
                               گفتگويي با نيلوفر بيضايي     
 )٢٠٠١، كلن، فوريه “هشت مارس“چاپ شده در نشريه ي (                                        

 
 

ر كار حرفه اي نيلوفر جان، آيا تئات.  قبل از آغاز گفتگو مي خواستم از اينكه زحمت اين گفتگو را پذيرفتيد تشكر كنم:هشت مارس 
 توست؟

 
اگر منظورتان از كار حرفه اي اين باشد كه آيا از راه حرفه ي تئاتر زندگي مي كنم و مخارج زندگي ام تامين مي شود ، بايد          :نيلوفر 

 تئاتر كار كنم ، هرگز     اوال اينكه از آنجا كه از آغاز بر اين تاكيد داشته ام كه بزبان فارسي و براي مخاطب ايراني             .بگويم بداليل متعدد ، نه   
براي من كار هنري و خالقيتي . شدن در اين حرفه تنفر شديدي دارم   " كارمند"چرا كه از   . بدنبال شغل ثابتي در هيچ تئاتر آلماني نبوده ام   

اين آزادي را در      كه مي طلبد نياز به آزادي در انتخاب موضوع و روش كار دارد و من در صورتي كه در استخدام يك مركز تئاتري باشم ،             
از سوي ديگر از آنجا كه بزبان فارسي  مي نويسم ، ارگانيزاتورهاي كارهاي ما در جاهاي مختلف ،    . انتخاب موضوع كارم نخواهم داشت    

شرط ايرانياني هستند كه هيچ بودجه ي ثابت و مشخصي براي تامين مالي ما دريافت نمي كنند ، در نتيجه ما در بسياري از شهرها فقط به  
تامين مخارج سفرمان اجرا مي كنيم و در برخي ديگر كه امكان استفاده از بودجه هاي دولتي براي برگزار كنندگان وجود دارد ، عالوه بر 

من  . اما اگر منظورتان زماني باشد كه براي كار تئاتر و كار نوشتن مي گذارم ، جوابتان مثبت است . مخارج سفر ، دستمزد نيز مي گيريم 
را براي گذران مخارج زندگي ام در رشته ي تعليم و تربيت كه در كنار ادبيات آلماني و تئاتر و سينما ،                )  ساعت٣٠( روز در هفته   چهار

 ساعت در هفته باشد ، به كار بي مزد تئاتر و ٥٠يكي از رشته هاي تحصيلي ام نيز بوده ، كار مي كنم و بقيه ي زمانم را كه چيزي نزديك به  
 سال كه زندگي ام بدين منوال مي گذرد ، حس مي كنم كه    ٧در نتيجه تعطيلي ندارم و كم كم پس از گذشت     . صاص داده ام  نوشتن اخت

 . ديگر توان و انرژي گذشته را نيز ندارم     
 

ي روبرو  در اين نمايش با زن هنرمند. “روياهاي آبي زنان خاكستري“ ترجيحا گفتگو را از آخرين كارتان شروع مي كنم  :هشت مارس 
مي شويم كه رژيم اسالمي حق بازيگري را از او سلب كرده ، طي سالهاي اخير ، با روي كار آمدن خاتمي و شركاء ذر عرصه ي سينما،تئاتر  

 تفاوت زنان هنرمند دوره ي اخير با زن هنرمند نمايش شما كه گوشه نشيني و تدريس تئاتر در  . و ادبيات بسياري از هنرمندان فعال شده اند
 شرايطي محقرانه را انتخاب كرده است ، چيست؟

 
يك دسته از آنجا كه اصرار دارند از راه اين حرفه زندگي كنند      .  ببينيد ، اصوال ما در همه جاي جهان با دو دسته هنرمند روبروييم  :نيلوفر 

. بگذاريد مثالي بزنم   .  شان همخواني دارد يا نه  كند كه كاري كه به آنها پيشنهاد مي شود مثال با پرنسيبهاي شخصي ، برايشان تفاوتي نمي 
مثال فالن بازيگر در ايران كه فارغ التحصيل دانشگاه نيز هست و بازيگر بدي هم نيست ، براي تامين زندگي برايش فرقي نمي كند كه در   

