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  آخریــن باری که افتخــار دیدار داشــتم، روزهای پیش 
کــه در آن ایــام در حــال  کرونــا بــود. خاطــرم هســت  از 
آموختــن ســازی دیگــر بودیــد؛ پیانــو. چــرا پیانــو؟ بــرای 
کــه انجــام می دهیــد، ســراغ پیانــو  ملودی ســازی هایی 

رفتید؟ 
ســاز مــورد عالقــه ام گیتار اســت. چنــد مدتــی معلــم گیتار 
داشــتم. بر اثر تصادف دســت چپم آســیب دید و نتوانســتم 
گیتار دســتم بگیرم. دوســتی که معلم پیانو بود، توصیه کرد 
کــه به جایــش پیانــو را ادامــه بدهم. امــا قضیه ملــودی فرق 
می کند. من از ســال های دور ملودی می ســاختم و ملودی 
را بــا ســوت می ســاختم. البتــه ایــن موضــوع بی ســابقه ای 
نبــود. معمــوال آهنگســازها بــا ســازی کــه در آن تبحــر دارند، 
ملودی شــان را می نوازند و می ســازند. کســانی هم با ســوت 

کار را اجرا می کنند و ملودی را می سازند.
  تازه تریــن ملودی ســازی و  موزیک ویدیــوی شــما فکر 
کنــم برگــردد بــه همــان موزیک ویدیــوی گیلکی »تــم بزه« 
گاه  )دم فروبســته(. امــا به گمانــم انــگار نکته ای ناخــودآ
در شــعر شــما به زبان مــادری نهفته اســت؛ مثــل »آبون« 
کنون(. چرا به گیلکی؟ چه می شــود که  )آبان( یا »الون« )ا

گاهی به زبان مادری شعر می گویید؟
به نظــر می رســد هر چــه از کودکــی دورتــر می شــوی به آن 
نزدیک تــر می شــوی، تــا جایی کــه عــده ای زبان امروزشــان 
را از یــاد می برنــد و بــه همــان زبــان کودکــی حــرف می زننــد. 
پیشــترها در نظرم صحبت کردن از گذشــته و غرق شــدن در 
خاطرات نشــان از پایان زندگی داشــت؛ نشان از بی آیندگی. 
امــا بــا گشــت وگذار فــراوان و تجربیات زیــاد دیدم از ســنینی 
گــر بــا نوســتالژی و  نگاه کــردن بــه گذشــته طبیعــی اســت و ا
حســرت همراه نباشــد و توأم با زایندگی باشــد، خوب است. 
کنــون من از  کنونم بــه زبان گیلکــی از این رو اســت. ا توجــه  ا
داخــل زبــان بــه گیلکــی نمی نویســم و نمی خوانم؛ بیــرون از 
زبانــم و به آن چــون یادگاری یگانــه و عزیز نــگاه می کنم و آن 
را می خوانم. سال هاســت که در اشــعار فارســی مــن نیز این 
نــگاه به آن ســو دیــده می شــود. کتــاب »منظومه بازگشــت« 

من، منظومه بازگشت به موطن است.
دارم«  دوســت  را  »تــو  موزیک ویدیــوی  هــم  قبل تــر   
منتشر شد. در شــعرهایی که به این شــکل برای ساختن 
موزیک گفته می شــوند چــه اتفاقــی می افتد؟ یــک اتفاق 
زبانــی جای خــودش را به نــوع دیگری از اتفــاق می دهد؟ 
دســت  از  ترانه ســرایی  تجربــه  در  چیــزی  چــه  واقــع  در 
اتفاقــی  چــه  دادن،  دســت  از  ایــن  قبــال  در  و  مــی رود 

جایگزینش می شود؟

شــعر و ترانه دو مقوله جدا از هم اســت. ترانه سرایی بسیار 
شبیه به بازیگری اســت. در بازیگری شــما خودتان نیستید 
که ظاهر می شــوید، در نقش کــس دیگری ظاهر می شــوید. 
در  می نویســد،  شــعر  کــه  نیســت  خــودش  هــم  ترانه ســرا 
حال وهــوای خودش نیســت، بلکه در حال وهــوای ملودی 
و فضــای آهنگ و صدا و فرهنــگ خواننده ترانه می نویســد. 
شــاعر در لحظــه ای در پرتــو الهــام یــا هر اســمی که دوســت 
دارید، قرار می گیرد و بی اختیار شــعری می نویســد، اما ترانه 
بــا حســاب وکتاب نوشــته می شــود. بدیــن جهــت اســت که 
نه هــر شــاعر موفقــی الزامــا ترانه ســرای خوبــی اســت، نه هر 

