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 نيلوفر بيضايي
 در گفت و گو با اكبر ذوالقرنين

 )١٩٩٨اكنبر (به نوشته و كارگرداني او در استكهلم “ سرزمين هيچكس“و به انگيزه ي اجراي نمايش 
 )١٩٩٩ ، زمستان و بهار ٣٦-٣٥، شماره “ آواي زن“چاپ شده در (

 
در اين آشفته بازار هنر امروز در برون مرز به يك . نمايشنامه ات را ديدم.  به استكهلم خوش آمدينيلوفر جان ،: اكبرذوالقرنين 

اگر چه اين اولين بار است كه كاري از شما در استكهلم اجرا مي شود ، اما به پيشينه ي هنر نمايش . تئاتر جدي و قابل تعمق رسيديم
هم اين تجربه نمودي “ سرزمين هيچكس“در . هاي شما تمركزش بر فمينيسم استمثال مي دانيم كه زمينه ي كار. شما آشنا هستيم

آيا اين نگاه شما تجربه اي، تئوريك و عقيدتي است و يا از مرور بر زندگي روزمره است كه چنين جلوه . آشكار و آگاهانه دارد
 اي در كارهاي شما بروز مي كند؟

 
مثال اينكه . خصوص زماني كه به يك هنرمند نسبت داده مي شوند ، كمي مشكل دارمببينيد ، من با واژه ها ، ب: نيلوفر بيضايي 

بنظر من اين نسبتها يك پيشداوري و توقع را در ديگران ايجاد مي كند و اين براي .... . هنرمندي اومانيست است يا فمينيست يا 
هنرمندي كه از روي يك سري تعاريف دست به خلق . شه كردهنرمند را نبايد مقيد به وفاداري به اين يا آن اندي. هنرمند يعني مرگ

اثر هنري بزند، بناچار خود را محدود كرده  و بنا بر تعهدش به اين يا آن انديشه از واقعيات تا حدود زيادي فاصله مي گيرد و نمي 
يست، يعني من موقع نوشتن يك متن مركزيت دارد، اين بدليل فمينيست بودن من ن“ زن“اگر در آثار نمايشي من . تواند صادق باشد

از پيش به اين فكر نمي كنم كه بدليل تعهدي كه نسبت به جنبش زنان دارم، خود را ملزم به نوشتن بخشي از واقعيتها بنفع انديشه ام 
و پوست با من به جامعه اطرافم نگاه مي كنم، از آن تاثير مي گيرم ، با رگ و خون . نوشته هاي من از درونم مي جوشند. بكنم

منظورم . معضالت درگير مي شوم و اينجاست كه درباره ي آنها مي نويسم و مسلم است كه مي خواهم صد در صد تاثير گذار باشم
كارهاي من عكس العمل بوجود مي . اين است كه كارهاي من به تماشاگر امكان بي تفاوت گذشتن از سر مسائل را نمي دهد

مسئله . مهم اين است كه كسي خنثي از سالن نمايش من بيرون نمي رود. واند مثبت باشد يا منفيحال اين عكس العمل مي ت. آورد
زندگي بعنوان زن در جوامع مردساالر ، معضلي ست كه بنظر من هر انساني را كه با مقوالت اجتماعي درگير است ، بنوعي به خود 

 .اعي را حس كرده باشيبخصوص وقتي زن باشي و تنگي چارچوبها ي اجتم. مشغول مي كند
 

بيرون بياييد ، “ از اين زندان زنان“از شما مي خواهد ) ٦٩١كيهان لندن شماره (با اين توصيف وقتي آقاي زهري : اكبر ذوالقرنين 
 مگر خودتان را در اين فضاي مهم محدود مي دانيد؟. ، “فعال براي من اين مهم است“شما چرا پاسخ مي دهيد ، 

 
تا جايي كه بخاطر مي آورم، آقاي زهري هرگز چنين جمله اي را حضورا به من نگفته اند و من نيز چنين پاسخي  :نيلوفر بيضايي 
ايشان شايد مرا با كس ديگري عوضي گرفته اند و شايد هم در ذهن خود چنين پرسش و پاسخي را با من انجام . به ايشان نداده ام

