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  ي سانسور هنرمندان درباره
  ومسبخش 

  
آید، پاسخ هنرمندان و کسانی است که به نحوي با تولید و اجراي اثر هنري سروکار دارند، از  آنچه در پی می

این مجموعـه  . ي تاثیر سانسور بر کارشان هایی درباره هاي نقاشی گرفته تا ناشران، به پرسش الريصاحبان گ
هـاي کـاري و    تر شود و تمام عرصـه  به آن سرانجامش دچار نمی شد قرار بود که کامل نقدنوي  اگر ماهنامه

پرتو اندکی بر زوایاي کم  توانست دست ي خود می هاي اجتماعی فرهنگی را در بر بگیرد که به نوبه فعالیت
اریخ در     نهان و آشکار پدیده راي درج در ـت ار ـب ي سانسور بتاباند یا فکت و منبعی باشد از این روزگار پرادـب

ي  هاي دیگر از هر نوع تاکنون به پدیده دانیم نشریه چراکه تا آنجا که ما می. دست پژوهشگران اجتماعی آینده
در  روزگـار مـا در  ! همین مقدار هم البته غنیمت است. یا هرچیز دیگراند، از ترس سانسور  سانسور نپرداخته
د     ي سانسور را که در دوره درباره نقدنوها به اقتراح  چند نوبت پاسخ ه دـی ـید ـب ي دوم انتشارش به چاپ رس

 :با هم بخوانیم. رسانیم می

  
  :ها پرسش

یا در حال بررسی و دریافت مجوز بـه سـر   ) از انقالبچه پیش و چه پس (اند  تاکنون چه آثاري از شما دچار سانسور شده .1
  برند؟ و به چه مدت؟ می
  گذارد؟ ي هنري تاثیر می چگونه در کار خالقه هدانید؟ این پدید نقش سانسور و هنر فرمایشی را در خودسانسوري چه می .2
  دانید؟ افت کیفیت اثرتان موثر میتا چه حد سانسور را در ...) ي سینما یا کننده ناشر، یا تهیه(به عنوان هنرمند  .3
  دانید؟ اثر آن بر بخش اقتصادي چگونه است؟ ي سانسور را چه می نقش اجتماعی پدیده .4
  یافت؟ جز سرانجام کنونی می فرض کنیم سانسور وجود نداشت، کار شما چه سرانجامی به .5
  بینید؟ ها را چگونه می هنگ و صنعت مربوط به آني هنر و فر با توجه به سخنان اخیر وزیر ارشاد در این باره، آینده .6
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  کیست که بگوید کدام روز: )پژوهشگر، نویسنده، کارگردان تآتر و سینما( بهرام بیضایی
ي ممیزي، راهی پیدا نکردم کـه نظـراتم را در    هایتان درباره در پاسخِ پرسش

بـه رشـد   توانید ممیـزيِ رو   ي شما بگنجانم؛ همین بگویم که نمی پرسشنامه
وقتـی نمایشـی از   ! ها کوچک کنیـد  میهن عزیز و باستانیِ ما را با این پرسش

قدر  اش توقیف است، آن رود، یا فیلمی از دمِ آفرینش بنیاد روي صحنه نمی
توانید  طور می اش بپوسد و نابود شود، چه که ـ هرگز عرضه نشده ـ در جعبه 

یـی سـازنده، و تـاثیر     ي حرفه دهنتایجِ اجتماعی و اقتصادي، و تاثیر آن در آین
  :هاي فکري سازنده یا مخاطب را ارزیابی کنید؟ ـ تا اطالع ثانوي هاي آن در پیشرفت تجربه
  !]فهمیم بعد از مرگ را دیگر نمی! [ما از دمِ تولد در حال ممیزي هستیم تا دمِ مرگ. 1
  !رفتارمان، و البته آثارمان هاي طبیعی بودیم؛ و جوابگوي اگر ممیزي وجود نداشت ما همه انسان. 2
  !وقت شاید چیزي به اسم اندیشه و آفرینندگی و پیشرفت هم متصور بود  آن. 3

  کیست که بگوید کدام روز؟! پس تا آن روز خدا نگهدار
  

  سانسورزدگی حاصل فرایند درونی شدن سانسور: )منتقد ادبی( رضا خندان مهابادي
 اولـین  چـاپ  زمـان  ام، نوجـوانی  دوران در سانسـور  ي پدیده با من برخورد و آشنایی اولین
 دیـر  امـا  کردنـد،  کتـاب  از جمله دو حذف به امر پهلوي رژیم سانسورچیان. داد روي کتابم

 حضـور  یمـن  بـه  سانسـور  بسـاط  پهلـوي  رژیم کل فروریختن از پیش ماهی چند. نپاییدند
 خبـري  سانسـور  دسـتگاه  و دم از سالی چند. شد برچیده اجتماع ي صحنه در مردم اعتراض

