
                                       گفتگو با نيلوفر بيضايي
 )٢٠٠١، پاييز  “ويژه تئاتر “چاپ شده در (                                       

 
ان   تا كنون چند اجرا داشته و آيا از همه ي آنها راضي بوده ايد؟ استقبال تماشاگر    “ سه نظر درباره ي يك مرگ “نمايش : ويژه تئاتر 

 چگونه بوده است ؟ در كدام شهر بيشتر؟   
 

 كه بر اساس نوشته ي خانم مينا اسدي آن را تنظيم و كارگرداني   “ سه نظر درباره ي يك مرگ „ نمايش جديد من  :نيلوفر بيضايي 
استقبال . اهد شد در شهرهاي فرانكفورت، هامبورگ و برلين اجرا داشته و هفته ي آينده نيز در شهر كلن اجرا خو  ام، تاكنون  كرده

تماشاگران از اين نمايش بسيار مثبت بوده و به قول بسياري از تماشاگران كارهايم صميمي ترين كار من و در عين حال آغاز مرحله اي  
ز   اگر ا  . البته اينها كه مي گويم همه نقل قولهاي برگرفته از نظرات تماشاگران است    . جديد در فرم پردازي و بلحاظ تكنيك كاري است 

از جمله (خودم بپرسيد ، از آنجا كه اين كار يكي از سخت ترين كارهايم بود و بيشترين بدشانسي ها در حين تمرينها بر سرمان آمد         
ناچار شدم از بازيگر       .  روز مانده به اجرا كه منجر به حذف او از كار شد      ١٠شكستن دست يكي از بازيگران اصلي ، خانم حميدي، درست    

 روز آخر كه مهمترين مرحله ي ١٠سل زندگي مي كند، بخواهم كه به جاي او بازي كند ، و اين يعني درست در ديگرم كه در كا 
، هنوز حس واقعي   )  ساعت با بازيگر جديدم تمرين كنم تا به اجرا برسد     ١٦تصحيحات و شكل گيري نهايي كار است ، ناچار شدم روزي       

شايد بدانيد كه اين هشتمين كار من است و من در اين سالها هر            . انم بگويم كه بسيار خسته ام  فقط مي تو . ام را نسبت به اين كار نيافته ام     
يعني در هنگام اجراي يك كار ، متن    . سال يك كار جديد بروي صحنه برده ام كه حدود يكسال بصورت گشت اروپايي اجرا شده است         

در ضمن در نشريات گوناگون نيز بطور مداوم          . ار جديد را آغاز كرده ام    كار بعدي را نوشته ام و هنوز اجراها تمام نشده ، تمرينهاي ك           
مشكل بي پولي، پراكندگي همكاران و خستگي راه را نيز كه به اينها اضافه كنيم ، خواهيم ديد كه       .  مطالب تاتري و غيرتاتري نوشته ام    

ز حد تماشاگران بخصوص در فرانكفورت و هامبورگ، خستگي      با اينهمه استقبال بيش ا . چگونه شرايط سخت كاري ما را از پا مي اندازد      
 . كار را تا حدودي از تن ما بدر آورد    

 
 .خالصه اي از داستان نمايش برايمان بگوييد   : ويژه تئاتر 

 
ژهاي  داستاني به شيوه ي مرسوم ندارد ، بلكه صحنه ها بصورت كال   اين نمايش از پنج تابلو تشكيل شده است و خط :نيلوفر بيضايي 

 آغاز مي شود و در تابلوهاي بعدي نيز به موقعيت زنان بظاهر “حوا“از مكالمه با  . نمايشي در يك خط اصلي بيكديگر مرتبط مي شوند 
مدرن امروزي بسط پيدا مي كند كه در تفكر و رفتارهاي اجتماعي ، كامال سنتي عمل مي كنند و در عمل به تحكيم روابط سنتي موجود  

 كه مينا اسدي بسيار به آن مسلط است، استفاده شده است و من نيز در فرم و پرداخت         “طنز “در زبان اين نمايش از عنصر     . د ياري مي رسانن
تالش كرده ام تا با اضافه كردن صحنه هاي تصوير ي و اراإه ي برداشت خودم از اين نوشته در يك ساختار نمايشي ، به انتقال حسي حرف          

