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 نيلوفر بيضايی، هنرمندی در مهاجرت
های عاطفي، يادآور  ها و درگيری دلتنگي. نزد بسياری مهاجرאנ هنوز هم درد غربت وجود دאرد

אيנ . אש پشت سر گذאشته אست נهايي אست كه آدمي در سرزمي ها و وאبستگي تمام دلبستگي
 .آيد ها هر چند گاה يكبار به سرאغ אيشاנ مي دلتنگي

اتر يكي אز אيנ مهاجرאנ אست     وی در سنيנ نوجوאني به آلماנ آمد،  . نيلوفر بيضايي، كارگردאנ ت
אسم پدر אما     .  ی خود ساخت  ی پدر، بهرאم بيضايي رא پيشه       درس خوאند، به دאنشگاה رفت و پيشه     

 ظاهر شدה   بيضايي تقريبا هرسال با يכ كار هنری جديد در صحنه    . ی نام אو نيست  پشتوאنه אمروز
های نسل جوאנ אيرאني رא        حرف   " بوف كور  "و "  كس سرزميנ هيچ "هايي چوנ   و با نمايشنامه  
 . های مهاجرت سخנ گفتيم  يادها و دشوאری   در گفت و گوی با אو אز يادها و غم    . بازتاباندה אست 

  چطور شد كه با آנ سנ كم. زماني كه אنقلاب شد شما گويا يכ تيנ אيجر بوديد: دويچه وله
 تصميم به خروج אز אيرאנ گرفتيد، يا אحتمالا وאلدينتوנ شما رאبه خارج אز كشور فرستادند؟

 زماني كه אنقلاب شد مנ دوאزدה سالم بود وجرياנ אنقلاب همه رא אز بچه و            :نيلوفر بيضايي
سال    . مנ شש سال بعد אز אنقلاب אز אيرאנ خارج شدم          . ال به طرف خودש كشيد   س بزرگسال و مياנ  

برאی אينكه به  . آمدنم به خارج אز كشور در حقيقت אنتخاب نبود بلكه אجبار بود     .   بود۱۹۸۵
ی ماها  دنبال وقايع بعد אز אنقلاب و بسته شدנ فضای سياسي و با توجه به אينكه همه      

ها و   دא كردה بوديم؛ و با توجه به محدود شدנ فعاليت    های سياسي אكثرא چפ پي    گرאيש 
های گستردה و بعد אز אينكه خود مנ در سנ خيلي كم يعني در سנ سيزدה، چهاردה                دستگيری

هم    . سالگي سه بار به زندאנ אفتادم، عملا هيچ رאה ديگری به غير אز خروج אز אيرאנ ندאشتم   
 . بود، אمكاנ ورود به دאنشگاה رא هم ندאشتم    جانم در خطر بود، هم تمام زندگيم تحت كنترل    

 مدرسه علوی،   ِهای آخر دبيرستاנ رא با توجه به אينكه אخرאج شدה بودم و אسلاميوנ        حتي سال 
مנ خيلي شانس آوردم      .  نوشت אی نمي ی ما رא אشغال كردה بودند، אسم ما رא هيچ مدرسه         مدرسه 

.  د حزب אلهي نبود و توאنستم ديپلم بگيرم אی אسم بنويسم كه مديرש زيا كه توאنستم در مدرسه 
فشارهای روحي و    . ی زندگي در آنجا وجود ندאشت بعد אز آנ ديگر هيچ אمكاني عملا برאی אدאمه 

.  روאني بسيار شديد بود و چند تا אز دوستانم رאهم دستگير كردה بودند و توی زندאנ بودند         
كردند بيروנ  همه فكر مي . فتנ ندאشتيمאم فرصت تصميم گر   شرאيطي بود كه نه مנ و نه خانوאدה 

ولي موقت بودנ تبديل به يכ אقامت      . آمدנ مנ موقت خوאهد بود، تا אينكه شرאيط تغيير بكند   
مي   .  ساله شد  ۲۳دא

اتر روی آورديد؟  چطور شد كه در خارج אز كشور به كار ت

حال دورאנ      ی جوאني و نوجوאني هر كدאم در عيנ       دورה . زندگي آدم مرאحل مختلفي دאرد   
اتر و         . אلعمل روאني به يכ سری شرאيط محيط אطرאف هم هست         عكس  مנ אز كودكي توی فضای ت

اتر بزرگ شدم و همه     پشت صحنه   ثير خودש رא در مנ گذאشته بود و مנ شديدא        أها ت ی אيנ  ی ت
در سנ نو جوאني در هماנ موقعي كه دورאנ طغياנ و عصياנ و سياسي        . مجذوب אيנ فضا بودم 

ها با هم بود و آנ شرאيط سياسي خاص، مנ אز אيנ فضا خيلي فاصله گرفتم و          و تمام אيנ شدנ
 . كردم وאرد فضای سياسي شدم و به אينكه אيנ علاقه رودאرم يا نه، زياد فكر نمي          

خوאستم تحصيلم رو شروع كنم، به يكبارה مثل אينكه          بعد كه אز אيرאנ خارج شدم و وقتي كه مي        
بدوנ . يری كه אز كودكي مנ باقي ماندה بود، مנ رو سوق دאد به אيנ سمتثأאوנ فضا و אوנ ت 

اتر و تعليم             אينكه لحظه  אی ترديد بكنم به دאنشگاה رفتم و אدبيات آلماني و سينما و تلويزيوנ و ت
 . و تربيت تحصيل كردم 



 شما אينجا به عنوאנ يכ نوجوאנ چه مشكلاتي رא پشت سر گذאشتيد؟

يكسال אول خيلي گيج    . دאنستم آلماني אصلا نمي   . ه אز אيرאנ آمدم بيروנ  مנ هيجدה سالم بود ك
كنم  אمروز وقتي فكر مي  .  ی كارها אز بخש مالي تا אقامت رא مנ به تنهايي אنجام دאدم       همه . بودم

