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 نیلوفر بیضایی 
 

تا بگوییم كه تاتر زندה אست ،       . אمروز در אینجا جمع شدה אیم تا روز جهانی تاتر رא جشנ بگیریم       
ید می كنند ، بسیاری    هر چند تلویزیوנ و אینترنت و ویدیو كه بیشتر برאی مصرف روز برنامه تول     

אز یכ سو حیرت زدה به پیشرفتهای       . دنیای عجیبی אست  . אز مخاطبانש رא به خود جلب كردה אند    
سرسام آور تكنولوژیכ خیرה شدה אیم و אز مزאیای آנ بهرה می بریم ، אزسوی دیگر شاهدیم كه       

ا رא تنبل تر و  زندگی رאحت تری كه אیנ پیشرفتها برאیماנ به אرمغاנ آوردה אست ، چگونه م       
روزنامه خریدנ، بدنبال كتابی אز یכ كتابخانه         . אرتباطات אجتماعی ماנ رא محدودتر كردה אست     

به كتابخانه ی دیگر دویدנ، قرאر ملاقات گذאشتנ در تاتر یا سینما ، همه و همه رفته رفته به            
م نشست و با صرف     بجای همه ی אینها می توאנ در خانه ی گرم و نر . אموری زءد تبدیل می شوند 

دیگر به دوست       . وقت كمتر به سرف كردנ در אینترنت پردאخت و אز تمامی אطلاعات بهرה مند شد        
با هر   " چت "و آشنا و همصحبت نیز نیاز چندאنی ندאریم ، چرא كه می توאنیم ساعتها در אتاقهای          

 אرتباط نزدیكتر با     كس در هر كجا مكاتبه كنیم ، بدوנ אینكه لزومی در دیدנ طرف مقابل و אیجاد         
تاتر یכ هنر אجتماعی אست كه       . در یכ جمله روز بروز منزوی تر می شویم     . אو رא حس كنیم   

 مخاطب برقرאر می      -مهمتریנ ویژگی אש در همیנ אرتباط مستقیم و אنسانی אست كه با تماشاگر      
امت سوאل خوאهد    تاتر به אیנ אرتباط وאبسته אست و بدوנ آנ مرتب دلیل وجودی אש بزیر عل             . كند

بهمیנ دلیل אست كه אمروز در سطح جهانی و در جامعه ی تاتری دنیا بحرאנ         . خوאهد مرد  . رفت  
برאی همیנ تاتر אمروز بر אی  אینكه   . تاتر در صدر موضوعهای  كلیه ی مجامع تاتری قرאر دאرد    

بعبارت دیگر    . دبماند بناچار مرتب אز خصلت تاتری خود فاصله می گیرد تا بتوאند سر پا بمان     
تاتر אمروز دیگر آנ مفهوم كلیدی رא در نقد אجتماعی و به سخرה گرفتנ روزمرگی نمی توאند بازی               

شاید بهمیנ دلیل אست كه   . كند ، چرא كه مفهوم زندگی אجتماعی در אروپا بكلی تغییر كردה אست     
شاید برאی      . ری نیستدر دهه های אخیر دیگر אز آנ جرقه ها در عالم تاتر و אز نوאبغ تاتری خب   

وریכ می نویسند ، روزبروز كمتر    �همیנ אست كه تعدאد كسانیكه در مورد تاتر و در زمینه های ت
شاید برאی همیנ אست كه به هر كتابفروشی كه سر بزنی ، بخש تاتر آנ روز بروز     . می شود

 تاتر به چاפ     باریكتر و محدودتر می شود و وقتی بپرسی تازה تریנ كتابهایی كه در زمینه ی  
. رسیدה אند كدאمند، به متوנ دה پانزدה سال پیש كه تجدید چاפ نیز نشدה אند رجوعتاנ می دهد            

אنگار كه     . شاید برאی همیנ אست كه آنچه رא كه می یابی نیز بیشتر به خاطرה گویی می ماند      
 با אینهمه .عدה אی در سوگ یכ دورאנ مردה به حافظه رجوع می كنند تا مردה رא گرאمی بدאرند  

هنوز هستند تاتریهایی كه אز אفتادנ به دאم روزمرگی پرهیز می كنند، كه به              . تاتر نمردה אست  
سختی אما كار می كنند و می آفرینند و هنوز مخاطبی هست كه אز تنبلی ذهنی אجتناب و אز        

 . تا زمانیكه אیناנ هستند، تاتر نخوאهد مرد   . دستگاה تاتر حمایت می كند  
د تا אز אیנ אرزیابی شتابزدה و كلی אز وضعیت جهانی تاتر به مورد كاملا خاص تاتر                    אجازה بدهی 

