
 تولدی ديگر با بوف كور: نيلوفر بيضاęي
 

 ) ۲۰۰۴ دسامبر۲۱ دشهرون אروپاęي دفتر  طالعي جوאد(
 

در سالנ تęاتر آركادאש كلנ بر " بوف كور" ميلادی نمايشنامه ۲۰۰۴آخريנ هفته نوאمبر سال 
با אيנ كه در هماנ روز علاوה بر هفته فيلم های אيرאني يכ سخنرאني و يכ كنسرت . صحنه آمد

 نفر אيנ نمايש رא ديدند و آנ رא تحسيנ ۵۰زرگ در نقاط ديگر شهر كلנ برگزאر مي شد، حدود ب
منوچهر رאديנ . ي به عهدה دאشتيكارگردאني و طرאحي صحنه و لباس رא نيلوفر بيضا. كردند

بازيگر پرسابقه تęاتر در نقש های پير خنزر پنزری، گوركנ و شوهر عمه ظاهر شد، هرميנ 
بر عهدה فرهنگ ) نقاש(ی زנ و لكاته رא بازی مي كرد و אيفای نقש אصلي نمايש عشقي نقש ها

موسيقي متנ رא رضا نوروز بيگي تنظيم كردה بود و حميد سياح زאدה، אستايנ فاנ . كسرאęي بود
درلو و پرويز جهوאني در كار دستياری صحنه، تلقيق صدא و موسيقي و كارهای گرאفيكي به 

 . ندكارگردאנ ياری رساند
 

بوف كور، אصولا متني . نزديכ شدנ به متנ بوف كور در هنرهای نمايشي كار سادה אی نيست
در אيנ متנ، كه دهها سال پس אز آفرينש، همچناנ يكي . نيست كه برאی نمايש نوشته شدה باشد

אز مدرنتريנ متנ های אدبيات معاصر ما به حساب مي آيد، هدאيت چناנ فضای אثيری و 
ي يي آفريدה אست كه حتي אز طريق خوאندנ خود متנ، درכ אيנ فضا برאی يכ سوررآليست

 .אستعدאد متوسط سادה نيست
 

هدאيت، در شاهكار دروנ گرאيانه خود بوف كور، عناصر و אجزאی قصه و وאقعيت و خيال رא چناנ 
ا سايه قهرماנ אو، در وאقع ب. در هم مي آميزد، كه تفكيכ آנ ها بر صحنه غير ممكנ مي نمايد

خود حرف مي زند و بخש بسيار مهم كارש، تكاپوęي دروנ گرאيانه و خودمحور برאی درכ 
گاה پيام آور مهر و گاה به قول . شخصيت زني אثيری אست كه گاה معصوم אست و گاה آلودה گناה

 .خود אو لكاته אی كه گوęي تنها آمدה אست تا جهانש رא، هم در خوאب و هم در بيدאری آشفته كند
مي خوאهم سرتاسر زندگي خودم رא مانند خوشه אنگور : "هدאيت، خود در متנ دאستاנ مي نويسد

 ".در دستم بفشرم و عصارה آנ رא، نه شرאب آנ رא، قطرה قطرה در گلوی خشכ سايه אم بچكانم
 

زخم هاęي كه אنساנ رא خردה خردה مثل خورה در אنزوא مي خورند، سايه های وهم و هول و 
ليخوليای تنهاęي بي پاياנ، تصويرهای درهم و برهم אز جهاني كه אز هند تا אروپا هرאس، ما

گستردה אست و با אيנ همه هيچ مرز جغرאفياęي رא ترسيم نمي كند و زني كه هم عمه سنتي 
كسي كه بخوאهد در عرصه هنر . אست، هم معشوقه دست نيافتني روياها و هم لكاته كابوس ها

چرא سهل؟ به خاطر . يכ شود، با چنيנ دنيای سهل و ممتنعي روبرو אستنمايש به بوف كور نزد
چرא ممتنع؟ زيرא كه هيچكدאم אز . אيנ كه عناصر زيادی برאی زندה شدנ بر صحنه در آנ هستند

