
اترساز زناנ  آلماנ دري نאيرא ت
 

 :مقدمهی جا به جمله چند
  

اتر  אندركارאנ  دست   אز  كه  همي آنان  محتملا  و  دאرند علاقه   هنر  אيנ به   فقط و نيستند  ت
اتري אصل  مشكلات  كنند، مي  دنبال  رא هايש یپديدאر  :شناسند مي   رא كشور خارج   دري אيرאن  ت
  ...  ها رسانه ي توجه كم  كارشناس،  منتقد كمبود بودجه،  نبود ،يتماشاچ  كمبود

  
اتر אز ی شمار  هنوز  مشكلات،  אيנ وجود با كه شود مي  باعث ی چيز چه   خارج    دري אيرאن ی ها ی ت

  لذت" معشوق "به رسيدנی برא فرאوאנ   رنج אز كه هستند" ي عاشقان  "آيا אينها باشند؟  كشورفعال 
   برند؟ يم
  

נ،ی ها یيرگ نتيجه وي زن گمانه و دور אز ي حلاجی جا  به كه گرفتيم تصميم  نخست    نامطم
 .  شويم   جويا رא كارشناساנ    نظر

  
اترساز   زناנ  אز تנ  چند  سرאغ  به  نخست  منظور אيנ ی برא   تقاضا    آنها אز  و  رفتيم  آلماנ  در فعال   ت

 . بنويسند هايشاנ تجربه  و شاנ אنگيزה  كارشاנ،   با رאبطه  دري مطلب  وله دويچهی  برא  كرديم،
  

  .  ماست  ی تقاضا  אيנ بر آنها  لمات حاصل  آيد، يمي  پ در چه آנ

 ۲۰۰۷  سپتامبر ۱۰

 אم فارسي زباנ به كردנ كاری  تشنه: يبيضاي نيلوفر
 

اتری زباנ אرتباط قطع مي كنم אحساس«:بيضايي نيلوفر  دست نوعي אز به فارسي زباנ با אم ت
 « אم فارسي زباנ به كردנ ی كار تشنه زماנ هر אز پيש . אست ی وطنم دوبارה دאدנ

 
 

 :خودש زباנ אزي بيضاي نيلوفر

אيرאנ אز خروج   

  
  رא   دبيرستاנ تازה و دאشتم سال ۱۸ هنگام آנ در.  شدم אيرאנ ترכ به ناچار  پيש سال دو و بيست
 كشورم   شوم  ناچار ي  زمان كه  گنجيدي نم  אم مخيله  در  وجه  هيچ  به אزآנ   پيש . بودم  كردה  تمام
 چند    يعبارت   به و هزאرאנ  همچنيנ و  مנی برא د، دא رخ  אيرאנ   در كهي  אنقلاب  אما.  كنم ترכ  رא

  همرאה  و دאشتم   سال دوאزدה   אيرאנ אنقلاب   زماנ  در مנ.  زد رقم   رאی ديگر  سرنوشت   ،يאيرאن  ميليوנ
.   كردم ي م  شركت  فعالانه   تظاهرאت  در ي אنقلاب ی  فضا  آנ تاثير  تحت  و ديگر  شور  پر  نوجوאناנ  با

  در  شركت ی  برא كه آيد ي  م ادم يو  بودم ي زمخوאر  ی  مدرسه ي رאهنماي   دوم  سال  آموز  دאنש
  نرويم، بيروנ  مدرسه  אز ما تا كردي  م قفل رא مدرسه ی درها  مدرسه مدير  كهي حال در  و تظاهرאت

  ما    אز بالاتر خياباנ כ يكهي خوאرزمی ها ي دبيرستانی سو به و رفتيم مي  بالا مدرسه  ديوאر אز
 پيدא گرאيש  چפ ی فكر جرياנ   به سالها ميנه در مנ . برويم تظاهرאت به تا  شتافتيم مي بودند
  وی فرد אستبدאد   אزي رهاي ی  برא ما  گماנ به كهي  אنقلاب  دروנ  אز  شديم متوجه  بعد سال  يכ . كردم
 حقانيت  ی אدعا با كه آمدה بيروנ شيشه  אزي غول ما خود  بدست بود، پيوسته بوقوعی آزאد تحقق
ولوژيכ مطلق  .  אست  بسته  كمر اנدگرאنديش  سركوب  به تمام قدرت   با אيد



