
  
  

  رقص باله و 

  رمز عشق

  احسان صادقيان

جميله خرازي بنيانگذار و مدير توس فعاليت هنري خود را 

وي در . از كودكي در زمينه رقص و خوانندگي آغاز كرد

دوران فعاليت خود در وزارت فرهنگ و هنر وقت، بخت 

خانم خرازي . همكاري با هنرمندان بنامي را داشته است

د را در رشته معماري و تجارت به تحصيالت دانشگاهي خو

پايان رسانيده و در زمينه كاري خود از جمله زنان ايراني 

وي گذشته از نهاد خيريه اي كه .  موفق به شمار مي آيد

  سابقه درخشاني در انجام كارهاي 

  

نيكوكارانه دارد، بنياد توس را به تازگي و به منظور 

اين نهاد . تاعتالي فرهنگ و هنر ايران تأسيس كرده اس

در عمر سه ساله خود بزرگداشت شاعر گرانقدر لعبت واال، 

مروري بر صد سال ترانه سرايي در ايران و گراميداشت نيما كيان بنيانگذار و سرپرست سازمان باله ايران را در 

  . كارنامه خود دارد

  

ن در سطح شهر هفته نامه پرشين مارس تجمع فوق العاده ايرانيان در لوگان هال لندن، گزارشگرا 9روز يكشنبه 

حجم استقبال كنندگان به قدري بود كه تا قبل . را نيز بدانجا كشانيد تا از آنچه آنجا مي گذشت بي خبر نمانند

توزيع بليتهاي رزرو شده و سرشماري جاهاي خالي و متقاضيان بي بليت مانده، حتي ارائه كارت خبر نگاري  زا

امنيت سالن آنقدر كنترل شده بود كه مامورين حتي . ميسر نمي ساختهم دسترسي به بليت ورودي را 

ماشينهاي پارك شده در خيابانهاي اطراف را هم از نظر دور نمي داشتند و از ورود عكاسمان كه با هماهنگي از 



سوي مدير برنامه مسئوليت عكسبرداري از مراسم را به 

ي عهده داشت، به خاطر داشتن دستگاه فالش ممانعت م

البته حاصل اين تالشها براي ايجاد چنان نظم و . كردند

هماهنگي، آرامش خاطري بود كه تماشاچيان در طول 

از برنامه داشتند و به اين سبب لذت صد چنداني كه 

  . تماشاي چنان هنر نمايي شگفتي بردند

فارسي و انگليسي  از نقاط قوت برنامه اجرا به دو زبان

چنانكه حضور تماشاچيان . هاي اين بنياد فرهنگي است ف گسترده مخاطبان برنامهبود كه اين خود نشانگر طي

وقتي در انتهاي برنامه . خارجي در سالن مشهود و تأثير پذيري آنها از زيبايي هنر ايراني غير قابل انكار بود

امه لذت برده اند يا مثال از زوج انگليسي كه در خيل تماشاچيان در  حال خروج از سالن هستند مي پرسيم از برن

البته باله قابليت اين را دارد كه فرهنگهاي مختلفي را انعكاس . يك كار خيلي جديد و زيبا بود« : نه، مي گويند

دهد ولي هماهنگ كردن موسيقي و حركات به شكلي كه مفاهيم را بيان كند، عالوه بر استعداد ذاتي نياز به 

ا ديدن اين برنامه تاثيري بر نگاهشان با ايران داشته است و زيركانه باز مي پرسيم آي» .شناخت و مهارت دارد

  : مي شنويم كه

ذهنيت خواصي درباره ايران نداشتيم  چون آنچه در مطبوعات بازتاب پيدا مي كند چهره واقعي ملتها « 

  » .نيست

النا ترتيب داده شده بود و رقصها با زيبايي هرچه تمامتر و با تطابق با مناسبتهاي روز همچون روز زن و سال مو

رنگ آميزي و طراحي لباسها، نور پردازي و طراحي صحنه . اجراي آنها بسيار حرفه اي صورت گرفته بود

همراه با موسيقي ايراني كه با حركات باله و مفاهيم مورد نظر، هماهنگي چشمگيري داشت، فضايي كامال 

  . شوار بودايراني به دست داده بود كه باور وجودش در لندن د

گذشته از اجراي رقصها، بيان تاريخچه اي از رقص در ايران و توضيح مختصري از مفهوم هر رقص پيش از 

پيام تحسين و تجليل . اجراي پرده ها، نه فقط برنامه را پربارتر كرده بود بلكه به جذابيتهاي آن نيز افزوده بود

اسم آن شب نگرديده بودند، تاكيد مضاعفي داشت بر شخصيتهاي شامخ سياسي و علمي كه موفق به حضور در مر

