
  گپي با نيلوفر بيضايي•» يك پرونده، دو قتل« 
در آلمان و سوئد به روی  نام دارد که از جمله» یک پرونده، دو قتل«آخرین کار تئاتری نیلوفر بیضایی 

است از قتل پروانه و داریوش فروهر که یازده  نمایش مستندی» یک پرونده، دو قتل«. صحنه می رود
  .سال پیش در ایران اتفاق افتاد

 
ی تئاتری که از پشتوانه او با . يضايی از کارگردانان پر کار و معروف خارج کشور محسوب می شودبيلوفر ن

ی تاتر شد و از همان سال های نوجوانی هر کارگردانخانه ی پدری با خود به همراه آورده، زود وارد عرصه 
 پرونده،يک «زه ترين اثر نمايشی او به نام تا. يشنامه را به روی صحنه برده استنماسال منهای استثنائاتی، يک 

 چارچوب فستيوال شهر کلن که از درپس از نمايش در شهرهای فرانکفورت آلمان و گوتبورگ سوئد، » دو قتل
 .ی شود، به اجرا درمی آيدماواخر اکتبر تا اواسط نوامبر برگزار 

  
 شايد هم برای آورده اند؛مه های کمدی روی مدتی است که کارگردانهای تئاتر ايرانی به نمايشنا: ولهيچه دو

  يک تئاتر دراماتيک، آن هم قتل فروها رفتيد؟سراغشما چه طور در اين گيرودار به ! جلب تماشاگر بيشتر
  
 کاری که نوع را بخوايد، تئاتر کمدی اصوًال نه به حال و هوايم می  خورد و نه به راستش :يلوفر بيضايین

بهرحال . ی کمدی را دوست داشته باشمتئاترهاهرچند خودم ممکن است که بعضی از دوست دارم انجام بدهم، 
بهرحال . ی کند، به آن بايد نزديک باشد و به چيزی که به آن مسلط استماصوًال هر کسی نوع کاری که 

 .ی با اين سمت و سو بيشتر با روح خود من جور استکارها
  

 نبوده که شما را به بازسازی اين صحنه ها وادار کرده؟ وحشت از فراموش شدن اين فجايع احتماًال
  

 می پسندم و بحث رايکی اين است که بهرحال اين فرم از تئاتر . مسلم است.  بخش اصلی همين استآن بله،
مسلم است، برای اين که . ی گوييد درست استمآنجا دقيقًا اين چيزی که شما . ديگرش برمی گردد به محتوا

 يکسری آدم از سنين مختلف، آدم هايی که از نظر فرهنگی در جامعه ايران قتلی بازی است از بهرحال پرونده 
اين نه .  کشته می شوندمختلف ساعت تک تک اين ها در جاهای ٢۴يرگذار بودند و به يکباره در عرض مثًال تأث

 ما، روشنفکران،  است، بلکه برای خود کسانی مثلبازتنها يک پرونده ی باز است، يک پرونده ی ملی 
 اصوًال و که اين گونه آدمها چرا بايد حذف شوند و اين رويداد برای بازماندگانشان استنويسندگان اين مسئله ای 

يرها مسلمًا باعث شده که من به سراغ اين تأثهمه  ی اين پرتره ها، همه ی اين . برای جامعه چه معنايی داشته است
 .موضوع بروم

  
آيا اين ده بار زدن . شما در آغاز نمايشنامه نوشته ايد که ناقوس ده بار می زند. نامه برويم سراغ خود نمايشبه

 ناقوس مفهوم خاصی دارد؟
  

 ۴٠ و  ١٠ ساعتی که فروهرها را کشتند، در حقيقت در خانه را می زنند و وارد خانه می شوند، چيزی حدود در
ار زدن ساعت در حقيقت نشانه ی زمانی است که اين قتل برای خود من اين ده ب. دقيقه گفته می شود که هست

 .اتفاق افتاده
  

مفهومی از .  داردنام کاراکترهای اصلی شما، شايد هم کاراکتر اصلی شما در اين نمايشنامه ندا ازيکی 
ن  منزل فروهرها می رود، حلقه ای ديگر از همادنبالآيا اين ندا که کنجکاوانه به . درآميختن حال و گذشته

 باشد؟ی تواند م» قتل های زنجيره ای«
  

.  که در درون خود اين جامعه، در درون نسل جوانتر وجود دارداستی کنجکاو   در حقيقت نماينده ی نوعیبله؛
 کنجکاوی که نوع و فجايعی که در اين جامعه از سوی دولت بر ملت می رود و اين که هر اتفاقاتدر مورد 



 نشان می دهد، اصوًال مورد تهديد قرار راوب می شود و خود کسی که کنجکاوی دنبال می شود، به شکلی سرک
اين مثل يک دايره است، يعنی از يکجايی شروع می کنی که در آن جامعه از اين دايره خارج شوی، . می گيرد

