
 The Knights / »اركس�تر  » ِد نایتس 
»کنچرت�و  ب�رای ویول�ن و س�نتور« از 
س�اخته هاي ش�ما را اجرا كرده است. از 
عنوان اثر پيداس�ت كه دو ساز سنتور و 
ویولن سازهاي اصلي بوده اند. براي آغاز 
مي خواهم بدان�م منبع الهام ش�ما براي 
ساختن چنين قطعه یي چه چيزي بوده 
و كار روي مل�ودي اولي�ه براي رس�يدن 
به ادبياتي كه اركس�تر زهي را با سنتور 
هماهنگ كند، با چه شيوه یي انجام شده 

است؟ 
منب��ع اله��ام و ش��يوه كار دو مقوله جدا 
هس��تند. منبع الهام مي تواند يك اتفاق ساده 
باشد مثال شما يك ملودي محلي را شنيده ايد 
كه طرح اوليه آن خيلي هم س��اده است و آن 
را مبناي كار قرار مي دهيد و با دس��ت بردن در 
آن، ملودي را ب��راي اجراهايي بزرگ تر تنظيم 
مي كنيد. اما شيوه كار روي همين ملودي كه 
مي تواند يك موتيف محلي ساده باشد، بحث 

متفاوتي است... 
ش�كل گيري  چگونگ�ي  منظ�ورم   

طرح هاي اوليه این كار است. 
م��ن و كالي��ن جاكوبس��ن يك س��ابقه 
طوالني مدت همنوازي داري��م و اين ايده هاي 
اوليه اين كار از همنوازي هاي دوستانه برآمده 
اس��ت. هم اكنون پ��س از گذر س��ال ها كار به 
جايي رسيده است كه يكديگر را »برادر« صدا 

مي زنيم!
 نخستين بار كجا با یكدیگر همنوازي 

كردید؟
سال 2000 در  »TangleWood«ايالت 
ماساچوست بود. تابستان ها فضاي موسيقي 
جدي و پر اجراي��ي دارد. مثال س��يجي اوزاوا 
(Seiji Ozawa( اغلب تابستان ها با اركستر 
س��مفونيك بوس��تون در آنجا اجرا دارد. من 
اين ش��انس را داش��تم كه تمرين هاي اوزاوا و 
اركستر سمفونيك بوستون را از نزديك ببينم 
و با ش��يوه كارش تا حدودي آش��نا شوم. آنجا 
نخستين بار بود كه من در تمريني كه با گروه 
»جاده ابريش��م« داش��تيم، كالين جاكوبسن 
را دي��دم. گروه »جاده ابريش��م« ح��دود 40، 
45 نوازنده دارد و چون تع��داد نوازنده ها زياد 
اس��ت فرصت هاي تمرين بسيار فشرده است. 
هزينه هاي برگ��زاري اجرا و حت��ي تمرين ها 
هم س��نگين اس��ت. به همين خاطر طوري 
برنامه ريزي مي شود كه از لحظه يي كه اعضاي 
گروه به يكديگر ملحق مي ش��وند ت��ا انتهاي 
كار خيلي دقيق و فشرده مشغول به كار روي 
پروژه باشند. از همان ابتدا من و كالين ارتباط 
متفاوتي با هم داشتيم. بس��يار پيش مي آمد 
ك��ه در اين فش��ردگي هاي كار ني��ز اوقاتي را 
به همنوازي و تب��ادل س��اليق بپردازيم. اين 
در ش��رايطي بود كه به دليل كارزي��اد اگر هم 
فرصتي دس��ت مي داد بچه هاي گروه س��عي 
مي كردند به استراحت يا كارهاي شخصي شان 
بگذرانند. به ياد دارم كه در آن دوران همزمان 
با فعاليت هاي برون مرزي، شديد بر موسيقي 
خراسان متمركز ش��ده بودم. به طوري كه در 
يكي از اين سفرها دوتارم را نيز با خود به همراه 
بردم كه اگر خلوتي دست داد در تنهايي بنوازم 
و تمرين كنم. يك بار كالين تصادفي نواختنم 
را شنيد كه خيلي مورد توجهش قرار گرفت و 
سريع ويولنش را از اتاقش آورد. كنجكاوي اش 

    امير به�اري/ سال گذش�ته اركس�تر » ِد نایتز« اثري تحت عنوان »كنچرتو )یا 
كنسرتو( براي ویولن و سنتور« را در چند ایالت امریكا اجرا كردند. صاحب این اثر 
سيامك آقایي، موس�يقيدان و سنتورنواز برجس�ته ایراني بود. از این رو سراغ او 
رفتم تا درباره جزیيات این اجرا بيشتر بدانم. سيامك آقایي را در ایران بيشتر با دو 
اثر منتشر شده اش یعني »سنتور نوازان« و »یاد باد« به خوانندگي ساالر عقيلي 
مي شناس�ند اما او بيش از 500 اجراي زنده همراه با گروه »جاده ابریشم« و یویاما، 
موسيقيدان برجسته ژاپني در جاهاي مختلف دنيا تجربه كرده است. آخرین بار 
بيش از یك سال پيش هنگامي كه جاده ابریش�م مي خواست اثري از او اجرا كند، 
آقایي با یویاما و گروهش براي اجرا در ابوظبي همراه ش�د. اركس�تر »ِد نایتس«، 
اركس�تري  اس�ت كه به همت كالين یاكوبس�ن و برادرش بنا نهاده ش�ده. كالين 
سال هاست كه نوازنده اصلي ویولن در جاده ابریشم است. او همچنين بنيانگذار 

 كوارتت بروكلين رایدر اس�ت كه همكاري هایي با كيهان كلهر هم داش�ته اند اما 
»ِد نایتس« اركستري گسترده تر و البته متمركز بر اجراي آثار موسيقي كالسيك 
اروپایي اس�ت و كمتر از آهنگس�ازان معاصر و زنده اثري اج�را مي كنند. اجراي 
یك كنچرتو از سيامك آقایي توس�ط آنها اتفاق مهمي بود كه بهانه این گفت وگو 
است. آنها اغلب فارغ التحصيالن كالج مش�هور جوليارد هستند. نگاه رادیكالي 
به موسيقي كالسيك دارند و آثار كمتر شنيده ش�ده از باخ، موتسارت، مالر و... را 
اجرا مي كنند. مجله نيویورك تایمز دو سال پيش نوشته بود كه آنها آینده موسيقي 
كالسيك امریكا هس�تند اما نكته جالب این گفت وگو موضع گيري هاي آقایي در 
قبال فعاليت هاي بين المللي موس�يقيدانان ایراني اس�ت. او نگاه منتقدانه یي به 
رواج فعاليت هاي موسيقيدانان ایراني در خارج از ایران دارد كه بخش عمده یي از 

بحث هاي مطرح شده در این گفت وگو هم حول این مساله مي چرخد. 

 به بهانه افتتاح نخستين بنياد پژوهشي هنر و موسيقي كشور 
در شهر قزوين

موسيقي  نواحي در ايران متولي ندارد
كار روي احداث پژوهش��كده هنر و موس��يقي 
استان قزوين از دو س��ال پيش و با همكاري دو تن 
از مديران اس��تان قزوين، آقايان قاس��مي، رييس 
س��ازمان ميراث فرهنگي و مهندس ي��اري، معاون 
مالي استانداري قزوين آغاز ش��د. در آن مقطع من 
ارتباط ديگري با وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و 
نهادهاي دولتي ديگر نداش��تم و در واقع همين دو 
قول اصلي را براي هم��كاري و حمايت از اين پروژه 

به من دادند.
 در آغاز بنا بر اين شد هيات امناي پژوهش��كده را در دو بخش حقيقي 
و حقوقي تعيين كنيم. اعضاي حقيقي اين پروژه ش��امل هنرمنداني چون 
حميدرضا اردالن، مريم قره س��و )اس��تاد دانشكده هنر دانش��گاه تهران(، 
علي مرادخاني، سيف اهلل شكري )س��ازنده و ابداع كننده ساز(، محمدرضا 
اصالني )فيلمس��از(، دكتر منصور فالمكي )معمار و آرش��يتكت قديمي( 
جمشيد حقيقت ش��ناس )نقاش، مجسمه س��از و گرافيس��ت( است. اين 
تركي��ب از آن جه��ت انتخاب ش��د كه من قصد داش��تم پژوهش��كده يي 
را تش��كيل دهم كه 60 درصد در حوزه موس��يقي و 40 درص��د در حوزه 

هنرهاي ديگر فعاليت كند. 
اعضاي حقوقي اين هيات امنا نيز متشكل از مسووالن نهادهاي دولتي 
قزوين هس��تند كه عبارتند از مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��المي استان 
قزوين، معاون مالي اس��تانداري قزوين، رييس سازمان نوسازي شهرداري 
اين استان، رييس سازمان فرهنگي ورزش��ي كه تحت نظر شهرداري اين 
اس��تان فعاليت مي كند، رييس س��ازمان ميراث فرهنگ��ي و رييس حوزه 
هنري اس��تان قزوين و اين اعضا اگ��ر تغيير هم كنند سمت ش��ان در اين 
پژوهش��كده حفظ خواهد ش��د. بنابراين با انتخاب اين تركيب 15 نفره و 
تهيه اساس��نامه پژوهشكده كار اصلي پژوهش��كده هنر و موسيقي قزوين 
آغاز ش��د. تمركز من به عنوان مديرعامل و ديگر اعضا در حوزه موس��يقي 
تاكيد بر موسيقي نواحي ايران و حفظ آثار هنرمندان اين حوزه موسيقايي 
اس��ت چرا كه ناگفته پيداست كه اين نوع موس��يقي ايران متولي و دلسوز 

