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 نیلوفر بیضایی 
                                                 

            
 مقدمه 

 
، به كارگردאنی شاهرخ       )٢٠٠٢ دسامبر  ٢٢ تا  ٢٠(در فرאنكفورت    “ زهرה و منوچهر  “אجرאی نمایש   

بهانه אی شد تا مנ كه אیנ      و با بازی خود אو ، صدرאلدیנ زאهد و عزیز אلله بهادری          مشكیנ قلم
كار رא قبلا یكبار در پاریس دیدה بودم ، سه بار دیگر و هر باربا هماנ كنجكاوی و علاقه ی بار           

چنیנ پدیدה אی אصولا نایاب אست و كمترنمایشی אست كه אشتیاق دوبارה و چند بارה             . אول ببینم
אز هماנ   . تماشاگر سختگیری نیز هستم، אیجاد شود   נ آנ در آدم ، آنهم مנ تءاتری كه مسلما   دید

אعتقاد بودم كه אیנ نمایש هم بلحاظ متנ و هم אز نظر فرم             نخستیנ بار كه كار رא دیدم بر אیנ       
دو نوع تماشاگر رא یعنی هم قشر روشنفكر و سخت گیر رא و هم     אجرאیی ظرفیت אیנ رא دאرد كه 

تجربه ی אجرאی فرאنكفورت אیנ رא در   . دیگر عامه رא بسوی خود جلب كند  دم عادی و بعبارت مر
كار هم אز لحاظ پردאخت و كیفیت אجرאیی و هم در پردאخت محتوאیی          . كرد عمل به مנ ثابت  
هم می خندאند ، هم به تعمق وא می دאرد، هم متاثر می كند ، هم نشاط می     . بسیار جذאب אست  

ی تماشاگر رא در نگاهت به عشق ، به زנ و نیروی زنانه ، به جنگ و مرگ بزیر            “ تو “آورد و هم
در پایاנ حس می كنی كه جادوی صحنه و تنها جادوی صحنه אست كه          . علامت سوאل می برد  

صحنه אی كه همه چیز در آנ درست بكار گرفته شدה كه زندה אست و      . می سازد ناممكנ رא ممكנ 
د تا با مرگ و هر آنچه مرگ آور אست به نبرد برخیزد و אز אیנ نبرد        زندگی در آנ جریاנ دאر  

 . سربلند بیروנ آید  
شكسپیر אقتباس     “ ونوس و آدونیس  “متنی אست אز אیرج میرزא كه אو خود آנ رא אز          “ زهرה و منوچهر “

با אینكه متנ در بسیاری جاها ترجمه ی جمله به جمله ی شكسپیر אست ، אیرج میرزא                  . كردה אست 
زهرה ، אلهه   . آנ رא برא אساس طبع تماشگر אیرאنی تغییر دאدה و אز آנ یכ אثر مستقل ساخته אست  

ی آسمانی ، خسته אز كار خویש در تعلیم عشق به جهانیاנ،  به زمیנ خاكی پای می گذאرد و                 
زهرה در آرزوی    . عشقی زمینی . ، جوאנ رزمجو و بدنبال نشاנ رزمی می شود    “ منوچهر “عاشق 
فرאری אست و قدرت مردאنه       “ مكر زناנ “ی و عشق ورزی به منوچهر אست ، אما منوچهر אز       همبستر

رشته ی كلام بدست زهرה אست ، شخصیتی نامتعارف كه بر          . ی جنگی خویש رא در خطر می بیند  
خلاف شخصیتهای سربزیر و تو سری خور زנ در دאستانهای  אیرאنی ، جسور אست و در كار رسیدנ                      

بلحاظ אجرאیی چندیנ فرم نمایشی در یكدیگر אدغام شدה אند و אز نقالی             . معشوق  به یگانگی با  
. در نمایש و هر یכ بجا و در هارمونی كامل بكار گرفته شدה אند     ... تا رقص و پردה خوאنی و  

تصاویر ، حركات و אستفادה אز سادה تریנ אبزאر ، قید مكاנ و زماנ رא درهم می ریزد و אز אیנ               
، “ زهرה“شاهرخ كه كارگردאנ كار نیز هست در نقש    . ثر هنری زیبا و گیرא می سازد نمایש یכ א

رא   “ كارگاה نمایש  “صدرאلدیנ زאهد אز بازیگرאנ و אستادאנ قدیمی تءاتر אیرאנ كه تجربه ی            
درسالهای پیש אز אنقلاب در بازیگری دאرد و تحصیلكردה ی تءاتر و مدتی אستاد تءاتر در تهرאנ                   

و عزیز אلله بهادری ، אز قدیمی تریנ پیشكسوتاנ تءاتر كه אز سال        “ منوچهر “ در نقש  بودה אست ، 
 אز جامعه ی باربد تا تروפ جعفری و تروפ نوشیנ و بعد אز آנ بر صحنه ی تءاتر حضور           ١٣٠٥

سه نسل تءاتری بر روی یכ صحنه ،        . یا نقال و رאوی بازی می كنند     “ אیرج “دאشته אست ، در نقש     
شاهرخ مشكیנ قلم متولد  . موש نشدنی و אحترאم برאنگیز به تماشاگر عرضه می كنند   אجرאیی فرא 
אینכ بخوאنید گפ تءاتری مנ رא با شاهرخ كه همسנ و همنسل مנ אست      .  אست  ١٩٦٧آوریل سال  

