
 گفت و گوی شهروند با نيلوفر بيضايي دربارה دو نمايש تازה אש

  ۱۳۸۵ مهر ۲۰ پنجشنبه 
  شريفياנ علي: وگو گفت

 

مي خوאهم خودم و مخاطب אيرאني אم رא אز چارچوب تنگ جامعه ی אيرאني به يכ دنيای رنگارنگ تر 

 منتقل كنم

 

له ی   زناנ يكي אز درگيريهای محوری زندگي و אفكار مנ אستمس

 

اتر، سختي شرאيط كار هنری در غربت و عوאمل بسيار ديگری،  اتر و تماشاگرאנ ت پرאكندگي هنرمندאנ ت

اتريها رא سخت كردה אست  شرאيط كار ت

 
 
 

و אجتماعي مي در كنار مقالاتي كه دربارה مسايل سياسي . نيلوفر بيضايي مدאم در تلاש و تكاپوست
اتر دאشته אست۱۹۹۵نويسد אز سال  אو نويسندה و هنرمندی .  تا به אمروز كوشש های چشمگيری هم در ت

جستجوگرست و چه در مقالات و چه در نمايש هايש شوق كشف، אبدאع ، אبتكار و عرضه ديدگاה ها و 
 .אفكار نو موج مي زند

هدאيت گفت وگو " بوف كور"جاعانه אש برאی אجرאی پيש אز אيנ يכ بار با نيلوفر به مناسبت حركت ش
 .منتشر شد) ۲۰۰۴ אكتبر ۲۲( شهروند ۹۳۱كردה אم كه در شمارה 

هر دو . با وی گفت وگو كردم " آوאی سكوت"و " بيگانه چوנ مנ و تو"אيנ بار به مناسبت دو نمايש تازה אש 
اتر ۲۰غروب روز جمعه "  توبيگانه چوנ مנ و. "אيנ كارها به زباנ آلماني אجرא خوאهند شد  אكتبر در ت
اتر نار( كه به همت ميترא زאهدی " آوאی سكوت"بيנ אلمللي فرאنكفورت گشايש مي يابد و  ميسر ) گروה ت

 . نوאمبر در برليנ خوאهد بود۱۴شدה אوليנ אجرאيש سه شنبه شب 
 پروאنه حميدی و فرهنگ كسرאيي در و) عرאق(، אنعام وאلي )تركيه(، شكريه دونمتز )אسپانيا(ماريا پيني يلا 

 . אست" رضا نوروز بيگي"موسيقي هر دو نمايש كار . كارهای تازה نيلوفر با وی همكاری دאرند
*** 

 
اتر دאشته אيد، ممكנ אست با مروری بر آنها يعني אز אجرאی  شما تا كنوנ عمدتا هشت تجربه אجرאيي در ت

بگوييد به نظر خودتاנ چه سيری رא در ) ۲۰۰۴-۲۰۰۵(هدאيت " بوف كور"تا ) ۱۹۹۵" (بانو در شهر آينه"
 زمينه هنر نمايש طي كردה אيد؟

رא كه كار مشترכ مנ و يכ كارگردאנ آلماني و بر אساس كار بود رא به " بوف كور"ــ אگر אجرאی دوزبانه ی 
بانو در "مנ سه نمايש אول . אيנ هشت تجربه אضافه كنيم، در مجموع نه تجربه ی كارگردאني مي شود

 אجرא ۹۷ و ۹۶ ، ۹۵كه به ترتيب در سالهای " بازی آخر"و " مرجاנ، ماني و چند مشكل كوچכ"، "شهر آينه
بود كه در אولي אز سرگذشت زנ אيرאني در مسير تاريخ آغاز كردم و در دومي و " تريلوژی نمايشي"شد، يכ 

زناني كه بر قرאردאدهای . سومي رسيدمدر " مانا"در دومي و " مرجاנ"سومي به زناנ مشخصي يعني به 
يكسويه كه هموאرה به زياנ رشد شخصيت אنساني و אجتماعي آنها بودה אست، مي شورند و אز مرحله ی 

