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در مجامع بين المللي، ناشناخته گي محض اش براي 
تماشاگر و س��ينماگر آمريكايي و محدوديت دامنه 
شمول موضوع البته ارزشمند انساني آن در قياس با 
موضوع نسبيت راست و دروغ و خشونت طبقاتي نهان 
در جوامع امروزي كه موضوع »جدايي نادر از سيمين« 
و همچنين فيلم برنده اسكار خارجي سال قبل يعني 
»در دنيايي بهتر« س��اخته سوزان بي ير دانماركي و 
بسياري فيلم هاي ستايش شده اين سال ها از »بابل« 
تا آثار ميشائيل هانكه و مايك لي بوده، جملگي بحث 
و احتمال توجه به اين بهترين فيلم معتمدي در اين 

بزنگاه به خصوص را منتفي مي كند.
در همي��ن زمينه، البته برخ��ي ديگر و از جمله 
آقاي جمال شورجه هم به نكاتي اشاره كرده اند كه 
برخي از آنها مانند پرس��ش درب��اره اينكه پس چرا 
»اخراجي ه��ا« و »33روز« مانن��د فيلم فرهادي در 
آمريكا اكران نمي شود )چون استانداردهاي سينمايي 
اين فيلم ها جدا سطح باالست و به قول ايشان اكران 
نشدن شان فقط به اين دليل است كه با اهداف آمريكا 
مغايرت دارند(؟ يا تاكيد بر اينكه بايد سينماي آمريكا 
را تحريم كنيم و فيلم هايش را در تلويزيون نش��ان 
ندهيم )چون سينماي آمريكا به مبالغ جدا هنگفتي 
كه صداوسيماي ما بابت خريد فيلم هايش به پخش 
كننده هاي درجه دهم تايواني و هنگ كنگي و اماراتي 
مي پردازد، نيازي در حد نان شب دارد(، مباحثي بس 
متعالي تر و بغرنج تر از حد و س��طح درك اين قلم و 

اين نوشته است و از اين رو، از آن مي گذريم.
سه فيلم »جدايي نادر از سيمين«، »آلزايمر« و 
»انتهاي خيابان هشتم« از محصوالت يك سال اخير 
سينماي ما، تصادفا همه يك شخصيت دچار آلزايمر 
در دل داس��تان خود دارند؛ اما ظاهرا آلزايمر اصلي 
را برخي از ما با نوع نگرش فرهنگي و س��ليقه هاي 
س��ينمايي مان گرفته ايم كه اساس��ا جايز مي دانيم 
در اي��ن خصوص بحث كنيم! انگار يادمان رفته كه 
ماجراي توقيف موقت »جدايي نادر از سيمين« در 
ط��ول فيلمبرداري، فقط براي ما آشناس��ت و براي 
احدالناس��ي در آن س��وي آب ها اهميتي ندارد كه 
بخواهيم فيلم و جايگاهش را سياسي قلمداد كنيم. 
انگار يادمان رفته ك��ه در رقابتي حتي كليدي تر از 
خود جشنواره برلين، اين فيلم در جشنواره سيدني 
استراليا در حالي جايزه بهترين فيلم را دريافت كرد 
كه »درخت زندگي« ترنس ماليك، برنده نخل طالي 
كن همين امسال هم حضور داشت. انگار يادمان رفته 
كه رقابت در اسكار، »قواعد بازي« دارد و انتخاب فيلم 
با قسم دادن و »اين تن بميره« و »خداوكيلي«، فقط 
مي تواند آن واكنش نخستين مشت زن بخت برگشته 
ما كه به فينال المپيك 1992 بارس��لونا رسيده بود 
را تداعي كند: دس��تكش او در اردوي تيم جا مانده 
بود، ميزان تأخير در شروع بازي فينال از حد مجاز 
گذشته بود و داور مي خواست او را بابت آماده نبودن 
براي مسابقه، بازنده اعالم كند؛ اما طفلك دست خود 
را به صورت خود مي زد تا ملتمسانه از داور بخواهد 
كه »اين تن بميره« من بوكسور خوبي ام، صبر كن و 