ندارد.
 موسيقي رديف دستگاهي ايران در تمام دانشكده هاي موسيقي كشور 
تدريس و جشنواره هاي خاص آن به س��ادگي برگزار مي شود اما موسيقي 
نواحي ايران نه در دانش��گاه ها متولي دارد و نه مدي��ران فرهنگي براي آن 
كاري مي كنند. به همي��ن دليل عمده فعاليت هاي ما در اين پژوهش��كده 
در حوزه موس��يقي نواحي و به صورت ميداني خواهد ب��ود. يعني درصدد 
هس��تيم آثار موس��يقي نواحي ايران را كه تا به حال روي آنها كار نش��ده 
است، ضبط و منتشر كنيم. عالوه بر آن قصد داريم جلسات كارگاهي اي را 
نيز براي اين حوزه و نيز هنرهاي ديگر برگزار كنيم و از اين رو يك س��الن 

بزرگ پژوهشكده را به اين مهم اختصاص داده ايم. 
هدف اصلي م��ا در پژوهش��كده هنر و موس��يقي قزوين شناس��اندن 
فرهنگ هاي بومي و موس��يقايي مناطق مختلف ايران است و بيش از آنكه 
بخواهيم هنرمن��دان اين حوزه را به مردم معرفي كنيم س��عي داريم نواي 
ساز آنها را به گوش مردم ايران برسانيم. متاسفانه مردم ايران حتي صداي 
س��از نوازندگان موسيقي رديف دس��تگاهي ايران را هم نمي شناسند. آنها 
ش��ايد لطفي، عليزاده، كسايي و ش��هناز را به نام بشناس��ند اما اگر مثال از 
راديو صداي تار پخش ش��ود مردم نمي دانند كه تار لطفي است يا شهناز. 
اين ضعف اصلي جامعه معاصر اس��ت كه در راه اعت��الي هنر و معرفي آن، 
فرهنگ سازي نمي ش��ود و بايد بگويم كه فقط مختص ايران نيست. به هر 
روي ما تالش مي كنيم كه بيشترين س��عي را در پژوهش موسيقي نواحي 
داشته باش��يم. هرچند ممكن اس��ت ادعاي بزرگي باش��د كه مي خواهيم 
متولي موس��يقي بومي ايران باش��يم چرا كه متولي اصلي نهادهاي دولتي 
هس��تند اما س��عي مان را مي كنيم كه كاري را كه نهاده��اي دولتي انجام 

نداده اند، ما پيگيري كنيم. 
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 گفت وگو با سيامك آقايي 
درباره همكاري با اركستر »ِد نايتس« در امريكا 

را كه ديدم كلياتي از اين نوع موسيقي خاص، 
مكاتب دوتار ش��مال خراس��ان، مكتب هرات 
بزرگ، چگونگي هارموني چهارم و پنجم پارالل 
و غيره شرح دادم كه به تدريج مشغول نواختن 
شد! خوش��بختانه دقايقي از اين همنوازي با 
ميني ديسك ريكوردري كه به همراه داشتم را 
ضبط كردم، هنوز هم هرازگاهي از شنيدنش 

لذت مي برم! 
 در ای�ن كنچرت�و از دوت�ار اس�تفاده 

نكردید؟ 
اتفاقا مقدم��ه اين اثر منحصرا به س��لوي 
دوتار اختصاص دارد. آغ��از اين قطعه به نوعي 
شبيه به آغاز يك داستان يا »روايت« طراحي 
و تنظيم شده است و س��لوي دوتار نقش راوي 
را بر عهده دارد، شبيه به همان »سنت ديرين 
خنياگري« كه در منطقه ش��مال خراس��ان 
وجود داشته و كمابيش دارد. لذا با مقام »شاه 
ختايي« ك��ه خ��ود در اجراهاي اس��اتيد آن 
منطقه نقش خوش��امدگويي ب��ه ميهمانان و 
مس��تمعين را ايفا مي كند، آغاز كردم و پس از 
اتمام آن دنباله داستان به دست گروه نوازندگان 
افتاده، رويارويي گروه اركس��تر زهي با سنتور 
و ويولن آغاز مي ش��ود... م��ن و كالين پيش تر 
از اين هم ب��ا هم كار كرده  اي��م. قطعاتي نظير 
» Ascending Bird«  و »ب��اد ما را به كجا 
خواهد برد« و اجراي جهان��ي اين دو از جمله 
نتايج اين گونه همكاري اس��ت. ما ب��ه اتفاق، 
صدها اجرا داشته ايم و ساعات زيادي در گروه 
جاده ابريشم با هم كار كرديم ولي كالين خيلي 
عالقه مند بود همكاري ما گس��ترده تر ش��ود. 
زمان زيادي از آغاز پروژه نگذش��ته بود كه بنا 
بر تصميم پ��روژه به تغيير ماهيت بخش��ي از 
فعاليت هايش، به دو نف��ر از اعضا فرصتي داده 
ش��د تا به ايران بيايند و با موسيقي كالسيك 
ايراني و رديف دس��تگاهي آشنايي جدي تري 
پيدا كنند. كالين ويولن اول گروه جاده ابريشم 
و نيكالس كوردس آلتواول گروه. خب جريان 
از اين قرار بود كه ظاهرا كالين به عمقي كه در 
موسيقي مدنظر من بود، عالقه بيشتري نشان 
مي داد. اين هم دليل ديگري اس��ت. البته در 
واقع هم او از جايي كه محكم ايستاده بود، كمي 
عقب كشيد و هم من از جهان موسيقي سنتي 
كمي فاصله گرفتم! كالين هم از يك س��نت 
راديكال موسيقي كالسيك مي آمد و اين گونه 
نبود كه اجراي چنين موسيقي اي براي او هم 

راحت باشد . 
 كالين جاكوبسن در این كنچرتویي كه 
شما ساختيد، توانست فواصل ایراني را 

اجرا كند؟
بله، ولي با وجود حساس��يتي ك��ه در اين 
موضوع هميش��ه گريبانگيرم بوده و هس��ت 
اصرار زيادي بر آن نداشته ام كه براي آن داليلي 
دارم. همه مي دانيم كه به عنوان مثال دستگاه 
چهارگاه داراي ويژگي هاي منحصري اس��ت، 
گامي كه در نگاه اول خيلي ايراني صدا مي دهد 
ولي همان قدر كه گوش ماها طي س��اليان به 
ش��نيدنش و جزييات روحي و درونمايگي آن 
خو گرفته است، ممكن است براي يك نوازنده 
و موسيقيدان متبحر غربي غريب و بي معني 
جلوه كند. از اين رو از پس چنين نگرش��ي كه 
از اين چند س��ال همكاري برآمده است گامي 
انتخاب ش��د كه داراي نقاط اشتراك بسياري 
در طيف گسترده يي از فرهنگ هاي موسيقايي 

باخ. كالين از نيويورك به آمس��تردام مي آمده 
پيش او تا چگونه نواختن آثار باخ را ياد بگيرد. 
بس��يار از او ممنونيم كه خانه و باغ بسيار زيبا 
و بزرگش را در اختيار ما گذاش��ت تا روي اين 
كنچرتو كار كنيم. تجربه يي عالي در محيطي 

رويايي و يكسري چيزهاي ديگر!
همان ط��ور كه پيش ت��ر گفته ام ش��يوه 
كار كمي از فرمت معمول زحمت بيش��تري 
مي طلبي��د، آن را به جاي آهنگس��ازي روي 
كاغذ آن هم به شكل جداجدا و دور از يكديگر 
بر محور »همنوازي« استوار كردم. كه نيازمند 
حضور فيزيكي هردوي م��ا در آغاز و تمركز بر 
فصول مشترك پيشگفته تا فرجام كار و تهيه 
پارتيتور نهايي اثر بود. البته شايد براي رسيدن 
به اين محصول مش��ترك كالي��ن بايد كمي 
بيشتر به سمت موسيقي ما مي آمد. در واقع من 
خطوط اصلي، ملودي ها و طرح كلي را به او ارائه 
مي كردم و او سعي داشت تا از مجموعه متنوع 
تكنيك هاي اجرايي ويولن مناسب ترين ها را 
امتحان كند. فرض كنيد ما ساعت ها روي يك 
ملودي به قصد پيدايي نقطه يي مشترك، مانا 
و جاافتاده يي كار مي كرديم، همچنين در حين 
تمرين ها به تنظيم كار هم فكر مي كرديم. ما 
در روزهايي كه آمس��تردام بوديم بيش از 10 
ايده مختلف به دس��ت آورديم و بعد قرار شد 
هر كدام به طور جداگانه روي آنها كار كنيم و 
يكديگر را در جريان قرار بدهي��م. از آن به بعد 
ما از طريق اسكايپ و ايميل ايده هاي تنظيمي 
و اجرايي را با يكديگر به اشتراك مي گذاشتيم. 
بعد از تنظيمات و ش��كل گيري كل مجموعه 
فايل ها را با اركستر خودشان تمرين و امتحان 
مي كرد و اگر جاي��ي نياز به تغيير احس��اس 
مي كرد نت ها را براي من مي فرستاد و من هم 
نظرات و ايده هايم را با او در ميان مي گذاشتم. 
خاطرم هس��ت در برخي جزييات و زوايا بدم 
نمي آمد كه بيشتر دستكاري شود تا ايراني تر 
صدا بدهد! ولي كالين يادآوري مي كرد كه قرار 

