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  ي سانسور هنرمندان درباره
  و پایانی مچهاربخش 

  
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

  
  



  2 / )و پایانی مچهاربخش (ي سانسور  هنرمندان درباره 

  سانسور و قدرت: )شاعر( مسعود بیزارگیتی
ي  براي دریافت مجوز از سوي ناشـر بـه اداره   پیش ها من سال ملاها و ت لحظهوقتی کتاب 

ي  کید از وي درخواست کپی شناسـنامه ابه ت) آرست(ي ناشر  ممیزي سپرده شد، بنا به گفته
آیا این عملکرد، معطوف به نگاه امنیتـی در قلمـرو فرهنـگ نیسـت؟ یـا      . لف را نمودندوم

 ،با دو مورد سانسور، آن هم پـس از چنـدین مـاه    جهت هاي بی نشانجدیدترین کتاب من 
بود، که بـه کـل سانسـور     ناصر زرافشانکه یک مورد تقدیم شعري به . ي نشر گرفت اجازه

شعري به بانوي شـجاع خبرنگـاري کـه نـامش را محفـوظ      ي  نامه و مورد دیگر تقدیم. شد
  .دارم می

قـادر بـه   و است، ) ي فردي اراده =(م سي منطقی بوده و مبتنی بر ولونتاری ست که فاقد پشتوانه سانسور فرآیندي اجرایی
تنـی بـر   ي مب سویه اسـت کـه جامعـه    یی یک رابطه. یستن) چند صدایی(=ادراك تعامل در فضاي چند بعدي و پولیفونیک 

هاي قدرت، آن را بـه شـکل عمـودي     ها و سایر ویژگی ها، منش ها، گرایش هاي سنت، به جهت دفاع از حقوق، روش مولفه
تنهـا هرگونـه فرصـتی را     ، که در فضایی توتالیتر، نـه دیی دار شده هاي به ظاهر مستحکم و قانونی و چنان پایه. کند دیکته می

  .گیرد ینیز مرا گونه شک ذهنی  هر جلويکند، بلکه  ب میبراي برتابیدن صداي مخاطب از وي سل
. »دهـم  خواهمش، دستورش را مـی  می«. است» هر کاري بخواهیم، می کنیم«یی تدوین شده مبتنی بر  سانسور مجموعه

ذهنیـت   قـد علـم کـردن   . کـنم  قانون آن است که من تفسیر می .راند اراده، قانون را به حاشیه می. گیرد اراده، جاي عقل را می
اسـاس تقابـل، تفکیـک و     هاسـت بـر   خیزد کـه فرهنـگ آن سـده    یی برمی و این از بطن جامعه. فردي در مقابل خرد جمعی

. شکل دیروزین فرهنگ طبقاتی، که هنوز به اصالح و تجدد فراروي نکـرده اسـت  . اختالف در هویت طبقاتی بنا شده است
کند، به نحـوي   قت را باید صرفا آن چیزي دانست که حکومت حکم میآیا حقی«: گوید می ،گربز ورِ اندیشه ،کارل مارکس

  .»شود که پژوهش چون عنصري مزاحم و زاید به آن اضافه می
هـا،   کـاوي پدیـده   اگر حاکمیت عمود بر مردم است و نگاه آن به فرهنگ و ادبیات، نـه چـاقوي تیـز خـرد کـه بـه ژرف      

ست که تنها به منـافع تنـگ    بلکه قیچی کند خودسرانگی ،پردازد شان میها و تبیین وجوه مشترك و متفاوت شناسی آن ماهیت
دارد، سنتزش آن خواهد بـود کـه تنهـا بـه قـدرت       ي خود دل خوش می اندیشد و به استیالي صداي یگانه انحصارگرانه می

پچه و زمزمه تعبیر چه پکند که ب یی هدایت نیت به گردونهیاصول خود پناه برد، و آن صدا یا صداهاي دیگر را از ساحت ع بی
و ایـن  . بخشد در این راستا، سانسور به صداهاي دیگر جهت می. نشیند سانسور در فرآیند تحققش، به نفی خود می. شود می

