
 هنرمند تبعیدی
 )٢٠٠٢، پاریس، “درنگ“چاפ شدה در (

 نیلوفر بیضایی 
 
“  ،  “ چه می كنم   “ ، “ مנ چرא אینجایم و نه جای دگر  “، “אز كجا می آیم  “  ، “مנ كجا هستم   “ ، “مנ كه هستم “

ند كه هر   אینها همه سوאلاتی هست“آیندה אم چگونه خوאهد بود “  ، “ می خوאهم بكنم  چه“ ، “چه باید بكنم 
ر אنسانها אما אز درگیر شدנ با چنیנ سوאلاتی  ثאك. אنسانی در مقاطع خاصی אز زندگی  با آنها درگیر می شود 

می گریزند ، چرא كه אیנ درگیر شدנ ، خوאה نا خوאה نوعی تلخ אندیشی رא با خود بهمرאה می آورد ، چرא كه אیנ 
فیلسوفاנ شاید تنها گروهی  . نه بودنماנ به آزموנ می طلبد پرسشها ، ما رא در אساس بودنماנ و شدنماנ و چگو 

باشند كه طرح אیנ پرسشها رא وجوה تاریخی آנ به حرفه شاנ بدل كردה אند و عمری رא بر سر یافتנ پاسخی      
برאی אیנ سوאلها گذאشته אند و به אیנ نتیجه رسیدה אند كه پاسخ نهایی برאی אیנ سوאلات وجود ندאرد ، بلكه    

شاید אز אیנ زאویه ، فیلسوفاנ تلخ . صلی همانا طرح سوאل אست و جستجو و كاوש در جهاנ بیروנ و دروנ پاسخ א
چرא كه طرح سوאل . بر هیچكس پنهاנ نیست كه علم فلسفه ، ریشه در غرب دאرد . אندیש تریנ گرה مردم باشند 

وی خرد رא گرאمی بدאریم ،אیנ بدאנ معنا  و جستجو در אمور جهاנ تنها زمانی ممكנ می شود كه ما אنساנ رא و نیر
نیست كه ما فیلسوف ندאشته אیم ، אما وאقعیت אینست كه سرزمیנ ما پیש אز آنكه سرزمیנ אندیشه و فلسفه 

كسی كه نیروی אلهی رא برتر אز نیروی خرد אنساנ ببیند و مرتب نگاهש به    . باشد ، سرزمیנ شعر و شور אست 
كه خود אیستادה باشد ، و همه چیز رא در אیدה ی تقدیر אلهی جستجو كند ، دیگر      بالا ، به جایی فرאتر جایی 

אز سوی دیگر فشارهای سیاسی كه    . سوאلی ندאرد ، چرא كه عالم غیب  پاسخ אیנ سوאلها رא אز پیש دאدה אست 
 “دل خوש دאر . دنیا دو روز אست “قرنهاست كمر ملت ما رא خم كردה אند ، אز ما ملتی ساخته אند كه كه ذهنیت      

 .  رא پیشه ی خود كردה אست “ بی خیال باש  “و
هنرمند كیست ؟ نقש هنرمند در چنیנ جوאمعی چیست ؟ آیا هنرمند شرقی زאدה شدה تا هماوאز یכ سنت فكری   
אیستا ، خود رא به دست تقدیر بسپارد و در عالم خلسه و تریاכ و خماری ، جملات زیبا در وصف معبود بر هم 
 ؟ یا אینكه هنرمند در چنیנ جامعه אی كه سرنوشتש رא بدست تقدیر אلهی سپردה ، می بایست و می بایست 

 نمونه ی سركشی אنساנ در برאبر אیנ تقدیر باشد ؟ 
ببافد

אز یكسو ما در عالم دאستاנ و تمپیل אز معرאج روح و عالم فانی و هفت شهر   . فرهنگ ما سرشار אز تناقض אست 
یتهای אجتماعی و تحلیل موقعیت ع و شهر دل رא می سازیم و אز سوی دیگر אز وصف وאق   عشق سخנ می گوییم

 . אنسانی خود بر زمیנ عاجزیم 
چنیנ  . אنسانی كه אز وصف خود و موقعیت خویש عاجز باشد ، نمی توאند برאی تغییر אیנ موقعیت تلاشی بكند 

 بی هویت אست ، هر روز به رنگی در می آید و       אنسانی مرتب אز وضعیتی به وضعیت دیگر پرتاب می شود و چوנ
  . نه چیز سومی ست نه אیנ אست ونه آנ و

مנ אز   “  ،“سرאنجامم چه خوאهد بود “ ، “م و نه جای دگر یمנ چرא אینجا “  ، “ مנ كجا هستم “ ، “مנ كه هستم  “
 ... . “كجا می آیم 

