
فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

متن، نمایش، معنا
فیلیپ مینیانا در گفت وگو با اصغر نوری و سعید سام میرزایی

فیلیپپ مینیانا یکي از مطرح ترین چهره هاي ادبیات نمایشي معاصر فرانسه است. از سال 1۹7۹ تا به حال بیش از 50 
نمایشنامه، اپرا و نمایشنامه رادیویي به زبان فرانسه نوشته است. او پیش از این بازیگر، بازیگردان و بین سال هاي 2001 تا 
2006 در حوزه ي نمایشنامه نویسي کارهایي با تئاتر دیژن بورگني کرده و تعدادي از نمایشنامه هایش را نیز خود به روي 
صحنه برده است. خواندن دو نمایشنامه »اتاق ها« و »موجودي« از او براي گذراندن دیپلم تئاتر در دبیرستان در سال 

تحصیلی 2001-2000 فرانسه اجباري بوده است.
اصغر نوري بیش از سي  و پنج نمایشنامه و رمان را از زبان فرانسه به زبان فارسي ترجمه کرده است. او همچنین نویسنده 
و کارگردان تئاتر در ایران است. به عنوانه مدیر بخش نمایشنامه نویسي جشنواره تئاتر فجر سال گذشته، تصمیم مي گیرد با 
تعدادي از نویسندگان فرانسوي، از جمله فیلیپپ مینیانا مالقات کرده و در باب اهمیت متن در تئاتر امروز فرانسه گفت وگو کند. 

سعید سام میرزایي، بازیگر و کارگردان تئاتر در پاریس، قبالً در تعدادي از متن هاي فیلیپپ مینیانا به کارگرداني ژک دوید 
ایفاي نقش کرده. ۹2
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اصغر نوري: در تاریخ تئاتر ، مخصوصاًً در فرانسه، به نقطه ي مهمي مي رسیم. 
مردي بسیار مهم در تئاتر فرانسه: انتونن ارتو. به نظر مي آید ارتو قصد داشت متن را 
از تئاتر حذف کند. شاید این فقط برداشت من باشد. نمي دانم. او نحوه ي استفاده ي 
متن را در تئاتر تغییر داد. از نظر او تئاتر یک متن یا یک ژانر ادبي و هدف از آن 
تعریف داستان نیست. بعد از ارتو، مخصوصاًً بعد از جنگ دوم جهاني، در تئاتر ابزورد، 
نویسندگاني مثل بکت، اداموف و دیگران، نحوه تعریف داستان را روي صحنه تغییر 
دادند. فکر مي کنم این دو تجربه در شکل گرفتن تئاتر بدون متن مثل پرفرمانس 
بسیار اهمیت داشتند. جریاني که در دهه شصت و هفتاد بسیار مهم بود. و فکر 

مي کنم بعد از آن یعني در دهه هشتاد دوباره متن به صحنه باز مي گردد. 

فیلیپ مینیانا: فکر مي کنم خیلي با حرف شما موافق نیستم. شما درباره ي ارتو 
و بکت صحبت کردید که در عین حال کساني هستند که مقدار زیادي متون نمایشي، 
ادبیات و شعر نوشته اند. در یک دوره بسیار کوتاه در دهه شصت، مثاًلً در سال شصت 
و هشت، پرفورمرهاي زیادي از شیلي و آرژانتین  و کشورها ي استبدادزده آمده بودند. 
مي توان گفت که این کارها از متن معاف بودند، چون ژست سیاسي مهم تر از متن 
نمایش بود. از عروسک ها و خیلي چیزهاي دیگر در تئاتر استفاده مي کردند تا درباره 
خشونت، استبداد و مبارزه حرف بزنند. ولي به نظر من همیشه متن وجود داشته 

است. همواره. متن گریز ناپذیر است.  
در ضمن من فکر مي کنم که بکت، ابزورد نیست. بعضي وقت ها برچسب هایي 
مثل ابزورد، روزمره و غیره به نمایش مي زنیم. من مخالف این برچسب ها هستم. فکر 
مي کنم بکت هر چیزي است جز ابزورد. البته بکت نگاه به شدت شاعرانه اي دارد. 
به طور وحشتناکي شاعرانه. مثاًلً در نمایش »کمدي« بازیگرها در کوزه هستند و 
وقتي نور صحنه آنها را لمس مي کند  شروع به حرف زدن مي کنند. این چیزي است 
که امروز آن را آوانگارد مي نامیم. چون هیچ کس فراتر از بکت نبوده است. حتي 
مي توان گفت که بعد از دهه نود عقب گرد هم کرده ایم. عقب گرد به سمت مشکالت 
خانوادگي و شخصي. هرگز دوباره به سطح دیوانگي بکت نرسیده ایم. از نظر من بکت 
از برشت هم سیاسي تر است. سیاسي است چون جرأت مي کند فرم هاي متفاوتي را 
به ما نشان بدهد. بنابراین انقالبي و عمیقاًً سیاسي است. حتماً مي دانید که در ابتدا، 
در دهه پنجاه وقتي بازیگرها متن هاي بکت را اجرا مي کردند، فقط پنجاه نفر به 
تماشایشان مي رفتند و از بین همان ها هم تعدادي از سالن بیرون مي رفتند. من در 
آن دوران بازیگر بودم و در فرانس کولتور با بازیگران بکت برخورد داشتم و از زبان 
خودشان اینها را شنیدم. حتماً تماشاگران از خودشان مي پرسیدند این دیگر چیست؟

در حال حاضر نمایشگاهي فوق العاده در مزون روژ در پاریس برپاست. شماره ي 
ده در خیابان باستیل، مجموعه شخصي یک تهیه کننده سینما به نام مرین کرمیتز.  
در این نمایشگاه نمایش »کمدي« بکت را که خودش با سه بازیگر به روي صحنه 
برده مي بینیم : مایکل لونزدل که هنوز زنده است، الیونور هیرت و دلفین سریگ  

که از دنیا رفته اند. هر سه درون سه کوزه اند و به شکل مقطع و 
بریده بریده صحبت مي کنند و ما هیچي نمي فهمیم. براي ما باور 
نکردني است که کسي در دهه ي شصت میالدي چنین کاري در 
تئاتر کرده است. این در تاریخ تئاتر اتفاق خیلي ویژه اي است. ارتو 
هم همین طور. اما این نویسنده ها از نگاه من آنقدر متفاوت بوده  اند 

که در کلیت تئاتر جایگاه خاصي دارند.
فکر مي کنم همیشه متن در تئاتر وجود داشته است. حتي 
با وجود شعارهاي سال هاي شصت وهشت و هفتاد، همیشه به 
تجزیه و تحلیل متن رجوع کرده ایم. فکر مي کنم انواع مختلف 
تئاتر همیشه در کنار هم پیش رفته اند. همین االن هم تعداد 
بسیار زیادي پرفورمر وجود دارند. همیشه جریانات بسیار متفاوت 
اما تکمیل کننده را در کنار هم در تئاتر داشته ایم. بین این عناصر 
جدایي وجود ندارد، بلکه از نگاه من همدیگر را کامل مي کنند. مثاًلً 
رقص در سال هاي ظهور پینا بائوش قدرت عجیبي داشت. ناگهان 
رقص در تئاتر اهمیت زیادي پیدا کرد و اتفاقاً آن هم یک انقالب 
در تئاتر بود. بنابراین فکر مي کنم برچسب کلي زدن به جریانات، 
کار درستي نیست. مثل تئاتر روزمره! چند روز پیش یک دوست 
دانشگاهي به من گفت تو تئاتر روزمره مي نویسي. من از شدت 
عصبانیت فریاد کشیدم. تئاتر روزمره دیگر یعني چه؟ کاماًلً بي 
معني است. تا در متن، از قهوه جوش، کتري، تخت، میز و  صندلي 
حرف بزني برچسب تئاتر روزمره را به تو مي چسبانند. ولي نه ! 
فقط یک نفر در دنیا تئاتر روزمره مي نویسد : کروتس در آلمان و 
شاید اخیراً و در دهه نود بتوان از یان فوس نام برد. هر دو طبقه ي 
کارگر )پرولتاریا( را در نمایش هایشان به حرف وا مي دارند، کساني 
که اتفاقاً سخت مي توانند خودشان را ابراز کنند. در متون یان 
فوس با جمالت خالصه، کوتاه، گاهي همراه با اشتباه. ولي تفاوتي 
که با کروتس دارد این است که کروتس در دهه هفتاد در آلمان 
ظهور کرده و به صورت بنیادین سیاسي است. سال هاي قبل از 
برداشتن دیوار برلین با احزاب چپ افراط گرا و خشونت بسیار. در 
حالي که یان فوس جدید است، به سال دو هزار بر مي گردد. یان 
فوس با دیالوگ هاي خسیس و مینیمالیستي اش موسیقي ابداع 
کرده است. وقتي به یک صفحه از نمایشش نگاه مي کنید واقعاً 

آهنگین است و بسیار با کروتس دهه هفتاد تفاوت دارد.
تئاتر  سال  فالن  در  گفت  بتوان  سخت  بسیار  بنابراین 
اینگونه و در فالن سال تئاتر این طور بوده است. این یک نگاه 
دانشگاهي است، ولي واقعي نیست. جریانات متفاوت همیشه با 
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هم وجود دارند. ژان پیر تیبودا یک کتاب بسیار خوب درباره ي 
متوجه  کتاب  با خواندن  اتفاقاً  و  نوشته  نانسی  فستیوال  تاریخ 
حضور جریانات متفاوت ولي همزمان در فستیوال مي شوید که 
باورنکردني است. نویسنده هاي متفاوت از آمریکاي التین، یونان و 

غیره که هرکدام درتاریخ تئاتر جایگاه خود را دارند.
مي خوانید،  را  بالکان  جوان  نویسندگان  متن هاي  وقتي 
مي بینید هیچ اهمیتي به فرم متن نمي دهند. هدفشان دادن یک 
پیام است، صحبت کردن درباره ي پوچي جنگ، رقابت، نفرت و 
همه ي اینها. بنابراین از دیالوگ هاي بسیار کوتاه استفاده مي کنند. 
در ایتالیا و اسپانیا هم همین گونه است. فرم متن به کشورها و 
وضعیت سیاسي کشورها هم بستگي دارد. ما در فرانسه، در جامعه 
شل و ول و فضاي بورژوایي که هستیم این مشکل را نداریم. 
بنابراین نویسندگان مي توانند به خودشان اجازه سعي و خطاي 
بیشتر در نوشتن بدهند. وضعیت اضطراري سیاسي وجود ندارد، 
اضطرار در وضعیت ادبي است. البته این نگاه شخصي من است و 
فکر مي کنم که از واقعیت دور نیست. من نوشته هاي نویسندگان 
جوان را که تئاتر اوور چاپ مي کند مي خوانم. احساس مي کنم آنها 

اشباح گذر کردم، فیلیپ  مینیانا،  از کنار  و  باال آمدم  از کوچه  و  یک زن 
ترجمه زیبا خادم حقیقت، تهران، نشر نیماژ، 13۹7.

سعي و خطا و ریسک بزرگتري در نوشتن را مي پذیرند. نوشتنشان متفاوت است. 
آنچه براي من مهم است شکل یک صفحه چاپ شده است. صفحه را باز مي کنم و 
به فرم چینش کلمات در صفحه دقت مي کنم. چینش کلمات آنها در صفحه متفاوت 

است.  