وجود سانسـور در هـر شـکل    . کند بخشی در واقع مسیر آگاهی را در فرآیندي اجتماعی به اشکال مختلف نهادینه می جهت
سـت کـه بـه    ابلکه فرآینـدي  . شود ي فرهنگ، هنر و ادبیات محدود نمی امکان براي دیگري در عرصهخود، تنها به یک عدم 

ـ    ایجاد شرایطی ارعابی. گردد مجازات اندیشه منتج می خـود   هست تا هنرمند خالق در بازخورد عملش آن باشـد کـه خودب
شـدگی بـه جهـت رسـیدن بـه       رونـد تهـی  . شاالختیار کردن آزادي آفرین و دیکته کردن خود، یعنی مصلوب. کند دیکته می

هـاي   هاي تخصصی شده و اعزام تدریجی آن به سوي نابودي، و ذهن سپردن به روزمرگـی  مهار ظرفیت. ی انطباقیی مرحله
  .پسند قدرت
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را هم ترین جامعه  زده اگرچه امروز سنت. صدایی، سانسور را به سنجه درآورده است ي مبتنی بر تک این نگاه در جامعه
هـاي فرهنـگ مـدرن در     ها و مولفـه  گاه برخی سنت. ي فرهنگ مدرن به دور دانست شده آوردهاي جهانی توان ازدست ینم

یقین، با توجه به رشـد و   اما به. کنند اند که امکان هرگونه تفکیکی را سلب می یی ممزوج شده جوامع در حال توسعه به گونه
در فرآیند تـاریخیش   ...)ریزي، فرهنگ تولید و د، تکنولوژي ابزار و برنامهنیروهاي مول(توسعه در قلمرو مناسبات اقتصادي 

هـا و عالیـم    تـوان فضـاي مسـلط اجتمـاعی را در داده     مـی  ...ي پیشرفت یا توقف معرفت علمی، فضاي سیاسی و و درجه
  .موجودش تبیین کرد

ـ  ي دمکراتیک که از یک سو فضاي سیاسی براي شنیدن صـداها و گـرایش   در جامعه اي متنـوع و متکثـر مهیـا بـوده و     ه
در چـارچوبی معـین و در پرتـو     ،ي فردي بر فـراز سرشـان   هاي مدنی، بدون استیالي هرگونه اراده احزاب، نهادها و تشکل

رسـانی و تکنولـوژي    پردازنـد، و از سـوي دیگـر جریـان آزاد اطـالع      هایشان براي مخاطب می قانونی منتظم به تبیین برنامه
یی را در این فرآیند تدارك دیده اسـت، جـنس سانسـور و ممنوعیـت، نـه از       افزاري آنچنان ظرفیت گسترده ي نرم پیشرفته

ي یاد شده، تعامل و رفتـار مبتنـی بـر     در جامعه. زده است هاي سنت لفهوي مبتنی بر تسلط م جنس سانسور و حذف جامعه
هاي فرهنگی و سیاسی در پرتو ایـن   شکال متنوع فعالیتاَ. ي بین مردم و قدرت حاکم است ي رابطه شده ذیرفتهپقانون، اصل 

در اینجـا اگرچـه بـه قـول کـارل      . سـت ا اخالقیات منطقی و روش اصولی تعامل، بنیاد کنش فرهنگی. گیرد رفتار شکل می
امـا همـین حکومـت امکـان اندیشـیدن، تردیـد روا        ،»گیرد سانسور نقدي است که در انحصار حکومت قرار می« :مارکس
قدرت را به اجراي تکلیف خـود وادار   ترستا با صدایی رسا و بدون . کند را نیز به مخاطب خود اعطا می یدن، و پرسداشتن

  .زیرا الزامات معرفت تاریخی، حکومت را به این عرصه کشانده است. سازد
 ...هـا و  می، آیـین گذاري به افکار عمو ها و خط قرمزهایی را به جهت حرمت یی، ممنوعیت که هر جامعه ي نیستتردید