ان دارم ، بسيار فرهيخته تر از اين هستند كه بخواهند براي كسي تعيين تكليف كنند و يا از سوي ديگر با شناختي كه از ايش. داده اند
ولي اجازه بدهيد يك بار براي هميشه به سواالتي از اين . به كسي امر و نهي كنندكه به چه مسئله اي فكر كند و به چه فكر نكند

 . دست پاسخ بدهم

تا زماني كه انسانها بدليل . دنبال سازندگان آن بگرديد و آنها را مورد سرزنش قرار دهيداگر معترضيد، ب. اين زندان را من نساخته ام
با اينهمه من خودم را . جنسيت ، نژاد ، مذهب و تعلق اجتماعي مورد تبعيض قرار مي گيرند، هنرمنداني مثل من وجود خواهند داشت



ي دانم و هيچ فرد يا جرياني نمي تواند مرا به چيزي وادار كند يا از تنها و تنها نسبت به آنچه مي گويم و انجام مي دهم ، موظف م
 . آن بر حذر دارد

 
هرسال با تعداد : آمده است ) ٩٨ ژانويه ٢٢ ، ٦٩١كيهان لندن (“ تئاتر و چشم اندازهاي تازه“در ميزگردي به نام : اكبر ذوالقرنين 

البته اين حركت يا افزايش حركت في نفسه برانگيزاننده و .  مي شويمبيشتري از متن نويسان، بازيگران و كارگردانان زن روبرو
اما نوعي بينش فمينيستي كه رنگ و بوي تند و افراطي دارد ، نوعي عمده كردن مسائل فمينيستي دربرابر مسايل . اميدواركننده است

 “...  نرم مي كند اساسي و فراگير همگاني ، كه كل جامعه ما يا حتي جهان امروز با آنها دست و پنجه

يعني اينكه فمينيسم مي خواهد در . خانم نيلوفر ، من فكر مي كنم طرح اين چند جمله خودش كم اهميت دادن به مسئله زنان است
شما چه . به زباني ديگر يعني اينكه فمينيسم نه اساسي ، نه فراگير و نه همگاني است . قد علم كند“ همگاني“و “ اساسي“برابر مسايل 

  گوييد؟مي
 

اين نوع طرح سوال كه در آن مقوله اي ارزشگذاري مي شود را من نيز بهيچوجه نمي . با نظراتن كامال موافقم: نيلوفر بيضايي 
در . به اين مصاحبه دادم“ فمينيسم يعني مبارزه با جبر تاريخ“عكس العمل من پاسخي بود كه در كيهان لندن و تحت عنوان . پسندم

توضيح دادم كه يم عمر يا به عمر يك تاريخ به محض اينكه اين ملت دهان باز كرده تا از معضلي سخن بگويد، بر اين پاسخنامه من 
جنگ . نيستند“ اساسي“داريم و انها كه تو مي گويي “ اساسي تري“سرش كوفته اند و منعش داشته اند ، به اين بهانه كه فعال مسايل 

 گرسنه ام ، پاسخ مي شنود كه فعال در كار جنگ با متجاوزين هستيم و ما را به گرسنگي تو براه مي اندازند و اگر كسي بگويد ، من
از اين نمونه ها بسيار هست، يعني همواره به ما . “غيراساسي“ميشود “ گرسنگي“و “ اساسي“مي شود “ جنگ “يعني . كاري نيست

ه رسيده اي هر باليي خواست بر سرمان بياورد و ما مبادا ، مبادا فرمايش فرموده اندكه دهان ببنديم ، خفه شويم ، بگذاريم هر از را
است “ اساسي“و تازه، مگر مسئله اي كه براي اين و آن ! انصافتان را شكر. بيندازيم“ خطر“كه دهان باز كنيم و مسايل اساي را به 

ئر نهايت براي ما تعيين مي .  مشخص مي كند براي همه ي آن ديگران نيز بايد اساسي باشد؟ به نظر من ، اين نوع نگاه كه چارچوب
 . كند كه در مورد چه مسئله اي فكر كنيم و در چه موردي سكوت كنيم، از جيگاه بينشي انسان امروز فرسنگها فاصله دارد

