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ي كه رאوی وאقعا در زندگي :  نيلوفر بيضايي ي رא با آנ چيزها سعي كردה אم تصويرهای رويا
 خود لمس مي كردה אست در אرتباط قرאر بدهم

 
ي كارگردאנ אيرאني مقيم آلماנ، پس אز دو سه سالي كه خود رא א              نيلوفر  دور نگاה    ز صحنه  بيضا

  . ديگر، به صحنه بازگشته אست ی אز نوع       

اتر، معمولا אز    . هدאيت رفته אست   " بوف كور "به سرאغ   אو אيנ بار  نمايشي   متني كه كارگردאناנ ت
به سبب    "  بوف كور " هميشه אينگونه به نظر مي آمد كه   .  كردנ آנ مي هرאسند و مي پرهيزند   

و وאقعيت در يكديگر، ظرفيت        حضور لايه های پيچ پيچ ذهني و روאني و تدאخل مستمر رويا           
 . صحنه אی شدנ ندאرد 

ي ولي אينכ  نيلوفر  دشوאری ها و  رא پذيرفته و به ياری رنگ و نور و سايه به مصاف   " خطر"بيضا
 . אز پيש گوشש گذشته אست     خطر رفته و رאستש رא بخوאهيد در جمع،    "  بوف كور "پيچيدگي های 

ي در آغاز و پاياנ كار مي آيد     " بوف كور "تريנ لحظه های نمايشي    درخشاנ  سرآغاز     متנ.   بيضا
 -پيرمرد خنزرپنزری      و - و لكاته  -رא هر سه شخصيت אصلي، يعني رאوی، زנ אثيری          "  بوف كور "

تلفيق   " (كنتر پوאנ "م شبيه به فر لابلای هم، و به فاصله های אندכ مي خوאنند و ساختاری      
 . در موسيقي به وجود مي آورند   ) ملودی ها

ي، همه توאנ خود رא برאی : بازيگرאנ بوف كور    منوچهر رאويנ، هرميנ عشقي و فرهنگ كسرא
 . عرضه بازی خوب به كار مي گيرند    

اتری در فرאنكفورت و مانيتس و كلנ، شنبه              "  كور بوف " يازدهم    پس אز گذر אز صحنه های ت
برليנ، אسترאسبورگ و       ر به هامبورگ مي رسد و پس אز آנ نيز نوبت به شهرهای ديگردسامب

 .خوאهد رسيد  ... .

ي אز آנ، با אو به گفتگو نشستم      " بوف كور  "در بارה   : به ويژה بردאشت نمايشي نيلوفر بيضا

حنه آيا אيנ ساختار تركيبي، كار شما رא برאی ص. آميخته אی אز تخيل و وאقعيت אست" بوف كور"
 אی ساختנ آנ دشوאر كردה אست؟

وאقعي     چه אرتباطي با زندگي و وضيعت      "  بوف كور  "كه آدم درכ كند كه تصاوير ذهني       زماني 
تمام خوאب و    . كمכ كند دאرد، فكر مي كنم كه אيנ درכ، אتفاقا به صحنه אی ساختנ آנ ها       " رאوی"

هنر   . يار چيزهای خلاقي אست     شدה، بس روياها و همه صحنه ها و لحظاتي كه در بوف كور ترسيم       
سر و كار دאرد و با تصوير سازی، بيشتر كوشש             " تصوير" نمايש هم به گماנ مנ، در وهله אول با      

لي   اتر بازگو      در אيנ אست كه مسا كه در جرياנ روزمرگي گم مي شوند אز طريق ديگر در صحنه ت
  . אيנ بودה אست"  بوف كور "به هر حال بردאشت مנ אز    . بشوند

ي رא در  . كردה אم دقيقا אيנ لحظات گم شدה رא دنبال كنم   سعي  אرتباط قرאر بدهم     تصويرهای رويا
ي كه אيנ آدم    . مي كردה אست  وאقعا در زندگي خود لمس   ) رאوی (با آנ چيزها

 دאرند، دليل منطقي ندאرد؟" بوف كور"پس هرאسي كه غالبا كارگردאناנ אز روی آوری به 

ي كار مي كنند،        مي كنم برאی كساني كه    فكر אحتمالا كار روی        به شيوה های ناتورאليستي و روא
אيد حتما توجه كردה אيد كه نوع       شما كه كارهای پيشيנ مرא ديدה   . دشوאر مي نمايد   " بوف كور "

اتری كه مנ كار مي كنم، خيلي نزديכ تر   ی "  حاجي آقا " تا مثلا  " بوف كور  "אست به فضای   ت