اس��ت مخاطبان غيرايراني هم كار را دوست 
داشته باشند و بتوانند با آن ارتباط برقرار كنند. 
پيش تر من در قطعه »باد م��ا را به كجا خواهد 
برد« حال و هوايي نزديك تر به موسيقي ايراني 
را مدنظر داش��تم ولي در اي��ن تجربه در نقاط 
كليدي و مهمي كار اساسا مدرن صدا مي دهد. 
البته از منظر مخاطب ايراني از نيمه هاي اثر با 
آغاز آواز من و ورود به فضاي موس��يقي محلي 
كرمانشاهان »منطقه گوران«، انگار كه دست 
مخاطب را گرفته ايم و به تدريج او را وارد جهان 
ش��رقي تري كرده ايم. همين طور به تدريج تا 
اواخر اثر هم كه فضاي بس��يار آشناتري براي 

مخاطب ايراني رقم خورده است. 
 برنامه ش�ما براي اجراي ای�ن رپرتوار 
چگونه بود؟ آیا این اجراها ضبط هم شده 

است؟
ما اين قطعه را در س��ه ايالت اجرا كرديم. 
ش��ب آخر در واش��نگتن ما دو اجرا داش��تيم 
)اتفاقي كه در آنجا چندان متعارف نيس��ت( 
و اجراي دوم را ضبط كردي��م. ضبط كار را هم 
جسي لوئيس انجام داد كه اخيرا در صدابرداري 
جايزه گرمي برده اس��ت. اصوال پروسه ضبط 
اين كار براي ما تجربه جالبي ب��ود. دقت نظر 
اين آدم در چيدم��ان ميكروفن ها، همچنين 
جنس و كيفيت خود ميكروفن ها برايم جالب 
بود. در مورد چگونگي ضب��ط اين اجرا در يك 
لوكيش��ن عجيبي به نام م��وزه دومبرتون با 
آن س��الن هاي قديمي و نقاشي هاي اصيلش 
يك نكته جال��ب ديگر وج��ود دارد؛ ما يك بار 
امتحاني تمرين حدود هش��ت س��اعته مان را 
ضبط كرديم. صدابردار ما در اتاق فرمان موقتي 
كه براي خودش س��اخته بود، نشس��ته بود و 
اس��پيكري براي ما در جلوي اركستر گذاشته 
بود تا صدايش را بشنويم. پارتيتور كار در حين 
ضبط مقابلش بود و اتاق فرمان جايي بود كه ما 
را نمي ديد ولي جالب بود كه اگر احيانا يكي از 
اين 30 نوازنده چيزي در حد يك نت زينت يا 
يك نوانس را حتي بنا بر قرار قبلي و تمرين ها 
جابه جا مي ك��رد ضبط را قطع ك��رده و تذكر 
مي داد! البته بسيار دوستانه. تجربه جالبي بود. 
چنين قوه ادراكي آن ه��م به هنگام كار اصلي 
خودش كه همان ضبط س��ر صحنه بود، نياز 
به گوش بس��يار قدرتمندي براي تش��خيص 
كوچك ترين جزيبات اجرايي در ميان حدود 
سي و اندي نوازنده متبحر و برگزيده اين گروه 
دارد. جالب اينكه بحث »ايراد گرفتن« مطرح 
نبود چون ايراد از آن جنسي كه اينجا به هنگام 
كار گروهي با آن دس��ت ب��ه گريبانيم در يك 
كالس اينچنيني اصوال معني ندارد بلكه اغلب 
او پيش��نهاداتي براي بهب��ودي كار با توجه به 
بحث صدابرداري داشت و بعضا مي گفت مثال 
فالن نت را مي توان فالن ج��ور نواخت كه در 
برابر آن ميكروفن ها و حساسيت هايشان كمي 
بهتر صدا بدهد. لذا پيش آمد بخش هايي از كار 

را حين ضبط امتحاني چندين بار اجرا كرديم. 
 وج�ه مش�ترك ش�ما و جاكوبس�ن 
همكاري در جاده ابریش�م است. ظاهرا 
شما دیگر همكاري زیادي با جاده ابریشم 
ندارید ول�ي فعاليت او در جاده ابریش�م 
ادامه دارد. دليل فاصله گرفتن شما از این 

گروه مشهور چيست؟
در وهل��ه اول به اين نكت��ه توجه كنيد كه 
كالين يك» نوازنده« به معني مرسوم جهاني 
آن اس��ت. ظاهرا به نظر مي رسد كه »تعريف 
نوازن��ده« و »حيط��ه و جغرافي��اي عملكرد 
موثرش« ن��زد فرهنگ ه��اي ش��رق و غرب 
تفاوت هاي بنياديني دارد. توضيح اين مساله 
شايد كمي دشوار باشد. ببينيد! كالين همانند 
ديگر اعضاي اين گروه ي��ك نوازنده حرفه يي 
است و موضعش با امثال ما بسيار متفاوت است. 
من وقتي وارد اين اركس��تر مي شوم وضعيتي 
متفاوتي با كالين دارم؛ بدين ش��كل كه من به 
عنوان نوازنده سنتور ايراني در چنين اركستري 
يا ديگ��ر نمونه هاي اصطالح��ا »بين المللي« 
چيزهاي زيادي براي از دست دادن دارم تا يك 

نوازنده ويولن كه از اجماع يك سنت كالسيك 
جهاني برخاسته است. از طرفي اصوال »تعريف 
نوازنده« و توقع مخاطبان خودي از آن و بالطبع 
چگونگي ارائه كار موسيقي و جا و جايگاه آن در 
كشورهاي داراي فرهنگ و تاريخ هزاره همانند 
چين، ژاپن، روم، يونان، مص��ر، بين النهرين و 
ايران تفاوت هاي بسياري دارد. تعريف نوازنده  
در جايي مثل ايران به كلي متفاوت است. شما 
در اين فرهنگ ها نقش و جايگاه خداوندگاري 
داريد! هم نوازنده ايد هم آهنگساز و هم مدرس! 
و ش��كي نيس��ت كه كس��ي از امثال كسايي 
و ش��هناز و پايور، لطفي، عليزاده، ش��جريان، 
ناظري و مشكاتيان عزيز انتظار چنداني ندارد 
كه مثال حتي بخش اندك��ي از فعاليت خود را 
بر پروژه هاي پيشگفته متمركز سازند. همين 
طور ارزش هن��ري- فرهنگ��ي فعاليت هاي 
تاريخي و ماندگار و تاثيرگ��ذار اين عزيزان به 
اين اس��ت كه به فرهنگ »خ��ودي« چيزي 
اضاف��ه كرده اند نه ب��ه رپرتوار موه��وم و بعضا 
نمايشي و توريست پس��ند موسيقي تلفيقي 
و ش��نوندگان تنوع طلب و بي وف��اي آن! اين 
»رپرتوار و آهنگسازي ايراني« است كه با وجود 
انواع محدوديت ها در سطح كشور نيازمند كار 
مداوم، تقويت، گس��ترش و دگرگوني اس��ت 
تا رپرت��وار موس��يقي هاي آن طرفي بهره مند 
از ده ها هزار آهنگس��از وصدها هزار اس��تعداد 
و برخوردار از انواع امكان��ات پخش و پرومد در 
س��طح جهاني، حاال هر ژانري كه مي خواهد 
باشد. من به ش��خصه تصور مي كنم چه حيف 
اس��ت كه حتي لحظه و ثانيه يي از عمر فياض 
و پرنور و بركت اي��ن عزي��زان بخواهد صرف 
آهنگس��ازي در امثال آن پروژه ها، س��فرها و 
حواشي فرسايشي اش ش��ود و به مخاطبي از 
ناكجا، بي به��ره ازحداقل دانش��ي از آنچه قرار 
است با آنها به اش��تراك گذاشته شود و تلفيق 
شود، عرضه شود.  »هنر موسيقي« يا در صورت 
تخفيف آن به يك »شغل« و حرفه براي امرار 
معاش كماكان جنبه مقدس، اهداف و آرمان ها 
و از همه مهم تر »مخاطب«اش براي امثال من 
حرف اول را مي زند. هي��چ كس ما را مجبور به 
انتخاب آن نكرده، بلكه خود با آگاهي كامل به 
سراغش آمده ايم، لذا به بهانه مسائل مختلف 
موجود حق انجام هرگونه كاري را با آن نداريم. 
براي م��ن همكاري ب��ا گروه ه��اي اصطالحا 
»بين الملل��ي« اين گونه بوده اس��ت. اين تنها 
شامل »جاده ابريشم« با تمام عظمت و شكوه 
و زيبايي اش نش��ده، بلكه در ح��ال حاضر من 
ديگر با باقي نمونه هاي مشابه نيز همچون گروه 
نصيرشماء ]موسيقيدان برجسته بحريني[ هم 
ديگر فصل مش��تركي ندارم كه موسيقي اش 
عربي است و به موسيقي ما نزديك تر،  اطلس 
آنس��امبل ]گروه مدرني كه پوش��ش دهنده 
موسيقي هاي ش��رقي با هنر موسيقي مدرن 
امروز اس��ت[ هم همكاري نمي كنم. به نظرم 
سه، چهار سالي از آخرين باري كه با اطلس در 
كنسرواتوار آمستردام اجرا داشتم مي گذرد. و 
دليل آخر! براي من توليد و انتشار چيزي شبيه 
آلبوم »ياد باد« بسيار جذاب تر و حياتي تر است. 
تصور مي كنم بخش عمده كار امثال من بايد 
توليد و انتشار آثاري اينچنيني باشد تا اجراي 
كنسرت هاي خارج از كشور آن هم براي خيل 
اكثريت مخاطباني كه چيزي از زبان فارس��ي 
يا جاي كش��ورم روي كره جغرافيا نمي دانند. 
اگر اجازه دهي��د بحث را كم��ي عوض كنيم. 
شكر ايزد كه مدتي اس��ت بيشتر مشغولم. به 
لطف دوس��تان عالقه مند و برخي ش��اگردان 
جانم در شهرها و شهرستان هاي ايران سلسله 
كنس��رت هاي دونوازي با عنوان »باز عشق« 
ترتيب داده ايم كه ن��كات مثبت و ويژگي هاي 
خود را داراس��ت. اگر بدانيد! فق��ط اگر بدانيد 
كه من و كامران با چه حجمي ازش��ور و شوق 
و لطف و محبت هموطنان��م مواجهيم كه به 
نظرم به تمام محدوديت ها و مشكالت اجرا در 