 فرهنـگ  جلـد  اولـین  چـاپ  از کـه  سـالی  9-8 در. کـرد  پهن را خود بساط دوباره اما. نبود
 ایـن  از جلد هر. ایم بوده آن گرفتار همواره من و درویشیان گذرد، می ایران مردم هاي افسانه

 کمـابیش ) اسـت  سانسـور  نـوعی  خودش که( مجوز صدور هاي معطلی از گذشته فرهنگ،
 کـه  من محبوب هاي داستان. برد می سر به مجوز انتظار در که است سال یک نیز آن نوزدهم جلد. است شده تیغ دستخوش

 .است بوده بال همین دچار انتشارش هاي سال طی شده، چاپ تاکنون آن جلد پنج

. تـان  بـرم  نمـی  دوري راه. ایـد  پرسـیده  سانسور مختلف هاي نقش از. کنم کاسه یک را ها پرسش ي بقیه پاسخ بدهید اجازه
 جمعیـت  رشـد  بـا  اولی. بگذرانید نظر از ایران جوان عمدتا ي جامعه در را مطالعه ي سرانه و بیندازید ها کتاب تیراژ به نگاهی
 خـاك  خریـدار  نوازشـگر  دسـت  انتظـار  در هـا  سال هم پانصدتایی و هزارتایی تیراژهاي. (است کرده پیدا معکوس ي رابطه

 سانسـور  وضـع  ایـن  مستقیم و اصلی هاي عامل از یکی. است ــ دقیقه فقط ــ دقیقه اش سنجش واحد دومی و) خورند می
 بایـد  مـردم  چرا. است خودسانسوري مهم عوامل از سانسور. است آورده بار به اعتباري بی ادبیات و هنر براي سانسور. است
 خودسانسـوري  مستقیم عوامل از سانسور باشند؟ قایل اعتبار شده ضرب خودسانسوري سانسورو در که ادبیاتی و هنر براي
 یـا  گیرنـد  مـی  گرو را ات نوشته را، کتابت وقتی اما. باززند سر داند می خود هنر آنچه گفتن از کسی ندارد دلیلی وگرنه است
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 سـرعت  هـم  مجـوز  صـدور  زمـان  در و نـدهی  تن آنکه براي بعد و. بدهی تن سانسور ي ادامه به یا بگذاري کنار را کار باید
 و هـا  حساسـیت  شناسـایی  به کنی می شروع خودت کم کم بمانی، امان در هم سانسور مکمل عواقب از احتماال و کنی ایجاد

 بـیش  هنرمند و نویسنده که است موقعیتی چنین در. خودت سانسورچی شوي می خودت. سانسور دستگاه نبایدهاي و باید
 نبایـد  را چیـز  چـه  و بنویسـند  نبایـد  را چیز چه که اندیشند می مدام دهند، انجام باید چه و بنویسند باید چه فکرکنند آنکه از

 هنرمنـد  در اولیـه  درونـی  هـاي  تعارض زمان طول در. است سانسور شدن درونی فرایند حاصل سانسورزدگی. دهند انجام
 خـو  نبایـدها  و بایدها و ها منع و سانسور با ادیب و هنرمند روان. دهد می عادت به را خود جاي و رود می میان از ونویسنده

ـ  مـی  بـدل  ادیب و هنرمند فرهنگ به سانسور فرهنگ. نیست کار در تعارضی احساس دیگر. گیرد می  وضـعیت  ایـن  و دوش
  .اعتبار بی) کل در( ادبیاتی و هنر شود می حاصل. ماست ادبی و هنري ي جامعه از عظیمی بخش

 بـه  آورد، می پایین را مطالعه ي سرانه برد، می بین از را پیشرو و خالقه ادبیات و هنر سانسور که ایم خوانده و شنیده بسیار
 صـحیح  خـود  بـه  مربـوط  جـاي  و سطح در گرچه موارد این نظرم به... و زند، می ضربه ناشران از بعضی اقتصادي وضعیت

 ادبیـات  و هنـر  سانسـور،  کـه  نیسـت  ایـن  فقـط  مساله. نیستند آن عزیمت ي نقطه نه و سانسور به اساسی نقدي نه اما هستند
 ابـراز  در را انسـان  حـق  سانسـور  کـه  اینجاسـت  نکتـه  ؛)دهـد  می که( دهد قرارمی وحشتناك ي منگنه در را پیشرو و خالقه

 یـا  آوانگـارد،  خالقانـه،  شـود  مـی  ابـراز  آنچه که نیست مهم نخست ي وهله در. گذارد می پا زیر هایش اندیشه و ها خالقیت
 و کنـد  می حس آنچه ،)است آن از اشکالی ادبیات و هنر( خویش ابراز حق از باید انسانی هر که است این مهم واپسگراست،

