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بود           " ایرانيان کانادا، جشنواره     کانون فرهنگی هنری    کی ن بود، ی تاریخ       " یکی  -20را در 
 جشنواره بالغ بـردر این . در مرکز هاربرفرانت در تورنتو برگزار می کند              2008جوالی   17

يات، سـينما، تئـاتر وهنرمندایرانی در زمينه هـای مختلـف موسـيقی،             100  رقـص، ادب
ند            ندان سـعيد شـنبه زاده .هنرهای تجسمی برنامــه اجـرا مــی کن ین هنرم کی از ا ی

جازاست که موسيقی و رقص بوشهر           يق بــا موسـيقی  کی در تلف  را در دو برنامـه، ی
در گفت وگویی با شـنبه.  دیگری به شکل سنتی آن، عرضه می کند            جنوب فرانسه و  

شرده ای. پرسيدم  از زمينه فعاليتها، هدفها، عالیق، محدودیتها و موفقيتهایش                     زاده، ف
 .از این گفتگو را در زیر می خوانيد

  فعاليت هنری خود را آغاز کردید؟ از چه زمانی

من در خانواده هنردوست و اهل فرهنگ زندگی می کردم که . از سن هفت سالگی     ـ
لوچ ایرانــی و بـزرگ               .  بسيار باز و دمکرات داشتند           دیدگاههای صال ب شدهپـدرمن کـه ا  

هم          برادرم  نده حرفـه ایدوبی بود، روی موسيقی سنتی بوشهر کار می کـرد و   نواز
می                 سيقی غـرببود که هم در زمينه موسيقی سنتی بوشهر کار  با مو  کـرد و هـم 

سيقی آشـنا شـدم ومن ابتدا از  . آشنا بود و ترومپت می زد         با مو  طریق پدر و برادرم 
 موسيقی و نهایتا هم به کنسرواتوار موسيقی رفتم و موسيقیبعد تحت نظر اساتيد      

کردم   را به بود                  .  طور علمی دنبال  فه ای  صنده حر هر مــن رق نه رقـص، خوا  و ازدر زمي
 و در رادیو تلویزیون ملـیشاگردان رابرت دووران بود و بعد با هم موریس بژارت کار کرد                   

من خيلـی تحـتاو رقصهای محلی و       . ایران کار می کرد      کالسيک را دنبال کرده بود و 
 .  در واقع رقص را از او یاد گرفتمتاثير او قرار گرفتم و

بود                 گفتيد کـه در     حدودیتی بــرای شـما ن در خـارج از محيــط.  خـانواده هيـچ م
  چطور؟ هيچگاه محدودیتی احساس کردید؟ خانواده

کردم                   در حقيقت هر   .  نه ـ حس.  وقت احساس محـدودیت کـردم، جـایم را عـوض  اگـر 
حرفم را                              کردم که حقيقت  تم تـا  گری رف جای دی به  نم،  يان ک  فرهنگم را نمی توانم ب
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 .بزنم

  تان بگویيد؟از زمينه های کاری

 
ین اسـت کـه احســاس.  موسيقی بوشهر کار کرده ام        بيشتر در زمينه  ـ   هم ا دليلش 

 موسيقی بوشهر در همه جا، اعم از خود بوشهر، جنوب ایران و در ميان                          می کردم که   
بهموسيقی مناطق ایران خيلی مظلوم واقع شده بود و مندر وهله اول می                خواستم 

هتمردم کشور خودم این موسيقی را، پيشينه اش را، اصولش را                بارش را از ج  و اعت
 شناساندن این موسيقی به مردم دنيا همبعد هم برای من     . زیباشناسی بشناسانم 

 بيشتر این موسيقی در سطح جهانی، تالش کـردم کـهبرای معرفی . بسيار مهم بود    
یاموسيقی بوشهر را با     انواع مختلف سبکهای موسيقی ممالک دیگر مثل جاز آمریکا 

