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مهمترینضعفهایسینمایامروزماناست.
ایــنضعفبهدلیــلمباحثاقتصادیاســتیــاموانعوخط
قرمزهایپیشرویسینماموجبآنشده؟
نهاینمشــکالتبســیارفراترازمباحثاقتصادیاست،درکشورما
خط قرمزهای بســیاری مانع کار سینماگران میشــود .به عنوان نمونه
اطــاع دارم کــه بیــش از 30فیلمنامه محمدعلی ســجادی رد شــده و
اجازهســاختآنهاراندادهاند؛ اینکهنمیشــود فیلمساختن! ازهمین
رومعتقــدمافــرادیماننداصغرفرهادیکهباوجودمشــکالتفعلی
موفق به درخشــش در عرصه جهانی میشــوند ،واقعاًنابغه هســتند.
فکــر میکنید چرا مــردم به تماشــای فیلمهای به اصطــاح طنزی که
بیشــتربرمبنــایلودگیســاختهشــدهاندمیروند!چونناخــودآگاهبه
این ســمت سوق داده شدهاند و مســئولیت ضعف در این بخش از هنر
راباسیاســتمدارانمیدانم.کاربهجاییکشــیدهکهکافیاستقدریاز
پرستاراندرفیلمصحبتشودتاصدایاعتراضشانبلندشود،درباره
مشاغل دیگر هم همین طور است .اینها که قبالً این طور نبودند ،به این
ســمت ســوق داده شــدهاند .چنین برخوردهایی در هیچ کشور دیگری
وجودندارد.اگرقرارباشدکهبههمهمانبربخوردکهنمیشود.
بااینحسابباگفتهبرخیکهضعفدرفیلمنامهنویسیمانرا
درنبودتعاملمیانسینماگرانواهالیکتابمیدانند،چندان
موافقنیستید؟
نــهاینهاآدرساشــتباهیمیدهنــد،بااینگفتهموافقنیســتم.اگر
کار بخوبی پیش بــرود ،تعامالت هم پررنگتر میشــود .اگر این چنین
بــودکهحداقلمننوعیبابســیاریازاهالیســینماچنیــنرابطههای
صمیمانهاینداشتم!
شرایطسینماطیچندسالاخیربهبودپیدانکرده؟
بــهعقیدهمــن،وزارتفرهنگوارشــاداســامیبهتنهایــیقادربه
ایجادبهبودیاحتیپسرفتدرعرصههایمختلفهنرینیستچراکه
همزمان با این وزارتخانه ،اهرمهای قدرتمند و همچنین سازمانهای
دیگری هم هســتند که میتوانند در عرصه فرهنــگ اعمال نظر و حتی
قدرت کنند .شرایط فرهنگ و هنر به گونهای است که اوضاع گاهی بهتر
و گاهی هم ســختتر میشود .به خاطر این موازی کاریها هنوز شرایط
فرهنگیبهثباتنرسیدهاست.
ازاینبحثکهبگذریم،حضورپررنگشــمادرعرصهسینمابه
اینمعنینیستکهکمکمازشعرفاصلهخواهیدگرفت؟
نه!همانطورکهاشــارهشــد،همچنانفعالیتجــدیامدرعرصه
ادبیــاتراادامــهخواهمداد.البتهنگاهمبهســینماهــمدیگرتنهایک
زنگتنفسنیست،نمیدانمدیگرانچرادررشتههایهنریمختلف
فعالیتمیکنند.امادرارتباطبامناینگونهاستکهاینکارهاراانجام
میدهــمتــابهانهایبرایزندگیبهترداشــتهباشــم.شــعرنمیگویم
تا شــاعر بشــوم ،بازیگری نمیکنم تا بازیگر شــوم؛ بلکه تمام این کارها
راانجــاممیدهمتــازندگیامبهبطالتنگذرد.منازنوجوانیعاشــق
موســیقیبــودمامــابــهدالیلیموفــقبهانجــامآننشــدموحــاالدلم
میخواهدبرایآرامشخودماینکارراانجامبدهم.
نآمــد،هرازگاهیشــاهدانتشــار
بحثموســیقیهــمبهمیــا 
قطعهایموسیقاییازشماهستیم،بتازگیفعالیتیدراینحوزه
داشت هاید؟
همانطورکهاشــارهکردیدازســالهایدورنوجوانیعالقهبسیاری
بهموســیقیداشتم؛منتهیدرشهرماکالسیبراییادگیریموسیقیو
امکاناتالزمآننبود.
والبتهبحثپدرتانکهروحانیبود!