شهرستان ها مي ارزد! 
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م�ن و كالين جاكوبس�ن 
پيش تر از اي�ن هم با هم كار 
كرده  اي�م. قطعات�ي نظير 
و    »Ascending Bird  «
»باد م�ا را به كج�ا خواهد 
برد« و اج�راي جهاني اين 
دو از جمل�ه نتايج اين گونه 
همكاري است. ما به اتفاق، 
صدها اج�را داش�ته ايم و 
س�اعات زي�ادي در گروه 
جاده ابريش�م با ه�م كار 
كرديم ول�ي كالين خيلي 
عالقه مند ب�ود همكاري ما 
گس�ترده تر ش�ود. در اين 
هم�كاري ه�م او از جايي 
كه محك�م ايس�تاده بود، 
كمي عقب كش�يد و هم من

بعضا دور و سنت هاي بعضا بي ربط است. گامي 
كه من در اين كنچرتو انتخاب كردم »نواي ِر« 
اس��ت، يعني تقريبا همان »ِر مينور«. اين گام 
به جز يك نت س��ي كرن همه نت هايش با »ر 
مينور« موسيقي كالس��يك غربي كم و بيش 
يكسان است. اين همان قدم برداشتن در مسير 
يكديگر است و نه كشيدن طرف به سمت خود. 
اينكه من نخواهم براي همراه شدن نوازنده يي 
از فرهنگ ديگر او را مجبور كنم همه چيزش را 
كنار بگذارد و بيايد مثال دستگاه سه گاه ايراني 
و دنيايي از جزيي��ات آن را بدون كوچك ترين 
درك عميقي از آن دنيا از روي كاغذ دش��يفر 
كند و بنوازد. مضاف بر اينكه وقتي نوازندگاني 
در اين سطح و كالس جهاني همانند »كالين« 
تا جايي پيش رفت��ه كه با »يويام��ا« در اروپا و 
امريكا همنوازي مي كند، به جا و جايگاهي در 
سنت موسيقي خودش دس��ت پيدا كرده كه 
نبايد آن را با اجبار نواختن دستگاه هاي داراي 
ربع پرده هاي متعددي كه براي گروه اس��اتيد 
خودي هم هرازگاهي با مشكل مواجه مي شود! 

ناديده گرفت و ضايع كرد.
 اگ�ر اش�تباه نكنم »ی�اد ب�اد« هم در 

دستگاه نواست؟
اين طور كه به نظر مي رس��د م��ن »نوا« را 
خيلي دوس��ت دارم! بله، به خصوص اينكه در 
همراهي با اركس��تر زهي خيل��ي خوب صدا 
مي ده��د. در اين مقطع از بحث بد نيس��ت به 
نكته جالب و نس��بتا عجيبي اش��اره يي گذرا 
كنم. به نظر شخصي من گاهي اوقات استفاده 
از »اركس��تر زهي« موسيقي كالسيك غربي 
براي اجراي برخي فضاه��ا و قطعات در فضاي 
دس��تگاهي همچون »دس��تگاه نوا« حتي از 
گروه سازهاي ايراني بهتر جواب مي دهد! و اين 
مس��اله هنوز كماكان باعث حيرت است و من 
را عميقا به فكر مي برد. ب��ه اين منظور به طور 
خالصه و گذرا به نمونه ه��اي آثاري همچون 
»دود و ع��ود« و »نين��وا« اش��اره مي كنم. اگر 
بخواهم كه درك بهتري از ماجرا را به دس��ت 
دهم اشاره به سبقه تاريخي دستگاه نوا خالي از 
لطف نخواهد بود. بر طبق متون قديم موسيقي 
كه از حدود قرن هفتم در دست داريم اين مقام 
در جداول ترتيل زماني آن روزگاران »از آخرين 
مقام ها« بوده و توصيه مي شده كه در نيمه هاي 
شب و در شرايطي نسبتا خاص اجرا شود. »نوا« 
و حال و هواي آس��ماني و طيف آبي و گسترده 
خاص و »درياگونه اش« و چگونگي دستيابي 
به »زبان گوياي« آن خصوصيات يگانه همواره 
از مهم تري��ن دغدغه ه��ا و لذت بخش تري��ن 
لحظات كاري ام بوده و هست. حال جالب آنكه 
»سونوريته آرام، كشيده و ممتد اركستر بزرگ 
زهي« يا خانواده ويولن ها به طرز جالبي به ارائه و 
بيان ماهوي اين خاصيت يگانه شاهكاري به نام 

دستگاه نوا كمك شاياني كرده است. 
 با توج�ه ب�ه اینكه ای�ن اركس�تر در 
نيویورك مس�تقر است و ش�ما در ایران 
هس�تيد. كار و تمرین روي ای�ن تجربه 
چگونه ميسر ش�د؟ قاعدتا چنين كاري 
براي به نتيجه رس�يدن زمان زیادي نياز 

دارد. 
وقتي من و كالي��ن قرار گذاش��تيم تا اين 
كنچرت��و را به س��رانجام برس��انيم، يك بار در 
آمستردام و در منزل يكي از اساتيد نوازندگي 
كالين با هم مالقات كرديم؛ استاد نوازندگي آثار 

محمدرضا درويشي
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   نخستين حضور شما به عنوان يك 
بازيگ�ر تازه نفس، در س�ريال يوس�ف 
پيامبر بود كه س�روصداي زيادي به پا 
كرد و شما را در مركز توجه قرار داد. اما 
بعد از آن مس�ير ديگري را طي كرديد. 
از رس�انه ها فاصله گرفتيد، در محافل 
عمومي ظاهر نمي شويد و درباره سينما 
و تلويزيون اظهارنظر نمي كنيد. دليلش 
اين اس�ت كه مي خواهيد از حاش�يه و 
جنجال دور بمانيد يا اصوال از ش�هرت 

گريزان   هستيد؟
شايد دليلش اين باشد كه بازيگري همه 
زندگي من نيست. البته بخش��ي از زندگي 
من كه خيلي دوستش دارم بازيگري است، 
اما به جز آن دغدغه ه��ا و عاليق ديگري هم 
دارم. مثال تحصيالتم را ادامه مي دهم، درباره 
جامعه و فرهنگ و سياست مطالعه مي كنم و 
گاهي هم چيزهايي مي نويسم. زماني كه كارم 
را شروع كردم، تشنه شهرت بودم اما به مرور 
ياد گرفتم ك��ه خيلي از پديده ه��ا و مفاهيم 
اطراف ما، آنقدر كه خودمان تصور مي كنيم، 

مهم   نيستند. 
   چطور به اين نقطه رسيديد؟

من در كمب��ود امكانات بزرگ ش��دم و 
دغدغه هايم با كسان ديگري كه وارد عرصه 
بازيگري مي ش��وند فرق مي كرد. دغدغه ام 
 ش��هرت نبود ام��ا به عن��وان ي��ك نوجوان 
15، 16 ساله دلم مي خواست از بي امكاناتي 
به امكانات برس��م. در آن ش��رايط هر كسي 
س��عي مي كند اول كمبودهايش را جبران 
كند و بعد به سراغ خواسته هايش برود. االن 
مشكل جوان هاي ما اين است كه خواسته ها 
و نيازهايش��ان ب��ا ه��م هماهنگ نيس��ت. 
مثال خواس��ته و آرزوي طرف اين اس��ت كه 
كارخانه يي بزرگ داشته باشد و هزار خانواده 
را تامين كند، ام��ا نيازهاي اولي��ه اش هنوز 
برآورده نش��ده و خودش فرضا ب��راي بيمه 
درماني اش مش��كل دارد. من ب��ه دليل نوع 
زندگي ام، نيازهايم را در اولوي��ت قرار دادم و 

بعد به سراغ خواسته هايم رفتم. 
 كار اول تان همچنان س�روصدا كرد 
كه يك ش�به به مش�هورترين بازيگر 
تلويزيون تبديل شديد. بازي در نقش 
يوزارسيف ش�ما را به خواسته هايتان 

رساند؟
آن زمان خيلي ج��وان و كم تجربه بودم و 
چيز زيادي درباره بازيگري نمي دانس��تم. از 
همكاري با پروژه يوسف پيامبر راضي بودم و 
حس مي كردم از مسير درستي وارد اين حرفه 
شده ام. البته جبهه گيري شديدي عليه من 
بود، چون به هر حال با فرج اهلل سلحشور كارم 
را ش��روع كرده بودم اما اي��ن واكنش ها برايم 
اهميتي نداشته و ندارد. من نه اهل باندبازي 
و جهت گيري سياسي و حزبي ام و نه روحيه ام 
طوري است كه با رسانه ها و منتقدان و دفاتر 