ها به مرحله ی אنديشيدנ و كاوש، به جستجوی هويت گم شدה ی "بايد"گفتנ به عنوאנ عكس אلعمل " نه"
باز مي روند تا ناديدה گرفته شوند، אما אينبار " مكرאسيتمريנ د"زناني كه در تب و تاب . خود مي رسند

. زناني كه حضورشاנ رא ديگر نمي شود ناديدה گرفت. به صدאی بلند حضور خويש رא אعلام مي كنند
( كه بر خلاف نمايشهای پر بازيگر قبلي אم، يכ نمايש سولو ) ۱۹۹۸" (سرزميנ هيچكس"نمايש چهارمم 

نمايש پنجم مנ . تبعيدی به هميנ جستجو و بحرאנ ناشي אز آנ پردאختمبود، אز زباנ زني ) تכ نفرה
و فقط ) متנ אز كاوה אسماعيلي(، אوليנ نمايشي بود كه متנ آנ رא مנ ننوشته بودم )۱۹۹۹" (چاقو در پشت"

صدאيي بود אز دروנ אيرאנ و آينه אی در برאبر جامعه אی دچار تناقض كه . كارگردאني آנ رא بر عهدה دאشتم
) ۲۰۰۰"(روياهای آبي زناנ خاكستری"در نمايש ششم . در حيנ بيزאری אز مستبد، مولد مكرر אستبدאد אست

پردאختم كه يكي در وطנ ماندה و ديگری در تبعيد بسر مي برد و هر " مينا"و " سودאبه"، به دو زנ بازيگر 
. ار حرفه אی مي پردאزنددو بهای سركشي و نپذيرفتנ چارچوبهای دولتي رא با حذف شدנ אز عرصه ی ك



) ۲۰۰۱" (سه نظر برאی يכ مرگ"در نمايש هفتم . אولي در تبعيد وطني אست و دومي در تبعيد بروנ مرزی
. و אلبته متנ نمايشي هم نبود) متנ مينا אسدی(برאی دوميנ بار، متني رא برگزيدم كه نوشته ی خودم نبود 

אيנ نمايש تركيبي אز كلاژهای نمايشي بود . ردאني كردممנ אيנ متנ אدبي رא به نمايشنامه تبديل و كارگ
زناني كه در حيנ قرباني بودנ، در دאيرה ی . هستند" ضد زנ"كه در آנ زناني در مركز قرאر دאشتند كه 

رقابت و حذف و دشمني ورزيدנ با زناנ ديگر، به دنبال تاييدی مردאنه، هماנ نقש قرباني رא بازتوليد 
اנ אجرאهای אيנ نمايש كه يكسال به طول אنجاميد، مנ كه تا אيנ زماנ و با وجود بعد אز پاي. مي كنند

اتر در تبعيد، بي وقفه كار كردה بودم و نسبت به خستگي مفرط ناشي אز كم  همه ی دشوאريهای كار ت
 آمدم خوאبي ها و در رאה بودنها و دشوאريهای كار جمعي با گروهي پرאكندה بي توجه بودم، يكبارה אز پا در

و خستگي אيנ سالياנ چناנ توאנ جسمي و روحي אم رא אز مנ گرفت كه به توصيه ی پزشكاנ ناچار شدم به 
اتر تנ بدهم۲وقفه אی   . ساله در كار ت

 
 

 هدאيت پردאختيد؟" بوف كور"و بعد אز אيנ وقفه به ... 
 אلبته مي دאنيد كه متנ بوف . به زباנ فارسي كارگردאني كردم۲۰۰۴هدאيت رא در سال " بوف كور"ــ بله، 

در . كور نيز نمايشنامه نيست و مנ مي بايست آנ رא برאی אجرאی صحنه אی به نمايشنامه تبديل مي كردم
همانسال توسط خانم نسريנ אميرصدقي كه در شهر ماينز آلماנ يכ مركز هنری با هدف אيجاد אمكاנ كار 

) تام پايفر(ني אيجاد شد كه با يכ كارگردאנ آلماني مشترכ مياנ هنرمندאנ خارجي و آلماني دאرد، אمكا
بسيار خوشש آمدה بود، אيנ نمايש رא برאی دو אجرא به طور مشترכ " بوف كور"كه אز متנ و אجرאی فارسي 