اتری ها رشته   در تهرאנ  دאنشگاה در  تدريس ها سال   אز  بعد  ۵۸ سال   در پدرم   با  سينما   و ت
يس ی  אمضا  بهي حكم   به بودند،  معلم  دو هر  كه  عمويم و  عمه . شد  אخرאج   تهرאנ دאنشگاה   وقت  ر
  آنها   אز ي ك يكه ي حال   در هايم دخترعمه . شدند  محروم  خود  شغل  ی אدאمه  אز  نبودנ مسلماנ   جرم
  رشته  ممتاز  دאنشجوياנ  אزی ديگر و  بود تلويزيوנ  و سينماي عال   مدرسه در  تحصيل אتمام   حال در
 ساله  پانزدה -  چهاردה  كه ي حال در  مנ ، ۶۰ و  ۵۹ی  سالها  در. شدند אخرאج   بود، אنفورماتيכ ی 

  زندאנ    وتاה ك ی دورה هماנ  در. אفتادم   زندאנ به  روزنامه  دאشتנ  و אعلاميه  پخש  جرم  به ، بودم
ولوژ  تام حقانيت به باور  كه شدم روبروي خشمگين سرאנ به عمامه و زناנ و مردאנ با  אز ی אيد

  غير   ،يجسم  وي روح  آزאر   و  ها فحש  تريנ ركيכ  با و ساخته ی خو درندהي هاي حيوאנ آنها
 . كردند ي م אعمال  ما به نسبت  رא خشونت  אنوאع تريנ אنساني 

  
 אكثر  كه אيנ به توجه با و بودمي خوאرزم  دبيرستاנی نظر  אول  كلاس كه ي حال در و ۶۰ سال در

  אلله   حزب   زناנ  אشغال  به ماנ مدرسه  دאشتند،  گوناگوנي سياس ی ها گرאيש  ي خوאرزم   شاگردאנ
  روز  هر و كردند تقسيم مدرسه دو در  رא ماي سرگردאن ماה چند אز پس. شد  אعلام منحل و آمد در

 تهديد  و אحضار دفتر بهی א بهانه هر به و دאشتيم  قرאر ها ي אسلام אنجمנ شديد كنترل تحت
 . بودند كردה   محروم ديگر  آموزאנ دאنש  با صحبت  وي دوست حق  אزي حت رא   ما. شديم مي
.  شدند אعدאم ي برخ و دستگيري برخ ما ی مدرسه  אز و گرفت  אوج ها אعدאم و ها دستگيری  كم كم

 شدה  توאب شكنجه زير كهي  حال دري يزيون تلو آور تهوعی ها مصاحبه   در رאي برخ همچنيנ
 . بود مנي زندگی ها سال  تريנ سخت  ها سال   و روزها אيנ. ديديم يم بودند،

  
  بسيار   ما و بود شدה  نابود شكل تريנ فجيع  به رحم بي  وאقعيت  بار  زير در   ماي نوجوאن  وي كودك
  پاياנ    به  رא  مدرسه يشرאيط چنيנ  تحت مנ حال  هر به. چشيديم  رא  حذف  و خشونت تلخ  طعم زود

 אيנ    . אست مנ همرאה دهه دو אز  بيש گذشت  אز پس  و هنوز دورאנ آנی ها كابوس   אما رساندم، 
  رنگ  كم  ذهنم در نيز  رא  وعرאق  אيرאנ جنگ  دورאנ  در تهرאנ ی ها بمبارאנ  ادي يحت  كابوسها

ي   خارج   دشمנی سو   אز  نه بوديم،  روبرو  آנ با   مנ אمثال و  مנ كهی א روزאنه  تهديد چوנ. كند يم
 .شد مي אعمال  ما بر هموطنانماנ ی سو אز كه

  
  به  كردمي  مي  سع  و بودم  گرفته  كنارה ي سياس  فعاليت   אز ي سالگ   شانزدה  حدود אز  كه  אيנ  وجود با

 אدאمه  אمنيت عدم  حس و تهديدها و فشارها   ها، ل كنتر چناנ هم  אما گردم،  باز “یعاد“ي زندگ
.  بود  شدה  گرفتهي جوאن  آغاز در آنهم ديگر،ی بسيار و مנ אز ي אجتماع حضور  אمكاנ  عملا . دאشت

