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 تاریخ الهام می در طراحی رقص از رابطه مردم و
 گيرم

 
را در" یکــی بـود، یکـی نبــود      " هنری ایرانيان کانادا،جشنواره          کانون فرهنگی 

در .در مرکز هاربرفرانت در تورنتو برگزار مـی کنـد          2008جوالی   17-20 تاریخ
لف            150این جشنواره بالغ بـر        موسـيقی،هنرمنـدایرانی در زمينـه هــای مخت

یکــی. می کننـد    رقص، ادبيات، سينما، تئاتر و هنرهای تجسمی برنامه ارایه             
 سرپرســتی آناهيــداز گروههــای شــرکت کننــده، گــروه رقــص جانبازیــان بــه    

... کردی، قشقایی و        جانبازیان است که رقص های فولکلور ازبکی، ارمنی،              
مدیر      . اجـرا مــی کننـد     ایـن گـروه، در گفتگویـی ازآناهيـد جانبازیــان، طـراح و 

 : ميگویدتاریخچه، هدف، عالیق، و موفقيتهایش

  رقص از کی و کجا شروع شد؟ تعليمات شما در

.محل کار، مدرسه و خانه ما یک جا بـود           .  در رقص زیر نظر پدرم بود         ـاولين قدمهای من  
 کـه هميـن حـاالدرصد آنچه 40من در کالسهای پدر ناظر بودم، شاید بتوانم بگویم که            
ــردن در آن          ــاه ک ــم، از نگ ــی کن ــم از آن اســتفاده م ــه ام   ه ــای.  کالســها آموخت ــه ج ب
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هنوز هماصوال به مراحل عمــل آمـدن.  کردم   بازیگوشی کالسهای پدر را مشاهده می        
 البته بعـدا در کالسـهای پــدرم بـه عنـوان هـنرآموز هـمیک کار بيشتر اهميت ميدهم،       

پدرم خيلی جدی بود و در کالســها هيـچ توجـه خاصـی بـه مـن بـه .شرکت می کردم  
 من هـمما ساليانه برنامه داشتيم و       .  اینکه دخترشان بودم، نشان نمی دادند          واسطه

 از تجربيـات کــاریهمراه با پدرم در این مسافرتهای هنری شرکت داشـتم و قسـمتی              
مـن کوچـک.  فاصـله ای پيـش آمـد      بعد از فوت پــدر،  . خود را از همان زمان کسب کردم      

 وهنر به من و مادر کمک کردنـد و مـن بـه دليـلوزارت فرهنگ  . بودم که پدرم فوت کرد      
عشــق و رویــای.  فرستاده شدم تا در رشته رقص تحصيل کنم        عالقه زیادم به شوروی     

بـود، مــن    1968-1969حـدود سـال       .  نميتوانستم به کار دیگـری فکـر کنـم            من این بود،    
 مختلـف بـروم،دختر جوانی بودم ولی عالقه مند بودم بيشتر به دیدن کارهــای هـنری                  

 زنـدگی کـردن در شــرایطی دشــواردوری از مــادر و تنهــا   . آنها را تجربه کنم و یاد بگيرم   
 بودند که به واسـطه عشـق هـر طـور بـود،روزهای سرد و سختی     . خيلی سخت بود  

 شروع به کارکردن در مدرسه رقص کردم که آن را بهبه ایران برگشتم و   .سپری شدند 
 مشکلانقالب باعث فاصله شد و چون ادامه زندگی و کار هنری                  .  برگردانم سطح قبل 

 .از ایران خارج شدم 1984بود، در سال 

 
  زمينه رقص فعاليت می کردند؟وقتی برگشتيد، کسان دیگری هم در

ــ                 ـ بله، مدارس   تـاالر دیگری هم بودند مثل خانم یلنا، باله پارس زیر نظر آقای نـاظمی 
 ...  گروههای دیگررودکی ـ هنرستان ملی بالت خانم ليلی الزاریان و کرنلی و

 . هایی که کار می کردید، بگویيددرباره نوع رقص

مـن در دو رشـته     .  باله بود، ولی رقصهای محلی را هـم یـاد مــی دادم              ـتمرکز من روی   
ست کــهپایه صحيح رقص، بالـه     . یکی باله و دیگری رقصهای محلی          : تخصص داشتم    ا

نوع                     گراگر رقصنده ها با آن پایه تربيت شوند، می توانند هـر   رقصـی را برقصــند، امـا ا
باله بـه توانــایی و.  نوع کار می توانند بکنند     مثال فقط رقص محلی یاد بگيرند، فقط یک          

 دارد و تحمل زیادی می خواهد، هرکسی زمينه باله را ندارد،فرم بدن خيلی بستگی   
 مـدرن را هـممن در دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلـس رقــص              .  باله زمينه کار است     اما

 بالـه اسـاس از زميـن کنــدندر. آموزش دیدم که به شاگردان خودم هم یاد می دهـم               
 . بودن استاست و در رقص مدرن بيشتر تاکيد بر زمينی