 .نمايش كمك كنم
 

  آيا اين نمايش در روال نمايشهاي قبلي شماست؟ همان فضا را دارد؟    :اتر ويژه تئ
 

من در نوشته  .  اين نمايش يك تفاوت اساسي با نمايشهاي ديگرم كه اكثر قريب به اتفاق آنها را خودم نوشته ام ، دارد  :نيلوفر بيضايي 
در متن   .  گو به اجبار“نه“ زنان معترض   . ه و رايج را بر نمي تابند   چارچوبهاي از پيش تعيين شد هايم بدنبال رد پاي زناني مي گردم كه آن 

زناني كه خود به تقويت ساختارهاي مردساالرانه كمك مي كنند و در مقابل      . مينا اسدي اما دقيقا به آن نگاه اكثريت پرداخته شده است 
دش را بعنوان نويسنده در اين پرداخت دخالت نداده          ويژگي متن خانم اسدي در اين است كه نظر و نگاه خو       . همجنسان خود مي ايستند 

در اين مسير مثالهايي كه نمايش نشان مي دهد، به سطوح ديگر اجتماعي . است ، بلكه آن شكل موجود را بدون دستكاري بازسازي مي كند    



براستي چند درصد زناني كه      .  مطرح مي شود“مدرنيته“ و “سنت“در اينجاست كه بحث  . و حتي به زنان روشنفكر نيز قابل تعميم است 
چرا نياز به تاييد شدن از جانب مردان و اين حس   . مدافع حقوق زنان هستند ، با يكديگر همبستگي دارند و از يكديگر حمايت مي كنند 

، كما اينكه  خود كم بيني تاريخي ، حتي در زنان آگاه ما نيز موجود است؟ اينها سواالت ديگري است كه تماشاگر زيرك بدانها مي رسد    
 بسيار بهتر توانسته اند با كار ارتباط برقرار كنند و اين    “عادي“البته بر خالف انتظار ما تجربه نشان داد كه زنان  . تاكنون نيز چنين شده است

 شهر تشكيل   “روشنفكران “براي مثال در برلين كه اكثر تماشاگران ما را      . مورد را در تحليل خود به سطوح اجتماعي ديگر نيز بسط دهند         
ل ديگر معضالت ما نيستند و ما اينها را حل كرده ايم ، در حاليكه اين ادعا خالف  ئ مي شد كه اين مسارمي دادند ، مرتب از سوي آنها تكرا

ا شكل  بسياري از سنتهاي غلط و ضدزن جامعه ي ما در جوامع روشنفكري نيز بهمان روال سابق بازتوليد مي شوند ، منتها تنه . واقعيت است
 .عوض كرده اند و در هسته ي اصلي همان هستند كه بوده اند  

 
چيست؟ آيا بايد وجود داشته باشند ، با همه ي اشكاالتي       !) با وجود اينكه سوال جديدي نيست  (نظرتان درباره ي جشنواره ها    : ويژه تئاتر 

ا وجودشان حتي بشكل ناقص بهتر از عدم وجودشان     و بقولي آي! كه چه براي هنرمندان شركت كننده و چه براي برگزاركنندگان هست 
 است ، يا شما با اين قول مخالفيد؟ آيا فكر مي كنيد كه برگزار كننده احترام الزم را به هنرمندان نمي گذارد ؟     

 
ندان تاتر كمك  وجود جشنواره هاي تاتري به گمان من امري است كامال ضروري كه از يكسو به ايجاد رابطه ميان هنرم    :نيلوفر بيضايي 

منتها پيش شرط برگزاري هر فستيوال اين است . مي كند و از سوي ديگر منعكس كننده ي فعاليتهاي هنري ايرانيان خارج از كشور  است  
شان كه بودجه اي مشخص در اختيار داشته باشد تا بتواند از پس مخارج سفر گروههاي تاتري بر آيد و نيز بتواند به آنها دستمزدي براي كار  

ه ي هر كار چند برابر يك انسان عادي بايد نيرو بگذاريم و از تمام   ئما كه براي ار. همينطور در راه خدا نمي شود كار كرد. بپردازد 
، بگذريم ، ديگر نبايد بهيچوجه ناچار باشيم كه عالوه بر اين ضررها كه متحمل مي شويم به زير   خواستهايي كه يك انسان معمولي دارد

كه مي خواهيم براي ايرانيان كار فرهنگي كنيم؟ بسيار خب، اما اين         كه چه؟  .  برويم و سرانجام عمري بدهكار اين و آن باشيم     قرض نيز
جامعه نيز بايد سهمي را بر عهده بگيرد ، وگرنه توليدات فرهنگي خارج از كشور متوقف خواهد شد و اين بضرر هيچكس نيست جز همين              