 ادبیـات  هنـرو  دادن قـرار  منگنـه  در فقـط  نـه  و است حق این کردن له هاي راه از یکی سانسور. باشد برخوردار اندیشد، می
 حقـوق  از ایـن . اسـت  هـایش  اندیشـه  و هـا  خالقیت ي آزادانه بیان در انسان حق از دفاع سانسور با مخالفت بنابراین. مترقی
 و امـن  درشـرایطی  جامعه توسط و بگیرد قرار جامعه اختیار در تحدیدات و تهدیدات از دور به هرکس آثار که است انسانی

  .زند آثارمی بر جامعه که است محکی ادبیات، و هنر بالندگی و رشد مکانیسم. شود نقد مشابه امور و سانسور از دور
 دسـت  زدن محـک  و کـردن  نقد در خویش حق از جامعه حال هر به اما کند می سلب جامعه از را مکانیسم این سانسور

 روي ادبـی  و هنـري  آثـار  از شود؛ می متوسل عملی نقد به ندارد را خویش نظرهاي ي آزادانه ابراز حق که آنجا و دارد برنمی
 نقـاط  کـه  است مکانیسم دراین. است قایل اعتباري برایشان که منابعی سراغ رود می و کند می اعتنایی بی آنها به گرداند، برمی

 در پیشـرو  و خالق هنرمندان و نویسندگان. تقویت قوت نقاط و شود می )اش دیالکتیکی نوع از( نفی )نوعش هر از( ضعف
 سانسـور  و هـا  مانـدگی  عقـب  ي سـایه  در جـز  کـه  نویسندگانی و هنرمندان و گیرند قرارمی جامعه میان خویش واقعی جاي
  .نیز بنمایانند خودي توانند نمی

 موقـع  آن. بـود  خـواهیم  هنـري  هـاي  خالقیـت  شـکوفایی  شاهد موقع آن کارنباشد در دیگرتهدید اشکال و سانسور اگر
 آن میـزان  کـه  جمعیتـی  با. است 57-60 هاي سال شرایطی چنین تاریخی مثال. کرد خواهیم مشاهده را مردم وسیع استقبال
 غریبـی  چیز روستاها در حتا کتاب نمایشگاه دیدن. بود کنونی تیراژهاي برابر ها ده ها کتاب تیراژ بود، کنونی جمعیت نصف

 از اسـتقبال  مطالعـه،  و کتاب سوي به مردم یورش. خطر نه آمد می حساب به فضیلت یک و نیاز یک دانستن و خواندن. نبود
 دولتـی  هـاي  قالـب  از آثـار  ایـن  خشـت  کردند می احساس که بود نیز این جامعه، انقالبی شرایط از گذشته... و ترتآو نقاشی
  .است نیامده بیرون
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  ممیزي و مباهات: )منتقد ادبی( عنایت سمیعی

 تبـادل  از تـوان  نمـی  معاصـر  ي شـده  یی رسانه شدت به جهانِ در که دهیم می شعار معموال
 سانسـور  پس باشد حقیقت بر مبتنی شعار این اگر. کرد افکارجلوگیري و اخبار، اطالعات،

 و کنـد  مـی  پـا  بـر  طویـل  و عـریض  هـاي  دسـتگاه  دولت آن اثر بر که است توخالی امري
 در پـس  باشـد  توخالی شعار خود اگر ولی. کند درو هوا باد تا گمارد می متعدد مامورهاي

 تخریب و تحریف هدف با بیان، آزادي نفی جهت در که است نهفته حکمتی سانسور کار
 دانـش  تکنولـوژي،  پیشرفت وانگهی،. کند می اقدام موجود وضعیت تثبیت براي و آگاهی
  .کند اعمال تر سهل را اش سلطه تا دهد قرارمی قدرت دسترس در را بشري

 کشـورهاي  در کـه  یابـد  می تحقق دیوانساالري طریق از سلطه اعمال ازراهبرد بخشی
 پـی  در دوم و شود، می افکار و اخبار اطالعات، ي آزادانه تبادل مانع اینکه یکی افزاري نرم تکنولوژي از استفاده با پیرامونی،

. کند می تحریف بد، از نیک تمیز یعنی ممیزي، به را سانسور و کرده پنهان چهره اخالقیات پوشش زیر سنت، از سوءاستفاده
  .کند می تولید کاذب گفتارهاي دگراندیش دیگريِ حذف با سوم،

 اندیشـه  کـه  بپـذیریم  اگر.است اندیشه آزاد تبادل از جلوگیري آن تراز مهم و موثر اخبار و اطالعات تحریف کارسانسور
 هـیچ  و اسـت  مشـترك  فرهنگ و زبان، سنت، بستر در دیگري فهم بر مبتنی یی دگرگونی هرگونه و گیرد نمی شکل انزوا در

 اعتبـار  بـی  و برانـدازي  سانسـور  کار گیرد، قرار آزاد دیالوگ و داوري و نقد معرض در آنکه مگر نشیند نمی بار به یی اندیشه
  .است آگاهی هاي کانون کردن