 
ن تنها متن اين نمايش در اختيار من نيست و من ناچار به آنچه كه بر زبا. “ سرزمين هيچكس“برويم سراغ : اكبر ذوالقرنين 

بازيگر شما، خانم پروانه حميدي جاري بود و از مونولوگهايي كه داشتند ، با آن بازي صميمانه و درخشاني كه ارائه دادند ، ياري 
براي اجراهاي مختلف در . ... مي طلبم و مي پرسم، چرا اين نمايش تكنفره بود؟ آيا مشكالت تكنيكي دكور، ميزانسن، نور 

  براي در نظر گرفتن چنين اجرايي تعيين كننده است؟سفرهاي دور و دراز هم
 

طرح اين نمايش مدتها ذهن مرا بخود مشغول كرده بود و قصد داشتم آن را براي بازيگري بنويسم كه قدرت : نيلوفر بيضايي 
هر دوي ما .  داشتند خانم حميدي خوشبختانه بسياري از شرايطي را كه اين كار مي طلبيد ،. حضور تكنفره بر صحنه را داشته باشد

مشكالتي كه بدانها اشاره كرديد، بهر حال در كارهاي ما كه خارج از ايران كار مي . ميال بوديم كه يك كار مشترك انجام بدهيم
ولي در اين كار ويژه ، موضوع ايجاب مي كرد كه يك نفر بدون ارتباط با انسانهاي ديگر، كسي كه ارتباطش با . كنيم، وجود دارند

 .اي اطرافش قطع شده ،حضور داشته باشددني
 

يعني . پس در اين صورت بخشي از ابزارها و وسايل مورد استفاده در صحنه ناشي از همين ضرورت است: اكبر ذوالقرنين 
 .اجراي تكنفره ، استفاده از ويديو و صندلي و پارچه ي قرمز كه روي صحنه پهن مي شود

 
 



مسلم است كه در تنهايي و در شرايطي كه . ، خاص اين نمايش با اين ساختار نمايشي استالبته اين ضرورت : نيلوفر بيضايي 
در اين نمايش هم به همين . ارتباط با محيط اطراف قطع شده است ، ابزار و اشياء معناي ديگري در زندگي شخص بازي مي كنند 

 .دليل رابطه بازيگر با اشياء صحنه نقش كليدي بازي مي كند
 

در اين نمايش شما با نگاهي مثبت ، خالق و اميد بخش كه نه مصنوعي ، بلكه در ذات اثر نشسته ، گفتاري را : لقرنين اكبر ذوا
به اين معنا كه سرزمين واقعي آدم جايي ست كه فضاي تنفس دارد، جايي ست كه بچه هاي آدم در آن رشد مي . آغاز مي كنيد

 اين بسيار مثبت ، جاندار و پوياست با اين وصف كه تبعيد و مهاجرت تاريك خانه .“سرزمين هيچكس“كنند و يا با كالم خودتان 
اما رفته رفته در . ي انزوا نيست كه تبعيدي و مهاجر را در هاله اي از اشك و آه و اندوه ، در حسرت زمانها و مكانهاي ديگر بپژمراند

اهد به كليشه اي كه به ذوق و سليقه و نگاه شما از زندگي مونولوگها اين حس و برداشت كم رنگ مي شود و گويي نمايش مي خو
 آاي اين نوعي تناقض و ناباوري نسبت به خالقيتهاي نسل شما نيست؟. شباهت ندارد، نزديك شود

 
كسي هم به حال گذشته اي غبطه نمي خورد، . در اين نمايش ناله نمي شود و اشكي هم ريخته نمي شود. خير : نيلوفر بيضايي 

متاسفانه تلخ است و زندگي اين زن را به بن بست كشانده و او “ اكنون“منتها اين . است كه مهم است“ امروز“و “ اكنون“دقيقا بلكه 
نتيجه ي يك سري فشارها و تاثيرات وقايع اجتماعي بر زندگي شخصي و “ اكنون“از سوي ديگر اين . را به خودكشي وامي دارد

سوگنامه اي “اين نمايشنامه بقول يكي از تماشاگران . ز اين فشارها از گذشته ي ما مي آيدبخش عظيمي ا. اجتماعي امروز ماست
اين . منتها بهيچوجه به قصد به گريه انداختن كسي ساخته نشده است. “است در رثاي مرگ آرمانها ي انسان دوستانه يك نسل