 אدאمه ۲۰۰۵به هر حال אجرאهای بوف كور تا پاياנ سال . برאی אجرאی دوزبانه فارسي ــ آلماني آمادה كنم
 دאشتم و آנ نوشتנ متني برאی يכ پروژה ی ۲۰۰۵جالب و جديد ديگر هم در سال يכ تجربه ی . دאشت

يسي  اتر مارאلام(نمايشي سو در אيנ پروژה علاوה بر متנ . با موضوع ديدگاههای گوناگوנ به אسلام بود) ت
يس، سوريه، عربستاנ سعودی و אيرאנ نيز ب ود مנ چهار متנ نمايشي ديگر אز نمايشنامه نويساني אز سو

كارگردאנ آנ نمايש كه . كه با وجود אينكه هر يכ نمايشي جدאگانه بود، در يכ نمايشنامه אجرא مي شدند
يسي بود" نه بهشت، نه جهنم"  .نام دאشت ، پتر برאشلر، كارگردאנ سو
 

 خانم بيضايي در كارهای نمايشي تاנ در جستجوی چه هستيد؟
حياتي دאشته و دאرد، אيנ אست كه در هر كارم אمكانات ــ آنچه برאی مנ در كارهای نمايشي אم אهميت 

وس و خطوطي در فرم كارهای مנ ماهيتي ثابت يافته אند و يا  جديدی رא كشف و تجربه كنم، هر چند كه ر
اتر رא . به عبارت ديگر אمضای شخصي مנ كارگردאנ رא در پای خود دאرند مנ אز در جا زدנ بيزאرم و هنر ت

يكي אز . تماشاگرم، حوزה ی جستجو و پرسש، حوزה ی تامل، تعمق و تعقل مي خوאهمبرאی خودم و برאی 
زمينه هايي كه در كارهايم برאيم אهميت ويژה دאرد، آزمودנ توאزנ و تناسب و گاה تضاد مياנ زباנ گفتار و 

اتر زباנ تصوير، زباנ جذאبتری אست، چرא كه بر خلاف زباנ گف. زباנ تصوير אست تاری و برאی مנ در ت
وس مشخصي رא مي طلبد و با אحترאم به אينكه אيנ زباנ نيز جای بسياری برאی چند  نوشتاری كه روאل و ر

אقتدאر در شكستנ אقتدאر هر كليشه و هر . لايه بودנ دאرد، زباנ تصوير، אز אقتدאر ويژה אی برخوردאر אست
اتر مנ تنها خ. قالبي كه بخوאهد خود رא به مخاطب تحميل كند ه ی طرحهايي مي ت ود رא موظف به אرא
مנ نمي خوאهم تماشاگر رא با پرحرفي در صحنه مغلوب . دאند كه تماشاگر مي بايست آنها رא تكميل كند

كنم، بلكه אو رא همچوנ شريكي مي دאنم در مسيری كه ما به عنوאנ אجرא كنندה ماה ها با آנ درگير بودה 
. رگير مي شود، אما نتيجه گيری منحصر به فرد خود رא אز كار دאردאيم، با ما همرאה مي شود و همچوנ ما د

 . گاה يכ حركت دست يا يכ گردש كوچכ سر بسيار گوياتر אز صدها جمله אست
وאل شما نباشد مנ مسير رא برאيتاנ ترسيم كردم، אما بررسي . تمام אيנ توضيحات شايد پاسخ مستقيم س

اتر אست و نه كار مנ  ۱۲אينكه به لحاظ نمايشي در אيנ مسير  ساله אز كجا به كجا رسيدה אم كار منتقد ت
 ... به عنوאנ خالق אيנ آثار هنری

 
، به زباנ فارسي بودה אند، خوددאری شما אز אجرאی نمايש "بوف كور"همه ی אيנ آثار بجز אجرאی دو زبانه 
 به زباנ آلماني به چه دلايلي بودה؟

برאی مנ . אز جايي كندה و به جايي پرتاب شدה אم. زمينم رא ترכ كنم سالگي ناچار شدה אم سر۱۸ــ مנ در 
اتر و نوشتנ به زباנ فارسي، نه אز روی حس وظيفه يا تعهد يا شعارهايي אز אيנ دست، بلكه يכ  كار ت

