،
فقط و فقط سرمای استخوانسوز آن است .آخر هفتهها هم
که حوصلهشان سر میرود ،نمیدانند باید کجا بروند؛ چون
برخی معتقدند تفریح برای مردم قم ،فس��ق و فجور است و
هیچ نیازی به امکانات س��یاحتی در این ش��هر نیست! تنها
دلخوش��ی قمیها ،حرم مطهر حضرت معصومه سالماهلل
علیها و مسجد مقدس جمکران اس��ت که البته کم نعمتی
هم نیستند و به تمام معایب این شهر میارزند!
حق :زندگی در کدام کشور را دوست دارید #تجربه
کنید؟
برای زندگی ،هیچ جای دنیا را ب��ه #ایران خودمان ترجیح
نمیدهم اما برای س��فر ،اولین جایی که دوست دارم بروم،
پایتخت انگلیس است!
حق :چرا؟
برای دیدن دنیای هریپاتر و کاخ باکینگهام!
حق :س�ؤال آخر! برای یک گفتوگ�وی مطبوعاتی
آماده میشوید اما مصاحبهش�وندههایتان #آدم و
#حوا هس�تند! اولین س�ؤالی که از ای�ن دو بزرگوار
میپرسید؟ یعنی آدم جدا و حوا جدا!
سؤالم از آدم« :آیا خوردن سیب ،تصمیم خودت بود یا اصرار
حوا؟!» و سؤالم از حوا« :اگر آدمهای دیگری هم همراه شما
آفریده میشدند ،باز آیا انتخابت همین آدم بود؟!»