باز صبر كن تا دستكش ام را بياورند! 
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رضا قاس�مي در ی�ك دهه اخیر ب�ا رمان  هاي 
منتشرشد ه اي همچون»همنوایي شبانه ارکستر 
چوب ها« و رمان  هاي منتشرنشده اي مثل »چاه 
بابل« در میان مخاطب�ان ایراني به عنوان یك 
چهره ادبي تراز اول شناخته شده بود، اما حاال 
یكي دو س�الي است که شما دوباره سراغ وجه 
موس�یقایي کارنامه تان رفته اید، این انتخاب 
خودخواس�ته اس�ت یا به دلی�ل اینكه فضاي 
چاپ و نش�ر کتاب تنگ شده، گروه موسیقي 
»مش�تاق« را دوباره فعال کرده اید و تمرکزتان 

را روي کار در این حوزه گذاشته اید؟
مي گويند قاتل به محل جنايت��ش باز مي گردد. 
خب من از 20 سال پيش كه تصميم گرفتم تئاتر و 
موسيقي را به نفع ادبيات كنار بگذارم تا به حال چند 
باري به »محل جنايت«ام برگش��ته ام. چيز عجيبي 

نبايد باشد. من سه استاد برجسته داشته ام. هركس در 
هر كجاي ايران كه مي توانسته چيزي به من بياموزد 
رفته ام پي��دا كرده ام و از او آموخته ام؛ براي اين كار تا 
سيستان و بلوچستان هم رفته ام. نوار هاي قديمي را 
س��اعت ها، روز ها و گاه هفته  ها عق��ب جلو كرده ام تا 
بفهمم مثال استاد صبا اينجا را چه كار مي كند كه اين 
حالت عجيب و دلنشين ايجاد مي شود. حتا براي ياد 
گرفتن دو سه شگردي كه به هيچ طريقي نتوانسته 
بودم از آنها س��ردربياورم، وقتي شنيدم كه در لندن 
يك دكتر تفضلي هست كه جزو بهترين شاگردان صبا 
بوده، رفتم و از او خواهش كردم كه به من بگويد صبا 
در اينجا ها چه مي كرده. خب دكتر تفضلي سال ها بود 
دستش به ساز نخورده بود )مثل حاالي من(. هرچه 
خواهش كردم اظهار شرمندگي كرد كه دستش مثل 
چوب اس��ت و نمي تواند س��از بزند و اصال مطالب از 

سال هاي خیلي دوري نبود همان روزهایي که باید از آن به عنوان بهار کتاب در ایران یاد کرد، روزهایي 
که خواندني هاي بسیاري از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز خروج مي گرفتند. در این میان »همنوایي شبانه 

ارکستر چوبها« رضا قاسمي صداي تازه اي بود از آن سوي آب ها، ادبیات مهاجرت ایران هم در آن بهار 
چنان جاندار پشت ویترین کتابفروشي ها نشست که هنوز فراموش نشده است. هرچند آن خیزي که 
ادبیات داستاني ایران به واسطه به هم پیوستن جریان نویسندگان مهاجر و نسل جدید رمان نویسان 

برداشته بود، این روزها به برهوتي ختم شده است، برهوتي که تولید و نوشتارش متوقف نشده اما 
دست اندازهایي هستند که حاصل کار پشت این خاکریزها گیر مي کند. رضا قاسمي مدت هاست که کتاب 

تازه اي در بازار ایران منتشر نكرده، با این حال رمان ها و نمایشنامه هاي تازه اش جایي غیر از ویترین 
کتابفروشي ها در دسترس هستند. قاسمي اما جامع االطراف تر تر از اینهاست، او در موسیقي و تئاتر هم ید 
طوالیي دارد. او از اوایل دهه 50 با جالل ذوالفنون کار با سه تار را آغاز کرد. »گل صدبرگ« حاصل همكاري 
او و شهرام ناظري یكي از مشهورترین کارهاي او در ایران است. او اوایل دهه 60 به پاریس مهاجرت کرد و 
از همان روزگار گروه موسیقي مشتاق را بنا گذاشت و با خوانندگان نام آشنایي چون محمدرضا شجریان و 
شهرام ناظري نواخت. کمي بعد اما او از کار در این زمینه دست کشید و بیشتر نوشت، اما حاال این روزها 

دوباره گروه مشتاق با آلبوم هاي جدید و تور کنسرت هایش جاني دوباره گرفته است. »چهارده قطعه براي 
باز پریدن« یكي از پردانلودترین موسیقي هاي سنتي ایراني در چند ماه اخیر است.