كارگردאني كه مي خوאهد بوف كور رא بر . אيנ عناصر، سيماęي وאقعي و قابل توصيف ندאرند
خطر تנ مي دهد كه بخوאهد خوאبي رא، گاה آميخته به روياęي صحنه تęاتر زندה كند، به אيנ 

. چنيנ خوאبي رא مي توאנ تعريف كرد. شيريנ و گاה آكندה אز كابوسي دردناכ، به تصوير بكشد
אما به تصوير كشيدנ خوאب كاری . אيנ كار رא، هدאيت در متנ بوف كور به אستادی كردה אست

برאی אيנ كار، مي بايست پيچيدگي های .  نمي آيدאست كارستاנ كه هر كسي אز عهدה آנ بر
سوررآليسم رא در عرصه هنر به خوبي شناخت، مرزهای تęاتر مدرנ رא پشت سر نهاد و بعضا به 

אيנ بار كسي אز عهدה אيנ كار برآمدה אست كه با توجه به پيشينه ! و عجبا. هنر آوאنگارد رسيد
 . يينيلوفر بيضا:  به چنيנ مرزهاęي رא دאشته باشدكارש در تęاتر، قاعدتا نبايد توאناęي رسيدנ

 
ي در بيشتر كارهای پيشيנ خود، به אصرאر مي خوאست אز صحنه تęاتر برאی خوאندנ بيانيه يبيضا

های سياسي يا طرح نظريه های فمينيستي אستفادה كند و برאی אيנ كار אز رęاليسمي بهرה مي 
 پيدא مي كرد، خيلي جاها به شعار نزديכ مي برد كه چوנ هميشه وجه سياسي و אجتماعي هم

ی אو رא ديدم، منصفانه يا غير منصفانه، در ذهنيت " مدה آ"آنقدر كه وقتي سال ها پيש . شد
وسيله بياנ نظرאت . خود، אو رא در شمار كارگردאناني قرאر دאدم كه هنر تęاتر رא وسيله مي دאنند

 .ستندאجتماعي و سياسي אی كه بعضا شعار گونه هم ه



 
ي، حق دאرد تولد تازה خود رא با تيم يאما حالا، با بر صحنه آوردנ بوف كور هدאيت، نيلوفر بيضا

. خوبي كه برאی طرאحي، نورپردאزی و بازی دست و پا كردה אست، با غرور بسيار جشנ بگيرد
ا به تęاتری كه هم در عرصه فض. ي به تولدی ديگر مي رسديبا بوف كور، نيلوفر بيضا: آری

سازی، هم در عرصه بازی سازی، هم در عرصه אفكت و אستفادה אز عناصر صحنه، يكي אز بهتريנ 
بعد אز ديدנ אيנ نمايש، مנ كه دست كم در . كارهای بيست و پنج سال אخير خارج אز كشور אست

دה سال گذشته بيشتريנ كارهای نمايشي خارج אز كشور رא ديدה אم، هنگامي كه سالנ رא ترכ مي 
بيخود نيست كه אيנ آلماني ها مي گويند تمريנ : "م نفس رאحتي مي كشم و به خودم مي گويمكن

ي آنقدر تمريנ كرد كه به אستادی رسيد و چقدر خالي אست يخانم بيضا". آدم رא אستاد مي كند
ي دوم عرصه يجای پدر بزرگوאرש كه אينجا باشد و كار زيبای אو رא ببيند و در جشנ تولد بيضا

ي، جاנ بخشيدנ به متנ سهل و ممتنع بوف كور رא ممكנ ينيلوفر بيضا.  אيرאנ حضور يابدتęاتر
ساخته، به متנ وفادאر ماندה، ديدگاههای شخصي خود رא به آנ تحميل نكردה و بيש אز همه 

 .توאناęي אعجاب آور خود رא در زمينه فضا سازی به خوبي نشاנ دאدה אست
در پرتو אنوאری ) وچهر رאديנ، هرميנ عشقي و فرهنگ كسرאęيمن(در آغاز نمايש، هر سه بازيگر

كه سايه های بلند آנ ها رא بر پردה سفيد زمينه منعكس مي كند، بر صحنه ظاهر مي شوند، قدم 
אز . مي زنند، به گرد هم مي چرخند و نخستيנ فرאز متנ بوف كور رא، هم صدא با هم مي خوאنند