ه رگه هايي از اعتراض نسبت به شرايط        فيلم فالن حزب الهي كه جنگ و كشتار مخالفان را نيز تبليغ مي كند ، بازي كند يا در فيلمي ك     
بسياري از اينها . از آنجا كه هر دو مخارج زندگي او را براي مقطعي تامين مي كنند ، در هر دو بازي مي كند   . كنوني در آن ديده مي شود 

اگر هم بهشان  . مي كنند ممكن است خودشان حزب الهي و حتي مذهبي نيز نباشند ، اما در عمل دارند به تبليغ نظراتي خطرناك كمك    
گوشزد كني ، جواب مي شنوي كه من سياسي نيستم و فقط هنرمندم ، اين شغل من است و در هر فيلمي كه به من پيشنهاد شود بازي مي    

يعني  . ند  دسته ي بسيار معدود ديگري از هنرمندان اما كه اين دو زن جزو اين دسته هستند ، به اين تعريف از حرفه شان اعتقاد ندار        . كنم
بدليل اينكه هنر برايشان بنوعي صداي اعتراض انسان امروز به بيعدالتي و جهل معنا دارد و هنر بي تفاوت يا زير خط سانسور را قبول ندارند،        

طمه ها را     در نتيجه در همه ي دوره ها بيشترين ل    . حاضر نيستند بهر قيمتي و صرفا براي گذران زندگي، پرنسيبهاي خود را زير پا بگذارند        
خورده اند ، بدين لحاظ كه در شرايط بسيار سختي زندگي كرده اند و مي كنند و پس از مدتي نيز فراموش مي شوند يا ال اقل فقط زماني   
 از نام آنها استفاده مي شود كه همان عده ي بيشماري كه به نوكران بي چون و چراي دستگاه سانسور بدل شده اند و خود نمي دانند ، براي 
دادن پزهاي روشنفكري ، از آنها بعنوان هنرمندان واقعي نام ببرند ، غاقل از اينكه اين بيشماران با بها دادن به دستگاه سانسور در حذف اين               
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كالوس من ، نويسنده ي ضد فاشيست آلماني در دوران تبعيد ، رماني نوشت          . بگذاريد يك مثال ديگر بزنم    . دسته شريك جرم بوده اند   
گروندگنز   . نوشته شده است   " گوستاو گروندگنز "اين رمان بر اساس زندگي واقعي يك هنرپيشه ي بسيار تواناي آلماني بنام       " . مفيستو"بنام 

زماني كه هيتلر به قدرت رسيد و بسياري از همكارانش كه      . پيش از تسلط فاشيسم هيتلري بر آلمان ، حتي تمايالت چپ گرايانه داشت    
او اما ماند ، چون معتقد بود مي توان در همين نظام نيز كار كرد و آلوده نشد ، چرا        . ست بودند ، آلمان را ترك كردند  هنرمندان ضد فاشي

او حتي پس از به قدرت رسيدن هيتلر توانست چند تن از          . كه مرتب مي گفت ، من فقط يك بازيگرم وكسي به من كاري نخواهد داشت      
اما به مرور زمان رژيم فاشيست هيتلر كه يكي از راههايش براي جلب اذهان عمومي ، نشان دادن   .  دهد همكاران يهودي اش از آلمان فرار  

اين . شيفتگي به هنر بود، بتدريج با دادن پست و مقام به گروند گنز ، او را به يكي از عومل خود و به ابزاري براي تبليغ تفكر فاشيستي كرد            
 خودمان مي اندازد كه در حساسترين شرايط اجتماعي با دادن تعريفي سراپا غلط از حرفه شان ، عمال به   رمان مرا بياد بسياري از هنرمندان

 . ماندن اين رژيم و عادي بنظر رسيدن استبداد ياري رساندند و مي رسانند    
يسم بودند ، نيم ديگر آثاري بودند كه در زمان هيتلر نيز تنها نيمي از آثار هنري در جهت تبليغ فاش. نكته ي ديگري را نيز در نظر بگيريد 

