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روزنامهدیواری حق در سیزدهمین شمارهی خود
پای صحبتهای پویا بیاتی دربارهی ترانه و موسیقی نشسته است

ضجهی آدم
در فراق بهشت
با تولید آثار مذهبی زکات هنرم را میپردازم
زهرا حسنی :به راستی فراموشی هرگز درمان نبوده است ،حتی بر
سختترین دردها .مگر انسان چیست جز کشکولی از خاطرات؟
جز مسلسل خندههایی که ش�لیک کرده و طوفان اشکهایی که
باریده؟ هر ثانیه پیش از تولد ثانیهی بع�د میمیرد و خاطره ،تنها
سند آدمی برای اثبات لحظههایی است که زیس�ته .خاطره باید باشد تا از دل
آن ،قصهها پدید بیایند و غزلها سروده شوند .شاید بهترین جا برای نگهداشتن
خاطرات ،آلبوم عکس یا دفتر یادداشت باش�د اما من همهی لحظات زندگیام
را در نتهای موس�یقی و ارتعاش ص�دای خوانندهها ثبت کردهام .همیش�هی
خدا شنبهها در خانهیمان ،آقای افتخاری غم را از سر به در میکرد و جمعهها
جناب اندی خوشگلها را به رقص دعوت میکرد .در طول هفته هم این صدای
همایونی پرواز همای بود که از ضبط صوت بیرون میجهید و با نغمهی دلانگیز
«بزن بر طبل بیع�اری که یاران خفته در خوابند» س�کوت شبنش�ینیمان
را میشکست .معجزهای است موس�یقی .این همآمیزی انگش�تها با سیم و
پوست و کالویه که زمان را متوقف میکند ،گوش را به تسخیر درمیآورد و تار
و پود قلب را فرا میگیرد .این اعجاز موسیقی است که هنوز هم میتواند مرا از
کالبد زمان و مکان جدا کند و ببرد تا قمصر کاش�ان .تا آن ظهر اردیبهشتی که
برای اولین بار بنان سرخ عشق ،پیکرهی نحیف قلبم را لمس کرد .آن روز عطر
سهای رازقی با شمیم گلهای محمدی آمیخته بود و همراه صدای خنیاگری
یا 
که دستهای معشوقهاش را طلب میکرد ،در هوای مطبوع بهاری میپیچید.
پرتو نور خورشید بر شب گیسوانم میچکید و چشمهایم مخاطب چشمهایی
بود که به دنبال نشانهای از محبت میگش�ت؛ عالمتی از تأیید .دیگر چیزی به
یاد ندارم ،جز همان یک جفت گوی طالیی که به دنبال قدمهایم سر میخورد و
مرا محکوم به ماندن میکرد .شاید هم بیخداحافظی رفتن .آن روز ،آن عطر،
آن نگاه ثبت شد البهالی کلماتی که از گلوی بلندگو فریاد میشد .حاال خاطر هی
شیرین آن چشمهای عس�لی ،پنهان اس�ت در صدای خوانندهای که امروز رو
به رویش نشس�تهام و از واژهها ،موسیقی و آواز با او س�خن میگویم .در ادامه
گفتوگوی من با پویا بیاتی را میخوانید.

حق :برخی س�ایتها ش�ما را با نام امیرمسعود معرفی حق :از چه زمانی ترانهسرایی را آغاز کردید؟
میکنند .آیا پویا نام هنری شماست؟
ترانه سرایی را از سال هزار و سیصد و هشتاد شروع کردم .در
بله .بنده در اوایل ش��روع کارم ،پویا را به عنوان اس��م مستعار دوران دبیرستان ،هم ترانه و هم شعر کالسیک میگفتم .بعد از
انتخاب کردم و این انتخاب در آن برهه ،یک تصمیم ش��خصی چهار سال ،این کار را بهطور جدیتری دنبال کردم و در همان
بود که داستان مفصلی هم دارد.
سالها چند ترانه برای تیتراژ سریالهای تلویزیونی سرودم .بعد
حق :گویا در دوران نوجوانی به قرائ�ت قرآن و مداحی از آن ،ترانهسرایی را محدود کردم به کارهای خودم.
