
 اتر אیرאنی كلנ شركت نمی كنیمءچرא در فستیوאل ت
 )٢٠٠١چاפ شدה در كیهاנ لندנ، نوאمبر (

 نیلوفر بیضایی
 

فستیوאل تءاتر אیرאنی هشت سال אست كه در شهر كلנ برگزאر می شود و گروה تءاتر دریچه به سرپرستی مנ   
نویسندה و    (“ی و چند مشكل كوچכ مرجاנ، مان“ :تاكنوנ אیנ نمایشنامه ها رא در فستیوאل אجرא كردה אست 

سرزمیנ “، )١٩٩٧نیلوفر بیضایی، : نویسندה و كارگردאנ (“ازی آخرب“،) ١٩٩٦نیلوفر بیضایی ، : كارگردאנ
: كاوה אسماعیلی ، كارگردאנ: نویسندה (“ چاقو در پشت“،)١٩٩٨نیلوفر بیضایی، : نویسندה و كارگردאנ (“هیچكس

 ) .٢٠٠٠نیلوفر بیضایی، : نویسندה و كارگردאנ (“آبی زناנ خاكستریرویاهای “،) ١٩٩٩نیلوفر بیضایی، 
 

نیلوفر : مینا אسدی، كارگردאנ: نویسندה(“ سه نظر دربارה ی یכ مرگ  “אمسال نیز بنا بود نمایشنامه ی جدید ما  
 .  در چارچوب אیנ فستیوאل در شهر كلנ بروی صحنه برود ٢٠٠١ نوאمبر ١٩در تاریخ ) بیضایی

אل كلנ אز دو سه سال پیש به אینسو با عدה אی אز ما شركت كنندگاנ فستیوאل و دیگر تءاتریها بطور مدیر فستیو
נ خل אحتمال دعوت אز گروههای تءاتری دאخل אیرאנ صحبت كردند و نظر ما رא در אیנ مورد جویا  خلوت



دعوت گروههایی אز אیرאנ كه قصد بازگشت دאرند و بناچار می بایست سكوت كنند ،  به אیشاנ گفتم كه در صورت
. تنها فضای باز خارج אز كشور رא خوאهیم بست    نه تنها هیچ كمكی به باز شدנ فضای אیرאנ نمی كنیم ، بلكه   

می گردند مشكلی   چرא  كه ما گروههای معترض نیز ناچار به سكوت خوאهیم شد تا برאی آنها كه به אیرאנ باز      
پس אز אیנ گفتگو بارها با אیشاנ  در   . ول گفتند كه در אیנ بارה فكر خوאهند كرد ءآقای مدیر مس .אیجاد نشود

 كه مشخصات و مدאرכ مربوط به كار جدیدم رא باید برאیشاנ می فرستادم و אیشاנ هم دیگر تماس بودم ، چرא
 אكتبر אز دوستی شنیدم كه برنامه ی فستیوאل كلנ پخש شدה ٢تا אینكه در تاریخ ... چیزی در אیנ مورد نگفتند 

ست و دیگری كاری אز قطب אلدیנ  א“تعزیه“و علاوה بر كارهای ما دو كار نیز אز אیرאנ دعوت شدה كه یكی אز آنها 
 . صادقی 

مנ به אیشاנ .  بلافاصله با مدیر فستیوאل تماس گرفتم و جوאب گرفتم كه بلی ، قرאر אست אیנ دوگروה بیایند 
گفتم كه شركت אمسال مנ در فستیوאل بی سر و صدא نخوאهد بود و نظرאتم و در همانجا אعلام خوאهم كرد و به   

 نیستم ، با אیנ نظرאت تاكتیكی و عذرهای بدتر אز   “حزب“نیנ گفتم كه אز آنجا كه بحث خوאهم گذאشت و همچ
همچنیנ אز אیشاנ خوאستم אز آنجا كه تغییر אهدאف فستیوאل به אیנ شكلی كه   . گناה كوچكتریנ میانه אی ندאرم 

یح אهدאفشاנ ،  אیشاנ پیש گرفته אند ، مشخصا אز یכ جهت گیری سیاسی خاص بر می آید ، برאی روشנ شدנ صر   
 ٢٧אما تا אمروز . אول پذیرفتند ، بعد گفتند نه ، بعد باز گفتند باشد. آنها رא بوضوح در مطبوعات مطرح كنند 