اگر تاريخ ثبت نمي داشتند ، نمي شد حدس بزنيد كه در زماني         موضوع آنها نه تنها هيچ ربطي واقعيتهاي موجود در آلمان نداشت ، بلكه       
رر بود و يك دنياي      يعني موضوع آنها كامال بي ض . ساخته شده اند كه در اين كشور فجيع ترين جنايات بشري انجام مي گرفته است       

آثاري از اين دست ، هر چند مستقيما تبليغاتي نبودند ، اما بدليل بي اعتنايي به فشار    . مقدس ، با مشكالتي قابل حل در آنها اراإه مي شد 
 و    دو زن نمايش من كه يكي در ايران است     . هاي موجود ، در ساختن يك چهره ي بظاهر متمدن از فاشيسم نقش مهمي بازي كردند   
 ".هر چند اندك ، اما هنوز هستند "ديگري ناچار به ترك ايران شده ، هر دو جزو آن گروه معدود هنرمندان معترض هستند كه   

 
اين شيوه . كارهاي شما بويژه همين كار آخر ، در ارتباط با موقعيت زنان ايران، هم رو به داخل دارد و هم رو به خارج :هشت مارس 

ان ايراني ناشي از چيست؟ آيا موقعيت زنان در خارج را كماكان تحت تاثير تضادهايي مي بينيد كه زنان در ايران  نگرش شما به موقعيت زن
 گرفتارش هستند؟

 
ما از سرزمينمان بارهايي را بر دوش كشيده و با خود  .  سال است كه در تبعيد زندگي مي كنيم ١٧ما بطور متوسط .  صد در صد   :نيلوفر 

ما در ايران هر روز      . يم و زخمهايي بر جان و روان داريم كه هنوز بر ما سنگيني مي كنند و تا زمانيكه وجود دارند ، تازه اند           بدينجا آورده ا 
در عين حال هنوز نگران سرنوشت سرزمينمان هستيم و آرزوي ايراني    . زندگي مان در رودررويي با خشونت و جهل و فشار  گذشته است  

 و همچنين رسيدن زنان به حقوق بر حقشان را در دل داريم و براي اين هدفها تالش مي كنيم و تا زمانيكه چنين  آزاد و دور از جهل و ستم 
 . است ، وظيفه مان اين است كه دردهاي مشترك را فرياد كنيم و ساكت ننشينيم  

 
در كارهاي شما جاي زنان غير . قشار مياني هستند زبان تئاتري شما و يا بهتر بگوييم زنان نمايشهاي شما عمدتا زنان روشنفكر ا :هشت مارس 

آيا اين مسئله ناشي از عدم دسترسي شما به اين اقشار و طبقات است و يا فكر مي كنيد . روشنفكر و همچنين اقشار تحتاني زنان خالي است
 مسئله زنان فعال توسط همين بخش از زنان روشنفكر اقشار مياني طرح مي شود؟

 
ه ي حساسيتي كه به هر نوع بي عدالتي دارم و با وجود اينكه آرزويم اين است كه جامعه اي داشته باشيم كه در آن از هيچ       با هم :نيلوفر 

انساني حق زندگي در يك رفاه نسبي مادي و معنوي دريغ نشود ، اما بعنوان يك هنرمند وظيفه ي خودم مي دانم كه در مورد آنچه مي  
شما اگر زندگي مادي مرا در نظر بگيريد ، خواهيد ديد كه براي اينكه بتوانم كار        . نچه كامال نمي شناسم  شناسم بنويسم و نه در مورد آ

هنري ام را ادامه بدهم ، بسيار سخت زندگي مي كنم ، اما واقعيت اينست كه جايگاه فكري ام در بقول شما اقشار مياني است و اين قشر را       
از سوي ديگر مخاطب من نيز بيشتر از اين قشر است و      . يت حرفش با عملش ، خوب مي شناسم با همه ي تضادهايش ، تزويرهايش ، ضد  