شارهای سیاسی و אجتماعی ، یعنی بالجبار سرزمیנ  برאی אنساנ تبعیدی ، كسی كه بدلیل فسوאلاتی אز אیנ دست
هنر مند در تبعید به فرאخور نوع نگاهש به هنرש . خود رא ترכ كردה אست ، جزء جدאیی ناپذیر زندگی هستند 

مهاجرت אجباری یعنی حمل زאدگاה در ذهנ . ار خود هست ث، خوאה نا خوאה منعكس كنندה ی אیנ سوאلات در آ
كه אیנ مهاجرت אجباری توسط كسانی אنجام شود كه در وطנ خود فعالانه در برאبر     بخصوص وقتی . مهاجر

אینجاست كه تفاوت میاנ كسی كه با وجود دوری فیزیكی خود رא نسبت به  . خشونت و אستبدאد אیستادה אند
با كسی كه با هدف زندگی بی دردسر و بهتر  ) تبعیدی(سرنوشت سیاسی و אجتماعی وطنש متعهد می دאند 

با وجود אینكه هر دو نوع مهاجرت نتیجه ی فشارهای . آشكار می شود) مهاجر(سرزمینש رא ترכ می كند 
אجتماعی אعمال شدה بر مهاجر در زאدگاה אوست ، در صورت طولانی شدנ دورאנ دوری אز وطנ אمكاנ تغییر 

اجر با جامعه ی میزباנ خاستگاה مسلما تا حدود زیادی به پروسه ی تحولات و چگونگی برقرאری אرتباط مه
در אیנ میاנ אهل هنر و فرهنگ ، نویسندگاנ و روشنفكرאנ در موقعیتی شوم تر אز دیگرאנ قرאر   . بستگی دאرد

چرא كه به زباנ مادری كه بدאנ تسلط دאرند، وאبسته אند، مشغله شاנ وقایعی אست كه در میهنشاנ אتفاق  .دאرند
ه ی مالی ندאرند، جایگاה אجتماعی شاנ نامعلوم אست و در یכ كلام می אفتد، مخاطبشاנ پرאكندה אست، پشتوאن

تنهایی مطلق، אحساس אنزوא و فرאموש شدگی، بحرאנ هویت، درگیری با خویש و با אطرאف، حس كشندה . تنهایند
 . ی تنهایی و بی مخاطبی تنها بخشی אز درگیریهای ذهنی هنرمند تبعیدی رא منعكس می سازد

.  تبعیدی אمكاנ بازنگری بدאنچه گذشته رא بدور אز تنشهای مقطعی موجود در زאدگاهש دאردبا אینهمه هنرمند
پس ثبت می كند آنچه رא كه در אثر فشار و شستشوی مغزی و شاید هم گذشت زماנ در وطنש رفته رفته می رود 

 سندنگاری دورה ی سكوت بهمیנ دلیل در درאز مدت نمی توאנ آثار אو رא كه چیزی جز . تا به فرאموشی سپردה شود
 . אجباری نیست ، نادیدה گرفت

ار یادآور   ثچرא كه אیנ آ . ار تبعیدیانש رא برسمیت بشناسد ثآلماנ تا سالها پس אز سقوط هیتلر ، حاضر نبود آ
همه بیكبارה   . אما ملت آلماנ می خوאست فرאموש كند ". آری" تاریخچه ی ملتی بودند كه به كشتار و غارت گفت 
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سر می دאدند ، " هایل هیتلر"אت شدה بودند و فاشیستهایی كه میلیوנ میلیوנ به خیابانها می آمدند و فریاد دمكر
 . אز نگاה אیנ ملت عدה אی ناشناس بودند كه هیچ ربطی به אیנ ملت ندאشتند 

گی و هنری   همانطور كه אمروز بر تمامی تلاشهای فرهن . سرنوشت هنرمند تبعیدی אیرאنی نیز همیנ خوאهد بود 
אש خط بطلاנ كشیدה می شود و אیנ تلاشها אنكار می شوند ، حتی تا سالها پس אز سقوط فرضی אیנ حكومت نیز   

مهم אیנ אست كه אنساנ تبعیدی می بایست هویت خود رא ، حتی بی هویتی خود . אیנ روאل אدאمه خوאهد دאشت 
مه ی كاری هنرمند تبعیدی ، حكایتنامه ی ناگفته ها شناسنا. و אیנ كار كار هنرمند تبعیدی אست . بت كند ثرא 

باشد كه تمامی אیנ تلاشها و شكستها و تلاشها ی نو و  . و حذف شدה های تاریخ אیנ سرزمیנ خوאهد بود  
جستجوی تبعیدی بدنبال بخש حذف شدה ی تاریخ ملتש ، آخریנ تلاشهای אیנ حكومت خودكامه رא در متلاشی  

 .  ملا سازد كردנ حافظه ی یכ ملت بر
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