نه اتفاقاًخانوادهمشکلیبایادگیریموسیقینداشتند؛باوجود این
خودمبهاحترامآنانبهســراغفراگیریحرفهایاینهنرنرفتموبحث
تصمیــمشــخصیامدرمیانبود.حتیدرخاطرمهســتکهیکســاز
دهنی خریده بودم و تمرین میکردم .با این همه پدرم که روحانی بود،
هیــچگاهبهمنخردهایبرای انجام ایــنکارنگرفت.باتصمیمخودم
از موسیقی دور شــدم ،گرچه صدایم خوب بود و گاهی هم میخواندم.
حتیدستگاههایموسیقیرامیشناختمولیاسمآنهارانمیدانستم.
تقریباً 30ســالهبودمکــهگیتارخریدموآموزشآنرابــرایدلخودمو
نهبرایموزیســینیاخوانندهشدنآغازکردم.بعدهابهدالیلیازادامه
این کار بازماندم ،از جمله اینکه به واســطه تصادف و آســیب به دستم،
ازســاززدنبازمانــدم.فاصلهامباموســیقیهمچنانادامــهپیداکردتا
هفت-هشتسالقبلکهبهطوراتفاقیدرمحفلیبودمکهچندنفراز
ن لو هم حضور داشت.
موسیقیدانان کشور از جمله آقای سروش پهلوا 
یــک ملودیســاختهواجراشــدومنهمخواندم.همینبهانهایشــد
تــاآهنــگ«درشــب»رابخوانم.بعــدازآنبازهمپیشــنهادهاییبرای
م اما هیچ کدام نظرم را جلب نکرد چراکه اغلب به نظر
خواندن داشــت 
تکــراریمیآمدنــد.ب هروزبــودنوتکرارینبودنآنقــدربرایماهمیت
داردکــهیکــیازآهنگهای«لئوناردکوهن»رادادمبرایمبســازندتاآن
رابخوانماماآهنگیکهســاختهشد،بیشتربهموسیقیلرینزدیکبود
تاآنچهمنخواســتهبودم.بعدازآنهمدیگرموسیقیراادامهندادمو
هیچکدامازکارهاییکهپیشنهادشد،نپذیرفتم.

شــمابهشعروادبیاتتســلطداریدوازسوییدستیدرموسیقی
یامروزعرصه
همداشــتهاید،بااینتفاســیر ،وضعیتترانهها 
موسیقیراچطورارزیابیمیکنید؟
بحثــی کــه در ارتباط بــا فیلمنامه مطــرح کــردم ،دربــاره وضعیت
ترانههایموسیقیامروزمانهمصدقمیکند.همانمحدودیتهاو
مشــکالتدرعرصهترانهسراییوموسیقیهممطرحاست.بهواسطه
آنکــهتعاملخوبیبــاجوانــاندارم،بارهادیدهامکهبرخــیترانههای
خــوب آنان موفــق به دریافت مجوز نشــده اســت؛اما ترانههای بســیار
ســطحپایینمجوزگرفتهاند!البتهمیدانمکهشــورایبررســیشــعرو
ترانهارشــادهمافرادبیسوادینیستندوحتماًشرایطبهگونهایاست
کهدستشانبستهاست.
ازســینماوموســیقیبگذریموبهســراغتخصــصاصلیتان،
ادبیــاتبرویم.چندیقبلگفتوگوییازشــمامنتشــرشــدکه
واکنشبرخیشاعرانرابهدنبالداشت.شماازشعرشاعرانی
انتقادکردهبودیدکهبیشازآنکهشاعربهشمارآیندمخاطبانرا
ازاینبخشادبیاتدورمیکنند!جالباســتکهواکنشهای
احتمالیموجبنشــدکهازاشــارهبهبرخیاســامیخودداری
کنید!
