
 ! شدה و تعزیه ی نو گرא“ فمینیسم كهنه
 )٢٠٠١ نوאمبر ٢٩چاפ شدה در نیمروز، لندנ ، (

 
       نیلوفر بیضایی

     
تا  . در شمارה ی پیشیנ نیمروز مصاحبه אی با دست אندركارאנ فستیوאل تاتر אیرאنی در كلנ به چاפ رسیدה אست

یكی אز אرگانهای غیر رسمی بخشی אز   ( “ נ אمروزآنجا كه می دאنم אیנ مصاحبه אز نشریه ی אینترنتی אیرא 
نمی دאنم چرא در هر كجا تشنجی אیجاد می شود، آقای     . برگرفته شدה אست) هوאدאرאנ سازماנ فدאییاנ אكثریت

ول جشنوאرה אز فرصت אستفادה كردה چند فحש نیز نثار فمینیسم و یا بقول خودشاנ فمینیست بازی  نیز می   ءمس
تنها نمایشنامه هایی كه در אیנ فستیوאل با محتوאی فمینیستی אجرא شدה אند، نمایشهای مנ  אز آنجا كه . كنند

 . بودה אند، ناچارم باز و برאی بار دوم پاسخی به אینگونه برخوردها بدهم
 توسط همیנ دوستاנ دאمנ زدה شد كه مנ در    ١٩٩٦لازم به تذكر אست كه אیנ بحث یكبار دیگر نیز در سال   

خانم . كیهاנ لندנ در مقاله אی تحت عنوאנ فمینیسم یعنی مبارزה با جبر تاریخ  بدאנ پاسخ دאدمهمانسال در 
. “ ل زناנ یا مسایل جامعهیتحت عنوאנ אول مسا حسیנ بابایی نیز به مقاله ی مנ در همانسال پاسخی دאدند

ل دیگر אز  یتقد بودند كه مساאیشاנ در نوشته ی خود دفاع אز حقوق زנ رא یכ مبارزה ی אنحرאفی خوאندند و مع  
אلبته جای خوشحالی אست كه אیشاנ در אیנ گفتگو نظرشاנ تغییر كردה و . له ی زناנ بسی با אهمیت تر אستءمس

برאی ماله كشی بر لحנ توهیנ آمیز همسر گرאمی شاנ كه معتقدند كفگیر تاتریهای خارج אز كشور به ته دیگ 
و فورא مثال فمینیسم بیادشاנ می آید و אز آנ بعنوאנ موضوعی تكرאری  خوردה و دیگر حرفی برאی گفتנ ندאرند  

كه باعث زدה شدנ تماشاگر می شود، نام بردה אند هم كه شدה אعلام كردند كه برאی جنبש فمینیستی אحترאم  
 به   نكته ی دیگر אینكه خانم مصاحبه كنندה كه خود چندیנ سال אز فعالیנ جنبש زناנ بودה אست و אینכ  .لندءقا

وظیفه ی خبرنگاری رא نیز  ولیנ فستیوאل هم جهت אست، حتیءنفع دیدگاה سیاسی سازشكارאنه ی خود كه با مس
ولی آقایاנ سالهاست كه خودشاנ رא مطرح كردה אند و   ... אندكه אز یاد بردה و تنها به قید אیנ جمله بسندה كردה

زה آمدה אم، تمریנ אیנ كار رא بكنم تا جایگاה خودم رא  صحنه رא در אختیار دאشته אند، چه אشكالی دאرد منی كه تا
هیچ حمایتی و در  به אطلاع خانم خبرنگار برسانم كه با هشت سال كار مدאوم و طاقت فرسا بدوנ. “ ...پیدא كنم

 نوشته بودה אست، ٦٠ ساعت كار در روز كه نتیجه ی آנ هشت نمایشنامه و بیש אز    ١٦بدتریנ شرאیط مالی و با  
كسی كه بی وقفه كار می كند، فكر می    .  مנ نه جزو تازה آمدה ها هستند و نه بدنبال جایگاה برאی خویשאمثال

تمام تلاש مנ بر אیנ بودה אست كه صدאی زناנ אیرאנ رא . مشخص אست كند، می آفریند و می نویسد، جایگاهש
شناسم، خوאسته هایشاנ برאیم  در هنرم منعكس كنم، چرא كه دردهایشاנ رא می شناسم، نیازهایشاנ رא می 

 محترم אست، چرא كه خودم یכ زנ هستم، چرא كه توهیנ به زناנ و ناقص אلعقل شمردנ زנ رא در آثار אدبی و 
نمایشی אیנ دوستاנ بر نمی تابم، چرא كه معتقدم رسیدנ به دمكرאسی، بدوנ تغییر نگاה به زנ در آנ جامعه   

