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»جالبوت« كارش را در تهران با اجراه اي به اصطالح 
كافه اي آغاز ك�رد. اين گروه ش�ايد در بندرعباس 
مخاطب داشت اما هنوز وارد بازار اصلي موسيقي 
نشده بود و با اجرا در كافه ها تالش كرد وارد دنياي 
بي دروپيكر موس�يقي در تهران ش�ود. پس از آن 
به همت »س�ازباز« و البته كمك دوستان شان در 
رويداِد ش�ب ه اي جنوب اجراي كوچكي داشتند. 
گام بعدي اجرا در شب شنبه ها و شهر كتاب فرشته 
بود. حاال آنها در مدت كمتر از دو سال به بزرگ ترين 
جشنواره موس�يقي كش�ور راه يافته اند. البته كه 
شايد جش�نواره موس�يقي فجر تنها بزرگ ترين 
گردهمايي در موسيقي ايران باشد و نه مهم ترين 
يا غني ترين آنها؛ اما براي گروهي به نس�بت تازه 
وارد دس�تاورد بزرگي اس�ت. »جالبوت« حاال در 
تهران مستقر شده و دو عضو تهراني هم دارد و اين 
روزها مشغول ضبط پر دردسر آلبوم شان هستند؛ 
چرا كه گروه پرتعدادي هس�تند و تمام الين ها را 
زنده ضبط مي  كنند. »جالبوت« ش�ايد مس�يري 
طوالني را خيلي سريع طي كرده اما آنچه پيش رو 
دارد به مراتب سخت تر از قبل است. اينكه گروهي 
بندرعباسي بتواند طرفدار و مخاطب اصلي خود در 
بندر را حفظ كند و مخاطِب غير بندري هم )در ابعاد 
فعاليتش( جذب كند كار بس�يار دش�واري است. 
اينكه آنها تا چه حد راديكال مي  مانند و براي هنر 
مي  جنگند و تا چه حد به سمت و سوي بازاِر فروش 
س�وق پيدا مي  كنند مهم ترين چالش�ي است كه 

»جالبوت« پيش رو دارد. 

  سال گذشته اگر مي  خواستيم راجع به گروهي 
به ن�ام »جالب�وت« صحب�ت كني�م ب�ا هاله اي 
از ابه ام�ات روب�رو بودي�م و فقط مي  دانس�تيم 
»جالبوت« يك گروه بندرعباس�ي است. تا آنجا 
كه مي  دانم مخاطبان گروه ش�ما هميشه دوست 
داشتند به تهران بياييد و در پايتخت اجرا داشته 
باش�يد. االن به نظر مي  رسد به نس�بت سابق در 
دسترس تر هس�تيد. چطور شد تصميم گرفتيد 
تمركزتان را از بندرعباس به تهران معطوف كنيد 

و اين روند چگونه طي شد؟
قبل از اينكه گروهي تش��كيل ده��م و روي كارهاي 
خودم متمركز ش��وم در گروهي به نام »بادگير« بودم 
كه ه��م نوازندگي مي  كردم و هم چند قطعه س��اخته 
بودم. از آن زمان فكر كردم بهتر است بيشتر به كارهاي 
خودم بپردازم. چون در 8-7 س��ال گذش��ته آثاري را 
ساخته بودم و قصد داشتم روي آنها بيشتر كار كنم و 
پردازش ش��ان كنم. اين طور بود كه يك گروه تشكيل 
داديم و از اواخر سال 93 كارمان را با اجرا در يك كافه 
ش��روع كرديم. بعد از اين اجرا يك كنسرت رسمي در 
مراس��م بزرگداش��ت منصور نعيم��ي در بندرعباس 
داشتيم و چند ماه بعد دومين كنس��رت بزرگ مان را 
روي صحنه برديم. همه اينها با يك قطعه اتفاق افتاد. ما 
با همان يك قطعه توانستيم مخاطبان خوبي را جذب 
كنيم و ه��ر دو اجرا با فاصله زماني ك��م، خيلي زود پر 
ش��د. بعد از اين اجراها من خيلي دوس��ت داشتم كه 
هم خودم تجربه جديدي كس��ب كنم و هم گروه را به 
فاز حرفه اي تري نزديك كنم. البته تعدادي از اعضاي 
گروه به دليل مسائلي كه داش��تند، نمي توانستند به 
تهران بيايند. اما بعضي ديگر كه اينجا محصل بودند و 

دغدغه موسيقي داشتند، به تهران آمدند و با هم شروع 
به كار كرديم. خوِد من هم 7 سال كارمند رسمي فوالد 
خوزس��تان بودم و مجبور ش��دم براي اينكه به تهران 
بيايم و موسيقي را به صورت جدي دنبال كنم، استعفا 

دهم. 
  به نظرت حرفه اي دنبال كردن موسيقي فقط در 

تهران مي سر مي  شود؟
مس��لما ابزار و ارتباط هايي كه وجود دارد اينجا خيلي 
بيشتر است و جاي رشد بسيار بيشتري دارد. اين ابزار و 
ارتباطات در شهرستان ها وجود ندارد. البته االن هم كه 
در تهران مستقر هستم مدام به بندر رفت و آمد مي  كنم، 
ولي تصور مي  كنم اين الزمه كار من و »جالبوت« بود كه 

در تهران مستقر شويم و از امكانات آن استفاده كنيم. 
  و نتيجه اي ك�ه در مدت حض�ورت در تهران به 

دست آورده اي همان است كه مي  خواستي؟
من وقتي به تهران آمدم يك برنامه بلندمدت سه ساله 
داش��تم ولي اين برنامه خيلي س��ريع تر اتفاق افتاد و با 
ارتباطات و ابزاري كه وجود داشت توانستيم اين مسير 
را خيلي س��ريع تر طي كنيم. ولي فكر مي  كنم با اينكه 
هنوز اول كار هس��تيم، سرعت پيش��رفت هاي مان در 
اين مدت بسيار زياد بوده است. البته قطعاتي كه امروز 
از »جالبوت« وجود دارد مربوط به گذشته است يعني 
همان 8 سال پيش و فقط دو يا سه قطعه مربوط به يك 

سال گذشته داريم. 
  ش�ما گروهي هس�تيد كه ت�ا به ح�ال اجرايي 
در س�الن هاي بزرگ تهران نداش�ته ايد و اغلب 
كنس�رت هاي شما بيش�تر منوط به س�الن هاي 
كوچك بوده اس�ت. به ه�ر حال اينكه ت�ازه كار 
هستيد هم در اين باره بي تاثير نيست. اما پرسش 

اينجاس�ت كه چطور »جالبوت« سر از جشنواره 
موسيقي فجر در مي  آورد؟

من فكر مي  كنم همه اينها بيشتر به همان اجراهاي مان 
برمي گ��ردد. هر چن��د اي��ن اجراها كوچ��ك بودند اما 
تعدادش��ان زياد ب��ود. ضمن اينك��ه اجراه��اي ما در 
بندرعب��اس در س��الن هاي ب��زرگ 800-700 نف��ره 
بود. انتش��ار آلبوم يا تك قطعه به هزينه زيادي احتياج 
دارد خصوصا ب��راي گروهي ش��بيه ما كه قرار اس��ت 
همه س��ازهايش به صورت زنده ضبط ش��ود. اين قطعا 
هزينه بردار خواهد بود. ما در اين يك سالي كه در تهران 
بوديم توانستيم اسپانسر خوبي پيدا كنيم كه هزينه هاي 
آلبوم ما را تقبل كرد. وگرنه خودمان دوست داشتيم اول 
كار منتش��ر كنيم و بعد اجرا داشته باشيم چون مسلما 

بازخورد بهتري در پي داشت. 
  س�ال گذش�ته وقت�ي يك گ�روه ب�دون هيچ 
آلبومي با قطعات كاور در جشنواره فجر شركت 
كرد، خيلي از موزيس�ين ها و هم سبك هاي شما 
صداي شان درآمد و اعتراض كردند كه چطور اين 
نوازنده ها در جش�نواره حضور دارند. امسال هم 
من از بعضي گروه ه�اي قديمي تر همين حرف ها 
را درباره گروه شما شنيده ام. آيا شما براي حضور 
در جشنواره موسيقي فجر تالش ويژه اي كرديد 
يا اينكه خوِد مسووالن جش�نواره از شما دعوت 

كردند؟
از ما دعوت ش��د و ما هم فكر نمي كرديم به اين سرعت 
بتوانيم در جش��نواره اجرا داشته باش��يم. در اين مدت 
هم پيش از آنكه از ما براي حضور در جش��نواره دعوت 
شود، تمام برنامه هاي مان روي انتش��ار آلبوم متمركز 
بود. ما خودمان هيچ تالشي براي اينكه رايزني كنيم و 