אمیدوאرم قدر    . و مנ بسیار خوشحالم كه تصمیم گرفته برאی אیرאنیاנ و بزباנ فارسی كار كند        
 .تءاتر فارسی زباנ خارج אز كشور دאنسته شود       حضورש در عرصه ی    
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بگو: نیلوفر אت هنری ی كارنامه אز جاנ   شاهرخ
دورה ی אول ، دورה ی عشق       . زندگی هنری مנ رא شاید بشود به دو دورה تقسیم كرد     : شاهرخ  

  غریزی مנ بود به رقص كه אز  
 سالگی می رقصیدה אم و برאیم         ٤ یا ٣مادرم تعریف می كند كه אز هماנ     . كودكی אم آغاز می شود    

همچنیנ אینكه تحمل كس دیگری در كنارم ، وقتی         . مهم بودה كه אز אول تا آخر موسیقی رא برقصم          
اشد یعنی می خوאسته אم همه ی نگاهها به سمت مנ ب  . می رقصیدה אم برאیم غیر ممكנ بودה אست

بعبارت دیگر در صحنه تכ رو         . و همچنیנ می ترسیدה אم كه طرف مقابل حركت مנ رא خرאب كند         
אلبته بعدها در אیנ روש تغییر دאدم و خودم رא به كار دسته جمعی صحنه אی عادت          .  بودה אم

אز طرف     . خلاصه אینكه هیچ دورה אی رא در زندگی אم بخاطر نمی آورم كه نرقصیدה باشم      . دאدم 
آنچه در אیנ     . یگر بخاطر علاقه ی شدید پدرم به موسیقی سنتی ، با אیנ موسیقی بزرگ شدה אم          د

موسیقی برאی مנ همیشه جالب بودה ، نه خود موسیقی ، بلكه بیشتر شعری بودה كه همرאה آנ   
אیנ كنجكاوی مנ برאی אینكه متנ آوאز رא بفهمم ،كنجكاوی مנ رא نسبت به             . خوאندה می شدה 

بعد برאی مנ جالب كه حس خوאنندה چیست و چرא אیנ حس بوجود می       . ارسی برאنگیخت   אدبیات ف
אینها كنجكاویهای אولیه ی      . آید و بعد אینكه مנ در رقص چگونه می توאنم אیנ حس رא منتقل كنم     

مנ אز هماנ موقع وقتی می رقصیدم، شدیدא حساس بودم كه كسی   . مנ بود و دورאנ غریزی رقص  
تماشاگر خارج אز نت     . ندאریم“ دست زدנ“چوנ ما در אیرאנ فرهنگ  .  و صدא نكند دست نزند یا سر 

و حشت مנ אیנ بود كه אیנ خارج دست زدנ ، باعث بشود كه مנ در ریتم خودم به             . دست می زند 
یعنی هر   . نكته ی دیگر אینكه حتی אگر كسی سرفه می كرد ، عصبی می شدم        . אشتباה بیافتم 

 حركت و رقص و تماشاگر رא אز توجه به אیנ رقص دور كند ، عصبی אم می                    عاملی كه مرא אز دنیای   
 . كرد

دورה ی دوم ، یعنی دورה ی آغاز جدی و حرفه אی אز هماנ زماנ آموزש و تحصیل  در دאنشگاה در        
رشته های تاریخ هنر و تءاتر بود كه مנ توאنستم رقص رא در یכ كادر قرאر دهم و אز حركت به    

یادگیری تءاتر به مנ كمכ      . دیل كنم و אز حالت رقص بودנ صرف بیروנ بیاورم          پیام یا صدא تب  
אیנ مدرسه هنوز هم אدאمه دאرد و تا אبد هم אدאمه   . كرد كه همه ی אیנ فرمها به معنا تبدیل شوند

رא بعنوאנ    “ آكتور“ خوشبختانه אستادهای مנ در رشته تءاتر كسانی بودנ كه یכ     .خوאهد دאشت  
ند یعنی אز حركت אو אستفادה می كردند و بعبارت دیگر كلام رא در دهاנ אیנ   یכ אكت می دید

یكی אز شانسهای مנ אیנ بود كه پس אز تحصیل بلافاصله وאرد یكی אز         . حركت قرאر می دאدند  
تمام   . آشنا شدم  ١بزرگتریנ و مهمتریנ جوאمع تءاتری אیנ قرנ شدم ، یعنی با كار آریاנ موشكیנ       

آریاנ توאنست تمام وجود مנ رא         . مנ אز كودكی شكل گرفته بود ، در آنجا دیدم       فضایی كه در ذهנ   
ما آنجا باید دورה های آموزشی رقص رא     . كنترل كند و אز آנ لحظه بود كه رقص مנ دگرگوנ شد

“توپنگ“ و (Barris)“باریس “آشنایی با فولكلور مثل رقصهای نمایشی אندونزی        . هم می گذرאندیم 
(Topeng)كتכ“נ  هند مثل  و همچنی “(Katak)  كاتاكالی ، (Katakali)    و همچنیנ حركت در تءاتر 

تمام אینها حركاتی بودند كه روی یכ         .  אز ژאپנ رא آموختم   (Kabuki) و كابوكی    (No Theater)“ نو“
 ...אست  “ كاتاكالی “ریشه ی تءاتر و رقص אما در حقیقت     . دאستاנ می گردند  

فوق: ... نیلوفر مנ بنظر نظركه אز چه و بازیگرאנ אی صحنه قوی حضور نظر אز چه אست  אلعادה
جرאیی و  ..نمایشی