اصغر نوري: من هم فکر مي کنم همیشه متن وجود دارد. حتي وقتي کلمه اي 
روي صحنه گفته نمي شود. چون این متن است که مي گوید چه کسي روي صحنه 
چه کار مي کند. ولي فکر مي کنم در دهه ي شصت و هفتاد متن روي صحنه کمتر 
شد و عناصر دیگر مثل نور، موسیقي، ژست و کار بدني به آن اضافه شد. اما فکر 
مي کنم بعد از دهه ي نود تئاتر فرانسه دوباره به سمت گفتن کلمات زیاد روي صحنه 

رفته است. 

فیلیپ مینیانا: بله با این تفاوت که از دهه ي نود به بعد مثاًلً الماني مثل 
ویدئو روي صحنه حضور دارد. بنابراین فقط متن روي صحنه نیست. مثاًلً وقتي 
به کارهاي کارگردان هاي جوان که موفقیت زیادي به دست آورده اند، مثل ژولین 
گوسلن که سي سال دارد نگاه مي کنید، همانقدر تصویر روي صحنه مي بینید که 
متن مي شنوید. وقتي کارهاي کارگردان خانم جوان برزیلي کریستیان جاتاهي را 
مي بینید، که االن خیلي در فرانسه مد است و قاعده بازي را در کمدي فرانسز و 
قبلش سه خواهر را اینجا اجرا کرد، همیشه یک فیلم وجود دارد و یک نمایش، که 

هر دو همزمان و با هم، یک چیز را با همان بازیگران تعریف مي کنند.
سمت  به  و  کند  رها  را  خودش  مي خواهد  تئاتر  مي کنم  فکر  من  بنابراین 
فرم هاي جدید روي صحنه برود. تئاتر همیشه جایي براي غافل گیر شدن و تکان 
خوردن است. این فوق العاده است. البته بعضي اوقات استفاده از ویدئو احمقانه 
است. در حال حاضر نمایشي از سیریل تست، کارگردان جوان در تئاتر اودئون روي 
صحنه است. سیریل تست حدوداً چهل ساله است و بیست سالي است که من با 
کار او آشنا هستم. او یک فرم نسبتاً جدید در تئاتر ابداع کرد. دوربین فیلمبرداري 
روي صحنه است و مستقیم از بازیگران فیلمبرداري مي کند. نمایشي به نام »نو 
بادي« را روي صحنه برد. کار اخیرش »فستو« در اودئون اقتباس از یک فیلم 
سوئدي است که در واقع فیلم را روي صحنه و به صورت مستقیم فیلمبرداري 
مي کند. این فرمي است که قطعاً تکرار خواهد داشت. پیوند دادن سینما و تئاتر 

نسبتاً جدید است.

سعید سام میرزایي: کریستیان جاتاهي از سینما به تئاتر مي آید. تحصیالت 
سینمایي و تجربه ساخت فیلم دارد و در واقع استفاده اي که از سینما روي صحنه 
مي کند، در خدمت تئاتر است. یک پخش ساده ي تصاویر همزمان فیلمبرداري شده 

است. ۹4
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فیلیپ مینیانا: دقیقاً همین طور است. ویدئو در این کارها دکوراتیو نیست، 
روایي و سازنده است. داستان را مي سازد. درست مثل تئاتر. شما اول فیلم را مي بینید 

و بعد تئاتر را و این با تجربه ي دیدین تنها نمایش متفاوت است. 

سعید سام میرزایي: این کار بعد جدیدي از زمان و مکان را به نمایش مي دهد. 

فیلیپ مینیانا: همین طور است. فکر مي کنم یک پیوستگي در تصاویري که 
مي بینیم وجود دارد. مي توانیم نشان دهیم که مثاًلً اینجا واقعاً خانه اي در نمایش 
چخوف است. تئاتر چخوف تئاتري است که حریم خصوصي را نشان مي دهد. در 
ضمن االن چخوف در فرانسه همه جا روي صحنه است. همه جا. شکسپیر و چخوف. 
بر اساس شکسپیر و بر اساس چخوف. )خطاب به اصغر نوري( همان طور که تو کار 
مي کني. لزوماً متن شکسپیر یا چخوف نیست. متني به موازات متن چخوف یا 
شکسپیر است. االن در پاریس چنین نمایش هایي فراوان است. متن ها را ... نمي دانم 

چطور بگویم.

سعید سام میرزایي: متن ها را امروزي مي کنند. یعني در شرایط جامعه امروز 
بازنویسي مي کنند. 

فیلیپ مینیانا: دقیقاً همین طور است. متن هاي کالسیک را امروزي مي کنند. 
اما چرا این همه چخوف؟ چون فکر مي کنم مثل شکسپیر درون مایه دارد و نه 
موضوع. چخوف هم از درون مایه ها صحبت مي کند: دنیایي که به پایان مي رسد، 
آریستوکراسي کهنه، پیر، خسته و مست، آدم هاي دوست نداشتني، عشق یک طرفه، 
خودکشي. این ها درون مایه هاي اساسي انساني است. به همین دلیل چخوف تمام 

نشدني است. زیرا به طور ویژه به بحران اجتناب ناپذیر وجودي انسان مي پردازد.

حیات  به  کشور ها  همه ي  در  همیشه  چخوف  نمایشنامه هاي  نوري:  اصغر 
نمایشنامه هاي  قالب  را در  ادامه مي دهند. آدم ها معناي مورد نظرشان  خودشان 
چخوف تصور می کنند، بدون آنکه با معناي مورد نظر مردم کشوري دیگر تفاوت 
زیادي داشته باشد. من براي پایان نامه ي دوره ي کارشناسي ارشد روي آنتوان ویتز 
کار کردم. سعي کردم ویتز را در ایران معرفي کنم. فکر مي کنم براي ویتز هم متن، 
مهم ترین بخش و پایه ي نمایش است که باید آن را به زبان صحنه ترجمه کرد. 
همزمان و در مقابل او کارگرداني مثل رابرت ویلسون وجود دارد که در ابتدا متني 
ندارد و اصطالحاً در کار با گروه به متن مي رسد. دو نگاه متفاوت: یکي با متن شروع 
مي کند و دیگري متني ندارد و موضوعي دارد و یا اگر هم متني دارد، به شیوه معمول 
روي آن کار نمي کند. ویلسون فرم کارش را انتخاب مي کند. امروز در ایران سوء 
تفاهمي وجود دارد: تصور مي کنیم همه ي گروه هاي خوب تئاتر در اروپا و مخصوصاًً 

در فرانسه مثل ویلسون کار مي کنند. بدون متن و بدون سخن 
روي صحنه و با ژست و فرم. ولي امروز مي بینیم که در فرانسه 
بازیگري روي صحنه مي آید، روي صندلي اش مي نشیند و کل 
زمان نمایش را صحبت مي کند و تماشاگران گوش مي کنند. فکر 
مي کنم نوشته هاي برنارد مري کولتس چنین فرمي دارد. فکر 
مي کنم براي شنیدن نوشته شده اند. باید شنیده شود. وقتي بازیگر 
متن او را به خوبي ادا مي کند، شنیدن تبدیل به تجربه ي ویژه اي 
مي شود. متن هاي تئاتر امروز فرانسه پر از کلمات هستند. در ایران 

تصور بر این است که حرکت باید بیشتر  از کلمات باشد. 

فیلیپ مینیانا: مي دانید که از حدود ده سال پیش جریاني 
در بین هنرمندان جوان در تئاتر ایجاد شده که رمان یا فیلم نامه 
را روي صحنه مي برند. چند دقیقه پیش از ژولین گوسلن صحبت 
کردم. او رمان هاي رمان نویس شیلیایي، روبرتو بوالنو را در تئاتر 
روي صحنه برده. رمان هایي بسیار طوالني و البته فوق العاده که 
من آنها را قباًل خوانده ام. قبل از آن هم رمان »ذرات بنیادین« 
میشل هوئلبک را روي صحنه برده بود. بنابراین در حال حاضر 
دارد.  وجود  ادبیات  مختلف  انواع  بین  غیرمنتظره  آشتي  یک 
بین رمان، فیلم نامه و تئاتر. مثاًل چندي پیش »نفرین شدگان« 
ویسکونتي که در فستیوال آوینوین و کمدي فرانسز روي صحنه 
بود یک فیلمنامه براي سینماست و نه یک نمایشنامه. بنابراین 
امروز فرم هاي مختلف هنري که از وزن مساوي برخوردارند با هم 

ترکیب مي شوند. 
در تئاتر همه چیز با هم مخلوط است، این قدرت هنر تئاتر 
است. مي توانیم خیلي چیزها را روي صحنه فرا بخوانیم. همان طور 
که ویتز مي گفت ما از همه چیز مي توانیم نمایش بسازیم. من 
روي کارهاي ویتز مطالعه کرده ام و مجذوب کارهایش هستم، 
چون فعالیت او یک فعالیت سیاسي است. سیاسي به معناي بزرگ 
کلمه. چرا که او مرزبندي ها را از بین مي برد، تعاریف را در هم 
مي شکند و ایده هاي حاضر و آماده را تغییر مي دهد. ایده هایي 
که در کتب درسي مدارس نوشته بودیم. او کد هاي تئاتر را جابجا 
کرد. اولین کسي است که شاگردانش را در کنسرواتوار پاریس به 
آوینیون برد تا چهار نمایشنامه معروف مولیر را بازي کنند. من 
شانس دیدن آن نمایش ها را داشتم، هنوز در تئاتر کار نمي کردم 
و معلم فرانسه بودم. فکر مي کنم سال هفتاد و نه بود. شاگردان در 
نقش هاي پیش بیني شده بازي نمي کردند. مثاًل تارتوف یک پسر 
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چاق با موهاي چرب و چیل نبود، پسري بسیار زیبا و نوراني با 
موهاي فرفري و طالیي بود ! او قراردادها را از بین برد. ویتز قبل 
از هرچیز  یک استاد است. یک استاد که صحنه تئاتر را تر و تازه 
کرد، ایده هاي کهنه را دور ریخت و ایده هاي نو را به جایشان آورد. 
منابع زیادي درباره ي او وجود دارد. حتماً آنها را خوانده اید. نظرات 
او هنوز هم قابل رجوع اند. نکته مهم درباره ي ویتز چند زباني 
بودن اوست. به زبان هاي زیادي صحبت مي کرده و ترجمه هم 
کرده است. زبان هاي مختلفي که مي دانسته تأثیر زیادي در ابداع 
فرم هاي مختلف زباني در تئاتر براي او داشته است. نقطه ي قوت 
او در طول زندگي کاري کوتاهش همین نکته است. زندگي نسبتاً 

کوتاه، چرا که در پنجاه و نه سالگي از دنیا رفت.

اصغر نوري: مي خواهم بدانم از نظر تو نمایش نامه به تنهایي 
یک ژانر ادبي کامل است یا آنکه تنها وقتي کامل مي شود که به 

روي صحنه مي رود؟

فیلیپ مینیانا: نه! من مي نویسم به دلیل اینکه در انتهاي 
این خط بازیگران و کارگردان حضور دارند. و اگر نه هرگز نخواهم 
نوشت. از من مي پرسند چرا رمان نمي نویسي؟ به دلیل اینکه 
رمان جاي من نیست! من از تئاتر مي آیم. به عنوان بازیگر در 
کنسرواتوار در شهرستان آموزش دیده ام. دوره هاي مختلفي زیر 
نظر هنرمندان مهم در تئاتر گذرانده ام. کساني که الفباي صحنه 
البته نویسنده!  را به من آموختند. من کارگردان هم هستم و 
بنابراین نوشتن براي من بدون بخشي که نمایش را با بازیگران 
و کارگردان روي صحنه به جود مي آورد بي معناست و چون این 
شانس را همیشه داشته ام که براي بازیگران خاصي مي نویسم که 
در همه ي این سال ها همراهي ام کرده اند، هنگام نوشتن صدایشان 
را مي شنوم. بنابراین این دو براي من جدایي ناپذیرند. البته چاپ 
کردن نمایشنامه هم مهم است، چون این امکان را مي دهد که 
دیگران بتوانند نمایش نامه ها را هم بخوانند. ولي من بدون تصور 
حرکتي که در آینده روي صحنه خواهد بود، نمي توانم بنویسم. در 

غیر این صورت هرگز نخواهم نوشت. اطمینان دارم. 