نم           با رقص  يق ک ستر سـمفونی              .  معاصر و رقص فرامـدرن تلف کار بـا ارک مـن از شـروع 
موسـيقی.  ام تهران کار کردم، در زمينه ساخت موسيقی فيلم فعاليت زیادی داشـته                      

بازیکه نقش اول   ) بهرام بيضایی   " ( گفتگو با باد  "فيلم های    من   مرد این فيلم را هـم 
را مــن) رخشــان بــنی اعتمــاد  " (  بومــی بــاران "، )محســن مخملبــاف  " ( در"مــی کنــم،  
یرانمن از هر دریچه ای    . ساخته ام  نوب ا سيقی ج شتر مو چه بي فی هـر   برای معر

  .استفاده می کنم

  تاثير موسيقی چه مناطقی قرار گرفته است؟موسيقی بوشهر تحت

ــ ــد، عــرب و ایرانــی          موســيقی بوشــهر  ـ  تلفيقــی از موســيقی آفریقــای شــرقی، هن
 موسـيقی بوشـهرآفریقایيها از اواخر قرن هفدهم به بوشهر آمدند و از آن زمـان                .است

فاوتاحتماال تا . هم تحت تاثير موسيقی آفریقا قرار گرفت             سيقی مت  قبل از آن این مو
يش ایــن 400-300 نداریم که بدانيم قبل از      بوده، ولی ما هيچ سندی در دست     سال پ

 . استموسيقی چگونه بوده

  ترک کردید؟ چرا؟چه زمانی ایران را

 از طرف یک کمپانی فرانسوی که در زمينه موسيقی کار می حدود هفت سال پيش      ـ
سه                        کردند، دعوت  مان در فران يایم و از آن ز سيقی بـه فرانسـه ب کار مو  شدم تا برای 
 . مستقر شدم

  فرقی بين کار در ایران و در فرانسه می بينيد؟از نظر کاری چه
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در اروپا امـا.  تمام وقت من صرف موسيقی و کار هنری ام می شد                   راستش در ایران     ـ
 وقتـمساعت ساز می زنم و می رقصم ولی بقيـه            8-7در اینجا   .  بازی زیاد است    کاغذ

 .صرف کارهای دیگر می شود

  افرادی همکاری کرده اید؟با چه گروهها و

 
سته تریـنـ در زمينه موسيقی با      که از برج لی کـوبم  با بي ين   جـاز فرانسـه و همچن

سرت در         .  آمریکا به شمار می رود، همکاری کرده ام           جازیست های   با ایشـان سـه کن
شت      هم در دوبی کنسرت      2008استراليا و زالند نو داشتيم و در مارس            در. خواهيم دا

کردیم،گروه برگزیـده در     40ما به عنوان یکی از       2007سال   شرکت  سيقی   دنيـای مو
 بار نصيب یک گروه موسيقی سنتی ایرانـی مــیاین افتخار بزرگی بود که برای اولين         

تالوودر زمينه رقصبا رقص     . شد خوزه مون يک ارویـه و  ثل دومين  پردازان برجســته ای م
شنواره                 همکاری پا کرده ام که نتيجه یکی از این همکاریها اثری بود که در ج  رقـص ارو

ینبه عنـوان یکـی از ده رقـص       2002در خانه رقص ليون به سال        شد و ا  برتـر انتخـاب 
 .  کردیمرقص را ما بارها در کشورهای مختلف اجرا

  کار رقص می کنيد، به مشکلی بر نمی خورید؟ وقتی با غربيها

کار خـود        .  اینکه در کار با غربيها، سبک کار نوعی کوالژ است               به دليل .  نه ـ هر کسـی 
میرا می کند، ما حرکات و نقاط مشترک را که می توانند مبنای تلفيق                     يدا   شوند، پ

