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 دستاورد سالهاي سخت
 )٢٠٠٢، فستيوال تئاتر پاريسمتن سخنراني در (

 نيلوفر بيضايي 
 

نيز شرآت آنم به چند    “ زن و هنر “زمانيكه به من پيشنهاد شد در اين فستيوال عالوه بر اجراي نمايشم در سميناري تحت عنوان    
ه من معموال در روز اجرا بسيار مضطربم و نگران و اين           اوال بدين دليل آ. دليل قبول اين مسئوليت برايم دشوار بنظر مي رسيد  

حال را براي سخنراني در مورد چنين موضوعي آه تمرآز مي طلبد و زمان مي برد ، مناسب نمي يافتم ، دوما اينكه بگمانم    
شها براي آن در    موضوع چنان گسترده است آه بحث و تبادل نظر درمورد آن شايد در زمان آوتاهي آه البالي زمان اجراي نماي          

بهر حال شايد اين بحث سر آغازي   . نظر گرفته شده ،نگنجد و شايد الزم باشد آه زماني ديگر و با فرصتي بيشتر بدان پرداخته شود
 .باشد بر بحثهاي جامعتر بعدي

اس تجارب خود در يك    بهر حال من شرآت در اين بحث را پذيرفته ام و امروز آه اينجا در خدمتتان هستم ، چند نكته را آه برا س    
دهه فعاليت مداوم و بي وقفه ي تئاتري و آنهم تئاتري آه خود را تبعيدي مي داند و محور موضوعاتي آه بدان پرداخته در وهله ي   
اول مسئله ي زن و سپس پرداختن به انسانهايي آه از نورمهاي تعيين شده ي اجتماعي فرا تر مي روند و بهمين دليل به حاشيه رانده            

 . ي شوند و يا اينكه جامعه حق حيات براي آنها قايل نيست ، بوده است ، با شما سخن مي گويم  م
 سالگي و در سال  ١٨من در سن . براي آغاز بحث الزم مي بينم آمي از پيشينه ي خودم براي دوستاني آه آن را نميشناسند بگويم  

 آودآي و نوجواني هم بي پرده و بدون رعايت مصلحت از آنچه گمان         ناچار بدين دليل آه حتي از  .  ناچار به ترك ايران شدم  ١٩٨٥
مي آردم درست است ، دفاع آرده ام و بهاي آن را نيز آه فرار از سرزميني آه با تمام وجود بدان عشق مي ورزم بوده  ، به جان 

و تربيت تحصيل آرده ام و پس از پايان تحصيل     سينما و تلويزيون و تعليم  –در آلمان در رشته هاي ادبيات آلماني ، تئاتر      . خريده ام
 گروه تئاتر دريچه را بنيانگذاري آردم و از همانسال تاآنون بطور مداوم آارگرداني  آرده ام و نوشته ام آه            ١٩٩٤يعني در سال 

ئاتر ، مسائل زنان و   نتيجه ي آن هشت نمايشنامه ي اجرا شده ، پنج نمايشنامه ي چاپ شده و بيش از چهل مقاله و مطلب در مورد ت   
 . مسائل ديگر اجتماعي و سياسي بوده است

در آار تئاتر برايم در وهله ي اول وفادار ماندن به تعريفم از اين حرفه يعني جستجوي فرم هنري منطبق بر محتواي اثر با رعايت    
 را با سياست بيگانه مي دانند و پرداختن به با اينهمه جزو  آندسته از هنرمندان نيستم آه خود. ارزشهاي زيبايي شناسانه بوده است  

اما سياستمدار نيز نيستم و بهمين دليل آار حزبي و سازماني را براي هنرمند . معضالت سياسي و اجتماعي را آار سياستمداران 
 بي عدالتي بتواند معتقدم آه هنرمند بدليل تك بودن مي بايست حساسيتهايش را نسبت به  . زهر و مايه ي سقوط خالقيت وي مي دانم      

بهمين دليل هم با هر گونه سانسور و محدوديت آزادي بيان در هنر ، چه اين محدوديت از       . آامال آزادانه و بدون اجبار بيان آند   
در آار هنري ام نه اجازه       . جانب قدرتمداران اين يا آن حكومت و چه از جانب اين حزب يا آن سازمان اعمال شود ، بشدت مخالفم           

در بيان هنري چيزي را پنهان نمي آنم و از آن رازي سر بسته نمي سازم،   . م سانسورم آنند و نه خود سانسوري مي آنم   مي ده
بلكه آنچه را آه پنهان است،  آنچه را آه وجود دارد ، اما وجود آن نفي مي شود و از پرداختن بدان خودداري مي شود ، عريان مي    