اصغر نوري: این سؤال را پرسیدم چون من هم مي نویسم و 
کارگرداني مي کنم. فکر مي کنم متن را چاپ مي کنیم تا کساني 
که حرفه ي تئاتر دارند متن ها را بخوانند. همیشه فکر مي کنم 

تماشاگران باید به سالن تئاتر بیایند و نمایش را روي صحنه ببینند. حرفه اي هاي 
تئاتر مي دانند چطور باید یک نمایش نامه را خواند، ولي شاید براي یک جوان این گونه 

نباشد.

فیلیپ مینیانا: مي داني که در بین حرفه اي هاي تئاتر هم کساني هستند که 
خواندن تئاتر برایشان سخت است. مثاًل پاتریس شرو نمایش نامه نمي خوانده است، 
من مي دانم. خواندن تئاتر خیلي سخت است. یک مدیر تئاتر هم نمایشنامه خواندن 
را نمي داند، مشکل اینجاست. ما جرأت گفتنش را نداریم، ولي این واقعیت است. یک 
بار یکي از نمایشنامه هایم را به مدیر تئاتري در پاریس دادم که بخواند. اسم نمي برم. 
درباره ي یکي از شخصیت ها  گفت: این خیلي وحشتناک است، زن بیچاره ي بدبخت 
فرزندش را از دست داده و دامادش یک هیوالست و شوهرش دیگر دوستش ندارد. 
قضاوت هاي احساسي مي کرد که در این فضا جایگاهي ندارند. نمایشنامه هاي من 
خنده دارند. به همین دلیل است که در آمریکاي التین از آنها استقبال مي شود. 
در عین حال که فضاي سیاهي دارند، داراي هجو هستند. آدم هایي هستند که 
متوجه این قضیه نمي شوند و فقط سیاهي آن را مي بینند، بدون آنکه متوجه طنزي 
بشوند که در همان جمله ها وجود دارند. بنابراین ناتواني در خوانش متن در همه جا 
هست. تعداد زیادي مدیر تئاتر هستند که مي گویند خواندن متن را نمي دانند و 
جالب است که اذعان هم مي کنند. البته خیلي هم نمي توان رویابافي کرد، همه هم 
تمایلي به خواندند متن هاي تئاتر ندارند. این واضح است. فروش کتاب هاي تئاتر 
بسیار پایین است. حتي دانشجویان تئاتر هم این کتاب ها را نمي خوانند. چون اوالً 
کتاب ها گران اند و ثانیاً ترجیح مي دهند کارها را روي صحنه ببینند تا آنها را بخوانند. 
خواندن متن بسیار نادر است. این واقعیت دارد. اتفاق خوبي که در اینجا مي افتد 
این است که ما را به مدارس دعوت مي کنند. نمایشنامه های من در سال تحصیلی 
2001-2000 موضوع درس سال آخر دبیرستان بود. به همین مناسبت با تعداد 
زیادی از دانش آموزان و معلمان مالقات کردم که نمي دانستند چطور باید با متن کار 
کرد. می گفتند با این متن ها چه کنیم؟ چون آموزش این کار را ندیده  بودند. من دو 
سال از طرف تئاتر ژرارد فیلیپ با دبیران رشته ي تئاتر در دبیرستان کار مي کردم 
تا درباره ي نحوه ي کار با متن آشنا بشوند. کلید کار با متن و پیدا کردن نت درست 
را به آنها آموزش مي دادم. در حال حاضر مدیر انتشارات الرش که خانم جوان سي 
و سه ساله و فوق العاده اي است، ارتباط خوبي را با دانشگاه هم برقرار کرده. او استاد 
دانشگاه هم هست. و مرا یک بار به یکي از کالس هایش در دانشگاه پاریس سه دعوت 
کرد. من از کیفیت سؤاالت دانشجویان شگفت زده شدم. نمایشنامه هاي زیادي از 
من را خوانده بودند، که این خود فوق العاده است. من نزدیک به چهل سال است 
که مي نویسم و نزدیک به پنجاه نمایشنامه دارم. قطعاً همه ي نمایشنامه هاي من را 
نخوانده بودند. ولي متن هاي مختلف از دوره هاي مختلف کاري ام را خوانده بودند. و 
سؤاالت بسیار به جایي از من مي پرسیدند. الرش یکي از بهترین ناشران نمایش در 
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فرانسه است و این خانم عالوه بر رابطه با دانشگاه با کتابفروشي فرانسوي برلین هم 
ارتباط دارد. آنها به نویسندگان این انتشارات عالقه نشان دادند و من به برلین رفتم. 
نوشته هاي من خیلي کم به آلماني ترجمه شده اند و به انگلیسي می توان گفت اصاًل. 

فضاي ذهني انگلیسي ها از ما خیلي دور است. ده هزار کیلومتر با ما فاصله دارند !

سعید سام میرزایي: جلوترند یا عقب تر؟

فیلیپ مینیانا: نمي دانم. من چنین قضاوتي نمي توانم داشته باشم. نویسندگان 
معاصر انگلیسي را نمي شناسم. نگاه کاماًل متفاوتي به شخصیت پردازي دارند. در 
حالي که ما بیشتر به فیگورهاي تئاتري و کهن الگو ها مي پردازیم، آنها شخصیت 
مي سازند. مثل شخصیت هاي برنامه هاي تلوزیوني. مثاًل این آدم چه کاره است؟ چه 
مي کند؟ چه قدر درآمد دارد؟ وزنش چقدر است؟ و غیره. من یک هفته به همراه سه 
نویسنده ي دیگر براي بزرگداشت تئاتر فرانسه در تئاتر ملي لندن بودم. مترجم ها از 
من سؤاالت خیلي عجیبي مي پرسیدند. مثاًل اینکه شخصیت هاي نمایشنامه هایتان 
بورژوا هستند یا سرمایه دار. ولي این چیزها اصاًل در کار من اهمیتي ندارد. مخصوصاًً 
در آن نمایشنامه ي بخصوص: »محل سکونت«. یک سه گانه است. قسمت اول یک 
تاجر، قست دوم یک بازیگر زن و دو نمایشنامه نویس و در قسمت سوم یک راوي که 
داستاني واقعي و معروف در فرانسه را روایت مي کند. داستان مردي است که خود 
را دکتر جا زده و وقتي دستش رو مي شود همه ي اعضاي خانواده اش را مي کشد و 
خانه اش را آتش مي زند. این آقا هنوز هم در زندان است. متن، فرم روایتي دارد. 
من دفتر خاطرات و عکس هاي فامیلي آن مرد را تصور کردم. از من مي پرسیدند 
چطور به مدارکش دسترسي پیدا کردي؟ درحالي که من همه ي آنها را تخیل کرده 

بودم. زیبایي تئاتر به همین است. که همیشه مخلوطي از تخیل 
و واقعیت است.

را  تئاتر  و گونه هاي مختلف در  ژانرها  بتوان  خیلي سخت 
قالب بندي کرد. چرا که همیشه با هم و در کنار هم هستند. افرادي 
هم هستند که نوشته هایي بسیار منسجم دارند. مثل میشل وینور. 
او سال ها مدیر عامل شرکت ژیلت بوده. او در نمایشنامه هایش 
چیزهایي را که در دفتر کار زندگیشان کرده تعریف مي کند. که 
فوق العاده هم این کار را مي کند. او پچ پچ ها و گفت وگوهاي دفتر 
او  انجام داده.  باورنکردني  بازسازي کرده و کاري  اداره را  کار و 
نویسنده ي بسیار مهمي در فرانسه است. از دهه ي هفتاد تا به حال 

و من او را خیلي خیلي دوست دارم.
ایران نمایشنامه هاي آمریکایي  : در  سعید سام میرزایي 
آمریکایي  نویسندگان  متن هاي  و  مي روند  صحنه  روي  زیادي 
نگاه  این  ایران داشته اند و همچنان  تئاتر در  تأثیر زیادي روي 
به شخصیت ها وجود دارد که مثاًل گذشته ي آنها چیست. فکر 
مي کنم فیگور در تئاتر ایران جاي کمتري دارد. شاید کمي هم از 

نویسندگان انگلیسي وام گرفته باشیم.

فیلیپ مینیانا: البته وقتي شما هارولد پینتر مي خوانید متوجه 
مي شوید که به نوعي آدم هایش فیگور هستند. پینتر، نویسنده خیلي 
بزرگي است. نوشته هایش اجتماعي تر و واقع گرایانه تر است. چون 
اغلب درباره ي طبقات مختلف اجتماعي صحبت مي کند. ولي در 
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عین حال اشخاص نمایشنامه هایش کهن الگو هستند: پدر، مادر، 
عاشق، شوهر، معشوقه. مثل متن »بازگشت به خانه«. در کتاب 
»حماسه هاي خودماني« که چند لحظه پیش نشانم دادي و کتابي 
است که یک روزنامه نگار به نام هروه پونز درباره ي من نوشته، عبارتي 
فوق العاده وجود دارد و آن عبارت همان حماسه هاي خودماني است! 
این عبارت ابداع من نیست، نویسنده اي فرانسوي به نام روالن فیشه 
آن را براي تئاتر فرانسه ابداع کرده است. معموالً این دو کلمه را 
نمي توان با هم به کار برد. ولي باید بگویم چرا ! مي توان.  ما از مسائل 
شخصي حرف مي زنیم. داستان در اتاق خواب، در اتاق پذیرایي، 
در راهرو و یا در حیاط خانه اتفاق مي افتد، اما در عین حال زباني 
که انتخاب مي کنیم آن را حماسي مي کند. کوچک ترین داستان 
خانوادگي با جهشي که در زبان اتفاق مي افتد به حماسه اي  همچون 
یک حماسه ي جنگي تبدیل مي شود. با این تفاوت که داستان به 
جاي میدان جنگ در خانه مي گذرد. من عبارت حماسه ي خودماني 

را دوست دارم. 