در . دمان ، به خواستهايمان و آنچه بر ما رفته ايجاد مي كندنمايش امكان بازنگري و بعبارت ديگر نگاهي دوباره و از بيرون به خو
اميد يا را حل . يك نسل سندنگاري مي شود ، تا شايد نقطه ي اميدي از درون اينمهه تاريكي بيرون كشيده شود“ امروز“اين نمايش 

رانه ي دوستيها و همبستگيهاي سطحي يا ، تنها از طريق درگير شدن با بحران است كه مي تواند بوجود بيايد و نه تبليغ ساده انگا
متاسفانه ما همواره از درگير شدن با بحران گريخته ايم و بجاي آن  يك نگاه سطحي را جايگزين نگاه ! تجديد نظرهاي شتاب زده 

 بمعناي انكار اين تشويق به بازنگري. هاي آن بپردازيم“ اگر“سطحي ديگر مي كنيم، بدون اينكه به پيچيدگيها و بافتهاي زيرين و 
من بهيچوجه فكر نمي كنم كه نمونه هاي ناموفق و سرخورده و به انزوا كشانده شده در ميان . خالقيتها و موفقيتهاي نسل من نيست

بدون دنبال كردن ريشه ها نمي توان آينده اي روشن را . من بدنبال ريشه ها و علل هستم. “ واداده اند“بوده اند يا “ بي عرضه“ما ، 
 .ذهن ترسيم نموددر 
 

ضمن اينكه همبستگي و همدردي . يكي از ويژگيهاي اين كار به خاطر داشتن وضع و حال زن ايراني است: اكبر ذوالقرنين 
دردمندانه ودلسوزانه ي شما را نسبت به آنها قابل تعمق مي دانم ، آيا شما فكر مي كنيد زنان بويژه زنان ايراني در جوامع ميزبان 

 ليرغم وجود فضايي متفاوت ، مشكالت فرهنگ نردساالرانه را پشت سر گذاشته اند؟برون مرزي ع
 

من به . دلسوزي يعني نگاه از باال“بنظر من . اميدوارم منظورتان را درست متوجه شده باشم و جواب بي ربط ندهم: نيلوفر بيضايي 
كما اينكه گرايشات ضد زن در توليدات . آنها جدا نمي دانمزنان ايراني از باال نگاه نمي كنم و خودم را بعنوان زن روشنفكر از 

حتي در بسياري موارد ، جامعه ي روشنفكري بجاي . فرهنگي و هنري ما و بخصوص جامعه ي روشنفكري نيز بسيار شديد است
و نهايت پيشرفتگي “ سنت پرست“ست و “اخالقگرا“اينكه جلوتر از مردم حركت كند، پشت سر آنها و بسيار عقبتر است ، تا ريشه 

اش شايد اين باشد كه در عالم خلسه و مستي درشت گويي كند و اصطالحات و جك هاي دست دهم ضد زن تحويل اين و آن 
اينها كه مي گويم عموميت ندارد، ولي متاسفانه جو غالب . البته سوء تفاهم نشود ! بدهدو مزاح بفرمايد، آن هم از نوع بازاري اش

 !  را تشكيل مي دهد، بخصوص از نوع ايراني اش جوامع روشنفكري ما



اين نگاه الزاما . من فكر مي كنم جاي نگاه زنانه در جامعه ي ما كم است . در عين حال به مبارزه تن به تن نيز بهيچوجه معتقد نيستم
ست با تعريفي كه من از زن نگاه هنري من به زندگي ، نگاهي زنانه ا. نگاه احساسي نيست، بلكه آميخته اي است از حس و منطق 

مزيت زندگي در جوامع ميزبان براي ما اين است كه با وجود تمام نقاط ضعفش ، قانونگراست و در آن آزادي بيان و . بودن دارم 
ده تر پس اتفاقا در همينجاست كه ما مي بايست اين امتياز را به فال نيك بگيريم و حرفهايمان را صريحتر و بي پر. انديشه وجود دارد