 مهم ديگر اجتماعي و سياسي ، اين قشر    و مسائلله ي زنئهمانطور كه خودتان نيز اشاره كرديد ، بيشترين نيرو را براي پرداختن به مس     
 . ه آرمانهاي انساني نيز از سوي همين قشر انجام شده است  صرف كرده و در عين حال ، بزرگترين اشتباهها و خيانتها ب
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با سه قطعه مختلف “ روياهاي آبي زنان خاكستري“ در مورد سبك هنري تان سوال دارم و بعنوان زمينه سوال، در نمايش :هشت مارس 
عني زندگي دو زن هنرمند در ايران و اين سه بخش مختلف ي. نمايش روبرو هستيم، يعني با يك موضوع يا حكايت واحد سر و كار نداريم

 چه ارتباطي با هم داشتند؟  و چرا اين دو بخش از اين دو نمايشنامه ي بسيار معروف؟“ مده آ“ ، و “در انتظار گودو“ خارج ، 
 

 ، كامال به قصد    ساعت است ، تشكيل مي دهند٢ دقيقه از نمايش را كه زمان كل آن ٢٥ سه قطعه اي كه نام برديد و در مجموع  :نيلوفر 
مده . شايد الزم باشد توضيح بدهم كه در اين نمايش ما با برشهايي از مقاطع مختلف زندگي اين دو زن بازيگر روبروييم     . انتخاب شده اند  

اري  از بكت بدين دليل انتخاب شده اند كه اوال يادآور يك دوران درخشان ك         " در انتطار گودو   "آ بروايت داريو فو و بخش كوچكي از    
اين دو زن در حرفه ي بازيگري و يادآور خاطرات مشترك كار آنها بر روي صحته هستند و از سوي ديگر از آنجا كه هر دو قطعه ي       
نمايشي بنوعي نگاهي معترض به پيرامون خود دارند ، ما را با روحيات اين دو زن كه اين موضوعات  را براي كار خود انتخاب مي كرده               

زندگي در يك سيستم مردساالر و ايستادن در مقابل اين سيستم ، به بهاي گذشتن از بسياري از منافع شخصي و            . كند اند، آشنا تر مي   
دلبستگيها ، روبرو بودن با جامعه اي بي تفاوت كه ترجيح مي دهد چشمانش را در برابر بي عدالتي ببندد ، اما منافع شخصي اش را از دست        

ي نمايشي هستند و بهمين لحاظ با حسهاي اين دو زن و با خط اصلي نمايش ، همخواني دارند و آن را تكميل          مو ضوع اين دوقطعه   ... ندهد 
بروايت سارتر است و در پايان نمايش ، در زماني كه اين دو زن           " زنان تروا "اين همخواني با قطعه ي سوم كه دو دقيقه از قطعه ي      . مي كنند 

كه در حقيقت مانيفست اين دو زن نيز هست از بازي با واقيعت زندگي و تفكر آنها يكي مي  " ان تروازن. "پير شده اند به كمال مي رسد 
 : اگر خاطرتان باشد ، جايي است كه اين دو زن دوصدايي آن را اجرا مي كنند و چنين آغاز مي شود      . شود 

 اما شما اي جاودانان خطا مي كنيد ... 
                                             مي كرديدمي بايد مارا در زمين لرزه اي نابود 

                                           ي آوردآن هنگام هيچكس نامي از ما بر زبان نم
 افتخار ما

 تو بي عدالتي ابلهانه ي شما را خواهد شناخ   
  زيرا كه شما خود 

 مدتها از آن پيش مرده خواهيد بود 
 همچنان كه ما

 بزرگترين شوربختي من و آخرين آنهااينك 
 مرا از ديارم جدا مي كنند و شهرم غرق در آتش است                 

                                          .... 
ارد و در    اين متن زمان و مكان ند. اين گفته ها را شايد اين دو زن از زبان تمامي تبعيديها و حذف شدگان سيستمهاي فاشيستي مي گويند       

روحيه ي معترض اين دو زن است و شايد نقشي باشد كه قرار است روزي در پيري بازي كنند و شايد هيچكدام       عين حال دقيقا مصداق
پس توجه مي فرماييد كه استفاده از اين متنها به چندين دليل بسيار مهم و بدليل معناي چند پهلويي كه  . نباشد و در عين حال همه آنها باشد 