فيلمسازي زد و بند كنم كه كارم پيش برود. 
 االن تحليل تان نس�بت ب�ه آن دوره 

عوض شده است؟
در آغاز كارم، نس��بت به كليت س��ينما 
تحليل ديگري داش��تم ولي تجربه هايي كه 
در اين مدت به دس��ت آوردم باعث شد نگاه 
ديگري پيدا كنم. من با ديد آرمان گرايانه وارد 
سينما شدم و فقط به بازي مقابل دوربين فكر 
مي كردم ولي خيلي زود فهميدم كه بازيگر 
بايد به هزار چيز ديگر هم فكر كند. مثال اينكه 
چه زماني عكسش روي جلد مجالت برود، 
كي مصاحبه كند، با چه كس��اني در سينما 
ارتباط دوس��تانه برق��رار كن��د و از اين جور 
نكته هاي حاش��يه يي. هنگام پخش يوسف 
پيامبر، هر هفته بايد براي عكاسي مي رفتم. 
در حالي كه روحيه خودم طوري اس��ت كه 
حتي همين حاال هم در خان��ه ام 10 قطعه 
عكس از خودم پيدا نمي شود. نه عكس هايم 
را نگه مي دارم و ن��ه مطبوعات و مجله هايي 
كه درب��اره ام خبر و مطلب چ��اپ مي كنند 
را آرش��يو مي كنم. چند وقت پيش متوجه 
شدم كه پدرم همه عكس ها و مطالب مربوط 
به من را جمع آوري ك��رده و نگه مي دارد. به 
من هم چيزي نگفته بود، چون پدر زياد اهل 
بروز احساسات نيست و در همه اين سال ها 
بدون اينكه حرفي بزند اين آرشيو را درست 

كرده است. 
  اينها پيامدهاي ش�هرت است. كدام 
بازيگر اين شرايط را تجربه نكرده است؟

من اساسا معتقدم شهرت و ديده شدن، 
بازيگر را از خودش دور مي كند. بازيگر هرچه 
بيشتر ديده ش��ود كمتر مي تواند خودش را 
بشناسد چون از باورها و خواسته هاي خودش 
فاصله مي گي��رد و به خواس��ته هاي ديگران 
وابسته مي شود يعني به سمتي پيش مي رود 

كه ديگران از او مي خواهند. 
 معتقد نيستيد كه بازيگر بايد نظر و 
س�ليقه مخاطبان�ش را در كارش تاثير 

دهد؟
چرا، دقيقا ب��ه اين موضوع اعتق��اد دارم. 
تنه��ا انگيزه يي ك��ه باعث مي ش��ود بتوانم 
مسيرم را ادامه دهم نوع ارتباطم با مخاطبم 
اس��ت. من به حرم��ت اين مخاطب��ان بايد 
يكس��ري كارها را انجام بده��م و اين ارتباط 
را حفظ كنم. مثال بايد حواس��م ب��ه رفتارم 
در جامعه باش��د كه خطايي از من سر نزند، 
چون نس��بت ب��ه رابطه يي كه ب��ا مخاطب 
برقرار كرده ام مس��ووليت دارم. من هميشه 
س��عي كرده ام ذهن منظمي داشته باشم و 
طبق ديدگاه هاي ش��خصي ام پيش بروم. از 
تجربه هايم ياد گرفتم ك��ه وارد هيچ بازي و 

     آرامه اعتمادي  /  مصطفي زماني از آن بازيگرهايي است كه با حضورش در قاب تلويزيون 
و بازي نقش يوزارسيف تبديل به چهره يي شناخته ش�ده و محبوب شد، سكوت او پس از 
پخش سريال و كمتر ظاهر ش�دنش در مطبوعات و رس�انه ها عطش همه را براي دانستن 
از او بيش�تر كرد، اما او مثل بازيگري باتجربه عالوه بر كم گويي، گزيده كاري و سعي كرد تا 
فيلم هاي مهم  و نقش هاي متفاوتي را تجربه كند. البته او هم درس�ت مثل همه بازيگران 

سينماي ايران، گاهي اوقات آستانه صبرش تمام ش�ده و انتخاب هايي شايد عجيب تر از 
باقي فيلم هاي كارنامه اش كرده اس�ت، اما او همين اواخر فيلم سينمايي خط ويژه را روي 
پرده داش�ته كه با يك نقش متفاوت در فيلمي خوش س�اخت ظاهر شده است. مصطفي 
زماني در گفت وگو با »اعتماد« از روزهاي جواني و س�وداي شهرتي كه داشته مي گويد تا 

امروز كه اين مبحث بي رنگ شده و جاي خودش را به اعتقادات ديگري داده است. 

بودند، ام��ا جايزه نگرفتند. درباره گذش��ته 
هم همين اتفاق افتاد. مثال ترانه عليدوستي 
االن به مراتب بازيگر بهتري اس��ت تا س��ال 
اول ورودش كه براي فيلم م��ن ترانه پانزده 
سال دارم سيمرغ بلورين گرفت. من به اين 
نتيجه رسيده ام كه نخس��تين حضور يك 
بازيگر شانس زيادي براي جايزه گرفتن دارد. 
حميد فرخ نژاد در عروس آتش ديده شد، اما 
بعد از آن چند بازي فوق العاده داشت كه هيچ 
كدام جايزه نگرفتند. اين اتفاق بارها افتاده و 
ممكن بود براي من هم در سال اول حضورم 
در سينما بيفتد، اما به هر حال االن ديگر برايم 

اهميت سابق را ندارد. 
 به عنوان يك بازيگر ج�وان، دل تان 
و  باش�يد  سوپراس�تار  نمي خواه�د 
عكس تان روي سردر سينماها گذاشته 
ش�ود؟ مگر مي شود كس�ي نسبت به 

جاذبه هاي شهرت بي تفاوت باشد؟
در سيستم فرهنگي ما، ستاره شدن هم 
خيلي سخت است و هم خيلي آسان. چون 
هيچ مسير خاصي وجود ندارد و اگر هم دارد، 
مدام در حال تغيير است. ستاره شدن زماني 
ارزش دارد كه من برايش برنامه داشته باشم 
و طبق برنامه خودم به اين موقعيت رسيده 
باشم. در سينماي ما ستاره ها شانسي ستاره 
مي شوند. پوس��ترهاي فيلم بوي گندم در 
همه شهر وجود داش��ت، اما براي من جالب 
نبود، چون من براي رس��يدن به اين نقطه 
تالش��ي نكرده بودم. من خيلي عادي رفتم 
و در فيلمي تجاري بازي ك��ردم، حاال بر اثر 
اتفاقاتي كه من رويش��ان كنترلي نداشتم، 
عكس��م در اين فيلم همه جاي شهر پر شده 
است. آيا اين نش��انه موفقيت من است؟ نه، 
چون من هي��چ تاثيري در ماجرا نداش��تم. 
گاه��ي وقت ه��ا م��ا اول ي��ك كار را انجام 
مي دهيم و بع��د وقت��ي آن كار به موفقيت 
رس��يد، موفقيتش را به پاي دانش و آگاهي 
خودمان مي گذاري��م. در حالي كه اين طور 
نيست. ستاره س��ينما زماني ارزش دارد كه 
براي ستاره شدن برنامه داش��ته باشد. من 
فيلم ه��اي كيفر و ب��درود بغداد را دوس��ت 
داش��تم و به بازي ام در اي��ن فيلم ها افتخار 
 مي كردم، اما ب��ه جاي آن فيلم ها، پوس��تر 
بوي گندم همه جا پخش ش��د كه يك فيلم 
تجاري بود. گاهي به ش��وخي به محمدرضا 
خاكي )كارگ��ردان بوي گن��دم( مي گويم 
»وقتي نمي خواهم بازي ام در يك فيلم ديده 
شود، همه آن را مي بينند!« ولي كسي كيفر 
و بدرود بغداد را نديد و كاري هم از دست من 

برنمي آمد. 
 تا به حال پيش آمده ك�ه از بازي در 

فيلمي پشيمان شويد؟
اگر دو، س��ه س��ال پيش همين س��وال را 
مي پرسيدي شايد اس��م چند فيلم را مي بردم 
كه از بازي در آنها راضي نيس��تم. اما االن اين 
احس��اس را ندارم. فكر مي كنم هر كاري كه تا 
حاال كرده ام در زمان خودش درست بوده، چون 
من انتخاب شونده ام. اگر قدرت انتخاب داشتم 
شايد درباره تصميم هايم مسووليت بيشتري 
پيدا مي كردم، ولي به عن��وان بازيگر مجبورم 
بين كساني كه انتخابم مي كنند، انتخاب كنم. 
ضمن اينكه من سختگيرترين منتقد خودم 
هستم. گذش��ته از اينكه از بازي ام در فيلمي 
پشيمان باشم يا نباشم، هميش��ه اين توقع را 
از خودم دارم كه در حد خودم مسير مثبتي را 

طي كنم و دست كم از خودم پشيمان نباشم. 

