امروز حماسهسرایی دوره فردوسی و عارفانهنویسی دوره مولوی کارکرد گذشته خود را ندارد

در تاریخ شاعرانی که چنین فعل منفعلی نداشته باشند و
بهجای اینکه این وجه از عزلت و عرفان را چاره کار بدانند؛
اتفاقاً صریح و بیپرده از مسائل روز جامعه حرف بزنند هم کم
نداشتهایم .از مسعود سعدسلمان گرفته تا فرخی یزدی و...
در ادبیات ما کدام شکل از این دو طرف را میتوان نسبت به
جامعه طرف مسئولتری دانست؟ اصالً تقسیمبندی به این دو
طرف از نظر شما درست است؟
نکته اساسی اینجاست که تعهد ،اعتراض ،شعر و ...تا دوره
مشروطیت تعریف دیگری داشت و از مشروطه به بعد
تعریف دیگری پیدا کرد .بهعنوان مثال در دوران حافظ
چنین تعریفی اصوالً وجود نداشته و عنوانبندیهایی از
این دست محلی از اعراب نداشتهاند .برخی فکر میکنند
حافظ سیاسی بوده در حالی که او به نوعی از نامالیمات
مینوشت و به تعریف امروزی شاعری سیاسی نبود .روزگار
حافظ حتی با روزگار موالنا هم فرق میکرد یعنی پای حافظ
بیشتر در دربار بود و پایگاه مولوی در خانقاه .پس طبیعی
است که حرف و جنس شعر موالنا به مردم نزدیکتر باشد
و همینطور هم هست .اما شعرهای سیاسی اجتماعی
را حافظ سروده است .بنابراین بهدلیل این تفاوت در
تعریف است که هویت مسأله و کارکردها نیز دستخوش
تغییر و تفاوت میشوند .شاعران سبک هندی و مکتب
وقوع پایگاهشان بین مردم و در قهوهخانهها بوده پس
باید مردمیتر بوده باشند؛ اما نکته دقیقاً همینجاست که
معنای مردمی بودن هم با تعریف امروزی متفاوت است و
ما در سبک هندی شاعرانی داریم که شعرشان کامالً فنی و
تکنیکی است و به دور از این تصور .همانطور که گفته شد
از مشروطه به بعد شعری به نام مشروطه تحت تأثیر اروپا
رواج پیدا میکند و این شعر میخواهد در خدمت مردم
باشد و از زندگی و مسائل آنها حرف بزند و به جنبههای
عمومیتر برسد.
پس میشود گفت ما در دورهای امیدهایمان را از شعر
میگرفتیم و در دورههایی دیگر هم از شعر بهعنوان یک
نجاتدهنده و پایگاهی برای امیدواری ،قطع امید کردهایم و
ناامید شدهایم .اگر این پیشزمینه را به امروز بکشانیم به این
نتیجه نمیرسیم که امروز در مرحله ناامیدی از کارکرد هنر و
ادبیات هستیم؟
در گذشتهای دور نقاشی ،مجسمهسازی و موسیقی حرام
بود و فقط شعر و فرش آزاد بودند و شعر شاید به دلیل
همین بیرقیب بودن به جنبهای قدسی هم رسیده بود.
پس همه رؤیاها در شعر کانالیزه میشد و طبیعی است که
شاعران هم جایگاهی ویژه در این تاریخ پیدا میکردند .بعد
از مشروطیت این جایگاه متزلزل شد؛ آنهم به این دلیل
که داستان ،تئاتر ،موسیقی رونق پیدا کردند و تا ابتدای دهه
پنجاه شعر کمکم تقدس خود را از دست داد و وضعیت
کامالً عوض شد.
اما همین دهه چهل و پنجاه اوج ادبیات فارسی در دوره
معاصر است و اقبال به ادبیات در این دوره به باالترین حد
خود میرسد و مجالت و کتابهای ادبیات بیشترین فروش
را تجربه میکنند؛ اما امروزی که در آن ایستادهایم برخالف
این دهه ،ادبیات از مردم یا مردم از ادبیات فاصله گرفتهاند و
نقلقولهای گوشهوکنار از این واقعیت خبر میدهد که مردم
زندگی و زمانه خود را در شعرهای امروزی نمیبینند...