، چگونه در    ) شايد اگر اين متنها هر يك جداگانه اجرا شوند، ديگر اين تاثير چند جانبه را نداشته باشند            ( چارچوب اين نمايش مي يابند     در
اين شيوه اي است كه در تئاتر مدرن كه        . خدمت خط اصلي نمايش  قرار مي گيرند و در عين حال معناي خودشان نيز غني تر مي شود       

مي كند ، بلكه به برشهايي از زمان و وقايع مي پردازد و آنها را چون پازل در اختيار تماشاگر قرار مي دهد ، تا تماشاگر      داستان تعريف ن
 . فعال شود و اين پازل ها را در كنار هم بگذارد و آن طرحها را تكميل كند ، به اشكال گوناگون تجربه شده و مي شود         

 
كار آخر نمونه ي برجسته اي بود از تلفيق هنر و مسائل اجتماعي كه انسانها درگيرش هستند، بعالوه كارهاي شما، بويژه اين  :هشت مارس  

 اين سبك كار را چگونه توضيح مي دهيد؟.  اجتماعي معيني دارند–كارهاي شما پيام سياسي 
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ثارشان مطرح كرده اند ، معضل مشترك انسانها در بهترين هنرمندان دنيا آنها هستند كه آنچه در آ.  بنظر من اصال هنر يعني همين  :نيلوفر 
هنرمند همواره در كنار آنهايي قرار دارد كه       . نگاه هنرمند ، اما نگاه اكثريت نيست    . مقاطع مختلف تاريخي از نگاه هنرمندانه بوده است    

هنرمند اما با هر .  چرا ي اين يا آن انديشه است  كثريت ، دنباله روي بي چون و  ا. تحت ستم قرار گرفته اند و در موضع اقليت قرار داشته اند   
هنرمند آن روح معترض نا آرام انسان است كه نگاهش همواره با روحيه      . مي قرار داردئگونه دنباله روي و روحيه ي سلطه جو در نبردي دا 

 مي كند و مطلق بيني را بزير عالمت هنر به هر آنچه مطلق پنداشته شود ، شك. ي شخصيت پرستي و ديكتاتور پروري در تضاد قرار دارد   
البته تعريفي كه من از هنر دارم ، نيز بهمان نسبت تعريف مطلقي نيست و هنرمندان ديگري نيز وجود دارند كه شايد     . سوال مي برد 

آنچه در باال گفتم تعريف  . ي گوناگوني وجود دارد  ) شاخه ها(بهمين دليل نيز در هنر ژانرها  . تعريفشان از حرفه شان كامال با من فرق كند  
 .من است از معناي كارم 

 
 تا حاال برايتان پيش آمده كه تاثير اجتماعي كارتان چيزي خارج از آن چيزي بشود كه قصد داشتيد؟ :هشت مارس 

 
 ماندگيهاي فرهنگي و من از همان زمان كه كارم را آغاز كردم ، كامال برايم روشن بود كه از آنجا كه در كارهايم عقب .  خير  :نيلوفر 

چرا ! هيجانهاي نينديشيده به نقد كشيده مي شوند ، و بسيار رك و صريح هم به نقد كشيده مي شوند ، براي خودم دشمن خواهم تراشيد 
ر پيش   همچنين از اينكه آينه اي د . كه ما بسيار سخت مي پذيريم كه آنچنان كه ادعا مي كنيم فهميده و بي تعصب و اهل انديشه نيستيم       

نا سالمتي سراسر فرهنگ و تاريخ ما صرف اين شده كه واقعيت ما  . رويمان گرفته شود ، تا خود واقعي مان را ببينيم ، نيز خوشمان نمي آيد 
و  من در كارهايم اين پرده هاي را به كنار مي زنم    ! در پشت پرده هاي ضخيم پوشيده بماند و حتي نزديكترين كسانمان نيز آن را نشناسند   

بعد از اين حد هم فراتر مي رود و آنها كه          . يا بدش مي آيد و يا خوشش مي آيد     . در نتيجه دو عكس العمل در تماشاگر بوجود مي آيد     
يعني شاخك هاي حسي تماشاگر آنقدر تحريك مي شود كه مي خواهد . بدشان مي آيد با آنها كه خوششان مي آيد وارد بحث مي شوند 