باز هم حراج ته��ران آم��د و رفت و تكاني اساس��ي 
به چرخه اقتصاد هنر داد. چه��ارده ميليارد و نهصد 
و پنجاه و دو ميليون تومان مبلغي اس��ت كه در اين 
دوره حراج به حساب هنر ايران واريز شد؛ مبلغي كه 
شايد در نگاه اول نسبت به فروش دوره هاي قبلي اين 
حراج كمتر اس��ت ولي اگر به نام و نشان آثار شركت 
داده ش��ده در حراج نگاهي دقيق بيندازيم مي بينيم 

كه مبلغ ناچيز هم نبوده است. 
جامعه »هنرهاي تجس��مي« بزرگ ترين بخش در 
جامعه فرهنگي كش��ور است. تعداد كس��اني كه در 
حوزه ه��اي مختلف تجس��مي فعالي��ت مي كنند و 
تحصيالت عالي هم دارند، بيشتر از مجموع كساني 
اس��ت كه در حوزه ه��اي ديگر مانند س��ينما، تئاتر، 
موس��يقي، ادبيات و بخش هاي ديگر ك��ه به حوزه 
عمومي فرهنگ مربوط مي شود، فعاليت مي كنند. در 
صورتي كه معموال و در بخش تخصيص بودجه اين 
بخش كامال مغفول واقع مي شوند و از سوي ديگر هم 
رسانه ها و جامعه نيز شناخت كمتري نسبت به آنها 
دارند. با رش��د حراج ها در دنياي مدرن امروز توجه و 
بالندگي حراج تهران كه برخالف چند حراج ناموفق 
ديگر داخلي مانند حراج ملي و ح��راج باران تاكنون 
و با وجود تمام انتقادات كش��نده و گاهي نادرست و 
متاسفانه گاهي هم درس��ت، تاكنون حركت خود را 
ادامه داده و توانسته گليم خود را ازآب بيرون بكشد 
يك نياز براي كش��ورمان اس��ت اما نقد بر اين حراج 

نه تنها مديران اين اتف��اق هنري را ناراحت نمي كند 
بلكه به نظر مي رسد كه شايد بتواند چراغي بر زواياي 
تاريك باش��د و گوش��ه هايي از اين اتفاق كه شايد از 

چشم دور مانده باشد را روشن كند. 
هن��ر، غ��ذا و داروي جامع��ه و روح اس��ت. هن��ر 
تغذيه كنن��ده روح يك جامعه اس��ت. ي��ك جامعه  
بي هنر از دوران غارنش��يني تا امروز نداشته ايم. اين 
را بايد دولت بشناس��اند كه هنر كدام است؟ مهارت 
كدام اس��ت؟ خالقيت يعني چه؟ بايد وزارت ارشاد ، 
رسانه ها و صداوسيما هنر واقعي را به جامعه معرفي 
كنند. مردم ما واقعا هنردوس��ت هستند. همان طور 
كه ما تا امروز توانسته ايم بهترين مينياتورهاي دنيا را 

خلق كنيم و بهترين فرش جهان را به وجود آوريم ، در 
زمينه نقاشي، مجسمه و عكاسي و... هم اين پتانسيل 
را داريم كه يكي از راهكارهاي اين معرفي هم به طور 
قطع و يقين حراج ها هس��تند وقتي يك تابلو فالن 
ميليارد تومان فروخته ش��ود حتما براي اش��خاص 
كنجكاوي ب��ه وج��ود م��ي آورد و مي رون��د دنبال 
اينكه مگر سهراب سپهري نقاش��ي هم مي كشيد؟ 
تابلوهاي��ش را ن��گاه مي كنند، دنبال س��وال هايش 

مي روند و كمي آگاه مي شوند. 
در ابتداي اين مطلب بايد به يك نكته اساسي اشاره 
كنم و آن اين است كه چرا مديران حراج به يك نكته 
پيش پا افتاده در حراج هاي دنيا توجه نمي كنند و آن 

اين است كه هنرمندي كه اثرش در حراج وجود دارد 
و چكش مي خورد نبايد در س��الن حراج باشد؟ اين 
احترامات و تعارف هاي هميشگي ايراني باعث شده 
كه تعدادي از هنرمندان در س��الن حراج باشند كه 
اين ناخوشايند اس��ت. چرا بايد در شب حراج هادي 
جمالي، ناصر پلنگي، عناي��ت اهلل نوري نظري، كاظم 
چليپا، سعيد صادقي و تعدادي ديگر از هنرمندان در 
سالن حضور داشته باشند و كس��ي هم جلوي ورود 
آنها را نگيرد؟ اصوال تعداد سياهي لش��كرهاي شب 
حراج از تعداد خريداران آثار هنري كه مي توانند در 
اين حراج حضور داشته باش��ند، بيشتر بود. كساني 
كه يا سلفي بگير بودند يا از مشتري هاي پر و پا قرص 
اينس��تاگرام كه تنها به فكر افزايش بازديد پيج خود 

بودند. 
درهش��تمين دوره حراج تهران و بر پايه سياس��ت 
اين نهاد هنري، هنر معاصر ايران به فروش گذاشته 
شد. حراجي اي كه بيشتر برپايه و اساس هنرمندان 
جوان ماركت دار ش��كل گرفته اس��ت ولي اين بار از 
اين هنرمندان خبري نبود؛ س��يامك عزمي، حامد 
صدرارحام��ي، بيتا وكيل��ي، پويا آريان پ��ور، هادي 
روش��ن ضمير، عليرضا آدم بكان، ركني حائري زاده، 
بهرام حنف��ي، مصطفي دش��تي، داريوش ق��ره زاد، 
مهرداد محب علي، نزار موسوي نيا و تعداد ديگري از 
هنرمندان ولي چهره ه��اي جديدي در حراج حضور 
داش��تند كه با توجه به حض��ور آنه��ا در گالري ها و 
قيمت آنها در حضورشان بر پايين بودن قيمت كلي 
و فروش نهايي حراج تاثير بس��ياري داش��ت. شايد 

گفت وگو با محمدعلي ذاكري، خواننده گروه »جالبوت« به بهانه اجرا در جشنواره 

»جالبوت« از بندرعباس تا تهران

حراج تهران و يك دنيا سلفي

  وقتي به گذش�ته و كارنام�ه باران كوث�ري نگاه 
مي كنيم تن�وع نقش هاي زي�ادي مي بينم و نكته 
مهم تر اينكه او اداواصول بعض�ي بازيگران مبني 

برگزيده كاري را هم ندارد. 
باران كوثري: من در معناي عم��وم بازيگر گزيده كاري 
نيس��تم و به اين نكته اعتقادي هم ندارم؛ دوست ندارم از 
بازيگري آنقدر دورباشم كه وقتي برمي گردم همه شوكه 
شوند و بگويند بعد از دو سال باران دوباره آمد به نظر من 
اين جرزني اس��ت؛ من معتقدم ش��غلم بازيگري است و 
فكر مي كنم كه بايد اين كار را انجام دهم و در اين مس��ير 
هر فيلمي كه در تضاد با عقايد و آرمان هاي من نباش��د و 
كيفيتش متوسط رو به باال باشد و ضمن اينكه حوصله كار 
كردن هم داشته باشم قبول و بازي مي كنم. يك بار گفتم 
بازهم مي گويم يك الگو دارم و آن هم مريل استريب است 
كه سالي دو بار فيلم بازي مي كند ولي با هر حضورش آدم 

را به وجد مي آورد.
  بعضي از بازيگران كم كاري را ترجيح مي دهند. 

خير من اينگونه فك��ر نمي كنم. اينك��ه آدم در كم كاري 
هيجان انگيز و متفاوت باش��د به نظر من عجيب نيست 
ضمن اينكه مگر چقدر نقش هاي مختلف در س��ينماي 
ايران ساخته مي شود؛ به نظرم اصوال جريان نقد و جريان 
جش��نواره بازيگرها و نويس��نده ها را به س��متي مي برد 
كه راهي كه قبال جواب پ��س داده را دوب��اره بروند، انگار 
بازيگرها از ريس��ك اينكه در نقش جديد ق��رار بگيرند و 
نويسنده ها هم نقش هاي متفاوتي بنويسند هراس دارند. 
خوش��حالم جايزه منتقدان در اين زمينه متفاوت است و 
آنها جوايز بازيگري امسال را به حامد بهداد و ليال حاتمي 
دادند. فقط مي توانم فكر كنم كه جشنواره كور بايد باشد 
كه بازي هاي خوب و درخش��ان برخي بازيگران را نبيند. 
نه  فقط كانديد نكند كه جايزه هم نده��د؛ اما در انجمن 

منتقدان چنين اتفاق هايي را نمي بينم. 
  آقاي قرايي باران كوثري با كوتاهي نقش مشكلي 

نداشت؟
محس�ن قرايي: خير؛ باران نقش را دوس��ت داش��ت و 
ازآنجايي كه او هميشه كيفيت را بر كميت ترجيح مي دهد 
و همين كه باران هميشه به من لطف دارد به پروژه پيوست 

