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سیناشاهبابا

رابرت! از کی شروع به فکرکردن در مورد این ایده 
کردی؟

شروعش از هند بود. هند جایی بود که بارها به آن سفر کردم. 
در آن جا با آدم های بسیاری ساز زدم. همیشه وقتی سوار 
هواپیما می شدم تا به مقصد برسم، در حالی که بر فراز آسمان 
پرواز می کردم، از خودم می پرسیدم که آن جا روی زمین زیر 
پایم چه خبر است. سال 2003 وقتی در هند بودم، برای اولین 
بار به این ایده به طور جدی فکر کردم. چند سالی در این میان 
وقفه ایجاد شد تا سال 2009 که دوباره تشویق شدم و حدود 
یک سال فقط و فقط به این پروژه فکر کردم. نقطه شروع را بر 
این مبنا گذاشتم که شما می توانید با گرفتن مجوز موتورهای 
هندی را از این کشور خارج کنید. همین شد وسیله سفر من. 
در زمستان 2012-2011 سفر خود را با نپال آغاز کردم و 
به هند بازگشتم و آن جا مشغول ساز زدن شدم و در آخر ماه 
فوریه آن جا را ترک کردم. در تمام کشورها خیلی کار کردم و 
با موسیقی دانانشان همکاری کردم. بعد از هند به پاکستان رفتم 
و حاال در ایران هستم. از مرز نزدیک زاهدان وارد ایران شدم. 

از زاهدان به بم، کرمان، یزد، اصفهان و تهران سفر کردم.
این موتورسواری چه بخشی از این ایده را تشکیل 

می داد و چقدر از فکرت را مشغول می کرد؟
موتور بی تاثیر نبود و کامال به آن فکر می کردم، اما بخش مهم 
این ایده از همان سفرهای من بر فراز این مناطق با هواپیما 
چه  سرزمین ها  این  مردمان  بدانم  می خواست  دلم  می آمد. 
شکلی اند. چه غذاهایی می خورند. چه موسیقی هایی دارند و 
چه سازهایی می زنند. دلم می خواست تغییر مردم با گذر از 

مرزها را ببینم.
از همان ایده هایی که می گویی در ذهن داری بیشتر 

بگو.
کاری که می خواهم انجام بدهم، تحویل دادن فیلم ها و عکس ها 
و فکرهایی که با خودم از این سفر می برم، به یک شرکت تولید 
فیلم است. سعی دارم که حداقل با یک مهندس صدا بازگردم 
که به استودیو برویم و هم چنین به همراه یک مستند ساز که 
به محل هایی که بودم بازگردیم، به جاهایی که این همکاری ها 
بیشتر موفقیت آمیز بود. این شهرها احتماال مدرس، الهور، 

تهران، استانبول، برلین و احتماال یک شهر دیگر است.
تا به این جای سفر نتیجه این همکاری با موسیقی دان های این 

کشورها چگونه بوده؟ موفق بوده یا نه؟
سوال  این  به  پاسخ  برای  مختلفی  معیارهای  دارد.  بستگی 
وجود دارد. خب بعضی وقت ها مجبور می شدم در نهایت به 
آن ها بگویم که چه کار کنند و بعضی مواقع هم خودم را با 
آن ها سازگار می کردم تا در کنار آن ها ساز بزنم. بهترین ها 
برای من آن هایی بودند که با هم پیش می رفتیم و می ساختیم 
و خلق می کردیم. کل ایده این برنامه از یک داستان قدیمی 
می آید که شش مرد نابینا به یک فیل می رسند. در ایران هم 
مولوی این داستان را نقل کرده است. این شش مرد هر کدام 
یک بخشی از بدن این فیل را لمس می کنند و حقیقت با آن 
چیزی که فکر می کنند تفاوت دارد. دالیل بسیاری این میان 
وجود دارد که ساز زدن و تجربه موسیقی را در کنار آدم هایی 
که از قبل عموما نمی شناسی و با فرهنگشان ناآشنایی، شبیه 