اصغر نوري: چه چیز هنگام نوشتن براي تو مهم تر است، 
داستان، زبان یا موقعیت دراماتیک؟ 

فیلیپ مینیانا : همه ي اینها مهم اند. من فکر نمي کنم که 
یکي را بر دیگري ترجیح بدهم. در هر صورت تئاتر از زبان ساخته 
شده است و همه ي ما نویسندگان تئاتر از ابتداي شکل گیري آن تا 
به امروز سعي داشته ایم از فیگور هاي انساني حرف بزنیم. درباره ي 
انسان ها و آنچه که از آن ساخته شده ایم: از تمایالت، عشق، نفرت، 
جدایي، ناامیدي،  افسردگي، بیماري و غیره. من هنگام نوشتن سعي 
مي کنم انسان ها را با همه ي این ابعادشان ترسیم کنم. نهایتاً کاري 
که چخوف مي کرده. نشان دادن دنیاي درون و بیرون انسان ها. 
همه ي نویسنده ها از سوفوکل تا به امروز سعي کرده اند انسان را با 
تمام موجودیتش بر روي صحنه فرا بخوانند. با همه ي ویژگي هاي 
ارگانیک،  فیزیولوژیک،  احساسي و رواني اش. این ویژگي جهاني تئاتر 
است که هر بار فرم متفاوتي مي گیرد ولي همیشه به یک نقطه 
ختم مي شود: وجود ما انسان ها روي زمین چگونه است؟ با خدایان 
یا بدون خدایان؟ این مسئله اي عمده است و البته براي من خیلي 
چیز ها از خانه ي پدري شکل گرفته. شاید طبیعتاً براي همه ي ما 
اینگونه باشد. شکل گیري در مکاني که زندگي کرده ایم. بنابراین باید 
بگویم تفاوتي بین عناصري که گفتي قائل نمي شوم. همزمان، هر 

نویسنده، خود تشخیص مي دهد که کجا و چگونه این مسائل را مطرح کند یا نکند. مثاًل 
نمایشنامه ي »دریاچه« که همین امروز صبح تمامش کردم را پنج بار بازنویسي کردم. 
مدت زیادي روي صفحه حوادث روزنامه ها کار مي کردم. بعد از نمایشنامه ي »جنگل 
عمیق« کار روي حوادث را کنار گذاشتم و بیشتر درباره ي اتفاقات زندگي خصوصي 
خودم یا اطرافیانم نوشتم. یا صداهایي که در اطرافم، در خیابان، در تلفن در کافه و غیره 
مي شنوم. این فرآیند مشکل تري است، زیرا نقطه ي اتکایي را که طي مدتي طوالني کار 
با حوادث داشتم دیگر ندارم. من همان طور که درباره ي نوشته هاي دیگران سختگیرم، 
براي خودم هم سختگیري مي کنم. بنابراین وقتي نوشته اي را دوست ندارم، آن را در 
کمد خانه نگه مي دارم. اما متن هایم را دوباره و دوباره مي نویسم تا آهنگ درست آن ها 
را پیدا کنم. خیلي نمي توان آن را توضیح داد. باید یک مقدار هم رمز و راز این چیزها 
را نگه داشت. نمي توانم خیلي درباره اش توضیح بدهم. یک روز مدادت را روي کاغذ 
مي گذاري و به خودت مي گویي همین است! و روزي دیگر مداد را روي کاغذ مي گذاري 
و مي داني که چیزي که مي خواهي نیست. یک آهنگساز، یک مجسمه ساز،  نقاش،  معمار 
و حتي یک استادکار هم به تو همین را خواهد گفت. حتي یک کفاش هم به تو همین 
را خواهد گفت: اي بابا. این کفش را خراب کردم چون مواد مناسب یا چرم خوب یا چه 
و چه امروز نداشتم. هنر درست مثل صنایع دستي است. بسیار نزدیک است. بنابراین 

گاهي اوقات استادکار خوبي هستم و گاهي اوقات یک استادکار بد. 

اصغر نوري: احساس مي کنم در نمایشنامه هاي چخوف داستان اهمیت کمتري 
دارد و مثاًل موقعیت انساني مهمتر است. احساس مي کنم چخوف نمي خواهد یا 
عالقه ي چنداني به روایت داستان  ندارد. مثاًل در »دایي وانیا« اتفاقات زیادي نمي افتد. 
زندگي عادي یک خانواده را مي بینیم که تغییر چنداني هم نمي کند. از ابتدا تا انتهاي 
نمایشنامه داستان در یک مکان مي گذرد. تنها موقعیت انساني آنها را مي بینیم. فکر 

مي کنم نمایشنامه هاي تو از این جهت چخوفي هستند. 

فیلیپ مینیانا: موافقم. مي دانید که چخوف یک پزشک هم بود. پس خیلي 
خوب شرایط روحي و جسمي انسان را مي شناخت. او خیلي جوان و در سي و نه 
سالگي از دنیا رفت. انقالبي که او در ابتداي قرن بیستم به پا کرد، جدایي از تئاتر 
قهرمان پرور است. تئاتري که از موضوعات عمده مثل تاریخ، صحبت مي کرد. او ما را 
به اتاق پذیرایي منزل برد که در آن زمان یک انقالب محسوب مي شد. عالوه بر این 
در همان زمان الکتریسیته وارد تئاتر مي شود. قبل از آن بازیگران در مقابل شمع هاي 
روشن و در مقابل صحنه و نمایش هاي قهرمانانه بازي مي کردند. بنابراین ناگهان تئاتر 
سه بعدي مي شود. در اولین نمایش هاي چخوف که استانیسالوسکي به صحنه مي برد 
بازیگران وارد صحنه مي شوند و برف هاي روي شانه هایشان را تکان مي دهند. تماشاگر 
تئاتر هرگز چنین چیزي ندیده بوده است. بردن مردم به اتاق پذیرایي اش یک انقالب 
واقعي بود. ما قاعدتاً ادامه دهندگان همین راه هستیم. برتولت برشت مرد بسیار 
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مهمي در تاریخ تئاتر است، ولي الهام بخش من نیست. برشت براي من مهم نیست. 
احساس مي کنم داستان هایش خیلي مدرسه اي و شعاري است. این را قبول دارم که 
برشت در تئاتر، اتفاقي تاریخي و قابل تأمل است و در آن انقالبي ایجاد کرده، مخالف 
این نیستم ولي من خودم را بیشتر در امتداد راه چخوف و استرینبدرگ مي دانم تا 
برشت. یعني داستان هاي شخصي در جوش و خروش. وقتي دور یک میز مي نشینید، 
داستان هایي بي نهایت باورنکردني خواهید شنید. داستان هایي که در جمالتي کوتاه 
و معمولي از دنیا مي شنویم باورنکردني اند. سوء تفاهم از همین جا ایجاد مي شود. 
چون چیزي که تعریف مي کنیم معمولي است، فکر مي کنیم روزمره است. درحالي 
که زبان همه ي اینها را جبران مي کند، زبان مي تواند حماسي، شاد و شاعرانه باشد. 
اصاًل مي توانم بگویم که من تنها از این فضا خوشم مي آید و البته داستان نویس هاي 
انگلیسي زبان هم بسیار به من الهام مي بخشند و انسان را به خوبي در ابعاد مختلف 
ترسیم مي کنند. تنها با چند کلمه یا چند خط یک پرتره رسم مي کنند. و با این 
پرتره ها ما یک نقاشي دیواري رسم مي کنیم. تصور مي کنم در کارم یک نقاشي 

دیواري از انسانیت و با نگاهي از نزدیکي رسم مي کنم. 

اصغر نوري: به جز چخوف نمایشنامه هاي چه کسي را در دنیا دوست داري؟ 

فیلیپ مینیانا: وقتي در کنسرواتوار درس مي خواندم، اتفاقاً خیلي روي »دایي 
وانیا« کار کردم. نقش دکتر آستروف را در »دایي وانیا« بازي کرده بودم. بدون شک 
بکت را خیلي دوست دارم، چون آنقدر نوآوري دارد که همیشه ما را شگفت زده  
مي کند. در ضمن او یک خارجي است که به فرانسه مي نویسد. این خیلي مهم است، 
زیرا او فرانسه را دوباره کشف و دوباره اختراع مي کند. البته میشل ویناور، او استاد 
انسان ها دارد. حرافي  بازسازي زبان  توانایي فوق العاده اي در  او  جمله سازي است. 
آدم ها. کلمه بازسازي را هم خیلي دوست دارم. بازسازي شیوه اي که آدم ها سخن 
مي گویند. مثل هم نشیني هاي غیرمنتظره زباني و غیره. فکر مي کنم مطالعه  و دوباره 
نویسي اینها فوق العاده است. همچنین ترکیبي از موضاعات خیلي خنده دار و خیلي 
وحشتناک در نوشته هایش وجود دارد. البته در زندگي واقعي هم همین  گونه است. 
حتي یک هفته هم نیست که خبري از مرگ کسي یا یک بیماري خیلي خطرناک 
یا ناپدید شدن کسي دریافت نکنیم. اینها را باید شنید. چگونه اعضاي بدن به مرگ 
نزدیک مي شوند. همیشه همین گونه بوده و نشان دادن دل و روده برایم جالب است! 
درون آدم ها و اینکه چه چیزي را در بیرون آنها تغییر مي دهد. در خانه ي ما مادرم 
همیشه بیمار بود. این روي تمام زندگي من تأثیر داشت. تا جایي که در پنجاه و 
هشت سالگي خودکشي کرد. داستان مادرم، بیماري و بدن بیمارش را هرگز فراموش 
نکردم. همیشه در نمایشنامه هایم از مریضي، خودکشي و مهم ترین اتفاقات دوران 
نوجواني و جواني ام مي نویسم. چیزي که بین همه ي ما مشترک است. ولي آدم ها 
مي توانند از خواندن آنها بخندند. ملودارم یا غر زدن یا ناله کردني وجود ندارد. همه ي 

 اینها گذشته است. پس مي توانیم به آنها بخندیم و از آنها نمایش 
درست کنیم. چندین جلد نمایش! 

اصغر نوري: فکر مي کنم تو جزو آن دسته از نویسنده هایي 
هستي که نوشته هایشان مخصوص صحنه تئاتر است. مثاًل من 
نمایشنامه ي »یک زن« را از تو اخیراً خواندم. این متن را به نظرم 
شد.  متصور  سینما  پرده ي  روي  نه  و  تلویزیون  در  مي توان  نه 
متن هایت به شدت تئاتري هستند. مثاًل نوشته هاي آرتور میلر 
را خیلي راحت مي توان به فیلمنامه تبدیل کرد. حتي به نظرم 
متن هایش در سینما زیباتر از تئاتر هم خواهد بود. اما فکر مي کنم 
نوشته هاي تو و کساني مثل ویناور و کلتس مخصوص تئاتر است. 
آیا هنگام نوشتن به کارگرداني و چگونه روي صحنه بردن متن 

هم فکر مي کني؟

فیلیپ مینیانا: من ابتدا منتظر تصاویر مي شوم. حتي گاهي 
فقط یک نور. قبل از نوشتن، ما ه ها فقط به همین تصاویر فکر 
مي کنم. منتظر اولین تصویر و گاهي اولین کلمه مي مانم. گاهي 
با  هم آخرین کلمه. مي دانم چطور نمایش تمام خواهد شد و 
چه کلمه اي. این البته مثل الهام و شهود است. حتي مي توان 
گفت تئاتر تا حدودي مقدس است. در تئاتر محدوده ي عجیب 
و غیرقابل تعریفي وجود دارد. فکر مي کنم همه ي نویسندگان 
منتظر این اولین تصویر یا کلمه مي مانند. و بعد شروع به نوشتن 

مي کنم. اغلب نمودار مي کشم.

اصغر نوري: آیا همیشه همه ي داستان را قبل از نوشتن مي داني؟ 

فیلیپ مینیانا: بله. در غیر این صورت هرگز شروع به نوشتن 
نمي کنم. ولي هر نویسنده شیوه ي مخصوص به خود را دارد. مثاًل 
کامپیوتر  ندارد. پشت  برنامه اي  نوشتن هیچ  از  قبل  رونو  نوئل 
مي نشیند و شروع مي کند. یک کلمه مي نویسد، بعد یک کلمه ي 
دیگر و متن را مثل یک شعر شکل مي دهد. من با ورق و کاغذ 
مي نویسم و این دو خیلي متفاوت اند. من هرگز نمي توانم این طور 
کار کنم. من همه چیز را از قبل پیش بیني مي کنم. چهارچوب 
همه چیز مشخص است. اینکه متن چه شکلي خواهد داشت. 
در غیر این صورت نمي توانم بنویسم. با نظم و ترتیب زیادي کار 

مي کنم.  
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فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

این  بدهي  توضیح  کمي  مي تواني  میرزایي:  سام  سعید 
نمودارها چه شکل و شمایلي دارند؟ 

فیلیپ مینیانا: مثاًل روي یک برگه مي نویسم: 1. سعید در 
مالقات 2. سعید در خیابان 3. سعید در دفتر کار مدیر تئاتر 4. 

سعید در کنار یکي از دوستانش و غیره.