 . رهنگي قرنها پيش خود مي بالد ، اما ايثارهاي بيدريغ فعاالن فرهنگي اش را در زمان حال ناديده مي گيرد   جامعه كه به افتخارات ف
حمايت جامعه ي ايراني خارج از كشور  از كه   . از سوي ديگر توليدات فرهنگي يك جامعه بازتاب عملكرد و هويت آن جامعه است 

توري اسالمي تشكيل مي دهد از هنرمندانش، در شرايطي كه روز بروز بر تعداد دكانداران        اكثريت آن را ايرانيان معترض به سانسور و ديكتا
هنر كه به اميد امكانات بيشتر به جمهوري اسالمي روي خوش نشان مي دهند و عرصه را بر فرهنگ ورزان واقعي تنگ تر مي كنند ، بيش  

ي در تبعيد ، در جايي كه بيش از سه ميليون ايراني خارج از كشور نياز به     بعبارت ديگ توقف فعاليتهاي فرهنگي و هنر . از پيش اهميت دارد 
جامعه اي   . حفظ ارتباط با زبان مادري را حس مي كنند و نگران سرنوشت مملكت خويشند، تنها مايه ي شرم براي اين جامعه خواهد بود  

و از آن پشتيباني نكند، به قول غالمحسين ساعدي، عمال به       كه هنرمندان خود را كه منعكس كننده ي صداي معترض او هستند ، قدر نداند       
 .دست مي زند“ خودكشي فرهنگي„يك 

مهاجران هنرمند ي كه از ميهن اسالمي گريخته اند چون نخواسته اند زير بار      نظرتان درباره ي هنرمندان تبعيدي يا   : ويژه تئاتر 
و اخيرا تعدادشان هم بسيار زياد شده است ،    (!) م رژيم الس مي زنند   سانسورگران بروند ولي در خارج با عوامل دست سوم يا چهار    

 چيست؟
 

تبعيد ، يعني دوري بالجبار از موطن     . عمر تبعيد ما بسيار طوالني شده است  . بسيار متاسفم .  بنظر شما چه بايد باشد   :نيلوفر بيضايي  
بسياري ماندن در اين زندان و ايستادن بر پرنسيبها كه     . ماند   از جايي كه مخاطبت و دلبستگيهايت در آنجاست، به زندان مي   ،خويش

در نتيجه بتدريج  . مهمترين آن اعتقاد به آزادي بيان و انديشه و آرزوي برقراي عدالت اجتماعي در ايران است را تاب نمي آورند            
اما چون نياز جمهوري  .  اي براي كار خواهند يافت  پرنسيبهايشان را يكي يكي به زير پا مي گذارند با اين گمان كه در ايران امكان دوباره           



اسالمي به آنها تنها در همين حد است كه شكست آنها را ثابت كند و بگويد ، ديديد اينها هم ما را پذيرفتند، از آنجا نيز سرخورده مي   
 .برايشان متاسفم . غير ممكن استمي خواهند هم موقعيتي در آنجا بدست آورند و هم موقعيت اينجا را از دست ندهند و اين    . شوند 
 

كه مي شود با هنرمنداني چون ملينا كوري مقايسه كرد، نام بيريد و اگر صد در صد مثل او و       ) ايراني در تبعيد  (چند هنرمند را : ويژه تئاتر 
 امثال او عمل نمي كنند ، دليلش چه مي تواند باشد ؟  

 
هستيم، اين امكان كه كسي ، حتي مستعدترين ما به شهرت جهاني آنچنان كه ملينا    “ سومي جهان „از آنجا كه ما تبعيديان      :نيلوفر بيضايي  

اما قابل قياس بودن نقشي كه برخي از هنرمندان تبعيدي ما در تاثير گذاري بر افكار           . مركوري از آن برخوردار بود برسد ، تقريبا صفر است        
 در ايستادگي در برابر زور و ديكتاتوري حاكم بر ايران ، ما نيز مسلما در تبعيد      عمومي مي توانند بر عهده گيرند و بلحاظ سر سختي شان  

نادر نادرپور، غالمحسين ساعدي، مهشيد اميرشاهي، مينا اسدي ،  اسماعيل  : بگذاريد چند نام را از ميان اينان برگزينم   . كساني را داريم 
 ... مت آزرم ، پرويز صياد ، هادي خرسندي ، نع) تا چند سال پيش(خويي 

 
 
 
 
 
 


