
 یبيضاي نيلوفر نوشته " آخری باز " نمايشنامهی معرف
 )برگرفته از سایت ماها، ارگان همجنسگرایان ایرانی(

 
  واراند

 
 نمايشنامه و گفتگوها مقاالت، به آميز تحسينی نگاه درخالل  و شدم آشنای بضاي نيلوفر سايت بای دوست  طريق ز ا 
 هستم همجنسگرا خود آه منی برا و  ديدم را" آخری باز " نمايشنامه آه بودم گذاشته، خود سايت در هآ اوی ها

 برايم اين و آنندی م خودی ادبی آارها قهرمانان نقش وارد هم را همجنسگرايان ما نويسندگان ببينم آه بود جالب
 . داشتی تازگ

 نمودن روشن به و باشدی م خوانندگان مجموع ی عالقه مورد آهی ا زاويه از تنها همه، اين با نيستمی ادب منتقد من 
  .پردازمی م شده گفته نمايشنامه به آند،ی م آمك همجنسگرايانی ها ديدگاهی بعض

 بهی برای خوب امكان و وسيله بهترين عنوان بهی صوت وی تصوير ،ینوشتار از اعمی جمعی ها رسانه امروزه 
 ی  بسته ساختار و ما ی جامعه در. گيرندی م قرار استفاده مورد جوامع، ی نشده و شده مطرح مسايل آشيدن چالش
 استی راه اينترنت گيرد،ی م صورتی نوشتاری ها رسانه و مطبوعاتی بررو آه ی  شديد سانسور وی اجتماع

 از اما بنددی م نوشتار و بيانی آزادی رو بر را راه فيلتر، باز البته موافق، و مخالف ساليق و عقايد ابرازی برا
 نقد و دارند وجود محدوديتها از  عبوری برای فراوانی راهكارها آرد محدود توانی نم  را خواهی آزاد افكار آه آنجا

 نمايشنامه بهی نگاه داريد رو پيش آهی نوشتار. يافت خواهد راه جوامع همان به ناخواه خواهی اجتماعی هنجارها
 . آندی م عيان را ما جامعهی اجتماعی هنجارها از یيك در نهفتهی های زشت آه باشدی می ا
 گرايش يك صرفًا دارند؛ تصور آن از های خيل آهی شكل به نه را،ی همجنسگراي آه، ايست نمايشنامه آخری باز 

 شودی م مگر. دهدی م قرار بحث موردی اجتماع رفتار وی حقوق بحث يك صورت به خاص طور به آه ،یجنس
 رانده حاشيه بهی اجتماع گروه يك عنوان به آنها شناختن رسميت به وی جنسی اقليتها حقوق طرفدار و بود فمينيست

 بای ا جامعه. هستند ما یگرا درون ی جامعه  ازی قشر ی نماينده آدام هر نمايشنامه اين بازيگران. نبود شده،
 دارد مشكل آنها شناختن سميتر به  شهروندانش  حقوق ترينی بديه در هنوز آهی تاريخ وی فرهنگی غن ی پشتوانه

ی ايران ی زده  دين ی جامعه  در آه استی اعتقاد و تفكر نوع بيانگر رفته بكار نمايش  اين در آهی بصر عناصر.
 نمايانگر همه و همهی وروشنايی تاريك ميان برخورد و ها بافته همچونی ديگر عناصر و نور وجود. دارد وجود
 .آشناست خود هموطنان تفكر نوع با آامًالی بيضاي نيلوفر آه است اين

ی جزي نيزی بيضاي خانم آه هستندی ا جامعه ازی گروه نماينده آدام هر خورشيد و سپهر سارا، مانا، شهردار، 
 ناخودآگاه است، زن خود نمايش  اين ی نويسنده آه آنجا از. آند برجسته را  آن فرم بهترين به توانسته و است ازآن
 نظرات بيان و صحنه به اول نقش عنوان به شهردار ورود. رسدی م نظر به تر پررنگ نامهنمايش اين در زنان نقش
 نويسنده  آه آيدی م نظر به اينطور آرده تنظيم قدرت آوردن دست بهی برا آهی ا شده نيتعي پيش ازی سخنران و