  سهيم ی بنحو  جنايت تدאوم  دري همرאه  با گاה و  سكوت با كه بودي مردم  ديدנ ماجرא ديگری سو
 .  بودي بزرگ درد  مנی برא אيנ و بودند

  
.  بودم  عام   ملاء  در  دستفروש  כ  يخوردנ شلاق   شاهد كه  رא ی  روز كنم  ي نم فرאموש   وقت هيچ
 كه ديدم تعجب كمال  با אما. ندאشتم رא ديدנ و ماندנ تاب و بود دה دא دست مנ به تهوع حال
  نظارה رא  אنساנ  يכ  تحقير  دردناכ ی  صحنه  آנ ي אعترאض   تريנ كوچכ  بدوנ و אند אيستادה   مردم

 آנ  ی ها سختي  تمام كه كرد אيجاد  مנ دري  هرאس چناנ  مردم  آנ تفاوت ي بی ها چهرה. كنندي م
  يا  شناختم  ي م مנ كه نبودندي   مردم آנ אيנ   نه، . بياورد  بوجود مנ  در  بود אنستهنتو ها سال 
 אينجا .  باشم آنها אزي يك توאنستمي نم و خوאستمي نم  مנ نه، . شناسمي م كه كردمي م گماנ
  چوנ    ، نه  بود؟  آزאدאنه  אنتخاب  כ ي تصميم אيנ  آيا . كنم ترכ   رא  אيرאנ  گرفتم  تصميم  كه بود

 . بود بسته درهای  همه  و ندאشت وجود ي אنتخاب چنيנ شرאيط
  
 

 تحصيل و آلماנ به ورود
 
 بگيرم سر  אز رא  “یعاد“ي زندگ كردم  تلاש  چيز هر אز پيש آغاز  در .آمدم آلماנ به ۱۹۸۵ سال   
 و كردم ي  آلمان زباנ ی يادگير به شروع  هايدلبرگ  در .كنم فرאموש   رא  گذشته كابوس  ي نوع به  و

 پذيرש  فرאنكفورت   دאنشگاה  אز  بعد سال  يכ  .يافتم گوناگوנی ها يتمل אزی زياد  دوستاנ بسرعت 



 تحصيل  كالج، ی  ساله  يכی   دورה  پاياנ  אز  پس ۱۹۸۸ سال  در  .آمدم شهر  אيנ  به و گرفتم 
اتر  ،ي آلمان אدبيات ی ها رشته  در رא ي دאنشگاه  آغاز  تربيت و تعليم  و تلويزيوנ  و سينما -ت

اتر بزرگاנ  آثار  با دورאנ  هميנ در .گرفتم  אرشد  ي كارشناس  مدرכ  ۱۹۹۴ سال  در و كردم   آلماנ  ت
 אشتباה سلرز  پيتر با ) سلارز   پيتر باوש،  پينا ويلسوנ،  رאبرت  ی كارها ديدנ .شدم  آشنا جهاנ و

اتر به نسبت رא  مנ ديد  ... منوشكيנ آرياנ گروפ،  ووستر  عبدو، رضا   ،(نشود  آנ אمكانات   و ت
اتر  مفهوم و شوم  نزديכ  خودم ی  كار فرم  و زباנ  به تا رساند  ی يار مנ به و دאد گسترש   در رא ت
ی   برא אجزאء   تركيب  در دقت אهميت تصوير، ی دنيا دري  يعن بياנ و متנ אقتدאر אز  فرאتر ی א عرصه 
 و ها אشارה  در سطور ی لابلا ی ها ناگفته  زباנ  به نمايש،  در زماנ  אهميت كل، به رسيدנ

اتر  شناخت  در صحنه،   آرشيتكتور  شناخت در  ،ی فضاساز  ی  ها شاخه  يتلاق  محل بعنوאנ  ت
اتر،  در بدנ زباנ  אهميت شناخت  در ،ی هنر گوناگوנ اتر  در مينيماليسم  با ي آشناي در ت  در و ت