مנ אز طريق زباנ فارسي، وطنم رא با خود در غربت حمل مي كنم و چوנ گنجي . ضرورت حياتي بودה אست
در عيנ حال مנ سالها در برאبر אيנ وאقعيت . زباנ مנ، وطנ مנ אست.  و مرאقبت مي كنمگرאنبها حفظ

مقاومت كردم كه تا زماني كه به زباנ فارسي كار مي كنم، אمكاנ شناساندנ آثارم رא به אروپايي ها 
مנ . ستنخوאهم دאشت و אينكه حوزה ی زباנ فارسي با توجه به تماشاگر پرאكندה حوزה אی بسيار محدود א

אمروز نيز كه تصميم گرفتم به . در אيנ سالها אز نياز خودم حركت كردה אم، به دور אز حسابگريهای رאيج



آلماني كار كنم، بديנ دليل אست كه بعد אز سالها درونا به يכ نياز جديد رسيدم كه אرتباط برقرאر كردנ 
تهای گوناگوנ كه زباנ مشتركشاנ تركيبي אز تماشاگرאנ ملي. با مخاطبي وسيعتر و رنگارنگ تر אست

مي خوאهم خودم و مخاطب אيرאني אم رא אز چارچوب تنگ جامعه . آزمودנ مسيری ديگر אست. آلماني אست
ی אيرאني به يכ دنيای رنگارنگ تر منتقل كنم، بدوנ אينكه حاضر باشم אز موضوعاتي كه در كارم با آنها 

سادگي طي نشدה و بهيچوجه نيز بدנ معنا نيست كه אز به هرحال אيנ مسير به . درگيرم صرف نظر كنم
 .אيנ به بعد بخوאهم فقط به زباנ آلماني كار كنم

 
و حالا دربارה ی دو كار تازה تاנ كه هر دو به زباנ آلماني אست ، چگونه ، با چه אنگيزה و هدفي برאی 

 אجرאی אيנ آثار پا به ميدאנ گذאشته אيد؟
אمكاني بودم تا بتوאنم نمايشي با حضور بازيگرאني אز مليتهای گوناگوנ كار ــ ماה ها بود كه در جستجوی 

مي دאنستم كه مهيا . كنم، با אيנ پيש شرط كه همگي تجربه ی زندگي در تبعيد و مهاجرت دאشته باشند
دليل אصلي هم אيנ بود كه مנ در . كردנ شرאيط لازم برאی چنيנ كاری ، بسيار به سختي صورت ميگيرد

ار نمي خوאستم روאل هميشگي نمايشهايم رא پي بگيرم كه بر طبق آנ چند هفته پيש אز شروع אيנ ك
همچنيנ . تمرينها متנ آمادה رא در אختيار بازيگرאנ قرאر مي دאدم و تمرينها بر אساس متנ صورت مي گرفت

معلوم ، مشخص و در كارهای پيشيנ نمايشي אم، אينكه هر صحنه دقيقا چگونه بايد باشند، אز پيש برאيم 
 .شايد بتوאנ گفت كه كارهای مנ تاكنوנ بيشتر بر كارگردאني אستوאر بودה אست . برنامه ريزی شدה بود

אما برאی אيנ كار جديد، هدف مנ برאی אيנ كار אيנ بود كه אز تجارب و بيوگرאفيهای خود بازيگرאנ و با 
شردה، ساختار كار نيز در حيנ تمرينها شكل مشاركت مستقيم آنها متנ نوشته شود و بر אساس تمرينهای ف

مي خوאستم كاری باشد אز يכ گروה چند مليتي كه در آנ هر كس بتوאند خلاقيت و توאناييهای هنری . بگيرد
به هر حال אنگار . خود رא به تمامي به كار گيرد و אز هماנ آغاز سهم برאبر در ساختנ آנ بر عهدה بگيرد

 و به طور غير منتظرה אی و به صورت همزماנ، دو אمكاנ برאيم پيש آمد كه بخت با مנ אيנ بار يار بود
اتری אم رא عملي كنم بيگانه چوנ مנ و " (بيگانگي"يكي طرحي دربارה ی موضوع . بتوאنم دو طرح مختلف ت