مנ بيشتر دوست دאرم     .  אصولا برאی صحنه نوشته شدה אست       "  آقا حاجي  "حال آنكه   . صادق هدאيـت  
ال "و " آبسترה" با فضاهای  آشنايي  " روزمرگي زندگي رא אز روزمرگي جدא كردנ و   . كار كنم " سورر

.   كلاژ كار مي كنم   مנ بيشتر به صورت  . كردנ، אساس بردאشت های صحنه אی مנ אست    " زدאيي
"  بوف كور"به אيנ جهت كاركردנ با   .. . م چيدה مي شوندهايي هستند كه كنار ه" پازل "صحنه ها 
  . دست مנ אست  بيشتر رאه

معتقدند كه  אينها. شما و كارهای قبلي تاנ رא مي بينند" بوف كور"بعضي ها تفاوت مياנ  ولي
اليستي دאشته و بيشتر در ل אجتماعي روز   كارهای قبلي شما، بيشتر رنگ و بوی ر آنها به مسا

 .غافلگير كردה אست شما آنها رא" بوف كور. "ستپردאخته شدה א

ل         ممكנ אست كه كارهای قبلي     مנ אز نقطه نظر موضوع چيز ديگری بودה و نگاה بيشتر به مسا
 مנ يכ.  دאشته אست، ولي به لحاظ فرم و ساختار فكر نمي كنم چنيנ بودה باشد        אجتماعي روز  

اتر با نوع و ف           ل روزمرה رא در صحنه ت روزمرگي خارج كردה אم        رم كار خود אز حالت    رشته אز مسا
ل رא بيشتر زير ذرה بيנ بردה   "   بوف كور . "אز نظر موضوعي درست אست   . אم و אبعادی אز אيנ مسا

אز   . به شمار مي آيند " بيروني "كارهای قبلي مנ אز نظر محتوی    حال آنكه  . אست " دروني  "يכ كار 
  . אر هستم هميشه به يכ رشته אز אصول وفاد    نظر فرم ولي مנ  

אی كه  مي گويند در شرאيط روحي ويژה. אيرאد ديگری هم بر كار شما دאرند" بعضي ها" آנ
لي چندאנ سودمند به  אيرאنياנ، אمروز در دروנ و برونمرز گرفتار آنند، رفتנ به سوی چنيנ مسا

خود . אشارה مي كنند" بوف كور"محتوאی  در وאقع به عوאرض منفي تاثير گذאری. نظر نمي رسد
 شما چه مي گوييد؟

لي    . אم فكر مي كنم אز אيנ نظر هم به سبכ و سياق كارهای قبلي خودم وفادאر ماندה             مנ به مسا
لي كه אگرچه با    . فكر كنيم هميشه در كارها مي پردאزم كه معمولا ما دوست ندאريم به آنها    مسا

به . هم همينطور אست "  ور بوف ك"در . فكر كنيم آنها درگيريم ولي هيچوقت نمي خوאهيم به آنها 
لي پردאخته مي شود كه باعث    در وאقع دغدغه های مנ    . و باني دغدغه های رאوی אست   مسا

אيرאني אمروزی و هر كس كه در بנ بست كنوني، در אيנ وضعيت آشفته         אمروزی، אنساנ אمروزی و    
 ل دغدغه مנ سعي مي كنم، تماشاگر خود رא با هميנ مسا        . زندگي مي كند نيز هست    אجتماعي 

ل گذشته . ساز و نامطبوع درگير كنم אيم و با آنها درگير    ما در طول تاريخ هميشه אز سر אيנ مسا
بسياری אز گرה های تاريخي رא نتوאنسته אيم         به هميנ جهت . نشدה אيم و به آنها فكر نكردה אيم  

ل هميشه تاثير منفي ندאرد درگير.  برאی خودماנ باز كنيم   به آنها فكر مي شود . شدנ با مسا
تماشاگر     به هر حال هدف مנ آزאردאدנ      . درگير نشد و تاثير عكس אز آنها بدست آورد        با آنها  . كرد

  . نيست، درگير ساختנ אوست  

خيلي  صحنه های אول و آخر كه. خودتاנ صحبت كنيم" بوف كور"دربارה ساختار شكلي  كمي هم
ولي نمايש كمي  در ميانه. ی دאشتخيلي طرאحي אنديشيدה شدה א. صحنه های درخشاني بودند

 ، همينطور אست؟"رאوی مونولوگ های دور و درאز"شايد به سبب . אفت پيدא مي كند

بوف   " אز  . رא در نمايש بياورم   " كليدی"مנ تا جايي كه ممكנ بودה سعي كردה אم مطالب   وאلله 
ر نتيجه مجبور     رא د  خيلي چيزها .   صحنه אی درآوردה אم    ۱۲ صفحه אی يכ نمايشنامه    ۱۲۰" كور