همین این داستان می کند.
سوالی که در این میان وجود دارد، این است که چرا 

گفت وگویی با رابرت ون هالزن درامر هلندی پس از تجربه پیل آهنگ

فیل در تهران!
رابرت ون هالزن، درامر هلندی 38 س�اله، می گوید چند س�الی می ش�ود به پروژه به هم وصل ش�دن جنوب هند به هلند، مس�یری 6800 کیلومتری، از طریق 
موس�یقی فکر کرده اس�ت. هنوز در مورد این که خروجی س�فرش روی »موتورسیکلت رویال آنفیلد 350 سی سی سال 1976« چه خواهد بود، مطمئن نیست، 
اما ایده هایی در س�ر دارد که »پیل آهنگ« را جهانی کند. پروژه »پیل آهنگ« که برگرفته از داس�تان »فیل در تاریکی« موالنا و س�نایی اس�ت، حاصل همکاری 
چند روزه و ناگهانی رابرت با موس�یقی دانانی از این کشورهاس�ت. همکاری که به خلق موس�یقی جدیدی می انجامد که تلفیقی از راک و ملودی های هر کشور 

و تعادل بین ترکیب و بداهه است.
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در دنیای غرب مردم عالقه مندند به دنیای شرق بیایند 
و دنیای ناشناخته ها و مردم آن را کشف کنند.

تقسیم  نظرم  به  می کند.  فرق  کال  مورد  این  در  من  دیدگاه 
دنیا به مناطق مختلف و برچسب غرب یا شرق زدن نگاه 
ساده انگارانه ای است. از نظر من موقعیت جغرافیایی در این 

میان بی تاثیر است.
پاسخت به این سوال من را یاد کسانی می اندازد که 

می خواهند مرزها را از میان بردارند و به جهان به...
نه اصال من چنین دیدگاهی ندارم. من نمی خواهم بگویم 
که همه چیز برای مردم همه دنیا یکسان است. واضح است 
نیست. من می گویم واقعا آمریکا غرب است  این طور  که 
بنیادین  تفاوت های  کشور  دو  این  است؟  غرب  هلند  یا 
فرهنگی دارند. من به شخصه نمی پذیرم که نماینده غرب 

معرفی شوم.
رابرت! تو نمی توانی نقش تبلیغات در کشورهایتان را که 
القا می کند ما مردمان عجیبی هستیم  به گونه ای است که 
که نیاز به کشف شدن داریم نادیده بگیری. این در حالی 
است که یک جوان در کشور من و امثال من چنین فرصتی 

ندارد.
در  دارید.  را  فرصت  این  هم  شما  نیست.  این طور  اصال 
کار  به  که  ایرانی است  از موسیقی دانان  پر  ما  هلند  همان 

و تجربه مشغولند.
بسیار...  مشکالت  و  موانع  با  اما  است،  درست 
این همه مشکل را هضم کنند.  خیلی ها نمی توانند 
سر  بر  تو  که  را  موانعی  و  مشکالت  نمی خواهم 
مشکالت  این  که  مطمئنم  اما  بدانم،  داشتی  راه 
خیلی کمتر از موانعی است که یک جوان شرقی در 

شرایط مشابه تجربه خواهد کرد.

به  من  اما  می گویید،  که  باشد  طور  همین  شاید 
در  بخواهم  که  نیستم  مشکالت  این  وجود آوردنده 
این جا  االن  من  چرا  این که  باشم.  جواب گو  آن  مقابل 
من  چون  این که  هم  آن  و  دارد  ساده  دلیل  یک  هستم 
فقط  من  باشم.  موقعیت  این  در  این جا  که  می خواستم 
معرفی کننده خودم هستم. همان طور که شما االن نماینده 