از اين نظر كه موضوعي كه كارم مطرح مي كند ، قصد       . كارهاي من تماشاگر بي تفاوت نمي خواهد   . بازگو كند   حسهايش و نظراتش را  
نسبت به مقوالت وا دارد ، فكر ) چه مثبت و چه منفي(دارد يك بحث بوجود بياورد و انسانها را به فكر كردن و عكس العمل نشان دادن  

، نظر ديگري " چقدر قشنگ بود"ن كاري كه همه از آن خوششان بيايد و به جز جمله ي كوتاه  به گمان م . مي كنم كارم موفق بوده است 
 . از تماشاگر نطلبد ، كار موفقي نيست  

 
.  سياسي هستند از كارهاي شما استقبال مي كنند–اغلب ، حتي كساني كه مخالف ديدگاههاي شما در مسائل اجتماعي  :هشت مارس 

 يد؟خودتان علنش را چه مي دان
هنر است و  چون به گمان من اين خصلت.  اگر واقعا اينطور باشد كه شما مي گوييد ، بايد بسيار از اين موضوع خوشحال باشم        : نيلوفر 

نه اينكه الزاما   . شكل هنرمندانه ي برخورد با پديده ها ، كه حتي كساني كه با محتواي موضوع توافقي ندارند را به خود جلب مي كند    
ها را تغيير بدهد يا گفته هاي خودش را با آنچه آنها دوست دارند بشنوند ، تطبيق دهد ، بلكه از اين لحاظ كه از موضع روشنگرانه        نظرات آن

اما واقعيت  . حزبي به نفي يا طرح معضلي مي پردازد -و هنرمندانه به موضوع پرداخته شده باشد ، نه از موضع كسي كه به قصد تبليغ سياسي 
در كنار آنچه شما مطرح كرديد ، عده اي نيز وجود دارند كه پرداخت هنري نمايشنامه هاي مرا دوست دارند ، اما بدليل اينكه           اين است كه  

نظراتم را كه در تقابل با تزوير دوم خرداديها و شيفتگي بخش عظيمي از روشنفكران به اين تزوير قرار دارد ، مطرح مي كنم ، بقول                     
در حاليكه كارهاي من همه را با هر طرز تفكري كه باشند به جدل و گفت و گو مي خواند و  . كرده اند " كوتباي"خودشان كارهاي مرا 

 .تنهاي براي عده ي خاصي نوشته و اجرا نمي شود
 

بر   شما در نمايشهاي قبلي سعي كرده ايد از حضور فرهنگ زن ستيز حاكم بر ايران بر زندگي تبعيديان و مهاجرين پرده :هشت مارس 
 علت جان سختي مناسبات عقب مانده ي سنتي مردساالر را در روابط ايرانيان خارج از كشور ناشي از چه مي دانيد؟ . داريد
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 ايرانيان خارج از كشور نيز فرزندان همان فرهنگ ضد زن هستند كه گويي تمام مشغله ي فكري اش تعيين حد و حدود و    :نيلوفر 
آنها تمام عادات فرهنگي خود را ، حتي اگر بخشا ال اقل در حرف با آنها مخالف باشند ،           . صه شده است   چگونگي بودن و زيستن زنان خال  

از سوي ديگر نمي توانند اين واقعيت را تحمل كنند كه زنان ايراني در خارج از كشور بدليل اينكه در   . در عمل با خود به اينسو آورده اند 
آنها پيشرفت زنان را نوعي توهين   .  انساني هستند ، توانسته اند به جلو بروند و روي پاي خود بايستند  اين جوامع از نظر قانوني داراي حقوق 

از سوي ديگر واقعيت    . به مردانگي خود تلقي مي كنند و حس مي كنند اخته شده اند ، چرا كه ديگر نمي توانند به اين زنان امر و نهي كنند        
زبان به دليلي سرخورده مي شوند، براي حفاظت خود بيش از پيش به عادات و سنتهاي هزاران ساله كه          نشان داده كه كساني كه از جوامع مي    