اصغر نوري: در واقع سیناپس هر صحنه را مي نویسي.  

فیلیپ مینیانا: بله. وگرنه نمي توانم چیزي بنویسم. 

ایران  نمایشنامه  نویسان  سندیکاي  عضو  من  نوري:  اصغر 
هستم. براي من و دوستانم جالب است بدانیم از نظر مالي وضعیت 
نویسندگان در فرانسه چگونه است. آیا یک نویسنده ي فرانسوي 
تولید یک  راه نوشتن گذران زندگي کند ؟ مثاًل در  از  مي تواند 
نمایش، حقوق نویسنده در مقایسه با حقوق بازیگر یا کارگردان 

چقدر متفاوت است؟

فیلیپ مینیانا: تغییرات زیادي داشته. وقتي در دهه ي هشتاد 
من به پاریس آمدم، مدیر تئاتر اوور، برنامه اي رادیویي در شبکه 
فرهنگ داشت. او تهیه کننده برنامه اي به نام »متن  هاي جدید 
دراماتیک« بود. همه ي متن هاي من در آن زمان قبل از آنکه به روي 
صحنه بروند در رادیو شنیده مي شدند. بنابراین به ما حق پخشي 
مي دادند که نسبتاً مناسب بود. همچنین در مرکز ملي تئاتر در آن 
زمان، کمک هزینه هایي براي نوشتن داشتیم. حتي یک سال به من 
کمک هزینه اي دادند که استراحت کنم و مقدار نسبتاً خوبي هم 
بود. بنابراین در ابتداي کارم، اوضاع خیلي خوب بود. بعد از آن دوره 
سفارش هاي زیادي براي نوشتن  مي گرفتم که هر بار مقدار پولي که 
درخواست مي کردم منطقي و براي من مناسب بود. اما حقوقي که 
االن دریافت مي کنم تقریباً نصف شده است. اخیراً سفارشي از یک 
مدرسه تئاتر داشتم که نصف مبلغي را به من دادند که پانزده سال 
پیش بابت آن مي گرفتم. بنابراین حقوق نویسنده به شدت کاهش 

پیدا کرده. 
درباره ي حق نمایش باید بگویم نمایش هاي من و کساني که 
نوشتن را دوست دارند و به خاطر پول نمي نویسند، حداکثر سه تا 
چهار هفته روي صحنه اند. ولي در تئاترهاي خصوصي در فرانسه 

یک متن ممکن است یک، دو یا سه سال اجرا شود. من به جدیت و تالش و درستکاري 
اعتقاد زیادي دارم. بدون زرنگ بازي و صادقانه مي گویم. کاري را مي کنم که نداي 
دروني ام به من مي گوید. کار کردن با دانشجویان مدرسه ي بازیگري را دوست دارم. این 
طور بیشتر یاد مي گیرم. مثالً کاري که با سعید و دوستانش کردیم. سه سال کار کردیم 
و هر سال یک متن برایشان نوشتم. در انتها متني را بازي کردیم که کامالً متفاوت با 
سه متن دیگر بود. به این دلیل که من این کار را شبیه استادکاري و صنایع دستي 
مي دانم. من عاشق این کارم. همزمان فکري و عملي است. نمایش فارغ التحصیلي بچه ها 
از مدرسه را به همراه کارگردان بازنویسي کردیم که کار بزرگي بود. آن را دو سال پیش 
در تئاتر آکواریوم اجرا کردیم. متن را دوباره ساختم. او هم در کنار من بود. انجام این کار 
فوق العاده بود. من در چنین زماني است که احساس مي کنم کار کرده ام، به تئاتر فکر 
کرده ام و براي آنها نوشته ام. این یک شانس بزرگ بود. براي آنها هم، که بتوانند نوشتن 
را درک کنند، و شکنندگي نوشتن را. نوشتن براي من تمام نمي شود. باید همیشه روي 
متن دوباره کار کرد. همان کاري که شکسپیر و مولیر با دوستانشان انجام مي دادند. 
بارها و بارها با توجه به گروهي که با آنها کار مي کردند یا بازیگران مختلف یا مکان اجرا 
متن هایشان را تغییر مي دادند. متن، شکننده و همیشه در حرکت است. من عاشق تئاتر 
بنیادین، ابتدایي و ضروري هستم.  من کولتس را از نزدیک مي شناختم. تقریباً هم سن 
بودیم. مي گفت تئاتر را دوست ندارم و برایم مهم نیست. حتي یک ویرگول از متن هایم 
را نباید دست بزنید. خوشبختانه من در متن هایم ویرگول نمي گذارم. )مي خندند( برنارد 
مري کولتس تئاتري نبود و اگر االن زنده بود هرگز دوباره تئاتر کار نمي کرد. آنقدر 

مي شناختمش که بتوانم با اطمینان بگویم.

اصغر نوري: فکر مي کنم که از تئاتر سنتي ایران خوشت بیاید. یک نفر که 
همه ي نقش ها را به تنهایي بازي مي کند و راوي داستان است.

فیلیپ مینیانا: از این ایده خیلي خوشم مي آید. تانگي هنرمندي است که امروز 
خیلي درباره اش حرف نمي زنیم. بازیگران او هزار چهره دارند. با یک تاج یا کاله یا یک 
جارو یا یک تکه پارچه کس دیگري مي شوند. او تکه هایي از متن هاي نویسندگان 
مختلف، شاعر، رمان نویس، نمایشنامه نویس را با هم مخلوط مي کند و نمایش مي سازد. 
من چنین هنرمنداني را خیلي دوست دارم که تئاتر را مال خود مي کنند و چیزي 
متفاوت و نه لزوماً واقع گرایانه از آن ارائه مي کنند. من تئاتر واقعیات را دوست دارم، ولي 
نه لزوماً تئاتر واقع گرایانه. همیشه مي توان یک اتفاق یا یک زاویه ي غیرمنتظره روي 

صحنه داشت. مثالً روحي یا درختي که حرف مي زند. چرا که نه؟ 

اصغر نوري و سعید سام میرزایي : سپاس گزاریم از زماني که در اختیار ما قرار دادید.

فیلیپ مینیانا : من هم از شما سپاس گزارم پسر ها.
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Salle des fêtes, Texte de Philippe Minyana, Mise 
en scène Catherine Depont et Antoine Marneur  



فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

le salaire de l’auteur est différent de ceux des comédiens et du 
metteur en scène ? 

Philippe Minyana:
Ça a beaucoup changé. Quand je suis arrivé à Paris dans les 

années 1980, le directeur de Théâtre Ouvert, était producteur 
d’une émission radiophonique à France Culture qui s’appelait 
« nouveau répertoire dramatique ». Donc toutes mes pièces, 
au début, sont allées à France Culture avant d’être montées 
sur scène. On touchait à l’époque une prime d’inédit qui était 
assez confortable et nous avions également des bourses pour 
écrire au CNT. J’ai eu même une bourse d’année sabbatique qui 
était assez confortable. Donc le début de ma vie d’auteur était 
très agréable et très confortable. Après, on m’a fait beaucoup 
de commandes, et je demandais une somme correcte, mais pas 
énorme. Ce qu’on me paye maintenant, c’est la moitié de ce que 
l’on me payait avant. Récemment j’ai eu une commande d’une 
école de théâtre et je n’ai même pas touché la moitié de ce que 
je touchais il y a quinze ans. Donc il y a une réduction financière 
énorme. 

L’écriture, pour des gens comme moi, qui ont envie d’écrire 
et qui ne font pas de l’écriture une affaire d’argent, se joue en 
trois semaines ou un mois et pas plus. Les pièces des auteurs 
dans les théâtres privés en France se jouent un, deux ou trois 
ans. Je crois beaucoup à la vertu et à la rigueur, sans me vanter et 
sans faire le malin, je crois vraiment à ça. Je fais ce que mes voix 
intérieures me disent de faire. 

J’aime travailler avec des élèves d’école. J’apprends davan-
tage. Dans le travail que j’ai fait sur leur pièce, avec Saeed et ses 
amis, j’ai écrit une pièce par an et à la fin, j’en ai fait une autre 
qui n’avait rien à voir. C’est le travail d’artisanat que j’adore. C’est 
une excitation incroyable et intellectuelle. Quand j’ai dû faire le 
spectacle de sortie Qu’est-ce qu’ils disent sur le pré, qu’on a monté 
à l’Aquarium il y a deux ans, j’ai fait un travail énorme de re-
composition avec le metteur en scène sur l’ordinateur. C’était 
magnifique, un travail qui m’a donné l’impression d’avoir tra-
vaillé, d’avoir fait quelque chose, d’avoir réfléchi sur le théâtre et 
d’avoir travaillé pour eux, tels qu’ils étaient. C’est une chance in-
croyable. Pour eux aussi, de découvrir ce que c’est que l’écriture, 
et que c’est très fragile. L’écriture n’est jamais finie pour moi. Il 
faut toujours retravailler. Comme faisaient Shakespeare et Mo-

lière avec leurs copains en fonction des acteurs 
et des lieux. C’est le théâtre : fragile et en mouve-
ment. J’aime le théâtre précaire, primitif  et pre-
mier. Je connais très bien Koltès parce qu’il avait 
mon âge. Il disait : « je m’en fous du théâtre, ça 
ne m’intéresse pas. Il ne faut pas toucher une 
virgule de mes textes ». Je ne le comprenais pas. 
Je ne mets pas de virgule dans mes textes donc 
ça va ! Bernard n’était pas un homme de théâtre. 
S’il était encore vivant il ne ferait plus jamais de 
théâtre. Il ferait de l’image. Je le connaissais suf-
fisamment pour le dire. 

Asghar Nouri:
Je pense que le théâtre traditionnel d’Iran 

pourrait te plaire. Quelqu’un raconte une his-
toire ; il est d’abord un narrateur, mais il devient 
le roi, puis le voleur, etc. 

Philippe Minyana:
J’aime beaucoup ça. Il y a un créateur qui est 

un peu disparu de la circulation, c’est Tanguy. Il 
est aussi comme ça. Des acteurs qui ont mille vi-
sages. Ils mettent une couronne ou un chapeau, 
ils prennent un balai ou un bout de tissu et ils 
sont quelqu’un d’autre. Il travaille sur un tas de 
fragments de textes de différents auteurs, poètes, 
romanciers, hommes de théâtre et il les mélange. 
J’aime beaucoup ces gens qui s’approprient le 
théâtre pour en faire un champ différent et ne 
sont pas forcément réalistes. J’aime le théâtre du 
réel, mais pas forcément réaliste. Il peut toujours 
y avoir un endroit inattendu, un fantôme ou en-
tendre un arbre parler, pourquoi pas ? 

Asghar Nouri et Saeed Mirzaei:
Merci beaucoup pour votre temps et pour 

cet entretien. C’était un grand plaisir pour nous.

Philippe Minyana:
Un plaisir pour moi aussi les garçons. Merci. 

143

102



IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 3

çais. C’est très important parce qu’il redécouvre et 
réinvente le français. J’y suis très sensible. Après, 
c’est Vinaver dans l’art du paragraphe. Il a un sens 
incroyable de la restitution et de la recomposition 
de la parole humaine. La parlote et la parlure. 
J’aime bien l’idée de « reconstituer » la parlure 
humaine. Il y a des tas de cohabitations inatten-
dues. C’est formidable à étudier et à reconstituer. 
Il y a une composition de choses très drôles et de 
choses terribles. Et dans la vie c’est comme ça. 
Il n’y a pas une semaine où on ne t’annonce pas 
au téléphone une mort, une maladie grave, une 
disparition, etc. C’est très fréquent. Donc il faut 
l’entendre aussi. Comment l’organe est en faillite, 
depuis toujours. Comment l’intérieur des gens 
modifie leur extérieur. Chez moi, ma mère était 
toujours malade et ça a marqué ma vie. Et elle 
se suicide à cinquante-huit ans. L’épopée de ma 
mère et de son corps malade m’a marqué à vie. 
Donc il y a tout le temps dans mes pièces la ma-
ladie, le suicide, et les choses les plus marquantes 
de mon enfance et mon adolescence. C’est un 
lieu commun. Mais les gens peuvent en rire. Il n’y 
a pas de mélodrame, pas de gémissement ni de 
choses larmoyantes. C’est du passé, donc on peut 
aussi en rire et en faire du théâtre. 