امـا موضـوع سانسـور     ،ي جوامع با ساختارهاي متفـاوت وجـود دارد   کند و این در همه بینی می در قانون مدون خود پیش
  .وجهی متفاوت را با اینگونه خطوط قرمز داراست

  
  ي سانسور و خودسانسوري توجیه هنرمندانه: )شاعر( احمد حیدربیگی

شناسیم عمري به درازاي بشریت دارد و به هر  امروز به نام سانسور می آنچه
کـه   ا آندر . نام دیگـري خوانـده شـود بـه معنـاي تحمیـل سـکوت اسـت        

کنند اصوال هیچ نیازي به اعمال  ها در حهت منافع مردم حرکت می حاکمیت
هـا آزادنـد، مطبوعـات آزاد چــون     هــا و بیـان  سانسـور وجـود نـدارد، قلـم    

ترین عیب و نقصی بـه صـدا    ي کوچک هاي هشداردهنده با مشاهده دستگاه
کنند، در چنین وضعیتی  والن را متوجه آن عیب و نقص میئآیند و مس درمی

هـا بـا اسـتقبال هـر دو سـو       روي هـا و کـج   فرماست، هر اعتراضی بـه نارسـایی   که بین مردم و حاکمیت تفاهم و اعتماد حکم
طـرف و آگـاه و کارآمـد حسـن جریـان امـور        هاي آزاد، ناظران بی ها و بیان در واقع قلمشود،  مواجه می) حاکمیت و مردم(

  .سیاسی و اجتماعی هستند و مورد احترام هر دو
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در چنین جوامع خوشبختی هنر نیز هست و هنرمند با وجود این همه قلم و بیان آزاد، رادیوي آزاد، تلویزیون آزاد و این 
کند که براي هنر خود رسـالت،   ترین نیازي احساس نمی هاي زیرك و کنجکاو کوچک و ذهنهمه چشم و گوش بینا و شنوا 

کند صدها نهاد و تشکیالت مدنی دیگـر   ولیتی احساس میئولیت اجتماعی یا سیاسی قایل شود، و اگر چنین مسئتعهد و مس
بنـابراین هنـر، مبـرا از هرگونـه     . لیـت کنـد  هاي سیاسـی و اجتمـاعی فعا   در زمینه ها آنتواند با استفاده از  وجود دارد که می

خاطر زیبایی و هنري که در طرح و رنـگ   پردازد، چون شیئی تُرد و شکستنی که به ولیتی به زیباسازي و آرایش خود میئمس
نشین کردن زندگی مردم کاربرد دیگري ندارد و اصوال دور از عقل است که چنـین شـیء    کار گرفته جز زیباسازي و دل آن به

تحلیلگران و هنرشناسان به شدت هنر را به پرهیز از مسایل سیاسـی و  . ي دیگري قرار گیرد بهایی مورد استفاده فیس و گرانن
ي گفتـار را   دهد و اگر ادامه کنند و معتقدند که پرداختن به این مسایل ارزش هنر و هنرمند را کاهش می اجتماعی توصیه می

ي شـعر مباحـث    کـه شـمول عـام دارد در زمینـه    » هنر براي هنـر «ي  که عالوه بر مقولهبینیم  به هنر شاعري محدود کنیم می
ولیت اجتماعی و شعر چنـدکانونی  ئهاي زیرین زبان و ستاختارشکنی و پرهیز از رسالت و تعهد و مس و الیه» ساختارگرایی«

زادیی که در مجموع شـعر   زي و منطقي معناستیزي و محتواگری گرایی در میان است و توصیه و چندمعنایی و پرهیز از عقل
رسیده که رعایت دستور زبان نیـز از معایـب    جا آنطلبی به  را به چیزي تفننی و فانتزي تبدیل کرده است و کار افراط و تنوع