 نظرات بيان حال اين اب آند،ی م برجسته بيننده مقابل در و عيان را ساالر مرد ی جامعه و مردانی طلب قدرت
 نمايشنامه اين در  را زنان نقش او، ی  نشده بيانی همجنسخواه البته و فمنيست يك عنوان به مانا دهان از نويسنده
 .  است داده نشان تر برجسته

 و  خواننده آه است شده آشيده تصوير به زنده و آگاهانه آنچنان ،نيمه نصفهی روشنفكر قشر نماينده شهردار، نقش  
 لمس را دهدی می رو انتخابات هنگام در جامعه فريبی برا آهی احساسی راحت به نمايشنامه اين تماشاگران البته
  .آنندی م
 آلمات بای باز تنهای مادر سرزمين ساختن نو از وی دموآراس ،یآزاد همچونی آلمات بيان دانيمی م ما ی همه 

ی بيضاي خانمی پرداز شخصيت. سرد غوره يك با و ودشی م شان گرم مويز يك با آهی عوام فريبی برا است
 نگار و نقش فكر در و بيندی نم بيشتر را اشی بين نوك تا آه دهدی م نشان رای دولتمرد شهردار، نقشی برا

 .است ويران بستی پا از آه ايست زده بحران ی جامعه ساختاری ظاهر
 است، ايوان نقش فكر در خواجه 
 .است يرانو بستی پا از خانه ليك، 
 ما ی همه آهی مشكل. آندی فكر سپهر، !! مشكِل؟؟ی برا خواهدی می دلسوز سر از شهردار خوانيم،ی می جاي در 
 بهی برا آانديِد يكی پردازيها دروغ لمس آه جاست همين از. گرددی برم ما يكايك ذات به و نيست مشكل دانيمی م
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 انتخابی آزاد وی شهروند حقوق آن در آهی دموآراس صولا به) شهردار (او. شودی می واقع قدرت آوردن دست
 و معضل يكی همجنسگراي آيا آه است  اين دار و درگير هنوز و ندارد ی اعتقاد هيچ باشد داشته وجودی جنس گرايش
 " راست راه " یسو به سپهر هدايت هدفش خيرخواهانهی خيل البته و !! انكارناپذر؟؟ حقيقت يك يا و استی بيمار
 .آندی م اميد قطع مساله اين از هم آخر در هآ است

ی فمنيست نظرات آامًال و آيدی م حساب به نمايشنامه اين عطف ی نقطه اش نقش آهی ديگر بحث مورد شخصيت 
 ،یسنت ی جامعه انديِش دگری مانا شهردار، مقابِل پرخاشگِر و سياستمداری مانا. ماناست رساند،ی م را نويسنده

 . سپهری حام ) همجنسخواه؟ هم شايد (یمانا و آشور از خارج مدرن ی عهجام فمنيسِتی مانا
 بيان از زهم با آمده در نمايش بهی فرهنگ بازی فضا در آه اين وجود با هم نمايش اين در آه است جالب 

 شلوار و آت و آندی م رفتار مردانه او است، متنفر  شدن دار بچه از )مانا (او 1.شودی م پرهيز مانای همجنسخواه
 . است نهفته مانای درون تمايالت دری حقيقت آه اين ذآر بدون دارد، دوست بيشتر عروسك از را فوتبال و پوشدی م

 ،خواهرش بوسيله اشی آودآ خاطرات مرور با تنها مانا و آندی م اعتراف خودی همجنسگراي به فرياد، با سپهر
 گرفته ياد مانا آه آنجا از. شودی می معرف خويش ی امعهجی  سنت سيستم به معترض دگرانديش يك عنوان به سارا،