 حکـم  در ها شیوه آن. دیگران ي حاضرآماده هاي شیوه از استفاده با نه شود می پدیدار سنت بطن از کننده دگرگون آگاهی
 طلبدکـه  مـی  بـومی  نگـاهی  سازي اندیشه. نیست اندیشه موجد خود ولی کند می برمال را اندیشه هاي شکل که است تکنیک
 از یـی  سلسله نه بنابراین. یابد دست مشترك تاریخی افق در معرفت تر درونی هاي الیه به تا بشکافد را سنت سخت ي پوسته

 جهـان  از را ما مبهم عمدتا تجارب از عظیمی ي مجموعه قادرند خود خودي به اندیشیدن هاي تکنیک و مکاتب، تعاریف،
 هـم  یی شده تعیین چارچوب یا روش گونه هیچ. است بنیادي دگرگونی موجب مدرنیزاسیون و تکنولوژي نه کنند، دگرگون

 موجب به که افتد می اتفاق زبانی سنت بطن در و بیان آزادي پرتو در تازه فهم بلکه ندارد، وجود تازه فهم به یابی دست براي
  .شود می زدایی اسطوره معنا تدقیق جهت در زبان آن

 دیگربـار  کـه  کنـد  خـدا  ولی شود، می علم آن برابر در مقاومت کند، بر سر پوششی هر زیر قدرت که هرجا وجود، این با
  .خواهدیافت ادامه باطل دور صورت این در که نشود قدرت خوار میراث مقاومت یا نباشند همزاد مقاومت و قدرت
 علمـی،  ارزش هرگونـه  فاقـد  سانسـور  که درحالی زند، می جا شاهکار را خود ي شده سانسور اثر هنرمند باطل، دور در
  .هنرمند افتخار سند نه است دولت مصلحت جهت در صرفا آثار جراحی و است هنري و ادبی،

 سانسـور  بـه  ازدرون خـود  بلکـه  زند می تایید مهر آن بر فقط نه کند، می مباهات خود ي شده سانسور اثر به که هنرمندي
  .است دیگر حرفی سانسور به اعتراض. است متصل
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  این زمان بگذار تا وقت دگر: )مترجم( مهدي غبرایی

 و پیوسته ادبی فعالیت درمجالت،) تالیف و ترجمه( پراکنده جزمقاالت ازانقالب پیش 1
 تـا  60 سال از من ادبی مداوم فعالیت. نچشیدم را سانسور تیغ طعم بنابراین. نداشتم مستمر

 بـدون  برخی شدند، منتشر ها سال آن که) رمان عمدتا( هایی کتاب. دارد و داشته امروزادامه
ـ  پـاراگراف  نـدرت  به یا ــ سطر چند با برخی و سانسور و حذف هیچ  چـاپ  بـه  حـذف  ــ

 بعضـی  در و کرد استدالل شد می که بود این) هایی نشیب و فراز با( ها زمان آن خوبی. رسید
 را خـود  کـس  هـیچ  که امروز برعکس .بدهد گوش حرفت به که شد می پیدا کسی موارد از

  .نیستند پاسخگو چیز هیچ برابر در عمال و داند نمی مسئول
 حـدود  که ام کرده ترجمه کتاب عنوان 60 از بیش سال وپنج بیست این ظرف هرحال به

 سانسـور  گـردن  بـه  مسـتقیم  طـور  بـه  را آنهـا  ي همـه  توان نمی انصافا. است نرسیده چاپ به گوناگون دالیل به جلدشان 20
ـ  کـرده  معطل ها سال ناشري را ها کتاب این از بعضی). باشد بوده موثري عامل غیرمستقیم، که هرچند( انداخت  هـیچ  بـی  ــ

 و مانـد  ناشـري  پیشِ سال، 14 که نوجوانان براي رمانی است من مال مسابقه میدان از اند عبارت آن هاي نمونه. منطقی دلیل
 از منـی  یـاد  به وقتی رمان. خورد می خاك خودم پیشِ و ام گرفته پس را آن که است سالی دو و شد کشیده مطبوعات به کار

 اثـر  بـر  که رمانی اما. نکشد درازا به مطلب تا آن، امثال و نشد چاپ و ماند معیار نشر نزد سال 15 حدود که کالدول ارسکین
 و رفـت  سودمندتري کار دنبال محترم ناشر که بگویم هم را این ــ مانده است سالی 12 و شد معطل قبلی دولت در سانسور

 و برخـورد  متعـددي  هـاي  حذف و سانسور به ــ! است خریده هم را من خود که فرماید می تصور خریده، من از که را کتاب
 دوهـزار  از بـیش  رمـان  ایـن !). شـد  بـدتر  روز روزبـه  ماشاءاله که( شود چاپ تري مناسب فرصت در تا داشت شا نگه ناشر

