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ازخاطرات تلخ و شیرین زندگیاش میگوید:

ما دههشصتیها
نسل پختهایم
نه سوخته
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زمانمامعلمهایکمقامنیمهخدایی
برای دانشآموزان داشتند
اما برای بچههای امروز
احتراممساویاستباصمیمیت
االن هم اگر زمان به عقب برگردد
باهمهیسختیهایفراوانی
کهدرسالهایمعلمیکشیدهام
دوبارهمعلمیراانتخابمیکنم
محدثه مظه�ری :روزهای اول آش�ناییام ب�ا #حق وقتی مهدی میگفتم بیایید دستهای همدیگر را بگیریم و بلند #بابا را
مصاحبههای س�ردبیر با نویس�ندگان روزنامهدیواری را صدا بزنیم تا بیاید!
میخواندم ،با خ�ودم میگفتم« :یعنی میش�ود یک روز حق :از روزهای رحلت امام چیزی در ذهنت مانده؟
آنقدر خوب بنویسم که جای این خانم یا آقا #من باشم؟» از ما یک عکس از #امام داشتیم که پسزمینهای سیاه داشت و انگار
طرفیهمبعدازتوصیههایمکررسردبیردرموردکموکیف امام ،نوری بود که از داخل آن تاریکی بیرون میآمد! اما چون تو که
مصاحبه ،یکی -دو ایده برای گفتوگو در ذهن داشتم که کمتر از دو سال داشتی ،از آن عکس به شدت میترسیدی ،مامان
گویا سنگهای بزرگی بودند و هرگز نشد بزنمشان!تا اینکه آن را توی زیرزمین گذاشته بود! یک روز بابا خیلی زود از سر زمین
یک روز ،خود جناب حق پی�ام داد« :با خواهرتان #مطهره برگشت؛ در حالی که چشمانش #س��رخ بود و در جواب سؤاالت
مصاحبه کنید!» از این #پیشنهاد خیلی هیجانزده شدم؛ مامان فقط #اشک میریخت! وقتی رفت توی زیرزمین و با عکس
همبهخاطرجبرانسرخوردگیناشیازنزدنآنسنگهای امام برگش��ت ،فهمیدیم چه اتفاق بدی افتاده! ظاهرا بابا خبر را از
بزرگ و هم اینکه مصاحبهشونده ،از عزیزترینهایم بود .بلندگوی حسینیه شنیده بود!
آنچه میخوانید ،حاصل گفتوگوی تلگرامی من است از حق :وقتی به کودکیات فکر میکنی ،چه خاطرهای بیشتر
ساحل زندهرود با کسی که انشاهای دورهی راهنماییام را کامت را شیرین میکند؟
خاطرات خانهی جدهها .آن وقتی که تا پایم را داخل هشتی حیاط
مینوشت در شهر درختان همیشهسبز.
خانهی جدهرقیه میگذاشتم ،جده همانطور که سر حوض ظرف
حق:بهتراستباهمانسؤالتکراریشروعکنیم؛چهسالی میشس��ت ،برایم #ش��عر میخواند .یا وقتی که میرفتم خانهی
جدهکبری و برایم با پارچه #عروسک درست میکرد تا کنار بساط
و در کجا متولد شدی؟
هفت مهر سال شصت و دو در خوسف از توابع بیرجند به دنیا آمدم .پارچهبافیاش بازی کنم!
حق :تا قبل از اینکه دورهی نوجوانی ،م�ا را به هم نزدیک
حق :چه شد که به #خواندن و #نوشتن عالقهمند شدی؟
کند ،به تو و مهدی که فاصلهی
خ��وب میدان��ی ک��ه اغل��ب
س�نی کمت�ری داش�تید،
هموالیتیه��ای ش��اعری چ��ون
حس�ود یام میش�د .ب�رای
«ابن حس��ام خوسفی» اگر دستی
خوانن�دگان این مصاحب�ه ،از
در #ش��عر و #ادب نداشته باشند،
آتشهای�ی بگ�و ک�ه دو نفری
حداقل عالقهمند به این موضوعات
میسوزاندید!