بدونتردیدشــمایانبایدتوپیرابهســمتدیوارپرتکنیدیااگراین
کار را انجام دادید ،بایدمنتظر بازگشــت آن هم باشید و این در شرایطی
اســتکهمــنچنــداندرگیــربازخوردهایاینچنینــینیســتم.البتهدر
ارتباط با این گفتوگو باید بگویم که در انتشــار آن شــیطنت و توطئهای
درمیــان بــوده اســت.جوانی
حــدود شــش -هفــت ســال
به عقیده من،
قبل ،در مشــهد مصاحبهای
وزارت
با مــن در روزگاری کــه با آقای
باباچاهی گفتوگویی درباره
فرهنگ و ارشاد
شعر پیچیده داشتیم ،انجام
اسالمی به تنهایی قادر
داد .ایــن مصاحبه بــه همان
به ایجاد بهبود یا حتی
روزهــا تعلــق دارد و جالــب
پسرفت در عرصههای
اینجاســت که آن زمان بدون
مختلف هنری نیست
اشــارهای به این نامها منتشر
چراکه همزمان
شــد .اگــر ایــن مصاحبــه در
آن هنــگام بــا همــان نامهــا
با این وزارتخانه،
منتشــر میشــد ،پاســخی به
اهرمهای قدرتمند
آقایــان باباچاهــی و براهنــی
و همچنین
بــود و معنــی داشــت .امــا
سازمانهای دیگری
نمیدانــمچــرابتازگیبدون
هم هستند که میتوانند
هیــچگونههماهنگــیبامن،
در عرصه فرهنگ اعمال
مصاحبــهایکــهقبالًمنتشــر
قدرت کنند
شده بود ،بازنشر شده! انتشار
بــی هنــگام ایــن مصاحبــه و
هیاهــوی برخی نشــریات که
به آنهــا عالقهای هــم ندارم،
موجباینجنجالهاشد.البتهتأکیدمیکنمکهآنحرفها،گفتههای
خودم اســت ،منتهــی گفتههایی که در همان ســال و شــرایط معنا پیدا
میکــرد.جالــباینجاســتاغلبافــرادیکهبهبازنشــرایــنگفتوگو
واکنشنشــاندادند،ازپاسخهایشانمشــخصبودکهحتییکبارآن
را کامــل نخواندهاند! تنهــا یک نفر که اگر اشــتباه نکنم آقای شــیرزادی
بود ،گفتوگو را خوانده بود .به همین خاطر معتقدم عمدی در انتشار
دوباره آن و از سویی هیاهوهایی که برپا شد ،وجود دارد .البته شکهایی
دار م اما چون مطمئن نیســتم و از سویی عالقهای به جنجال سازی هم
ندارم،ترجیحمیدهمدربارهاشچیزینگویم.
همچنانمعتقدیدکهبخشیازشعرماهذیاناست؟
بله،بهعقیدهمنهمینطوراست.حرفماینبودکهبخشیازشعر
ماشعرنیستوهذیاناست.بهعقیدهمن،شعراززمانیآغازمیشود
کــهزبانازشــکلعــادیخودخارجمیشــود.وقتــیمیگوییــد«:باران
تامااگربگویید«:عشقمیبارد»آن
میبارد»شــعرنیستگزارشاس 
وقت اســت که از شکل عادی زبان خارج شــده و شعر به حساب میآید
اما این خروج از ُنرم زبان باید منطق و علت هنری و فرم داشــته باشــد،
در غیر این صورت شعر نیست و هذیان است .جالب اینجاست افرادی
که به مصاحبه آن زمان من گالیه داشــتند ،ســالها گفتند که زبان شعر
ما شیزوفرنیک اســت؛ خب شــیزوفرنیک هم به معنای هذیان است!
چطوراســتوقتیبحثپزروشــنفکریباشــداطــاقایــنواژهایرادی
ندارداماپایاینگفتوگوکهبهمیانآمده،همهناراحتشدهاند!
برایفیلمدرروزگارفعلیجایگاهقابلقبولیقائلهستید؛برای
ادبیاتچطور؟
درارتباطباادبیاتهمهمینطوراست،شعرامروزهمبهاستثنای
آنهذیانها،قابلیتانتشــارومعرفیدرآنســویمرزهایکشــورمان
را دارد .بــه گفته دوســتانی نظیــر آقای اســماعیل پور کــه در کنگرههای
جهانیشعرحضورداشتهاند،شعرایراناغلببااستقبالجمعحاضر

در آنها روبهرو شــده اســت .در یکــی از این کنگرهها که خــودم هم در آن
شــرکتداشــتمودرفرانسهبرگزارشد،شــاعرانجهاندرجمعمردم،
در خیابانها شــعر خواندند و جالب اینجاســت که از میان اشــعار همه
کشورها،تنهاچهارشعرانتخابشدکهشعرایرانهمدرآن بینبود.
درهمینشرایطیکهبرخیمعتقدندشعرمعاصردچارتوقفو
حتیرکودشده؟
بله و در خاطرم هســت که در برنامههای ویژه همان سفر ،در شب
آخــر اقامتمان در یکــی از پارکها که جمعیت انبوهــی در آن جمع
شــدهبود،شــعریازایرانخواندیمکهبااستقبالبسیاریروبهروشد.