کاش مي شد از راه کارکردن زندگي کرد 
گفت وگو با رضا قاسمي این بار درباره موسیقي و گروه »مشتاق«:
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شب قبل، اين ديگر بستگي داشت كه در كجاي كار باشم. 
خب با اين ريتم ديگر فرصتي نمي ماند براي ساز زدن. اين 
هم دليل ديگري بود اضافه بر داليل قبلي كه از كار موسيقي 
كناره كنم. عالوه بر اينها، براي موس��يقي بايد دائم س��فر 
مي رفتم. اما براي نوشتن رمان بايد خودم را حبس مي كردم 
در خانه و مي نشستم پشت ميز. بگذاريد به شما بگويم. آن 
11-10 سالي را كه من صرف نوشتن آن سه رمان كردم در 
واقع زندگي نكردم. بلكه در زنداني انفرادي به س��ر بردم كه 
نگهبانش هم شخص شخيص خودم بود. باالخره در يكجايي 
بايد بر اين تناقض فائق مي آمدم. نمي ش��د هم آدم دائم در 
س��فر باشد هم در حبس انفرادي. يك حكم زندان ابد براي 
خودم بريدم تا هوس موسيقي از سرم بيفتد. افتاد. اما خب... 

اجازه بدهيد يك سيگاري روشن كنيم بعد از سال ها!
شما با آلبوم هاي جدیدتان موسیقي سنتي برون مرزي 
را شكل تازه اي بخشیدید، گونه اي از موسیقي عارفانه 
که سعي مي کند از راه هاي ساده تر و صمیمانه تري با 
مخاطبش ارتباط برقرار کند، این ایده از کجا مي آید، 
یعن�ي فكر کردی�د مخاطب تان تغییر کرده اس�ت و 
موس�یقي س�نتي برون مرزي این گون�ه با مخاطبش 

آسان تر ارتباط برقرار مي کند؟
»عارفانه«؟ اين تهمت ه��ا مي آيد به همچو مني؟ البته 
بعضي از نزديكانم مي گويند چنين سلوكي دارم. نمي دانم. 
تصور من اين اس��ت كه هر آدمي در درونش جانوري دارد 
درنده خو. من هم دارم. اما خب، تالش مستمري هست كه 
مدام غل و زنجير بزنم به اين هيوالي درنده. هميش��ه هم 
توفيق يار آدم نيس��ت. ش��ايد آن عده از دوستان كه گمان 
مي كنند من سلوك عارفانه اي دارم آن تالش ها را مي بينند. 
اما خودم مي دانم، كه گاهي چطور اس��باب آزردگي خاطر 
دوستان را فراهم مي كنم با تندخويي و خشونت هاي كالمي 
ناخواسته اي كه گاهي مهارش بيرون مي رود از دست. آخر، 
هم بي حوصله ش��ده ام، هم ديگر برايم آسان نيست تحمل 
حماق��ت و رذالت��ي كه طبيعي بعضي از آدم هاس��ت. براي 
همين خوش��حالم از انزواي خودخواسته ام در اين سال هاي 
اخير. اينطوري مي توانم مطمئن باشم كه آسيبم نمي رسد 

به كسي.
پرهیز از قیل و قال کوبه اي  ها چشمگیرترین نكته 
در کار هاي جدید گروه »مش�تاق« است، براي این 
پرهیز و کار کردن با سازهایي با نواي آرامش بخش تر 
هدف خاصي داشتید؟ این در حالي است که در چند 
سال اخیر هر بار سخن از موسیقي عارفانه به میان 
مي آید ساز هاي کوبه اي بي امان مي کوبند. اما صداي 
قالب در کار هاي گروه مشتاق همان چهار سه تار و 

یك ني است و بس.

