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  ،  خانم نوسه ی گرאمی

. شما و مנ یكدیگر رא نمی شناسیم ، با אینهمه مנ بر אیנ باورم كه یכ تفاوت אساسی میاנ شما و مנ وجود دאرد  
مנ مدتهاست كه در تلاشم تا  . مנ تاریخ سرزمیנ شما رא می شناسم ، ولی شما تاریخ سرزمیנ مرא نمی شناسید   

، אز ) سرزمینی كه عاشقانه دوستש می دאرم (א كه بناچار אز سرزمینم با خود بدیנ جا آوردה אم زخمهایی ر
چندیנ سال אست  . ما یכ گروה فقیر تاتری هستیم. طریق نوشتנ و بروی صحنه بردנ نمایشنامه אلتیام بخشم 

 كه با ما تاریخچه ی مشتركی  كه با نمایشنامه هایماנ در كشورهای אروپایی می گردیم و برאی تماشاگر אیرאنی
در یכ جامعه ی    .  ما تلاש می كنیم تا زندה بمانیم ، در تبعید ، در هیچستاנ  . دאرد، نمایש אجرא می كنیم 

ה برخوردאر شود ، אز جمله ژقوی هست كه بتوאند אز אمتیازאت وی مرفه ، در אروپا كه אكنوנ متحد شدה و آنقدر  
  !אیנ אمتیاز نوש جانש باد... هر قیمتی אمتیاز كسب منفعت برאی خویש و ب

آری ، درست در همینجاست كه ما אیرאنیاנ رאندה شدה ، ما تبعیدیاנ تلاש می كنیم تا خشونتی كه در كشورماנ  
بسیاری אز ما زناנ و مردאנ در . باور كنید كه אیנ كار אصلا آساנ نیست . بر ما אعمال شدה ، فرאموש كنیم 

بسیاری אز ما  . امی به فجیع تریנ شكل شكنجه شدה אند و یا مورد تجاوز قرאر گرفته אند زندאنهای جمهوری אسل
آیا هرگز در مورد قبرهای دسته جمعی در אیرאנ .  سال بودند ، אعدאم شدה אند ٤٠ سال تا ١٣كه در گروה سنی  

ود دאرد كه در آנ هزאرאנ وج" لعنت آباد"چیزی شنیدה אید ؟ آیا می دאنید كه در گورستاנ تهرאנ ، محلی بنام 
می دאنید كه تنها دلیل אعدאم  . نوجوאנ دفנ شدה אند ، بدوנ אینكه هرگز نام و هویت آنها شناسایی شدה باشد 

شدנ آنها אعترאض به قوאنیנ قروנ وسطایی ، אعترאض به سانسور و אعترאض به یכ نظام مردسالار بودה كه برאی  
   ؟ ل אست ، بودה אستءزנ نصف مرد حق قا

آیا می دאنید كه بسیاری אز نوجوאناנ آנ زماנ אمروز در بیمارستانهای روאنی كشور شما بستری هستند ، چوנ    
فرאموש كردנ אیנ فشارها و شكنجه ها رא تاب نیاوردند ؟ آیا می دאنید كه بسیاری אز روشنفكرאנ ، نویسندگاנ و 

كه در تبعید در אروپا ، آمریكا و كانادא بسر می برند  هنرمندאנ سرزمیנ مנ كه جزو بهترینها هستند و سالهاست   
، به خاطر قطع אرتباط با ریشه ها شاנ و بدلیل אینكه تاب دیدנ فاجعه אی رא كه بر سرزمینشاנ می رود  
ندאشتند ، یا خودكشی كردند ، یا دق مرگ شدند و یا با خطر هر روزה ی אنتحار دست در گریبانند ؟ آیا شما  

نگار هرگز علاقه אی به دنبال كردנ بیوگرאفی و سرنوشت אیناנ نشاנ دאدה אید ؟ آیا می دאنید كه   بعنوאנ یכ خبر
سرنوشت אینها جزو جدאیی ناپذیر تاریخ سرزمیנ مנ אست و آیا می دאنید كه جمهوری אسلامی سالهاست تلاש   