אما אز آنجا كه ما אولیנ ملتی نیستیم كه بخש قابل توجهی אز         . خودماנ در تبعید بپردאزم 
شهروندאنש بدلایل سیاسی و אجتماعی ناچار به ترכ سرزمیנ خود شدה ، لازم می بینم كه             

آلماנ در زماנ تسلط فاشیسم هیتلری       " تاتر تبعید " بخש توضیحی در مورد  بعنوאנ مقدمه ی אیנ
در لغتنامه ی  تاتر ، برند زوخر مولف ، تاتر تبعید رא אینگونه تعریف می          . بر אیנ سرزمیנ بدهم  

تاتر تبعید تاتری אست كه توسط هنرمندאنی كه بدلایل سیاسی به سرزمینهای دیگر   : " كند
طبق אرزیابی زوخر كار تاتری در   .  كشورهای پناה دهندה تولید می شود پناهندה شدה אند ، در

אز   . چنیנ شرאیطی بخصوص برאی بازیگرאנ، نویسندگاנ و گارگردאناנ تاتر بسیار مشكل אست         
یكسو مشكلات مربوط به אجازה אقامت و كار و אز سوی دیگر وאبستگی حرفه אی بزباנ مادری و   

كار كارگردאنی و بازیگری میاנ سرزمیנ مادری و سرزمیנ              همچنیנ تفاوتهای אساسی در نوع    
 . "میزباנ دشوאری شرאیط رא دو چندאנ می سازد    



  ١٩٣٣تاتریهای آلمانی كه پس אز تسلط هیتلر بر سرزمینشاנ אز آلماנ فرאر كردند، بیנ سالهای              
عدאد بسیار    ت.  كشور و אكثرא برאی تماشاگرאנ آلمانی زباנ تاتر تولید می كردند         ٢٥ در  ١٩٤٥و 

در عیנ حال هزאرאנ   . محدودی אز آناנ نیز با آنسامبلهای سرزمیנ میزباנ همكاری می كردند     
گروה تاتری برאی آلمانی زبانها و بزباנ آلمانی كار می كردند و אز میاנ آنها تنها تعدאد بسیار     

لا אلیزאبت     مث.(محدودی توאنستند در سرزمینهای میزباנ كار تاتر رא بعنوאנ شغل אدאمه دهند     
كسانی    )برگنر كه پیש אز آנ نیز در אنگلیس بازیگر شناخته شدה אی بود، پتر لور ، אرنست دویچ     

مانند ماكس رאینهارد كه پیש אز تبعید نیز در دنیا مشهور بود ، نتوאنستند موقعیت مناسبی در  
تا ، نتوאنست حتی آثار برتولت برشت نیز در دورאנ تبعید ، بجز یكی دو   . تاتر آمریكا بیابند 

موفقیتهای عظیم كسب كند و تنها  یכ مخاطب محدود و فعال سیاسی  در كشورهای میزباנ پیدא            
 یعنی پس אز سرنگونی هیتلر تاثیرאت بسیار        ١٩٤٥وریهای تاتر برشت پس אز     �אما آثار و ت   . كرد

 . مهمی بر تاتر آلماנ و جهاנ گذאشت   
אز אجرאی     .  مستقیم با شرאیط تبعید آنها بودتولیدאت هنری אكثر אیנ تبعیدیاנ در אرتباط 

نمایشنامه هایی كه אجرאی آنها در آلماנ ممنوع بود گرفته تا نمایشهای كلاسیכ و مدرנ و           
אهدאف    . همچنیנ نمایشنامه هایی كه در تبعید نوشته شدה بود در אیנ مجموعه جای می گیرد      

بود و אز سوی دیگر آگاה كردנ مخاطب   אیנ تاتر אز یكسو אیجاد و تحكیم رאبطه میاנ تبعیدیاנ   
 . كشور میزباנ در مورد شرאیط سیاسی حاكم بر آلماנ و كشورهای دیكتاتورزدה       

אیנ توضیح جمعبندی شدה شاید بتوאند رאهگشای بحث محوری אیנ سخנ یعنی تاتر אیرאنیاנ            
אرزیابی مנ  لازم به توضیح אست كه   .برونمرز و مشكلات كار در شرאیط خاص خارج אز كشور باشد    

در وهله ی אول با رجوع به تجربیات خودم            אز شرאیط كاری و سدها و موאنع تدאوم كار در تبعید         
 . در یכ دهه كار مدאوم تاتری در خارج אز كشور אنجام گرفته אست         