ودم تعريف آرده باشم يا اينكه به من بگويند عجب ابر انساني است ، بلكه مي خواهم تعريفي از علت  اينها را نمي گويم تا از خ. آنم 
اين درست آه  . آارهاي من بدليل روشن همين مشخصات در ايران قابل اجرا نيستند    . وجودي هنرامروز ما  در تبعيد بدست بدهم   

 آار هنري ام بهره مي جويم ، اما مخاطب اصلي ام در آشورم ايران            از مزيت آزادي در جامعه ي ميزبان برخوردارم و از آن در       
مخاطبي آه در اثر ضد تبليغ اين حكومت شايد اصال نداند آه امثال من نيز هنوز وجود دارند و با قبول تمام سختي ها ي           . است

خودمان اما بزبان فارسي  و در مورد     ما در آشورهايي بغير از آشور  . زندگي و آار در غربت دارند آار مي آنند و مي آفرينند  
موضوعاتي آه پرداختن بدانها در آشور خودمان به اين صورت مستقيم و بي پرده و بدون سانسور بدليل وجود مميزي و سانسور            
غير ممكن است ، آار مي آنيم و عالوه بر مشكل پراآنده بودن مخاطب و عدم حضور مخاطب اصلي در اينجا با مشكل محدود  

 و در بسياري از موارد نبودن بودجه ، پراآندگي عوامل آار و بسياري از مشكالت ديگر نيز روبروييم آه پرداختن بدانها بودن
آنچه شايد براي بحث ما مهم باشد اين است آه انعكاس و عكس العملها نسبت به اين موضوع ،      . شايد از حوصله ي جمع خارج باشد   

گونه بوده است و من در اينجا تالش مي آنم تا با يك جمعبندي از اين برخوردها ، به يك     يعني زن از سوي جامعه و منتقدين چ   
ارزيابي از مخاطب اينجايي و تاثيرات احتمالي آه تداوم پرداختن به موضوعي نامتعارف الاقل در عرصه ي تئاتر و آار هنري         

 است و مستقيم بودن ارتباط صحنه و تماشاگر اصوال خود   اين را هم بگويم آه تئاتر چون يك هنر زنده   . توانسته بگذارد ، برسم
. نوعي شوك و هيجان ايجاد مي آند ، در پرداختن به تابوها مسلما عكس العملهاي بيشتري نيز بر مي انگيزد تا مثال داستان يا شعر              

ك معضل اجتماعي مي بينم و در عين حال من هرگز بعنوان مخاطب نمايشهايم صرفا زنان در نظرم نبوده اند ، بلكه معضل را ي 
همانطور آه در گفتگويي نيز گفته ام، نوع عكس العمل نسبت به اين موضوع از سوي ديگران را نوعي محك زدن حدود و بينش و  

به ضد “ بانو در شهر آينه “من پس از اجراي اولين نمايشم يعني  . شعور اجتماعي و ميزان درك واقعي واژه ي دمكراسي مي دانم   
ن متهم شدم و هنوز نيز عده اي بر اين باورند آه زناني آه در عرصه هاي گوناگون اجتماعي به طرح مسئله ي زن مي       مرد بود

بي   “گفته شد آه من جدايي و طالق و     “ مرجان ، ماني و چند مشكل آوچك    “پس از اجراي دومين نمايشم     . پردازند ، ضد مرد هستند    
آه در ميان آاراآترهاي آن يك زن فمينيست و يك مرد هنرمند همجنس     “ بازي آخر “يشم سومين نما. را تبليغ مي آنم“ بند و باري

! گرا جزو فيگورهاي اصلي بودند ، متهم شدم آه جدايي جنسي را پيشنهاد مي آنم و نظرم اين است آه مردها زن شوند و زنان مرد            
نيز به اين اتهامها اضافه  “ مسايل عمده ي اجتماعي “ر در عين حال اتهام راديكال بودن و بزرگ آردن بيش از حد تم زن در براب 

از برخي شنيدم آه . اصوال نمايش بازي آخر بسيار بيش از آنچه تصور مي آردم ، عكس العمل و حتي خشم بر انگيخت   . شد 
آه هنوز عده اي آن   ( ماتازه داشتيم آم آم مي پذيرفتيم آه در تئاتر نيز مي شود در مورد زنان حرف زد ، اما اينكه يك همجنسگرا 

آنجا بود آه ديگر  .  و اصوال اين موضوع را به صحنه آشيده ايد ، ديگر برايمان غير قابل قبول است   )  را پدوفيلي اشتباه مي گيرند 
اماتي   و در آيهان لندن پاسخي به اين اته  ٩٧در سال  “ فمينيسم يعني مبارزه با جبر تاريخ   “تاب نياوردم و در نوشته اي تحت عنوان 