و باهم همكاري خوبي داشتيم. 
  خانم كوثري شما شرطي براي حضور در فيلم سد 

معبر نداشتيد؟
باران كوثري: من با محسن زياد كاركردم چه زماني كه 
برنامه ريز بود و من دستيارش بودم و چه تئاتر كارگرداني 

مي كرد و من بازيگرش بودم. 
  در چه فيلم دستيارش بوديد؟

باران كوثري: »ي��ه حبه قند«؛ طبيعت��ا هر فيلمي كه 
محسن بس��ازد بي چون و چرا مي پذيرم چون به كارش 
اعتقاد دارم و از كار كردن با او ل��ذت مي برم. جدا از اين دو 
تا دليل خوب داشتم هم خود محسن و همچنين حامد 
بهداد كه بي چون وچرا مي پذيرم كن��ار حامد بهداد بازي 
كنم چون هر بار همكاري با حامد بهداد براي من تازگي 
دارد. البته اينها دليل نمي شود كه ارزش فيلمي چون سد 
معبر را پايين بياوريم من كامال اعتقاد داش��تم به فيلمي 
با اين موضوعي كه ساخته مي ش��ود؛ ضمن اينكه در اين 
وانفس��اي تهيه كننده خوب دم آقاي كاميار گرم كه روي 

چنين فيلم هايي سرمايه گذاري مي كنند. 
آقاي به�داد و خانم كوث�ري چقدر با اي�ن طبقه و 
آدم هاي آن )قاس�م نصيري و نرگ�س( از نزديك 

مواجه مي شويد و با آنها آشنا هستيد؟
باران كوث�ري: من زياد مش��اهده مي كن��م و زياد آدم 
مي بينم. ب��ا آدم ها زياد حرف مي زنم؛ طبيعتا به واس��طه 
مامان و مستندهاي مامان با اين طبقه آشنا هستم و آنها 

رامي شناسم. 
حامد بهداد: من از آن دس��ته جماعت و قماش نيستم 
و مثل باران كوثري از باال به اي��ن موضوع نگاه نمي كنم؛ 
مادر باران فيلمس��از و نويسنده خوبي اس��ت و به شدت 
مستندس��از خوبي هم هس��ت؛ اما من مسائل اجتماعي 
را از باال نديدم؛ من مش��رف به موضوع نب��ودم. من خودم 
قرباني اين موضوع هستم و تحت حمله اين جور مسائل 
قرار گرفته ام. شايد باورتان نشود منزل من درجايي بوده 
كه اين مس��ائل را ديدم و از اين طبقه به من حمله شده 
است. آن عصبيتي كه من از يك موضوع اجتماعي دارم و 
از آن رنج مي برم لبريز از خشم هستم و از تحليل برخوردار 
نيستم؛ اما باران در خانه اي بزرگ شد كه معضل اجتماعي 
را تحليل و تشريح مي كند. من احساسش مي كنم و وقتي 
احساسش مي كنم فقط كافي است انعكاسش را برگردانم 
و بازگردانم و به مخاطب نشان دهم. من اين مشكالت را به 
چشم ديده ام و اين طبقه را مي شناسم خارج از گردآوري 
اطالعات من است. من با اتفاقات موجود در جامعه درگير 
مي شوم و از باال و باعقل سرد به آن نگاه نمي كنم. مشكالت 
را ج��ز به جز براي خودم تش��ريح و تحليل و موش��كافي 

نمي كنم آن را لمس مي كنم. 
  مي توانيم بازي حامد بهداد در فيلم »سد معبر« را 

اوج بازي تلخ كارنامه او بدانيم؟
حامد بهداد: فيلم تلخ زياد بازي كردم. تلخ تر از اين هم 

 بازي كردم. 
  تا اين اندازه تلخ كه زير گوش كسي كه نان شبش 
را از فروش عروس�ك كوچكي كه در كنار خيابان 
مي فروش�د بزنيد؟ قاس�م به همكارش )عليرضا 
كمال�ي( مي گويد پس�ر را پيش پدرش ش�رمنده 

كردي.  
حامد بهداد: به نظرم تلخ تر از آن به كول كش��يدن يك 
دختر است كه به خاطر مساله بكارت او را دكتر مي بردند. 
اينكه بخواهي از دختري هتك حرمت كني و كس��ي را 
به كول بكشي لبريز از خش��ونت است. خانه دختر هم به 

همين اندازه شكننده است. 
  باي�د بپذيريم ك�ه صحنه هاي موج�ود در فيلم 
»سد معبر« با تلخي زيادي همراه است. در چنين 
صحنه هايي گاهي پي�ش مي آيد كه عوامل صحنه 
تحت تاثير اين سكانس ها قرار بگيرند. صحنه اي 
ك�ه ش�ما ن�ادر ف�الح را روي زمين مي كش�يد يا 

درگوشي به مرد دست فروش مي زنيد. 
حامد به�داد: من به بازي هايم تكنيك��ي نگاه مي كنم. 
برخالف اينكه آدم پرشور و احساسي به نظر مي آيم كامال 
تكنيك��ي كار مي كنم. اينكه عوامل پش��ت صحنه تحت 
تاثير قرار بگيرند ازنظر من ارزش نيس��ت. ش��ايد عوامل 
فيلم خودش��ان چنين لحظه هايي را تجربه كرده باشند 
اما اين صرفا ارزش نيست اما آنچه براي من اهميت دارد 

تحليلي است كه پس آن سكانس وجود دارد. گاهي پيش 
مي آيد كه تحت تاثير قرار بگيرم اما آنچه برايم جذاب است 

بررسي سكانس مربوطه است. 
  محس�ن كيايي، بازيگر نقش مكمل در اين فيلم 
به خوبي با ش�ما همراه است. محس�ن كيايي چند 
سالي مي شود كه توانايي خود را به بهترين شكل 

بروز مي دهد. 
حامد بهداد: محسن بازيگر خوبي است. 

  همين طور نادر فالح؛ اما همواره اين پرسش براي 
من وج�ود دارد كه بازي روان نادر ف�الح چرا ديده 

نمي شود؟
حامد بهداد: با نادر فالح همكالس��ي بودم او از دوستان 
قديمي من است. نادر فوق العاده اس��ت و اتفاقا بازي اش 
خ��وب ديده مي ش��ود. ش��رايط چه��ره و ص��ورت نادر 
منحصربه ف��رد و خاص اس��ت. همين ط��ور خانم گيتي 

قاسمي. همه بازيگران اين فيلم خوب بودند. 
  قاس�م نصيري در اين فيل�م محور ق�رار دارد و 
به نوعي با همه آدم ها در اين فيلم در ارتباط است و 

رفتارش هم با هر شخصيت متفاوت است. 
حامد بهداد: ب��راي من در حال حاض��ر مهم ترين چيز 
درگير شدن با عواطف نقش نيست؛ آنچه براي من حائز 
اهميت است آناليز و تحليل فيلمساز در اين فيلم است كه 
چقدر منطبق بر شرايط جامعه است. اينكه چقدر جامعه 

دروغگو و خواب و خنثي است و به نوعي سر شده. 
  تجربه ثابت كرده فيلم هايي كه به  نقد موضوعات 
جامعه مي پردازند با بي مهري از جانب مس�ووالن 
مواجه مي شوند و ش�ايد همين موضوع باعث شد 

كه فيلم در جشنواره ديده نشد. 
حامد به�داد: ب��ه نظر من »س��د معبر« ج��زو همين 
فيلم هايي اس��ت كه مي گويي��د كه بنا ب��ه داليلي بطور 

ناخودآگاه ناديده گرفته شد. 
  شايد انگ سياه نمايي به فيلم خورده كه ناديده 

گرفته شده است. 
حام�د به�داد: موض��وع و مش��كل دس��ت فروش ها 
س��ياه نمايي اس��ت؟ اتفاقا فيل��م مهر راس��تگويي دارد. 
نشانه گيري، نشانه گيري كامال درستي است. چون مجيز 
كسي يا چيزي را نمي گويد. مش��كالت موجود در فيلم 
نقدي بر قدرت دارد، نقدي بر رفتار ارگان مشخص دارد، 
تحليلي بر رفتارهاي آدم هاي زمانه خ��ود دارد، موردش 

صرفا راستگويي است نه سياه نمايي. 
  فيل�م س�د معب�ر از مش�كالت قش�ر طبق�ه 
پايي�ن جامع�ه صحبت مي كن�د كه با مش�كالت 
اقتصادي دس�ت به گريبانند. چنين خشونت ها و 
درگيري هايي نس�بت به دس�ت فروش ها را اغلب 
در مكان هاي مختلف ش�اهد هستيم. نكته جالب 
اينكه درگيري هاي موجود در فيلم؛ ناخودآگاه ما 
را ياد اعتراض هايي كه اين اواخر در كش�ور ش�ده 

