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مصاحبه با نيلوفر بيضائي کارگردان نمايشنامه بوف کور
Exclusive Interview with Niloofar Beyzaie 

تا دو هفته ديگر، در چارچوب فستيوال تيرگان، نيلوفر بيضائي آارگردان سرشناس تئاتر، نمايشنامه 
بوف آور را آه برداشتي تئاتريك از اثر معروف صادق هدايت است در تورنتو به روي صحنه مي 

 . آورد
سال به آموزش باله و پيانو  7در تهران است، ابتدا براي مدت  1967نيلوفر بيضائي آه متولد سال 

به آلمان رفت و در دانشگاه گوته در فرانكفورت به تحصيل ادبيات  1985پرداخت و سپس در سال 
او مدرك فوق ليسانس خود را دريافت آرد و همزمان  1994در سال . آلماني و تئاتر و سينما پرداخت

گروه تئاتر دريچه را تاسيس آرد آه تا امروز به عنوان آارگردان، نمايشنامه نويس و طراح اين گروه را
نيلوفر بيضائي تاآنون دهها مقاله در زمينه تئاتر و نيز موضوعات اجتماعي و سياسي .هدايت آرده است

مرجان، ماني و : بعضي از آثار تئاتري نيلوفر عبارتند از .مرتبط با ايران و بخصوص زنان نوشته است
 . چند مشكل آوچك، بازي آخر ، سه نظر درباره يك مرگ و بوف آور

نيلوفر بيضائي در عرصه حقوق بشر نيز فعال است و جايزه آآادمي جهاني هنر، ادبيات و رسانه ها را 
 .در عرصه هنرهاي دراماتيك برنده شده است

نمايشنامه بوف آور آه در فستيوال تيرگان اجرا مي شود، براساس شاهكار يكي از برجسته ترين 
 .نويسندگان ادبيات مدرن ايران يعني صادق هدايت تنظيم شده است

متن . ت ما پاسخ گفت م تورنتو به سواال هفته گذشته نيلوفر بيضائي در مصاحبه اي اختصاصي با سال
 :حظه مي آنيد مصاحبه را در اينجا مال

 
براي خوانندگان عزيز ما توضيح " بوف آور"خواهش مي آنم آمي درباره نمايشنامه : م تورنتو  سال
اثري دور و پر رمز و . بوف آور يكي از مهمترين آثار ادبي دوران معاصر ايران است : بيضائي . دهيد

 .راز و در عين حال بسيار نزديک
بوف آور در واقع توصيف آننده ي وضعيتي است ميان خواب و بيداري و يا براي من بنوعي بيان ادبي 

انساني آه از يک سو در جستجوي فرديت خويش است و از سوي . ضمير نا خودآگاه انسان ايراني است 
البته بوف. ديگر در بستر فرهنگي سنتي و توده گرا رشد يافته آه بشدت در مقابل فرديت جويي مي ايستد

آور اثري چند اليه نيز هست آه با آل هستي شناسي دواليستي و نگاه خير و شري انسان ايراني به 
در همين راستا خطوط قرمز بسياري از اين تقسيم بندي هاي رايج در بستر چنين . خيزد چالش بر مي

در بوف آور بزير عالمت سوال برده مي ... » مردانه«و » زنانه«، »بد«و » خوب«فرهنگي مانند 
 . شود

بوف آور شايد يكي از اولين آثار ادبي ايران باشد آه در آن فردي از دغدغه هاي دروني خود و بعنوان 
رسد يا نه، پرسشي است آه بوف آور برايش حكمي قطعي  اينكه به اين فرديت مي. فرد سخن مي گويد

 . صادر نمي آند
بوف آور . را جمع تعريف مي آند، ارزشگذاري مي آند و هدايت مي آند» فرد«در فرهنگ سنتي 

 . تالشي است درست در خالف اين جهت
از اين منظر رسيدن به تعريفي از هويت ملي بدون وجود فرد و فرديت يافتن انسانها و پذيرش اين تفرد 

 . به همين دليل بوف آور را سر آغاز ادبيات مدرن ايران خوانده اند. غير ممكن است
من يک جاي ديگر نيز گفته ام آه بوف آور از نظر من اثري است شديدًا شخصي و در عين حال شديدًا 