 آه ( پرخاشگر يك عنوان بهی حدود تا همه اين با آند،ی نم مخالفت ديگران با بگذارد، احترام مختلف عقايد به
 هيچ خود احساسات بيان در آهی زن. شودی می معرف ) استی سنت ی جامعه ی مانده عقب افكار با برخورد دهيزاي
 همچونی اتهام رد دری علم دليل بزرگترين و آندی م دفاع اشی همجنسخواه خاطر به سپهر از و نداردی اباي

 : گويدی م جمله يك در را آنها گرايش بودنی طبيع و همجنسخواهان بودن آار تجاوز
 .یبزن حرفی جور اين موردشون دری ندار اجازه : مانا "
آم " نه؟ی جنس تحريك رو بزرگ مرد يك تونهی  ساله هشت ی بچه كيی آنی م فكر آهی بيمار توی آنی نم فكر 
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ی ناسزاها و شتم و ضرب مورد هميشه و شده دار بچه آرده، ازدواج آهی سنتی زن ساراست، باال ی جمله مخاطب 
 و ندارد جايگاه اش جامعه در آهی زن! بپاشد  هم از اشی زندگ   مبادا  آوردهی نم بر دم و گرفتهی م قرار شوهرش
ی م صحبت" ی بيمار " ینوع از او . آنيمی می زندگ آنها با آه استی مردم غالب تصور بيانگر سارا غلط تصور
 را خورشيد به تجاوز زجرآور ی خاطره و است منحرف آه آندی م صحبتی مرد از و دارد مداوا به نياز آه آند

 : است بوده آن علت خود خورشيد، آه داندی م عرف خالفی عمل معلول
 .روانشناس پيش برند بايد آقا اين . بيمارند آقا اين : سارا "
 ". نهی دراز دست بهشی آس شده باعث آه آرده چكار خودش بپرس هم دخترك اين از 
 است فرزندش ی آينده نگران و مهربان و دلسوز او مادر نقش در. دارد فرق خواهری سارا با مادر،ی سارا 

 در آه دارد برندهی زبان خواهر، نقش در و است گذاشته را سنتها با مخالفتی بنا و است باش دگر يك آهی فرزند
 : آندی م استفاده آن ازی اجتماع مسايل بهی توجهی ب سالها از بعد خود ی تبرئه جهت

 .نيست من دختری ناز . یناز دخترم، : سارا "
 .یآوردی  دنيا به رو او تو بود بهتر شايد  
ش فقط من و توست مثلی ناز . نيست من مثلی ناز    .ام آرده بزر
 .آنهی زندگ تنها خوادی ی ناز بشه، دار بچه خوادی نمی ناز سرآشه،ی ناز گستاخه،ی ناز  
 " متنفره من از اون . دخترم ،یناز  
 ننهادما در آهی گرايش بودنی طبيع اثباتی چگونگ بيان هستيم، درگير آن با ما اغلب  شايد آهی احساس بيان  

 . دهدی م تشكيل را نمايشنامه اينی اصل تم دارد، وجود
ی م مردان مختص را بودن ) همجنسگرا بخوانيد !!!( باز همجنس آه گرديمی م بازی ا جامعه بطن به هم باز اما، 

 فرق زنان ديگر با آه هستندی زنان تنها شوند،ی م توصيف مردانه خصوصيات با آهی همجنسخواه زنان و داند
ی همجنسخواه لزوم دانيمی م ما ی همه . همجنسخواهان مورد در عوامانهی ا نظريه نيستند، همجنسخواهی ول دارند
 به مطلب اين. نيست جنين اين همجنسگرا مرد يك در آه طور همان نيست، مردانهی آردار داشتن زن، يك در

 : شودی م بيان است، نوشته خود نمايش بر آهی ا مقدمهی جا به سپهر از آوتاهی نطق در صداقت با وی روشن

 
 از حال اين با نيست، افرادی همجنسگراي بر لزومی ظاهر جنسيتی فرای رفتار هر آه دانيمی م ما همه گرچه1  