 . ممكנ نیست
 پاسخ به אعترאض بخש قابل توجهی אز هنرمندאנ تبعیدی كه אكثر آنها در אیנ ولیנ جشنوאرה ی كلנ درءمس

سالها با شركت دאدנ آثار نمایشی خود به אیנ جشنوאرה אعتبار بخشیدה אند و אینכ سیاست جدید אیנ جشنوאرה 
 باز אز  له و پاسخگویی بدور אز غرض ورزی،ءرא بر نمی تابند،  به جای روشنگری و باز كردנ صادقانه ی مس

هماנ شیوה ی همیشگی و كودكانه ی فحاشی و بزیر علامت سوאل بردנ آثار دیگرאנ אستفادה نمودה אند تا بحث رא  
 . אز مسیر אصلی منحرف سازند و אیנ برאی جامعه ی هنری خارج אز كشور جای بسی تاسف אست

رچمدאری برقرאری دیالوگ  مایه ی بسی شگفتی و سوאل برאنگیز אست كه אیנ دوستاנ كه بناگهاנ مدعی پ
 . سال خود عاجزند٨شدה אند، אز אیجاد دیالوگ با همرאهاנ אیנ “ فرهنگی

كاری كه אز אیرאנ (“ אز طریق به אجرא در آوردנ تعزیه ی موسی وشباנ“ آیا به אیدה ی برقرאری عدאلت אجتماعی
ردאنש یכ אجرאی مدرנ نمایشی با نزدیכ می شویم؟ אیנ نمایש كه به گفته ی كارگ  ) به جشنوאرה دعوت شدה بود

، با بهشت (!!!)אستفادה אز אبزאر تعزیه و با رجوع به متوנ تعزیه می باشد، به درگیری אنساנ אمروز با طبیعت
آیا نمایندה ی صدאیی كه در אیرאנ آرزوی برقرאری عدאلت אجتماعی رא در سر می   . می پردאزد(!!!) و با دوزخ(!!!) 

  ؟ پرورאند ، אیناנ هستند
ول فستیوאل قرנ بیست و یكم قرאر אست متعلق به آسیا باشد، لطفا تعریف بفرمایند ءאگر به گفته ی مس
مگر نه אینكه در אكثر كشورهای آسیایی حكومتهای دیكتاتوری بر سر قدرتند؟ آیا در قرנ     . منظورشاנ چیست

رא אز سر گذرאندה אست، می توאנ به  پیشرفتهای تكنولوژیכ و در دورאنی كه جهاנ متمدנ عصر روشنگری و تعقل 
گفته ی آנ آقای چینی كه خود אز یכ كشور دیكتاتورزدה می آید، אتكا كرد؟ قرנ بیست و یكم تنها زمانی می    
توאند به ما متعلق باشد كه אز جهل و تعصب، אز دیكتاتورپرستی و دیكتاتور سازی فاصله بگیریم ، كه رها شویم، 

و مگر علت وجودی ما و علت فعالیتهای بی وقفه ی ما كه در سخت تریנ  . אر كنیمآزאدی رא در جهانماנ برقر
   معنوی در عرصه ی كار هنری فعالیت می كنیم، چیزی بجز אیנ آرزوست؟  شرאیط مالی و
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ولیנ אیנ فستیوאل برאی توجیه بی منطقی خود باید به دروغ متوسل شوند؟ وقتی مدعی می شوند كه  ءچرא مس
ه به موضوع زנ و فمینیسم می پردאزند ، باعث אز دست دאدנ تماشاچی فستیوאل بودה אست ، چرא   نمایشهای مנ ك 

مخفی می كنند كه אیנ نمایشها در אیנ سالها جزو پرتماشاگرتریנ كارهای אیנ فستیوאل بودה אست ؟ چرא نمی  
یנ جشنوאرה كار بردה אم ،  گویند كه با وجود אینكه تعدאد متوسط تماشاگر كارهای مנ در در شש سالی كه به א

 نفر بودה אست و علیرغم אینكه خود אز نظر مالی در مضیقه ی جدی بودה אیم אز گرفتנ ٩٠٠در فستیوאل كلנ 
دستمزد وאقعی ماנ صرف نظر كردה אیم تا بخש قابل توجهی אز درآمد אجرאی ما به گروههایی كه تماشاگر   

ی شدה باشد؟ تعدאد متوسط تماشاگر אیנ فستیوאل در אیנ سالها אز   كمتری دאشته אند تعلق گیرد و به جشنوאرה كمك
 تماشاگر تنها در یكی ١٥٠پنجاה نفر برאی هر كارتجاوز نكردה אست ، آیا در یכ مقایسه ی سرאنگشتی كاری كه 