ترانه سرای موفقی شــاعر خوبی. دو مقوله متفاوت است.
کــه منتشــر    قطعــه »New Day« بیــن موزیک هایــی 
کردید، بــه نظر عجیــب  بود. شــعری را در آن قطعــه دنبال 
می کنیــم بــا تصویــری فوق العــاده از رفت و برگشــت موج. 
امــا شــعر اینجــا ســپید اســت و قــرار نیســت وزنــی بــرای 
موزیک آهنگســاز به همراه بیــاورد. هرچند عجیب تر این 

بــود کــه کار بســیار شــنیدنی و قدرتمند شــده بــود. منتها 
ح بود که آهنگســازی و  همچنان این پرســش برایم مطــر
خوانندگی برای چنین اشــعاری،  ریسک باالیی ندارد؟ در 
واقع ســاخت ملــودی، آهنگســازی و حتــی خوانندگی در 

، راحت تر نیست؟    قالب های موزون شعر
بلــه، ملودی گذاشــتن روی شــعر بی وزن دشــوارتر اســت. 
. ملــودی این ترانــه هم مثــل دیگر  خواندنــش نیــز دشــوارتر
ترانه هایــم کار من اســت، تنظیمش که بســیار خوب اســت، 

کار آهنگســاز جــوان جنــاب گشتاســب بحرینــی. امــا اینکــه 
می گوییــد اینگونه کارها ریســک باالیی دارد درســت اســت، 
ولــی چه کار تازه ای ریســک نــدارد؟ ارزش و لــذت کار تازه به 
همین ریسک هاســت. آقای بحرینی بیش از یک ســال روی 

ســازبندی و تنظیمش کار کرد تا کار شکل بگیرد.
  در گفت وگویی اشاره کرده بودید عرصه های مختلف 
هنــری نظیر بازیگــری و خوانندگــی را به خاطــر درک ابعاد 
مختلــف زندگــی تجربــه می کنیــد، امــا می خواهــم بدانــم 
« به یــک ســرحد پایانی می رســد؟  « در »شــاعر آیــا »شــعر
یعنــی مرزی وجود دارد که شــاعر از آنجا به بعد احســاس 
می کنــد تمــام قابلیت هــای خــودش را در آن بیــان ادبــی 

کشف کرده است؟
دو نکتــه اســت. یکــی همیــن اســت کــه شــما می گوییــد و 
دیگــر اینکــه از جایی به نظر می رســد ایــن نکته ای که شــما 
گفتیــد در مورد جامعــه و مخاطب هم صــدق می کند. یعنی 
احســاس می کنید کــه برای همدلــی با جمع گســترده تری از 
جامعه جالب تر اســت که از ابزار دیگری هم که می شناســی 
گذشــته، موضــوع ایــن  کنــی. امــا از همــه اینهــا  اســتفاده 
اســت کــه همــه هنرهــا بــازی خالقانه ای بــرای ســبک کردن 
بــار ســنگین زندگی اســت. همه اش بــازی اســت. اصل خود 
کــه زیرســوال اســت. حافــظ بهتریــن بازیگــر  زندگــی اســت 
حکمــت و زندگــی و ادبیــات اســت. همــه کارهــای هنــری ام 
برداشــتن باری از شــانه من و مردم اســت. هیچ مسابقه ای 
بیــن مــن با خــودم و کــس دیگــری نیســت. همه چیــز روزی 

دود می شــود و هــوا می رود. االن اســت که فقــط وجود دارد 
و اهمیــت دارد و نامــش زندگی اســت. بــه االن مــن در حال 