سينما ش�ديد. آنچه در سينما ديديد، 
برايتان سرخوردگي به همراه نداشت؟ 

مثال توي ذوق تان نخورد؟
نه، توي ذوقم نخورد. چ��ون از اول توي 
زندگي ام قهرمان نداش��تم. حتي وقتي آدم 
مشهوري را مي ديدم اشتياقي در من ايجاد 
نمي شد كه كنارش بايستم و عكس بگيرم. 
بعدها هم وقتي وارد س��ينما ش��دم و با آن 
آدم ها از نزديك برخورد ك��ردم، توي ذوقم 
نخورد اما ناراحت ش��دم كه چ��را آدم ها در 
خودشان متوقف مي شوند. ما خيلي وقت ها 
كتاب مي خوانيم و نظريه مي دهيم و تحليل 
مي كنيم، اما در عم��ل گير مي كنيم و پيش 
نمي رويم. اين گير ك��ردن و متوقف ماندن 

براي من ناراحت كننده است. 
 زماني كه با بازي در نقش يوزارسيف 
مش�هور ش�ديد، انتظ�ارات زي�ادي 
نس�بت به حضورتان در سينما وجود 
داش�ت، چون س�ال ها بود كه س�تاره 
جديدي ظهور نكرده بود. خيلي ها فكر 
مي كردند مصطفي زماني سوپراستار 
بعدي سينماي ايران است. چطور اين 

فشار  را  تحمل كرديد؟
دوره يي كه من در سريال يوسف پيامبر 
ب��ازي ك��ردم، دوره اوج كمدي هاي تجاري 
بود. من از اول س��عي كردم از ب��ازي در آن 
نوع كمدي ها دور باش��م، چون اصال آن ژانر 
را دوس��ت نداش��تم كه بخواهم ب��ازي اش 
كنم. س��ال اول در جش��نواره چن��د فيلم 
قابل توجه داشتم، مثل آل )بهرام بهراميان(، 
كيفر )حس��ن فتحي( و قصه پريا )فريدون 
جيراني( . خيلي ها فكر مي كردند س��يمرغ 
بلورين را مي گيرم، ولي اي��ن اتفاق نيفتاد. 
آن وقت ها جوان تر ب��ودم و جايزه نگرفتنم 
باعث ش��د خيلي ناراحت ش��وم. موضوع را 
زيادي جدي گرفته ب��ودم. بعدها فهميدم 
داوري جشنواره يك موضوع پيچيده است 
كه به عوامل مختلفي بس��تگي دارد. بازي 
خوب تنها شرط جايزه گرفتن نيست، چون 
خيلي وقت ها جايزه به بهترين بازيگر داده 
نمي ش��ود. بچه هاي درباره الي خيلي خوب 

ماجرايي نشوم و سرم به كار خودم باشد. 
 ول�ي اگر بازيگ�ر بيش از ح�د كنار 
بكش�د ممكن اس�ت از ياده�ا برود. 

نگران اين موضوع نيستيد؟
خيلي وقت ها م��ا چيزهاي��ي را جدي 
مي گيريم ك��ه در ذات خودش��ان اهميت 
ندارن��د. خيال مي كنيم خبري هس��ت اما 
در واقع هيچ اتفاق��ي نمي افتد و فقط خود 
ماييم كه موضوع را ب��زرگ مي كنيم. چند 
سال پيش كه جوان تر و پرش��ورتر بودم، از 
روي عصبانيت از جش��نواره فجر تصميم 
گرفتم در فيلم بوي گندم  بازي كنم چون 
به اين نتيجه رس��يده بودم كه جشنواره و 
جايزه و اينها فقط بازي است و هيچ ربطي 
به كيفي��ت كار بازيگر ن��دارد. وقتي مدتي 
گذش��ت و زمان اكران فيلم رس��يد، پيش 
خودم فكر مي كردم كه بازي ام در اين فيلم 
واكنش هاي منفي زيادي ايجاد خواهد كرد. 
البد منتقدها سرزنشم مي كنند كه چرا در 
فيلمي تجاري بازي كرده يي. اما فيلم اكران 
شد و نزديك دو ميليارد تومان هم فروخت 
و كل ش��هر هم از عكس ها و پوسترهايش 
پر ش��د. خيلي از تهيه كننده هاي قديمي 
س��ينما به من گفتند كار درستي كردي. 
راست هم مي گفتند چون بخش مهمي از 
سينما را همين فيلم ها زنده نگه مي دارند. 
مجموع فروش بوي گندم و خط ويژه باالي 
پنج ميليارد تومان بود كه براي هر بازيگري 
امتياز اس��ت. منتها من اين چيزها را عمدا 
برنامه ريزي نكردم، پيش آمد. فكر مي كنم 
اگر بخواهم به توصيه هاي ديگران عمل كنم 
وقت زيادي از زندگي ام گرفته مي ش��ود و 
شايد آخرش هم به نتيجه  دلخواهم  نرسم. 

 در فيلم خ�ط ويژه نق�ش متفاوتي 
ب�ازي كرده اي�د ك�ه ش�بيه كارهاي 
قبلي تان نيس�ت. به خص�وص كه اين 
اواخر در چند فيلم نقش اصلي را بازي 
كرديد و در خط ويژه نقش�ي كوتاه تر 
را بر عهده داشتيد. نگران نبوديد كه 
جايگاه تان به عنوان بازيگر نقش هاي 

اصلي به خطر بيفتد؟
اول بايد بگويم كه از ب��ازي در خط ويژه 
بس��يار لذت بردم. از اين فيلم بيشتر از همه 
فيلم هايي ك��ه بازي كرده ام راضي هس��تم. 
زماني كه اين نقش پيش��نهاد شد خيلي از 
دوس��تان منتقد عقيده داش��تند كه نبايد 
ب��ازي در اين فيلم را قبول كن��م اما من دلم 
مي خواس��ت كار جديدي را تجربه كنم و به 
همين دليل نقش را پذيرفتم. يكي از داليلم 
هم اين بود كه مصطفي كياي��ي را از نزديك 
نمي ش��ناختم و فقط دورادور ب��ا كارهايش 
آش��نا بودم. وقتي صحبت ه��اي اوليه انجام 
شد، حس كردم كارگردان باانگيزه يي است 
و براي كارش ان��رژي مي گذارد. درباره نقش 
 و خصوصياتش حرف زدي��م و خيلي راحت 

به توافق   رسيديم. 
 از اول ق�رار بود همين نق�ش را بازي 

كنيد؟
نه، اولش قرار بود نقش ديگ��ري را بازي 
كنم ول��ي وقتي فيلمنام��ه را خواندم حس 
كردم اين نقش برايم جالب تر است. شايد به 
اين دليل كه شخصيت فريدون هيچ ويژگي 
خاصي نداشت و كامال خالي بود. بايد خودم 
ويژگي هايش را از پايه مي س��اختم. در خط 
ويژه از هم��ه آرزوها و انگيزه ه��اي معمول 
بازيگري دست كشيدم و با نگاه ديگري سراغ 

نقش رفتم. بعد از آنكه فيلم آينه شمعدون 
)بهرام بهراميان( وسط فيلمبرداري متوقف 
ش��د، من حدود 9 ماه بيكار بودم و روزهاي 
س��ختي را گذراندم. اگر مي گويم خط ويژه 
براي من فيلم متفاوتي اس��ت، يك دليلش 
اين اس��ت كه در اين فيلم من به نوعي بلوغ 
حرفه يي رس��يدم. ت��ا پيش از آن هميش��ه 
مراقب ب��ودم كه مالحظه ه��اي مختلفي را 
در نظر بگيرم و خيلي چيزها را رعايت كنم. 
مثال دقت مي كردم ك��ه در كدام دفتر توليد 
پا مي گذارم، با كدام كارگردان كار مي كنم، 
نقشم چه عرض و طولي دارد، پخش كننده 
كيست، منتقد چه مي گويد و... سر خط ويژه 
همه اين مالحظات را كنار گذاشتم و جالب 

اين است كه وقتي رها كردم، نتيجه گرفتم. 
  االن هم نگاه تان همان است؟

بله، كامال. من از اول زياد اهل معاش��رت 
و گعده نبودم. بيشتر با پدرم حرف مي زدم و 
به نوعي الگوي فكري ام را از او مي گرفتم. در 
تمام دوران كودك��ي ام پيش نيامد كه من از 
پدرم تقاضاي پول كنم، مگر در مواردي كه 
مي خواستم كتاب بخرم. جهان بيني من در 
همين دوره شكل گرفت و بعدها هم در مسير 
زندگي به اين نتيجه رسيدم كه هيچ چيزي 
غلط نيست و هيچ چيزي هم درست نيست. 
همه چيز به باور تو بستگي دارد. در بازيگري 
هم هميشه سعي كرده ام به باورهاي خودم 
پايبند باشم. از زماني كه مالحظات سينمايي 
را رها كردم همه چيز س��ر جاي خودش قرار 
گرفت و ديگ��ر الزم نبود ت��الش كنم كه به 
نتيجه دلخواهم برسم. االن هم مي گويم كه 
از بازي در خط ويژه بيش از هر فيلم ديگري 

لذت بردم. 
 ب�راي بازيگر ض�روري نيس�ت كه 
انگيزه و جاه طلبي داشته باشد و براي 
رسيدن به آرزوهايش تالش كند؟ مثال 
به انگيزه رس�يدن به جايزه يا گرفتن 
يك نق�ش خ�وب، همه س�ختي ها را 
به جان بخ�رد. اگر اي�ن آرزو و انگيزه 

نباشد، بازيگر مي تواند رشد كند؟
راس��تش براي من هم زماني اين آرزوها 

وجود داش��ت اما بعد از مدتي تبديل شد به 
كارت صدآفرين. به اين نتيجه رس��يدم كه 
هيچ وق��ت كارت صدآفري��ن را زماني كه تو 
مي خواهي به تو نمي دهند. چند سال پيش 
من آرزو داشتم س��يمرغ بلورين بگيرم، اما 
نگرفتم و االن ديگر برايم لذت سابق را ندارد. 
در ح��ال حاضر دغدغه من موقع تماش��اي 
فيلم هايم فقط يك چيز است؛ اينكه من آن 
شخصيت را كامل بازي كرده باشم. زماني از 
خودم راضي مي شوم كه بتوانم يك نقش را 
به خوبي بازي كنم و به يك ش��خصيت روي 
پرده س��ينما زندگي ببخش��م. تنها چيزي 
كه اذيتم مي كند هم اين اس��ت كه سينما 
يك هنر گروهي است و من به عنوان بازيگر 
تحت فرمان كس ديگري هستم كه اسمش 
كارگردان اس��ت. يعني اس��تقالل ندارم. در 
حالي كه براي من استقالل شخصي ام خيلي 
مهم است و تا اين جا هم بيشترين هزينه را 