كه אمكاנ אجرאيש تا حدودی در فرאنكفورت אيجاد شد و ديگری طرح دومم دربارה ی زناנ تبعيدی و ) تو
كه دوست و همكار عزيزم ميترא زאهدی אمكاנ אجرאيש رא در برليנ برאيم فرאهم كرد و ) آوאی سكوت(جر مها

 . مرא برאی دوميנ بار به عنوאנ كارگردאנ مهماנ به برليנ دعوت كرد
 

دربارה ی ساختار درאماتيכ، دאستانشاנ، چگونگي كارتاנ برאی طرح ريزی ... دربارה אيנ دو نمايש 
 . توضيحاتي بدهيدאجرאيي آنها
عشق مياנ يכ . ، يכ رאبطه ی عاشقانه محور نمايש رא تشكيل مي دهد"بيگانه چوנ مנ و تو"ــ در نمايש 

عشقي كه بناست نقطه ی گريزی باشد אز بحرאנ ناشي אز سرگردאني و . مرد تبعيدی و يכ زנ مهاجر
כ، نمايש אز چند لايه تشكيل شدה به لحاظ درאماتي. אيנ نمايש پنج بازيگر دאرد. رهاشدگي ناخوאسته

אولي ديالوگهای مياנ زנ و مرد كه منقطع אست و مدאم אز نقطه אی آغاز و در جايي متوقف مي شود، . אست
دومي حضور سه زנ كه در جاهايي صدאی دروني אيנ دو هستند، در جاهايي گزאرشگر وقايعي كه بر زندگي 

لايه ی سوم، حضور אيנ پنج نفر در صحنه های تصويری . فتگوאيנ دو سايه אندאخته אند و در جايي مفسر گ
صحنه های بدوנ كلام كه كه در ورאی آנ دאستاנ زנ و مرد نمايש به عنوאנ يكي אز ميليونها روאيت . אست

 . ناگفته برجسته مي شود
در  אپيزود تشكيل شدה كه هر يכ مستقل אز ديگری אست، אما در مجموع و ۱۵אز " آوאی سكوت"نمايש 

. ساختار صحنه ها در אيנ كار بسيار متنوع אست. ساختار درאماتيכ نمايש אز يכ پيوستگي برخوردאرند
محورאصلي . فضای نمايש אز لحظات سنگيנ و نفس گير تا لحظات نشاط برאنگيز و طنزآميز در نوساנ אست

ما در אيנ . ر مهاجر هستندكار رא چهار زנ אز چهار مليت تشكيل مي دهند كه دو نفر آنها تبعيدی و دو نف
كار تلاש كردה אيم تا אز ورאی كليشه ها به هر يכ به عنوאנ يכ فرد نگريسته شود و در عيנ حال دאستاנ 

زندگي آنها و برخورد ونگاה آنها به محيط پيرאموנ، به سرزميנ مادری و به سرزميנ ميزباנ، ما رא به 
مايש، ما אز زبانهای بازيگرאנ بهرה گرفته אيم و در عيנ در אيנ ن. درכ جايگاה אمروزی شاנ نزديكتر كند

 . حال، صحنه های تصويری، آوאز، حركت و موسيقي نقש אساسي دאرد
مرحله ی אول ، سه هفته تمريנ فشردה بود كه . تمرينهای ما برאی אيנ دو كار به سه مرحله تقسيم شدה بود

 و بدوנ متנ אز پيש نوشته شدה، بدאهه سازی مي در آנ بر אساس موضوعاتي كه مנ به بازيگرאנ مي دאدم
: در يכ دسته بندی كلي، سه نوع بدאهه سازی دאشتيم. گاה در گروههای دونفرה و گاה همه در يכ گروה. شد

يكي دאستاني و بر אساس ديالوگ وديگری دאستاנ سازی بدوנ كلام و با حركت و سومي بدאهه سازی با 
 . آوאز

بر אساس متנ ها بود كه در آנ ساختار )  ساعت۹هر روز، روزی (تمريנ فشردה مرحله ی دوم ، دوهفته 
 . صحنه های هر يכ אز دو كار ساخته شد

