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صدای بلند موسیقی و فیلم در جامعه

محمدشمسلنگرودی:شعربهحاشیهنرفت هامادیگرصدایبلندیندارد

تأکید دارد برای شهرت به سراغ سینما نرفته! در چند فیلم
بازی کرده ،حتی برای ایفای نقش در فیلم «احتمال باران
مریم شهبازی
اسیدی» سال گذشته نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر
خبرنگار
نقش اول در جشــن انجمن منتقدان شــد اما با وجود این
هنوز خودشرابازیگر نمیداند.بهموســیقیهمعالقهبسیاریدارد،آنهمازسالهایدور نوجوانی ،چندقطعهایخوانده،ساز
هم میزن د اما خودش را خواننده نمیداند .تخصص اصلیاش شــعر و شــاعری است .چند دهه ســابقه فعالیت جدی در حوزه
شعر ،تحقیق ،پژوهش و تدریس در دانشگاه در رزومهاش ثبت شده اما میگوید برای شاعری شعر نگفته! محمد شمس لنگرودی
از آن دســته شاعرانی است که تجربه فعالیت در عرصههای مختلف فرهنگ و هنر به نامش ثبت شده ،حتی چند رمان بزرگسال
و چند قصهای هم برای کودکان نوشــته اســت .او بتازگی در فیلــم «دوباره زندگی» نقش مقابل گالب آدینــه را بازی کرده ،فیلمی
که شــانس حضور در جشنواره فیلم فجرامسال را پیدا نکرد اما سال آینده اکران میشــود و شمس لنگرودی آن را کاری قابل تأمل
میداند.اواینروزهامشــغول بازنویســیآخرین نوشــتهاشدر حوزهرمانوهمچنین بازبینی نهاییدومجموعهشعر استکه
آنها را به احتمال بسیار ســال آینده روانه بازار کتاب خواهد کرد .به بهانه فعالیتهای او در حوزههای یاد شده ،گفتوگویی با وی
درباره ارزیابیاش از شعر  ،موسیقی و سینمای معاصر داشتیم که میخوانید.
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شــمانــهتنهــادرعرصــهشــعر،بلکــهدرحوزههــایبازیگــریو
موسیقیهمکارکردهاید.جشنوارهفیلمفجررابتازگیپشتسر
گذاشتهایم،فیلمهایامسالراچطوردیدید؟
تــا ب ه امــروز در هیــچ جشــنواره و جایزهای شــرکت نکــردهام و هرگز
فیلمی را در جشــنوارهها ندیدهام .مگر زمانی کــه فیلمی با بازی خودم
اکرانشــدهباشــدوبنابردعوتوبهحرمتدوستاندرآنشرکتکرده
باشم.ازهمینروتنهادومرتبهدرجشنوارههاشرکتکردهامواطالعی
از فیلمهــای جشــنواره ایــن دوره ندارم .البت ه امســال در فیلــم «دوباره
زندگــی»،باخانمگالبآدینهحضورداشــتیم،فیلمبموق عآمادهشــد
و آن طور که بســیاری از دوســتان میگویند ،کار خوبی هم از آب درآمده
است،منتهیبهآناجازهشرکتدرجشنوارهفیلمفجردادهنشد.
اینفیلمدرچهژانریاستوشمادرآنچهنقشیایفاکردهاید؟
در این فیلم نقش مقابل خانم آدینه را بازی میکنم ،ما صاحب فرزندی
هستیمکهبرایاومسائلیرخمیدهدوداستانفیلمراشکلمیدهد.
پــس نقشــی کــه در ایــن فیلــم بــازی کردهایــد ،ارتباطــی بــا
شاعربودنتانندارد؟
نه! به هیچ وجه تمایل ندارم به عنوان شــاعر قدم به سینما بگذارم
و اینکاربهنظرمســوء استفاده ازموقعیتشــاعریامبهشمارمیآید.
عالوه بــر این عالقهمنــدم در نقشهایی متفــاوت بازی کنــم چراکه به
سینماعالقهدارموبرایشهرتبهسراغآننرفتهام.
اماورودتانبهسینماباایفاینقشبهعنوانیکشاعربود!
بلــهوشــایدجالــبباشــدکــهبدانیــدآنزمــانهیــچتصمیمیبه