تكرאر . جذب مي كند كه ديگر نمي توאند אز آנ فاصله بگيردهميנ جا، نمايש، تماشاگر رא چناנ 
فرאزهای نخست بوف كور، با سه صدאی همزماנ و آهنگيנ، سبب مي شود كه متנ، گوש رא 

در پس . بشكافد و در مغز بنشيند و به אيנ وسيله تماشاگر رאبطه زندה خود رא با آנ برقرאر كند
گرאנ و حركات آناנ رא بزرگ نماęي مي كند و به صحنه پردה سفيدی آويخته شدה אست كه بازي

אيנ طريق، عنصر سايه رא، كه هدאيت در بوف كور با آנ حرف مي زند، جاנ مي بخشد و حاكم بر 
در پاياנ אيנ حركات אثرگذאر، سه بازيگر، در پشت سر يكديگر قرאر مي گيرند . تمام فضا مي كند

נ ها، ما رא به معابد هند رهنموנ مي كند كه در و حركات فوق אلعادה زيبا و همگوנ دست های آ
در אينجا، حركت هماهنگ دست های سه بازيگر و . ذهنيت هدאيت نقشي تعييנ كنندה دאشته אند

هميנ صحنه، برאی . אنعكاس آנ بر پردה، تصويری شاعرאنه مي آفريند كه هرگز אز ياد نمي رود
.  مدرנ و هنرمندאنه روبرو هستي كافي אستآנ كه نمايש رא جدی بگيری و بدאني كه با يכ كار

پس אز آנ אست كه فضاسازی های ماهرאنه سبب مي شوند אحساس كني كه كارگردאנ نه تنها هنر 
نمايש رא مي شناسد بلكه برאی تجسم بخشيدנ به ذهنيت אثيری و دشوאر هدאيت، مرאرت آشناęي 

 .تبا حركات رقص های آęيني بودאęي و هندو رא نيز كشيدה אس
 

صحنه אنزوאęي رא ترسيم مي كند . محرכ و آرאم بخש، زيبا و دردناכ. صحنه، سرد אست و گرم
بازيگرאנ، در جامه هاęي كه با وسوאس به وسيله خود . كه אز آشوبي بنياנ كנ لبريز אست

كارگردאנ طرאحي شدה ، بر אيנ صحنه، بازی هاęي رא אرאęه مي دهند كه با بازی های هنرمندאנ 
منوچهر رאديנ، در نقש شوهر عمه و گوركנ و پيرمرد . ه تęاتر אروپا برאبری مي كندبرجست

هم يار و سازندה . هم گرم و هم آشوب آفريנ. هم نرم אست و هم خروشاנ. خنزرپنزری مي درخشد
و قهقهه های تكاנ دهندה אو، عصارה هماנ شرאب تلخي אست كه مثل . و هم شيطاנ و ويرאنگر

هرميנ عشقي، آنجا كه . نگشتاנ قهرماנ دردكש هدאيت به كام سايه אو مي چكدشوكرאנ אز لای א
نقש معشوقه אثيری ی نويسندה رא بازی مي كند، زيبا و دلربا אست و چناנ بر صحنه مي بالد كه 

و آنجا كه نقש لكاته رא . تماشاگر رא در آرزوهای دست نيافتني عاشق درماندה شريכ مي كند
هرميנ عشقي، . فريني كشندה אست كه مي آيد تا تو رא אز دروנ ويرאנ كندبازی مي كند، هوس آ

حركات אو، مثل حركات . هنوز جوאנ אست، אما نشاנ مي دهد كه جای خود رא در تęاتر يافته אست
در دلرباęي های אو، نه . منوچهر رאديנ، نرم و سبכ بال و در عيנ حال پخته و به جا אست

لي رא بازی مي كند و نه جاęي كه لكاته مي شود، אز אغرאق های هنگامي كه نقש معشوقه خيا
به خوبي مي توאנ دريافت كه نيلوفر بيضاęي آگاهانه אز אمكاناتي كه אيנ . سطحي خبری نيست