 . اجتماعي 
 . به باور من آثار بزرگ ادبيات دنيا نيز اآثرًا از همين مشخصه برخوردار بوده اند

اول اينكه ديدم دغدغه هاي . من به دو دليل به سراغ بوف آور رفتم و خواستم آن را بروي صحنه ببرم
بوف آور دغدغه هاي من امروزي نيز هست و شايد پرسش هاي بوف آور امروز بيش از هر زمان 

Page 1 of 3New Page 1

7/10/2008http://www.salamtoronto.ca/News-Print.asp?ArtID=1946



 . ديگر براي ما ايرانيان دوباره مطرح شده باشد
 . بوف آور تاريخ مصرف ندارد 

دليل ديگري آه باعث شد به بروي صحنه بردن بوف آور عالقمند شوم، تصاوير بسيار قوي در اين متن 
ادبي است آه به باور من هر آسي را آه با صحنه و تئاتر و بخصوص با تئاتري آه يكي از ستونهاي 

 . اصلي آن را زبان تصوير تشكيل مي دهد سرو آار دارد به وسوسه مي اندازد
آار تئاتر را چگونه شروع آرديد؟ چه چيزي سبب گرديده آه به سمت آارگرداني : م تورنتو  سال

 هايي از آثار بزرگ ادبيات ايران روي آوريد؟ نمايشنامه
چون من در فضاي خانوادگي متولد شده . تئاتر از همان آودآي بخشي از زندگي من بوده است: بيضائي 

 . هاي دور و برم بوده است ام آه تئاتر و سينما دغدغه ي هر روزه ي انسان
از آودآي بخت اين را داشته ام آه تئاتر ببينم و زياد هم ببينم و همچنين بخت بودن و ديدن فضاي پشت 

 . صحنه ي تئاتر را
من همچنين حدود شش سال باله آار آرده ام و مجموعه ي اين تجارب عالقه ي من به تئاتر را در دوران

در آلمان نيز هنگام تحصيل بسراغ تئاتر رقتم و بعد از پايان تحصيلم آار . جواني به يک عشق تبديل آرد
 . يشنامه نويس و آارگردان آغاز آردمآار عملي در تئاتر را بعنوان نما 1994از سال 

هر چه بيشتر آار مي آني، بيشتر به . آار خالقه و در مورد من آار تئاتر بنوعي با خود اعتياد مي آورد
 . آار آردن و خلق آثار جديد نياز پيدا مي آني

براي من زندگي بدون تئاتر قابل تصور نيست و همين باعث شده آه عليرغم تمام سختي هايي آه آار 
 . تئاتر در غربت با خود دارد به آار ادامه بدهم

آاميونيتي. مهاجران ايراني در نقاط مختلف جهان، نظير آانادا، ساآن شده و رشد آرده اند: م تورنتو  سال
 اند؟ ايرانيان در اروپا در چه حالي هستند؟ تا چه اندازه با آاميونيتي هاي مادر پيوند برقرار آرده

روابط دوستي و آاري نا پايدار . متاسفانه جامعه ي ايراني در اروپا بسيار از هم گسيخته است: بيضائي 
فكر . است و ايرانيان بجاي همدلي و شادي از حضور يكديگر ترجيح مي دهند با يكديگر فاصله بگيرند

آنم اين از هم گسيختگي بنوعي در همه جا و حتي در خود ايران وجود داشته باشد و تنها مخصوص  مي
 . اروپا نيست

بررسي اين پديده نيز نيازمند آار مستمر گروهي متخصص در مورد روانشناسي اجتماعي ايران بعد از 
 . انقالب است آه بجز آارهاي پراآنده و سطحي، هنوز آار جدي در اين زمينه نشده است

به هر حال و بهمين دليل فكر مي آنم آار هنري و فرهنگي براي ايرانيان خارج از آشور يک ضرورت 
است و درشكل گيري نوعي نزديكي و در عين حال چالش متمدنانه ميان آنها مي تواند نقش بسيار مثبتي 

 . ايفا آند
در عين حال بايد اضافه آنم آه بسيار خوشحالم آه عليرغم اين از هم گسيختگيها ما توانسته ايم با گروه 