يادش رفته. آخرش مجبور ش��دم كلك هايي را بزنم كه در 
تئاتر به هنرپيشگانم مي زدم. يعني فهميدم بايد جوي ايجاد 
كنم تا او بتواند بر موانع فائق بيايد. يكي از قطعات صبا را كه 
خيلي خوب بلد بودم نواختم. ديدم حالتش دگرگون ش��د. 
وقتش بود كه حاال ضرب��ه را وارد بكنم. گفتم خب اينها را 
من توانسته ام دربياورم اما اين گريلي شستي را نمي دانم به 
چه نحو و در كجاي س��از اجرا مي كند كه اين حالت جالب 
را به سازش مي دهد. ديدم سه تار را برداشت و دقيقا آن تكه 
را با همان حالت مخصوص صبا نواخت. خب حاال دستش 
روان نبود، صداي سازش هم خشك بود، اينها مهم نيست. 
ام��ا چون اينها را درس گرفته ب��ود از صبا و دقيقا با همان 
تكني��ك مي نواخت، همان حالت ها را هم ايجاد مي كرد. به 
اين ترتيب من سه تا از تكنيك  هاي صبا را كه به هيچ طريق 
ديگ��ري پيدا نكرده بودم از او آموختم. من براي موس��يقي 
از اينجور مش��قت ها كم نكشيده بودم. حيفم مي آمد ولش 
كنم. اما خب چاره اي هم نبود. وقتي مي ديدم نويس��ندگان 
فرانس��وي اي كه با آنها آشنا شده بودم چقدر كار مي كنند 
)بعضي هايشان 18 ساعت در روز( مجبور شدم خودم را ملزم 
كنم كه فقط به يك كار بپردازم: ادبيات. اما خب گاهي آدم 
فيلش ياد هندوستان مي كند. موسيقي، هندوستان من است. 
سيگاري هايي هم كه سال هاست ترك كرده اند خيلي هايشان 
باز دوباره برمي گردند به سيگار. حاال شما بزرگواري كنيد و 
ببخشيد. چون در اين 20 سال فقط سه بار برگشته ام دوباره 
به موس��يقي. اما در عوض، هر بار س��ريع عقب كشيده ام و 

مشغول شده ام به همان كار ادبي ام.
ش�ما در ایران با خواننده هایي چون آقاي ش�جریان 
و ش�هرام ناظري کار کردید. ام�ا نزدیك به دو دهه از 
فضاي موسیقي فاصله گرفتید، این کمرنگ شدن در 

عالم موسیقي دلیل خاصي داشت؟
جواب اين س��وال را فكر مي كنم در پاسخ سوال قبلي تا 
حدي داده باش��م. براي آنكه كامل كنم حرفم را بايد بگويم 
كه ما در ايران، همه كم وبيش »عش��قي« كار مي كنيم. هر 
وقت حالش بود كار مي كنيم هر وقت هم نبود نمي كنيم. به 
دور و بر خودمان هم كه نگاه مي كنيم چون مي بينيم تقريبا 
هم��ه همين طورند به نظرمان مي آيد كه اين وضع طبيعي 
اس��ت. اينجا، در فرانسه، وقتي آدم به اطرافش نگاه مي كند 
خب حس مي كند اين ش��يوه كار كردن طبيعي نيس��ت. 
من در ايران روزي 11 س��اعت ساز مي زدم. خب اين حجم 
كار براي يك موزيس��ين خيلي خوب بود. اما در عوض هر 
دو س��الي يك نمايشنامه مي نوشتم و اين اصال جدي نبود. 
به پاريس كه آمدم خودم را موظف كردم ش��بي 8 س��اعت 
بنويسم. يعني 8 ساعت مي نشستم پشت ميز؛ حاال چقدرش 
به خود نوشتن مي گذشت و چقدرش به اصالح نوشته هاي 