  .کنيم و کارمان را با هم تنظيم می کنيم

 .  در کار خود بگویيداز انگيزه و الهام

 انســانها بــه هــم، مــن مــی خــواهم از زبــان آدمهــای جنــوب ایــران بــا       نزدیــک کــردنـــ
نم            انسانهای دیگر دنيا حرف بزنم و از طریق موسيقی راهی برای درک             باز ک بل  . متقا

مان                    های زنـدگی مرد یک ازموسيقی و رقص در همه زمينه  قش دارد و هر  بوشـهر ن
کار روی               ثل درو، مثـل  کدامفعاليتهای روزانه م هر   قـایق و کشـتی، عروسـی و عـزا 

من از همه اینها در خلق موسيقی و. همراه دارد   نوعی موسيقی و حرکات رقص را به          
 .  کنمرقصهایم استفاده می

شترک             همه ما انسانيم و     در موســيقی یـا رقـص،. دارای احساسات مشترک و زبان م
سانيت                            فرقی برای    سوی ان ها چــيزی کـه مـرا بـه  مه این  من ندارد، در نقاشـی، در ه

 نظر من وسيلهآن چه که مرا بيشتر انسان کند، اینها همه از            . خودم ببرد، مهم است   
شترک آنهاسـت           الهام من مردم   . ای هستند برای به سوی انسان تر شدن         بان م . و ز
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نهبرایتان مثالی می آورم، یکی از کارهایی که          قی بــود در زمي کار تلفي  ما کردیم، یک 
نوب فرانســه          موسيقی جنوب ایران و       سيقی جـاز ج ین کـار.  مو من در ا الهـام بخـش 

می شــود                    مراسم زار در   زار . جنوب ایران بود که در حال حاضر دیگر در بوشــهر برگـزار ن
 معتقدند که زار مختـصبه نوعی یک بيماری روحی و روانی است و مردم جنوب ایران                 

يا. شوند فقراست و آدمهای ثروتمند دچار آن نمی       مه جـای دن سه و ه ما در فران امـا 
لی از انـواعافراد بسياری را می بينيم      مالی نيسـتند، و چار فقـر  يچ وجـه د به ه  که 

ند                        بيماریهای می بر نج  سيقی         . روحی و روانی، شـبيه زار خودمـان، ر مـا از طریـق مو
که آنهــا                     ها "زاری"سعی کردیم فرانسویها را با موسيقی خود آشنا کنيم  نشـوند و آن

کار اجــرا                  ما         نيز موسيقی جاز جنوب فرانسه را در این  بـه. نشـویم " زاری" کردنـد کـه 
های منفی درون وجودمان را بــا موسـيقی از"باد" نوعی هر یک از ما سعی کردیم که      

 کار اجراهای بسيار موفقيت آميزی در برلين، اسپانيا و جاهای دیگر                 این. خود دور کنيم  
 عنـوان راهـیاین یکی از مثالهای خيلی خوب استفاده از موسيقی ست بـه                  . داشت

 .در جهت درک متقابل انسانها

  شما در خارج و داخل ایران چگونه است؟برخورد مخاطبان

من در اجراهایـمدر هر کشوری نوع     ـ  برخورد فرق می کند ولی یک عامل مشترک را 
حس کـه                           در سراسر   دنيا دیده ام و آن حس شادی تماشاچيان پس از اجراست، ایـن 

نی                         نی بـودنم، تماشـاچی ایرا سطه ایرا به وا  هميشـهبرای مـنانرژی گرفته اند، اما 
 . جای دیگری دارد

در) 2008جــوالی  19و  18( روزهــای جمعــه و شــنبه    ســعيد شــنبه زاده در   
تو برنامـه اجــرا"  یکی نبود     یکی بود، "جشنواره   در مرکز هاربرفرانـت در تورن

مای            .خواهد کرد   مراجعـه www.tirgan.caبرای اطالعات بيشتر لطفا بـه تارن
 .نمایيد
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