Asghar Nouri: 
Je pense que tu fais partie des auteurs dont 

l’écriture est spécialement pensée pour la scène 
de théâtre. J’ai lu récemment Une femme, je ne 
pense pas qu’on puisse en faire un film, ni au ci-
néma ni à la télé. Tes textes sont écrits pour être 
mis en scène. C’est possible d’écrire un scénario 
à partir des pièces d’Arthur Miller. C’est encore 
plus beau je dirais au cinéma. Mais les auteurs 
comme toi, Vinaver, Koltès etc., vous écrivez 
spécialement pour la scène. Est-ce que tu penses 
à la mise en scène quand tu écris ?

Philippe Minyana:

J’attends une image d’abord, ou un type de lumière même. 
Pendant des mois je ne pense qu’à ça. Parfois j’attends les pre-
miers mots, ou les derniers mots. On peut l’appeler une visita-
tion ou une inspiration. C’est très étrange, une zone indéfinis-
sable où tu attends le cadeau de la première phrase. Tous les 
écrivains disent ça. J’attends l’image et à partir de là je fais des 
notes. Je fais des plans souvent. 

Asghar Nouri:
Est-ce que tu sais déjà toute l’histoire avant de 
commencer l’écriture ? 

Philippe Minyana:
Oui. Sinon je n’écrirais pas. Chaque écrivain a sa manière 

différente. Noëlle Renaude par exemple ne fait aucun plan. 
Elle prend l’ordinateur (j’écris à la main, ça change beaucoup 
de choses) puis elle met un mot, puis un autre et puis un autre. 
Ça se fait comme un poème par composition. Moi, je ne peux 
absolument pas travailler de cette manière.  Je prévois tout. 
Tout est cadré. Je sais exactement quelle forme ça aura, sinon 
je ne peux pas écrire. C’est très organisé. 

Saeed Mirzaei:
Tu peux nous expliquer à quoi ressemblent 
tes plans ? 

Philippe Minyana:
Je fais un plan : 1. Saeed en visite 2. Saeed dans la rue 3. 
Saeed chez le directeur 4. Saeed avec des amis, etc. 

Asghar Nouri:
Pour chaque scène tu as d’abord un synopsis ? 

Philippe Minyana:
Oui. Sinon je ne peux pas écrire. 

Asghar Nouri:
En tant que membre du syndicat des auteurs dramatiques 

d’Iran, ça m’intéresse de savoir comment ça se passe financiè-
rement pour les auteurs français ? Est-ce qu’il est possible de 
gagner sa vie par l’écriture ? Est-ce que dans un projet théâtral, 
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mais toujours avec le même rendez-vous : quelle vie on mène, 
nous les êtres humains sur terre ? Sans Dieu ou avec Dieu ? 
Donc je ne fais pas de différence. 

Il y a aussi une sorte de savoir intime et secret qui nous 
fait savoir où est le bon endroit pour poser tout ça. La pièce 
que je viens de terminer s’appelle Lac. Je m’y suis bien repris 
à cinq fois. Longtemps j’ai travaillé avec des faits divers et des 
journaux. Et depuis La petite dans la forêt profonde, pièce que j’ai 
conçue à partir d’Ovide, j’ai cessé les faits divers. J’ai raconté 
de l’intime que j’ai vécu ou que je connais autour de moi. Les 
voix que j’entends au téléphone, partout dans les rues, dans 
les bars, chez moi etc. C’est plus difficile parce que je n’ai plus 
d’appuis sur les faits divers, comme j’en ai eu pendant long-
temps. Comme je suis très exigeant avec les autres, mais aussi 
avec moi-même, je les ai mis dans le placard. Je m’y reprends à 
plusieurs reprises pour essayer de trouver la bonne note. C’est 
indescriptible. Il faut garder le secret de ça, je ne peux pas 
trop en parler. Un jour tu poses quelque chose sur ta feuille 
et tu sais que c’est ça, et un autre jour tu poses quelque chose 
d’autre et tu sais que ce n’est pas ça ! Un musicien, un peintre, 
un architecte, un artisan etc., te dira pareil : j’ai raté des chaus-
sures que j’étais en train de faire parce que les ingrédients ne 
vont pas ensemble par exemple. L’art, c’est de l’artisanat.  Des 
fois je suis un mauvais artisan et des fois je suis un bon artisan.  

Asghar Nouri:
En lisant Tchekhov, Oncle Vania par exemple, je pense qu’il 

n’essaye pas de nous raconter une histoire, mais de montrer 
plutôt une situation. Dans l’Oncle Vania, il n’y a pas beaucoup 
d’évènements. C’est la vie ordinaire d’une famille, sans beau-
coup de changements du début à la fin. C’est toujours dans le 
même lieu. J’ai l’impression que dans tes pièces il y a le même 
effet. 

Philippe Minyana: 
Tout à fait. Tchekhov était aussi un médecin. « L’état des 

corps et des âmes mêlés », il sait ce que c’est. Il est mort jeune, 
à trente-neuf  ans. C’est une révolution qu’a fait Tchekhov, 
au début du vingtième siècle. Il a opéré une rupture avec le 
théâtre héroïque, avec les grands thèmes souvent liés à l’his-
toire. Tchekhov nous a amené au salon. A l’époque, c’était 

une révolution. En plus c’est le moment où 
l’électricité est arrivée. Avant, les gens jouaient 
devant des bougies allumées. Donc ils étaient à 
l’avant-scène. Tout d’un coup, on est en trois di-
mensions et quand Stanislavski a monté les pre-
miers Tchekhov et que les acteurs rentraient sur 
scène et secouaient la neige et pendaient leurs 
vêtements, les gens n’avaient jamais vu ça de leur 
vie. Il a fait une révolution totale en amenant le 
monde dans son salon. Nous en sommes les 
héritiers. Bertolt Brecht est très important dans 
l’histoire du théâtre, mais il ne m’inspire pas. Je 
trouve les fables de Brecht lourdes et didactiques. 
C’était un événement historique considérable 
qui a également révolutionné le théâtre mais je 
me sens plutôt dans la filiation de Tchekhov et 
de Strindberg. L’intime en fusion. Quand j’en-
tends des gens qui parlent autour d’une table. 
C’est tellement extravagant. Si tu regardes de 
très près à la loupe, c’est fou de ce qui se dit 
de l’histoire du monde dans les petites phrases 
banales. C’est là le malentendu : comme c’est 
banal ce qu’on raconte, on dit que c’est quoti-
dien. Sauf  que la langue prend tout ça en charge. 
Elle est épique et joyeuse et poétique. Je ne suis 
intéressé que par ça à la limite. Des nouvellistes 
anglo-saxons m’inspirent beaucoup. Ils font des 
croquis d’humains. En quelques mots ils font un 
portrait.  Et de ces croquis, on fait une fresque 
de l’humanité vu de près.  

Asghar Nouri:
Et à part Tchekhov, quel dramaturge t’inspire 
le plus ? 

Philippe Minyana: 
Quand j’étais élève au conservatoire, j’ai beau-

coup travaillé Oncle Vania de Tchekhov, je faisais 
docteur Astrov. Beckett évidemment, parce qu’il 
est tellement novateur qu’on est toujours stupé-
fié. C’est aussi un étranger qui écrivait en fran-
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anglais actuels. Ils ont un rapport totalement 
différent avec par exemple la notion de person-
nage. Alors que nous travaillons plutôt sur les 
figures théâtrales, les archétypes, eux, ils sont 
dans les personnages, comme à la télévision. 
« Qu’est-ce qu’il fait, combien il gagne, combien 
il pèse ? » etc.

J’étais en Angleterre à Londres, au théâtre na-
tional, pendant une Semaine du théâtre français. 
Nous étions trois auteurs. Le traducteur me po-
sait des questions, qui étaient pour moi absurdes : 
« ce sont des bourgeois ou des prolétaires ? » par 
exemple.  Mais pour mon travail ça n’a aucune 
importance. Surtout cette pièce-là, Habitations. 
C’est l’histoire d’un marchand qui vend des em-
ballages de parfum, une actrice et deux auteurs 
de théâtre et puis un narrateur qui racontait l’his-
toire du docteur Romand, une histoire célèbre en 
France, un monsieur qui se disait docteur alors 
qu’il ne l’était pas. Et quand on a découvert la vé-
rité, il a tué toute sa famille. Il a mis le feu à la 
maison et il est toujours en prison. Donc c’est un 
narrateur qui raconte. J’ai inventé un journal in-
time, des photos de la maison. Tout le monde me 
disait : « comment tu as eu accès à ces dossiers ? », 
mais je les ai inventés évidemment. Il y a toujours 
une part d’imaginaire qui est convoquée inévita-
blement. Il y a le faux et le vrai. C’est ça qui est 
beau dans le théâtre. C’est difficile d’arrêter ce que 
sont les genres théâtraux et les styles théâtraux. 
Ils cohabitent tout le temps. Tout le temps. Il y 
a des gens très cohérents comme Michel Vina-
ver. Il était PDG de Gillette. Il raconte ce qu’il a 
vécu dans les bureaux évidemment. Il a reconsti-
tué le bureau, la parlotte, les blablas des bureaux. 
Il a une œuvre formidable. C’est un auteur très 
important en France depuis les années 1970. Je 
l’aime beaucoup. Sinon ça va dans tous les sens. 

Saeed Mirzaei: 
Je pense que l’écriture théâtrale en Iran est 

plus influencée par des pièces américaines et anglaises. Il y a 
le même rapport avec les personnages : « qu’est-ce qu’il fait 
et qu’est-ce qu’il a fait dans le passé ? ». On n’est pas dans les 
figures. 

Philippe Minyana:
En même temps il y a déjà des figures chez Pinter. Pinter 

est aussi un grand auteur. Plus réaliste et plus sociologique. 
Dans ses pièces, il s’agit souvent de classes sociales différentes. 
En même temps ce sont des archétypes : le père, la mère, 
l’amant, le mari, la maîtresse. Comme dans Le retour.  

Il y a une expression qui est magnifique dans le livre épo-
pées intimes, qu’a fait sur moi le journaliste Hervé Pons. Cette 
expression, c’est « épopées intimes » ! Et ce n’est pas moi qui 
l’ai créée, c’est Roland Fischet qui a inventé cette expression 
pour le théâtre français. Ce sont deux mots qui ne vont pas 
ensemble en principe, mais sauf  que si ! On parle de l’intime. 
Ça se passe dans les salons, les chambres, les salles à manger, 
les cours, les jardins. Mais la langue fait que ça devient épique. 
C’est-à-dire que la moindre histoire familiale, avec tous ces re-
bondissements, devient une épopée guerrière. Sauf  que ça se 
passe dans un salon et pas dans un champ de bataille. J’aime 
bien l’expression « épopée intime ».

Asghar Nouri:
Qu’est-ce qui est le plus important pour toi au moment de 

l’écriture ? La langue, le récit, l’histoire ? Ou bien une situation 
dramatique par exemple ? 