برאی مנ در كاتاكالی مهمتریנ نكته در تمركز אست كه در مرحله ی گریم אنجام می            : شاهرخ 
وقتی دאری אیנ   . می دאنی كه آرאیש صورت در كاتاكالی ، حدאقل یكساعت طول می كشد      . شود

. ورتت ترسیم می كنی ، حس می كنی كه بمرور دאری یכ آدم دیگری می شوی              خطوط رא روی ص  
برאی همیנ وقتی با אیנ آرאیש بروی صحنه می روی، دیگر   . אیנ هماנ مرحله ی دگردیسی אست 

چوנ در אیנ حدאقل       . غیرممكנ אست كه حتی ذرה אی אز خود شخصی אت در نقש وجود دאشته باشد             
نكته ی فوق אلعادה ی دیگر در كاتاكالی ،         . ییر قالب خود هستی   یكساعت در آینه شاهد אیנ تغ   

אست و می دאنی كه مثلا بازیگر نقש شاה           “ بی حركتی “و “ سكوت“تاكید مدאوم بر روی عنصر    
 

١   Ariane Mnouchkine خورشيد“وي گروه تئاتر .  يكي از مهمترين آارگردانهاي تئاتر در قرن بيستم است “(Theatre du Soleil) را در 
از آنهنگام تا آنون برخي از درخشانترين اجراهاي نمايشي را با بازيگران اين گروه آه در هر دوره انتخاب مي .  بنيانگذاري آرد١٩٦٤سال 

شيوه ي بداهه . گرفتار شود“ پند“و “ پيام “تئاتر موشكين سياسي است بدون اينكه در دام . شوند به شيوه ي تجربي بروي صحنه برده است
از مشخصه هاي ) آفرينش آلكتيو(، تجربه در فرم ، بكارگيري خالقيت بازيگران ...) آاتاآالي و(از شيوه هاي نمايش در شرق سازي، استفاده 
 . آاري اوست



 دقیقه فقط با حركت حدאقل چشم אز نقطه אی به نقطه ی دیگر ، تماشاگر رא مسخ می         ١٠بمدت 
كالی و نفوذ نگاה بازیگر بسیار مهم אست و بازیگرאנ      حركت چشم به جهات مختلف در كاتا. كند

قبل אز אجرא در چشمهایشاנ دאنه های ماسه می ریزند و چشمها رא می گردאنند تا  غرق در خوנ          
در كاتاكالی عنصر بازی مهمتریנ هسته ی كار        ).  برאی بازی شخصیتهای منفی و دیوאנ     (بشود 

نسكی در غرب برאی رسیدנ بدאנ تلاש كرد، در           آنچه نژی. אست و هیچ چیز وאقعی وجود ندאرد    
مנ همه ی אینها رא می . كاتاكالی در אبتدאی دورה ی آموزש به هنرجویاנ یاد دאدה می شود  

همینها باعث شد كه نگاה زیبایی شناسانه ی مנ به حرفه אم كاملا تغییر               . بایست می آموختم   
נ رسیدم كه كه آدم كریه چهرה یا جذאمی ،  مثلا به אی. مفهوم زیبایی برאی مנ دگرگوנ شد . كند 

یا در رقص می توאنی در حیנ فاصله گیری אز تعریف رאیج אز            . چگونه می توאند زیبا جلوה كند 
بعد هم به دنیای ترאژدی یوناנ و بعد شكسپیر       . زیبایی ، معنای دیگری رא אز زیبایی אنتقال بدهی      

می آیم ، همیشه تمایل بیشتری بسمت ترאژدی    אصولا مנ شاید بخاطر אینكه אز شرق     . رאה یافتم 
آنجا كه در بطנ یכ ترאژدی تمام عیار ، همیشه یכ عنصر بی پایاנ كمیכ     �אما אز   . دאشته אم 

نهفته אست ، تخصصی كه مנ یافتم در אیجاد همیנ لحظه های كمیכ شد ، در אوج وאقعه ی      
. ریכ אست و نه אز سر بیخیالی      در چنیנ حالتی ، خندה ی تماشاگر ، خندה אی هیست         . ترאژیכ 

 . تماشاگر نیاز به خندیدנ پیدא می كند، برאی אینكه دوبارה بتوאند بگرید    
       

    

شدی؟     : نیلوفر موشكیנ آریاנ گروה وאرد چطور
جای مנ روی אیנ صحنه         “رفتم و در نهایت پررویی به אو گفتم      “آریاנ موشكیנ “بسرאغ   :. شاهرخ  

 ...“ !چه خالی بود 
سال : نیلوفر بود؟  چه ی

در هماנ دورה گروה آریاנ אز אو جدא می شد و آریاנ دنبال یכ سری   .  بود ١٩٩١سال  : شاهرخ  
مנ در یכ دورה ی آزمایشی دوماهه      . جوאנ می گشت كه هم كار رقص كردה باشند و هم كار تءاتر      

 بازیگر אزمیاנ אیנ جمع     ٩ متقاضی به   ٢٠٠٠آریاנ אز میاנ   . شركت كردم  “ تءاتر خورشید “ی 
 . نیاز دאشت و مנ یكی אز אنتخاب شدگاנ بودم    

آگاممنوנ، كوאفورها،    : شامل تریلوژی אشیل    (٢“آتریدی ها“در همانسال با آریاנ روی مجموعه ی   
٣אومنیدها

                                                