بخش عظيمي از آنها ضد انساني است ، مي چسبند و اين عادات را با تعريفهاي سراسر مخدوش و بنام دفاع از هويت ايراني در اينجا هم    
 فرزندان خود نيز تحميل مي كنند ، كه البته آنها نه تنها اين تعريفهاي عقب مانده را نمي   گاه حتي شديدتر از زماني كه در ايران بودند، به 

پذيرند ، بلكه با آن به مقابله نيز بر مي خيزند و مي گويند ، اگر فرهنگ ايراني اين است ، ما اصال ايراني نيستيم ، در حاليكه اگر تعريفي                
.  ، آنها ديگر اينگونه از آنچه بعنوان فرهنگ ايراني بر آنها تحميل شده ، فراري نمي بودند   انساني و جهانشمول به فرزندانشان مي دادند

بخش ديگري از نوجوانان نيز متاسفانه به بازتوليد شكل قلدرمآبانه و ضد زن رفتار پدرانشان دست مي زنند و در نتيجه از سوي جامعه                   
  .پذيرفته نمي شوند

 
مند تا چه حد خود را محدود به طرح موضوع زنان مي كنيد و چقدر بعنوان يك انسان طرفنظر از  شما بعنوان يك هنر :هشت مارس 

 جنسيت به مسائل كلي جامعه نظر داريد؟
 

پس خودم را به چيزي محدود نمي   . يك هنرمند ، اگر خودم را بهر دليلي محدود كنم ، كار اشتباهي كرده ام    ببينيد ، من بعنوان :نيلوفر 
ل ديگر اجتماعي  ئدر آن دسته نيز كه به مسا . له ي زن پرداخته اند و مي پردازند ئقعيت اين است كه بسياري از نمايشهاي من به مسوا. كنم 

له ي زن يكي از پيچيده ترين معضالت تاريخ اين سرزمين    ئدليلش اين است كه مس . له ي زن نمود روشني داشته است ئمي پردازند ، باز مس  
بعنوان يك هنرمند زن كه خودم هم با اين موضوع هر روز زندگي ام درگيرم ، حق دارم كه از اين جامعه بپرسم ، با اين                   بوده و هست و من   

من . مسإله مي خواهي چه كني و به چه حقي ابتدايي ترين حقوق را از بيش از نيمي از مردم كشورت را قرنهاست از آنها سلب كرده اي 
 اسالمي ندوشن در مورد زنان شاهنامه سخنراني داشته و گفته شاهنامه نه تنها ضد زن نيست ، بلكه تمامي        اخيرا در جايي خواندم كه دكتر 

آيا شما مي دانيد ايشان مثبت بودن را چگونه تعريف مي كنند ؟ ايشان مي فرمايند ،  . زنان آن بغير از سودابه ، شخصيتهاي مثبتي بوده اند  
آيا اين خود توهين آشكاري  (ن فداكاريها كرده اند و مرتب عاشق و شيفته ي مردانشان بوده اند و مردانه    مثبت به اين دليل كه براي مردانشا

متوجه عمق فاجعه هستيد ؟ آقاي ندوشن ناسالمتي يكي از با سوئد ترين    . با مردانشان همكاري و از آنها حمايت كرده اند) به زنان نيست ؟ 
 چنين كسي نيز مقام زن را در قرباني بودن و زاده شدن براي فداكاري در راه مرد ببيند ، يعني به             وقتي حتي. روشنفكران آن سرزمين است  

مورد زنان كه مي رسد از ابله ترين موجودات ممكن نيز ابلهانه تر سخن بگويد و تازه گمان كند دارد در مورد زنان، مثبت حرف مي زند ،       
مي آييم كه بوضوح و بدون اينكه قبحي در اين كار ببيند ، زنانش را مفعول ، قرباني و         تكليف بقيه چيست ؟ آري ما از چنين سرزميني  