هس��تند .ما هم از بچگی #تشویق
مهدی معم��وال آتشها را با پس��ر
میش��دیم به کتاب و کتابخوانی
همس��ایه میس��وزاند! یک��ی از
و حتی سوغات سفرهای مشهدمان
اولینبارکهمتنفرستادم،منتظربودمآقای
رؤیاهایمان ایجاد سوراخ در دیوار
کتابهایقصه بود .طاقچهی اتاقها
قدیانی آن را بخوانند و با س�ابقهای که از
بود که بتوانیم راح��ت با بچههای
هم معموال پر از #کتاب بود .البته
ایشان شنیده بودم ،بابت اشکاالت احتمالی
همس��ایه ارتب��اط برق��رار کنیم!
اوایل فق��ط کتابهای باب��ا بود با
کار دعوایم کنن�د! اصال فک�ر نمیکردم
هفتهها روی پروژهی مشترکمان
موضوع تاریخ اس�لام و انقالب .اما
اینقدر من را م�ورد لطف ق�رار دهند و
کار کردیم اما نتیجهاش فقط ش��د
وقتی برادرم��ان #مهدی بزرگتر
نوشتنم در روزنامهدیواری حق ادامه پیدا
یک سوراخ بندانگش��تی که هنوز
شد ،کتابهای علمی و رمانهای
کند .در مورد مصاحبه هم خودم که فکرش
هم میش��ود آن را در دیوار خانهی
علمی -تخیلی هم اضافه ش��د به
را نمیکردم ولی تو یکبار گفتی :در یک
قدیمیمان پیدا کرد!
کتابخانه؛ طوری که کالس چهارم
شمارهباتوهممصاحبهخواهندکرد
حق :به نظرت دههش�صتیها
دبستانتقریباتمامکتابهای«ژول
نسلسوختهاند؟
ورن» را خوانده بودم.
گاهی که بین همکاران این صحبت
حق :از کتابخان های که میدانم
پیش میآید ،میگویم ما نسل سوخته نیستیم؛ نسل پختهایم! هیچ
مدتی خوراک مطالعهات را فراهم میکرد هم بگو!
پدرم خالهای داشت که ما «خالهحسنیه» صدایش میکردیم .زنی نسلی به اندازهی ما #خطر نکرده و #خاطره ندارد!
تنها که گاهی ش��بها میرفتم خانهاش .آن خانه اتاقی داشت که حق :چه شد که #معلم شدی؟
بهشت من بود .اتاقی دوازده متری که دورتادورش از زمین تا سقف ،راستش معلمی را دوست نداشتم .اصرارهای بابا و مامان مجبورم
قفسههای پر از کتاب بود؛ اغلب هم رمان و سفرنامه .گاهی در خانهی کرد «تربیتمعلم» اول لیست انتخاب رشتهام باشد .ولی سر کالس
کارورزی «تربیتمعلم» فهمیدم معلمبودن چهقدر میتواند جذاب
خالهحسنیه ،شب تا اذان صبح بیدار میماندم و کتاب میخواندم!
حق :سال اول راهنمایی را دور از خانواده گذراندی! سخت باش��د .االن هم اگر زمان به عقب برگردد ،با همهی س��ختیهای
فراوانی که در سالهای معلمی کشیدهام ،دوباره معلمی را انتخاب
نبود؟
کالس پنجم در آزمون ورودی مدارس س��مپاد قبول شدم و برای میکنم!
ادامهی تحصیل باید از #خوس��ف به #بیرجند میرفتم .عالوه بر حق :وقتی خودت محصل بودی ،کدام معلمها و درسها را
اینکه هنوز در بیرجند خانهای نداشتیم ،بابا هم نمیتوانست پدر و بیشتر دوست داشتی؟
یو
ن سال را در خانهی تقریبا همهی معلمها را؛ بهخصوص خانم سبزواری دبیر ریاض 
مادر مریضش را تنها بگذارد .به پیشنهاد دایی ،آ 
آنها گذراندم و البته گاهی هم خودم را مهمان خانه و کتابخانهی آقای قاسمی دبیر ادبیات .خانم عربنژاد؛ معلم کالس اولم هم که
جای خود را دارند .بین درسها ادبیات ،زیس��ت و ریاضی را خیلی
خالهحسنیه میکردم.
حق:کمیازخاطراتخاصسالهایدههیشصتبگو!مثال دوست داشته و دارم .یک روز میخواستم بروم رشتهی انسانی؛ اما
مدارس سمپاد ،این رشته را نداش��تند و خود به خود منتفی شد.