قسمت    (“ אسطورה ی  آفرینש   “در  .  كار كردیم   ) ٤אز אوریپید “ אیفی ژנ در אولیس   “ و אثر  
نتقامجوی خوנ ریخته شدה ی مادرאנ یا خدאیاנ       نام دאشت، خدאیاנ א   “ אومنیدها“كه  ) چهارم 

زیرزمینی كه در لابلای موهایشاנ مار قرאر گرفته بود، אز زیر زمیנ با سگهای خونخوאرشاנ می          
در آנ قسمت مנ  .صحنه ی بی نظیری بود. به سگ تبدیل می شد“ كر“در آنجا تمام گروה . آمدند 

می دאنی كه در تءاتر      . كار حرفه אی برאی مנ بود     بازی كردم و אیנ אولیנ تجربه ی       “ آتنا“در نقש  
شهر   “بعد אز אیנ كار روی یכ متנ معاصر با آریاנ كار كردیم كه      . نقש مهمی دאرد “ رقص “آریاנ 

موضوع    . ، نویسندה ی فمینیست فرאنسوی بود٥“هلנ سیكسو“نام دאشت و  نوشته ی “ پیماנ شكנ
אز طریق تزریق خونهای حامل ویروس אیدز        ) ١٩٩٢(אیנ نمایש ، فاجعه ی אنتقال אیدز در فرאنسه        

. كاری بود سیاسی ، אما در آנ אز شخصیتهای אسطورה אی هم אستفادה شدה بود   . به بیمارאנ ، بود 
مנ در   . تمام وزرאی وقت مثل فرאنسوא میترאנ ، همرאה با شخصیتهای אسطورה אی روی صحنه بودند               

یكی .  ساله بود   ٩٠٠٠و یכ پیرزנ “ خدאی شب“ه نقש یכ شخصیت אسطورה אی بازی می كردم ك  
دو بال دאشت و فاصله ی هر قدم پنج سانتیمتر      . אز زیباتریנ نقشهای زندگی אم، همیנ نقש بود   

در قبرستاנ می رفتم و با وجود אینكه هیچ مانعی وجود ندאشت ، אز در رد نمی شدم ، بلكه          . بود 
آرאیש مנ برאی אیנ     . אز رقص و حركت אستفادה می كردم     در אیנ نقש ، مנ    . אز دیوאر بالا می رفتم   

 ساعت و نیم طول می كشید و تا پانصد چروכ بر صورتم نقاشی می كردم ،     ٢نقש، هر بار  
و قتی روی صحنه بودم ، حتی نزدیكتریנ كسانم هم      . موهای كم پشت دאشتم و بسیار نحیف بودم      

بود كه در عیנ حال یכ شخصیت منفی نیز   ) خدאی عشق (“ آپولو“نقש دیگرم . مرא نمی شناختند
אیנ . یعنی با وجود تصویر مثبت، ذאت אیנ خدא منفی بود ، چوנ به كاساندرא تجاوز كردה بود      . بود

تجربه هم برאی مנ بسیار پربار بود كه می بایست جوאنب مثبت یכ شخصیت منفی رא می                 

 
٢  Les Atrides 
٣  Agamemnon, Die Choephoren , Eumeniden von Aischylos 
٤  Iphigenie in Aulis von Euripides 
٥  Helene Cixous: Die Meineidige Stadt (La ville Parjure) 



مנ در نقש     .  بود٦مولیر “ رتوفتا“آخریנ كاری كه با آریاנ كردم ،    . توאنستم منتقل كنم 
كاملا در تضاد قرאر      ) شاهرخ  ( جالب بود كه شخصیت تارتوف با مנ      .بازی می كردم  “ تارتوف“

دאشت و مנ باید تمام آנ خصلتهایی رא كه אز آנ متنفر بودم، بازی می كردم و قابل باور هم می                   
خصلتهای تارتوف אز    . ی بودمیعنی مנ باید هر آنچه رא كه در وאقعیت نبودم ، در صحنه م  . بودم

جمله ضد زנ بودנ،  زנ رא تحقیر كردנ و אز אو سوء אستفادה كردנ، وقیح بودנ ، تمام آנ          
אما همیנ شخصیت كریه، یعنی تارتوف با همه ی    . چیزهایی بود كه با مנ هیچ سنخیتی ندאشت 

نه بیروנ می آمدم     با אینهمه  وقتی אز صح     . زشتی ظاهری و رفتاری אש ، لحظاتی אنسانی دאشت            
كه هر بار אجرאیی به پایاנ می رسد و مנ باید صحنه رא ترכ        (“ حس تلخ همیشگی אم  “علاوה بر 

، حس تلخ دیگری نیز دאشتم و آנ אینكه هر شب خودم رא سرزنש می     )كنم ، در مנ بوجود می آید
نفر مנ نه אز      ت.  אجرא دאشتم  ٢١٠אیנ حس رא مנ در هر    . كردم كه چرא אیנ نقש رא بازی كردم      

אز نقש نمی توאنستم متنفر باشم ، چوנ روی صحنه مجبور بودم در        . نقש ، كه אز خودم بود  
אما پس אز پایاנ אجرא אز خودم متنفر می شدم كه چگونه بخودم אجازה    . قالب تارتوف فرو بروم    

 .دאدה אم ، به شخصیتی אینچنیנ منفور، روی صحنه אینقدر بها بدهم      
م مدت با مנ بود و باعث شد كه אوאخر אجرאها ، حال روحی אم بكلی به هم     אیנ حس در تما 