دو نقש برאی אستفادה אبزאری אز جذאبيت های يכ بازيگر زيبا در אختيارש مي نهادה، چشم 
هر كارگردאנ . تęاتر تعمق و تفكر אست، نه تęاتر سرگرميتęاتر אو، در بوف كور، . پوشيدה אست

ديگری مي توאنست אز بازيگر زيبا و دلفريب خود، برאی אفزودנ بر جذאبيت های אروتيכ يا سرگرم 
ي دستخوש لغزש شدה بود، ديگر نمي يو همينجا אست كه אگر بيضا. كنندה نمايש אستفادה كند

 و ممتنع و سرشار אز كابوس و رويای אو وفادאر ماندה شد אدعا كرد كه به هدאيت و دنيای سهل



 .אست
 

) نقاש(אو، در نقש قهرماנ אصلي دאستاנ . كار فرهنگ كسرאęي، אز دو بازيگر ديگر سخت تر אست
دو . رאوی متني بسيار دشوאر و مونولوگ هاęي طولاني אست و حضوری دאęمي بر صحنه دאرد

حنه رא אغلب ترכ كنند و بازنگريسته بر كاری كه در بازيگر ديگر، אيנ אمكاנ رא دאرند كه ص
אما فرهنگ كسرאęي، در نفש نقاشي . صحنه های پيشيנ كردה אند، تازה نفس دوبارה ظاهر شوند

هميנ دشوאری كار . كه همه چيز روאيت معطوف به אوست، אز אيנ אمكاנ تنفس برخوردאر نيست
و אيנ، برאی . ر گفتار دستخوש سكته شودسبب مي شود كه چند جا در حركت دستخوש فرود و د

אو، . بازيگری كه همه توאناęي های خود رא برאی حضوری درخشاנ به كار بسته، آزאردهندה אست
حتي، جاęي برאی چند لحظه متנ رא فرאموש مي كند، אما آנ رא باز مي يابد و به אجرאی خود 

ه گاה گاری كوركנ مي شود، گاה تخت نيمكت ماساژی ك. אبزאرهای صحنه سادה אند. אدאمه مي دهد
معشوقه אثيری قهرماנ، گاה تابوت، گاה تختي برאی אندكي אسترאحت نقاש در مياנ كابوس های 

 . بي پاياנ
چشمه رא، يكي אز אيנ فوאرה های كوچכ אلكتريكي تجسم مي بخشد كه در فروشگاה های معمولي 

ضای چشمه، به كمכ نوری كه بر آנ پرتو אما برאی بازنماęي ف. مي توאנ به بهاęي אندכ خريد
אز אيנ ها كه بگذريم، پس صحنه، به پردה سفيدی آرאسته אست كه نقש . مي אفكند كافي אست

. تعييנ كنندה אی در بازی با سايه ها و پركردנ فاصله های مياנ ميزאنسנ ها بازی مي كنند
رא كه قرאر אست دور אز چشم ما هنگامي كه بازيگر يا بازيگرאנ صحنه رא ترכ مي كند تا كاری 

אنجام دهند، پردה سفيد و نوری كه بر آנ مي تابد، به ما ياری مي كند كه بازيگر رא در پشت 
 .صحنه نيز دنبال كنيم و אرتباطماנ رא با نمايש אز دست ندهيم

 
م ي نوعي אز تęاتر مدرנ و مينيماليستي رא به چنگ آوردה אست كه هيبا بوف كور، نيلوفر بيضا

. به هنر نمايש אروپاęي نزديכ אست و هم با ويژگي های نمايש در خارج אز كشور אنطباق دאرد
برאی אستفادה אز אيנ سبכ، كارگردאנ مي بايست به هنر بيشتريנ بهرה بردאری אز كمتريנ 

 . אمكانات مسلط باشد و אيנ تسلط رא، در بوف كور مي بينيم
 

 جوی تماشاگرאנ אندכ، نمايש خود رא אز אيנ كشور به گروה تęاتری كه ناگزير אست در جست و
آנ كشور و אز אيנ شهر به آנ شهر ببرد و هموאرה نيز با مشكل تاميנ هزينه سفر روبرو אست، نمي 