از دوران جنگ ،چیزی خاطرت هست؟
جبهه رفتنهای بابا و شبهایی که تنها بودیم را خوب به یاد دارم .یک روز هم میخواستم به پیشنهاد مشاور مدرسه ،تجربی بخوانم
شبهایی که خیلی دلم برایش #تنگ میش��د ،به مامان و جده و و #دکتر بشوم .نهایتا در نتیجهی تش��ر برادر که خودش ریاضی-

فیزیک میخواند ،االن فوقلیسانس ریاضیام!
شرکت کرده بودی؟
حق :خودت که معلم شدی ،س�عی کردی شبیه معلمهای مجلهی «دانشمند» یک داستان نیمهتمام علمی -تخیلی گذاشته
محبوبتبشوی؟
بود که باید ادامهاش میدادیم .من ش��رکت کردم و برنده ش��دم.
قطعا همهی آن معلمهای عزیز و دوستداش��تنی ،روی من تأثیر یکی -دو بار هم در دبیرستان بود که جزئیاتش یادم نیست .دوران
داش��تهاند؛ ولی روش خانم س��بزواری را خیلی در تدریسم مؤثر تربیتمعلم هم یکبار در مسابقات فرهنگی-هنری شرکت کردم
میدانم .گاهی که پای تخته ایس��تادهام ،احس��اس میکنم خود و در رشتهی داستاننویسی سوم شدم .بعد از آن به خاطر مشغلهی
ایشان هستم!
ی تحصیل ،کمتر فرصت حضور در همچین مسابقاتی
کاری و ادام ه 
حق :معلم بودن باعث شده کمتر بنویسی یا به قلمت کمک پیش آمد.
کرده؟
حق :چهطور با «حق» آشنا شدی؟
ارتباط با آدمهای مختلف ،باعث ش��ده موضوعات بیشتری برای حدود ده س��ال پیش با حق از طریق کتاب «نه ده» آش��نا شدم.
پرداختن و نوشتن داشته باشم اما گاهی وقت کم میآورم .قبال که بعدتر وبالگ و کانال «قطعهی بیست و شش» را دنبال میکردم و
مسیر مدرسهام دور بود ،وقتی همه در سرویس خواب بودند ،من آنجا بود که از تولد روزنامهدیواری حق باخبر شدم .هیچوقت فکر
مینوشتم!
نمیکردم روزی برای «حق» بنویسم تا اینکه تو بیهوا پیام دادی
حق :روزگاریدر کالسدرس ،پشتنیمکتها مینشستی ،که با #س��ردبیر صحبت کردهای و من برق از سرم پرید! بعد هم با
ولی االن روبهروی نیمکتنش�ینان! دانشآموزان امروز با اصرار تو ،مطلبی با موضوع «اول مهر» برایش��ان فرستادم که در
دانشآموزان آن دوره چه تفاوتهایی دارند؟
شمارهی نهم روزنامهدیواری چاپ شد.
زمان ما معلمها یک مقام نیمهخدایی برای دانشآموزان داشتند؛ اما حق :فکر میکردی به ای�ن زودی از نویس�ندههای پرکار
برایبچههایامروزاحتراممساویاستباصمیمیت!بههیچوجهزیر «حق» بشوی؛ تا این حد که گزینهی مصاحبهی حق باشی؟
بار قوانین اجباری کالس و مدرسه نمیروند و تنها راه کنترل کالس ،اولینبار ک��ه متن فرس��تادم ،منتظر بودم آق��ای قدیانی آن را
ورود به دنیای نوجوانی آنهاست!
بخوانند و با سابقهای که از ایشان
ح�ق :در یک�ی از مطالبت که
ش��نیده ب��ودم ،بابت اش��کاالت
برای حق نهم کار ش�د ،از بوی
احتمال��ی کار دعوایم کنند! اصال
ادوکلنی گفت�ه بودی که وقتی
فک��ر نمیک��ردم اینق��در من را
به دماغت میخ�ورد ،دختری
مورد لطف قرار دهند و نوش��تنم
چادر
بیست ساله میش�وی با
در روزنامهدیواری حق ادامه پیدا
سفید!چهطورباصاحبادوکلن
کند .در مورد مصاحبه هم خودم
آشنا شدی؟
که فک��رش را نمیک��ردم ولی تو
کالس پنج�م در آزم�ون ورودی مدارس
به ش��یوهی کامال س��نتی! یکی از
یکبار گفتی« :در یک شماره با تو
سمپاد قبول ش�دم و برای ادامهی تحصیل
همکارانم ،من را به خواهر ایش��ان
هم مصاحبه خواهند کرد!»