بازیگرشدننداشتم،اتفاقاًدرفیلمیکهاشارهکردیددرنقشیکشاعر
تبعیدی بازی کردهام .خوشــبختانه این فیلم بعد از 9سال اجازه اکران
گرفتهاســت.شــایدبازهمشــرایطیپیشآیــدکهدرنقششــاعربازی
کنم،امابه طورقطعهیچگاهنقش شــاعری افسردهوغمگینکهتارک
دنیاشدهوخالفواقعیتاسترابازینخواهمکرد.
پسمشکلیبابازیدرنقششاعرندارید،بلکهبهتصوراشتباهی
کهشاعرانراباآنبهتصویرمیکشند،نقددارید!
همین طور اســت ،اگر در فیلمی نقش شاعری به من پیشنهاد شود
کهفعالبودهوگوشهنشیننباشدقبولخواهمکرد،نمیخواهمخودم
همبهتصوراتاشتباهیکهدربارهشاعرانارائهشدهدامنبزنم.عالوه
براینمتنخودفیلمنامههمبرایمازاهمیتبسیاریبرخورداراست.
طیچندســالاخیرحضورتاندرهنرهفتمپررنگشده،بویژه
کــهقبــلازفعالیتجــدیدرعرصهشــعر،ســودایبازیگریرا
همدرســرداشتهاید.بااینحســاببهعالقهسالهاینوجوانی
وجوانیتــانبازگشــتهایدیــابازیگــریبرایتــانحکمســاعت
استراحت،آنهمبعدازچنددههفعالیتادبیجدیدارد؟
هــر دو نکتهای که به آن اشــاره کردیــد ،در ارتباط با ورودم به ســینما
نقشداشتهاست.شایدبتوانگفتقدریبهدنبالتغییرفضایزندگی
حرفهایوشــخصیامبودهام.ازسویدیگرسینمایکیازعالیقیاست
کهازدوراننوجوانیامبهسراغیادگیریاشرفتموآنرابراساسروش
«استانیسالوسکی»فراگرفتموآنروزهاچقدرعاشق«برشت»بودم.
پسبهتراستبگوییمبهجایسینمابهتئاترعالقهمندبودید!

بلهاگربگویمتئاتر،صحیحتراست.درواقعآنروزهابیشازسینما
به دنبال تئاتر بودم و هرگز گمان نمیکردم بازیگر هنر هفتم شوم .بعد
ازیکســریاتفاقاتیکهدرزندگیامرخدادوخســتگیامازفضایشــعر
و البته نه از خود شــعر ،تصمیم گرفتم بازیگری را هم تجربه کنم .البته
زمانــیکهبــرایبازیدرنخســتینفیلمدعوتشــدم،عالقــهچندانی
بــهقبولآننداشــتمامابعددیــدمکهچقدرفضایمتفاوتیازشــعرو
شاعری دارد .این تفاوت همان چیزی بود که به دنبالش بودم .خواهان
تغییرفضایزندگیامازروزمرگیهاییکهاغلبگرفتارآنمیشــویم،
بــودم و آن را پذیرفتم .البتــه به مرور و با پیشــنهادهای بعدی به دنیای
بازیگریوسینماهمعالقهمندشدم.
ازســینماوعالقهمندیتــانبــهایــنعرصــهگفتید،درشــرایط
فعلیچهجایگاهیبرایســینمایایراندرعرصهجهانیقائل
هستید؟
با وجــود تمام کــم و کاســتیهایی که ســینماگرانمان بــا آن روبهرو
هستند ،گمان میکنم که شناخت جوانان فعال در این عرصه از سینما
وتکنیکهایآنبیشــترشدهاســت.ازهمینرومعتقدمکههنرمندان
ایرانــی در همه رشــتههای هنری میتوانند ســرآمد شــوند .این گفتهام
برحســباحساســاتنیســتچراکهبهکشــورهایبســیاریرفتهام،در
برنامههــایخارجــیمختلفــیهمبرایشــعرخوانیوحتــیتدریس
دعوت شدهام و براساس تجربه چنین نظری دارم .جالب است بگویم
ســال قبل با دکتر ابوالقاســم اســماعیلپور به کنگره جهانی شعر چین
دعوت شــدیم و آنجا فهمیدیم که شــعر ایران چند ســر و گردن باالتر از
شعرسایرکشورهاست.
پسچراخبریازشعرفارسیمعاصردرعرصههایبینالمللی
شعرنیست؟
شــعر فارســی معاصــر برخالف ســینما فرصتــی بــرای معرفی در
کشــورهای دیگــر نداشــته اســت .ســینمای ایران بــه دلیل مشــکالت و
موانعیکهباآنروبهرواست،نتوانستهآنطورکهبایدوشایدبدرخشد.
فیلمنامههابامشکالتبسیاریروبهرواست،آنهموقتیکهمهمترین
وظیفــه برعهــده همین بخــش از فیلم اســت .این در شــرایطی اســت
کــه در کشــورهای دیگــر فیلمنامهنویســی بــه عهــده یک نفر نیســت و
گروههایفیلمنامهنویســیبرایساختیکفیلمیامجموعهتشکیل
میشــود،حتیاتاقهایدیالوگنویسیتشــکیلمیدهند،دیالوگها
را مینویســند و فیلمنامه بر همین اساس نوشته میشــود.اما در کشور
ما یــک نفر به ناچار و اجبار شــرایط مینشــیند ،فیلمنامــه و دیالوگها
رامینویســدوحتیکســینیســتکهآنرابدرســتیویراســتاریکند.با
فیلمنامهایکهقوینیســت،نمیتوانفیلمخوبساختواینیکیاز

سالنامه 1395

141