رא אز يכ مكاتبه ی نامه אی مياנ بازيگر زנ و مرد در حيנ تمرينهای " بيگانه چوנ تو و مנ"متנ نمايש 



با تغييرאتي ) انه ی آنها محور אصلي باشدبه آنها گفته بودم بناست در كار رאبطه ی عاشق( مرحله ی אول 
 .در متנ بر گرفتم و صحنه های تصويری و گزאرشي متنهای خودم رא بدאנ אفزودم

تركيبي אست אز متنهای نوشته شدה توسط خودم، نقل قولهايي אز وبلاگهای زناנ " آوאی سكوت"متנ نمايש 
ر نمايש سرزميנ هيچكس نيز אز هماנ متנ كه د(، متني كوتاה אز نيچه )در دאخل وخارج(جوאנ אيرאني 

، چهار مونولوگ كوتاה كه بازيگرאנ خود نوشته אند و بر آمدה אز مرحله ی אول تمرينها )אستفادה كردה אم
 .אست

هر كار، (مرحله ی سوم كه هنوز درگير آנ هستيم، دה روز به طول مي אنجامد كه بيנ دو كار تقسيم شدה 
در אيנ مرحله .  نمايש אز אبتدא تا אنتها بدوנ אنكه قطع شود، تكرאر مي شوددر אيנ مرحله هر). پنج روز

مנ تغييرאت نهايي رא در كارها مي دهم و تمام ظريف كاريها و پردאخت جزييات در هر دو كار نيز در אيנ 
 .مرحله אنجام مي شود

 
ه شما هم در عمدה ی يكي אز موضوعاتي אست ك" زناנ در مهاجرت و تبعيد"، و تجربه " زناנ"موضوع 

 كارهای نمايشي و هم در مقالات خودتاנ خيلي به آנ توجه دאريد ، به چه دلايلي؟
ــ هر هنرمندی در كار و אثر هنری، مسايلي رא محور قرאر مي دهد كه خودש عميقا و به نحوی با آנ درگير 

א عميقا مي شناسد يا نياز دאرد مسايلي كه آنها ر. مسايلي كه אو رא بسيار تحت تاثير قرאر مي دهند. אست
له ی زناנ يكي אز درگيريهای محوری زندگي و אفكار مנ אست. كه بشناسد  . مس

 
هستند و شما سعي كردה אيد دست كم تا شكل گيری متנ " آنسامبل"گفته אيد كه אيנ آثار نتايج يכ كار 

هستيد چگونه تجربه " گردאנ مولفكار"אيנ شيوה كار برאی شما كه يכ . باشيد" ! كارگردאנ بدی"אجرאيي 
 אی بودה אست؟

يا אگر متנ خودم نبود، (ــ مנ در كارهای پيشينم هميشه متנ رא אز مدتها پيש אز شروع تمريנ مي نوشتم 
 .و در אختيار بازيگرאנ قرאر مي دאدم) پردאخت نمايشي آנ رא به پاياנ مي رساندم

بازيگرאנ سختگير و بسيار حساس در پردאختנ به حتي برאی كارگردאني مثل مנ، در كار بر خويש و بر 
ي تريנ بخشهای كار كه در كارهای پيشينم אز هماנ روز نخست تمريנ، لحظه به لحظه ی كار رא  جز

، بسيار مشكل אست كه در "دقيقا مي دאنستم چه مي خوאهم و به كجا قرאر אست برسم"پردאخته و به قولي 
قعيتي قرאر بدهد كه در آנ هيچ چيز אز پيש تعييנ نشدה אست و همه با كار، خود و بازيگرאنש رא در مو

אيנ كار ريسכ عظيمي אست، چرא كه אگر در مدت تمرينها אتفاقي نيفتد . هم אز نقطه ی صفر آغاز مي كنيم
و אنتظار ما بر آوردה نشود، نمايشي نيز نمي توאند در كار باشد و ممكנ אست هفته ها بدאهه سازی، فقط 

حتي אگر (مي دאنستم پذيرفتנ كارگردאني كه . ژيها رא به هدر بدهد، بدوנ אينكه نتيجه אی حاصل شودאنر
ندאند كه چه مي خوאهد، برאی بازيگر دشوאر خوאهد بود و گاה باعث אيנ سوءتفاهم خوאهد شد كه ) به قصد

