
  !"رعایت منطق در بیاנ אندیشه و אحترאم به دیگری ، پیש شرط هر گونه گفتگو ست"
 )٢٠٠١، فوریه “אیرאנ אمروز“چاפ شدה در سایت אینترنتی (

 
 نیلوفر بیضایی 

 
 ، بدوנ אستفادה אز منطق “زماנ ، زماנ گفتماנ منطقی אست “خانمی بنام مریم هدאیتی در نوشته אی تحت عنوאנ 

 “رویاهای آبی زناנ خاكستری“گفتمانی و تنها با هتاكی نسبت به یكی אز بازیگرאנ نمایشنامه ی لازمه ی چنیנ 
كردה אست و بطور غیر مسقیم خوאنندה رא به بایكوت (!) ، به شركت אیנ بازیگر در نمایشنامه ی مذكور אعترאض 

م ، אما אولیه تریנ אصول  جای بسی تاسف אست كه مدعی دمكرאت بودנ باشی  . אیנ نمایشنامه دعوت می كند  
رعایت  ، بازی رא ، كه همانا دوری گزیدנ אز هتاكی و تهمت زنی به دیگری אست ، حتی אگر چوנ ما نیندیشد         

 .نكنیم
دردآورتر אیנ אست كه אیנ خانم در نوشته ی خود با אستفادה אز وאژگاנ و دستور زباנ نوشته هایی در ردیف 

د پروندה سازیهایی كه به حرفه ی אمثال شریعتمدאری بدل شدה אست ، تنزل      ، سطح بحث رא در ح “كیهاנ تهرאנ “
 ! آوردה אست “مدنی “می دهد و گماנ می كند برهاנ 

אگر אیشاנ بدیدנ نمایشنامه ی ما آمدה بودند ، می دאنستند كه زناנ  خاكستری نمایש ما دو تנ אز معتبرتریנ 
آنها در عیנ حال  نمایندگاנ نسلی هستند . منوع אلشغل شدה אند  سال אست م١٧بازیگرאנ تءاتر אیرאנ هستند كه 

نسلی كه هنوز زندה אست ، . كه در خلاقتریנ دورאנ حیات خود ، אز صحنه ی אجتماعی جامعه ی אیرאנ حذف شد 
و مگر אمروز با خانمها مهرאنگیز كار و شهلا لاهیجی نیز  . אما خودكامگاנ אنحصار طلب ، مردה אש می خوאهند 

. پس אیנ زناנ خاكستری می توאنند خانم كار و خانم لاهیجی نیز باشند   . هماנ نمی كنند كه با אیנ نسل كردند  
אیشاנ אما بدوנ אینكه אیנ نمایש رא دیدה باشند ، زناנ نمایש ما رא خاكستر نشیנ می خوאنند و آشكارא حتی به   

אز بند بند نوشته ی אیشاנ پیدאست كه    . ی كنند كسانی كه بقول خودشاנ אز آنها دفاع می كنند نیز توهیנ م
 !وאی بر ما . نمایש ما رא ندیدה تكفیر می كنند 

به אجباری بودנ حجاب  

אحزאب  تحریכ كنند ؟آیا אیشاנ در خیابانهای تهرאנ ندیدה אند كه چگونه 
ر گذشته لاכ به  عزאدאری و مردה پرستی ، به رقص و پایكوبی می پردאزند و یا زناנ رא ندیدה אند كه حتی אگر د

ناخנ نمی زدה אند ، אمروز برאی مقابله با زور ، با لاكهای قرمز به خیابانها می آیند ؟ آیا آנ جوאناנ مبلغیנ  
 !!!אبتذאلند و אیנ زناנ مبلغیנ لاכ ناخנ ؟

چرא تعجب می كنند אگر در كنفرאنسی كه به گفته ی برگزאركنندگانש با هدف تبلیغ باز شدנ فضای سیاسی در 
نظیر حق אنتخاب پوشש ، محرومند ،  ، אیرאנ تشكیل می شود ، در حالیكه زناנ אیرאנ אز אولیه تریנ حقوق خود