اينجاست كه مي توانيم گرد و غبار عقب ماندگيهاي ساليان را بزداييم، پرده هاي تيره و تاريك را كنار بزنيم ، خورشيد را در . بزنيم
. بايد براي تالش كرد. اينها كه گفتم ، با ذهنهاي تنبل و راحت طلب ممكن نيست .دستانمان بگيريم و به خانه مان مهمانش كنيم 

اگر در آرزوي عدالت و برابري هستيم ، بايد انسانهايي آزاد و . ما به آينگان مديونيم و در مقابل آنها مسئول. م العمرتالشي مادا
 ...پس مي بينيم كه راهي دراز در پيش است و نسلها بايد بيايند و بروند و ما تازه در آغاز راهيم . عادل تربيت كنيم 

 
در با روال زندگي عادي و رزومره ي آدمهاي دور و اطرافت در ارتباطي و آيا اين همه مي خواهم بپرسم چق: اكبر ذوالقرنين 

 گره و پيچ و خم هاي به ظاهر معمول زندگي برون مرزيمان مي تواند موضوع و مضمون تئاتر ، سينما ، شعر و قصه هايمان باشد؟
 

بنظر من . ام كارهاي من روي همين موضوع متمركزنددقيقا همينهاست كه موضوع كار تئاتري من هستندو تم: نيلوفر بيضايي 
 .توليدات هنري در تبعيد تنها در اين صورت است كه مي تواند ادامه ي حيات دهد

 
زن هنوز هم در جوامع اروپايي و آمريكايي مشكالت ويژه ي خودش را كه ناشي از فرهنگ مسلط :  اكبر ذوالقرنين 

مسير كارتان بعنوان يك هنرمند با توجه به اينكه تجربه ي زيستن در دو جامعه ي متفاوت را شما در . مردساالرانه است همراه دارد
 پشت سر داريد ، چطور با اين پديده روبرو مي شويد؟

 
ولي فشار مقاومت مي آورد و آدم را سمج . كار سختي ست. شما به اين سوال خودتان بنوعي پاسخ هم داده ايد: نيلوفر بيضايي 

هر چه بيشتر با اين مشكالت روبرو مي شوم ، از ضرورت كاري كه انجام مي دهم . يا حداقل من را سمج تر كرده استتر مي كند 
در عين حال ! اين جنگي طاقت فرساست و گاه نا اميد كننده . براي قدم به قدم و لحظه به لحظه بايد جنگيد. ، مطمئن تر مي شوم
 .اميد بخش نيز هست

 
با تصويري زيبا ، جذاب و شعرگونه آغاز مي شود و با تماشاگر ارتباط دروني و  “سرزمين هيچكس“مايش ن: اكبر ذوالقرنين 

زبان تصويري نمايش در طول اجرا فراز و . باشد“ پروانه“زنده برقرار مي كند و او را به صحنه مي كشاند تا هم راز و هم پرواز 
 وقتي پروانه بر آنها استفاده از صندلي ها ، چه . نشيب هاي مختفلي دارد

 .مي ايستد و با آنها بدور صحنه مي گردد و چه زمانيكه زير آنها مي خزد و گويي مي خواهد از پيچ و خم داالنهاي سختيها بگذرد
 

بهمين دليل در تمام كارهايم تصوير نقش مهمي بازي . پيش از هر چيز ، هنر تصويرسازي است  براي هنر تئاتر: نيلوفر بيضايي 
پايان اين نمايش پايان تلخي ست و اگر . اشياء هم مثل انسانها مي توانند در خدمت زندگي قرار گيرند يا در خدمت مرگ. كندمي 

اين . مي بينيد در پايان ، ابزار در خدمت مرگ قرار مي گيرند، شايد مصمم شويد اين پايان را در زندگي خودتان تغيير بدهيد
.  من در كارم واقعه اي را كه بر اساس واقعيات موجود استوار است ، بازسازي صحنه اي كرده ام.مسئوليت بعهده ي تماشاگر است 

شايد هم به نتيجه ي سومي برسدكه حتي خود من هم به آن . اينكه تماشاگر از آن در چه جهتي استفاده مي كند ، در دست اوست
 !تئاتر براي من يعني همين . فكر نكرده ام

 