  .شده نوشته بت ویکرام تبار، هندي ي نویسنده و شاعر قلم به و است دلخواه شوهر نامش و صفحه
ـ  انـد  نشـده  منتشر کدام هیچ که ام کرده ترجمه) رمان بیشتر( عنوان ده حدود گذشته سال سه در اما  بـه  اسـت  طبیعـی  ــ
 غیر کتاب یک ها این از. است نیفتاده خانه دباغ به شان همه پوست گذر هنوز اما است جدید مسئوالن وجود ذي وجود برکت
 معـروف  کمیسـیون  دام بـه  کـه  کسـی  و آمریکـایی  سیاهپوسـت  شـاعر  ،هیـوز  لنگسـتُن  از ها ریتم کتاب نام به است رمان
. اسـت  مصـور  و دارد خشـتی  قطـع  کتاب و اند نوجوانان نیز کتاب این مخاطب. دربرد به سالم جان آن از و افتاد کارتی مک

 بـه  کتاب کجاي دانم نمی. است...و مصنوعات انسان، اندام نقاشی، موسیقی، شعر، طبیعت، در ریتم وجوي جست آن منظور
 رمان آخرین نکن ترکم هرگز رمان دوم. بگذرد خیرش از گفتم ناشر به که فرمودند وپارش لت قدري به که خورد برمی چی

 طـی  نویسنده و است انسان سازي شبیه رمان این اصلی موضوع. است انگلیس مقیم تبار ژاپنی ي نویسنده ایشیگورو گازوئو
. انجامـد  مـی  فاجعـه  به کار برود، پیش انسانی مالحظات بدون علم اگر گوید می تلویحی طور به پرکششی ي عاشقانه داستان

 صفحه 5-6 تا 4 به ازموارد بعضی که شد داده سانسور پیشنهاد مورد 159 مسئولیتی و جواب هیچ بی معطلی ماه ده از پس
 ور ایـن  از قدر آن که ویزیونی تله ي دوبله سروته بی هاي سریال و ها فیلم از بعضی نظیر شود می چیزي به بدل رمان و رسد می



  6 / )ومسبخش (ي سانسور  هنرمندان درباره 

 خـودش  آبـروي  هـم  حـال  و وضع این با گفتم ناشر به! است قرار چه از داستان ماند می حیران بیننده که زنند می ورش آن و
 را کتـاب  همـین  ي ترجمـه . دارم دلیـل  اخیـر  قسمت براي. آنها آبروي بفرمایند، درك درست آقایان اگر و من هم و رود می

 ناشـري  و فرسـتاده  مجـوز  بـراي  ــ شوم نمی اش ترجمه گونگی چه وارد فعال ــ کارمرادارد ي سابقه پنجم یک که مترجمی
. داده تحویـل  ازمـن  زودتـر  بفرماییـد  است ممکن. است کرده عرضه) اردیبهشت ماه در یعنی( نمایشگاه در را آن معروف
 کـه  فرماییـد  مـی  مالحظه. است بوده 84/9/25 من ي ترجمه ارسال تاریخ... تا شود اعالم ناشر آن درخواست تاریخ حاضرم

 مـاه  یـک  حـداکثر  یا روز ده ظرف مجوز ندادن یا دادن که شود می ادعا طور چه پس. گذرد می آن ازتاریخ سال یک از بیش
  گویی؟ راست یعنی ادعا این آیا گردد؟ می مشخص
 خـودم  را فرزنـدم  اینکـه  مثل را آن مورد18-19 و گرفته سانسور پاسخ ماه شش ـ پنج از پس اوتس اثر سیاهاب رمان
 سانسـور  قـبال  را کتاب از قدري خودم که است حالی در این. کردم حذف امیدوارنیستم، بهبودش به آنکه حال کنم جراحی

  .گذرد می ماه یک از بیش اخیر سانسور یا حذف از. است نکرده دریافت نهایی پاسخ هنوز و بودم کرده
 بـا  و کـنم  اش معطـل  که شد سبب من وسواس اما گرفت مجوز سابق دولت در وولف ویرجینیا سترگ اثر ها موج رمان

 ي آینـه  تـا  دهـم  اش تـراش  و صیقل باز و بیفزایم آن به توضیحاتی و کنم مقابله وردزورث و آکسفورد جدید چاپ هاي متن
 را مسـئول  مقام با قرارمالقات بار هر محترم ناشر اینکه جالب و است مجوز منتظر باز حاال. باشم نکرده لک را نویسنده روح

 برخـورد  ایـن  و کردنـد  مـن  بـا  مکـن  تـرکم  هرگـز  مورد در را کار همین( کند می لغو را آن یی بهانه به ایشان و گذارد می
  !)دانم نمی است، سازگار زنند می دم آن از که اخالقی با آیا و کنند می توجیه طور چه را میزآ توهین