Philippe Minyana:
Tout est important. Je ne privilégie pas l’un par rapport à 

l’autre. Le théâtre, c’est la langue de toute façon. Depuis l’ori-
gine du théâtre, nous, les auteurs de théâtre, essayons de par-
ler de la figure humaine. De quoi on est composé ? De désir, 
de haine, de dépression, de déception, de maladie etc. Mon 
projet c’est de cerner le corps humain, avec tous ces états. 
Un peu Tchekhovien finalement. De montrer aussi des gens 
dans leurs paysages intérieurs et extérieurs.  De Sophocle à 
aujourd’hui, tout le monde a essayé de convoquer sur scène la 
figure humaine dans son entièreté organique, physiologique, 
sentimentale etc. C’est universel, avec des formes différentes, 
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plateau au bout de cette chaîne. Sinon je n’écrirais pas. Tout 
le monde me demande pourquoi tu n’écris pas des romans ? 
Parce que ce n’est pas mon lieu. Je suis un homme de théâtre. 
J’ai une formation d’acteur. J’ai fait le conservatoire en pro-
vince. J’ai fait énormément d’ateliers avec des gens de théâtre 
importants qui m’ont vraiment renseigné sur le vocabulaire de 
la scène. Je suis aussi metteur en scène et je suis auteur. Donc 
l’écriture ne va pas sans l’autre partie qui est la création sur le 
plateau avec des acteurs. Comme j’ai la chance d’écrire pour 
des acteurs précis, qui m’accompagnent, je les entends lorsque 
j’écris. C’est indissociable pour moi. C’est très important que 
les œuvres soient éditées et que les gens puissent les lire, mais 
je n’écris pas sans l’idée qu’il y a un mouvement ensuite sur le 
plateau. J’en suis sûr. 

Asghar Nouri:
J’ai posé la question, car j’écris et je mets en scène éga-

lement. J’ai l’impression qu’on publie les pièces pour que 
les hommes de théâtre et non pas les spectateurs de théâtre 
puissent les lire. Les spectateurs doivent voir une pièce sur 
scène. Les hommes de théâtre savent comment lire une pièce 
de théâtre, alors que pour des gens ordinaires, lire du théâtre, 
c’est bizarre. 

Philippe Minyana:
Il y a des gens de théâtre qui ont du mal à lire le théâtre. 

Chéreau, par exemple ne lisait pas les textes. C’est très difficile 
de lire le théâtre. Le directeur de théâtre ne sait pas toujours lire 
un texte. C’est ça le problème qu’on n’ose pas dire mais c’est la 
vérité. J’avais fait lire une de mes pièces à un directeur de théâtre 
en région parisienne que je ne nommerai pas et il y a eu des 
réactions tellement idiotes, du genre « cette pauvre femme, c’est 
terrible, son mari ne l’aime plus, son fils est un monstre, elle a 
perdu son enfant » etc. Des réactions sentimentales qui n’ont 
pas lieu d’être. Dans mes pièces on rit toujours. Les Latino-amé-
ricains ont bien compris mon théâtre parce qu’il y a le funèbre 
et la farce. Et il y a des gens qui ne le comprennent pas. Ils ne 
voient que le noir et le funèbre, et ne voient pas la farce qui est 
dans les phrases mêmes. 

L’impuissance par rapport au texte théâtral est partout. Le 
nombre de directeurs de théâtre qui ne savent pas lire les textes 

de théâtre est très élevé et ils le disent. Il ne faut 
pas rêver non plus. Tout le monde ne va pas lire le 
théâtre. Il y a très peu de ventes dans l’édition de 
théâtre. Même les étudiants de théâtre ne les lisent 
pas. D’abord les livres sont chers, et puis ils vont 
voir les pièces mais ils ne les lisent pas. 

Ce qui est bien, c’est qu’on est convoqué dans 
les écoles. J’ai été au programme du bac pendant 
deux ans : 2000-2001. Donc j’ai rencontré énor-
mément d’élèves et de professeurs, qui ont eu 
beaucoup de mal à traduire tout ça. « Qu’est-ce 
qu’on en fait » disaient-ils ? Ils ne sont pas for-
més. Donc j’ai fait des stages avec des profs de 
français au TGP pendant deux ans, pour leur 
donner des clés et la note. Actuellement la direc-
trice de l’Arche, Claire Stavaux, une jeune femme 
formidable de 33 ans, fait des liens avec des uni-
versités. Elle est aussi professeure à l’université 
et m’a invité dans sa classe à l’université Paris 3. 
J’étais stupéfié de la qualité des questions des étu-
diants. Ils avaient lu beaucoup de pièces de moi, 
c’est déjà formidable. Ça fait presque quarante ans 
que j’écris, j’ai écrit une cinquantaine de textes. Ils 
n’avaient pas tout lu bien sûr, mais ils avaient lu 
des textes représentant différentes périodes de 
mon travail. Et la pertinence des questions et l’at-
tention de ses jeunes étaient formidables.  Cette 
femme, directrice d’une maison d’édition très 
importante, fait aussi des liens avec une librairie 
française à Berlin, qui s’intéresse beaucoup aux 
auteurs de l’Arche. On va sans doute aller voir ces 
gens à Berlin et faire traduire les pièces. Je suis peu 
traduit en allemand et quasiment pas traduit en 
anglais. Les anglais sont très loin de nous. Ils sont 
à 10 000 kilomètres de nous.

Saeed Mirzaei:
En avant ou en arrière ? 

Philippe Minyana:
Je ne juge pas. Je ne connais pas les auteurs 
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Philippe Minyana: 
Depuis peut-être dix ans, beaucoup de jeunes 

adaptent des romans ou des scénarios de films. 
Je parlais de Gosselin tout à l’heure. Il a adapté 
des romans de Roberto Bolano, auteur chilien, 
ses ouvrages sont des pavés, je les ai lus, ils sont 
magnifiques. Avant, il a adapté Les particules élé-
mentaires de Michel Houellebecq. En ce moment 
il y a un mariage inattendu entre différents types 
de littérature. Il y a les romans, les scénarios et 
le théâtre. Par exemple, Les Damnés de Visconti, 
qui est repris à la Comédie-Française parce qu’il 
y avait une grosse demande après le festival 
d’Avignon, c’est un scénario de cinéma et non 
pas une pièce. Donc il y a ce lieu de conjugaison 
entre les différents arts, qui sont à peu près de 
même densité. 

En théâtre tout est poreux et mélangé. C’est 
la force de l’art théâtral ; peut convoquer beau-
coup de choses. Comme disait Vitez : on fait 
théâtre de tout. J’ai suivi toute l’aventure de Vi-
tez et ça m’a absolument passionné parce que 
c’est un projet politique, au sens large du terme. 
C’est-à-dire faire bouger les frontières, les défi-
nitions, les idées toutes faites, tout ce qu’on peut 

ingurgiter dans les manuels scolaires. Il a fait bouger aussi les 
normes du théâtre. C’est le premier à faire jouer ses élèves à 
Avignon, les fameuses quatre pièces de Molière que j’ai eu la 
chance de voir. Je n’étais pas encore dans le métier, j’étais prof 
de français. Ses élèves étaient sur scène, mais pas dans l’emploi 
prévu. Tartuffe n’était pas un gros garçon avec des cheveux 
gras, c’était un très beau garçon avec des cheveux blonds et 
bouclés. Il a bousculé les règles. C’est d’abord un maître. Un 
maître, il est là pour rafraichir le terrain, se débarrasser des 
vieilles idées et en mettre d’autres.  Il y a des traces, il y a énor-
mément d’œuvres que tu as lues sans doute. Qui sont toujours 
valables, toujours lisibles et qui ne seront jamais démodées. Ce 
qu’il est important de comprendre au sujet de Vitez, c’est qu’il 
était polyglotte, il parlait plein de langues. Il a traduit aussi. 
Convoquer la poésie et plusieurs types de langues étaient la 
force de son œuvre, une œuvre courte parce qu’il est mort à 
cinquante-huit ans. 

Asghar Nouri:
De ton point de vue, est-ce qu’une pièce de théâtre est un 

genre complet ou bien un genre inachevé qui sera complété 
sur scène par la mise en scène ? 

Philippe Minyana:
J’écris parce qu’il y a des acteurs, le metteur en scène et le 
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le film suédois. Là, c’est pareil, les acteurs sont sur scène et 
filmés en direct. C’est un cas qui va sans doute se reproduire. 
Mélanger le théâtre et le cinéma, c’est quelque chose de très 
récent. 

Saeed Mirzaei:
Christiane Jatahy vient aussi du cinéma. Elle a tourné des 

films et a fait des études de cinéma. Elle connaît très bien le ci-
néma, et ce qu’elle fait avec les images sur scène est au service 
du théâtre. Je pense que c’est ça qui fonctionne très bien dans 
ses spectacles. Ce n’est pas une simple projection de vidéos. 

Philippe Minyana:
Oui. C’est une vidéo narrative et pas décorative. Elle 

construit le récit, comme le théâtre. Tu vois d’abord le film et 
après la pièce, c’est presque pareil. 

Saeed Mirzaei:
Ses films donnent une autre dimension de temps et d’espace 
à son spectacle. 

Philippe Minyana: 
Oui. Je pense qu’il y a une sorte d’universalité dans l’image. 

On peut montrer que c’est une vraie maison. Tchekhov, c’est 
le théâtre de l’intime. D’ailleurs, Tchekhov en ce moment 
est partout en France. Shakespeare et Tchekhov. Ou d’après 
Shakespeare et d’après Tchekhov, et pas forcément leurs 
textes, comme tu fais (Ndlr : il s’adresse à Asghar Nouri). Ce 
sont des textes parallèles. Il y en a plein à Paris en ce moment. 
On est vraiment dans un … je ne sais pas comment dire … 

Saeed Mirzaei:
Une actualisation des pièces ? 

Philippe Minyana: 
Oui. Absolument. Une actualisation des pièces classiques. 

Mais pourquoi Tchekhov particulièrement ? Parce que je 
pense que comme Shakespeare, ce sont des thèmes et pas des 
sujets. Tchekhov parle d’un monde qui finit, une aristocratie 
vieillissante, fatiguée, épuisée, ivre, des mal-aimés, on aime la 
personne qu’il ne faut pas, on se suicide, etc. Donc ce sont 

les grands thèmes fondamentaux de l’humanité. 
C’est pour ça qu’il est éternel Tchekhov. Parce 
qu’il est dans l’inévitable chao de l’existence. 

Asghar Nouri:
Les pièces de Tchekhov continuent toujours 

de vivre. Dans chaque pays, les gens peuvent don-
ner leur propre sens de la vie à ses pièces, sans 
être fondamentalement différent du sens don-
né par d’autres. J’avais travaillé sur Antoine Vi-
tez pour mon mémoire de master. Je pense que 
pour lui, le texte est l’élément le plus important 
du théâtre. Un élément qu’il faut traduire pour 
la scène. En même temps on a des metteurs en 
scène comme Robert Wilson, qui arrivent à un 
texte en travaillant sur scène. J’ai l’impression que 
ce sont deux façons très différentes de travailler. 
Dans l’une, il y a un texte et dans l’autre, il y a une 
idée et pas exactement un texte. Ou bien ils choi-
sissent un texte, mais ils s’en débarrassent, et ils ne 
travaillent pas de façon habituelle. Ils choisissent 
une forme. 