אز אيנ رو אست كه تęاتر مينيماليستي، به رאה حل نهاęي . توאند دكور و صحنه عظيم رא طلب كند
אو، با كمتريנ : ر بوف كور، אيנ رאה حل نهاęي رא يافته אستي، ديو نيلوفر بيضا. تبديل مي شود

אما . אمكانات، فضاęي مي آفريند كه در سرאسر نمايש هيچ زאويه אی אز آנ رא خالي نمي يابي
ي، در אيנ نمايש زيبا، پرهيز אو אز شعار و نزديכ شدנ אو به شعر يمهمتريנ جهש نيلوفر بيضا

 .نمايש אست
 .و تبريכ مي گويمتولد تازה אש رא به א

 
  نگاה ديگرאנ

 
در شهر ) فارسي و آلماني( ميلادی به صورت يכ نمايש دوزباني ۲۰۰۳بوف كور، تابستاנ سال 

كارگردאנ آلماني با نيلوفر " توم فايفر"در آנ אجرא، . ماينس آلماנ نيز بر صحنه آمدה אست
) ماريا پينيلا و رאلف لورنسفليكس پيلماير، (ي همكاری دאشت و سه همكار آلماني گروה يبيضا

" ماينسر رאيנ تسايتونگ"روزنامه های . پيש يا پس אز هر صحنه، متנ رא به آلماني مي خوאندند
 .نقدهاęي بر אيנ نمايש نوشتند" آلگماينه تسايتونگ"و 
 

در نقש . אيנ نمايש، بيש אز هر چيز بازی با نور و سايه אست: "آلگماينه تسايتونگ نوشت
ي بر صحنه ظاهر مي شود كه قدرت تخيل خود رא باخته و هموאرה نقشي تكرאری رא אصلي، نقاش

אو، خودمحور . אفكار אو، مثل يכ گردאب بر گرد خود אو مي چرخند. بر قلمدאנ خود ترسيم مي كند
و ) منوچهر رאديנ(אست و مثل يכ مكندה به جهاנ خود كشيدה مي شود تا جاęي كه يכ مرد پير 

در אيנ كولاژ، مي توאנ گفت جاęي كه وאقعيت . ..... به אو مي پيوندند)  عشقيهرميנ(يכ دختر 
سرگشته אی . אيנ قهرماנ ديدگاה های دروني خود אست. به אنتها مي رسد، رويا آغاز مي شود



 ".مياנ گذشته و אمروز كه در אعماق زندگي مي كوشد بالانس خود رא حفظ كند
 

 دو نقد جدאگانه به אرزيابي نمايש پردאخت و در يكي אز آנ روزنامه ماينسر رאيנ تسايتونگ، در
سه بازيگر، كه به آرאمي بر صحنه به يكديگر نزديכ مي شوند، به زباني بيگانه : ".... ها نوشت

جمله های بيگانه آנ ها آهنگيנ به گوש مي رسد و با אيנ كه نيمي אز . سخנ مي گويند
تماشاگرאנ، به آهنگ سخנ .  سكوت مطلق حاكم אستتماشاگرאנ فارسي رא نمي فهمند، بر سالנ

گوש مي سپارند و هنگامي كه سه بازيگر در نهايت אمر در يכ فيگور به يكديگر مي پيوندند، 
 ".تصويری رא كه در برאبرشاנ قرאر گرفته אست، دروني مي كنند

 
چيزی אز متנ در زمينه جذب تماشاگری كه : " אيנ روزنامه، در فرאزی ديگر אز نقد خود نوشت
אما אز قضا كارگردאנ فارسي نمايש در هميנ عرصه . نمي فهمد، به ندرت موفقيت حاصل مي شود

موفق אست، زيرא حركات چهرה مردی كه روی قلمدאנ خود نقاشي مي كند، قوی تر אز وאژگاנ אو 
 رنگيנ و كنש آנ ها. אما گروה تęاتر אيرאني אز אمكانات تصويری هم אستفادה مي كند. .... אست

سرشار אز سمبول ها אست و در خود فشردה شدנ تماشاگرאנ هنگام شليכ قهقهه های پيرمرد 
 "عجيب و غريب، نشاנ مي دهد كه אجرאی فارسي تا چه حد در אيجاد كشש موفق אست
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