این بحث کمی متفاوت از آن چیزی است که دربارهاش
حرف زدیم .ما در مبحث پیش به این نکته اشاره کردیم که
قداست شعر از دهه پنجاه کمکم رو به افول گذاشت .اما
بحث دیگر این است که شعر امروز در چه شرایطی قرار دارد

و چرا .در تاریخ تحلیلی شعر نو ،اگر به جلد چهارم نگاهکنیم
متوجه میشویم که در همین دهه پنجاه تیراژ کتابهای
شعر کم شده که یکی از دالیل آن البته سانسور و مسائلی از
این دست است .با اینهمه رشد دیگر هنرها هم باعث شد
توجه مردم به حوزههای دیگر هنری کشانده شود و این توجه
و عالقه بین شعر و سینما و تئاتر و موسیقی سرشکن شد...
از طرف دیگر؛ بعد از سال  57مسائلی که در شعر منعکس
میشد ،به خیابان میریخت .مردم آرزوهایی داشتند که
به خیابان میآمد و شکلی واقعی به خود میگرفت اما
بعد از مدت کوتاهی متوجه شدند که به این سادگیها هم
نیست که شعر بتواند آن کارکردی را که آنها مدنظر دارند
عملی کند .اتفاقاً یکی از دالیلی که زبان شعر و نوع تخیل
عوض شد ،تغییر وضعیت بود و آن رؤیاها که در واقعیت
فرم دیگری پیدا کرد و به اینجا رسید که چه میخواستیم و
در نهایت چه شد .زیباییشناسی گذشته تغییر کرد و آنچه
شاملو ،سپهری و فروغ میگفتند هم در دوره تازه دستخوش
چ ربطی
تغییر شد و اگر فروغ میگفت دنیای امروز من هی 
به شعر حافظ و سعدی ندارد؛ امروز هم شاید این گزاره را
در قیاس این دوره و آن دوره که فروغ در آن زندگی میکرد
ن شعرها هم رؤیاهایی بودند که
میشود آورد .در واقع آ 
گمان تحقق داشتند؛ اما اینگونه نشد و زبان شعر ،حوزه
و دامنه آن هم تنگتر شد .در کنار اینها ،سینما و داستان
پیشرفتی جهشی داشتند .آنقدری که امروز فیلم تولید
میشود ،مطلقاً در سالهای گذشته تولید نمیشد و در واقع
چنین امکانی اصوالً وجود نداشت .امروز فیلمی از ژاپن
میدیدم از موزه هنر دیجیتال در این کشور .وقتی این فیلم
را نگاه کردم متوجه شدم تمام آنچه میخواهیم در شعر
بگوییم ،در هنر دیجیتال هست .من بهعنوان شاعر وقتی آن
را میبینم به سمتش میروم و مسلماً با شرایط سختی که
در حوزه چاپ و نشر کتاب وجود دارد ،با چنین امکان بزرگی،
نمینشینم شعر بگویم .هنری مثل هنر دیجیتال ،در تمام
دنیا پخش میشود و مخاطبانی جهانی و گسترده دارد .به
این ترتیب شعر کمکم عقبعقب میرود و رسانههای دیگر
با امکانات گستردهشان جای آن را میگیرند .تصور کنید
فیلمی از یک رمان اقتباس میشود و مخاطب دو ساعت
مینشیند و یکی از بهترین فیلمهای عمرش را میبیند.
فیلمی که میلیونها نفر مخاطب دارد و مثل کتاب مخاطب
محدودی ندارد و همراه شدن با آن زمانبر هم نیست .باز
هم بحث ارزشگذاری میان هنرها نیست ،بلکه تحلیلی است
از شرایط موجود .پس سینما ،موسیقی و هنر دیجیتال جای
رمان ،شعر و ...را گرفتهاند .شاعر چه میتواند بگوید که در
این هنرها نباشد؟ به موزهای در شیکاگو امریکا رفتم و در بدو
ورود با تلویزیونی روبهرو شدم که ُبعد نداشت و گویندهای
تلویزیون بیچارچوب خوشامد میگفت.
در مقابلم در آن
ِ
متوجه شدم آنچه من میبینم واقعیت مجازی است و نوری
ی است با خودم فکر
است که به یکباره از بین میرود .طبیع 
کنم با این پیشرفت و امکانها چند نفر امروز شعر شاعرانی
مثل مرا خواهند خواند .روزگار کودکی و نوجوانی در لنگرود،
تنها امکان موجود برای من شعر بود و اگر هنرهای دیگر هم
در دسترس بودند به سمت آنها میرفتم نه شعر؛ بههمین
دلیل است که میگویم امروز شعر کارکردی خصوصیتر
نسبت به آن وجه عمومی گذشتهاش دارد.