آه درباره ي يك زن تبعيدي   “ سرزمين هيچكس    “  با  ٩٨در سال  . از اين قبيل دادم آه بعدا فهميدم بسيار تاثير گذار و الزم بوده است  
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است آه در اثر فشارهاي اجتماعي از ايران فرار آرده و در خارج دچار روانپريشي مي شود و به خودآشي مي انديشد ، اين اتهام       
آه  “چاقو در پشت“نمايش بعدي ام . خودآشي را تبليغ مي آنم ، هر چند آه ارزش هنري آار را بسياري ستودند     به من زده شد آه

  ٢٠٠٠براي اولين بار متن از خودم نبود و موضوع اصلي آن نيز عامتر بود، بيشتر برخوردها با خود آار بود ، تا اينكه در سال  
 ، آاري آه خودم بسيار دوستش مي دارم ، امابگونه اي قرباني مصلحتگرايي   بروي صحنه رفت“ روياهاي آبي زنان خاآستري  “

به اينجا “ سه نظر درباره ي يك مرگ    “امسال با نمايش . عمومي سياسي و در نتيجه تا حدودي در مورد آن سكوت شد يا ديده نشد    
 آرده ام و از از جنبه ي ديگري به مسئله زن مي    آمده ام آه بر اساس مجموعه داستاني از خانم مينا اسدي آن را تنظيم و آارگرداني   

 . پردازد
طبق ارزيابي من تداوم آار هنري من دراين سالها و تاآيد من بر اينكه درباره ي همه چيز مي شود و مي بايست حرف زد و انديشيد                

يت به قصد بر انگيختن حساسيت و  حتي اگر اين انديشيدن ما راخوش نيايد و خاطرمان را آشفته سازد و اينكه نشان دادن يك موقع     
 سال پيش    ٨بسياري از منتقدين و تماشاگراني آه    . ايجاد بحث در مورد آن ، صرفا بمعناي تاييد آن نيست ، نتايج مثبتي داشته است    

از  . د از ديدن آارهاي من و روبرو شدن با اين زبان مستقيم ، شوآه مي شدند ، امروز با اين آارها طور ديگري برخورد مي آنن   
آنجا آه همانطور آه در آغاز گفتم در آارهايم بدنبال فرمي  منطبق بر محتوا و نگاه غير متعارف حاآم بر آارهايم بوده ام، اين           

يكي از مهمترين دستاوردها ي اين سالها   . فرمهاي در آن زمان نا آشنا و بيگانه نيز امروز در ذهن تماشاگر بيشتر جا افتاده اند    
بوده آه موضوعات مطرح شده در آارهايم بسيار بحث برانگيز بوده اند و تماشاگري را نسبت به خود بي تفاوت   براي من اين 

و اين دقيقا همان هدفي بوده آه من در آارهايم دنبال آرده ام ، يعني همگاني شدن ابعاد موضوع مطرح شده در آار    . نگذاشته اند 
تماشاگري آه در غربت ناچار شده      .داوم و بي مزد را بدين گونه از تماشاگرم گرفته ام     ودر اين راه پاداش و مزد اين سالهاي آار م    

بطور جدي با اين تناقض ميان  باورهاي سنتي مانده در پس اعماق ذهن و تمايل شديد به زندگي مدرن درگير شود تا شايد به نتيجه          
 . و تصميمي جدي براي خود و آيندگان دست يابد

به گمان من توانايي پرداختن به موضوعاتي از اين دست و انگشت گذاشتن بر تابوها در وهله ي اول نتيجه ي   نكته ي آخر اينكه 
قرار داشتن خودم در موضع اقليت است ، چه بعنوان زني آه از نورمهاي تعيين شده فراتر مي رود و مي خواهد فراتر شود و          

ي تابد و چه بعنوان روشنفكري آه حاضر نيست به هيچ بهايي از باور خود          تعاريف آليشه اي موجود درباره ي زن ايراني را بر نم       
روحيه ي عدالت جوي  . به آزادي و اعتقاد به حق برابر براي همه صرف نظر از جنسيت، نژاد و تعلق قومي و مذهبي دست بكشد        

ا در برابرش سر خم نكرده ايم و چه       ما نتيجه ي سالهايي ست آه بي عدالتي را با گوشت و پوست و خون خود حس آرده ايم ، ام      
آسي مدعي است آه بيش از زنان ميهنم آه  عالوه بر داليل عمومي  بدليل جنسيت  نيز هدف حمله ي جزم انديشان واپسگرا قرار              

 . گرفته است و مي گيرد


