نوشتن اگر نباشد سینما هم نیست ،موسیقی و ...هم نیست .بنیان همه اینها ادبیات است

معروف و مشهور میشوند...
محمود درویش ،آدونیس و دیگر شاعران معروف عرب
مربوط به نسل های گذشته اند .در ثانی جمعیت زیاد
اعراب در مناطق پراکندهامکان بیشتری هم برای اشاعه و
انتشار کارهایشان به وجود آوردهاست .دوره محمود درویش
هم گذشته و آنجا هم همین اتفاقاتی که از آن حرف زدیم
افتاده است .این به معنی از بینرفتن شعر و شاعران بزرگ
نیست بلکه به گفته پستمدرنیستها ،دوره غولها گذشته
و این افول غولها در شعر شکل محسوستری دارد.
یا شاید حداقل آن ایدهآلها و آن روایتهای کالن در
خردهروایتها پخش شدهاند...
بله و این مسأله به نظر من طبیعی است .وقتی فوکویاما به
درستی یا به غلط ،پایان تاریخ را اعالم میکند منظورش
پایان آرمان و رؤیاست .روایت امروزی ،روایتهایی فردی
است که قابلیت تعمیمپذیری دارد« .برج» جیجی باالرد
روایت شخصی خود نویسنده است اما در آن یک نوع
تعمیمپذیری میبینیم و حس یگانگی با آن داریم و فکر
میکنیم زندگی ماست و چنین اتفاقاتی در تاریخ در حال
وقوع است.
در گذشته هم همینطور فکر میکردید یا آن زمان اعتقاد
داشتید که شعر و ادبیات میتوانند نجاتدهنده به آن معنی
خاص باشد؟
به قول آن فیلسوف فرانسوی «بعد از آشویتس شعر
نوشتن شوخی درمانی است» با اساس این حرف چندان
موافق نیستم اما قبول دارم که شعر نوشتن در آشویتس
تأثیری ندارد .شاید خیلی بدبینانه باشد اما به نظر میرسد
که روزگار اینطور پیش میرود و شعر آن کارکرد هولناک
گذشته را دیگر ندارد .حزین الهیجی میگوید روزی وارد
شهری شده بودم و در کوچه به دلیل حمله محمود افغان
چنان جنازه بر زمین ریخته بود که نمیشد راه رفت.
به گورستان رفتم .دیدم شاعری از شاعران سبک
هندی در حال نوشتن شعر است .پرسیدم چه
میکنی؟ گفت بیا ببین چه خیالی بستهام .از این
حرفش منقلب شدم و گفتم با این کوچههای
پرجنازه چطور میتوانی بنشینی و شعر بنویسی
و از خیالی که پرداختهای خوشحال باشی .ماجرا

همین است .وقتی میبینید از هر طرف فقر است و فحشا
و بمب و داعش و ...دیگر نمیتوانید بنشینید خیالپردازی
کنید .مگر اینکه همان زمان این خیالپردازی تأثیرگذار باشد؛
این کار را سینما میتواند انجام بدهد اما شعر مگر چقدر ُبرد
دارد؟ در سینما و موسیقی برعکس شعر ،زبان تعیینکننده
نیست پس وجه عمومیتری دارد .دنیای امروز ربطی به
دنیای گذشته ندارد و واقعیت این است .شعری که آن شاعر
سبک هندی در گورستان مینویسد چه تأثیری داشته است؟
باز هم تأکید میکنیم که این به معنی بیارزش بودن شعر
و شاعر نیست ،بلکه حرف از کمرنگ شدن شعر است و
سینما که جای آن را گرفته است« .سینما حقیقت» میآید و
واقعیتها را در برابر چشم شما میگذارد .چند شب پیش
فیلم جوکر را دیدم .مسلماً ما صدها شعر بهتر از «جوکر»
میتوانیم بنویسیم اما صدای غالب با جوکر و سینماست و
دورهای نیست که شعر جریانسازی کند .امروز صدا به صدا
نمیرسد .جمعبندی اینکه کار هنر ،جبران زندگی ناقص،
ناشده ،ناتمام و صدمه دیده است.
خود شما به شخصه به ادبیات و نوشتن امید دارید؟
نوشتن اگر نباشد سینما هم نیست ،موسیقی و ...هم نیست.
بنیان همه اینها ادبیات است .بههمین دلیل است که
میگویم از ارزش آنها کاسته نشده ،اما ادبیات به تنهایی
نمیتواند کاری از پیش ببرد و صدایی باشد که به گوش
جهان برسد .پینکفلوید را نگاه کنیم متوجه میشویم اصل
و اساس این شهرت و همهگیری را شعر تشکیل میدهد...
شاید در گذشته جوانها و اطرافیانی را تشویق میکردید که
شعر بخوانند؛ امروز هم همین کار را میکنید؟