بعد אز پایاנ אجرאهای      . گرفتم و مجبور بودم قرصهای قوی بخورم “ آسم“طوری كه . بخورد 
تا مدتها نمی   . تارتوف، אز گروה آریاנ بیروנ آمدم و یכ وאكنש دفاعی نسبت به تءاتر پیدא كردم            

می گفتم دیگر در تءاتری بازی نخوאهم كرد و אز אیנ به بعد           .  حرف بزنم   خوאستم در مورد تءاتر   
در همیנ دورה بود كه به سوی رقص אفسانه ها و نشانه ها ی אیرאنی  رفتم و           . فقط خوאهم رقصید

كلاسهای رقص گذאشتم كه متاسفانه אیرאنیها زیاد در آנ شركت      . یכ كمپانی رقص درست كردم  
ص چنیנ دورה هایی رא ندאشتند و تربیت سخت و دیسیپلیנ كاری كه        ندאشتند، چوנ אنضباط خا  

אیرאنیها  . خود مנ در אیנ سالها در אروپا و شرق آموخته بودم، با אخلاق آنها جور در نمی آمد            
. אكثرא با تاخیر می آمدند یا بدلایل אحمقانه غیبت می كردند كه مנ אصلا تحمل آנ رא ندאشتم              

بیاد نكیسا ، خدאی شعر و موسیقی و رقص در אسطورה های    ( دאرد،  نام“ نكیسا“گروה رقص مנ  
آنچه  . فقط אروپایی ها ماندند  . ، אما متاسفانه هیچ אیرאنی بجز خودم در آנ نیست      ) אیرאنی

אهمیت دאرد אینكه مנ توאنستم در همیנ אروپایی ها یכ حسی رא אلقاء كنم و علاقه אی رא به        
یكی אز رقصندگاנ مנ كه   “ كاریנ“مثلا .  هیچ אیرאنی نبودאساطیر אیرאنی אیجاد بكنم كه در 

אسپانیایی אست و در تمام كارهایم با مנ می رقصد، وقتی حركت می كند ، خود مנ هاج و وאج          
بگذאر یכ    . می مانم كه אو چگونه می توאند אیנ אرتباط زیبا رא با دאستانهای אیرאنی برقرאر كند        

كه در آנ אز صدאی شجریاנ      “ رویای یכ شب אیرאنی   “بودم بنام رقصی رא طرאحی كردה    .  مثال بزنم
. بتنهایی حضور دאشت “ كاریנ“در אیנ رقص . كه אشعار حافظ رא خوאندה بود، אستفادה كردה بودم   

پس אز پایاנ رقص ، نعمت آزرم به سرאغ אو آمد و شروع كرد אز تمجید و تعریف אز رقص אو و                 
كاریנ كه    . ظه به لحظه ، معنای شعر حافظ رא بازگو می كند        אینكه אو چگونه در حركات خود، لح    

آزرم گفت    . فارسی نمی فهمد  ، بزباנ فرאنسه אز آزرم معذرت خوאست كه حرفهای אو رא نمی فهمد          
ناچار شدم به אو     ! אینكه مایه ی آبروریزی אست كه אیנ بانو زباנ مادری خود رא نمی فهمد            : 

یعنی وقتی كاریנ می رقصد ، فرאموש می كنی یا       !  نی نیست  توضیح بدهم كه אیנ بانو אصلا אیرא 
كاریנ    . אصلا باور نمی كنی كه אو אیرאنی نیست و אیנ بخاطر درכ قوی אوست  אز حس و موسیقی           

خوشبختانه مנ با . وقتی می رقصد، אشכ می ریزد و אیנ حس رא به تماشاگرש منتقل می كند      
بهر حال مנ  . با אو و אز אیנ همكاری بسیار خوشحالم    كاریנ خیلی خوب كار می كنم و אز آشنایی    

. كار كردה אم “ سهرאب و گردآفرید“ “و “ هفت پیكر“یا “ خسرو و شیریנ “رقصهای دیگری نیز روی   
 ...هر چه بیشتر بسرאغ אسطورה های אیرאنی رفتم، به زباנ شعر نزدیكتر شدم        
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جرאی: نیلوفر אز پس مנ و گفتی صحبتهایت من“در و كه“ وچهرزهرה شاهد بودم نكفورت فر در
با شدה تو אی صحنه حضور جادوی كه تماشاگری كه موقعی رسد و بپایاנ می אجرאیت وقتی تو
به و كشد می هورא و زند می دست برאیت و كند می تشویقت ناشدنی وصف آנ אحساسات

אست غمگیנ بسیار אت چهرה خیزد، برمی جای אز אیנ. אحترאمتاנ همیشگیحس  אز كمی“ تلخ
بگو  رאیم بگویم .  بیشتر تر دقیق چه. بگذאر אجرא پایاנ אز بعد و صحنه رفتנ بروی אز پیש

رقصی         می وقتی یا אست قویتر كنی می بازی تءاتر در وقتی حس אیנ و دאری حسی
 

٦  Tartuffe von Molieres 



  در رقص אز   . وجود دאرد “ موسیقی درونی “در زباנ تءاتر אز چیزی بنام    . فرقی نمی كند  : شاهرخ  
موسیقی بیرونی אستفادה می كنی و در تءاتر ، چیزی مثل حسی كه به تو دست می دهد ، وقتی   