هرحال تمام ب.  بدل می کندخطرين شکل امنيتی بسيار کنترل کننده ی حکومتی عمًال هر نوع کنجکاوی را به اولی 
 .اينها عواملی است که اين شخصيت ندا شکل بگيرد

  
 که به داريوش فروهر بودهيشنامه ی شما آمده است که تعداد ضربات چاقو به پروانه دو برابر ضرباتی نما در

آيا مفهوم ديگرش اين نيست . يشتر به زن داده می شودبزده شده و برای اولين بار در تاريخ اين دوران سهم 
 ياست می رود، دو برابر حساب می شود؟س گناه زنی که دنبال که

  
ين قتل ها اين است که ابهرحال آن چيزی که وجود دارد در پرونده ی مربوط به . ين طور فهميده بشودای تواند م

اريوش  به پروانه فروهر زده شده است، واقعًا دو برابر دکهکه انجام شده، تعداد ضربات چاقو ) تحقيقی(بعدًا در 
 به که هر حال يک نشانه است از اين که در مملکتی که به طور قانونی در هر چيزی بهاين . فروهر بوده

 اين حضور در عرصه ی مجازاتحضور اجتماعی مربوط می شود، زنان نصف حقوق مرد را دارند، اما عمًال 
 .اجتماعی شايد دو برابر باشد

  
صحنه هايی .  جا داده ايدقاتل ها های واقعی مستند را با اسامی حقيقی  بسياری از اين صحنه ها مونولوگدر شما

به نظر شما به اندازه ی کافی .  در آن به کار رفته باشدکارگردانکه بيشتر مستندسازی است تا اين که تخيل 
  به حال رو نشده اند؟تااين اسناد 

  
 در مورد اين واقعه که که از آن مجموعه ای ولی هدف من در اين کار خاص هم اين نبوده. ين طور هستا بله،

ی را که احتماًال بسياری از اين اطالعات را جسته تماشاگروجود دارد، اينها را در يکجايی جمع کنم، بلکه 
مثًال . بکنديی قرار بدهم که بتواند به نوعی از يک زاويه ی ديگر ارتباط برقرار فضاگريخته دارد، در 

ين آدم ها در زندگی آدم های ديگر چه اتفاقی افتاده اا کی هستند، چه جوری اند، بعد از مرگ بازمانده های اين آدم ه
 بتوانند به اين قتل زدند، چگونه می توانستند و اصوًال چه چيزی باعث می شود که دستاست؟ و خود آنهايی که 

ل خيلی چيزهای ديگری هست که در  بهرحابوده؟به اين شقاوت رفتار بکنند؟ اين اعتقاد در آنها چه اندازه قوی 
من خواستم آن ضمير . ی خواند، شايد در آن لحظه در ناخودآگاهش عمل بکندمحين اين که آدم گزارش را 

 بکنم و تماشاگر را در اين زندهی را که در اثر شنيدن يک چنين خبری درجا بيدار می شود، آن را ناخودآگاه
 در اين کار انتخاب کردم، تئاتر مستند است و تئاتر مستند من که بهرحال شاخه ی هنری. موقعيت قرار بدهم

 مبنای کار که فيکسيون و واقعيت باهم مسلم است که درمی آميزد، ولی اساس آن چيزی بهرحال... لزومی ندارد
و  اين شکل می شود که بازبودن اين پرونده بهدر حقيقت فکر کردم که . قرار می گيرد، در حقيقت مستندات است

ی يک سرزمين می تواند بوجود بياورد و بی اعتنايی به چنين مسايلی و چنين براعمومی بودن آن فاجعه ای را که 
 .يی را از طريق کار هنری يادآوری کردقتل ها

  
ی می گويد که من انتظام فروهر کوشش می کرده که از سياست فاصله بگيرد و هم ندا به مأموران پرستو هم

 ی است که به جبر به سياست سوق داده می شود؟جامعه امنظور شما عنوان کردن .  نيستماصًال اهل سياست
  

 به اين شکل که اصوًالی است که حتا اگر اين آد مها در يک شرايط عادی زندگی می کردند، جامعه ا. صددرصد
 بودند به سياست و بعضی يد بعضی از آنها عالقمند میشا. االن اتفاق افتاده، زندگی شان با سياست درنمی آميخت

 کشور مثلدر کشوری !  را می داشتند که عمًال جهت زندگی شان به کدام سو می رودانتخابولی اين امکان . نه
يعنی .  هيچ راه ديگری وجود نداردعمًالما با حکومتی که اين چنين همه عرصه های زندگی را کنترل می کند، 

ی شده ای است که يا بايد آن طوری که هست پذيرفته شود، يا به ياسسزندگی انسان از بدو تولد يک زندگی 
ی افتد و از شما م کنجکاوی در موردش به خرج بدهيد، عمًال تمام حيات و هستی تان به خطر کهمحض اين 

 . عکس العمل می طلبد
 

 الهه خوشنام: مصاحبه گر
 شهرام احدی: يريهتحر
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