مي اندازد. 
حامد بهداد: به نظر من اين خوش شانس��ي فيلمس��از 
است؛ فيلمساز هوش��يار اس��ت و نيم قدم از جامعه خود 

جلوتر است
  ولي من معتقدم فيلم س�د معبر دير ساخته شد 

زودتر از اينها مي توانست ساخته شود. 
حامد بهداد: ش��ايد زودتر ساخته مي ش��د اما همزمان 
با اوج مش��كالت اقتصادي مردم و اي��ن اعتراض ها اكران 
نمي شد. اتفاقا االن زمان خوبي است كه فيلمي كه نقد يك 

موضوع اجتماعي است، روي پرده برود. 
محس�ن قرايي: به هرحال پروسه س��اخت فيلم »سد 
معبر« سه سال به طول انجاميد از سال 92 درگير ساخت 
اين فيلم بودم و خب شرايطش مهيا نشد. طبيعتا اگر زودتر 
ساخته مي ش��د اتفاق بهتري برايش مي افتاد. كماينكه 
وقتي طرح كار را مي نوش��تم هنوز اين مي��زان ماجراي 
ماموران سد معبر و دست فروش ها سوژه فضاي مجازي و 

شبكه هاي اجتماعي نشده بود. 
  نكته ديگر اينكه حامد بهداد اين اواخر كم كار 
شده به نظر مي رسد خودش را سانسور مي كند 
گاهي پيش مي آمد در سال چند فيلم با فاصله از 
هم از شما به نمايش درمي آمد؛ اما امسال حتي 

فيلم »خودسر« را در جشنواره فجر نداريد؟
حامد بهداد: يك سال س��فر بودم و اين مسافرت باعث  

كم كاري ام شد. 
  دليل خاصي بر كم كاري وجود ندارد؟

حام�د به�داد: دليل خاص��ي وج��ود دارد ول��ي دلم 
نمي خواهد به آن فكر كنم. 

  به نظر مي رسد در يكي، دو س�ال گذشته حامد 
بهداد با نوعي بي مهري مواجه شده. 

حامد بهداد: بيشتر از يكي، دو سال اخير است. شايد با 
يكي، دو انتخاب بد و انتخاب نكردن هاي خوب شرايط را 

براي خودم سخت كردم. 
  نام مي بريد؟

حامد بهداد: جز كدورت بين من و فيلمس��از پيامدي 
ندارد اما براي خودم درسي شده كه خودم آن را مي دانم. 
بي مهري هم بوده در س��ال هاي گذش��ته ديدم اما آدمي 
نيستم ش��رايط بيرون را در نظر نمي گيرم من بيشتر به 
دنبال خودم مي گردم به دنبال اين هستم تا كاستي هاي 
درونم را از بين ببرم. منجر به كم كاري شده يا منجر به افت 

كيفيت شده. 
  بازي ه�اي فيلم س�د معبر ب�دون كوچك ترين 

اغراقي از يك نوع يكدستي برخوردار است. 
محس�ن قرايي: س��عي كردم به بازيگراني كه انتخاب 
مي كنم، دقت كنم ضمن اينكه تمرين و دورخواني زيادي 
در پيش توليد داشتيم تمام صحنه هاي فيلم را يك بار در 
پالتو و در پيش توليد كه داشتيم مفصل تمرين مي كرديم. 

كامال همه چيز حساب شده بود و بداهه نداشتيم. 
  پرداخت ب�ه چنين موض�وع اجتماع�ي چقدر 

برگرفته از ذهن جست وجوگر شماست؟
محسن قرايي: از هشت سال پيش اين موضوع را به 
چش��م مي ديدم و لمس مي ك��ردم. به هرحال معضل 
فيلم »سد معبر« برآمده از شرايط اقتصادي و وضعيت 
معيشتي- اجتماعي مردم اس��ت اگر شرايط بهتري 
مي بود كس��ي دست فروش��ي كنار خيابان نمي كرد 
و بيكاري وجود نداش��ت، آدم ه��ا انتخاب هاي بهتري 
داشتند اين معضل در اكثر شهرهاي بزرگ و كوچك 
وجود دارد معتقدم بايد به آن پرداخته مي شد؛ معضلي 
است كه در اكثر شهرهاي بزرگ و كوچك با آن مواجه 

هستيم.

نشست رس��انه اي سي وششمين جش��نواره بين المللي 
تئاتر فجر با اعتراف تلخ فرهاد مهندس پور همراه شد. اين 
مدرس دانشگاه در اظهارات خود به اين نكته اشاره كرد كه 
»بعضي افراد در خانواده تئاتر زيراب يكديگر را مي زنند و 
اين جريان نه تنها او كه مديركل هنرهاي نمايشي را نيز 
به ستوه آورده است.« دبير جشنواره تئاتر فجر همچنين 
در اين نشست گفت: »خيلي زود فهميدم كه پذيرش اين 

سمت اشتباه بود و نبايد مي آمدم.«
نشست رس��انه اي سي وششمين جش��نواره بين المللي 
تئاتر فجر روز گذشته 23 دي ماه در حالي برگزار شد كه 
طبق انتظار بيشتر زمان جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران 
و دبير جشنواره به حواش��ي حاصل از طراحي پوستر اين 
دوره گذش��ت. گرچه فرهاد مهندس پور دبير اين رويداد 
به همراه اصغر دش��تي، قائم مقام و آروند دش��تاراي دبير 
بخش بين الملل در نشس��ت حضور يافته بود ولي حجم 
انتقادها از سيامك فيلي زاده –طراح پوستر- موجب شد 
مهندس پور هم در اين باره توضيح دهد. فيلي زاده درباره 
داليل طراحي پوستر جشنواره با استفاده از ايموجي هاي 
فضاي مجازي و پيام رسان هاي موبايلي گفت: »در ستاد 
جشنواره تئاتر فجر جلساتي حرفه اي برگزار كرديم و به 
اين ايده اجرايي رس��يديم. اين طراحي جزو نگاه و تجربه 
من است و يكي از ش��روطم اين بود كه طرح پوستر بايد 
ساده باشد. شعار جشنواره »جش��ن گفت وگوي تئاتر« 
است و بر اس��اس حال امروز جامعه ما كه گفت وگوها در 
فضاي مجازي شكل مي گيرد، پوستر جشنواره تئاتر فجر 

را طراحي كردم.«
او با بيان اينكه قصد داشته پوستر را طوري طراحي كند 
كه جشنواره حس بصري به مخاطب ارايه دهد و از حركت 
به سوي تايپوگرافي فاصله بگيرد، افزود: »طراحي پوستر 
يك جش��نواره با يك تئاتر متفاوت اس��ت.«  بع��د از اين 
اظهارات نقدهاي متعددي به پوستر جشنواره سي وششم 
تئاتر فجر وارد شد و خبرنگاران تاكيد كردند به هيچ وجه 
از توضيحات ارايه شده قانع نشده اند. دبير سي وششمين 
جش��نواره بين المللي تئاتر فجر نيز در پاسخ به پرسش 
خبرن��گار اعتماد درب��اره ع��دول از بعض��ي معيارهاي 
فراخوان منتشر شده گفت: »يكي از اصلي ترين هدف ها 
در برپايي اين دوره جش��نواره تئاتر فجر حضور گروه ها با 
بيش��ترين تنوع بود.« مهندس پور تاكيد كرد انتظارش 
از خودش بيش��تر بوده ولي وجود بعضي مسائل موجب 
ش��ده تا ايده هاي ابتدايي اش را كنار بگذارد. او بيان كرد: 
»در هشت، نه ماه گذش��ته تالش كردم عاقل باشم چون 
به نظرم تصور اينكه مي توانم كاري در اين جا انجام دهم 
ساده لوحانه بود، آن هم به دليل فش��ارهاي زيادي است 
كه وجود دارد. ما در برگزاري جشنواره از فراخوان عدول 
كرديم و البته تنها جايي كه عادالنه عدول كردم اين بود 
كه بخش ايران به دو قسمت تقسيم شود و فكر مي كردم 
تغيير در آن چيزي كه خودم پيش از اين نوشته  بودم بهتر 
است. ضمن اينكه با توجه به فش��ارهاي زيادي كه وجود 
داشته تغييرات مي توانست خيلي بيشتر باشد به طوري 
كه مهار از دست مان خارج شود و اين شرايط براي من كه 
سال ها از بدنه اجرايي تئاتر دور بودم متفاوت تر بود و خيلي 

زود متوجه شدم كه نبايد مي آمدم.«
دبير تئاتر فجر درباره گس��تردگي جدول جشنواره تئاتر 
فجر و حجم زياد آث��ار هم اينطور توضي��ح داد: »بزرگ و 

مهم نگه داشتن جشنواره تئاتر فجر از اين جهت اهميت 
دارد كه اين روي��داد مي تواند به يك قط��ب فرهنگي در 
منطقه تبديل شود. البته با وجود اينكه حدود 200 اجرا 
در جشنواره هستند، عده  زيادي هنوز از نبود آثار خودشان 