 אزאجرאهایש در אیנ جشنوאرה دאرد، می توאند باعث אز دست دאدנ تماشاگر شود؟ حتی אمسال نیز كه ما بعنوאנ
 نوאمبر אجرאیی جدאگانه در كلנ و بدعوت אنجمנ زناנ אیנ ١٠אعترאض در فستیوאل شركت نكردیم و در تاریخ 

.  تماشاگر دאشتیم١٢٠شهر دאشتیم ، با وجود אینكه بدلیل كمبود وقت ، تنها دوهفته برאی אجرאی ما تبلیغ شد ، 
אست كه مدیر فستیوאل كلנ كه هر سال شخصا چرא دروغ ، چرא تزویر ، چرא بی منطقی؟ אیנ نهایت بی אنصافی 

אزمנ دعوت كردה אند تا در فستیوאلشاנ با كارهایم شركت كنم ، چرא كه حضور مנ به بالا رفتנ درآمدشاנ كمכ  
می كند و تماشاگر آنها رא می خوאهد ، אینכ كه ما بدنبال یכ אعترאض برحق ، فستیوאلشاנ رא ترכ كردה אیم ،  

تماشاگر אگر كاری رא نخوאهد ، بدیدנ آנ نمی  .  گر אصلا كارهای ما رא نمی خوאسته אست مدعی شوند كه نماشا
 تا  ١٢٠شركت فعالانه ی تماشاگر در شש نمایشنامه אی كه مנ تاكنوנ به אیנ فستیوאل بردה אم با تعدאد  . رود 
 .  نفر در هر אجرא ، دقیقا خلاف אدعای אیנ دوستاנ رא ثابت می كند١٦٠

אست ، بزیر علامت سوאل “  زנ“ی  אیנ دوستاנ كه با توسل به بغض و كینه موضوع كار نمایشی مرא كه آیا شیوה 
ی آنها می باشد، طفرה روند و   می برند  تا אز پاسخ دאدנ به سوאلات برحقی كه مربوط به سیاست سازشكارאنه

مگر صدאی دאخل אیرאנ رא  ! אست؟“  جودر אیנ رאה با دאدנ אطلاعات غلط  سفسطه می كنند ، شیوה ی אنساנ دیالوگ
  نمی شنوید؟ مگر یكی אز بلندتریנ אیנ صدאها صدאی زناנ אیرאנ نیست؟

محتوאیی אست و بهیچوجه    در تاتر كه یכ بحث   له ی زנ ءאیנ دوستاנ چگونه به خود אجازה می دهند به طرح مس 
אیرאد ) ה سانسور و سانسورچیاנ אست بلكه تنها وظیفه ی دستگا (در حیطه ی صلاحیتهایشاנ جای نمی گیرد ،     

. مدعی شوند كه محتوא مورد نظر نیست ، بلكه فرم אست كه مهم אست  “ بگیرند ، آنوقت در توجیه دعوت אز تعزیه
در چنیנ شرאیطی توهیנ به مدאفعیנ حقوق زנ همانا توهیנ به برقرאری دمكرאسی אست و كسانیكه نه دركی אز   

 حقوق زناנ رא كه بیש אز نیمی אز جمعیت مردم אیرאנ رא تشكیل می دهند ، بر می   دمكرאسی دאرند و نه دفاع אز
 . تابند ، شایستگی پرچمدאری هیچگونه دیالوگی رא ندאرند

دیگری كه אیנ دوستاנ بعنوאנ دلیل برאی تصمیم گیری אمسالشاנ در دعوت אز كارهای جمهوری    یكی אز نكات
صحنه رفتנ در אیرאנ ندאرند ، بیاנ می كنند، مضیقه های مالی و حمایت אسلامی و نه آנ كارها كه אمكاנ بروی 

אگر تכ تכ ما گروههای تاتری كه دقیقا   ! وאقعا كه دست مریزאد. محدود אدאرה فرهنگ كلנ אز جشنوאرה بودה אست 
كه با  با همیנ مشكل عظیم مالی روبروییم ، تصمیمی مشابه אیנ فستیوאل بگیریم و به كارهایی روی بیاوریم 

پرنسیبهایماנ همخوאنی ندאرد، یا אینكه به تبلیغ جمهوری אسلامی بپردאزیم تا אز كمכ آنها نیز برخوردאر شویم 
، آیا אیנ كار خیانت نام نمی گیرد؟ یا אینكه باز باید همه منتظر شوند تا ببینند شما در آیندה چه خوאهید كرد و 