وقفه تئاتر توليد آنيم و عشق به تئاتر توانسته آساني را  سال بي 14نام دارد بمدت » دريچه«تئاترمان آه 
ي تئاتري  بيش از يک دهه به همراهي و همكاري وادارد بطوريكه مي توانم بجرات بگويم يک خانواده

داريم آه توانسته چهارده سال تمام از شهر به شهر و از آشور به آشور برود و يک دريچه ي آوچک و 
 .ي فرهنگي واجتماعي مان به بينندگانش هديه آند يا امكان اندک براي ديدن و تعمق در مسايل پيچيده

. ايد عالوه بر آثار تئاتري، شما مقاالت مختلفي در عرصه هاي اجتماعي و سياسي نوشته: م تورنتو  سال
 به نوشتن در آدام زمينه ها بيشتر عالقه داريد؟

همانطور آه اشاره آرديد من عالوه بر آار تئاتر در مورد مسائل اجتماعي و سياسي ايران : بيضائي 
 . انديشم و مطالبي نيز مي نويسم مي
 

من در مورد زنان و حقوق آنها و همچنين در مورد زناني آه در تاريخ ايران نقش موثري داشته اند 
همچنين در مورد انقالب . و همچنين زنان امروز ايران مطالب بسياري دارم) مانند طاهر قره العين(

چند ) مانند آخوندزاده(مشروطه بعنوان سر فصل آزاديخواهي در ايران و همچنين متفكرين مشروطه 
مطالب ديگري نيز در مورد مسائل سياسي روز و اصوًال ايران پس از انقالب و . طلب تحقيقي دارم

نقشي آه آزاديخواهان ايراني مي توانند در مسير تحول بازي آنند و همچنين پاره اي از معضالت 
 . اجتماعي جامعه ي ايران بعد از انقالب مثل پديده ي تن فروشي نيز متوني نوشته ام

در عين حال بايد بگويم آه من در مورد تئاتر و سينما و بخصوص تئاتر نيز تعداد زيادي مطلب پژوهشي
 . نوشته ام و همچنين مطالبي در مورد تئاتر امروز جهان به فارسي ترجمه آرده ام

نفوذ و موفقيت هنر و ادبيات ايراني درهنر و ادبيات امروزه جهان، از جمله در تئاتر را : م تورنتو  سال
 چگونه ارزيابي مي آنيد؟

در داخل ايران محدوديت هاي بيشمار و در راس آن سانسور و نبود آزادي باعث شده بسياري : بيضائي 
از جوانان به آار هنري جلب شوند، چرا آه فضا و زبان هنر رهايي بخش است و قدرت تخيل و خالقيت

Page 2 of 3New Page 1

7/10/2008http://www.salamtoronto.ca/News-Print.asp?ArtID=1946



 . مي تواند تمام مرزهاي ممنوعه را پشت سر بگذارد
زبان هنر، زبان پرسش است و بر خالف زبان سياست و بخصوص سياستي آه با استبداد ايدئولوژيک 

من جدًا اميدوارم آه در ميان اينهمه عالقمنداني آه به آار هنري روي. در هم آميخته حكم صادر نمي آند
البته مي دانم آه . آورده اند استعدادهاي درخشاني بتوانند زماني به موج هاي جريان ساز هنري بدل شوند

 . در شرايط آنوني بسياري از اين استعدادها هنوز بروز نكرده نابود مي شوند
در مورد تئاتر بايد بگويم آه هنر صحنه از آنجا آه هنر زنده است ، بسيار اجتماعي است و در عين حال 

نفس به نفس تماشاگر زنده شكل مي گيرد و مي بالد، هراس سانسورچيان از اين هنر نيز چندين برابر 
با اينهمه مي دانم آه تالشهاي بسيار براي . است و در نتيجه سانسور شديدتري در آن اعمال مي شود

گذشتن از اين سدها و موانع و ارائه ي آثار درخشان تئاتري انجام شده و مي شود آه اميدوارم زماني به 
 . بار بنشيند