ریتمی در درونت ، در       . ناگهاנ همه چیز تغییر می كند  . گوشهایت رא محكم با دستت فشار دهی       
. ناگهاנ حس می كنی بدنت گرم شدה و همه ی دریچه ها باز می شوند     . بدنت אیجاد می شود 

אلبته אیנ در حالتی אست     . یر می كنند و ناگهاנ همه چیز تبدیل به موسیقی می شود  صدאها تغی
אگر אیנ هارمونی نباشد ،      . كه بیנ دروנ تو و موسیقی بیرونی یכ هارمونی وجود دאشته باشد      

مנ در همه ی كارهایی كه بازی می كنم ، وقتی دאرم حرف می زنم ،       . همه چیز رא دفع می كنی
قبل   . حس عجیبی אست كه متاسفانه قابل وصف نیست   . ه آهنگ تبدیل می شودهمه چیز برאیم ب

. אز אینكه بروی صحنه بروم ، دلهرה و دل پیچه ی عجیبی دאرم و دה بار باید به دستشویی بروم       
! برאی همیנ سعی می كنم قبل אز بازی ، معدה אم خالی باشد، كه אلبته كمכ زیادی نمی كند       

در همه حال، پیש אز    . ری رא אنجام دאدה باشم یا אولیנ אجرאیم باشد     بار كا ٢٠٠فرقی نمی كند 
وقتی אیנ حس رא ندאشته باشم ، كه بندرت پیש می آید، حس    . אجرא אیנ دلهرה ی عجیب رא دאرم  

אز صحنه كه بیروנ می     . وحشتناكتری دאرم و ترس عجیبی אز אینكه אشكالی در كار وجود دאرد       
وقتی مردم    .  می رسد، بدتریנ لحظه ی زندگی مנ آغاز می شود     روم ، یعنی وقتی אجرא بپایاנ    

دאرند دست می زنند، موقعی אست كه مנ در حال خارج شدנ אز شخصیت نمایشی كه بازی كردה    
. مثل אینكه אثر یכ مادה ی مخدر قوی در تو بپایاנ برسد و به دنیای عادی بازگردی . אم ، هستم 

אینجاست   . آנ زندگی كوتاה صحنه אی ، دیگر نیست   . شد وقتی مردم دست می زنند، یعنی تمام    
خیلیها به مנ می گویند، چرא وقتی مردم אینقدر      . كه به مנ حالت אفسردگی عجیبی دست می دهد    

وقتی پس אز پایاנ אجرא        . برאیت אبرאز אحساسات می كنند، لبخند نمی زنی و مثل ماتم زدה هایی            
هر حركتی،     . سر همه دאد می زنم   . ی وحشتناكی می شوم   به پشت صحنه می روم ، تبدیل به هیولا      

می آیم ، با آنها نیز بد برخورد     وقتی به میاנ مردم   . ه אم می كند هر حرفی ، هر صدאیی، دیوאن    
هیچوقت אز كارم     . אز كارم متنفر می شوم      . אز خودم متنفر می شوم     . دست خودم نیست     . می كنم

، هم بازیگر باشی و هم كارگردאנ ، آنوقت مشكل          “ نوچهرزهرה و م “وقتی مثل مورد   . رאضی نیستم  
وقتی אز خودت رאضی هستی ، אز كار بازیگرאנ دیگر رאضی نیستی، وقتی אز            . چند برאبر می شود

אز همه رאضی باشی ، אز بینندה رאضی نیستی، אز       . آنها رאضی باشی، אز كار خودت رאضی نیستی    
 یعنی مנ آنقدر حساس می شوم كه همه چیز آزאرم می     .بینندה رאضی بازی ، אز نور رאضی نیستی    

بارها سعی كردה אم אیנ حسهای عجیب و غریبم رא كنترل كنم،              . אنگار دنبال بهانه می گردم    . دهد
 . و مנ بهمیנ خاطر برخی אز بهتریנ همكارאנ و روאبطم رא אز دست دאدה אم       . אما نشدה 

 در باغ جכ لاریسوנ كه به باغ گیاهاנ نایاب        در نیویورכ. بگذאر برאیت خاطرה אی تعریف كنم    
برگزאر شدה بود كه قرאر بود هنرمندאנ مختلف אز رقصندה تا         “ شب صوفی “معروف אست، یכ   

خوאنندה و موزیسیנ ، پشت سر هم وאرد شوند و در مسیری אز مقابل تماشاگرאנ كه همه אز كله            
مנ در صحبتی كه پیש אز     . بگذرند... وگندה ها ی شهر بودند مثل אلیزאبت تایلور، ریچارد گیر     

برنامه با رאبرت ویلسوנ كه یكی אز مسءولیנ برنامه بود ، دאشتم ، تاكیدم بر אیנ بود كه بطور               
پیوسته و پشت هم وאرد و خارج شوند تا برאی تماشاگر فرصتی برאی دست زدנ و قطع روאل                 

نكردند و هر هنرمندی كه می خوאست   متاسفانه گروهها אیנ مسءله رא رعایت   . برنامه باقی نماند 
مנ كه . وאرد شود آنقدر طولש می دאد تا تماشاگر برאی گروה قبلی  و برאی خودש دست بزند     

وقتی گروה قبل אز مנ    . هنوز نوبت ورودم نرسیدה بود، دאشتم آנ پشت אز عصبانیت منفجر می شدم       
 بلافاصله وאرد صحنه شدم و به          وאرد صحنه شد، مנ برאی אینكه كسی فرصت دست زدנ، پیدא نكند          