اهل بیت مش�غول بودید .چطور ش�د که وارد عرصهی حق :آیا در خوانندگی و ترانهسرایی الگویی داشتید؟
خوانندگی شدید؟
من هرگز نه در موسیقی و نه در شعر ،استادو الگویی نداشتم.
عالقهی عمیق به موسیقی به خصوص موسیقی سنتی بنده را هر چه بوده ،اول لطف خدا بوده و بعد حاصل تالش خودم .برای
به سمت خوانندگی سوق داد.
شروع فعالیت حرفهای هم نه تنها هیچ حامی و مشوقی نداشتم
حق :چه تفاوتی بین خوانندگی و مداحی وجود دارد؟
بلکه حتی بعضیها ت�لاش میکردند مان��ع ورود جدیام به
من خوانندگی را از مداحی قابل تفکیک نمیدانم اما از آنجایی عرصهی موسیقی شوند اما من از هدف بزرگی که داشتم ،دست
که خوانندگی با موس��یقی همراه است ،قطعا به حیث ساختار نکشیدم.
تفاوتهایی با مداحی دارد .همچنین نوع بهرهگیری از صدا در حق :اواخر س�ال نود بود ک�ه از آلبوم «کش�تی نوح» با
این دو حوزه به طور طبیعی متفاوت است.
موضوع «انتظار امام زمان» رونمایی کردید و یک سال
حق :غیر از داشتن صدای خوب ،چه مؤلفههای دیگری بعد در محرم نود و یک ،آلبوم «ش�ش گوشه» را منتشر
برای ورود به خوانندگی اهمیت دارد؟
کردید .تولید این آثار مذهبی ،ریزش هوادارانتان را به
به عقیدهی من مهمترین مؤلفه ،همین صدای خوب است ولی دنبال داشت یا رویش؟
در کنار آن باید مس��ائل دیگری را هم لحاظ کرد .مثل انتخاب نمیتوان گفت تفاوت چندانی ایجاد کرد اما طبیعتا باعث جذب
درست شعر و ملودی ،خالقیت در سبک و سیاق خوانندگی و برخی افراد مذهبی شد.
تالش برای پرورش صدا به منظور اثرگذاری هر چه بیشتر بر حق :هدفتان از تولید این دو آلبوم چه بود؟
مخاطب.
«کش��تی نوح» یکی از بزرگترین آرزوه��ای من در عرصهی
حق :رسالت اصلی موسیقی چیست؟
موس��یقی بود که الحمداهلل محقق ش��د .من عاشق اهل بیت
معتقدم رسالت موس��یقی تزریق
هستم و نمیتوانم عشقم را پنهان
حس آرامش و هیجان درس��ت در
کنم .اولین ترانهای هم که سرودم،
مسیر تعالی روح اس��ت .کاری که
برای امام رض��ا علیهالس�لام بود.
اگر چاش��نی اخالق را از آن دریغ
فکر میکنم ب��ا تولید چنین آثاری
کنیم ،قطع��ا اثر مخربی ب��ر روح و
میتوانم زکات هنرم را بپردازم.
روان مخاطب به جا میگذارد.
ح�ق :اولی�ن حضورت�ان در
حق :به نظر ش�ما موس�یقی بر
حوزهی موسیقی با کدام آهنگ
جامعه تأثیر میگذارد یا جامعه
بود؟
متأس�فانه جامع�هی ام�روز نوعی از
بر موسیقی؟
عاشقانهای به نام «خاطرخواه» که
فنی
بار
هیچ
که
پسندد
ی
م
را
موسیقی
تأثیر موسیقی بر جامعه و خطدهی
ن زمان اثر معروفی هم شد.
در آ 
خاصی ندارد .نتیجهاش هم تولید دهها
جامعه بر سیر موسیقی ،دو مقولهی
حق :آق�ای بیاتی! چند س�الی
است.