گله  دارند.«
كنار گذاشتن بخش مس��ابقه و اصوال حذف نگاه رقابتي 
يكي ديگر از موارد مطرح ش��ده در اين نشس��ت بود كه 
مهندس پور در اين باره اظهار كرد: » نظر من اين اس��ت 
كه مس��ابقه براي تئاتر كاري احمقانه اس��ت چون آن را 
دون شأن تئاتر ايران و جش��نواره بزرگي مثل تئاتر فجر 
مي دانم. در اين باره فقط محمد رضايي راد، جالل تهراني 
و حس��ن معجوني بودند ك��ه به صراح��ت گفتند فقط 
اجرا در جش��نواره براي شان كافي اس��ت؛ در صورتي كه 
امتياز حضور در بخش مس��ابقه را داش��تند. اما  اي كاش 
مي دانستيد چه تعداد تماس براي حضور در بخش مسابقه 

دريافت كرديم.«
دبير جشنواره تئاتر فجر در اين باره توضيح داد: »متاسفانه 
گويا عده اي همچنان بر اين باورند كه داش��تن اعتبار در 
تئاتر ايران با گرفت��ن تنديس به وجود مي آي��د و اجراي 
عمومي و مالقات با تماش��اگر آنها را ارضا نمي كند. حتي 
بعضي مي گفتند مي خواهيم به خ��ارج از ايران مهاجرت 
كنيم و تنديس و جايزه جش��نواره تئاتر فجر امكاناتي را 
براي مان فراهم مي كند، درحالي كه ابدا چنين نيس��ت. 
« دبير اين دوره پس از طرح پرسش��ي درباره كيفيت آثار 
تاكيد كرد »تالش كرده اس��ت درباره كيفيت آثار مته به 
خشخاش نگذارد و به حضور جوان ترين ها و مسن ترين ها 
توجه كرده است نه اينكه چه اثري ارايه مي كنند. « او ادامه 
داد: »من در نظر داشتم يك بخش عامه پسند در جشنواره 
امسال بگنجانم اما همين واژه عامه پسند براي خيلي ها 
برخورنده بود.« او در ادامه به برخي فش��ارهايي كه وجود 
داشته اشاره كرد: »آنچه در اين دور از جشنواره بر آن تاكيد 
داشتم اين بود كه گفت وگو ميان اهالي تئاتر صورت گيرد. 
بر همين مبنا بايد از خيلي تصميم��ات خود صرف نظر 
مي كردم چرا كه نمي خواس��تم به تئاتري ها پشت كنم. 
اين در حالي است كه در اين مدت ديده ام كه چه وضعيتي 
وجود دارد.« مهندس پور با اش��اره به اينكه در گذش��ته 
خيلي مهدي ش��فيعي )مديركل هنرهاي نمايش��ي( را 
نمي شناخته اما در اين مدت ديدارهاي زيادي با او داشته 
است، افزود: »متاسفانه تئاتري ها زيراب يكديگر را پيش 
مديركل مي زنند و او از تمام اين چيزها خس��ته اس��ت و 
مي گويد به چه كسي مي تواند اعتماد كند. حتي با اينكه 
مي داند حضور در اين جشنواره براي من هيچ نفعي ندارد 
اما با اين حال گاهي در صورت��ش مي بينم كه به من هم 
اعتماد ندارد و اين ناش��ي از همين فشارهايي است كه به 

او وارد مي شود، من اين را به طور انساني درك مي كنم.«
نكته قابل توجه ديگر مطرح ش��ده در نشست رسانه اي 
دبير جش��نواره تئاتر فجر اين بود كه بخش��ي از بودجه 
برگزاري اين دوره »فقط هفت روز پيش« به دست دبير 
رسيده و او بسياري از كارها را بدون اينكه اعتباري داشته 
باشد، پيش برده  است. در اين نشست همچنين اعالم شد 
كه فراخوان جشنواره سي وهفتم نيز نوشته شده است. 
براساس اعالم دبير جش��نواره، اين فراخوان در مواردي 
دچار تغييرات زياد ش��ده كه البته اجرايي شدن آنها در 

حاله اي از ابهام قرار دارد.  

سهراب كاش�ف، رهبر اركستر صدا و س�يما قرار 
اس�ت 26 دي ماه در تاالر رودكي روي صحنه برود. 
اين رهبر ايراني پيش از اين نيز به عنوان مهمان دو 
اركستر موسيقي ملي ايران و سمفونيك را رهبري 
كرده  بود. سهراب كاشف به عنوان يكي از 10 رهبر 
اركستر برتر جهان در مسابقات بين المللي بزانسن 
در سال 2013 انتخاب ش�د. او در حال حاضر عضو 
هيات علمي دانش�گاه ته�ران اس�ت و در عرصه 
رهبري اركس�تر همچنان با اركسترهاي متعددي 
همكاري مي كند. با او درباره اجرايش در جشنواره 
موس�يقي فجر گپ كوتاه�ي زده ايم ك�ه در ادامه 

مي خوانيد. 

  در اجراي ت�ان ب�ا اركس�تر ص�دا و س�يما در 
سي وسومين جشنواره موسيقي فجر قرار است چه 

رپرتواري را اجرا كنيد؟
در كنسرت پيش رو آثار ارزش��مندي از آهنگسازان نامي 
ايران چون زنده يادان مرتضي حنانه، حش��مت سنجري 
و روح اهلل خالقي را در كنار قطعاتي از آهنگس��ازان بزرگ 
جهان چون لودويگ فون بتهوون، ژان س��يبليوس و پيتر 
ايليچ چايكوفسكي اجرا خواهد شد كه بيشتر قطعات از آثار 

آهنگسازان ايراني انتخاب شده اند. 
  داليل ش�ما براي انتخاب اين رپرتوار و اجراي آن 

در جشنواره چه بوده است؟
جش��نواره فجر معتبر ترين جش��نواره موس��يقي ايران 
است كه خوشبختانه در بخش بين الملل نيز بسيار فعال 
اس��ت. طبيعتا انتخاب قطعات جاودانه اي از آهنگسازان 
ايراني دليل س��اده و روشني دارد. اركس��تر ايراني، رهبر 
اركستر ايراني، جشنواره ايراني، مخاطب ايراني و اهميت 
فرهنگ ايراني براي مجموعه نامبرده لحاظ شده است. در 
رابطه با انتخاب قطعات كالسيك بايد بگويم هر اركستر 
سمفونيكي در هر جاي دنيا به رپرتوار استاندارد سمفونيك 
نياز دارد. اركس��تر س��مفونيك راديو و تلويزيون در ساير 
كشور ها نيز در كنار ضبط هاي خود زمان قابل توجهي را 
به رپرتوار استاندارد كالسيك اختصاص مي دهند. اركستر 
سمفونيك س��ازمان صدا و س��يما هم كه مجموعه اي از 
تجربه باالي پيشكس��وتان گرانقدر در كنار توانايي باالي 
جوانان مس��تعد اين مرز و بوم است از اين قاعده مستثني 
نيس��ت. توانايي باالي نوازندگان اركس��تر و ايماني كه به 
جرات و پش��تكار اين هنرمندان دارم مرا بر آن داش��ت تا 
قطعاتي پيچيده را از رپرتوار استانداردي كه در سراسر دنيا 
نيز اجرا مي شود در برنامه ريزي براي اجراي پيش رو در نظر 

بگيرم. 
يكي ديگر از عوامل جانبي موثر بر انتخاب اين رپرتوار پس 
از ماهيت جش��نواره، سالن اجراس��ت. من بارها در سالن 
رودكي كه از آكوس��تيك فوق العاده اي برخوردار اس��ت، 
تمرين داشته ام و هميشه دلم مي خواست كه اجرايي را با 
اركستري قدرتمند در اين سالن ارزشمند تقديم مخاطبان 
كنم. فكر مي كنم مجموعه قطعات انتخاب شده در فضاي 
آكوستيكي س��الن رودكي تجربه زيبايي را براي مان رقم 

خواهد زد و بي صبرانه منتظر روز اجرا هستم. 
  شما پيش از اين اركستر موس�يقي ملي ايران را 
هم به عنوان رهبر ميهمان رهبري كرده ايد. سطح 

نوازندگي نوازندگان اركستر صدا و سيما را در قياس 
با نوازندگان�ي كه آن زمان در اركس�تر ملي حضور 

داشتند چطور ارزيابي مي كنيد؟
پاسخ به اين سوال به سه دليل بسيار دشوار است. اوال هر 
دو اركس��تر نوازندگان بس��يار خوبي دارند. دوم اينكه در 
اين دو اركستر و البته ساير اركس��ترها در ايران نوازندگان 
همه در يك سطح نيستند و سوم آنكه اركسترها تعدادي 
نوازندگان مشترك دارند كه اين مجموعه پاسخ دقيق به 