میتوان گفت ادبیات و شعر از نقش خود تهی شدهاند؟
از نقش خود تهی نشدهاند ،رسانگی کمتری پیدا کردهاند.
ب ه عقیده من اساساً کار هنر و ادبیات نجاتدهندگی است
اما برای هر کس یک طور و در هر دورهای به شکلی است.
نباید تصور کنیم ادبیات قرص مسکن است و در هر زمان

تأثیری مشابه دارد .بهعنوان مثال چرا شبهای یلدا فال
حافظ میگیریم؟ یا چرا به موسیقی گوش میکنیم؟ بیشک
همه اینها تأثیر روانی در روح و روان بشر داشته و دارد و این
تأثیرها همان نقش نجاتدهندگی و برداشتن بار از دوش
روح و روان جامعه است .نیچه جمله کافی و وافی در این
زمینه دارد .او میگوید« :اگر هنر نبود واقعیت ما را خفه
میکرد ».بهنظر من هم واقعیت بسیار سختتر از آنچیزی
است که بشود تحملش کرد.
پس ما ادبیات را به خانههای خود بردیم و از آن پناهگاهی
خصوصی ساختیم...
بله دقیقاً .دورهای بود که شاهنامه فردوسی توأمان
نجاتدهنده فرد و اجتماع بود و حماسهسرایی بسیار مورد
توجه .ذبیحاهلل صفا کتابی دارد به نام «حماسهسرایی در
ایران» که در آن به نکتههای جالبی اشاره میکند .صفا در
این کتاب به این نکته اشاره میکند که فقط در یک دوره،
در یک منطقه کوچک ،سیصد حماسهسرا وجود داشته
است .چرا این حماسهسراها امروز وجود ندارند؟ به این
دلیل که نیازی به حماسه نیست و نوع و معنی همه چیز از
جمله حماسه عوض شده است .وقتی مغول حمله میکند
حماسهسرایی دیگر کارکردی ندارد .وقتی رستم کشته شده،
از چه حماسهای باید حرف زد؟ امروز نه حماسهسرایی دوره
فردوسی و نه عارفانهنویسی دوره مولوی کارکرد گذشته خود
را ندارد.
شما به حوزههای دیگر هم وارد شدهاید و میدانم ورود شما
ی با وسواسهای شخصی
به حوزههایی مثل سینما و موسیق 
همراه بوده است .آیا در هنری مثل سینما هم همین شرایط
وجود دارد؟
فرق سینما و ادبیات اتفاقاً همین است که ادبیات
عمومیاش هم خصوصی است در حالیکه سینما
خصوصیاش هم عمومی است .فیلمی که تارکوفسکی
میسازد بسیار خصوصی و شخصی است اما بسیاری با
آن همذاتپنداری میکنند .به این دلیل که سینما اساساً
یک هنر جمعی است و ادبیات اساساً یک مسأله فردی
است .ما رمان را دست میگیریم و تنها میخوانیم؛ اما
خصوصیترین کارهای سینمایی حتی در آبسترهترین
شکلش هم به جمع وابسته هستند .پس کارکرد جمعی
و تأثیر سینما بسیار بیشتر است و به همین دلیل به نظر
من ،هنر جهان امروز سینما و موسیقی است .حرف ما به
این معنی نیست که نقاشی اهمیتی ندارد ؛ اما شما برای
تماشای یک نقاشی باید از خانه بیرون بروید و به یک گالری
پا بگذارید و آثار روی آن دیوار را تماشا کنید .ذات اینها
با هم متفاوت است .حتی ذات تئاتر با سینما فرق دارد.
ذات سینما و موسیقی جمعی است و کارکرد امروزیتری
دارند .در این مجموعه ،شعر از همه فردیتر ،خصوصیتر
و شخصیتر است و این مسأله مختص ایران هم نیست و
امری جهانی است .من در امریکا جوانهای زیادی میدیدم
که شعر میگفتند اما ادعای شاعری نداشتند و در این فکر
نبودند که آنها را منتشر کنند .اما کسی که فیلم کار میکند از
همان ابتدا به این نکته فکر میکند که باید آن را اکران کند و
جمعی آن را ببینند .در حال حاضر بهترین شاعران فرانسه
هم کتابهایشان در نهایت هزارنسخه چاپ میشود در
حالی که یک شعر عالی را میتوان در قالب یک فیلم بیست
دقیقهای از راههای مختلف تماشا کرد.
پس چرا مثالً در کشورهای عربی هنوز شاعرانی مثل محمود
درویش را میبینیم که همچنان شعرشان همهگیر و خودشان
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