همین چند روز پیش جوانی شعرهایش را آورده بود برایم
بخواند و اتفاقاً شاعر خوبی هم بود .مانده بودم به او چه
بگویم .با خودم فکر میکردم این جوان یا باید خیلی بزرگ
شود یا اگر میخواهد آنچه در شعر میگوید شنیده شود،
باید به فکر امکانی دیگر باشد .فقط توانستم به او بگویم اگر
بتوانی از جوهر شعرت در رمان استفاده کنی امکان بیشتری
در اختیار خواهی داشت .اگر در نوجوانی این امکان را داشتم
که بهصورت حرفهای دنبال موسیقی یا فیلم بروم طبیعتاً
دنبال شعر نمیرفتم .روزگار عوض شده است .مصائب ،به
وجودآورنده عقدههایی هستند که بروزشان به وسیله یکی از
همین هنرها اتفاق میافتد و من فکر میکنم مهمترین این
هنرها موسیقی و سینما هستند که هنوز کارکرد دارند.
پس امروز موسیقی برای شما جدیتر است و روح شما با اینها
آرامتر میشود...
بله .همیشه موسیقی برای من مهم بوده اما بعد از رسیدن
به این نقطه ،دوسه سال است تماموقت مشغول موسیقی
هستم و با چند گروه جوان ،پرانرژی ،فعال و بهروز ،شب و
روز در حال کار کردن هستیم .ملودی میسازم و روی آنها
شعر مینویسم و کمکم شروع کردم به خواندن و دوستان
هم تنظیم کارها را به عهده دارند .چیزی را که نمیخواستم
بگویم گفتم...
یکی از آثار موفق شما در حوزه داستان ،رمان «رژه بر خاک
پوک» است.رمان نوشتن هم جوابگوی نیاز شما نیست؟
نه خسته کننده است ...مثال خوبی زدید .بعد از انتشار
چاپ اول رمان ،سخنرانی در انگلیس داشتم و یک گروه
فیلمسازی با من قرارداد بستند که براساس «رژه بر خاک
پوک» فیلم بسازند .به دالیل مختلف این فیلم ساخته نشد
اما اگر این اتفاق میافتاد مسلماً بازتاب آن فیلم ،تا رمانی
که با هزار زحمت و تغییر سه بار تجدید چاپ شد ،اصالً قابل
مقایسه نیست.
چرا اینقدر ناامید هستید؟ روزگاری یادم میآید که میگفتید
نویسنده باید بنویسد و منتشر کند و...
ناامید نیستم اما من رماننویس حرفهای نیستم .من اصالً
چیزی به عنوان امید و ناامیدی را هرگز نفهمیدم .از نظر من
آدم برای رسیدن به یک هدف تالش میکند؛ حال یا میرسد
یا نمیرسد ،پس امید و ناامیدی چه معنی دارد .مثالً من در
حال حاضر موسیقی را دنبال میکنم لزومی ندارد که امید
داشته باشم یا نداشته باشم؛ مهم کاری است که فکر میکنم
باید انجام بدهم .....شعر فرق میکند .شعر برای من یک
ناگزیری بود .نمیتوانستم شعر نگویم .شعر تمام روح و
وجود من بود و نمیتوانستم در مقابلش مقاومتی داشته
باشم .باید شعر میگفتم برای آنکه احساس آرامش داشته
باشم و حس کنم وجود خارجی دارم .شعر برای من چنین
چیزی است...
چرا از فعل «بود» استفاده میکنید؟
چون امروز به موسیقی بیشتر توجه و عالقه دارم و فکر
میکنم تا زنده هستم باید زندگی کنم و به همین دلیل هم
امید و ناامیدی را نمیفهمم پس امروز با موسیقی بیشتر
احساس نزدیکی و زندگی میکنم .سینما را هم تجربه کردم
و نامزد بهترین بازیگر سال هم شدم اما امروز مسأله سینما،
خیلی برایم برجسته نیست .دنبال پاسخهای خودم هستم
و اینکه این پاسخ را کجا به من میدهد .سینما کارکردهای
بسیار دارد اما موسیقی برای من جذابیت بیشتری دارد و
رسانه برتری است.
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