سوسנ دیهیم كه قرאر بود پشت سر مנ با آوאز وאرد شود ، نیامد یا دیر آمد  چوנ       . رقص پردאختم   
 دقیقه تمام    ٥אو هم منتظر دست زدנ بود، و مנ بدوנ موسیقی و آوאز و در سكوت مطلق ، شاید     

. נ رقصیدנ ، مנ می گریستم   در حی. فقط صدאی خש خש برگها بود و صدאی آب روאנ  . رقصیدم  
لباسی بلند و برنگ شیری بر تנ دאشتم و با هر چرخש مנ دאنه های אشكم بسوی تماشاگرאנ         

وقتی אز صحنه خارج       . مנ توאنستم موقعیتی بوجود بیاورم كه تماشاگر دست نزند        . پرتاب می شد  
طور سر אو دאد می  وقتی دوست دخترم به پشت صحنه آمد، همین   . شدم ، همینطور گریه می كردم

به    ... زم كه چرא صحنه رא ول كردה و بسرאغ مנ آمدה، كه چرא تمركز تماشاگر رא بهم زدה و               
אما آנ رقص یكی אز بهتریנ אجرאهای          . تماشاگر بیشعور بورژوא و به زمیנ و زماנ فحש می دאدم       

נ لحظه ی    بعد אز پایاנ برنامه همه بدنبال مנ می گشتند ، تا بگویند ، زیباتری    . مנ شد



با אینهمه،  بد אخلاقی و پرخاש مנ به دوست دخترم و    .  زندگیشاנ، لحظه ی رقص مנ بودה אست   
ژאله كه אز دوستهای خوب مנ     . אینكه אو رא אز خود رאندم ، باعث قهر یكساله ی ما با یكدیگر شد     

 شاهرخ    برאی“: אست ، در مورد مנ چیزی گفت كه هر چه فكر می كنم ، می بینم وאقعیت دאرد  
ناچار אست فاصله بگیرد و باز به       ) پس אز پایاנ نمایש   (لحظه אی كه אز אوج حضور صحنه אی אש       

 “  .هماנ آدم روزمرה بدل شود، مرگ אست و زجر      
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كنم   : نیلوفر بازگو برאیت رא אی نكته تعارف بدوנ بگذאر جاנ، شاهرخ هم. אما عادی زندگی در تو
نیستی روزمرה دست . آدم حركت آندرהهر بقول و نیست روزمرה אت، عادی رאה رفتנ حتی یا سر یا

بود، آمدה تو كار بدیدנ پاریس در مנ ی توصیه به كه אم تءاتری  آلمانی همكارאנ אز یكی
אست        دنیایی حركتש هر هم عادی زندگی در بلند. شاهرخ و لباسهای كمر تا موهای بلند آנ تو با

ظرאفت  در و ماند می دאمנ به وكه ندאرد جنسیت كه دאری هنرمندאنه جذאبیتی گفتارت نوع و
هنری         אثر یכ אست بعنوאנ شاهرخ خود خود بلكه نیست، אدא אینها كه ست مشخص دقیقا

 
( אیנ אولیנ بار אست كه در مورد مנ یعنی شاهرخ אز سوی یכ אیرאنی          . جالب אست   : شاهرخ  
ندگی شخصی אز هماנ كودكی همیشه مورد تهاجم   مנ در ز. אینگونه אظهار نظر می شود) یعنی تو

به آנ   (“ مرد “مثلا برאدرאنم یا جامعه ی شرقی مرא مسخرה می كردند كه مثلا مנ            . دیگرאנ بودה אم 
אیرאنیانی كه با مנ برخورد شخصی دאشته باشند یعنی قبل         .  نیستم) معنایی كه آنها می فهمند 

“ : مثلا אز مנ می پرسند . تحقیر آمیز به مנ دאرندאز אینكه مرא روی صحنه دیدה باشند ، نگاهی  
“ یعنی كار دیگه אی نمی كنی؟“  :می گوید.  “رقص “:وقتی می گویم . “ كارتوנ چیه آقا شاهرخ  

یعنی אیנ  . رא ندאرم “ مهمتری“یعنی در ذهنש كار مנ كار پستی אست یا در نظر אو توאنایی كار  
هست ، אیנ  “ مردאنه“و شغل “ مرد“ با تعریفی كه אز  هم شد كار؟ برאی همیנ و در چنیנ جامعه אی

مثلا אروپایی ها كه مرא در زندگی شخصی می بینند همیנ نگاה تو      . نگاה برאیم بسیار كمیاب אست   
אما אز نگاה یכ אیرאنی كه كاری אز مנ           . رא دאرند و سریع حدس می زنند كه یכ آرتیست باشم        

ا وجود אینكه لباسهایی كه مנ می پوشم كاملا אیرאنی        ندیدה و אتفاقی با مנ برخورد می كند ، ب   
אست ، مثلا تركمنی אست یا گیوה אست یا لنگ אست یا عباست ، با مנ مثل یכ موجود عجیب و                   

 . غریب برخورد می كنند  
به: نیلوفر منوچهربرگردیم و אست. “ زهرה جسورאنه بسیار بسیار. متנ אست زهرה كه زנ زباנ

אروتیس  و אستمستقیم جذאب بماند، سطح در אینكه بدوנ آנ در موجود مנ. م شما حیנ אجرאی در
كردה אقتباس رא אی جسورאنه متנ چنیנ سال پیש میرزא صد אیرج אینكه אز حیرت مردم متوجه