اگر امكانش پيش مي آمد ب��دم نمي آمد از ضرب و دف 
هم استفاده كنم. اما كار مي برد تا به ضرب زن امروز بفهماني 
كه يك ضربه فقط بزن اما اين را وقتي بزن و طوري بزن كه 
ش��نونده ات تا ابد آن ضربه را فراموش نكند. امروز بدفهمي 
عجيبي وجود دارد از كار درخش��اني كه حسين تهراني در 
ضرب آغاز كرد. ما احتياج به يك بازبيني عميق در ميراث 
او داري��م. وقتي »گل صدبرگ« را كار مي كرديم، من كه از 
عالم تئاتر مي آمدم و مي فهميدم ساختن فضا يعني چه گفتم 
چرا باي��د دف از همان اول وارد ش��ود؟ بگذاريم يك وقتي 
وارد شود كه كمبودش را همه احساس كرده باشند. گفتم 
انرژي را بايد به شكل صعودي وارد قطعه كرد. اگر همه حرف 
را همان اول بزنيم ديگر بقيه اش مي شود وراجي. به همين 
ترتيب هم عمل كرديم. چند س��ال بعد ديدم مش��كاتيان 
)گمان مي كن��م در نوار »نوا«يي بود كه با آقاي ش��جريان 
اج��را كرد( به اين نكته عمل كرده اس��ت و از آنجا كه آدم 
تيزهوشي بود بعد ها تا ته خط رفت. اخيرا در يك ويدئو روي 
يوتيوب ديدم يك كسي از او پرسيد چرا در آن قطعه )اسم 
قطعه يادم نيست االن( تمبك نيست؟ مشكاتيان گفت: »آن 
قطعه به اصطالح تمبكي نيست. اگر هم قرار است تمبكي 
زده ش��ود بايد طراحي بشود براي اين كار«. خب اين يعني 
نهايت شعور. بي خود هم نيس��ت كه در قطعه »چكاد« به 
بهترين وجهي از تمبك و دف اس��تفاده كرده اس��ت. ما در 
تئاتر و سينما يك اصطالحي داريم به نام »افه«. آسان است 
كه با »افه« صحنه اي را تاثيرگذار بكني. اما اين تاثيرگذاري 
سطحي است؛ و دروغين. مي بينيم هم كه در كار هاي بازاري 
زياد استفاده مي ش��ود از »افه«. شما يك گانگ بگذار كنار 
صحنه ات و براي هر حرك��ت غافلگيرانه يك ضربه بزن به 
گانگ. تمام مو هاي تن تماشاگر سيخ مي شود. اما در يك كار 
درست و حسابي چنين تاثيري را بايد بازي هنرپيشه ايجاد 
كند و ميزانسن كارگردان، نه ضربه گانگ. امروزه استفاده از 
ضرب و دف شده است استفاده مدام از همان »افه« هايي كه 
گفتم. وقتي مدام صدا باشد تن ها چيزي كه شنيده نمي شود 

همان صداست.
گزینش و انتخاب ش�عر هاي گروه »مش�تاق« بر چه 

اساسي است؟
شعر هاي تصنيف ها را خودم انتخاب مي كنم. اما معموال 
شعر هاي آواز ها را خود خواننده انتخاب مي كند. چون آن هم 
يكجور آهنگسازي است كه خواننده بايد قبال برايش وقت 
گذاش��ته باشد و خالقيتش را به كار انداخته باشد. حاال اگر 
سروكارم با خواننده اي باشد كه پرتجربه باشد و دستش هم 
باز باشد ممكن است از ميان شعر ها و آوازهايي كه پيشنهاد 
مي كند آدم دست به انتخاب بزند؛ كه در اين صورت يك جور 
مشورت و مبادله فكري هست. معموال هم به حرف من توجه 

من سه استاد برجسته داشته ام. هرکس در هر کجاي ایران که مي توانسته چیزي به من بیاموزد رفته ام پیدا 
کرده ام و از او آموخته ام؛ براي این کار تا سیستان و بلوچستان هم رفته ام. نوار هاي قدیمي را ساعت ها، 

روز ها و گاه هفته  ها عقب جلو کرده ام تا بفهمم مثال استاد صبا اینجا را چه کار مي کند که این حالت عجیب 
و دلنشین ایجاد مي شود. وقتي شنیدم که در لندن یك دکتر تفضلي هست که جزو بهترین شاگردان صبا 