پس اگر من هنرمند كه زن هم هستم در مقابل اين انديشه ي قرون وسطايي كه حتي از سوي باصطالح   . انسان درجه دو مي خواهد 
ه كسي بايد اين كار را بكند ؟ از سوي ديگر من در كارهايم            انديشمندان ما نيز حمايت و ترويج مي شود ، عكس العمل نشان ندهم ، چ       

ديگر نمي خواهند در نقش قرباني و مادر فداكار و همسر نمونه بدنيا  ) وجود دارند و كم هم نيستند  (بدنبال رد پاي زناني مي گردم ، كه 
 حق انتخاب و تصميم گيري را براي خود مسلم مي دانند و   آنها مي خواهند در اجتماع فعاالنه حضور داشته باشند ،. بيايند و از دنيا بروند 

نكته ي ديگر اين كه من از موضع قرباني سخن نمي گويم و هرگز نيز نه در كارهايم و نه   . مي خواهند سرنوشت خود را در دست بگيرند 
زماني كه بيش از نيمي از جمعيت خودش را      ل كلي اين جامعه هم تا   ئمسا. در زندگي ام حاضر به پذيرفتن نقش قرباني نبوده ام و نيستم    

هر كس هم كه از آزادي و دمكراسي حرف    . ناقص القعل ببيند و در نتيجه به ميزان درك و شعور خودش توهين كند ، حل شدني نيست      
 . ندارد  بزند ، اما نگاهش به زن عقب مانده باشد ، به گمان من يا دارد دروغ مي گويد و يا اينكه دركي از اين واژه ها         
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 نقش هنر و بويژه تئاتر را در جامعه چگونه مي بينيد؟ بعبارت ديگر شما در كار هنري تان به چه چيزي مي خواهيد پاسخ :هشت مارس 

 دهيد؟
 

 در دنياي هنر ناممكن ،  .  هنر براي من كاوش و نقد خالقانه ي هستي انسان و پديده ها ست و شك در هر آنچه مطلق ديده شود       :نيلوفر 
اينها همه تنها از طريق تسلط بر ابزار كار يعني بكارگيري حس زيبايي شناسانه و نيروي     . ممكن مي شود و آنچه هست محتاج تحول و تغيير 

هنر با هر تفكري كه گمان كند جواب نهايي را براي معضالت هستي يافته و نماينده ي حقيقت     . تخيل و خالقيت ، امكان بروز مي يابد  
در  . جذابيت تئاتر براي من در اين است كه زنده اجرا مي شود و با مخاطب وارد ارتباط مسقيم مي شود  .  ناهمخوان است مطلق است ،

جامعه اي كه از يك فرهنگ غني برخوردار باشد ، ديدن آثار هنري ، جزإي از زندگي انسانهاست و بهيچوجه يك تجمل به حساب نمي   
ي الواقع آن بخش خالقه ي خود اوست نداند ، به گمان من دچار فقر فرهنگي است و لطمه اي كه مي  جامعه اي كه قدر هنر را كه ف. آيد 

 . خورد ، غير قابل انكار است   
 

سوال آخرم اين است كه زنان هنرمند در تبعيد با يكديگر تماس دارند و آيا ضرورت تشكلي از زنان هنرمند تبعيدي را  :هشت مارس 
 ) زنان هنرمند ايراني انگشت شمار هستند ، با اين حال اغلب يكديگر را نمي شناسند و از كارهاي يكديگر بي خبرنديا اينكه(حس مي كنيد؟ 

 
 

 زنان هنرمند در اينجا بسيار پراكنده اند ، اما گمان نمي كنم اين به اين معني باشد كه از كارهاي يكديگر خبر نداشته باشند و يا              :نيلوفر 
 يكي از موانع شكل گيري چنين تشكلي اما شايد بيشتر اين باشد كه هنرمندان انسانهاي تشكل گرايي نيستند و خصلتا             .تعدادشان كم باشد    

نكته ي ديگر اينكه تعداد زنان هنرمندي كه به        . نمي خواهم ارزشگذاري كنم كه اين خصلت درست است يا نه         . بيشتر فردگرا هستند 
 . راستش خود من هم تاكنون به چنين چيزي فكر نكرده بودم . ، زياد نيست  ضرورت تشكيل چنين تشكلي واقف باشند  
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