اين سوال را ناممكن مي كند. 
   با توجه به اينكه امس�ال اركس�ترهاي متعددي 
در جشنواره موس�يقي فجر حضور دارند، آيا نفس 
حضور شما به همراه اركستر صدا وسيما در مواجهه 
با ديگر اركسترها باعث مي شود كه احساس رقابت 

كنيد؟
بيشتر احساس مسووليت مي كنم؛ در قبال صدا و سيما، 
نوازندگان اركستر، جشنواره فجر وآهنگسازاني كه آثارشان 
را اجرا مي كنم. اما بيشتر از همه در قبال مخاطبان احساس 
مسووليت مي كنم. من پيش از دانشگاه در دوران نوجواني 
و جواني جوايز متعددي در مس��ابقات مختلف در زمينه 
رياضي و فيزيك به دست آوردم. نيز در دوران دانشجويي 
جواي��ز و افتخارات��ي را در رش��ته موس��يقي و در زمينه 
آهنگسازي در ايران كسب كردم. بعدها در سال هايي كه 
در خارج از ايران مشغول تحصيل بودم در باالترين سطوح 
جهاني تجربه موفقيت آميز رقابت در مسابقات بين المللي 
رهبري اركستر را در كش��ورهاي مختلفي چون اتريش، 
اسپانيا و فرانسه داشته ام و در چنين سطحي از صحنه هاي 
رقابتي موفق به كس��ب جوايز و افتخاراتي براي كش��ورم 
شدم. همزمان از سنين نسبتا پايين به عنوان داور شاهد 
رقابت موس��يقيدانان ديگر نيز بوده ام. بنابراين به عنوان 
كسي با شما صحبت مي كنم كه با جذابيت هاي مسابقات 
زندگي ك��رده و زواياي مختل��ف »رقاب��ت« را به خوبي 
مي شناسد. اما جالب اس��ت زماني كه در اوج فعاليت هاي 
خود تصميم گرفتم به قصد خدمت به كشور عزيزمان ايران 
بازگردم بيشتر از شيريني موفقيت هاي گذشته، سنگيني 
بار مسووليت پيش رو را احساس مي كردم. حاال به عنوان 
رهبر اركستر سمفونيك سازمان صدا و سيما بايد بگويم كه 
احساس مسووليت امروزم ريشه در سال هاي دورتر دارد. 
زماني كه كودك بودم با آثاري كه توسط اركستر سازمان 
صدا و سيما اجرا و ضبط ش��ده بود، زندگي كردم. صداي 
س��از پيشكس��وتاني كه از آن زمان تا به امروز در اركستر 
حضور داش��ته و دارند را همواره در گوش خ��ود دارم و در 
همان جهان كودكي ام، اين اركستر را در ذهن بارها و بارها 
رهبري كردم. امروز كه به ايران بازگشته ام افتخار همكاري 
با همان هنرمندان عزيزي را دارم كه سال هاي سال براي 
اين اركس��تر زحمت كش��يده اند و اين موضوع احساس 
مسووليت بزرگي را برايم به همراه دارد. كوتاه سخن آنكه 
در اجراي پيش رو با اركس��تري پر افتخار در معتبرترين 
جشنواره موسيقي ميهن ام، قطعاتي از هنرمندان گرانقدر 
اين مرز و بوم را در كنار آثار ارزش��مند آهنگسازان بزرگ 
جهان تفس��ير و اجرا خواهم كرد كه از اين بابت احساس 
مس��ووليت و غرور مي كنم. به عالوه احساس مسووليت 
هنري و احترام در قبال مخاطبان برايم بس��يار ش��يرين 
است و شادي واشتياقي را به همراه دارد كه با جذابيت هاي 
موضوِع رقابت كه س��ال ها پيش با موفقيت از آن گذشتم 

قابل مقايسه نيست. 

سهراب كاشف، رهبر اركستر صدا و سيما، درباره اجرايش در جشنواره مي گويد:

احساس مسووليت مي كنم
نشست پرحاشيه جشنواره تئاتر فجر برگزار شدداستان آدم هاي كف خيابان

فرهاد مهندس پور: نبايد مي آمدم

در جشنواره حضور باش��يم، انجام نداديم. در ثاني هنوز 
ارتباطات مان آن قدر زياد نشده كه چنين نفوذي داشته 
باش��يم. هنوز تهيه كننده و مدير برنامه نداريم و تقريبا 

همه كارها را يا بچه هاي گروه انجام مي  دهند يا خودم. 
  اش�اره كردي كه در اين يك س�ال توانسته ايد 
اسپانس�ر بگيريد. نوع قرارداد ش�ما با اسپانسر 

چگونه است؟
خيلي وقت نيس��ت كه با هم در ارتباط هس��تيم ولي 
تفاهمنامه اي بين خودمان داشته ايم تا بتوانيم آلبوم مان 
را منتشر كنيم و اجراهايي هم داشته باشيم. كساني كه 
اسپانسر ما هستند به هنر عالقه زيادي دارند و آن قدرها 
هم به اينكه اسم شان شنيده ش��ود، تاكيد ندارند بلكه 
بيشتر مي  خواهند در يك امر فرهنگي شركت كنند. اما 
به هر حال اين همكاري مي  تواند براي آنها تبليغي هم 

باشد. 
  اين اسپانسر از منظر مالي شما را حمايت كرده 

است؟
اين آلبوم را قرار است به عنوان گروهي كه تازه كار است 
و توانايي اين را ن��دارد كه به خودي خ��ود تهيه كننده 
آلبومش باش��د، به كمك آنها منتشر كنيم. البته بحث 
فقط مالي نيست و بنا داريم در كارهاي ديگري هم با هم 

مشاركت كنيم. 
  شما به هر حال يك گروه بندرعباسي هستيد 
و االن ك�ه در تهران فعاليت ت�ان را آغاز كرده ايد 
خواه ناخواه قطعات فارس�ي هم به كارتان اضافه 

خواهيد كرد. درست است؟
ما از همان ابتدا قطعاتي را به زبان فارس��ي روي شعري 
از موالنا و نيز ش��عر »داروگ« داش��تيم كه خيلي وقت 
پيش ساخته بودم. چند كار هم از محمود طلوعي داريم 

قش��ر خريدار هنري كش��ور از حراج ته��ران انتظار 
بيشتري داشته باش��ند. حراجي كه هميشه آثاري 
خاص و معموال ناي��اب را روي ديوار مي ب��رد اين بار 
كم��ي از اين افق دور ش��ده بود. ش��ايد توجه به اين 
نكته كه ي��ك هنرمند جوان بايد خ��ود را به ماركت 
ثابت كند يا حض��ور خود را به جامعه هنري كش��ور 
بقبوالند رمز موفقيت حراج  زمس��تاني تهران است. 
شايد يك جوان متولد سال 71 اثرش 180 ميليون 
تومان فورش برود ولي واقعيت چيز ديگري اس��ت و 
همه تاكيد دارند كه نمي توان انتظار چنين فروشي 
از يك چنين هنرمندي با اين قيمت را داش��ت مگر 
اينكه دست هاي پش��ت پرده  اي براي حمايت از يك 
هنرمند براي باال بردن قيمت آثار از پيش خريداري 
شده از وي وجود داشته باشد كه البته ناگزير است و 

ربطي به حراج ندارد
توجه به اين نكته ك��ه اثر علي ش��يرازي و يك اثر از 
هنرمندي جوان به فروش نرس��يد خود قابل توجه 
اس��ت. در تمام حراج هاي دنيا از هنرمندان بس��يار 
نامداري كار فروش نمي رود ول��ي اين روند در حراج 
تهران معموال نقض مي ش��ود و اع��الم فروش همه 
آثار ولو ب��ا قيمت پايه نش��ان  مي دهد ك��ه معموال 
مجموعه داراني هس��تند ك��ه به هيچ عن��وان اجازه 
نمي دهند كه آث��ار در مجموعه خود با اين پروس��ه 
كه »فالن هنرمند در ح��راج كارش فروش نرفت«، 
مواجه ش��ود. حال از اينكه چرا بايد كار شيرازي كه 
هميش��ه و همه وقت آثارش فروش مي رود اين بار به 
فروش نرسيد مي گذريم كه اين احتمال وجود دارد 
حواش��ي پيش آمده در مورد اين هنرمند در فضاي 
مجازي و درگيري وي با يك رس��انه اينترنتي باعث 

فرو نرفتن اثرش شده باشد. 