اولي سرزمين پدري يا مادري ، وطن . شما در اين نمايش سه طرح از سه مكان يا سه سرزمين را عنوان مي كنيد :اكبر ذوالقرنين 
اما سرزمين سوم مي . دومي سرزمين ميزبان يا تبعيدگاه شماست كه ناخواسته و به اجبار به آنجا رسيده ايد. و زادگاه شماست 

مي . شماست“ سرزمين هيچكس“و اين .  و ما نشانه هاي زسيادي از آن نداريمخواهد جايي باشد كه به اختيار انتخاب مي كنيد
برتولت “خواستم بپرسم ، تا قبل از رسيدن به آن سرزمين موعود، تكليف ما با سرزمين ميزبان چيست؟ مخاطب ما كيست؟ آيا 

روري و خالقيت در  آاثر خود نرسيدند ها در سرزمينهاي ميزبان به با“ جوزف برودسكي “ها و “ چالس ومي ووش “ ها ، “ برشت 
 و دوباره متولد نشدند؟

 
تمام حرفهاي اين نمايش و وقايعي كه در آن شرح داده . قبل از پاسخ دادن به اين سوال ناچارم توضيحي بدهم: نيلوفر بيضايي 

شخصي را “ خود“ بوده كه اين بر عكس تمام تالش من بر اين. نباشد“ نيلوفر بيضايي“مي شود ، شايد الزاما زندگي شخصي من 
بگذارم و اجازه بدهم سخن بگويد و تجربياتش را بازگو كند ، تا من بتوانم بعنوان “ ايكس“كنار بگذارم و خود را به جاي خانم 

سرزمين سومي كه اين زن در . يك راوي صادق ، آن را از صافي ساختار نمايشي اثرم عبور دهم و بر روي صحنه بازسازي اش كنم
 . است با تمام مشخصات مبهم و بدون زمان و مكان خاص سرزميني كه از آن هيچكس نيست“ هيچستان“مايش من بر مي گزيند، ن

يعني از جايي . ها اين شانس را داشته اند كه از اروپا به اروپا يا آمريكا تبعيد شوند“ چالومي ووش“ ها و “ برودسكي “ ها ،“ برشت“
اول “ جهان سومي“در اينست كه بعنوان “ شما“و “ من“بدشانسي . ك ريشه ي فرهنگي مشترك استكه با تبعيدگاهشان داراي ي

بايد خودمان را بعنوان انسانهايي كه توانايي انديشدين دارند، اثبات كنيم و تمام پيشداوريهايي را كه در موردمان وجود دارد، از سر 
بسياري از ما اما .  كسي به حرفهايمان ، دردهامان و اعتراضاتمان گوش بدهدبگذرانيم ، تا بعد بتوانيم شرايطي را ايجاد كنيم كه

مشكل از همينجاست كه آغاز مي . بودنشان را ثابت كنند ، چرا كه اين توقع را غير انساني مي دانند“ انسان“ لزومي نمي بينند كه 
است با “ خردگرايي“عني فرهنگي كه مبنايش از سوي ديگر درگيري و دست و پا زدن ميان دو فرهنگ بخشا متضاد ، ي. وشد

پس شرايط ما با مثالهايي كه . صرف بنا شده است، ما را از آنچه هستيم ، آشفته تر مي كند“ حس گرايي “فرهنگي كه بر پايه ي 
 . شما آورديد، بسيار متفاوت است

 
در ) مهاجر يا تبعيدي(ع و گره هاي كار هنرمند غريبه بعنوان يك تماشاگر عالقمند به تئاتر جدي و آشنا به موان: اكبر ذوالقرنين 

 هنري در زندگي روزمره ي تماشاگران از طرف ديگر -جوامعي با فرهنگهاي متفاوت از يك طرف و خالء عوامل جذاب فرهنگي 
ايد ، تمام مي ، آرزو داشتم نمايش با صحنه ي ماقبل پاياني آن يعني پرواز كه اينهمه هم در طول نمايش از آن صحبت كرده 

و . و نه با پذيرفتن مرگ يا حتي وسوسه  تلخ و سياه انتحار “ سرزمين هيچكس “شدكه خود آغازي باشد براي پرواز در آسمان 
 ديگر اينكه با چه نمايشي و چه وقت ديگري به سوئد بر مي گرديد؟ 