 را، نه يا است همجنسخواه مانا آه اين مورد در قضاوتی بيضاي خانم آه آيدی برم چنين اين مانا حاالت و بيان نوع
  .نمايشنامه بيان دری پهلوي دوی نوع . است نهاده تماشاگر و خواننده ی برعهده
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 است؟ ديگر مردان دوستداری پرست مرد زور از آهی مرد 
 زنانه حس با داشتم دوست رای مردان من نه،ی ول 
 زنان دوستداری زن از پرسيدم و 
 یديگر زنان دوستدار آه مرد، از بيزار يای پرست زن آنقدر تو آيا 
 شايد بود، زنانهی خشونت عاشق او 
 مردانهی محبت ی تشنه من و 
 . محبت : شده انبار ما دری چيز برعكس نداريم، آمی چيز ما نه، 
  آنيمی  پيشنهاد نوازش مشتی بجا 
 احترام چاقوی بجا و 
 تفاهم تجاوز،ی جا به 
 عشق دعوا،ی جا به و 
 آن بدتر و نهان  آشكاری خشونتها از بيزارم من 
 " آنند فورانی جاي وی زمان منتظرند آه شده رانده پسی خشونتها 
ی فرای مردان طالب ،یمردان. آندی م بيان شكل ترين روان به رای همجنسخواهی ها طيف تنوع سپهری صحبتها 

  !مادينه احساسات بدونی زنان طالبی زنان و نرينه جنسيت
 شهردار سخنان با نمايش ضرباهنگ. دارد نآهنگيی فرود و فرازی موسيقاي اثر يك همچون مذآور ی نمايشنامه 

 بيان و سارا با اوی ها مخالفت با رود،ی م پيشی ايران ی برجسته زنان ی باره در مانا سخنان با شودی م شروع
ی م اوج به زند،ی م پس رای ناهمگون طيف هر آهی اجتماع ساختار بر سپهر اعتراض فرياد و درونگرا احساسات

 آردن باز زبان با و آمده فرود خورشيد به تجاوز ی خاطره بيان با و يافته ادامه)سپهر (او درد شرح با ،رسد
  .نويسنده جنسيت از فراتری نگاه در خردمندانهی فرود و فراز . يابدی م پايان خورشيد

ی هخوای آزاد صدها ازی يك رسد،ی م مشام بهی فمينيستی بو اوی نوشتارها از آهی ا نويسنده ،یبيضاي نيلوفر 
 قراری اجتماعی ها ايسم خاص طرفداران وی جنسی اقليتها توجه مورد نوشتارهايش سبك و نوع اساس بر آه است
 آهی ا جامعه گوش به خودی خواهی آزادی صدا رساندنی برا نويسنده اين آه بودی راه نت اينتر و است گرفته
 ازی يك حق بهی بيضاي نيلوفر خانم . ردهآ انتخاب آند،ی م قبولی سخت به را ساختارش دری گون گونه پذيرش
 در  توانيدی م را اوی ها نوشته و مطالب. استی ايرانی جنسی ها اقليت و زنان حقوقی احيا ی برجسته مدافعان

 برجسته هدف با شد اشاره نيز ابتدا در آه طور همان گذشت آهی نقد . دينماي مطالعه ايشان یاختصاص سايت وب
 جامعه خوشبختانه. است خويش ی جامعه فرهنگ به او ی موشكافانه نگاه دادن نشان و اوی نوشتارها ازی يك آردن

 مهاجرت خاصی شرايط بر بنا آه آنان چه  و اند زدهی اجباری آوچ به دست آه آنان چه آشور، از خارج ايرانيان
ی  آار چه آشور داخل در ما دخو اما آنند، آمك آشور داخل در مدرنی اجتماعی حرآتها  به تا تالشند در اند، نموده
 دهيم؟ی م انجام هامان خواسته حداقل شناساندن و خود حقوقی احيای برا

 آخرش؟ يا آن اول ؟ هستيم اپيزود آدام بازيگران ما 
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