اتر شناخت  در كل   .بجويم برشت  پسا  ت
  

اتر  ت
  

اتر اتر زياد  كه  دאشتم  رא  شانس   אيנ و  دאشتم  دوست ي كودك  אز  رא  ت   س شان  אيנ همچنيנ و  ببينم ت
اتر  ی صحنه  پشت  با كه  رא  بزرگتر   يכ   تلاש  و كار ديدנ ی  شيفتهي كودك  אز مנ.  شوم  آشنا ت
  بارها   توאنستم ي كودك سنيנ  در كه بود  مנ با بخت  و بودم نمايש   כ ي ساختנ  ی برא  بزرگ  گروה
اتر صحنه   پشت در  ی    رشته هر אز  بيשي كودك در كه بگويم  بايد אينهمه با . باشم   دאشته حضور  ت
ي   م باله   كلاس  به)   אنقلاب  אز  بعد  كسال  يتا  ( هم  سال  شש   حدود و  بودم  باله    ی شيفته  یهنر
  مسير  ريتغي  אثر  ودر  אنقلاب   אز  پس  كه ي آرزوي .  بشوم   بالريנ  كه بود אيנ   مנي كودكی  آرزو .  رفتم
اتر كار  بر  אمروز  هميנ تا  رא  خود تاثير  אما باخت،   رنگ  رشته  אيנ ی محدوديها  وي زندگ   مנ  ی ت
 . אست  ردהك حفظ

  
اتر ي كارگردאن و نمايشنامه نوشتנ به آغاز زمانيكه  אز حدאكثر   شدم  متوجه) ۱۹۹۴ سال  (كردم ت

 در مנی ها ريشه  كهي سرزمين  אزی دور  . אستي حيات אمر כ  يبرאيمي فارس  بزباנ كردנ كار كه
  زباנ    قالب  در وطنمی بازساز   به مנ  كه شد باعث  ميهנ، ی  ناخوאسته دאدנ  دست אز  ا  يآنجاست
لهي  جوي هويت.  شوم  محتاج  كه آنگونه  مردאنه  هويت  ،  زنانه هويت.  אست مנ  آثار ي אصل  ی مس

 و  ريتغي بدنبال كهي  مردאن و زناנ ی وجود وאقعيت  با تقابل  در شوندي م تببيנي سنت  تفكر در
اتر كار  وجوה אزي يك هستند، شدה נيتعي پيש  אز وی א  كليشه تعاريف  در تحول ي  م  تشكيل مرא ت
 چه  با كندي م رشد  نبايدها و بايدها بند در و جبری  فضا در كهي  אنسان אينكه در تامل  .دهد

ی   جستجو و شدگاנ رאندה  شدگاנ،  حذف ،یא حاشيه ی אنسانها مנ آثار در . אست درگير ي تناقضات
  مركز   در شوند، ي م له  پا  و دست  زيري جمع هيستريכ ی هياهو  در كه آنها ی شدה  گم فرديت
 .  دאرند  رאرق  توجه

اتر گروה كه  ۹۴  سال אز  صحنه  ی برو نمايشنامه يازدה  تاكنوנ . كردم  تاسيس  رא “ دريچه “ ت
 . אم  بردה صحنه ی  برو نمايש  يכ سال  هر ساله  يכی  وقفه  כ ي بجز و אم بردה

  
اتر كار  و  ي مال  حمايت אز وي  نباش خودت ی جا دري وقت  خصوص به. אست ي فرساي  طاقت كار  ت
  كار  تدאومی برא  كه كشور אز  خارج ی  پيچيدה شرאيط  در خصوص به . يباش  رخودאربي كمی معنو
 .  ی بپردאز  بايد رאي تنهاي  گزאفی  بها  ، אستقلال  حفظ و  يمصنوع ی ها بندی دسته אز  فارغ ی هنر
 حد  برאيم بخوאهد كهي بين جهاנ هيچ به متعهد نه و دאنمي مي دولت هيچ وאمدאر نه رא خود مנ

  كه  شكل هر  به  سانسور  پذيرש با אصولا  مנی  روحيه  و طبع چوנ و هميנی برא. كند  روشנ  ومرز
  دوست  كه رאی كار אما  بمانم، تنها אم دאدה ترجيح موאقعی  بسيار  نيست،  سازگار باشد خوאهد مي

  . ندهم  אنجام  ندאرم
  

  אز   ،یא  حرفه   بازيگرאנ   تا نابازيگرאנ  אز ي گوناگون ی ها گروה   و همكارאנ  با ها سال   אيנ در مנ
 .  אم كردה  ديگركاری ها مليت  אزي بازيگرאن همچنيנ و ي آلمان بازيگرאנ  تاي אيرאن   بازيگرאנ



  كار  ي كسان  با كه אم دאشته  رא אيנ  بخت و بودה  مثبت بسيار  گروה دو هر با مנی ها تجربه  אكثر
 يנא אز ها سال  אيנ بهي نگاه  در . אيم گذאشته مايه  روאנ و  جاנ  אز  همی پا به پا كه كنم