 
ن حدود چهار سال است كه دارم بدون استراحت و م. پاسخ دادن به اين سوال در حال حاضر بسيار مشكل است:  نيلوفر بيضايي 

بطور مداوم كار تئاتر مي كنم، يعني متن مي نويسم، كارگرداني مي كنم، با آن به اين شهر و آن شهر مي روم ، بروشور درست مي 
 هر كار مسئوليت يك يعني بدليل كمبود امكانات و در يك شرايط بسيار دشوار ، همكارانم و من در... كنم ، پوستر مي چسبانم و 

بهمين داليل بسيار خسته تر از آنم كه به آينده ي . گروه عظيم را كه معموال در پشت صحنه كار تئاتر قرار دارند ، انجام مي دهيم
 . در شهرها و كشورهاي مختلف اجرا داشته باشيم٩٩فعال با همين نمايش قرار است تا آوريل سال . دراز مدت فكر كنم

 
آيا ناچاريد براي گذران زندگي به كار ديگري بپردازيدتا دخل و خرج كار تئاتر .  شما با تئاتر زندگي مي كنيد:نين اكبر ذوالقر

 را فراهم كنيديا اينكه كار تئاتر شما را به خودكفايي مالي مي رساند؟ 
 



ولي با اينهمه . ايد خنده دار بنظر بيايدارقامي كه ش. كارهاي تئاتري ما با بودجه ي بسيار اندكي انجام مي شود: نيلوفر بيضايي 
ولي . كارهايم تا بحال مخارج خودشان ا تامين كرده اند و توانسته ايم اگر به جايي مقروض بوده ايم ، اين قرضهارا بازگردانيم

 من در چهار سال .زندگي هيچكدام از ما را از نظر مالي تامين نمي كند و ناچاريم براي گذران زندگي به كارهاي ديگر بپردازيم
البته براي اينكه بتوانم روي كار تئاتر متمركز بمانم ، ساعتهاي كمي از روز را . گذشته در كنار كار تئاتر بعنوان معلم نيز كار كرده ام

 .كار مي كنم و در نتيجه پول كمتري نيز در مي آورم و همواره دچار مضيقه ي مالي بوده و هستم
 

آيا به پيس دلخواه و مناسبي بر . يي كه تا بحال بروي صحنه برده ايد ، تماما نوشته ي خودتان بوده است نمايشها: اكبر ذوالقرنين 
نمي خوريد؟ يا اينكه مصر هستيد نمايشهايتان را خودتان بنويسيد؟ در اينصورت بفرماييد كارگرداني كردن آثار خودتان چه مزيت 

 و چه اشماالتي مي تواند در بر داشته باشد؟
 
از آنجا كه متون نمايشي كه . همانطور كه قبال نيز اشاره كردم ، موضوع كار نمايشي من ، ايرانيان تبعيدي هستند: يلوفر بيضايي ن

مورد عالقه ي من باشد در اين زمينه تقريبا وجود ندارد و از سوي ديگر از آنجا كه عالقه ي اصلي ام نمايشنامه نويسي است، ترجيح 
من از تصوير به متن مي رسم، يعني تصاوير كارم را در ذهن دارم و بعد متن آن را مي . م را خودم بنويسممي دهم كتن كارهاي

يعني . مشكل اصلي من اينست كه بداليلي كه بدانها اشاره كردم ، فرصت استراحت ندارم. نويسم و بعد آن را كارگرداني مي كنم
 ساعت ١٨ پيش از آن مشغول نوشتن متن كار بعدي ام هستم و اينهمه يعني زماني كه اجراي يك نمايش بپايان مي رسد ، يا حتي

 ... ساعت خواب ٤كار و 
 
 
 

ومن مي بينم كه اين پيگيري و اين پركاري ، با آگاهي عميق به نقش خود براي آزاد زيستن و آباد ساختن در 
 :زالل چشمان سبز نيلوفر موج مي زند و من با خود زمزمه مي كنم 

 
 
 

  مرزي نيستديگر
 ديوارها را برداشته اند

 روي هر دره 
     پلي

 و در هر گلدان خالي
 نيلوفري كاشته اند

 فصلي در راه است 
 نسلي در راه است 
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