امروز برخي از روزنامه ه��اي روزآمد، همواره و به هر نحوي 
جمعيت مخاطب��ان روزنامه خ��وان حرف��ه اي خويش را 
در كنار خوي��ش حفظ مي كنن��د اما مش��كل اصلي، به 
كاهش روزاف��زون گرايش عمومي مردم و ب��ه ويژه زنان و 
جوانان )به طور مثال دانشجويان كه لزوما بايد جزو دسته 
خوانندگان حرفه اي روزنامه هاي تخصصي باشند(، مربوط 
مي شود ! كساني كه امر اصالح سياسي و اجتماعي جامعه 
و دولت تنها با دانش افزايي و مهارت يابي ايشان در تحليل 
دقيق و اقدام  موثر و عملي ايش��ان، امكان وقوع مي يابد. در 
باب گفته هاي مذكور، سواالت بسياري را مي توان با رجوع 
به رويكردهاي گوناگون بررسي و تحليل كرد اما حقيقت امر 
را بايد در جايگاهي ديگر جست وجو كرد! در واقع در شرايط 
كنوني كه روزنامه ه��اي حرفه اي به دلي��ل فقدان اختيار 
فعاليت مطلق آزادانه )و نه فقدان قابليت علمي الزم و توان 
اجرايي كافي براي انتشار روزنامه( براي اثربخشي جامع بر 
افكار عمومي جامعه و شهروندان آن، توان كافي را در اختيار 
ندارند، بايد بيش از جست وجو براي جذب مخاطب بيشتر، 
ماهيت و كارويژه روزنامه هاي حرفه اي و مدرن خويش را 
تغييري بنيادين داده كه اين، ابتدا نيازمند حمايت سياسي 
و مالي صادقانه و فعاالنه نهاد حاكمي��ت و بخش دولت از 
صداي پوياي رسانه هاي اثرگذار جامعه مدني، حمايت ويژه 
جامعه مدني و دانشگاهي از طريق ظرفيت سازي اجتماعي 
تدريج��ي و نهادينه س��ازي فرهنگي تعامل مش��اركتي 
ش��هروندان جهت تالش عموم��ي براي تغيي��ر رويه ها و 
سازوكارهاي سنتي خواهد بود و آنگاه پذيرش نقش جديد 
رسانه هاي مكتوب توسط سه ضلع دولت، مردم و رسانه ها 
قابل دستيابي خواهد بود. از جمله رويكردهاي نويني كه 
)مورد بازتعريف مفهومي و بازتوليد ساختاري و فرآيندي 

قرار گرفته اس��ت( و مي تواند به عنوان كارويژه رسانه ها در 
عصر تسلط شبكه هاي اجتماعي مورد استفاده   گيرد،

در گزاره هاي ذيل قابل بيان خواهد بود: 
1- ر     وزنامه، در اصل گفتمان ساز و منبع و مرجع توليد فكر 

است نه صرفا ابزار انتقال پيام! 
امروز روزنامه ها بايد از س��طح اطالع رساني و بيان تحليل 
خرد و كالن فرات��ر رفته و ب��ه گفتمان س��ازي و راهبري 
جريانات فكري نوانديش��انه بپردازند! در اين نگاه، روزنامه 
ديگر ابزار نيست بلكه خود سازنده و خالق و مرجع فكري 
است. در اين جايگاه )روزنامه هاي فكري مرجع(، شهروندان 
به جاي خوانندگي روزمره به »رجوع روشنفكرانه و محوري 
به روزنامه« روي مي آورند. در رويكرد م��درن، روزنامه اي 
جهاني مانند وال استريت ژورنال يا نشريه بسيار معتبري 
همچون تايم، بي اغراق به عن��وان مرجع توليد افكار نوين 
جهاني در حوزه هاي گوناگون، امروزه گفتمان ساز شده اند 
و برخي از ذي  نفوذان جهان، سياست ها و برنامه هاي خود 
را از البه الي صفحات اين رسانه هاي مكتوب انتخاب كرده، 

برمي گزينند و اجرا مي كنند. 
2- روزنامه مدرن، همان حوزه عمومي مردم و روشنفكران 

است! )چه در فضاي مجازي يا در اوراق كاغذي( 
گزاره اي وجود دارد كه تاكيد مي كند حقايق در قلب مردم 
و دموكراسي و... روزانه بر زبان آنها جاري مي شود. اين يك 
حقيقت اس��ت كه آغاز هر تحولي از بط��ن جامعه صورت 
مي گيرد و استراتژي از باال به پايين كمتر نتيجه مي دهد. 
اين گونه است كه نه يك سياستمدار درستكار به تنهايي در 
»قدرت« كاري از پيش نمي برد و نه انسان هاي منتقد و آگاه 
نيز جداگانه هيچ توان و اراده اي براي ايجاد تغيير در اختيار 
نخواهند داشت! درست اينجاست كه روزنامه هاي حرفه اي 

مي توانند به مثابه پلي واحد ميان شهروندان، روشنفكران 
و سياستمداران عمل كرده و خواست مشترك يكديگر را 
)نه در ذهن بلكه در واقعيت مكتوب ك��ه اكنون به فضاي 
مجازي انتقال يافته( تحقق بخشند. اين همان چيزي است 
كه جامعه شناس شهير »يورگن هابرماس« نيز بر آن تاكيد 
دارد. بنابراين »روزنامه مدرن« بايد در جايگاهي بايس��تد 
كه هم »توليد فك��ر« كند و هم با س��اخت حوزه عمومي 
)به صورت مكتوب و مج��ازي(، همه ش��هروندان و... را در 
صفحات كاغذي و مجازي روزنامه گ��رد هم آورده و به هم 
انديشي انتقادي، چاره انديشي راهبردي و نهايتا عملگرايي 

نوآورانه و نتيجه بخش تشويق كند!
3- روزنامه مدرن، مرجع تخصصي و ميراث پايدار و مستند 
تكامل و تحول افكار، اخبار و اعمال يك ملت در طول تاريخ 

است. 
روزنامه هاي مدرن غير از خبررس��اني و تحليل مس��ائل 
گوناگون، كاركردهاي ديگري ه��م به خوبي دارند كه الزم 
است بر آن بيشتر تاكيد شود. لذا به صورت كوتاه مي توان به 

دو گزاره ذيل صرفا جهت نمونه اشاره كرد. 
1. مستندس��ازي سيس��تماتيك تاري��خ اخب��ار دولت و 
مردم و نگاهداش��ت آن به عنوان »ميراث جاودانه تكامل 

همه جانبه« كشور 
2. تخصصي گرايي در حوزه هاي گسترده موجود و نمايش 
نوآوري ه��ا، چالش ها و... ب��راي هر دس��ته از مخاطبان به 

صورت روزانه و روزآمد
۴- روزنامه ها، »حوزه عمومي مجازي«. تجربه اروپايي

اياالت متحده و ش��مال اروپا را مي توان به عنوان مركزيت 
علمي و زيرساخت اصلي تكنولوژي هاي مدرن شبكه هاي 
اجتماعي امروز جهان در نظر گرفت. اما روزنامه هاي مدرن 
مكتوب در كشورهاي توسعه يافته )با شاخص انساني بسيار 
باال(، نه تنها مخاطبان شان كم تعداد نشده اند بلكه گزارش 
ش��ده كه بعد از غلبه و گسترش ش��بكه هاي اجتماعي، 

حتي اگر بر تعداد مخاطبان ش��ان افزوده نشده باشد )كه 
البته ش��ده(، حداقل كمتر از وضع قبلي آن نش��ده است! 
حال چرا اين گونه اس��ت؟ علت آنجاس��ت كه روزنامه ها 
در اين كشورها، سال ها از ش��بكه هاي اجتماعي )از منظر 
جامعيت، اعتبار و روزآمدي( جلوترن��د. در واقع آنها منبع 
تغذيه شبكه هاي مجازي هستند و در يك كالم، آنها به واقع 
حوزه عمومي مردم اسكانديناوي هستند. حتي اكنون در 
هلند، سوييس و دانمارك نيز فقط شكل دريافت روزنامه ها 
توسط شهروندان تغيير يافته و آنها روزانه فعاليت مستمر و 
اثربخش خود را در حوزه عمومي با به اشتراك گذاري همان 
روزنامه ها و نشريات معتبر مكتوب در شبكه هاي مجازي 

زنده نگه مي دارند. 
۵- روزنامه و راهكارهايي براي رقابت با شبكه اجتماعي!

همان گونه كه در باال به تجربه جوامع توس��عه يافته اشاره 
كرديم، باي��د رقابتي مت��وازن، منطقي و متناس��ب براي 
اس��تفاده منصفانه و بهره ورانه از روزنامه ه��اي مدرن در 
دنياي آشفته امروز و شبكه هاي اجتماعي به طور همزمان 
ايجاد كنم. موارد زير مي تواند بيش��تر از قبل مورد تمركز 

روزنامه نگاري حرفه اي قرار گيرد: 
اتخاذ سياست هاي راهبردي همچون: 

1- ارايه همزمان راهكاردهي در كنار انتقادگرايي
2- سياست گرايي در كنار علم محوري 

3. استانداردس��ازي فني )ش��كلي( و بومي سازي كيفي و 
روزانه محتوايي

۴- چهره سازي به جاي الگوبرداري تكراري )براي مشاركت 
بخش��ي به مش��اركت منتقدان خاموش و جلب توجهات 
مردم به چهره ها و سخنان جدي ايشان و نهايتا دعوت آنها به 

حضور در حوزه عمومي مجازي( 
۵- و... 