در عیנ حال متנ אعلامیه אی رא كه منعكس كنندה ی אعترאض بخש  . אكتبر نیز هیچ توضیحی در جایی ندאدה אند 
ته אند אست ، برאیشاנ فكس كردم و گفتم كه تعدאد زیادی אز  مهمی אز هنرمندאנ به شیوה אی كه در پیש گرف

با گذشت زماנ و با توجه به אینكه אیشاנ گویا پشتشاנ گرمتر אز אیנ    . هنرمندאנ אز آנ پشتیبانی خوאهند كرد
ما ،كه   . حرفهاست و هیچ لزومی به توضیحی نمی بینند ، حضور ما در אیנ فستیوאل روز بروز بی معنی تر شد

ما ،كه علت حضورماנ در אینجا אعترאض אست به سركوب و אختناق حاكم  . یم چرא אینجاییم و نه در אیرאנ می دאن
ما ، كه سانسور رא برאی هنر زهر می دאنیم و אز سمبلیسم אجباری بیزאریم و אمكاנ بیاנ صریح حرف و . بر אیرאנ 

در عیנ حال با خبر شدم كه   . ی دאنیم אندیشه بدوנ وحشت אز عوאقبש رא پیש شرط ورود به مرزهای تمدנ م
به نوشته ی  ستار لقایی و   ) پردה  تכچهار(“  خورشید در قفس“همكارאنم  سودאبه فرخ نیا، كارگردאנ نمایש 

 به نوشته  مصطفی شفافی ،   “אندر باب زنی كه تمام رفت و نیمه تمام باز  آمد“سوسנ فرخ نیا ،كارگردאנ نمایש 
برאی אعلام همبستگی با همكارאנ معترضم و بعنوאנ  . در فستیوאل صرف نظر كردה אند بعنوאנ אعترאض אز شركت 

אعترאض به سیاست جدید فستیوאل كلנ و אز آنجا كه بر אیנ باورم كه شركت אمسال ما هیچ معنایی جز پذیرفتנ 
 حذف ما منتهی می  چارچوبی كه دیگرאנ برאیماנ تعییנ كردה אند ، نمی دאشت و در سالهای آیندה در هر حال به

متاسفانه و با وجود تمام . شد ، مנ نیز تصمیم گرفتم كه אز شركت دאدנ كارم در אیנ فستیوאل صرف نظر كنم     
لم و با شركت هر ساله در آנ  به تدאوم  ءאحترאمی كه برאی فعالیتهای אیנ فستیوאل در هفت سال گذشته قا 

  . رא אز یكدیگر جدא كنیم علی ناچاریم رאهماנفعالیتهایש یاری رساندה אم ،  با توجه به شرאیط ف
سه نظر دربارה ی “با אینهمه به אطلاع آנ بخש אز تماشاگرאנ وفادאر كارهایم در شهر كلנ می رسانم كه نمایש 

  شب در سالנ آركادאש تءاتر شهر كلנ٨، ساعت )یكهفته پیש אز فستیوאل( نوאمبر ١٠ در تاریخ “یכ مرگ
)Platen Str(ه خوאهد رفتبروی صحن. 

ما به آנ بخש אز همكارאنماנ كه در אیرאנ     “:بگذאرید אیנ نوشته رא با سخنی אز אبرאهیم مكی به پایاנ ببرم  
هستند و با وجود تمام فشارها تلاש می كنند تا آנ صدאی معترض رא منعكس كنند ، خود رא كاملا نزدیכ حس   

נ گروה دیگر  كه به אشكال مختلف با دستگاה حاكم    در ضمנ به خودماנ אجازה نمی دهیم برאی آ. می كنیم 
همچنیנ بهیچوجه אجازה نمی دهیم كه آنها برאیماנ حد و حدود  .  ساخت و پاخت می كنند ، تعییנ تكلیف كنیم

 ) نقل به معنی (“.تعییנ كنند و ما رא به شكل خود در آورند
ضمנ אینكه موאفقت كامل خود  ) پردה تכچهار (“خورشید در قفس“آقای ستار لقایی ، نویسندה ی نمایש : توضیح 

رא با نكات مطرح شدה در אیנ متנ אعلام كردند ، אز مנ خوאستند توضیح بدهم كه علاوה بر نكات بالا شركت 
كه خود یكی אز همكارאנ دستگاה سانسور אست ، یكی    ) كارگردאנ یكی אز گروههای شركت كنندה אز אیرאנ(شخصی 

 .م شركت گروهها در فستیوאل كلנ بودה אستدیگر אز عمدה دلایل عد
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