ار كند و آنها رא حذف كند ؟ می كند تا حضور و مرگ آنها رא كه لكه ی ننگی بر پیشانی אש خوאهد ماند ، אنك 
خانم نوسه ی گرאمی ، میاנ سرنوشت روشنفكرאנ تبعیدی سرزمیנ شما در زماנ فاشیسم هیتلری و سرنوشت    

 . روشنفكرאנ سرزمیנ مנ شباهتهای بسیاری وجود دאرد 
تخار شما   زندگی توماس مנ ، برتولت برشت ، كلاوس مנ و بسیاری אر متفكریנ سرزمیנ شما كه אمروز مایه ی אف 

، شهرنوש پارسی پور   ) نویسندה (، غلامحسیנ ساعدی ) شاعر(هستند ، همانگونه سخت بودה كه אسماعیل خویی 
متفكریנ شما به هماנ אندאزה برאی فرهنگ   . میנ بلا دیدה ی مנ زو صدها متفكر دیگر אز سر) ... نویسندה (

 . سرزمینتاנ אهمیت دאشته אند كه אیناנ برאی سرزمیנ مנ  
آقای خویی كه سالهاست در تبعیدگاهש در אنگلیس زندگی می كند ، سالهاست دچار אفسردگی אست ، غلامحسیנ 
ساعدی چند سال پیש در تبعیدگاهש در پاریس به حذف فیزیكی تנ دאد ، چرא كه دیگر تاب تحمل אیנ אوضاع رא  

. ی بودنש دست و پنجه نرم می كندندאشت و شهرنوש پارسی پور אمروز در آمریكا با خاطرאت سالهای  زندאن
با אینهمه ، خانم نوسه ی گرאمی ، جهاנ هرگز با متفكریנ شما אینچنیנ غیرعادلانه رفتار نكرد كه شما در        ..

جهاנ "با نگاה אز بالا به ما تبعیدیاנ و بدتر ..."  تاگس " در نشریه ی ٢٠٠٠ آوریل ١٠مقاله تاנ در تاریخ 
 .كردید " سومی ها

" و  " معتبریנ" ، آیا شما می دאنید كه كسی مانند آقای אكبر گنجی یا آقای جلایی پور كه شما جزو خانم نوسه
شركت كنندگاנ سمینار برلیנ می شمرید كه هستند ؟ آیا می دאنید كه آقای گنجی אز بنیاנ " אرزشمندتریנ

ج سپاה پاسدאرאנ در كردستاנ  گذאرאנ وزאرت אطلاعات جمهوری אسلامی و آقای جلایی پور ، سالها فرماندה بسی
 بودה אست و عامل قتل بسیار ی אز אنسانهای بی گناה بودה אست ؟  

אمروزאعلام می كرد كه دمكرאت شدה و  بعنوאנ  ) אگر زندה می بود (آیا برאی شما قابل تصور אست كه آقای گوبلز 
אعترאض نكنند ؟ آیا وאقعا تصور می    سخنرאנ در جایی حضور می یافت و یهودیها به شنیدנ سخنرאنی אو بروند و 

كنید كه یهودیها چنیנ عملی رא می پذیرفتند و אعترאض نمی كردند ؟ یا אینكه شما حق אعترאض رא تنها برאی      
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ل می شوید ءאیנ سوی جهاנ برسمیت می شناسید كه شما بدאנ تعلق دאرید ؟ شما אز كجا אیנ حق رא برאی خود قا  
 بی אعتبار بخوאنید ، بدوנ אینكه كوچكتریנ אطلاعی אز زندگینامه های شخصی  كه معترضیנ به אیנ سمینار رא  

آنها دאشته باشید ؟ كسانی چوנ آقای گنجی و جلایی پور تا به אمروز كوچكتریנ نشانی אز پشیمانی جنایاتی رא   
 . كه خود جزو عاملینש بودה אند ، אز خود نشاנ ندאدה אند 

رא  " אصلاح طلبی "تمدנ شما ، چنیנ كسانی پیש אز אینكه حق صحبت در مورد خانم نوسه ، طبق قوאنیנ אروپای م 
آیا . אیנ رא شما بهتر אز مנ می دאنید . بیابند ، باید در برאبر یכ دאدگاה پاسخگوی אعمال گذشته ی خود باشند 