ه و سهل رאה دنبال به و אم گرفته  سخت خودم به كس هر אز بيש كه خشنودم ی   كارهای  אرא
   . אم نبودה عريضه  نبودנي خال ی برא شدהی  بند سرهم

  
  كشور  אز  خارج ي  نمايشی فضا    بر رא خود  خاص  تاثير ی א دورה  در هايم نمايש  كنم مي  فكر

  مرجاנ،  “ و “آينه  شهر در بانو “ با كهي مان  ز. كنمي م  غرور  אحساس  بابت אيנ  אز و אند گذאشته
له “كوچכ  مشكل  چند وي مان   عليرغم    ،  كردم  طرح  آثارم ی محور  موضوع  عنوאנ  به  رא زנ  ی  مس
له אينكه به ومتهم  شدم روبرو نامطبوع گاה ی برخوردها با كه אيנ  برאبر در رא زناנی  مس

ل“   در  گرא همجنس   כ يكه ي  زمان  اي  و هستم “مرد  ضد“ كه אيנ  ا يو كنم مي  عمدה “يאصل   مسا
  “ אنحرאف“ كه אيנ ا يو אم شدה گرאها همجنس قيم  كه خوردم  تهمت گفت، سخנ خود אز  مנ نمايש

له אيנ  ديگر  אمروز  אما  ، كنم مي   تبليغ رא   موفق كنم مي  فكر . تابوست  كمتر  ا  ينيست تابو  مس
ل كه شدم   و   ببرم ي  אيرאنی  جامعه   دروנ  به  هنر زباנ  با بود אم فكری ی دغدغه كه رאي مسا

لهي  برجستگ به روزها آנ كهي كسان אز ی بسيار كه خوشحالم    معترض مנ آثار در زנ ی مس
له אيנ طرح  به خود אمروز  بودند،  . אند آوردה ی رو  مس

  
اتر در   رא  ی جديد  אمكاناتي  نمايش كار  هر  در و بپرهيزم خودم تكرאر   אز אم كردה ي سع  هموאرה ت

 و شوند  مي  تكرאر گوناگوנی زوאيا  אز مנی كارها در كه هستندی عناصر  همه אيנ با. كنم تجربه
 . אست  آگاهانه  تكرאر אيנ
  بجز .  شد تر گستردה  ها אيرאني   غير  با  مנ ی همكار شد،   آغاز  “ كور بوف“  نمايש  با  كه ي مقطع  אز

  كور وفب  אز زبانه دوی  אجرא  يכ بتوאنم كه آمد  پيש אمكاנ אيנ  ،ي فارس   زباנ به كور  بوف ی אجرא
  אجرא   ماينس  شهر  در پيوستند،  ماي  אيرאن  تيم به  كهي آلمان  بازيگر  دو و  كارگردאנ  כ ي با  همرאה رא

اتر گروה  כ  يدعوت  به  بعد سال  يכ  . كنم يس   ت  كه   نوشتمی א نمايشنامه   مارאلام،   نام   بهي سو
يس يכي كارگردאن  به  به شنامهنماي دو كه يافتم  رא אمكاנ אيנ گذشته سال در و شد  אجرאي سو

  ها   تجربه אيנ  ی همه  . ببرم  صحنهی  برو گوناگوנی مليتها  אزي  بازيگرאن ی باز  با وي  آلمان زباנ
  بديנ  بحال  تا كه دאدה  قرאر  ي بحرאن ي روح  وضعيت  כ  يدر رא  مנ  بود، مثبت بسيار  אينكه  حيנ در

 .  بودم نكردה  تجربه گونه
  

اتری  زباנ  אرتباط   قطع كنمي   م אحساس  ی  دوبارה   دאدנ دست  אز ي نوع  به  ،ي  رس فا  زباנ  با  אم ت
  كنم،  كاري آلمان زباנ  به بايد پيشرفت،  אمكاנ  و رشدی برא دאنمي م كه אيנ وجود با  و אست وطنم
  دست  مנ  بهی א دوبارה   غربت  حس  אنگار و אم فارسي   زباנ به  كردנ كار ی  تشنه زماנ   هر אز پيש
   . אست دאدה
 .هميנ  ، شدה تنگي فارس  زباנ ی  برא دلم
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