هاي هنري کمبودي ایجاد  شود، اما در آن جوامع آزاد حتا حذف کامل شعر از جمیع هنرها و فعالیت کالم شعر محسوب می
وقفه نـاظر بـر    شناسیم بی هاي عمومی و ارتباطی می به نام رسانه آنچهو ... ها و ها، میکروفن ها، دوربین ها، قلم ند و زبانک نمی
  .ي شعر یا هنرهاي دیگر ندارند ي تحرکات سیاسی و اجتماعی هستند و اصوال نیازي به مداخله همه

کلی متفاوت  آمریکاي جنوبی و در بلوك شرق سابق مساله به ر اما در جوامع معروف به دنیاي سوم در آسیا، در آفریقا، د
کنند و مردم جـز بـه    ها به خواست و راي مردم عمل نمی است، در این جوامع منافع مردم و حاکمیت همسو نیست، دولت

تـی و در  هاي آزاد وجود ندارند، مطبوعات، رادیـو و تلویزیـون همـه و همـه دول     کنند، رسانه زور از حاکمیت اطاعت نمی
دانند که میل شدید مردم به  توانند دوام بیاورند و می ها جز با تهدید و فشار اقتصادي بر مردم نمی اختیار دولت است، دولت

ـ ور شود و تمام ایـن بگ  در یک دستگاه گازسوز منتظر است که با رسیدن سوخت و اکسیژن شعله» پیلوت«آزادي چون   و ری
و بـاالخره  » تحمیـل سـکوت  «و در نهایت » خودسانسوري«، »سانسور«ببندها و تمهیدات براي رسیدن به یک هدف است، 

هـاي   هاي آموزشی و تعلیم و تربیت هزینـه  از بودجه بیشترها گاه  ایم که این حکومت دیده. »رضایت«تعبیر سکوت مردم به 
هـاي   پـردازي  کشند و با توسل به نظریـه  نی که در اینگونه جوامع نفس میي جهان روشنفکرا در پنج قاره. اند تبلیغاتی داشته

متفکران جوامع آزاد موج عظیم جوانان کشور خود را از هرگونه اعتراض و نزدیک شـدن بـه مسـایل سیاسـی و اجتمـاعی      
هـاي معتـرض بـا     و قلـم  هـا  بسته شدن زبـان . کنند ترین نوع خودسانسوري را ترویج می دارند آگاه، یا ناآگاه، شیطانی بازمی

مانـدگی و   ي جمـود و عقـب   دهنـده  توجیه روشنفکرانه و هنرمندانه که آلوده شدن هنر شاعري به سیاسـت و جامعـه نشـان   
شود کـه بـدون هـیچ هزینـه و      ي هنري است عمال منتهی به نوعی سانسور و خودسانسوري می هاي تازه خبري از نظریه بی
دارد، چـه   وا مـی » خودخواسته«مندترین بخش جامعه، یعنی جوانان را به خودسانسوري ترین و نیرو آمد ناگواري فعال پی

پردازي و با اسـتناد بـه فرمایشـات     با اسلحه و ارعاب و سرکوب تحمیل شود و یا با نظریه و نظریه» سکوت«کند که  فرق می
اض هیچ سازمان جهانی مدافع حقـوق بشـر   متاسفانه با اعتر) تئوریک(سکوت نوع دوم  اینکهها متفکر نامدار جهان؟ جز  ده
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انـد   تواند از مردمی که اعتراض ندارند و به دلخواه سکوت اختیـار کـرده   هاي مدنی همراه نیست و هیچ نهادي نمی و آزادي
دهنـدگان آن دانسـته یـا نادانسـته      دفاع کند و یا آنان را به اعتراض وادارد، آیا ایـن نـوع دوم شـیطانی نیسـت؟ و آیـا اشـاعه      

  هاي سرکوبگر نیستند؟ مدستان قدرته
  

  ي سانسوري چند خاطره: )کارگردان سینما( خسرو سینایی
 فـیلم بـر   .سـال هنـر ایـران    25فیلمی ساختم به نام . بود 1347حدود سال  :یکمي  خاطره