باید از خوس�ف به بیرجند میرفتم .عالوه
معرفی کرده بود و الباقی قضایا!
حق :واقع�ا؟ ی�ادم نب�ود! چه
بر اینکه هنوز در بیرجند خانهای نداشتیم،
حق :نظ�ر همس�رت در مورد
احساس�ی داری ک�ه از تنه�ا
بابا هم نمیتوانس�ت پدر و مادر مریضش
نوشتههایتچیست؟
خواهرت خیلی دور هستی؟
سال
ن

آ
دایی،
پیش�نهاد
به
بگذارد.
تنها
را
گاهی موضوع برای نوشتن پیشنهاد
وقتی خواهرهای��ی را میبینم که
را در خانهی آنها گذراندم و البته گاهی
میدهند؛ مثل متن «ش��هری در
پیش هم هس��تند ،خیلی به آنها
هم خودم را مهم�ان خان�ه و کتابخانهی
تبعید ابدی» .برای نوش��تن کتاب
حسودیام میشود؛ ولی امیدوارم
خالهحسنیهمیکردم
همخیلیتشویقممیکنند!
نهایت غصهی ما همین دوری باشد!
حق :داش�تن س�ه فرزند بین
حق :همیشه احساس میکنم
همسنوس�الهای م�ا خیلی
این تنهایی اس�ت که آدمها را
به
مدرسه،
ی
ه
مشغل
وجود
#نادر است! چهطور ش�د که با
به نوشتن میکش�اند؛ خصوصا در این س�الهای سکونت
فکر فرزند سوم هم افتادی؟
در اصفهان .تو این را قبول داری که نویس�ندهها آدمهای
کال بچهها را دوست دارم و وجود یک بچهی زیر شش سال را برای تنهاییهستند؟
هر خانهای واجب میدانم! البته هم مادرم و هم مادر همسرم خیلی شاید نویسندهها برای گفتن بعضی حرفهایشان کسی را نداشته
کمکممیکنند!
باشند؛ اما لزوما آدمهای تنهایی نیستند!
حق :گفته بودی نپرس�م ولی لطفا بهترین کتابهایی که حق :بزرگترین آرزویی که دوست داری در این دنیا به آن
خواندهای و محبوبترین نویسندههایت را نام ببر!
برسی،چیست؟
گفته بودم نپرسی ،چون اصوال اسمها یادم نمیماند؛ اما عجالتا قلم بچههایم را طوری تربیت کنم که باقیاتالصالحاتم شوند.
جالل آلاحمد و رضا امیرخانی را دوست دارم!
حق :نسبت به مرگ چه احساسی داری؟
حق:یادممیآیدچندباریکهلنگانشانوشتنبودم،نجاتم #مرگ یک ترس آمیخته با جذابیت برایم دارد که به گمانم تأثیر
دادی! برای بقیه هم انشا مینوشتی؟
مطالعهی کتاب «آنسوی مرگ» باشد!
گاهی برای بچهه��ای فامیل مینوش��تم .در خوابگاه تربیتمعلم حق :به عن�وان س�ؤال آخر! چهج�وری اینق�در #خوب
هم چند ب��ار تکالیف بچههای رش��تهی ادبیات را ک��ه در کالس مینویسی؟
داستاننویسی با هم آشنا شده بودیم ،نوشتم!
علیرغم لطف سردبیر و بقیهی دوستان ،هنوز هم معتقدم آنقدرها
حق :پس کالس داستاننویسی هم رفتی؟
خوب نیس��تم؛ در واقع معمولیام .اما همینقدر هم که میتوانم
چند تا کالس فوق برنام ه در دورهی تربیتمعلم بود؛ از جمله کالس بنویسم ،به خاطر عالقهای اس��ت که از کودکی به خواندن داشتم
داستاننویسی که من یک ترم در این کالس شرکت کردم.
و البته هنوز هم دارم .شعر ،رمان ،سفرنامه و تاریخ هم برایم فرقی
حق :در مس�ابقات داستاننویس�ی هم اگر اشتباه نکنم ،نمیکند؛ همهجور کتابی میخوانم...