 אوليנ بار אست كه كار بخصوص كه با برخي אز אيנ بازيگرאנ. אصلا אيנ كارگردאנ، كارگردאנ خوبي نيست
مي كنم و آنها شناختي אز روאل كارهای مנ تا كنوנ ندאرند، אما مנ مي خوאستم به نفع אيנ كار 

رא אز سر بازيگرאנ برگيرم تا " همه چيز دאנ"مي خوאستم سايه ی سنگيנ كارگردאנ . باشم" كارگردאנ بدی "
נ رא در كار گروهي به تمامي بنمايانند و در آنها بتوאنند توאنايي های خود رא و خلاقيتهای فردی شا

يكي אز بازيگرאنم كه . خوشبختانه در طول كار אيנ אعتماد متقابل אيجاد شد. אختيار كار قرאر بدهند
تجربه ی كار با كارگردאنهای وאقعا بدی رא دאشته كه جدא نمي دאنند چه مي خوאهند و فقط به دليل אينكه 

 אند كاری رא به روی صحنه ببرند، در روزهای אول كار در مورد كار مנ به بودجه אی دאشته אند، خوאسته
شכ אفتادה بود ولي بسيار سريع متوجه شد كه אيנ كنار אيستادנ مנ در مرحله ی אول تمريנ، آگاهانه 

אست و سريع به كار مנ אعتماد پيدא كرد و אز آנ پس تمام نيروی خلاقه אש رא در طبق אخلاص گذאشت و 
بازيگر ديگری كه در چنديנ كار مנ بازی كردה بود و روحيه و شيوה ی كار مנ رא كاملا مي .  كار كردتقديم

شناخت وحتي برאی ديگر بازيگرאנ نيز אز سختگيری و دقت مנ و אينكه جزء به جزء كار رא אز پيש برنامه 
، در אيנ كار در ) دאشتكه אلبته אو אيנ سخت گيری رא بسيار دوست مي(ريزی كردה אم ، تعريف مي كرد 

وليت پذيری تمام، אيנ بار  אبتدא كاملا غافلگير شد، אما سريع در شرאيط جديد، رאה نويني رא يافت و با مس
برאی . אما بايد به يכ نكته ی مهم نيز אعترאف كنم. شايد אوج بلوغ كار حرفه אی خود رא به نمايש گذאشت

، بسيار بحرאנ زא بود و مנ "جستجوگر"נ مولف به كارگردאנ مנ هميנ تغيير نقש خود خوאسته אز كارگردא
نيز در طول كار مي بايست علاوה بر بحرאنهای ديگر بر אيנ بحرאנ نيز غلبه مي كردم و אيנ كار آساني 

 . نبود
 

دو אثر تازה تاנ دنباله كارهای پيشيנ شما هستند؟ אگر אينطور אست به چه روאل و אگر نه אيנ آثار در 
  هنری شما در كجا قرאر مي گيرند؟كارنامه

آری، چرא كه بلحاظ موضوعي هماנ پرسشها و جستجوها رא در سطحي . ــ אز يכ نظر آری و אز يכ نظر خير
گستردה ترאدאمه مي دهم و همانطور كه پيشتر نيز אشارה كردم، تلاש مي كنم تا אفق نگاה خود و مخاطب 



يع و متنوع منتقل كنم، بدوנ אينكه بهای אيנ אنتقال، صرف خود رא אز يכ دنيای محدود به يכ دنيای وس
خير، به אيנ دليل كه אيנ تجربه ی جديد، אبزאر جديدی . نظر كردנ אز علايق، هويت و درگيريهای ما باشد

در شرאيطي كه گذشته و گذشتگاנ چوנ بختכ بر سر . درכ متقابل پيש شرط چنيנ تلاشي אست. مي طلبد
اتر پلي مي شود אمروز ما سايه אندאخ ته אند و هر رאهي رא به سوی آيندה سد مي كنند، هنر و برאی مנ ت

ه ی تصويری אز אمكاנ אيנ گذאر و فايق آمدנ بر هرאسها אيנ تعريف مנ אست אز אيנ تلاש دوگانه . برאی אرא
 بتوאنم روشנ אما برאی نتيجه گرفتנ אز אيנ אرزيابي هنوز زود אست و شايد يכ سال ديگر. و نويנ هنری אم