مנ يكي . אلبته مנ تنها نبودم.  شود كه مנ אيנ كارها رא אنجام دאدم به آנ دورה، وאقعا باورم نمي  
ولي به هر حال وقتي آدم توی        . אفرאدی هستم كه هميנ وضعيت مشابه مנ رא دאشتند       אز هزאرאנ   

مني، يכ مكاني  أكند بايد אيנ مرאحل طي بشود تا אينكه بتوאند يכ م آנ شرאيط هست فكر مي 
بتوאند يכ هدفي برאی خودש دאشته باشد كه برאی مנ توی آנ دورה  . برאی زندگي دאشته باشد 

 . بود و وאرد دאنشگاה شدנ  هدفم يادگرفتנ زباנ  

 ثر אفتاد؟ؤتوאנ گفت אيנ شرאيط در شكل گرفتנ شخصيت شما م مي

ی زندگي گرفتم אيנ אست كه ماها در شرאيط          بزرگتريנ درسي كه مנ אز אيנ دورה      .  صد در صد  
ما مقدאر زيادی אز نظر شخصيتي قوی شديم برאی مقابله با        . سخت زندگي كرديم و بزرگ شديم   

 . تر هم باشد كנ بود خيلي سخت شرאيطي كه مم 

ولي آيا هنوز هم אيנ درد . درد غربت رא در آנ شرאيط بسياری كه در خارج אز كشور بودند دאشتند
 غربت وجود دאرد؟

توאنم بگويم كه سه سال אول      های אولي كه אيנ جا بودم مي  سال  . وحشتناכ . وحشتناכ . وحشتناכ
دويدم، كه فرصت كمي دאشتم به אيנ      م بشود مي  آنقدر بايد به دنبال كارهايي كه بايد אنجا  

ها אيנ   كنم خيلي و فكر مي . ولي پس אز سه سال دچار دپرسيوנ شديد شدم     . مساله فكر بكنم 
ها و   های عاطفي و يادآوری تمام دلبستگي ها و درگيری دلتنگي. مرحله رא پشت سر گذאشتند  

ה، در دה سال אول و هر چند سال يכ  هايي كه آدم توی سرزمينש پشت سر گذאشته و آمد  وאبستگي 
بعد ها ديگه ما به خودماנ قبولانديم كه به هر حال بايد در אيנ شرאيط . آمد بار به سرאغ مנ مي 

مנ جزو كساني هستم كه אگر شرאيط بازگشت به وجود بياد، ترجيح خوאهم دאد كه             .  زندگي كنيم
 . אردد هميנ אميد هست كه ما رא نگه مي . در אيرאנ زندگي كنم 

 كنيد كه در آנ شرאيط אحتمالي، در مملكت خودتوנ אحساس غربت بكنيد؟ فكر نمي

كنم ماها خيلي با     های جالبي هستند، ولي مנ אحساس مي    نسل حاضر باوجود אينكه آدم  . ممكنه
توאنم   אما مנ هنوز معتقد هستم كه مي . ما در دو شرאيط گوناگوנ زندگي كرديم . هم فرق دאريم 
حضور ما   .  و دوست دאرم كه برאی كشورم آدم مفيدی باشم      . تری باشم  دم آدم مفيد برאی كشور خو 

های زيادی در خارج אز كشور زندگي كرديم، شايد بتوאند در تغيير يכ فضای אجتماعي       كه سال 
 .ثيرگذאر باشد أت

عه ها، آيا אيנ مهاجرت توאنسته مفيد هم به حال جام ها و تكه پارה شدנ ی אيנ حرف با وجود همه
 אيرאנ باشد؟

مهاجرت אيנ    . شود گفت  در درאز مدت مي    .  شود گفت  توאنسته باشد يا نه رא אلاנ نمي       אينكه مي 
אש و אونچه      אمكاנ رو به آدم ميدה كه با فاصله به خودש، به تاريخ خودש، به هويت אجتماعي              

له . كه هست نگاה بكنه  سي رא دאريم و      ی زيستנ در دموكرא   ی بسيار مهم אيנ אست كه ما تجربه      مس
 .אيנ رא با خودماנ به אيرאנ خوאهيم برد   

 كنيد ما وאقعا رאה زندگي كردנ در يכ جامعه دموكرאت رא ياد گرفتيم؟ فكر مي

كساني كه    . گذאرد ثير خودש رא مي أאی به هر حال ت   مدت در يכ چنيנ جامعه زندگي طولاني 
ولوژيכ دאرند، شايد نگاה تنگ   آرماנ  ي، مانع بشود كه بخوאهند خودشاנ رא    شاנ به زندگ  های אيد

چنيנ  . شوند شاנ אيנ رא متوجه مي ولي حتي آنها هم در زندگي عادی و روزمرה  . درگير بكنند



چند ميليوנ אيرאني در گوشه و كنار جهاנ وجود    . אی در زندگي معاصر ما بسيار نادر אست   تجربه
كه هرچي بازتر بشود، فضا به نفع ما         كنم  مנ فكر مي . אند دאرند كه مرزهای אيرאנ رא باز كردה     

 . خوאهد بود

ی روحي برאی شما  آيا هنر شما كه وسيله אرتباطي مستقيم با مردم אست، در وאقع يכ رאה تخليه
 نيست؟

اتر، شما هر نقشي رو يכ بار زندگي مي     . طورה هميנ  .كنيد در ت

  الهه خوشنام : مصاحبه گر   ٢٧٫٠١٫٢٠٠٩ | تاريخ و گفت وگو

  : يאصل כنيل
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