بوده، رفتم و از او خواهش کردم که به من بگوید صبا در اینجا ها چه مي کرده

گپ هنری
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بعدي مي چسبد. خب اينجور تقسيمات وزني وقتي شعر را 
به حالت عادي مي خوانيم اصال نه ديده مي شوند و نه مشكلي 
ايجاد مي كنند. اما به وقت تصنيف س��ازي ممكن است كار 
دست آهنگساز بدهند. خب وقتي در تطبيق شعر كالسيك 
با موسيقي سنتي اينهمه فوت و فن هست و اينهمه راز و رمز، 
كار كه به شعر مدرن مي رسد دشواري هزارچندان مي شود. 
چون در ش��عر مدرن آن حالت قرينه ساز بحور عروضي به 
كل غايب است )در اين حرف ممكن است تناقضي به نظر 
برسد. يعني وقتي كار با بحور عروضي دشواري آفرين است 
قاعدتا بايد به اين نتيجه برس��يم كه پس ش��عر مدرن بايد 
بيشتر دست آهنگساز را باز بگذارد. اما واقعيت اين است كه 
بحور عروضي دشواري آفرين هستند براي آهنگساز مبتدي، 
اما از اين آستانه كه گذشتيم اين بحور »قرينه ساز« هستند 
و اين قرينه سازي خيلي مهم است چون يكي از ويژگي هاي 
اساسي موسيقي ايراني است(. حاال بگذريم كه اصال »عالم 
مقال« ش��عر مدرن به كلي متفاوت اس��ت از »عالم مقال« 
موسيقي ايراني. و من اين چيز ها را چون در جا هاي ديگري 

به تفصيل گفته ام اينجا از تكرارشان پرهيز مي كنم. 
نشاندن ریتمي ظاهرا نامتعارف بر شعري آشنا، شما و 
گروه مشتاق را به بیاني تازه رسانده است، و بعد اجراي 
آنها در دستگاه سرخوش راست پنج گاه حال و هواي 
متفاوتي به کار هاي ش�ما بخش�یده است، سراغ این 

شیوه رفتن از کجا مي آید؟
راس��تش نمي دانم. خب من آدم نوجويي هستم. اين را، 
هم در كار هاي تئاتري ام نشان داده ام هم در كار هاي ادبي ام. 
پس در كار موسيقي نمي توانم مخالف نوجويي باشم و اگر 
گاه��ي مخالفت مي كنم با بعضي كار هاي امروزي براي اين 
است كه من نگاه به ريشه  ها مي كنم. بدون داشتن شناخت 
عميقي از فرهنگ ايران نمي توان كاري كرد كارستان. مردم 
اغلب از كار »تازه« استقبال مي كنند؛ از بس كار هاي تكراري 
تحويل شان داده ش��ده. اما هر كار تازه اي لزوما كار خوب و 
ماندگاري نيس��ت. در مواجهه با يك كار »تازه« بهترين راه 
اين اس��ت ك��ه از بيرون به آن نگاه كنيم؛ از چش��مان يك 
غريبه. اينجا، در غرب من اين ش��انس را دارم كه به آساني 
از چش��م »بيگانه« به كار خودم نگاه بكنم. وقتي براي يك 
فرنگي عامي »بندباز« علينقي وزيري را مي زني گل از گلش 
وامي ش��ود. چون، در حالت عادي، زبان موسيقي ما براي او 
قابل فهم نيست؛ زبان ياجوج و ماجوج است. اما بندباز را كه 
مي زني احس��اس مي كند به زبان خودش داري با او حرف 
مي زني. حاال همين بندباز را براي يك فرنگي كه ش��نونده 
جدي موس��يقي است بزن، چنان با تحقير نگاهت مي كند 
كه بي��ا و ببين. چون مي بيند كه تو داري اداي موس��يقي 
آنها را درمي آوري آن هم به ش��كلي خام و ابتدايي. يا بيا و 