سطحی
موسیقی
از
مشابه
ی
ه
نمون
در ه��م پیچیدهاند و قاب��ل رهایی
هست که فضای مجازی تبدیل
البته درست است که مخاطب عام دچار
از یکدیگ��ر نیس��تند .موس��یقی
به بستری برای اظهار نظرها یا
کجس�لیقگی در انتخاب موسیقی شده
میتواند راهی برای ایجاد یا تغییر
صریحتر بگوی�م؛ دخالتهای
ذائقه»
«تغییر
را
فرآیند
این
اسم
من
ولی
یک فرهن��گ در جامعه باش��د و از
بیج�ای برخ�ی س�لبریتیها
نمیگذارم ،چون همین هم خیلی زود
طرفی دیگر ،خود موس��یقی کم و
در مس�ائل مختلف سیاس�ی و
کند
ی
م
تغییر
بیش تحتتأثیر ذائقهی مردم است.
اجتماعی شده .به نظر شما آیا
ح�ق :قب�ول داری�د طی�ف
واقعا چنی�ن وظیفهای بر دوش
گس�تردهای از م�ردم بهوی�ژه
افراد مشهور هست؟
جوان�ان دچار عوامزدگ�ی و ابتذال س�لیقه در انتخاب من اینطور فکر نمیکنم و برای خودم حواش��ی هیچ ارزشی
موسیقی شدهاند؟
ندارند .اصال هم اهل سیاست نیستم و سعی میکنم تمرکزم را
متأس��فانه جامعهی امروز نوعی از موس��یقی را میپسندد که معطوف بر حیطهی تخصص خودم کنم.
هیچ بار فن��ی و تکنیکی خاصی ن��دارد اما به لط��ف تبلیغات حق :اهل مطالعهی روزنامه و مجله هستید؟
افسارگسیخته ،باب طبع مردم شده .نتیجهاش هم تولید دهها خیر .مثل بس��یاری از مردم ،اخبار را بیشت��ر از طریق فضای
نمونهی مشابه از موس��یقی سطحی و دمدس��تی است .البته مجازی دنبال میکنم.
درست اس��ت که مخاطب عام دچار کجس��لیقگی در انتخاب حق :تحصیالتتان چیست؟
موس��یقی ش��ده ولی من اس��م این فرآیند را «تغیی��ر ذائقه» فارغالتحصیل رشتهی ادبیات فارسی هستم.
نمیگذارم ،چون همین هم خیلی زود تغییر میکند و جایش حق :به خاط�ر عالقهتان به ش�عر و ترانه ،این رش�ته را
را به یک فضای برهنهی دیگر میدهد .معتقدم امروزه موسیقی انتخاب کردید؟
بیش از ذائقهپردازی درست ،به هیجانآفرینی کاذب مشغول بله .حتی قبل از اینکه به دانش��گاه بروم و ادبیات را به صورت
است.
آکادمیک دنبال کنم ،در انجمنها ،همایشها و جشنوارههای
حق :به نظر شما چه عواملی بر ذائقهی موسیقایی مردم ادبی حضور پررنگی داشتم.
تأثیرگذار است؟
حق :شاعر محبوبتان چ ه کسی است؟
قطعا بیشترین سهم برای رسانههایی از قبیل تلویزیون ،رادیو قیصر امینپور.
و فضای مجازی است.
حق :نویسنده چطور؟
حق :برای ش�ما چقدر بحث محت�وا در آهنگهایتان علی شریعتی.
اهمیت دارد؟
حق :کدام یک از آثار دکتر ش�ریعتی را بیشتر دوست
خیلی زیاد .به همین دلیل هم هس��ت که تران��هی نود درصد دارید؟
آهنگهایم را خودم میسرایم.
کتاب «فاطمه ،فاطمه است».
حق :چه محتوایی مدنظر شماست؟
حق :ناگفتهای اگر هست ،بفرمایید.
بستگی به نوع موسیقی دارد .قطعا منظور از محتوای خوب در به تکرار این بیت از شعر رودکی بسنده میکنم« :گر بر سر نفس
یک آهنگ عاشقانه با یک آهنگ آیینی متفاوت است.
خود امیری مردی ،بر کور و کر ار نکته نگیری مردی».