  . ارزش فعاليتهاي فرهنگي هنري اين بنياد

تجليل از نيما كيان، بنيانگذار و سرپرست سازمان باله ايران، در ترتيب اجراي برنامه، هوشمندانه پيش از 

از كسالت آور شدن  اجراي صحنه آخر قرار گرفته بود و نمايش تصاويري از زندگي و سابقه ايشان مانع

  . سخنراني ها بود

سالگي به تحصيل در رشته  13در سن . در تهران متولد شد) هجري شمسي 1349( 1970نيما كيان در سال 

كوتاه زماني پس از مهاجرت به سوئد، در . نقاشي، خطاطي و گرافيك در هنرستان هنرهاي تجسمي روي آورد

سپس تحصيالت تكميلي خود را در شاخه هاي . ه گوتنبرگ راه يافتپي عالقمنديش به رقص باله به آكادمي بال

او عالوه بر داشتن تجربيات گسترده اي در زمينه هاي مختلف فرهنگي و . مختلف باله در فرانسه ادامه داد

. هنري به شش زبان زنده دنيا آشنايي دارد و اين توانايي منابع گسترده اي را در دسترس او قرار داده است

  . سازمان باله ايران را با فعاليتهاي بين المللي تأسيس كرد 1998ر سال وي د



  

خانم خرازي با وجود مشغله فراوان به . در آنتراك برنامه فرصتي دست داد تا سري به پشت صحنه بزنيم

انم از ديدن چهره ايشان و افرادي كه هر طرف در تك و دو بودند و گاه و بي گاه از خ. استقبال ما آمده بود

خرازي كسب تكليف يا مشاوره مي كردند، نمايان بود كه ايشان همه چيز را براي لحظاتي رها كرده تا مقدمات 

نگاهي به مبل و ميز . به محض ورود به دنبال جايي مي گرديم كه براي مصاحبه مستقر شويم. حضور ما را بچيند

م تا محلي براي قرار دادن وسائلمان پيدا كنيم ميان سالن و كاغذها و جداولي كه روي آن پهن است مي اندازي

ادامه مي  و» .مي بينيد، اينها دلشوره ها و اعصاب خورديهاي من است« : گويد -كه خانم خرازي ناگهان مي

دهد كه شايعه شده در خيابانهاي اطراف ماشيني با چند بسته مشكوك پيدا كرده اند و پليس را از اين ماجرا 

مطلع؛ كه اين هم دل مشغولي ديگري شده است مضاف بر بقيه تا بدون ايجاد تشويش و اضطراب بين مردم با 

  را ميابيم كه متن در اين ميان آقاي كيان . پليس هم همكاري الزم صورت بگيرد

از ايشان درخواست وقتي براي مصاحبه مي كنيم و او با نگاه به شلوغي اطراف، . اش را مرور مي كند سخنراني

تنها اتاق گريمي كه از نگاه رقصندگان در حال آماده سازي خود دور مانده است را براي گفتگوي كوتاه اما به 

  : اين قرار استمتن مصاحبه از . ياد ماندني انتخاب مي كند

  

  آقاي كيان براي اجراي برنامه امشب چقدر وقت صرف تمرين كرده ايد؟ : س

باله سرزمين فيروزه و ديگر آثاري را كه مشاهده كرديد، دو ماه براي طراحي و سه ماه براي تمرين وقت : ج

  . برده است

  

  براي طراحي لباسها و صحنه آرايي، از چه منابعي بهره گرفته ايد؟ : س

گردد به  -چنانكه در طول برنامه هم ذكر شد منابع سنتي رقصهاي ايراني كه امروزه موجود هست بر مي: ج

انواع رقصهاي عاميانه كه معموال به عنوان روحوضي يا مطربي شناخته شده است و در دوره قاجاريه مرسوم 

نتي آنها دارد و بيانگر آداب و همچنين ما رقصهاي قومي ايراني را داريم كه ريشه در نحوه زندگي س. بوده

بعضي از رقصها نيز مانند رقص موالنا موالنا برگفته از انديشه خاصي است كه در اينجا . رسوم قومي است

  . مقصود صوفيه است

  

رقصنده هاي شما غير ايراني هستند؛ براي آموزش و آشنا كردن آنها با فرهنگ ايراني مشكلي بيشتر : س

  نداشتيد؟ 

  رادي كه در طول شش سال فعاليت سازمان باله ايران به عضويت اين سازمان درخير، اف: ج

آمده اند، توفيق اين را داشته اند كه هم مباني كالسيك باله را بياموزند و هم با فرهنگ يك ملت شرقي آشنا 

  . شوند

  