۶- روزنامه اعتماد، شبكه هاي اجتماعي و يك پيشنهاد
اينها گزيده اي از راهبردها، الگوها، شاخص ها و رويكردهاي 

اس��تاندارد جهاني اس��ت كه امروزه روزنامه ها را در زمانه 
حاكميت ش��بكه هاي مجازي، از اطالع رس��اني صرف به 
توليد فكر، جريان سازي، »ساخت حوزه عمومي مجازي« 
و مهم تر از همه، انتقال منابع فكري و گفتماني روزنامه به 
فضاي مجازي )عمومي( جديد هدايت مي كند. روزنامه هاي 
مجازي مدرن به مثابه »حوزه هاي عمومي جديد«، در آن 
مردم، شهروندان، روش��نفكران و سياستمداران در تعامل 
مشترك با يكديگر، تمرين گفت وگو، دموكراسي، همفكري 
و همگرايي تش��ويق مي كنند. نقش شبكه هاي اجتماعي 
نيز )به عن��وان ابزار جدي��د ارايه پيام روزنامه ها( س��رعت 
بخشي به روند انتقال گسترده و متنوع اطالعات در حوزه 
عمومي مجازي، جذابيت سازي بصري، تنوع بخشي به انواع 
مدل هاي ارايه محتوا و سهولت دسترسي و كيفيت باالي 

محتواي مورد اشتراك است. 
در چنين بستري كه در آن به واسطه همكاري شبكه هاي 
اجتماعي )ابزار( و روزنامه ها )منبع( و با مش��اركت همه 
آحاد جامعه در فض��اي مجازي، ح��وزه عمومي خالق و 
فعال شكل مي گيرد، مي توان انتظار داشت كه جمعيت 
خوانن��دگان ع��ادي در ميان م��دت براب��ر ب��ا جمعيت 
خوانندگان حرفه اي شود. امروزه مي توان چشم انداز باال 
را در قضاوتي منصفانه و غيرارزشي در سياستگذاري هاي 
راهبردي و س��ير تكامل، ش��كلي و محتواي��ي عملكرد 
روزنامه اعتماد از ابتدا تا اكنون )مطابق با اس��تانداردهاي 
جهان��ي و مقايس��ه تطبيق��ي آن با ش��اخص هاي نوين 
روزنامه نگاري حرفه اي( مش��اهده ك��رد. در آخر نيز بايد 
عنوان كرد كه منظور از تيتر اين يادداش��ت، پيش��نهاد 
نويسنده به همراهي هرچه بيشتر اقشار محترم جامعه با 
خوانندگان حرفه اي روزنامه هاي مدرن و حرفه اي، حتي 
در فضاي ش��بكه هاي مجازي )سايت روزنامه هاي مدرن 
مانند روزنامه اعتماد و ...( به عن��وان »حوزه هاي عمومي 

جديد در فضاي شبكه هاي مجازي« است. 

كه موسيقي بندرعباسي اس��ت. اما همان قطعاتي هم 
كه شعر فارس��ي دارند، فرم موسيقي شان به موسيقي 

جنوب بسيار نزديك است. 
  موس�يقي جنوب ايران )چه بندر و چه بوشهر( 
در س�ال هاي اخي�ر در تهران تبديل ب�ه يك ُمد 
ش�ده اس�ت و مثال ابراهيم منصفي چند س�الي 
اس�ت كه طرفداران زي�ادي دارد. اگ�ر بخواهم 
صريح و رك بپرس�م س�والم اين اس�ت كه شما 
مي  خواهيد خيلي راديكال براس�اس آن چيزي 
كه كارت�ان را ش�روع كردي�د، بمانيد ي�ا اينكه 
مي  خواهيد موسيقي تان به سمت بازار سوق پيدا 

كند؟
مس��لما يكي از دغدغه هاي اصلي من اين است كه بازار 
برايم مهم نباش��د و آن كاري كه دوس��ت دارم را انجام 
دهم. خودم فكر مي  كنم اين توانايي و اس��تعداد را هم 
ندارم كه به يك پاپ استار تبديل ش��وم. درباره ابراهيم 
منصفي هم بايد بگويم يكي از اسطوره ها و الگوهاي من 
در زندگي است ولي اين طورها هم نيست كه از كارهاي 
او در آثارم اس��تفاده كنم. فقط در آلبومي كه قرار است 
منتشر ش��ود يك قطعه از ابراهيم منصفي داريم كه باز 
هم تران��ه اش را خودش نخوانده اس��ت. اي��ن براي من 
مهم اس��ت كه چيزي بسازم كه با شعِر ش��اعر و خوِد او 
ارتباط برقرار كند. من بايد بتوان��م در اين رابطه كاري 
انجام دهم. من خيلي سعي مي  كنم با ابراهيم منصفي 
همذات پنداري كنم و درباره اش بسيار مطالعه مي  كنم 
ولي اين طور نبوده و نيس��ت كه از كارهاي او اس��تفاده 

كنم. 
  گروه »داماهي« به نوعي موسيقي بندرعباس را 
شهري تر كرده است. داماهي الگويي ساخته كه 
از منظر مالي، تجاري و مخاطب و نيز برداشت آنها 
از موس�يقي بندرعباس و توجه مردم اين منطقه 
به گروه، ش�اخص اس�ت. كار گروه »داماهي« تا 
چه اندازه روي كار شما تاثير گذاشته و تا چه حد 

توانسته مسير را براي شما هموار كند؟ 
رضا كولغان��ي، ابراهيم عل��وي و دارا داراي��ي )اعضاي 
گروه داماهي( دوستان نزديك و صميمي من هستند. 
مس��لما اين رابطه دوس��تي در ارتباطاتي كه به دست 
آورده ايم خيلي تاثيرگذار بوده است. همه اين دوستان 
مش��وق هاي خيلي خوبي براي من بوده ان��د اما اينكه 
فرم كار ما به داماهي نزديك باش��د را قبول ندارم. پايه 
ريتم هاي ما، پايه ريتم هاي بندرعباسي است در صورتي 
كه داماهي بيشتر روي ريتم هاي التين و آواها كار كرده 

است. 
  روي همه انواع ريتم ها؛ ريتم هاي جز، افرو جز، 

راك و... 
ما در موسيقي مان بيشتر ريتم هاي بندرعباسي داريم و 
پايه كارمان بر مبناي همين ريتم ها شكل گرفته است 
حتي آوازهاي مان هم ريتميك اس��ت ولي »داماهي« 
بيش��تر حالت آواي��ي دارد و از اين منظ��ر تفاوت هاي 
زيادي با هم داريم. شعرهاي بندري اي هم كه در گروه 
»داماهي« اجرا مي  ش��وند اغلب فرم ه��اي غربي دارند. 
البته كارهايي هم دارند كه فرم بندري دارد، مثل »درد 

بي دردي.« 
ما در »جالبوت« س��عي مي  كنيم از فرم هاي موسيقي 
بندرعباس بيش��تر اس��تفاده كنيم حتي لهجه اي هم 
كه به كار مي  بريم به لهجه اصيل بندرعباس��ي بس��يار 
نزديك اس��ت تا جايي كه بعضي از اهال��ي بندرعباس 
هم متوجه آن نمي ش��وند. به ه��ر روي االن داريم روي 
آواهاي دريانوردان بندرعب��اس كار مي  كنيم كه دارد از 
بين مي  رود و بهتر است كه ثبت ش��وند. اما در مجموع 
فكر مي  كنم در فرم كار ما و گروه »داماهي« تفاوت هاي 

زيادي وجود دارد. 
  با توجه ب�ه اينكه تازه به تهران آم�ده اي و قرار 
اس�ت مس�ير هنري ات را اينجا ادام�ه دهي چه 
افق ديدي ب�راي »جالبوت« در ذهن ات ترس�يم 

كرده اي؟ 
»جالبوت« نامش را از يك كش��تي بادباني قديمي در 
خليج فارس گرفته اس��ت. براي اين كش��تي مسير راه 
بسيار مهم اس��ت و بهتر اس��ت بگويم هدف ما در اصل 
طي كردن مس��ير اس��ت و اينكه در كارمان استمرار و 
تالش داشته باشيم. رسيدن به يك نقطه خاص هدف 
ما نيس��ت چون تا امروز ب��دون هي��چ امكانات خاصي 

توانسته ايم به همه آن اهدافي كه فكر كرده ايم، برسيم. 

تجسمي

سيامك  قلي  زاده

مجيد احمدي

نيوشا مزيدآبادي

چه كساني »روزنامه اعتماد« مي خوانند؟! 