  زمان در ایران درباره رقص چگونه بود؟دیدگاه مردم آن

.زمــان پـدرم، کـار خيلـی سـخت بـود و احترامـی نبـود                .  شده بود   خيلی چيزها عوض   ـ
 حرفه خــودمراکز مختلف بود، دانشجویان، هنر را          .  قبل از انقالب، احترام بود          زمان من،  

 خود را در یک کـالس هـنریخيلی ها بچه های   . قرار می دادند و هنر مورد احترام بود     
 .  هم بودالبته ذهنيتهای خيلی قدیمی. می گذاشتند
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 . فعاليتهایتان در ایران بگویيداز دامنه

ایــران در موقعيـت خوبـی. شروع کردم که سال بسيار خوبـی بـود              1972ـ من از سال      
 جانبازیان در تهــران درهنرستان بالت   .  داشت و امکان رفت و آمد به خارج زیاد بود             قرار

 و زمانی که ميهمانان عالی مقام دولتهایآن زمان وابسته به وزارت فرهنگ و هنر بود       
ضور خـانواده ی مختلف به ایران سفر      ميکردند از هنرسـتان مـا دعـوت ميشــد تـا در ح

 دردر طـول تـدریس مـن        .  کاخ نياوران رقصهای ملی ایرانی را اجرا نمــایيم             سلطنتی در 
روزی( تعليمات روزانــه بالــه   ایران گروهی از شاگردان با استعداد خود را انتخاب کرده و     

این گروه بعد از فارغ التحصيلی در هنرســتان.  کردم را با آنها آغاز    ) سه تا چهار ساعت      
 تدریس مشغول شدند و همينطور برنامه های هنری را بـه وسـيله ایـن                بالت تهران به   

 .گروه به صحنه ها می بردیم

 . بگویيد و شروع دوباره فعاليتهایتان در خارج از ایراندرباره ترک ایران

 با نيت ادامه کـار قبلــی هميشـه مشـکالت خاصـی بـه همـراهوارد محل جدید شدن  ـ
 یـکدر آمریکـا حـدودا   .  ایران من سالن، محـل کـار و مدرسـه خـودم را داشـتم         در.  دارد

 در ایـن مــدت در دوسال طول کشيد تا من توانستم اجازه کار و محل کار بگيرم، ولـی                     
به اداره ومدرسـه خـودم را       1988در سال    . مدرسه درس می دادم     تاسـيس کـردم و 

 را تعليم دادم که آنها بعدا کمپانی رقــصگروهی 1992تا سال    . تدریس در آن پرداختم    
فه ای تشـکيل شـده، درما شدند که از آن زمان من             این گروه را کـه از رقصـندگان حر

 .  اجراهای مختلف شرکت می دهمبرنامه ها و

 
 

  مشکلی برای جذب شاگرد نداشتيد؟در آمریکا در ابتدای شروع کار

تاسـيس کـرده بـود و اسـم 1942 پدرم که مدرسه اش را از سـال         من بواسطه اسم    ـ
.که مورد احــترام و شـناخته شــده بــود، مشــکلی نداشـتم            )  نام جانبازیان   به(مدرسه  

 و به خاطروقتی در شروع کار در دو مدرسه درس رقص می دادم، مردم متوجه شدند                
بعد هـم کــه مدرسـه.  آوردند   تجربيات کاری من، بچه هایشان را به آن دو مدرسه می           
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 شناخته شده بود و کارم مورد احتراماسم من . خودم باز شد، بدون مشکل جلو رفت          
 .  من احترام و اعتماد مردم را بر می انگيختسواد کاری و عشق و عالقه. بود

  بود؟ در ایران می ماندید، زندگی هنریتان چگونه میفکر می کنيد اگر

نمی توانستم به خارج بروم.  دادم، اما همه چيز محدود می شد         خودم را تطبيق می    ـ
تدریس در             .  این راحتی اطالعات به دست بيـاورم        و به  می شــد در   یـککـارم خالصــه 

 پرواز کردن، کارهـایهنر بيش از این می طلبد، باید اجازه آزاد بودن،                . چهارچوب خاص 
 .  اجرا کردجدید دیدن داشت تا بتوان کارهای جدید طراحی و

 شاگرد دارید؟ آیا اینان غالبــا بـرای تفنـن بــه کالســها مـیدر حال حاضر چند     
  در رقص آینده شغلی را در نظر دارند؟ آیند و یا

سـاله کهـاز روی عالقــه بـه             60تـا     4 شـاگرد دارم در رده هـای سـنی            تـا   150 حـدود    ـ
 نداشته باشند،من هم این قدر کار را سخت می کنم که اگر عالقه         . کالسها می آیند

 را ندارند، ولی این اطالعات با آنهاالبته همه استعداد بدنی این حرفه        . تاب نمی آورند    
 شاگردانم می گویم که از آگـاهی ای کـه در نتيجـه ایجـادمن هميشه به  .خواهد ماند
 عادی بدن و فکرتان برقرار شده، اگر در رقص هم استفاده نکنيد، در زندگی                   ارتباط بين 