ثبت رسيده و دامنه ممكن است بفرماييد اين سازمان در كجا به . اشاره فرموديد به سازمان باله ايران: س

  فعاليت آن چيست؟ 



رقصنده هايي هم كه اينجا . سازمان باله ايران در كشور سوئد به ثبت رسيده و در همانجا نيز متمركز است: ج

  . مي بينيد از اعضاي اين سازمان مي باشند

  

  در برنامه هايتان چقدر از رقصنده هاي ايراني استفاده مي كنيد؟ : س

به همين دليل شرط عضويت در سازمان، ايراني بودن . اني نداريم يا بسيار كم هستندرقصنده هاي اير: ج

در واقع، حركات ايراني را با باله . بلكه به رقصنده ها مي آموزيم كه حركات ايراني را هم اجرا كنند. نيست

  . كالسيك تركيب مي كنيم و نتيجه آن چيزي مي شود كه امشب مالحظه مي فرماييد

  

  مي كنيد چرا ايرانيان به رقص باله توجه كمتري دارند؟فكر : س

  ايرانيهايي كه در خارج از ايران زندگي : ج

مي كنند اكثرا دوستدار رقص و موسيقي هستند، غالبا تعصب مذهبي هم ندارند و خوب ممنوعيت سياسي و 

اله عالقمندي نشان نمي چه دليلي وجود دارد كه به عضويت در سازمان ب. حقوقي هم براي آنها وجود ندارد

متاسفانه در فرهنگ ايراني رقص مترادف با ابتذال . دهند؟ اين مورد خاص مربوط مي شود به فرهنگ رقص

  شده است و خانواده ها فرزندانشان را به آموختن باله ترقيب 

  . نمي كنند

  

قف كردن اين فعاليت به نظر شما همين نداشتن فرهنگ رقص علت مخالفت با رقص قبل از انقالب و متو: س

  هنري بعد از انقالب نشد؟ 

دقيقا همينطور است؛ مترادف با تجدد خواهي آن دوران رقص هم به ايران آمد ولي زيربناي فرهنگ آن : ج

به همين دليل رقص هيچگاه در ايران جايگاه خود را پيدا نكرد و آن رقص هم كه در ايران . چيده نشده بود

  . صي از جامعه بودفعال بود در ميان قشر خا

  

در طي برنامه به مخالفت مذهب با هنر رقص اشاره شد ولي عمال بارقه هاي مذهبي و يا فرهنگي كه ريشه : س

مي  اين مقايرت را چگونه توجيه. در مذهب دارد در باله اي كه شما به روي سن برده ايد مشاهده مي شود

  كنيد؟ 

كه فرهنگ من بر مي گردم به همان صحبت اول خودم : ج

اگر فرهنگ رقص در كشور . رقص در ايران و جود ندارد

ما مترادف با ابتذال نباشد، حتي در دوران كنوني هم به 

روي سن بردن و نمايش دادن آثاري كه در تضاد با 

معيارهاي فعلي جامعه نباشد، بي هيچ مشكلي مقدور 

از سوي ديگر اسالم اگرچه دين اكثر مردم ايران . است

يك فرهنگ از فرهنگهاي متعدد ايرانيست كه مي تواند در هنرهاي مختلف از جمله باله نمود پيدا  است ولي

  . كند



مي  وقت شما را زياد گرفتيم آقاي كيان ولي سوال ديگري كه از حضورتان داريم اين است كه باله چقدر: س

  هاي ايراني كمك كند؟  تواند به رشد رقص

لمي رقص است؛ يعني هر رقصنده اي از هر كجاي دنيا كه بخواهد وارد اين باله زبان ع. صد در صد خيلي: ج

وقتي اين زبان را آموختند، تركيب آن با . هنر بشود بايد زبان علمي آن را بياموزد كه باله كالسيك مي باشد

ها همانطور كه االن باله مصر وجود دارد كه در آن آثار ادبي آن. فرهنگهاي مختلف بسيار آسان مي شود

  . منعكس شده؛ يا مثال باله چين يا باله آذربايجان  يا باله هر كشور ديگري

در مجموع ضمن سپاسگزاري و قدرداني از دست اندكاران بنياد توس كه علي رغم مشكالت بسيار براي معرفي 

ديس فردوسي ريغ دارند، بايد افزود كه سركار خانم خرازي اين بار نيز تندو ارتقاء فرهنگ ايراني تالشي بي 

   ا از نام بلند فردوسي مي گيرد و اين سابقه بنياد توس استرديسي كه ارزشش نت. را به دست صاحبش سپردند

  . دريافت كنندگانش ارتقاء مي بخشد  كه جايگاه اين تنديس و افتخار دريافتش را براي

    

  

  
  