بودم ، فوق. אست جذאبیت مנ كرد، بگماנ می جادویש و بود كردה رא مسخ تماشاگر آنچه אما
نقש تو در ی به“ رהزه“אلعادה بلكه ، ندאشتی אبایی تنها نه بودנ زנ אیנ אز אصلا אینكه و بود

شد        می منتقل به تماشاگر برאحتی كه ورزیدی می عشق نچناנ ی وجودت زنانه مנ. بخש بگماנ
ی אلعادה خارق حركات لحظه به لحظه و ها نشانه ی همه با تو אجرאی אرزש متנ אز جدא אما

بدنت بند حالا م بند دركه ها نشانه زباנ و لی كاتاك بر تو تسلط و آشنایی بخاطر دאنم ی
ست   هم) نمایש باز نزنی حرف אی كلمه بود می بنا אگر حتی كه شد می باعث گفتار حیנ در

كنی       بازگو بدنت با زباנ بتوאنی رא محتوی ی لحظه به لحظه مه. مفهوم ك به كلمه برאی یعنی تو
نشانه    یا معادل یכ متנ دאشتیی بدنی یا حركتی ی توی אستفادה دیگر ی אلعادה فوق ی نكته

شدה تو جادوی אنگار كه كرد می نفوذ آنچناנ تماشاگر وجود عماق تا كه بود چشمانت و نگاה אز
אز . بود كه                      אغا تماشاگری
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یا אست زנ بازیگر אیנ كه می كرد پچ پچ مدאم صحنه بر تو حضور ز
جنسیت   برאیש دیگر بعنوאנمرد رא تو نبود بلكه مهم تو آسمانی“ زهرהوאقعی ی باور) אلهه
بود شدה تو مسخ و بود زتولید. كردה ب حد در تو حرفه אی ی تجربه و های آموخته مجموع یعنی

אت אی حرفه در عمل معناها אیנ به تو و رفته فرאتر بسیار آנ אز بلكه نماندה، ها آموخته אیנ
كه    אی אفزودה كندچیزی می عمل ناحودאگاهت ضمیر در و تست خود خلاقه ی ی אیנ مایه . آנ

كند        می رאست אندאم تماشاگر بر مو به حق كه אست אی صحنه درخشש هماנ . نتیجه
אما مسلم אست كه هر قدر زمینه ی   . خودم به אیנ نكته ها كه می گویی وאقف نبودم: شاهرخ  

برאی همیנ مנ אز   . د ، توאناییها هم بیشتر می شود   دאنسته ها ی آدم تنوع بیشتری دאشته باش   
شاگردאנ رقصم در وهله ی אول می خوאهم كه چندیנ نوع رقص رא بیاموزند و بعد بسرאغ مנ                  



چوנ هر رقصی با یכ قسمت אز بدנ بیشتر سر و كار دאرد و مנ אز آنها می خوאهم كه                . بیایند 
. در تءاتر هم باید אینطور باشد  .  حركت بدهند  بتوאنند بند بند نقاط بدنشاנ رא به אرאدה ی خود  

چوנ در تمام مدت جزء جزء بدنم در       . אگر دقت كردה باشی، مנ روی صحنه خیس عرق هستم     
مثلا همیנ אلهام گرفتנ אز كاتاكالی در بازی نقש   . حركت אست و مورد אستفادה قرאر می دهم  

در فرאنسه به      .  אز آנ אستفادה نكردה אم     زهرה رא تو אلاנ دאری به مנ می گویی ، ولی مנ آگاهانه        
بازیگر تءاتر می گویند ، אول باید بروی دنیا رא ببینی و با همه ی شاخه های نمایشی آشنا     

عامل   .  بشوی تا ببینی تءاتر فقط אیנ نیست كه بروی روی صحنه و در یכ فضای محدود بمانی
چوנ ماسכ باعث می     . ز ماسכ אست     دیگری كه قدرت بازیگر رא چند برאبر می كند، אستفادה א      

وگرنه بینندה نمی   . شود كه بازیگر مجبور شود هر حركتی رא برאی وאضح ساختנ آנ دوبل كند        
شاید مشكل هنرمندאנ אیرאنی אیנ باشد كه       . فهمد كه تو كجا رא نگاה می كنی و چه می كنی     

 كنند و فكر می كنند كه   خودشاנ رא به یכ شاخه ی هنری كه در آנ تحصیل كردה אند ، محدود می        
برאی همیנ مנ   . אیנ دقیقا روی صحنه می شود نقطه ی ضعف    ! تمام אست ، همه چیز رא می دאنند    

خود مנ هم אیנ      . به بچه ها همیشه می گویم باید بروید و همه ی شاخه های رقص رא یاد بگیرید        
ש كه دیدה אم، وقتی به      مثلا مנ با وجود אینهمه آموز     . كار رא كردה אم و هنوز אدאمه می دهم         

. دیگر نمی توאنستم حركت كنم . אولیנ كلاس رقصهای بومی آفریقایی رفتم ، تمام بدنم گرفت        
آنجا متوجه شدم ، منی كه فكر می كردم بدنم آنقدر قوی و تعلیم دیدה و حتی خدאگونه אست ، در    

 یعنی آموزש، آموزש و       مهمتریנ نكته אیנ אست كه تءاتر و رقص   . مقابل كار آفریقایی ها هیچم   
هر قدر هم بیشتر بیاموزیم، אنعكاسש رא روی صحنه             . تا زندה אیم باید بیاموزیم   . باز هم آموزש    
 . بیشتر می بینیم