 . می توانيد استفاده کنيد

  در خارج از ایران پشتيبانی داشته اید؟در فعاليتهایتان

ولـی مـن حــتی اگـر نـان.  سابقه کاری، من مسئله خاصی نداشتم       به خاطر اسم و     ـ
کسـی برنـده"همـان حکایـت    . نمی داشتم، باز هم همين کار را می کردمشبم را هم

 .است"  که یک لحظه بيشتر تحمل کنداست

 
 مـی شـوند؟ انگـيزه و الهـام شـمارقص پــردازی هـای شـما چگونــه شـروع        

 چيست؟ 

وقـتی در گوشـه ای نشسـته ام و.  چيزی برای من مایه الهام اسـت        هر.  از همه جا   ـ
بعضـی طراحهــا    .  و بر نگـاه مـی کنـم، هــر چـيزی تبـدیل بـه حرکـت مـی شـود                          به دور 

یا                       مـن...  تمایالت خاصی دارنـد، بعضـی بـه سياســت نظـر دارنــد، بعضـی بـه ادبيـات 
 آن موقعيـت خاصـی کـهدر. طبيعت، مردم، رابطه بين مردم و تاریخ برایم جالب اســت             

مـن.  چيسـت کـار مـرا تعييـن مـی کنـد              قرار دارم، اینکه کجا هستم و حالت روحی ام            
می کــه در کنـار هـم.  کنم تا با کالم     منظورم را با حرکت بهتر بيان می        تصور کنيـد مرد

همـه اینهــا در   ...  می کنند، ناگهان یک نفر از جمع جدا می شـود و             ایستاده و صحبت  
. عالقه مندم    االن به تاریخ خيلی     . ذهن و روح من به حرکت و موضوع تبدیل می شوند             
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مـاه6-7حـدود    .  طراحـی کـردم     باله تئاتری را بر اساس برخورد موالنا با شمس تبریزی                
همينطـور راجــع بــه.  اطالعـات جمـع مـی کـردم           مطالعه می کــردم و از منـابع مختلـف           

مـن چـون هـم ایرانـی هسـتم و. کار کـردم  ) کوميتاس( زندگی یک موسيقيدان ارمنی   
 کدام از اینها که نگاه کنـم، توشــه ای بـرای خلـق آثـار جدیــدم مـی                    هم ارمنی، به هر    

 .یابم

  رقصهایتان استفاده می کنيد، از کجا می آیند؟حرکاتی که در

مثال کاری کـه.  بستگی به ماهيت و مفهوم و ریشه آن رقص دارند           حرکات هر رقصی   ـ
ست،                  برای  امـا در کوميتاس، موسيقيدان نابغه ارمنی، درست کردم، کاری کالسيک ا

کاری کـه بــرای موالنـا.  فلکلور است  این کار نتيجه ترکيب باله و   . آثار فلکلور ریشه دارد   
 کار از موســيقی ایرانـی اسـتفاده کـردم و از حرکاتــیدر این. طرح کردم، ایرانی است  

کات مـدرن در کــارکه از مراسم خاصی       سرچشـمه گرفتـه انـد، آنهــا را بـه وسـيله حر
قرار مـی دهـم و                      .  کرده ام  فرافکنی من نوع و روش خاص آن متن را اسـاس کـار خـود 

 شـمالی، مـنمثـال در رقـص     . برای هر کاری از دایره لغات خاصی اســتفاده مـی کنـم                
 آن یــک متــن مــیقــدمها را مــی شناســم، لبــاس را و موســيقی را مــی گــيرم و روی     

رقصها را بـه.  کار را رنگين کنم     گذارم، بر اساس متن از حرکات استفاده می کنم تا آن                
 . حرکات مشخصندعبارتی من طراحی می کنم اگر چه که

   فلکلور چه رقصهای ایرانی دیگری طراحی کرده اید؟به جز رقصهای

از جمله کارهای من در این زمينه است که"  به سوی نور و رستگاریموالنا"ـ طراحی 
طر و بـوی مطلـب                      همـه ایرانــیمتن ایرانی دارد و چون متن ایرانی اسـت، آهنـگ و ع

 .هستند

 . تهيه بگویيداز کارهای در دست

اسـت و ایـن قـدر نســبت بـه ایـن کـار" بـوی انـار   " شـروع کنــم       کاری که می خواهم     ـ
می خواهـد بــيرون بجهــد                هيجان دارم  کـار مـدرن   .  که وقتی به آن فکرمی کنـم، قلبــم 

 اسـت و در آنتئاترال است و داستان بوی ارمنی دارد، سبک کاری به طور کـل مـدرن               
مال قــوی در ســال. کــرد از کالم، نمایش، پخش فيلم و غــيره اسـتفاده خـواهم             بـه احت

  .آماده خواهد شد 2009
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