  . گفتנ به زور אست ، אستفادה كنند“نه“كسانی אز אیנ شكل אعترאض كه نوعی 
ر دאشته אند و خانمها كار و لاهیجی پیש אز אیנ بارها و بارها در خارج אز אیرאנ بعنوאנ سخنرאناנ مستقل حضو

אما אینبار در یכ تركیب بسیار سوאل بر אنگیز به . هموאرה مورد אستقبال אیرאنیاנ خارج אز كشور قرאر گرفته אند 
آیا نمی بایست . كنفرאنسی آندה بودند كه אهدאفש حتی با آرمانهای شخصی אیנ دو خانم نیز همخوאنی ندאشت 

אعترאض قرאر گرفتנ אیנ تركیب كمی فكر می كردند ؟ و آیا خانم پیש אز پذیرفتנ چنیנ دعوتی به אحتمال مورد 
هدאیتی برאستی אینقدر سادה لوحند كه گماנ می كنند ، نیمه برهنه شدנ خانم حمیدی باعث دستگیری אیנ 
خانمها شد ؟ آیا אیشاנ تاكنوנ אز متנ گفتارهای دאدگاה متوجه نشدה אند كه אیנ تشویق موאفقیנ بود كه   

خانم كار و خانم لاهیجی شد و نه אعترאض مخالفیנ ؟ آیا تجربه به אیشاנ نشاנ ندאدה אست كه به   گریبانگیر 
محض אینكه كسانی در خارج مورد אعترאض قرאر می گیرند ، در אیرאנ אز سوی مقامات مورد لطف قرאر می گیرند 

 و آنها كه در אینجا حمایت می شوند ، آنجا تكفیر می شوند ؟ 
ی ، بدیدנ نمایש ما آمدה بودید و در بحث پایاנ نمایש  با ما به گفتگو می نشستید ، شاید می   אگر بجای فحاش

می توאنستید در نوشته אی نمایש ما رא به   . پذیرفتم كه عنوאנ نوشته تاנ با خوאسته ی وאقعی تاנ نزدیكی دאرد
. میدی رא در برلیנ به نقد بكشید   نقد بكشید و یا אینكه در نوشته אی دیگر و با لحنی אنسانی ، حركت خانم ح

אما نه ، شما رאה سادה تر رא برگزیدید و با مخدوש كردנ حركت خانم حمیدی در برلیנ با نمایشنامه אی كه    
در آנ بازی می كنند ، ثابت كردید كه توאنایی جدא كردנ مقولات رא ) كه حرفه ی אوست ( אیشاנ بعنوאנ بازیگر 

، אما شما با نظرש در جایی  ) كه هست(دی می توאند بازیگر بسیار خوبی باشد خانم حمی. אز یكدیگر ندאرید 
אما شما نمی توאنید بخاطر عدم توאفق با نظرאتש ، حرفه אש رא و حضورש رא بر صحنه ی     . توאفق تدאشته باشید 
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یا אینكه می خوאهید دאدگاههایی نظیر دאدگاههای   آیا אگر خانم حمیدی خانه نشیנ شود ، شما رאضی می شوید ؟   
 . وری حذف حاكم در دאخل رא به אینجا نیز بسط دهید ءتهرאנ رא در خارج אز كشور نیز تشكیل بدهید و ت

 و بعنوאנ صاحب كلیه ی حقوق مادی و   “رویاهای آبی زناנ خاكستری “بعنوאנ نویسندה و كارگردאנ نمایشنامه ی 
 �Ù�Ó�Ò�½�Ð�Ñ� �Î ، چنانچه شما یا هر كس دیگری به אیנ شیوה ی تهمت زنی و لجנ پرאكنی و   معنوی אیנ نمایש אع
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