بــا این همه نمیتوان منکر این شــد که دوره ،دوره ســینما و موســیقی
است .شعر دیگر همچون سالهای گذشته صدای بلندی ندارد .شما
براحتی میتوانید یک فیلم را در عرض دو ساعت تماشا کنی د اما مگر
میتــوانکتابرابهاینســرعتبهپایانبرد؟ عــاوهبراین،درفیلمو
موسیقی ا ز امکان پخش برای گروه بسیاری از مردم برخوردار هستیم
اما درباره کتاب این طور نیست و هر یک از افراد باید جداگانه دست به
مطالعهبزنند.
یامروزبهشعرگریزناپذیروحاصلغلبه
پسبخشیازبیتوجه 
هنرهاییمانندسینماوموسیقیاست؟
این مســأله در ارتباط با همه دنیا صدق میکند و تنها مختص شعر
فارســی و ایران نیســت .حاال دیگر دهههای 20و 30میالدی نیســت که
همهمردمدرفرانسهگردهمجمعمیشدندتابهاشعارشاعرانگوش
فرابدهند.آنزمانموسیقیوفیلمهنوزجاییدرزندگیمردمنداشت
اماحاالشرایطتغییرکردهوایندو
هنر از بلندترین صدا برای ارائه به
مردمبرخوردارهستند.
یعنیبایدباگذشــتزمانشــاهد
فراموشــی شــعر و حــذف آن از
زندگیعامهمردمباشیم؟
نــه! از ایــن گفتــهام نبایــد این
گونه برداشت شــود که دیگر شعر
یا نقاشی حذف شدهاند؛ هنرهای
اینچنینــی هنوز هــم وجــود دارند
امــا در مقایســه با گذشــته حضور
کمرنگتــری در زندگــی مــردم
دارنــد .شــعر و هنرهایــی از ایــن
دســت کم کم قدری خصوصیتر
شــده و دایــره مخاطبــان آنهــا
خاصتر میشــود .شــعر هیچ گاه
فراموشنمیشود،بهحاشیههم
رانــده نمیشــود ،تنها صــدای آن
دیگربهبلندیگذشتهنیست.
با وجــوداینادبیــاتهمچناندر
پس زمینه هنرهایی مانند ســینما
و موســیقی حضور پررنگــی دارد،
حتیاگرچندانملموسنباشد!
بلــهومرتبــهشــاعریحتــیدررقابتباهنرهــایمذکــورباالترهم
خواهد بود .همان طور که اشــاره شد شــعر و در ابعاد کلیتر آن ،ادبیات
همواره در تمام هنرها حضور دارد و حتی میتوان گفت که ُبنمایه آنها
راتشکیلدادهاست.هنوزهماگراثریدرعرصههنرخوبباشد،بالفظ
شاعرانگیپدیدآورندهاشآنراستایشمیکنند.درخاطرمهستکه
آقای کیارستمی در یکی از صحبتهایش به این نکته اشاره کرد که او در
سینما بسیار تحت تأثیر اشعار احمدرضا احمدی بوده است .بنابراین
حرمــت این شــاعر به انــدازهای بوده که او ســینمای خــود را مدیون وی
میداند .با وجود این واقعیت این اســت که سینمای کیارستمی خیلی
بیشتر از شعر احمدی دیده میشود .هر چند سینما برای حیات خود از
ادبیاتتغذیهمیکن داماخیلیبیشترازشعردیدهمیشود.
درچنینشرایطیچهتوصیهایبرایشاعرانجواندارید؟
شــاعران جوان باید تالش کنند تا همواره بهروز باشــند و مطالعه
بســیاری داشــته باشــند .هر هنرمندی در درجه نخســت باید عناصر
کار خــود را بشناســد ،در ارتبــاط بــا شــاعران هــم ایــن گونــه اســت.
یــک شــاعر باید قبــل از هــر کاری ،کلمه را خــوب بشناســد و بداند که
هــر کلمــهای چه ظرفیــت و معنایــی دارد .نه اینکه طرف هنــوز از راه
نرســیده ،انتظار بندبازی و ارائه کارهای خارقالعاده را داشته باشد.
شــاعری برخالف تصور بسیاری از مردم ،کاری ســاده نیست .برخی
گمان میکنند که درد دلهای شــخصی آنها شــعر به شمار میآید و
عدهای دیگر هم تصورشــان بر این است که هر نوشته هذیان گونهای
را میتوان شــعری پیچیده و خاص دانســت .شــعر نبایــد به گونهای
باشــد که مخاطب قادر به فهم آن نشود! مهمترین مسأله این است
که مخاطب با ســروده شــاعر ارتباط بگیــرد .البته شــرایط به گونهای
است که تشخیص ســره از ناسره قدری مشکل شده است .برای خود
مــن امــکان دسترســی به همه شــعرها وجــود نــدارد اما تــا جایی که