براي حفظ استقاللم داده ام. 
  به هر حال سينما يك فضاي گروهي 
دارد و شما بايد خواس�ته كارگردان را 

اجرا   كنيد. 
بله و خوش��بختانه انعطاف دارم و از كار 
گروهي فراري نيستم. س��ر صحنه معموال 
برداش��ت خودم را به كارگردان پيش��نهاد 
مي دهم و س��عي مي كنم به فهم مشتركي 
نس��بت به پديده ها برس��يم، اما پافش��اري 
نمي كن��م و در نهاي��ت با گ��روه هماهنگ 
مي شوم. خيلي وقت ها كاري كه ما مي كنيم 
تا رس��يدن به ش��كل نهايي اش بارها تغيير 
مي كن��د و ما كنترل��ي روي��ش نداريم. من 
اصال وارد اي��ن بازي نمي ش��وم كه بخواهم 
همه چي��ز را با نگاهي ايده آليس��تي كنترل 
كنم. بعضي چيزها را رها مي كنم كه مسير 
طبيعي خودشان را طي كنند. مثال در همين 
فيلم خط وي��ژه، هماهنگي بس��يار خوبي 
با گروه داش��تم. همه بچه ه��ا خيلي راحت 
با هم حرف مي زدند و پيشنهادهايش��ان را 
مطرح مي كردند. من هم طبق تش��خيص 
خودم نظ��رم را مي گفتم و بعد ب��ه يك فرم 
نهايي مي رسيديم كه جلو دوربين اجرايش 
مي كرديم. كال خيلي راحت با گروه هماهنگ 

مي شوم. 
 دوست داش�تيد به جاي بازيگري، 
حرفه ديگري داشته باشيد كه بتوانيد 
طب�ق ش�يوه ف�ردي خودت�ان پيش 
برويد؟ مثال نقاشي  يا  داستان نويسي... 
نه، من از هشت سالگي عاشق بازيگري 
ب��ودم. در دوره ابتداي��ي هر روز س��ر صف 
در مدرس��ه قطعه ه��اي نمايش��ي كوتاهي 
را مي نوشتم و با دوس��تانم اجرا مي كرديم. 
مثال نمايش هاي اوس��تا و عبدل��ي را تقليد 
مي كردي��م و بچه ها ل��ذت مي بردن��د. هر 
ش��ب وظيفه من اين بود كه يك داس��تان 
كوتاه بنويسم و صبح براي بچه ها اجرا كنم. 
بازيگ��ري از زماني براي من جذاب ش��د كه 
ديدم فرص��ت زندگ��ي در قال��ب آدم هاي 
مختلف را به من مي ده��د. مثال من در قالب 
نقشم، مي توانم سر آدم روبه رويم داد بكشم، 
در حالي كه در زندگي واقع��ي اين روحيه را 
ندارم. قبال فكر مي كردم اگر بازيگر نمي شدم 
شايد تاجر مي شدم، اما االن مي بينم تجارت 
قواعدي دارد كه به ش��خصيت و اخالق من 
نمي خورد. ش��ايد اگر بازيگر نبودم شغلي را 
انتخاب مي كردم كه مدام در حال سفر باشم. 

 ش�ما با نگاه�ي ايده آليس�تي وارد 

چند س�ال پيش كه جوان تر 
و پرش�ورتر ب�ودم، از روي 
جش�نواره  از  عصباني�ت 
 فجر تصميم گرفت�م در فيلم 
بوي گندم  ب�ازي كنم چون 
به اين نتيجه رس�يده بودم 
كه جش�نواره و جاي�زه و 
اينه�ا فق�ط بازي اس�ت و 
هيچ ربطي ب�ه كيفيت كار 
بازيگر ندارد. وقتي مدتي 
گذش�ت و زمان اكران فيلم 
رس�يد، پيش خ�ودم فكر 
مي ك�ردم كه ب�ازي ام در 
اين فيلم واكنش هاي منفي 
زيادي ايج�اد خواهد كرد

االن مش�كل جوان هاي ما 
اين اس�ت كه خواسته ها و 
نيازهايشان با هم هماهنگ 
نيس�ت. مث�ا خواس�ته و 
آرزوي طرف اين است كه 
كارخانه يي بزرگ داش�ته 
باش�د و هزار خان�واده را 
تامين كن�د، ام�ا نيازهاي 
اولي�ه اش هنوز ب�رآورده 
نشده و خودش فرضا براي 
بيم�ه درماني اش مش�كل 
دارد. م�ن ب�ه دلي�ل نوع 
زندگ�ي ام، نيازهايم را در 
اولويت قرار دادم و بعد به 
رفتم خواس�ته هايم  سراغ 
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جهاني شدن  يك سوءتفاهم هنري است 
اين عزيزان هم خيلي عزيزند، هم بسيار فرهنگي و مطلع، هم موسيقي »خاص ايراني« 
را خوب مي شناسند، هم تعداد قابل توجهي  از آنها نوازنده اند، اگر سنتور مي نوازند بعضا با 
مكاتبش آشنايند و سبك هايش را با جان و دل طي ساليان متمادي پيگير بوده اند، هم شور 
و سه گاه و ابوعطا و كرد بيات و سري و كرن ! را نيك مي شناسند و از بچگي با خواص دروني 
و تاثيرات ظريف روحي رواني آن آشنايند، هم فارسي را احيانا فورگات نكرده اند! هم حافظ 
و سعدي و موالنا و بابا طاهر و بيدل و اخوان ثالث را بعضا بسيار بهتر از من درك كرده اند و 
احتماال شهر و ديارشان موطن و زادگاه اين عزيزان بوده است و هم در نهايت پس از پايان 
اجرا، دستان بي بضاعت و تهي ام را چنان مي فشارند كه هميشه به خصوص به وقت رجعت 
آكنده ام از انگيزه و عهدها و قرارها و برنامه هاي سازنده در جهت رفع نواقص و ارتقاي كيفي 
هرآنچه از عهده ام برآيد و در توانم باشد و ميل به بازگشت نزدشان در روز و روزگاري نزديك 
و نه چندان دور نقطه نقطه ام را پر مي كند. به اينان مي گويند »مخاطب جان«. مخاطب آگاه، 
مطلع، پرسشگر و سختگيري كه با حبيب و صبا و پايور و مشكاتيان و وجوه متعالي اشتراك و 
افتراق شان آشناست. بعضي را نمي پسندد و به بعضي ديگر دل مي بندد! مضراب زدن در مقابل 

اينان خود افتخاري است و هماره تا ابد مايه مباهات. 
  شما با كالين جاكوبسن در جاده ابريشم هم همكار بوده ايد و براي آن گروه 
هم آهنگسازي كرده ايد ولي به نظر مي آيد از تجربه يي كه با گروه »د نايتس« 

داشتيد بيشتر لذت  مي بريد؟
نه اين طور نيس��ت. نوازندگي در جاده ابريش��م و همنش��يني با بزرگي همچون 
»يويوما«، اجراي برخي قطع��ات آن مجموعه و نهايتا اجراي قطعات خودم توس��ط 
 Ascending Bird, اين گروه اتفاقا بسيارهم لذت بخش اس��ت! قطعاتي همچون
Where The Wind Will Take Us. نوازندگان اين پروژه ها در سطحي هستند 
كه شما تجربه بي نظيري را از سرگذرانده ايد. شايد حمل بر خودخواهي شود ولي بعد 
از 500 اجرايي كه در آن قطعاتي از موسيقي چيني، ژاپني، مغولي، لبناني، هندي و... 
نواخته ايم، مش��خص اس��ت كه اجراي قطعه خودم را كه به فرهنگ من نزديك است 
ترجيح مي دهم. هنوز هم اگر بنا باشد »جاده ابريش��م« قطعات من را اجرا كند قطعا 
حضور خواهم داشت. همين حدود يكس��ال پيش بود كه در ابوظبي قطعه يي از من را 
اجرا مي كردند و من هم در آن اجرا شركت كردم. نه، واقعيت اين است كه من از »جاده 
ابريشم« لذت مي برم ولي تالش كردم اين را بگويم كه »لذت بردن« همه ماجرا نيست. 
 در ادامه س�وال قبلي مي خواس�تم اين را بگويم كه شما با وجود موفقيت 
و اجراهاي متعددي كه با جاده ابريش�م داش�تيد و حتي تجربه موفقي كه با 
»د نايتس« پشت س�ر گذاش�تيد ولي توليد آثاري مثل »ياد باد« را ترجيح 