 قبلـی  ناشـر  از خـرداد  اوایـل  و اردیبهشت اواخر از شد، رو روبه استقبال با و رسید یکم چاپ به که را باز بادبادك کتاب
 انجـام  آن در اصـالحات  برخـی  و خوانـدم  را کتاب دیگر بار دو. سپردم نیلوفر انتشارات به چاپ تجدید براي و گرفتم پس
 هـم  و کردم مراجعه هم خودم! کنید خبر هم مرا شنیدید، جوابی مربوطه ي خانه وزارت از شما اگر امروز تا تاریخ آن از. دادم
 و تمـدن  مـدیون  را خـود  راوي و کنـد  مـی  تبلیغ را برادري و دوستی ، کتاب که است حالی در این! انگار انگارنه. نوشتم نامه

 کـه  درحـالی  و فرهنـگ  به خدمت عمري از پس که من فرمایند می تصور آقایان آیا! کند می غلط البد. داند می ایرانی فرهنگ
 تـازه  پـیش  مـاه  سـه  ـ دو از نیستم، هم دولتی ي بیمه حتا سروران از یکی قول به( ندارم این جز دیگري درآمد و دیگر عشق
  .دارد دراز سر قصه این که بگذریم دیگر موارد از کنم؟ زندگی نباید!) شدم فرما خویش ي بیمه

 بـه ( زدن نقـاب  و اصـلی  شخصـیت  کردن پنهان و دورویی و ریا و دروغ است؟ بیان به حاجت چه است عیان که چیزي 2
 رواج جـان  بی و سطحی کتبی آثار و است تر راحت هضمش که ویزیونی تله ي مایه بی هاي سریال و کند می بیداد) ریلکه قول
 کـار  و شـغل  سـراغ  رونـد  می عده یک برویم پیش که جور همین شود؟ نمی جهانی ما رمان چرا که زنیم می داد بعد. یابد می

  .باشد داشته دیگر رنگی شاید دیگر جاي آسمان ببینند که روند می هم یی دسته شوند، دلسردمی عده یک دیگر،

  .اند زده دیگر دوستان را اساسی هاي حرف. است آشکارتر یکی آن از این 3

 مـن  کـار  در. بلـبالن  جاي به زغن و زاغ داري میدان و مایگی ومیان مایگی، بی ابتذال، رواج گفتم، دوم سوال به پاسخ در 4
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 آقایـان  هـم  سـال  دو و کنـد  کار خودش سال چهار که وولف کار سراغ برود که داده زالو را دماغش آدم مگر. طور همین هم
 مـا  از ترکیـه  و هنـد  کـه  هـم  حـاال  همـین ! کنـد  نمـی  کارها ازاین عاقل آدم بگذارند؟ باقی سروته بی اثري بعد و کنند معطل

 عزیـز  خـود  جـاي  به که تاریخی افتخارات و مانیم می ما و گیرد می پیشی ما از هم افغانستان بجنبیم خودمان به تا. جلوترند
  ...اما است،

 دو. کشـم  مـی  آه شـان  ترجمـه  آرزوي در که هست همینگوي مرگ از پس رمان دو. بگذارد نان غم اگر کرد، توانم کارها 5
... و ،کـرواك  جک ،باروز ویلیام ،آپدایک جان از رمان تا سه ـ دو ،آماده ژورژه از رمان چهار ـ سه ،یوسا بارگاس از رمان

  ...دگر وقت تا بگذار زمان این
  باشید برقرار

  
  !کند سانسوري که به دیوارها هم سرایت می: )ساز و نقاش مجسمه( زاده امیرمحمد قاسمی

 و ناشـران  و خالقـان  احوال و آثار در شبازتاب و تبعات و سانسور با ارتباط در اینکه از پیشتر
 سانسـور  غریب دستگاه این پیدایش وجودي علل به نگاهی نیم نیست بد بپردازم هنرمندان

 و شـود  مـی  سـپرده  خـاك  بـه  یی اندیشه گاهی چرا که بیندازم اندیشه اعضاي قطع همان یا
 سـالخی  تیـغ  بـه  مصـالح  قربانگاه در حقایق گاه. حذف و فراموشی و تحقیر باد به تفکري

 تـوان  می و. شوند می فراموش جواب بی حذف هاي پوشی پرده در ها سوال گاه و قطعه قطعه
 تـر  تمـام  هرچـه  آسـانی  بـه  کـه  هسـتند  آسانسورهایی سانسورچی و سانسور گفت طنز به

 شـود  گزیده هم ککی اینکه بی سرانند می عدم ناکجاآباد زیرو به را مخالف هرکس و هرچیز
 و متفکـر  تـا  دهد می حق خود به حیاتش ي ادامه براي حکومتی هر شاملو ي گفته به که دهند می ادامه خود زالووار حیات به
  .بزند کاري هر به دست اش نبودن میان در و بردن میان از براي و کند تلقی ناباب عنصري را »شاعر«

 هم گاهی و خودآگاه طور به را خالقان و افراد که است یی گونه به سانسور انگیز رعب و تاریک فضاي تبعات میان این در
 تـرس  این و خود؛ پیشاپیش حذف و خودسانسوري نام به یی ورطه: کشاند می تري اسفناك و انگیز غم ي ورطه به ناخودآگاه