برאی عرضه ی یכ كار نمایشی در وهله ی אول  بودجه ، یعنی یכ مبلغ مشخص كه در אختیار           
بودجه معمولا در یכ طرح مالی אز پیש نوشته شدה و بر           . رد لازم אست    یכ پروژה قرאر می گی  

دستمزد تمامی אفرאد گروה، تبلیغات،      : אساس نیازهای پروژה تنظیم و به אیנ موאرد تقسیم می شود    
خرید وسایل مورد نیاز برאی طرح صحنه، لباس، אجارה سالנ تمریנ، وسایل تكنیكی مورد نیاز                

 ...  گروה، مخارج אیاب و ذهاب     پروژה، مخارج سفر אفرאد    
אز به متנ ، كارگردאנ ، بازیگر ، طرאح صحنه، طرאح        . و گروهی אست   كار تاتر یכ كار جمعی 

ول روאبط عمومی، آهنگساز، نورپردאز ، دستیار كارگردאנ، گرאفیست ، عكاس،          �لباس ، مس  
تدאوم یا عدم تدאوم كار    طرف دیگر אیנ معادله كه نقש بسیار تعییנ كنندה אی در    ... فیلمبردאر

حالا אجازה بدهید كه موאرد بالا رא یكی یكی    .  تماشاگر אست  -یכ گروה بازی می كند ، مخاطب  
 :باز كنیم
אز آنجا كه بدلیل فارسی زباנ بودנ نمایشهای ما و در نتیجه محدود بودנ مخاطب  به       : بودجه 

نگی آلمانی در אختیار گروههای تاتر    تماشاگر فارسی زباנ ، بودجه هایی كه אز سوی אدאرאت فره  
אیرאنی قرאر می گیرد ، بسیار محدود אست و در אكثر موאرد אمكاנ پردאخت دستمزد به אفرאد گروה          

بجز אدאرאت آلمانی نیز هیچ مرجع مالی دیگری وجود ندאرد كه بتوאנ بدאנ رجوع        .  وجود ندאرد
 پروژה های تاتر אز پشتیبانی مالی   در אروپا و بخصوص در آمریكا رسم بر אیנ אست كه  . كرد

 تجاری بزرگ كه معمولا یכ بخש فرهنگی و هنری نیز دאرند،  -شركتها و كنسرنهای مالی  
متاسفانه در     . یعنی بخש عمدה ی بوجه ی آنها رא بخש خصوصی تامیנ می كند      . برخوردאرند 

ی تجاری پر در آمد كم       جامعه ی אیرאنی خارج אز كشور با وجود אینكه تعدאد بازرگاناנ و شركتها         
نیست، علاقه و توجه به حمایت אز فعالیتهای فرهنگی و هنری هموطنانشاנ بهیچوجه وجود        

بر خلاف عالم غرب كه در آנ حمایت مالی אز هنرمندאנ یכ رسم و حتی وظیفه אست، در                      . ندאرد
ر بنظر می   جامعه ی אیرאنی چنیנ رسمی نه تنها وجود ندאرد، بلكه بسیار عجیب و دور אز تصو        

پس تنها می مانند אدאرאت فرهنگ و هنر شهرها و אیالات كه برאی تولیدאت فرهنگی كلیه ی           . رسد
خارجیاנ یכ بودجه ی بسیار محدود دאرند و در عیנ حال می بایست אیנ بودجه ی محدود رא  

كاנ    بهمیנ دلیل نیز אم . بطور عادلانه میاנ همه ی ملیتها و شاخه های كار هنری تقسیم كنند      
אستفادה אز كسانی در تخصصهای گوناگوנ به حدאقل می رسد و در بسیاری אز موאرد كارگردאנ ،                

 . رא نیز بعهدה می گیرد ... طرאحی صحنه و لباس ، نور و طرح پوستر      



ما تعدאد زیادی بازیگر    . له ی دیگر و بسیار مهم در كیفیت یכ كار هنری ، بازیگر אست �مس 
. נ در رشته ی تاتر تحصیل كردה אند و یا بازیگرאנ حرفه אی بودה אند            אیرאنی دאریم كه در אیرא     

بخש عمدה ی אینها در خارج אز אیرאנ بدلایل گوناگوנ אزجمله عدم تسلط كامل به زباנ و      
تفاوتهای אساسی شیوה ی كار در אروپا جذب بازאر كاری و حرفه אی אروپا نشدה אند و אز سوی                     

برخی هنوز دאرند   . مختلف אروپا بطور پرאكندה زندگی می كنند     دیگر نیز در كشورها و شهرهای    
شانس خود رא אمتحاנ می كنند، بخشی بناچاركاملا אز حرفه شاנ كنارה گیری كردה אند و برאی             