مي دهيد. درست مي گويم؟
بله، من ناگزيرم براي شرح اين بحث اول به طرز نگاهم به مساله نوازندگي بپردازم. 
نوازندگي در ساحت فرهنگ هاي موسيقي شرقي امري بسيار دروني، شخصي و طبعا 
بسيار  تجربه كنيد كه  را  لذتي  نوازندگي  دارد در حين  امكان   دوست داشتني است. 
منحصر به فرد است و به شكل ديگر تكرار نخواهد شد ولي اين فيلد خاص در برخي موارد همه 
ماجرا نيست. ما نوازندگاني همچون حسين عليزاده داريم كه در كار نوازندگي عالي هستند 
و همزمان در فضاي موسيقي كالسيك جهاني »آهنگسازي« هم مي كنند. در يك نگاه كلي 
شايد اين سوال به وجود بيايد كه يك نوازنده تار را چه به نينوا؟! چه به موسيقي فيلم؟ اما 
من اين اتفاق را دوست دارم. بحث قياس نيست، بحث يك ويژگي فرهنگي آرتيستي وبحث 
اولويت هاست. شما همزمان پديده هاي گوناگون و ژانرها و تركيبات متنوعي را از نوازندگي 
سولو سه تار در تركمن تا مثال موسيقي فالن فيلم تجربه مي كنيد ولي در مقابل »مخاطب 
ايراني« كه هم در جريان »داشته ها و بود« موسيقي اش است و هم به »تركيبات جديد« 
نيازمند و مشتاق، نه مخاطبي از ناكجا، من ساختن و ارائه اثري مثل »ياد باد« با ويژگي هاي 
سوليستي و متمركز خودش در سه ركن »نغمه«، »ريتم« و »آواز« را بسيار دوست دارم و 
به آن به عنوان »اثري پيشرو برآمده از سنت موسيقي« ام اعتقاد كامل دارم و از آن و آثاري 
اينچنيني حمايت مي كنم ولي اين مهم باعث نمي شود كه پس از آن و در اولويت هاي بعدي 
به ديگر ژانرها سرك نكشم. مساله مهم اين است كه ما در حال آموختن و ارائه يك موسيقي 
هستيم كه ادامه يك زنجيره است.  50 درصد ماجرا كه توليد يك شاهكار موسيقايي است به 
جاي خود اما اجرا و ارائه آن و »كجايي« آن نيز قطعا مهم است.  شنونده برون مرزي از اين 
سه گروه كه خارج نيستند: يا بيگانه و پرت از قافله، يا ايراني پرت تري كه مرزهاي موسيقي 
سنتي شان كماكان يا در مرزهاي موسيقي تهرانجلسي محدود شده يا از روز مهاجرت شان 
تاكنون بلوكه شده است و اصوال در جريان ماوقع دو، سه دهه تحوالت بنيادين و انقالبي كه در 
موسيقي ايراني از »چاووش« تاكنون به وقوع پيوسته نيستند و سوم يا در جايگاه آخر، فراخور 
هر اجراي برون مرزي اگركه بخت با شما يار باشد تك و توكي كه معموال از انگشتان يك دست 
زيادتر نيستند خودشان را با بدبختي به اجراي شما و پس از اجرا به پشت سن رسانده، عرض 
محبتي بكنند كه مثال چقدر اجراي خوب يا بدي بود. وجود و حضور امثال شماها كه داريد 
»موسيقي ايراني را جهاني مي كنيد!«  هر آنچه در ساحت موسيقي ايراني از زمان ميرزا عبداهلل 
تاكنون در اختيار داريم يعني تماميت بود و نبودمان زاييده و دست پرورده »حاضران« بوده و 
نه »غايبان«! محصول حضور موثرشان در صحنه بوده و نه غيبت و نبودشان. حاضراني امثال 
ميرزاها، حبيب، صبا، بنان، محجوبي، كسايي، شهناز، پايور، شجريان، ناظري، مشكاتيان، 
لطفي، عليزاده و صدها عاشق ايراني ديگر. حال اگر من ارائه يك اثر »ياد باد« در ايران را به 
50  كنسرت و ضبط هرز آن طرفي ترجيح مي دهم به خاطر اين است كه به شكل يك پكيجي 
ارائه مي شود كه در آن »رديف« هست، »تكنيك« موسيقي ايراني هست، »سنتور و تداوم 
مكتب آن« هست كه ازحبيب آغاز شده و تا مقطع مشكاتيان آمده و به ما رسيده است براي 
خيل شنونده يي كه اين مسير را دنبال كرده، »انتخاب حافظ« به طور خاص و با سليقه شخصي 
هست، »تنبك خاص« و پيشروپدرام هست، »آواز خاص«، سلكتيو و خوش تركيب ساالر با 
تركيب و تلفيق حداقل سه سبك مطرح آواز كالسيك ايراني هست... كدام اينها بايد براي 
من مهم باشد اينكه با »د نايتس« و »جاده ابريشم« نوازندگي كنم يا بيايم و سنتوري را كه از 

حبيب سماعي تا پرويز مشكاتيان  زنجيروار تا به اينجا رسيده است، را  ادامه بدهم؟ 
 من نمي خواهم مخالف خواني كنم ولي خيلي از هنرمنداني كه در اين سال ها 
فعال بودند و اجراهاي متعددي در اروپا و امريكا داشتند، معتقدند كه رديف به 
بن بست رسيده بوده و آنها سعي كردند با نوآوري اين موسيقي را واجد زباني كنند 
كه براي مخاطب غربي هم جذاب است. آيا اين دليل كافي براي رفتن و موسيقي 

ايراني را به گوش ديگران رساندن نيست؟
فرض كنيم من شاعر هستم و در دوسلدورف شب شعر است و من شعر مي خوانم. من 
يكسري مخاطب ايراني دارم كه حاال به هر دليلي آنجاست و به اين شب شعر را مي آيد و 
يك مخاطب بومي آن سرزمين. آيا مخاطب آنجايي اصال فرق شعر كالسيك و شعر سپيد 
ايراني را مي داند كه متوجه بشود من چه تجربه يي انجام دادم؟ فرق حافظ و فريدون آتشي 
را مي داند كه بفهمد من به عنوان يك شاعر نوگرا چه كرده ام؟ اصال پيش از اين مساله اين 
نكته مطرح است كه زبان تو را نمي فهمد و دارد شعر تو را با ترجمه مي شنود يا مي خواند. 
آن مخاطب به طور كامل نمي داند ربع پرده چيست و آن را اساسا و عميقا نمي فهمد و درك 
نكرده است. بعد شما مي خواهيد مدعي اين باشيد كه چون با نگاه تازه يي رديف را نواختيد، 
مخاطب جهاني داريد. سر نثر و زبان متون شكسپير بحث بسيار است. اين مساله تا چه حد 
مي تواند دغدغه مخاطبي باشد كه در تهران زندگي مي كند. آيا بهتر نيست دغدغه من بحث 
و نظر در شعر موالنا و نثر بيهقي آن هم در محيطي داراي حداقل اشراف و آگاهي از آنها باشد. 
تازه بايد پذيرفت كه بخش عمده يي از دنيا زبان انگليسي را مي فهمند و شايد با شكسپير هم 
درگير باشند اما چقدر امكان دارد كه يك دانشجوي رشته ادبيات دانشگاه آكسفورد دغدغه 
نثر بيهقي را داشته باشد و وقتي شما برايش شعر مي گويي بفهمد كه چه اتفاقي رخ داده و 
شعر فارسي شما مثال متعلق به كدام مكتب ادبي ايراني است. من واقعا بعد از چند صد اجرا 
در كشورهاي مختلف اروپايي و امريكايي خيلي بايد ضريب هوشي پاييني داشته باشم كه از 
خودم نپرسم كه من براي چه كسي دارم مثال »ابوعطا« مي زنم؟ براي چه كسي با هزارمشكل 
و دردسر موجود ساز خوش صداي ساخت »استاد ناظمي« ام را مي برم؟ اصال آن مخاطب 
مگر فرق صداي سنتور ناظمي و يك سنتور مشقي بهارستاني را مي فهمد؟ شما در برخي از 
اين كنسرت هاي با مخاطب صرفا غيرايراني، موسيقي كوچه بازاري هم من باب طنز و رفع 
خستگي اجرا كنيد، متوجه نخواهد شد! من و شما تفاوت آن را مي فهميم. ممكن است اين 
موسيقي به بن بست رسيده باشد ولي دليل آن اين نيست كه شما سازت را بگيري دستت و 
بروي آنجا و سعي كني به خيال خودت نوآوري كني. آنجا در موسيقي خودشان آنقدر بحث و 
حرف دارند كه جاي چنداني براي ما نمي ماند. از ليگتي و شوئنبرگ گرفته تا كيج و اشتوك ها 
وزن مدرنيست دارند و نيازي به ما ندارند! يك وقت هست كه طرف مثال در ژاپن مي گويد من 
قواعد بازي شما را ياد مي گيرم و به خود شما »سيجي اوزاوا« تحويل مي دهم. يا متد »آموزش 
سوزوكي« را به نوازندگي ويولن در سطح جهاني تحميل مي كنم و... حاال سوال ديگر اين 
است كه ما كجا ايستاده ايم؟ در قرن گذشته ما هم حضور داشتيم و 80 سال است كه بحث 
مدرن شدن و بحث هاي مشابه در موسيقي ايران مطرح است اما در همين قرن گذشته ما كجا 
ايستاديم؟ نقش ما در تحوالت موسيقي جهاني چه و چقدر بوده است؟ لذا امثال من اين گونه 

فكر مي كنند و اين گونه يي كه مي بينيد تصميم متفاوتي مي گيرند و عمل مي كنند!

ادب و هنر
h o n a r @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

 بازيگري همه زندگي من نيس�ت. البته بخش�ي از زندگي من كه خيلي دوس�تش دارم 
بازيگري اس�ت، اما به جز آن دغدغه ها و عايق ديگري هم دارم. مثا تحصياتم را ادامه 
مي دهم، درباره جامعه و فرهنگ و سياست مطالعه مي كنم و گاهي هم چيزهايي مي نويسم

من اساسا معتقدم شهرت و ديده شدن، بازيگر را از خودش دور 
مي كند. بازيگر هرچه بيشتر ديده ش�ود كمتر مي تواند خودش 

را بشناسد چون از باورها و خواسته هاي خودش فاصله مي گيرد
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گفت وگو با مصطفي زماني 
 درباره موقعيت بازيگران 
در سينماي ايران

ستاره  ها  
شانسي  ستاره  
مي شوند 