مي ش��ود چون مي دانند نظر من فقط نظر يك موزيس��ين 
نيس��ت، نظر كسي است كه ادبيات را مي فهمد. نظر كسي 
اس��ت كه كوشيده است فرهنگ ايران را در كليت اش فهم 
بكند. البته م��واردي هم بوده كه ش��عر خاصي را با حالت 
خاصي كه من برايش طراحي كرده ام به خواننده پيشنهاد 

كرده ام و اجرا هم شده است.
پیوند ش�عر و موس�یقي و همخوان بودنشان به نظر 
چندان دغدغه شما نیست، یعني هیچ جا موسیقي را 
به زور روي شعر سوار نكرده اید، پیوند موسیقي امروز 
با غزل دیروز آن هم به این شكل کار دشواري به نظر 

مي رسد؟
»دغدغه« كه هست. شايد منظورتان اين است كه گرفتاري 
من نيست. خب خوشبختانه اين يك كار را خوب ياد گرفته ام 
و بايد بگويم كه اصال كار آساني هم نيست. يعني جمله اول 
يك تصنيف كه چيزي است معادل همان مصرع اول شعر كه 
مي گويند هديه خدايان است، خود به خود مي آيد؛ درست و 
طبيعي هم مي آيد. مشكل وقتي پيش مي آيد كه مي خواهيد 
ادامه تصنيف را بس��ازيد؛ يعني جايي كه شما، براي ايجاد 
تنوع و تاثيرگذاري بيشتر، مجبوريد تقسيمات دروني ريتم 
را عوض بكنيد و ملودي هاي تازه اي به كار ببريد تا كرشمه 
تازه اي در كار بكنيد. اينجاست كه اگر آدم قدرت تشخيص 
نداشته باشد كلمات را زورچپان مي كند. يعني به جاي آنكه 
تاثير شعر را بيشتر بكند تاثير آن را زايل مي كند يا حتا، بدتر 
از آن، ممكن است شكل مضحكي بدهد به كلمات. رازش را 
هنوز نمي دانم. با آنكه خوره آناليز كردن هر چيزي هس��تم 
قوانين اين يكي را هنوز كشف نكرده ام. يعني حتا وقتي كه 
شما يك طرح ريتميك را از اول تا آخر يك تصنيف به كار 
مي بريد )كاري كه در بيشتر تصنيف هاي ابتدايي مي بينيم( 
باز مي بيني��م كه گاهي آن ملودي اي كه با بيت اول خوش 
نشسته با بيت دوم سازگاري چنداني ندارد. احتماال به اين 
علت كه همه ابيات يك غزل گرچه در بحر واحدي سروده 
شده اند اما، در چارچوب همان بحر، چارچوب هاي كوچكتري 
هم هس��ت به نام افاعيل كه در درون اين افاعيل هميش��ه 
هجا هاي كوتاه و بلند )يا دست كم انواع مصوت ها( در جاي 
ثابتي قرار ندارند و به اصطالح متقارن نيستند. مثال در مصرع 
»بشنو از ني چون حكايت مي كند« ما مي بينيم كه بخش 
اول يعني »بش��نو از ني« با مصوِت »اِي« تمام مي ش��ود و 
بخش دوم يعني »چون حكايت« با مصوت »ات«. درحالي كه 
وزن هر دو » فاعالتن« اس��ت. ح��اال در اين مثالي كه زدم 
كلمات شكسته نشده اند اما گاهي تقطيع ها طوري است كه 
باعث شكسته شدن كلمات مي شود. مثال در مصرع بعدي 
همين شعر »وز جدايي«)فاعالتن( » ها شكايت« )فاعالتن( 
مي بينيم كه »ها« از كلمه »ش��كايت« جدا شده و به كلمه 