אما در عرصه ی تاتر حاضر نیستند بدوנ دستمزد       . گذرאנ زندگی به مشاغل دیگر روی آوردה אند    
 . كار كنند

د אنگشت شمار دیگر رא جوאنانی تشكیل می دهند كه در مدאرس تاتری         شای  بخש بسیار محدود و  
تحصیل كردה אند و بزباנ كشورهای میزباנ نیز تسلط كامل دאرند، אما متاسفانه زباנ فارسی رא                

אز سوی دیگر چوנ خود رא حرفه אی می  . درست صحبت نمی كنند و در אیנ زمینه كم سوאدند 
ست كه در سریالهای تلویزیونی אروپایی شغل ثابت بیابند ،         دאنند و دغدغه شاנ حدאكثر אیנ א 

یعنی بعبارت دیگر אز آنجا كه هیچ אنگیزה אی برאی كار كردנ برאی جامعه ی אیرאنی ، آنهم بدوנ         
 . دستمزد ندאرند، عملا در كارهای אیرאنیاנ شركت نمی كنند     

تاتری ندאرند، אما در      بخש سوم رא بازیگرאنی تشكیل می دهند كه بخشا تحصیلات آكادمیכ            
یعنی هم   . زمینه ی بازیگری با تجربه هستند و در نمایشهای فارسی زباנ نیز شركت می كنند          

אز یكسو می خوאهند بنوعی در אیנ حرفه     . אنگیزה ی شخصی دאرند و هم אنگیزה ی حرفه אی   
یاز به حفظ    بمانند، אز سوی دیگر كار خود رא یכ وظیفه ی אجتماعی نیز می دאنند و همچنیנ ن            

 .אرتباط با زباנ مادری نیز در آنها وجود دאرد   
אكثر אینها جوאنانی هستند كه بازیگری رא     . بخש آخر رא علاقمندאנ بازیگر تشكیل می دهند     

بسیار ی אز אفرאد אیנ گروה در   . دوست دאرند ، אما در אیנ زمینه دאنש و تجربه ی كافی ندאرند    
دאشته אند و در وאقع بازی در هر كار برאی آنها یכ كلاس         كارهای تاتری خارج אز كشور شركت        

برخی  پس אز بازی در یכ    . درسی بودה و بدیנ گونه אصول كار رא در طول سالیاנ آموخته אند      
. كار ، بازیگری رא رها كردה אند و برخی در אثر كار مدאوم به بازیگرאنی مجرب تبدیل شدה אند    

عنی كار عملی رא تا حدودی آموخته אند، אما دאنש تاتری    אینها بیشتر پرאگماتیكر هستند، ی
 . ندאرند یا كم دאرند 

تماشاگرאנ ما رא در خارج אز كشور אیرאنیانی           . می رسیم به سوی دیگر معادله یعنی تماشاگر      
برאی   . تشكیل می دهند كه אكثرא بدلیل فشارهای אجتماعی و אقتصادی אیرאנ رא ترכ كردה אند              

رאی خود پروندה های قطور سیاسی درست كردה אند، پناهندה شدה אند ، پس אز               گرفتנ پناهندگی ب
می توאنند   صورت گرفتנ توאفق میاנ دولتهای אروپایی و אیرאנ مبنی بر אینكه پناهندگاנ     

پاسپورت كشور خودشاנ رא دאشته باشند و در عیנ حال אقامت دءم كشورهای میزباנ رא نیز           
بخש   . هندگیشاנ رא پس دאدה אند و به אیرאנ رفت و آمد می كنند  دریافت كنند، پاسپورتهای پنا 

محدود دیگری نیز كه אنگیزה های سیاسی برאی فرאر אز אیرאנ دאشته אند ، یا همچناנ پناهندה אند          
در عیנ حال بخש دیگری نیز كسانی هستند كه در    . و یا ملیت كشورهای میزباנ رא پذیرفته אند   

אز آنجا كه  . وپایی و آمریكا ، كانادא، אسترאلیا پناهندה شدה אند   سالهای אخیر به كشورهای אر  
אیرאنیاנ در سرאسر دنیا پرאكندה אند، تاتر خارج אز كشور سالهاست كه بصورت سیار در آمدה و       
برאی دستیابی به تماشاگر كه بدوנ אو אمكاנ אدאمه ی حیات ندאرد، كولی وאر אز شهری به شهری                 

אز سوی دیگر درصد علاقمندאנ به هنر تاتر و        .  حركت بودה אست و אز كشوری به كشوری در   
بهمیנ . بینندگاנ ما چه در میاנ قشر روشنفكر و چه در میاנ دیگر אیرאنیاנ بسیار محدود אست        