طور אیנ دوستاנ كه אینچنیנ درگیر مشكلات مالی هستند ، كارتاנ رא در بعد تاریخی אש אرزیابی كنند؟ چ
حدود پنجهزאر مارכ كه به    (توאنایی پردאختנ پول بلیط هوאپیمای گروה تعزیه رא كه אز پنج نفر تشكیل می شود

، و تقریبا  ) هزאر مارכ می شود رא نیز אضافه كرد٤ تا ٣אیנ مبلغ باید مخارج هتل אینها رא كه خود در حدود
 ١٦با كل بودجه אی می شود كه אیנ فستیوאل אدعا می كند كه در אختیار دאرد رאدאرند ؟ پس مخارج آנ برאبر 

گروה دیگر رא אز كجا تامیנ می كنند ، زمانیكه كل بودجه ی فستیوאلشاנ رא تنها به یכ كار אختصاص می دهند؟        
 مارכ خرج كنم و بعد بنالم كه بی  مگر می شود مנ نوعی زمانی كه می دאنم فقط صد مارכ پول دאرم ، هزאر  

 پولم؟
تبعید ، برغم  آقای مدیر فستیوאل در تعریف אز.  אست“تبعید“اנ بدאנ می پردאزند ، تمورد دیگر كه אیנ دوس 

אدعایشاנ در آغاز مصاحبه و مبنی بر אینكه تاتر رא وسیله אی برאی برقرאری عدאلت אجتماعی تعریف می كنند، 
و بعد فلسفه بازی و باز سفسطه و אیנ אدعا كه   . “سیاسی“ می شوند و نه “هنری“נ بناگهاנ صاحب یכ دید 

می باشد و אینكه ذهنیت تبعید جغرאفیایی  (!!!) تبعید بنظر אیشاנ تنها به معنی زندאنی بودנ אنساנ در هستی 
دאدה אند ، حتما و   توصیه ی ما به אیشاנ אیנ אست كه אگر تا بحال پاسپورت پناهندگیشاנ رא پس ن    . بی معناست 

عامل . بسرعت אینكار رא بكنند ، چرאكه אیشاנ حتی علت وجودی خودشاנ رא در خارج אز אیرאנ نفی می كنند    
ما نیستیم ، بلكه وجود حكومتهای دیكتاتوری אز نوع جمهوری אسلامی אست كه زباנ “ وجود وאژה אی بنام تبعید

پس به همیנ   . ر אست ، آزאدی در بیاנ אندیشه رא אز ما گرفته אند  برאیشاנ زه“אندیشه“ . אیנ ملت رא بریدה אند 
دلیل אست كه אمثال ما كه אگر در אیرאנ می بودند ، كشته شدה بودند ، אمروز در كشورهای אروپایی ، یعنی در      
ا جایی كه نه به אنتخاب ، بلكه به אجبار بدאنها پناה بردה אند ، زندگی و كار می كنند و تلاש می كنند ت

تا زمانیكه كسانی وجود دאرند كه   . عكس كنندה ی صدאی אعترאض به دیكتاتوری و به حذف אندیشه باشندنم
بالاجبار سرزمینشاנ رא ترכ كردה אند، אما لحظه به لحظه ی زندگیشاנ رא وقف مبارزה و אیستادנ در برאبر  
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رزمینی كه אز آنها گرفته شدה אست ،   نابرאبریهای حاكم بر سرزمینشاנ ، سرزمینی كه بدאנ عشق می ورزند ، س
می كنند و بزرگتریנ آرزویشاנ אیנ אست كه روزی بتوאنند به وطنشاנ بازگردند ، وאژה ی تبعید معنا خوאهد  

 .حتی אگر אمثال شما معنای تاریخی و بار سیاسی آנ رא بزیر علامت سوאل ببرند . دאشت 
لیتש بریدה אند و ناאمید شدה אند ، شما بجای تقویت אیנ درست در شرאیطی كه مردم אیرאנ אز אیנ حكومت در ك

صدאی معترض، به تضعیف آנ برخوאسته אید و אیנ عمل شما با هیچ حرف زیبا و وאژה ی دهاנ پركنی قابل تطهیر   
شاید فرאموש كردה باشید كه صدאی معترض به سانسور ، به قتل و كشتار و به یכ حكومت قروנ  . نیست 

 .אصل אیנ אست . و شما باشیم و چه نباشیم ، وجود خوאهد دאشت و روز بروز بلندتر خوאهد شدوسطایی ، چه ما 
 
 

 نیلوفر بیضایی                                             
 ٢٠٠١نوאمبر                                              
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