حالت  هاي موسيقي هندي را روي سازت پياده كن، باز هم 
با همان حالت تحقير نگاهت مي كند. چون او دم به ساعت 
به كنسرت نوازندگان بزرگ هند هم مي رود. مي بيند كه آنها 
چه مي كنند با سازشان. چيزي كه او نياز دارد اين است كه 
ما با زبان خودمان با او صحبت كنيم. البته معناي اين حرف 
اين نيست كه ما نمي توانيم چيزي از موسيقي ملت هاي ديگر 
بياموزيم. اما شخصا به تجربه دريافته ام كه هر چيز بيگانه اي 
مي تواند به موس��يقي ما داخل شود به ش��رط آنكه مجوز 
ورودش را پيدا كنيم. من ريتم هاي آفريقايي را هم در كارم 
استفاده كرده ام. اما نه هر ريتمي. آن ريتمي را در كارم وارد 
كرده ام كه مشابه اش را در موسيقي بوشهر ديده ام يا موسيقي 
بلوچستان. اين يك راه است. حتما هزار راه ديگر هم وجود 
دارد. ام��ا اين راه  ها را وقتي مي توانيم پيدا كنيم كه فرهنگ 
خودمان را عميقا بشناس��يم. چيز ديگري كه اين روز ها در 
كار جوان  ها مشهود است توجه آنها به ريتم هاي تازه است. 
اين خيلي خوب است. اما ريتم هاي تازه اگر همراه نباشند با 
خلق ملودي  هاي جذاب راه به جايي نمي برند. درست است 
كه ريتم رياضيات اس��ت. ولي اگر به ط��ور مكانيكي با آن 
برخورد كنيم خب آفرينشي هم صورت نمي گيرد. در همان 
چارچوب  هاي شناخته شده هم كم نيستند كساني كه اصول 
آهنگسازي را مي دانند و با دانش شان آهنگ مي سازند نه با 
قريحه شان. در هر دو مورد نتيجه چيزي نيست كه شنونده 
حرفه اي را ارضا بكند. آهنگسازي يك قريحه است. اگر كسي 

نداشته باشد هيچ دانشي نمي تواند جاي آن را پر كند.
و س�وال آخر اینكه به نظر مي رسد با توجه به شرایط 
پیش آمده در زمینه ممیزي ش�ما به چاپ و انتش�ار 
داستان هایتان میلي ندارید،آیا در زمینه موسیقي هم 
همین ایده را دارید، یعني برنامه اي براي انتشار رسمي 

آلبوم هاي موسیقي گروه مشتاق در تهران ندارید؟
مي دانيد، من در زمينه هنر اهداف وااليي ندارم. بزرگترين 
آرزويم هميشه اين بوده كه بتوانم از راه كارم زندگي بكنم؛ 
مثل يك نجار. اوايل ميس��ر بود )از س��ال 50 تا 65 (. بعد 
مش��كالت مجوز و مميزي نگذاشت. حاال هم كه وارد عصر 
اينترنت ش��ده ايم اساسا مالكيت هنري دارد از بين مي رود. 
سي دي اخير ما را يك شركت معتبر اروپايي منتشر كرده. 
اما آنقدر سايت  هاي مختلف آن را به طور غيرقانوني منتشر 
كردند كه آخر س��ر چيزي دست ما را نخواهد گرفت. مگر 
آنكه آدم راه بيفتد و دائم كنس��رت بدهد كه اين هم با كار 
ادبي من سازگار نيست. من هم كه مي بينم اوضاع اينطوري 
است اساسا بي خيال شده ام. يعني خيلي ديگر در بند توليد 
نيس��تم. اگر هم چيزي توليد كنم مجانا مي گذارمش روي 
سايت خودم. اينطوري نه درگير مجوز و مميز مي كنم خود 

را و نه اميد باطل مي بندم به حاصل كار 

من در زمینه هنر اهداف واالیي ندارم. بزرگترین آرزویم همیشه این بوده 
که بتوانم از راه کارم زندگي بكنم؛ مثل یك نجار. اوایل میسر بود )از سال 
50 تا 65 (. بعد مشكالت مجوز و ممیزي نگذاشت. حاال هم که وارد عصر 

اینترنت شده ایم اساسا مالكیت هنري دارد از بین مي رود. مگر آنكه آدم راه 
بیفتد و دائم کنسرت بدهد که این هم با کار ادبي من سازگار نیست. من هم 

که مي بینم اوضاع اینطوري است اساسا بي خیال شده ام

گپ هنری
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