 بـه  شـد  اشـاره  که طور همان حتا و مدارا، مالحظه، به را آنان است آثار خالقان هاي لحظه کمین در شکل هر به که وحشتی و
 کـه  نشـیند  مـی  خویش سالخی به برش تیغ با پیشاپیش و کشاند می خود آثار و تفکرات حذف و خویش حذف تلخ فضاي

  .هویداست جامعه گوناگون هاي عرصه و مقاطع و مختلف سطوح در آن مسري شیوع متاسفانه
 کنـد  می تحمیل جامعه افراد به سانسور فضاي که صدماتی و ها تخریب عین در که است ضروري مهم این به اشاره البته

 ازتنگناي گریز درواقع. است خالقیت عوامل از یکی محدودیت همیشه زیرا شود می آثارشان خلق در خالقیت ایجاد باعث
 بنـد  و دام از محیطـی  چنـین  وجود رغم به که هنرمندان، تفکر هوشمندي دست به فضا بر حاکم خفقان و تاریک هاي عرصه

 هـاي  پنجـره  درکنـار  بنـد  چاردیوار تاریک حصار از کوچک، هرچند تازه، یی دریچه و اند زده را حرفشان و جسته سانسور
 در تنهـا  نـه  کـه  انـد  یازیـده  دسـت  دیگـر  یـی  اندیشه بازتاب به یی اندیشه بازداشت از که اند گشوده شده موم و مهر ي بسته
 نویسندگان و شاعران و هنرمندان تاریخ، از یی دوره هر در که دریافت توان می دورتر تاریخ به استناد با که کنونی، هاي دوره
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 آمیختـه  تعهـد  با شک بی که تفکر عظیم نیروي به اتکا با آنان که دادند می قرار تحقیر و تنبیه فضاي در و داشتند محدود را... و
 جریـانی  در را خـود  بـودن  و نهادنـد  مـی  پاي حضور میدان به دیگر راهی از و زدند می دیگرگونه حضوري به دست است
 و سـازان  مجسـمه  و نقاشـان  و هنرمنـدان  تا گرفته گذشته هاي سده نویسندگان و هنرمندان و شاعران آثار از. یافتند می تر تازه

 نـام  و... شکسـت  بی مرگ با جدال در همیشه و پوینده و است مرگ بی هنر که است خاطر همین به. جدید دوران سینماگران
  .ماند می کسی یاد به دیکتاتوران و سانسورچیان نام کمتر و ماند می جاوید همیشه که است هنرمندان

 ها سوژه از که دریافت توان می دارها گالري و ها نگارخانه به استناد با تجسمی هنرهاي فضاي در بیشتر سانسور مورد در
 احـوال  از دور هاي بررسی. گیرد می قرار گزینش و بررسی وردم آثارشان فیگورهاي و ها فرم تا گرفته هنرمندان کار مفاهیم و

  .است بوده فاشیسم حتا گاهی دگماتیسم سر از همه که هنري ي تجزیه و تحلیل ناب و حقیقی
. اسـت  آموزشـی  دردوران کارها سانسور و حذف هنرمندان، هنري آثار به اکران و نمایش امکان ندادن از انگیزتر غم باز و
. هنـري  معتبـر  هـاي  دانشـگاه  تـا  گرفتـه  غیردانشـگاهی  ي متفرقه هاي کالس از سازي مجسمه و نقاشی هاي رشته بیشتر مثال

 و آنـاتومی  مبحـث  در فیگـور  ي مطالعـه  و یـادگیري  و انسـان  بـدن  مـثال  بازشناسـی  و تمـرین  براي حتا که است دار خنده
 اصـول  از بخـش  ایـن  یـادگیري  بـراي  مجـالی  و باشـد  داشته مطالعه و بررسی این براي مدلی تواند نمی هنرجو فیگوراتیو،

 و. آیـد  نمـی  پـیش  شژوژمـان  و نمـایش  و دیدن امکان شده کار پیش از که آثاري هم ها کالس سر در حتا و نیست تجسمی
 کـار  نـوع  و سـبک  لحـاظ  به مجزاست یی شاخه مطالعه، و تمرین بخش از خارج تنهایی، به خود حتا که آثار نوع این اغلب

 درواقـع  و ندارنـد  نمایشـی  هـیچ  براي نصبی جاي و اند شده برداشته و حذف دیوار سطح از که فیگوراتیو آثار نام به هنرمند
  .مانند نمی نصیب بی »سانسور و حذف« مبارك حضور از هم نمایش دیوارهاي

  
  مخاطبان خلوت ها: )و مدیر گالري هنري مترجم( لیلی گلستان

 بـه  متعلـق  هـم  ها این سانسور. نشدند سانسور دچار کارهایم از یک هیچ ازانقالب پیش 1
 جنـگ  زنـدگی،  ،اسـپرماتو  عجیـب  قصه ،میاد دنیا به بچه طور چه: است ازانقالب بعد

