 .2چرا شمس لنگرودی گزینه مناسبی برای تحلیل درمانگری هنر در شرایط امروز ایران است؟
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ایران جمعه

شمس لنگرودی مجموعه شعر «رفتار تشنگی» را سال
 ۱۳۵۵منتشر کرد و انتشار مجموعه شعر بعدیاش به
بعد از انقالب و اوایل دهه شصت یعنی سال  1363با «در
مهتابی دنیا» موکول شد .هوش و حافظه ادبیات ،با این
دو مجموعه تلنگری تازه خورد و نام شمس با انتشار دو
مجموعه موفق دیگر یعنی «خاکستر و بانو» و «جشن ناپیدا»
اواسط دهه  ،۱۳۶۰در ادبیات معاصر فارسی مداومت پیدا
کرد و بعد از انتشار «قصیده لبخند چاکچاک» از او بهعنوان
یکی از مهمترین شاعرانی نام آورده میشد که بار شعر
دهه  60را با معدود شاعرانی دیگر به دوش میکشید تا این
دوره را که عموماً شعر ،درگیر مسائلی دیگر بود جز شعر ،با
جهانبینی جدید آن روزگار ،به دوره دهه بعدی پیوند بزند.
شعر او مفصلی برای رسیدن به شعر آینده بود .او پس از
«قصیده لبخند چاکچاک» چندسالی وقت میخواست
تا سال  ۱۳۷۹مجموعه شعر «نتهایی برای بلبل چوبی»
را منتشر کند .این کتاب شمس هم ،مجموعهای موفق
بود که در آن دوره ،تأثیری مشخص بر روند شعر دوران
خود داشت .شمس اما در دهه هشتاد ،پرکارترین دوره
خود را تجربه کرد و شعرهایش در عاشقانهها و بزنگاههای
مختلف سیاسی و اجتماعی او را به یکی از پرمخاطبترین
شاعران این روزگار تبدیل کرد« .پنجاهوسه ترانه عاشقانه»،

«رسمکردن دستهای تو»« ،شب ،نقاب عمومی است» و
مجموعه شعر « ۲۲مرثیه در تیرماه» که از طریق رسانههای
اینترنتی منتشر شد ،تنها بخشی کوچک از این حضور
پررنگ و تأثیرگذار بود .حضور شمس اما به شعر ختم
نمیشود و رمان «رژه بر خاک پوک» و «آنها که به خانه
من آمدند» حاصل تجربه داستاننویسی او بود و در کنار
این پرونده پروپیمان ،وجه پژوهشگریاش ،زاویهای دیگر از
حضورمثمرثمر شمس در ادبیات امروز است.
از مهمترین آثار پژوهشی و تاریخی او «تاریخ تحلیلی
شعر نو» است که به مرجعی در شعر نو معاصر تبدیل
شد و «گردباد شور جنون ،تحقیقی در سبک هندی و
احوال و اشعار کلیم کاشانی»« ،مکتب بازگشت بررسی
شعر دورههای افشاریه ،زندیه ،قاجاریه»« ،از جان گذشته
به مقصود میرسد (زندگی نیمایوشیج)»« ،رباعیهای
محبوب من»« ،روزی که برف سرخ ببارد» از جمله دیگر آثار
تحقیقی و پژوهشی شمس لنگرودی بهحساب میآید .اواخر
دهه هشتاد ،شمس به سینما گرایش پیدا کرد و سال ۱۳۸۹
در «فیلم فالمینگو شماره  »۱۳به کارگردانی حمیدرضا
علیقلیان در نقش یک شاعر ایفای نقش کرد و سال ۱۳۹۲
در فیلم «پنج تا پنج» به کارگردانی تارا اوتادی همراه با
رضا کیانیان نقشآفرینی کرد و بعد از آن هم سال ۱۳۹۳
در فیلم سینمایی «احتمال باران اسیدی» به کارگردانی
بهتاش صناعیها به ایفای نقش پرداخت .او برای بازی
در این فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش
اول مرد در نهمین جشن انجمن منتقدان سینمای ایران
هم شد و همین مسأله نشان میدهد که او و حضورش در
سینما هم حضوری قابل توجه و تأمل بوده است .شمس
لنگرودی تئاتر را هم تجربه کرد و در اثری تجربی به نام «از
این عکس سالها میگذرد» به کارگردانی احسان گرایلی
پا به صحنه تئاتر گذاشت و همه اینها نه صرفاً ،برای مرور
جایگاه شمس در ادبیات و هنر معاصر ایران ،بلکه برای
آن است تا دلیلی آورده باشیم که چرا شمس لنگرودی
میتواند بهترین گزینه برای گفتوگوی این هفته «ایران
جمعه» باشد که پروندهای است درباره نقش هنر و ادبیات
در درمانگری جامعه و روحیه بخشی به آن .او حاال بعد از
کسب اینهمه تجربه در حوزههای مختلف ،شعر را حوزهای
میداند که دیگر نمیتواند پابهپای هنرهای دیگر مثل
سینما و موسیقی حرکت و تأثیرگذاری داشته باشد .شمس
ی است که گفتوگو
گفتوگو نمیکند یا حداقل مدتی طوالن 
نمیکند و گفتوگوی حاضر شاید بعد از مدتها سکوت
خودخواسته ،تازهترین گفتوگوی اوست که نه درباره شعر
خودش ،بلکه در مورد تاریخ هنر و نقش آن در بافتهای
اجتماعی در دورههای مختلف است .با او در این گفتوگو از
جایگاه یک نظریهپرداز و صاحبنظر و پژوهشگر گفتوگو
کردهایم تا بدانیم ناامیدیها را در بزنگاههای مختلف،
آیا میتوان با شعر و ادبیات درمان کرد یا اصوالً چنین
خواستهای از شعر و ادبیات ،درست است یا نه .شمس
معتقد است وظیفه هنر و ادبیات ،کم کردن از دردها و آالم
بشری است اما کارکردهای این تعهد ذاتی ،در هر دورهای
متفاوت است و متغیر و او هم امروز ،حرفی که فروغ فرخزاد
نیم قرن پیش گفت را تکرار میکند و میگوید« :امروز همه
چیز عوض شده است ».رفتار شمس ،رفتار تشنگی آب است
و تا به گلوگاهی نرسد ،آرام نمیگیرد .پس شعر مینوشت،
تحقیق میکرد ،فیلم بازی میکرد و حاال ملودی میسازد و
میخواند و هر کاری که دلش بخواهد انجام میدهد تا دلش
آرام بگیرد ....میگوید میخواهم تا زمانی که هستم زندگی
کنم و این زندگی را با امید و ناامیدی محدود نمیکنم بلکه
فقط در مسیری که روحم در آن آرامش بیشتری داشته
باشد حرکت میکنم...
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