نیستید. مردم شرق 
بگذار از دید رسانه ای به ماجرا نگاه کنیم. وقتی 
می آیند،  ایران  به  دیگر  کشورهای  از  افرادی 
برخورد رسانه های ایران با آن ها کامال با مهربانی 
یک  اگر  آیا  است.  مهمان نوازی  و  گرمی  و 
موسیقی دان ایرانی به کشور تو بیاید برای معرفی 
خودش و فعالیت هایش می تواند همین قدر که شما 

از رسانه های ایرانی استفاده می کنید، استفاده کند؟
اما  دارد،  رسانه ها  این  با  ارتباطات شما  به  بستگی  کامال 
چرا که نه... در اروپا شرکت های بسیاری وجود دارند که 
منابع  از  یکی  اتفاقا  می کنند.  حمایت  جهانی  موسیقی  از 
برای  که  است  هلند  در  کمیسیونی  پروژه  این  الهام  اولیه  
موسیقی دانان خارج از هلند تالش می کند. من می خواستم 
در این پروژه بفهمم که کارکردن با موسیقی دانان خارج از 
هلند چه حس و حالی دارد. این البته به این معنی نیست که 
نتیجه حتما رضایت بخش است. بعضی وقت ها در طول این 
پروژه به نقطه ای رسیدم که دیدم نتیجه افتضاح است. اما 
همین به نظرم یک نتیجه جالب است. این که اگر نتیجه یک 
موفقیت آمیز  معنای  به  لزوما  باشد،  خوب  خطا  و  آزمون 

بودن آن تجربه نیست.
همه  از  بیش  را  کشور  کدام  سفرت  این جای  تا 

دوست داشتی؟
بین ایران، پاکستان و هند نمی توانم انتخاب کنم. از نپال به 
این دلیل زیاد لذت نبردم که بر خالف تصورم هیچ کوهی 
همواری  کشور  در  که  من  مثل  کسی  برای  این  که  ندیدم 
چون هلند زندگی می کند یک ناامیدی بزرگ است. تجربه 
پاکستان خیلی خوب بود. در مورد ایران مهم ترین نکته ای 
که می توانم به آن اشاره کنم، این است که ه در طول کل 
خودم  کشور  در  واقعا  می کردم  احساس  ایران  در  سفرم 

هستم. 
از میان شهرهایی که در ایران رفتی کدام شهر را 

بیشتر دوست داشتی؟

یزد را خیلی دوست داشتم. دیدن بم برایم غم انگیز بود، 
به  بم  در  بوده است.  زیبا  چقدر  قبال  که  می دانم  چون 
زیاد  متاسفانه  که  رفتم  بم  ارگ  به  دوست  یک  همراه 
بود.  نظرم خیلی مصنوعی  به  نداد.  قرار  تاثیر  مرا تحت 
در طول سفرم از مرز تا اصفهان دیدن این همه کویر و 
سنتی  بافت  شدن  حفظ  و  مناطق  آن  مردم  زندگی  نوع 
زندگی شان برایم واقعا جالب بود. در نهایت باز هم من 
در  نشستن  دارم.  دوست  عاشقانه  را  شهر  در  زندگی 
در  احساس  واقعا  من  به  هستیم،  االن  که  جایی  چنین 
تا  است  شبیه تر  آمستردام  به  تهران  می دهد.  بودن  خانه 

به مناطق روستایی و کویری.
چه چیزی در تهران که مدل زندگی شهری آن را 

دوست داشتی بیش از هر چیز تحت تاثیرت قرار داد؟
دوستی ها واقعا برایم غیرقابل باور بود. من باورم نمی شود 
همه  این  و  کنی  کار  عده ای  با  یک جا  هفته  یک  فقط  که 
دوست خوب پیدا کنی. کوه های تهران با آن برف رویش 
هم برایم خیلی زیبا بود. ترافیک هم یک مسئله اثر گذار 
بود )می خندد(. البته مطمئن نیستم که ترافیک خیلی چیز 
خیلی  تهران  در  موتور  راندن  تجربه  اما  باشد.  خوبی 
عجیب و غریب بود. توی شهر شما مردم عادت به یواش 

رانندگی کردن ندارند.