امكانيها در اين سالها گروههاي زيادي داشته ايم و  در خارج از ايران هم با وجود تمام پراآندگيها و بي
داريم آه با توليد و آار بي وقفه هنر تئاتر ايراني را در اينجا زنده نگاه داشته اند و تالش هاي موفقي نيز 

 .در اين زمينه داشته ايم
 از آدام يك از آثار خود بيشتر راضي هستيد؟: م تورنتو  سال

پاسخ دادن به اين سوال از اين نظر دشوار است آه من به هر آاري آه بروي صحنه مي برم : بيضائي 
تا موقعي آه ساخته و پرداخته شود دلبستگي عجيبي دارم و بعد آه بروي صحنه رفت در واقع آار من 

ماند اما مقايسه ي آنها با يكديگر مثل اين مي. آارگردان بنوعي به پايان مي رسد و به فكر آار بعدي هستم
هايم هستند آه هنوز  با اينهمه سه تا از نمايش. آه از مادري بخواهيد ميان فرزندانش يكي را انتخاب آند

 . بسيار دوستشان دارم و شايد زماني تصميم بگيرم آنها را دوباره بروي صحنه ببرم
نمايش . »سرزمين هيچكس«است و دومي » مرجان، ماني و چند مشكل آوچک«يكي اولين نمايشم بنام 

. نام دارد و بزبان آلماني آار و اجرا شده است» آواي سكوت«سوم هم تا همين اواخر روي صحنه بود ، 
در عين حال اولين متن نمايشي آه نوشتم اما خودم آن را آارگرداني نكردم را نيز دوست دارم زماني به 

اما بايد بگويم آنقدر آارها و ايده . است» بانو در شهر آينه«نام اين نمايش . آارگرداني خودم اجرا آنم
 . دانم آيا اجراي دوباره ي آن آارها امكان پذير خواهد بود يا نه هاي جديد در ذهنم هست آه نمي

آاري آه در ذهنم آن را نوشته ام و هنوز بروي صحنه نبرده ام و به آن دلبستگي عجيبي دارم نيز در 
 .مورد طاهره قره العين است و نمي دانم چه زمان امكان آار آردن آن برايم فراهم خواهد شد

 درباره فستيوال تيرگان، چه پيش بيني مي آنيد؟ انتظارات شما چيست؟: م تورنتو  سال
من جدًا اميدوارم آه جشنواره تيرگان بتواند امكان يک تبادل فكر ميان هنرمندان و مردم و : بيضائي 

 . همچنين ميان خود آنها بوجود بياورد
انتظارم اين است آه در اين جشنواره وراي معرفي آثار هنري ايراني به آانادايي ها، اين امكان بوجود 

بيايد آه با توجه به دوران بسيار سختي آه هنر ايران تحت فشار سانسور و حاآميت ايدئولوژي مي 
گذراند، ميان هنرمندان ايراني شرآت آننده و مخاطبين آنها نيز امكان گفتگو و تبادل نظر در اين مورد 

 . بوجود بيايد
آسي آه آار هنري مي آند نمي تواند بختكي بنام سانسور را آه بر سر فرهنگ و هنر ايران سنگيني مي 

اميدوارم با وجود تمام محدوديت ها و معذوريت هاي قابل درک ، از آنار اين معضل و. آند ناديده بگيرد
 . سد بزرگ شكوفا شدن واقعي هنر بي اعتنا نگذريم 

پرسش و تعمق در چيستي و . ما هنرمندان ايراني هستيم و براي آشوري بنام ايران آار مي آنيم
در عين حال . چگونگي سرزميني آه جان و روح و هنر ما بدان بسته است از اين مسير نيز مي گذرد

اميدوارم امكان همكاريهاي دراز مدت براي هنرمندان و برگزارآنندگان نيز بوجود بيايد آه شكل گرفتن 
همچنين . چنين چشم اندازي مي تواند به تداوم و ثبات در آار توليد هنري براي ايرانيان نيز ياري رساند

اميدوارم خستگي آار طاقت فرسايي آه دوستان برگزارآننده بر عهده گرفته اند با برگزاري موفق اين 
 .جشنواره از تنشان بيرون برود

 
 

Page 3 of 3New Page 1

7/10/2008http://www.salamtoronto.ca/News-Print.asp?ArtID=1946