حاضر موسیقی و سینماست که جواب می دهد.
ترانه هــای  شــنیدن  در  قطعــا  شــما  نکته ســنجی    
تر است. برای همین دوست  خوانندگان دیگر بســیار باال
، ملــودی، خوانندگــی و  گــر بــه لحــاظ شــعر دارم بدانــم ا
آهنگســازی بخواهید دو ســه اثــر از دیگــر خوانندگانی که 
شــنیده اید، نــام ببرید، به چــه کارهایــی اشــاره می کنید؟ 
یعنی کاری که به نظر شــما در تمام زمینه هایی که اشــاره 

کردم، قدرتمند باشد.
ک آرام و بلوز عالقه  می دانیــد که من بیشــتر بــه موســیقی را
دارم و گوش می کنم، اما عجیب ترین و موثرترین و دلنوازترین 
کاری کــه مــدام گوش می کنــم ترانــه »آمــد امــا در نگاهش آن 
نوازش هــا نبــود« یــا »مســتی رویــا« ســاخته آهنگســاز نابغــه 
همایون خرم  روی شــعری از ابوالحسن ورزی و پیانوی جواد 
معروفی است. من صدای خوانندگان زیادی را دوست دارم، 
اما بنان چیز دیگری اســت. فخامت و ســنجیدگی و استواری 
و فرهنگ و رنگی کــه در صدای او وجود دارد، بی نظیر اســت 
و این در حالی اســت که من اصوال گرایش به شــادخویی و به 

قول نیچه حکمت شادمان دارم.
  بین موزیک های خودتان کدام یکی را بیشــتر دوست 

دارید؟ چرا؟
واقعا نمی دانم. چون تا کاری را دوســت نداشــته باشم و از 

نظرم تمام نباشد، منتشر نمی کنم.

 ترانه سرایی 
شبیه بازیگری است

 گفت وگوی »شهروند« با محمد شمس لنگرودی درباره شعر
ترانه و انتشار موزیک ویدیوها

یاســر نــوروزی| »روزی نــو/ آغــازی نــو/ جغرافیــای خانــه مــن کجایــی/ تــا در کنار تــو پهلــو گیرم...« شــعر تــا پایان 
ادامــه می یابد و تصویری می ســازد از رفت و برگشــت امــواج، همزمــان حضور و غیــاب معشــوق. »New Day« اولین 
موزیک ویدیویــی نبــود کــه منتشــر می کرد، امــا یکی از زیباترین شــان بــود. محمد شــمس لنگــرودی پیشــتر به زبان 
گیلکی هم چند نماآوای دیگر منتشــر کرده بود. یکی از چهره های سرشــناس شــعر معاصر که در دهه اخیر در عرصه 
بازیگری هم تجربه هایی داشــت؛ »دوبــاره زندگی« )139۶(، »رفتن« )1395(، »احتمال باران اســیدی«  )1393( و... 
در این گفت وگــو درباره موزیک ویدیوهــای اخیر صحبت کردیم؛ همین طور تفاوت های شــعر و ترانــه. درباره رجعت 
بــه زبان مــادری هــم پرســیده ایم؛ از موزیک ویدیوهــای »تــم بــزه« )دم فروبســته( گرفته تا »آبــون« )آبــان( و »الون« 
کنــون(. بــا توجــه بــه تخصصــی کــه در شــعر و موســیقی دارد، قطعــا این پرســش هم بــه ذهن می رســید کــه یکی از  )ا
، چه خوانندگی، چه آهنگســازی. پاسخ های شمس  بهترین آهنگ های ایرانی از نظر او چیســت؟ چه به لحاظ شــعر

لنگرودی را در ادامه بخوانید. 

همه هنرها بازی خالقانه ای برای سبک کردن 
بار سنگین زندگی است. همه اش بازی 

است. اصل خود زندگی است که زیر سوال 
است. حافظ بهترین بازیگر حکمت و زندگی 

و ادبیات است. همه کارهای هنری ام 
برداشتن باری از شانه من و مردم است. هیچ 

مسابقه ای بین من با خودم و کس دیگری 
نیست. همه چیز روزی دود می شود و هوا 

می رود. االن است که فقط وجود دارد و 
اهمیت دارد و نامش زندگی است. به االن 

من در حال حاضر موسیقی و سینماست که 
جواب می دهد.
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