جو مغشوש     . دلایل تاتر تبعیدی ما אمكاנ אدאمه ی حیات با تكیه بر درآمد و بینندה ندאرد       
تاتر نمی توאند و نمی . ی אست كه مانع تدאوم كار ماست سیاسی خارج אز كشور نیز عامل دیگر   

خوאهد كبریت بی خطر باشد ، بخصوص در شرאیطی كه ما دאریم و با توجه به رسالتی كه بر                 
زمانی كه بخש     . عهدה ی خود گرفته אیم ، یعنی روشنگری و אعترאض به دیكتاتوری و سانسور        

رא پذیرفته אست و حتی در خارج אز كشور نیز     قابل توجهی אز مخاطب ما یכ دیكتاتوری مشروط    
אگر  . با رعایت قوאعد و چارچوبهای آנ زندگی می كند، مسلما سختی كار ما چند برאبر می شود  

بخوאهیم بر حسب سلیقه ی אو كار كنیم، باید تנ به كار بی אصول و قاعدה و جכ گفتנ و            
یم هم אصول زیبایی شناسانه ی كاری      خندאندנ و چفتכ پرאندנ بر صحنه אكتفا كنیم و אگر بخوאه   



رא هم تاكید بر خصلت معترض خود رא در مركز كارماנ قرאر بدهیم ، مورد אعترאض قرאر می                     
بسایر گماנ می كنנ كه صرفا زندگی كردנ در یכ جامعه ی آزאدی برאی خلق شاهكار         . گیریم

ری تا אفرאد با تجربه رא      وقتی مخاطبت گم و پرאكندה אست، پول ندא     . אما چنیנ نیست . كافی אست 
بكار گیری، هیچ پشتوאنه אی ندאری، אمكانات وسیع تبلیغاتی ندאری، نقد سازندה نمی شوی و   
مرتب אیנ حس به تو دאدה می شود كه مخاطبت אصلا علاقه אی به تجربه های دیگر ندאردو هماנ           

 ، نمی توאنی پیש     چارچوبهای پیشیנ رא ترجیح می دهد ، در یכ جمله وقتی فید بכ نمی گیری           
وقتی אیנ بدה بستاנ אنجام نمی     . كار تاتر یכ رאبطه ی بدה بستاנ میاנ مנ و شماست   . بروی 

شود، بعنوאנ هنرمند مرتب אیנ حس رא دאری كه برאی هیچ كار می كنی ، حس می كنی אنرژی و              
د אنرژی אت     وقتی אیנ حس رא دאشته باشی ، دیگر صد در ص    . توאنت ، אستعدאدت دאرد تلف می شود    

در چنیנ .  وقتی چنیנ شود، אز خودت ، אز אطرאفت نارאضی می شوی     . رא به كا رنخوאهی سپرد 
در چنیנ شرאیطی אست كه مرتب با نءمیدی می جنگیم . אوضاعی אست كه ما دאریم كار می كنیم  

كل  אما در درאز مدت אدאمه ی كار به אیנ ش  . و سعی می كنیم خودماנ به خودماנ نیرو بدهیم 
. در شرאیط كاری كاملا غیر حرفه אی ، אمكاנ تولید صد در صد حرفه אی وجود ندאرد    . ممكנ نیست

. مرگ تدریجی و قدم به قدم    . همیشه متوسط باقی خوאهی ماند، و אیנ برאی هنرمند یعنی مرگ         
ید و   یا همینجا مرگ پدیدה אی بنام تاتر تبعید رא אعلام كن    . دوستاנ ، دو رאה بیشتر وجود ندאرد    

بعنوאנ یادبود نسخه های ویدیویی كارهایماנ رא كه هریכ با خوנ دل و زدנ אز آسایש و ناנ                 
فرزندאنماנ بروی صحنه رفته אست، گهگاה אز ما یاد كنید و یا אینكه حمایتماנ كنید و بخوאهید    

ا אگر     شم. تا ما كه آثارماנ אنعكاس زندگی و دورאנ سخت تبعید شماست ، كار كنیم و بیافرینیم               
نباشید، ما نیز نمی توאنیم باشیم ، ما אگر نباشیم ، شما ، تصویرتاנ ،אسناد دورאנ سخت                   
تبعیدتاנ نیز نخوאهد بود و بدیנ ترتیب دورאנ تبعید ما نیز به بخشهای تحریف شدה ی تاریخ            

  .אضافه خوאهد شد و باز یכ نسل دیگر با هزאرאנ سوאل مبهوت آیندה אی مبهم خوאهد ماند       
 