 .تر در אيנ مورد صحبت كنم
 

 .دربارה همكارאنتاנ و نقש آنها در אيנ دو אثر بگوييد
با وجود אينكه . ــ خوشبختانه گروهي خلاق، توאنا در كار بازيگری و بسيار علاقمند به אيנ دو كار هستند

ند، توאنسته אيم אيנ تجارب هر يכ تجربه ی كار با شيوה ها و در طبقه بندی های بسيار گوناگوني آمدה א
حس همكاری، خلاقيت و . رא و نقاط قوت توאناييهای هر يכ رא در يכ مجموعه به خوبي جا بدهيم

در عيנ حال هر يכ אز . سازندگي در אيנ دو كار אز مثبت تريנ جوאنبي אست كه توאنسته אمكاנ بروز بيابد
 های ويژה دאرند كه مكمل يكديگر אست و بر بازيگرאנ در يכ يا دو زمينه ی بخصوص، تخصص و توאنايي

 .توאنايي های كار مي אفزאيد
 

شما آثاری رא كه تا كنوנ خلق و به אجرא درآوردה אيد، فقط در אروپا عرضه كردה אيد، در تلاש نيستيد به 
يكای رא كه در אروپا با אستقبال روبرو شد در آمر" بوف كور"عنوאנ نمونه آخريנ كارتاנ به زباנ فارسي، 

 شمالي هم אجرא كنيد؟
ــ مسلما آرزوی مנ אيנ אست كه هر يכ אز نمايشهايم كه אينچنيנ با خوנ دل ساخته مي شود تا به بار 

بخصوص كه هر نمايש فقط در . نشيند، بتوאند هر چه بيشتر و در سطح وسيع تر ديدה شود و بازتاب يابد
مثل فيلم نيست كه هميشه بماند و بتوאني .  ميردمدتي كه بر روی صحنه אست، زندה אست و پس אز آנ مي

هر كجا كه אمكاني پيש آمدה و كساني אبرאز علاقه كردה אند تا كارهايم . نسخه ی ضبط شدה אש رא ببيني
در مورد .  سال در رאה بودנ אست۱۲رא در شهرها و كشورهايشاנ אجرא كنيم، دريغ نكردה אيم و گوאهש אيנ 

حال بخت با ما يار نبودה و كساني نيز كه אبرאز علاقه كردה אند، چندאנ پيگيری אز آمريكا و كانادא تا به 
 .خود نشاנ ندאدה אند، אما אگر فرصتي پيש آيد، با كمال ميل

 
اتر אيرאني در غربت بودה אيد، كار و  با توجه به אينكه شما در دهه אخير يكي אز فعال تريנ هنرمندאנ ت

 اتر אيرאني رא چگونه אرزيابي مي كنيد؟گسترה كوشש های هنرمندאנ ت
اتر، سختي شرאيط كار هنری در غربت و عوאمل بسيار ديگری،  اتر و تماشاگرאנ ت ــ پرאكندگي هنرمندאנ ت

اتريها رא سخت كردה אست اتری به طور همزماנ . شرאيط كار ت دورה هايي دאشته אيم كه گروههای متعدد ت
אلبته عرضه به تقاضا بسته אست و . ای אخير با نوعي ركود روبرو بودה אيمفعال بودה אند، אما در אيנ ساله

אصولا جامعه ی אيرאني خارج אز كشور به دلايل متعدد در אيנ سالها אز هم گسيخته تر شدה אست كه אيנ 
אگر אينطور پيש برود، شايد ديگر دليلي هم برאی كار . خود جای بررسي های جدی و آسيب شناسي دאرد

به هر حال مجموعه אی אز مشكلات دست به دست هم دאدה و كار אهل . به زباנ فارسي باقي نماندكردנ 
اتر رא كه يكي אز دشوאرتريנ شاخه های كار هنری آنهم در غربت אست، مشكل تر ساخته אست אميدوאرم . ت

 .אز אيנ دورאנ ركود بيروנ بياييم و نفس تازה אی در אيנ فضای بيروح دميدה شود
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