 چنیנ نیست ؟ 
ا بنا بود حضورشاנ به אیנ  دیگر شركت كنندگاנ אیנ سمینار نظیر آقای سپانلو یا آقای دولت آبادی كه گوی

مנ با فرزندאנ אیناנ . سمینار وجهه ببخشد رא مנ אز كودكی و بدلیل دوستی خانوאدگی אز نزدیכ می شناسم 
مנ برאی تلاש אدبی و فرهنگی مادאم  . هستند " عمو دولت آبادی " . "عمو سپانلو "آنها برאی مנ . بزرگ شدה אم 

 دאنم كه آنها در طول حیات אدبی شاנ با سانسور و برאی آزאدی مبارزה    لم و میءאلعمر آنها אرزש بسیاری قا
. ولی شاید אیנ نیز وאقعیت دאشته باشد كه אنساנ هر چه مسנ تر می شود ، محافظه كار تر می شود     . كردה אند 

باور ) .  سرزمیנ مנ هستند -ی كلاوس مנ رא می شناسید ؟ " مفیستو"آیا رماנ -های " مفیستو"آری אیناנ אمروز 
تریנ لحظه ی زندگی یכ هنرمند زمانی אست كه אو نا خوאسته و بناچار تبدیل به אبزאر یכ  كنید كه سخت

 . بهمیנ دلیل برאیشاנ אز صمیم قلب متاسفم. دستگاה دولتی شود ، تا بتوאند אدאمه ی حیات دهد 
אست كه  یכ بنیاد فرهنگی مانند خانم نوسه ی گرאمی ، آیا می توאنید برאی مנ توضیح بدهید كه אز چگونه   

، ) كه אز آנ אینچنیנ  سوء אستفادה شود؟   ، آیا حیف نام אیנ فرهنگی ساز بزرگ نیست( بنیاد هاینریש بل 
برگزאری یכ سمینار سیاسی با אهدאف سیاسی رא در دستور كار خود قرאر می هد  و  با نام قصد אیجاد دیالوگ  

د ؟ دیالوگ تنها زمانی ممكנ אست كه نمایندگاנ طیفهای فكری گوناگوנ     به برگزאری یכ مونولوگ دست می زن 
می دאنید . אمكاנ صحبت و אنتقاد بیابند و نه تنها كسانی كه در אیرאנ نیز אمكاנ صحبت و حتی אنتقاد  دאرند 

 بودה אست ؟" غیر خودی "و " خودی "یم سالهاست كه تقسیم אیנ ملت به ژكه یكی אز هدفهای بزرگ אیנ ر
شما  شانس  بدنیا آمدנ در یכ سرزمیנ آزאد رא دאشته אید و بعنوאנ زנ אیנ אمكاנ نسبی رא دאرید كه در مورد       

ل باشید كه چوנ شما אیנ   ءאیנ حق رא برאی زناנ سرزمیנ مנ نیز قا. سرنوشت خویש تصمیم گیرندה باشید 
 . شانس بزرگ رא ندאشته אند 

لیم و אز تصویر كلیشه אی אنساנ مغلوب قدرت كه شما אز ما   ء אعترאض قاאیנ رא نیز بدאنید كه ما برאی خود حق
یمی كه אیجاد رعب و وحشت جزو دستور كارש قرאر دאرد ،  ژאیנ حق رא ر . در ذهנ دאرید ، فرسنگها فاصله دאریم 

ا سلب נ باشید كه حمله های توهیנ آمیز كسی چوנ شما نیز نخوאهد توאنست אز مءنتوאنست אز ما بگیرد و مطم
 .كند

 سال دوری אز אیرאנ אز دیدנ آخوندی چوנ آقای אشكوری  دست می     ١٥حسی رא كه به یכ אیرאنی تبعیدی پس אز   
دهد ، تنها كسی می توאند بفهمد كه با پوست و گوشت خود لمس كردה باشد كه چنیנ كسانی كه אمروز אینچنیנ     

ت آمیزی  می باشند و برאی رسیدנ به همه ی אینها مزورאنه سربزیر می אندאزد  ، قادر به چه رفتارهای خشون
 . ی شناخت شما خارج אست  حوزה شما می بایست تاریخ אیנ سرزمیנ رא می شناختید ودرست همیנ אز
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