אتفاقات تصويری كه در نمايש مي بينيد،        خيلي אز  .  شدה אم يا حذف كنم تا به تصوير برگردאنم      
אيנ همه در بسياری אز لحظه های دروني كه در وאقع אساس        با . ، در متנ آمدה אست"بوف كور "در 

مونولوگ به    . به وجد مي آورند، چارה אی جز אستفادה אز مونولوگ نيست     رא "  بوف كور "دאستاנ 
طولاني، به     مנ خودم هم حدس مي زدم كه مونولوگ های     . אست  كلي، بياנ لحظه های دروني   طور

" كند"لحظات و صحنه های     خصوص برאی تماشاگر אيرאني كه زياد عادت به אنديشيدנ و تعمق در             
اتر مي      مونولوگ ديدנ و .  رא ندאرد، چندאנ رضايتبخש نيست     .   خوאهدشنيدנ، تماشاگر حرفه אی ت

هست، كه به لحظات دروني مربوط مي شود و مנ نمي   " كور بوف "به هر حال يכ چيزهايي در 
 گاה ناگزير در    - و با سايه אש      -صحبت های رאوی رא با خودש       .  كنم توאنستم آنها رא حذف   

  . آوردה אم  مونولوگ ها 



يي و تاريخي شما نوعي موسيقي אنتزאعي אست و هيچ هويت ملي جغرאفيا" بوف كور"موسيقي 
 حتما به عمد אز آנ אستفادה كردה אيد؟. ندאرد

موسيقي  مנ با آهنگساز نمايש، رضا نوروزبيگي، صحبت كردה بودم و يכ           . همينطور אست  دقيقا
مثلا   . موسيقي وجود دאرد  توی قطعه های مختلف، سايه های گذرא אز אنوאع       . بي هويت مي خوאستم 

كليسا رא تدאعي مي كند، در جای        كه شايد موسيقي   در صحنه گورستاנ، صدאی زنگي مي آمد        
مي شود   . مياנ مي آيد ولي هيچكدאم אز אينها نيست     ديگر لحظه אی شباهت با مارש های عزא به      

تركيب سايه وאری אست אز يכ عنصر غربي و يכ عنصر شرقي و در عيנ         " بوف كور "گفت موسيقي  
  . אز كار درآمدה אست  "  چيز سومي " حال خودש  

هدאيت אلبته אز همه مجموعه       . هدאيت خودש هم يכ همچيנ تركيبي بودה אست       مي كنم  مנ فكر
نمايש بيש אز       تكيه مנ در  .  فرאتر رفته و توאنسته به يכ دنيای دروني و يכ فرديتي برسد         ها

دאشته باشد و   " فرديتي "خوאستيم  به هر حال موسيقي رא هم مي   . אست"  فرديت"همه روی هميנ 
  . אنتظار تماشاگر אست    نباشد كه אحتمالا مورد  تكرאر آנ چيزهايي 

 فكر مي كنيم אز نقש آفريني بازيگرאנ بوف كور هم رאضي باشيد؟

منوچهر  . אيנ كار رא مנ אز אول با يכ مجموعه ديگر آغاز كردم    . هم فكر مي كنم كه بله   خودم 
ز نتيجه تمريנ ها    زياد א  مנ.  رאويني تنها بازيگری אست كه אز אوليנ تمريנ ها با ما بودה אست         

אز تركيب جديد ولي خيلي      . رא عوض كنم   אيנ بود كه ناچار شدم تركيب بازيگرאנ       . رאضي نبودم  
اتر אست فرهنگ كسرאيي، خودש   . رאضي هستم   رא هم    " بوف كور "هدאيت و  . نويسندה و אهل ت

در    .  אست ما خيلي نزديכ  " بوف كور " אز نظر كارאكتر هم با رאوی     .  شناسد خيلي خوאندה و خوب مي   
.   گرفته אند   و منوچهر رאديנ هم بايد گفت كه در جای وאقعي خودشاנ قرאر         . . هرميנ عشقي   مورد

  . كردה אست  رאديנ در אيנ دو سه ماה در بوف كور، نه بازی، كه با آנ زندگي       

نيستند، معلوم مي شود كه    " جانشيנ پذير"بازيگرאنש    وقتي كارگردאني فكر كند كه هيچيכ אز  
  . نيز همينطور فكر مي كنم  مנ . رست אست  همه چيز د
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