 شـبی  اگر ،سبزانگشتی تیتوي ،ها افسانه و ها قصه ،میرا ،رو پیش در زندگی ،هیچ ودیگر
  .مسافري زمستان هاي شب از

 توقیـف  کتـاب  58 سال از فاالچی اوریانا شخص دلیل به: هیچ دیگر و جنگ زندگی، ــ
  .شد چاپ نو از که هفتاد ي دهه حدود تا شد
 کلمـه  یک حذف با که هشتاد ي دهه اوایل تا شد توقیف 58 سال از رو پیش در زندگی ــ

  .شد چاپ دیگر انتشاراتی سوي از
  .شد چاپ نو از) من باموافقت( جمله هفت باحذف که هشتاد ي دهه اوایل تا شد توقیف 58 ازسال میرا ــ
 از و توقیـف  هشتاد ي دهه اوایل تا »است احمق هاي آدم مال جنگ«: جمله یک دلیل به 59 سال از که سبزانگشتی تیتوي ــ
  .شد منتشر نو
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 ي قصـه  دوازده از تـا  زدم چانـه  کتاب بررسی و ارشاد با ماه شش حدود یکم چاپ مجوز گرفتن براي: ها افسانه و ها قصه ــ
  !شد چاپ هم قصه یک آن بعدي چاپ در. بخشیدم را قصه یک و دادم نجات را قصه یازده توقیفی

 چـاپ  از پـس . شـد  منتشـر  دوبـاره  بعد سال پانزده تا و توقیف یکم چاپ از پس: مسافري زمستان هاي شب از شبی اگر ــ
  !حذفی هیچ بدون! شد منتشر نو از بعد سال چهار تا و توقیف نو از دوم

 هـا  بچـه  چـون . نبود آن چاپ به نیازي انقالب در دیگر شاید اسپرماتو عجیب قصه و میاد دنیا به بچه طور چه هاي کتاب ــ
  !!نداشتند آموزشی هاي کتاب نوع این خواندن به احتیاجی و شدند آشنا مسایل این با خوب

 مجـوز  انتظـار  در کـه  اسـت  سـال  یک ثالث نشر در ایران معاصر ادبیات شفاهی تاریخ ي مجموعه از گلستان لیلی کتاب ــ
 ایـن  فرهنـگ  و ادبیـات  ي دربـاره  هـایی  حـرف  و!) پیري( حال تا کودکی از است بامن بلند ي مصاحبه یک کتاب این .است
  .است مجوز ندادن براي بهانه بهترین نوبت این و! نشده شنوبت فقط و اند نگرفته هنوز ایرادي. ملک

 تجسمی، هنرهاي مورد در چه شده، دیده بسیار دهه دو این در فرمایشی هنر. است بدتر سانسور ازخود خودسانسوري 2
  .است نداشته مملکتی هیچ هنر تاریخ در جایگاهی هنر این هرگز و ادبیات چه و سینما، چه

. دارد مخربـی  بسـیار  تاثیر و است مرگ مثل احساسی شوي سانسور است قرار اینکه احساس کنی، می خلق داري وقتی
  .شود می دیده وضوح به آن مخرب تاثیر اخیر سال یک این در خصوص به

  .شود می متنفر و نومید، خسته، هنرمند، آرام آرام. است ناپذیري جبران اتفاق هنرمند شدن مستهلک و بسیار کیفی افت 3

 بـه  کمتـر  و کم و شود می سلب اعتمادش بیند می یا شنود، می خواند، می سانسور و حذف با را اثري بداند وقتی مخاطب 4
  .شود می اقتصادي افت باعث همین و رود می هنر سوي

  .کامل تباهی و سیاهی... تا افت پشت افت پس. کند می هنري افت باشد نداشته مخاطب وقتی هم پدیدآورنده

 همـین  و کشـم  مـی  نفسـی  بیشتر آزادي و رهایی احساس و بیشتر بال فراغ با! شود می خوب خودم حال چیز هر از پیش 5
  .گذارد می اثر کارم کیفیت روي

  .بود حد از بیش متقاضی دلیل به هم آن و) میرا( شدم تسلیم سانسور فشار زیر بار یک فقط
 هسـت،  شـعرخوانی  جلسات هم ها خانه خلوت در که اند نشده متوجه هنوز سانسورکنندگان: بزرگ اماي یک هم آن اما،

 کـه  داننـد  نمـی  حتما و شود می برگزار نقاشی نمایشگاه هم و شود، می داده کنسرت هم داستانی، ادبیات هاي آیی گردهم هم
 بـرف  زیـر  کبک مثل را سرشان و دانند می یا! عام هاي مکان در مخاطبان تا هستند بیشتر خیلی خیلی ها خلوت این مخاطبان

  اند؟ کرده
  کنند؟ چه خواهند می اینها با

  
  ادامه دارد...