Aujourd’hui en Iran, il y a un malentendu. On 
pense que tous les bons groupes de théâtre en 
Europe et surtout en France travaillent comme 
Wilson ; sans texte, sans parole et juste avec des 
gestes et sur la forme. Quand à Téhéran, je dis 
à mes amis qu’en France parfois quelqu’un vient 
sur scène, se met sur une chaise et parle, peut-être 
même pendant toute la durée du spectacle et que 
les spectateurs l’écoutent, eh bien mes amis ont 
du mal à me croire. Je pense que le théâtre de Ber-
nard-Marie Koltès a la même forme. J’ai l’impres-
sion que ses textes sont écrits pour l’oreille et qu’il 
faut les écouter avec attention. Si le texte est bien 
dit par les acteurs, c’est une expérience exception-
nelle pour l’oreille. Aujourd’hui en France, il y a 
des auteurs qui écrivent beaucoup de texte, beau-
coup de phrases. Parfois même c’est très long. On 
entend beaucoup de mots sur scène, alors qu’en 
Iran on pense qu’il y a plus de gestes. 
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Qu’est-ce que ça veut dire « le théâtre du quo-
tidien » ? Ça n’a aucun sens ! Aucun sens !  Dès 
que tu parles d’une cafetière, d’une bouilloire, 
d’un lit, d’une chaise, d’une table, tu fais du quo-
tidien ! Mais non ! Mais non ! Il y en a un qui fait 
du quotidien, c’est Franz Xaver Kroetz en Alle-
magne. Et peut-être curieusement, récemment, 
dans les années quatre-vingt-dix Jon Fosse. Ils 
font parler de long problème de prolétariat, qui 
a du mal à parler. Donc c’est des phrases brefs, 
courtes, peut-être maladroite. Sauf  que Kroetz 
est fondamentalement politique dans les années 
1970 en Allemagne, où il y avait l’extrême gauche 
et plein de choses violentes, le mur, etc. Or, Jon 
Fosse, c’est récent et c’est dans les années 2000. 
Dans ses répliques avares et minimalistes, il a 
fait des partitions.  Si vous regardez une page de 
Jon Fosse, il y a une ligne musicale dedans, donc 
c’est différent du Kroetz des années 1970. 

Donc c’est difficile de dire : c’était comme 
ça, là, c’était comme ça, là et c’était comme ça, 
là ! Ça, c’est le point de vue universitaire mais 
ce n’est pas vrai. Des événements différents se 
produisent toujours ensemble. Il y a un très beau 
livre de Jean-Pierre Thibaudat qui est sorti sur 
l’histoire du festival de Nancy. C’est frappant 
de voir comment ces formes différentes s’arti-
culent au même moment. Ça dépend de qui les 
réalise, est-ce qu’ils viennent d’Amérique Latine 
ou pas, ou de Grèce où il y a eu les colonels etc. 

Evidemment, il y a toujours un rapport avec 
l’histoire. Les jeunes auteurs des Balkans se 
foutent de la forme dans leurs textes. Ce qu’ils 
veulent, c’est faire passer un message, raconter 
à nouveau l’absurdité de la guerre, l’horreur, les 
rivalités, la haine, etc. Donc ce sont des petits 
dialogues. En Italie et en Espagne, c’est pareil. 
Les formes dépendent aussi du pays et de l’at-
mosphère politique dans ces pays. Alors que 
nous en France, on n’a pas trop ce problème. 
On est des petits bourgeois. Donc les auteurs 

peuvent se permettre de faire une aventure de l’écriture. Il n’y 
a pas d’urgence politique, il y a une urgence littéraire, de mon 
point de vue bien sûr, mais je pense que c’est vrai. Je lis des 
jeunes auteurs publiés par Théâtre Ouvert, que Pascale Gateau 
m’envoie. Ces jeunes gens représentent un large éventail de 
recherche. Ils font des choses vraiment très différentes. Moi, 
ce qui m’intéresse c’est la page. J’ouvre un livre et qu’y a-t-il sur 
la page ? Et les pages ne sont pas pareils.  

Asghar Nouri:
Je pense qu’il y a toujours du texte dans le théâtre, même 

quand il n’y a aucun mot dit sur scène. C’est le texte qui peut 
dire aussi si quelqu’un doit faire une action ou pas. Je ne vou-
lais pas dire qu’il n’y avait pas du tout de texte dans les pièces 
des années 1960 ou 1970, mais que l’importance du texte avait 
diminué et qu’on avait ajouté d’autres éléments comme les 
gestes, la musique et la lumière. Mais je crois qu’après les an-
nées 1990, on entend de nouveau beaucoup de mots sur scène 
en France. 

Philippe Minyana:
Oui, sauf  que depuis les années 1990 en France et en Al-

lemagne, la présence de la vidéo est très importante. Il n’y a 
pas que du texte. Quand tu vois des gens qui ont beaucoup de 
succès comme Julien Gosselin, qui a trente ans, il y a autant 
d’images que de texte. Regarde cette femme du Brésil, Chris-
tiane Jatahy, qui est très à la mode en France et qui a monté La 
règle de jeu à la Comédie-Française, et avant Les Trois Sœurs. Il y 
a toujours un film et une pièce, mais les deux disent la même 
chose, ce sont les mêmes acteurs etc. 

Je pense que le théâtre a envie de s’émanciper et d’aller 
vers d’autres formes qu’il convoque sur le plateau. Le théâtre 
est un lieu d’éblouissement, de commotion et de bousculade. 
Toujours. Après, des fois, c’est n’importe quoi la vidéo. En ce 
moment il y a un spectacle de Cyril Teste, un jeune metteur en 
scène français au Théâtre de l’Odéon. Il doit avoir une quaran-
taine d’année et je le connais depuis vingt ans. Il invente une 
forme de théâtre relativement nouvelle. Les caméras sont sur 
le plateau et filment en direct les acteurs. Il a fait un spectacle 
qui s’appelle Nobody, que j’ai vu et qui était assez intéressant. Et 
maintenant un spectacle à l’Odéon qui s’appelle Festen, d’après 
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Asghar Nouri:
Dans l’histoire du théâtre occidental, il y a une période spé-

ciale avec Antonin Artaud, une figure importante dans l’his-
toire du théâtre en France. Nous avons l’impression qu’Artaud 
voulait supprimer le texte, ou voulait changer la façon dont on 
utilise le texte dans le théâtre. C’est-à-dire que du point de vue 
d’Artaud, le théâtre n’est pas la pièce écrite et le théâtre n’est 
pas un produit littéraire. On ne vient pas sur scène pour racon-
ter une histoire. Après Artaud, il y a eu le théâtre de l’absurde 
avec des auteurs comme Beckett, Adamov et les autres, où la 
façon de raconter une histoire sur scène est encore différente. 
Je pense que ces deux expériences furent très importantes 
pour faire naître le théâtre sans texte et la performance, deux 
genres très présents dans les années 1960-1970. Mais après 
cette période, et surtout à la fin des années 1970, il y a eu un 
retour au texte dans le théâtre.  

Philippe Minyana:
Je ne suis pas tout à fait d’accord là-dessus parce que tu as 

notamment parlé de Beckett et d’Artaud, des gens qui ont pro-
duit beaucoup de texte de littérature et de poésie. Pendant une 
période très brève, autour des années 1970, surtout en 1968 
avec le festival de Nancy, il y avait des performeurs. Les artistes 
venaient du Chili, de l’Argentine, les pays qui étaient soumis à 
une dictature en revanche, il y a eu effectivement une démis-
sion du texte, parce que le geste politique était plus important. 
Il y avait des marionnettes et des tas de choses, des satellites du 
théâtre pour exprimer la lutte, la violence, la dictature, etc. Moi 
je pense qu’il y a tout le temps eu du texte. Toujours en fait. Le 
texte reste indispensable. 

Et je trouve que Beckett, ça n’est pas vraiment du théâtre 
de l’absurde. Je suis contre les étiquettes qu’on met au quoti-
dien parce que Beckett est tout sauf  absurde. Après, il a une 
façon très poétique d’aborder les choses, très brutalement 
poétique. Par exemple, dans sa Comédie, les personnages sont 
dans des jarres, et quand la lumière les touche, ils parlent. Il a 
été ce qu’on appelle aujourd’hui l’avant-garde. Personne n’était 
au-delà de Beckett. Actuellement il y a plutôt une régression. 
Depuis les années 1990 il y a eu une régression vers des pro-
blèmes intimes, familiaux etc. On n’a jamais atteint la folie de 
Beckett. Pour moi il est plus politique que Brecht, il est poli-

tique parce qu’il ose nous montrer des formes 
différentes. Sous cet angle, il est révolutionnaire. 
Quand je faisais l’acteur à France Culture, j’ai 
croisé des acteurs qui jouaient Beckett dans les 
années 1950, ils m’ont dit qu’il y avait cinquante 
personnes dans la salle, et que les gens sortaient 
parce qu’ils se demandaient « qu’est-ce que c’est 
que ça ? ».

Actuellement il y a une exposition magni-
fique à la Maison Rouge, au 10 Boulevard de la 
Bastille, où est exposée la collection d’un mon-
sieur qui s’appelle Marin Karmitz, qui est un 
producteur de cinéma. On y voit les spectacles 
de Beckett, mis en scène par Beckett, avec trois 
acteurs français : Michael Lonsdale qui est tou-
jours vivant, Éléonore Hirt et Delphine Seyrig 
qui sont décédées. Ils sont dans trois jarres et 
ils parlent comme ça, tout le temps comme ça 
(il imite leur façon de parler), on ne comprend 
rien ! Et tu te dis que c’est dingue que ce mec 
en soixante et quelques ait fait ça. C’est inimagi-
nable et unique dans l’histoire du théâtre. Artaud 
aussi. Mais il y avait une démesure, une force tel-
lement singulière chez eux que je trouve que ces 
auteurs-là sont à part dans le paysage global. 

Je pense que le texte a toujours été là, même 
si c’était des slogans, comme en 1968 et dans les 
années 1970. On a tout le temps eu recours à la 
langue, à la syntaxe. Des choses qui sont très dif-
férentes sont toujours côte à côte. Des perfor-
meurs, il y en a énormément en ce moment aussi. 
Ces événements sont différents mais complé-
mentaires. Il n’y a pas de divorce, il y a une com-
plémentarité des éléments. La danse a pris une 
force incroyable dans les années où Pina Bausch 
a travaillé. La danse-théâtre de Pina Bausch a 
été une révolution. C’est difficile de faire une 
généralité, comme de parler du « théâtre du quo-
tidien ». L’autre jour, j’ai croisé une amie d’Israël, 
qui est universitaire, et elle me dit : « toi, tu fais 
du ‘théâtre du quotidien’ ». J’ai hurlé ! Hurlé ! 
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Philippe Minyana a écrit une cinquantaine 
de pièces de théâtre depuis 1979, des livrets 
d’opéra ainsi que des pièces radiophoniques. Il 
a exercé le métier de comédien et de directeur 
d’acteurs et fut également auteur associé au 
Théâtre Dijon-Bourgogne entre 2001 et 2006. 
Il a lui-même mis en scène quelques-uns de 
ses textes. Deux de ses pièces, Chambres et In-
ventaires, ont été inscrites au programme du 
baccalauréat à l’option théâtre en 2000-2001. 

Asghar Nouri a traduit en persan plus de trente-cinq pièces de théâtre et romans français. Il est également auteur 
et metteur en scène de théâtre. En tant que directeur de section dramaturgique de la dernière édition du festival de 
théâtre de Fajr à Téhéran, il a rencontré Philippe Minyana et lui a posé quelques questions sur l’importance du texte 
dans le théâtre contemporain français.

Saeed Mirzaei, comédien et metteur en scène de théâtre à Paris, a déjà joué dans quelques pièces de Philippe 
Minyana, sous la direction du metteur en scène Jaques David. Ils se sont rencontrés en décembre 2017, dans l’appar-
tement de Philippe Minyana, dans le 11ème arrondissement de Paris. 

Le texte et le théâtre contemporain
Interview avec Philippe MINYANA
Par Asghar NOURI et Saeed MIRZAEI
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