پا شده بود ساخته شـد و در آن طـی    ي ایران باستان بر اساس نمایشگاهی که در محل موزه
هاي داغ و جالبی  اظهارنظرهاي هنرمندان سنتی و مدرن در مقابل هم، بحثتدوینی موازي 

  .را شکل داده بود
والن وزارت فرهنگ و هنر تشخیص دادند که نشان دادن آن فیلم در آن زمان باعـث  ئمس

ي کپـی نهـایی    تصمیم گرفته شد که فیلم براي قطع نگاتیو و تهیه. شود جنجال هنرمندان می
ي کپـی بـه    فـیلم بـراي تهیـه   . ولی نمایش آن به زمانی مناسب موکول شود به البراتوار برود

وگرنـه امـروز   ... حاصل است دانم بی وجوي آن هستم و می تا به امروز در جست. البراتوار رفت ولی هرگز از آن بیرون نیامد
  !حیف شد!... توانستیم بسیاري از هنرمندان سپیدموي معروف را در ایام پرجوش و خروش جوانی ببینیم می
  

با معیارهـاي  . را ساختیم ...زنده باد، با همکاري و همدلی چند نفر از دوستان فیلم سینمایی 1358در خرداد  :ي دوم خاطره
ي  گرفت و احتماال اولین فیلم ایرانی است که پـس از انقـالب در یـک جشـنواره    » ممتاز«ي  سال اول انقالب این فیلم درجه

ي نمایش فیلم لغـو شـد    پروانه. سال بعد معیارها عوض شده بود یک. جایزه گرفت) 1980ي واري، کارلوو(المللی  مهم بین
توانست فـیلم خیلـی مـوفقی     شد، می اگر در زمان خودش به درستی نمایش داده می. خورد و تا به امروز در انبار خاك می

  .باشد
 ...زنـده بـاد  هـایی مثـل    چرا دیگـر فـیلم  «: مد و پرسیدچند سال بعد مرد جاافتاده و ناشناسی در خیابان به طرف من آ...
ایـن  . .... یی کردم و مرد سـري تکـان داد و رفـت    خنده... »!!رسد واهللا، زورم نمی«: ، نگاهی به او انداختم و گفتم»سازي؟ نمی

  !یکی هم حیف شد
  

: دوسوم کار فیلمبرداري انجام شده بود که آقایی آمـد و گفـت  . را ساختم هیوالي درونفیلم  1362-3سال  :ي سوم خاطره
ده روز حدود چهل نفر در روستایی نزدیک دماوند بالتکلیف و معطل . »فیلمنامه مشکوك است، باید آن را دوباره بخوانم«

کـار فیلمبـرداري انجـام شـده،      تربیش؛ باالخره ایشان گفتند که چون )ي این ده روز توجه کنید ي هدر شده به هزینه(ماندیم 
هـاي   فـیلم تمـام شـد و جلسـه    !). دانم امروز ایشان در کجـاي سـینماي ایـران هسـتند؟     البته نمی(توانید آن را تمام کنید  می

ام کـه در   چـرا نشـان داده   اینکههاي دهکده به طرز مشکوکی زیاد است، و یا  گفتند تعداد کالغ ي من شروع شد؛ می محاکمه
ي دیگـر از ایـن    هـا مسـاله   و ده! کن شده بود باره ریشه با انقالب خرافات یک ها آنفات وجود دارد، چون از نظر دهکده خرا
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البتـه هنـوز هـم    (بود کوتـاه کـنم   » ي آب شیر فلکه«وآمد پذیرفتم که فقط ده ثانیه از فیلم را که یک  پس از مدتی رفت! قبیل
ي فجر نمـایش داده شـد و    گناه، فیلم در دومین جشنواره ي بی ریدن آن شیر فلکه؛ با ب)چه بود؟» شیر فلکه«دانم گناه آن  نمی

چند مـاه گذشـت و فـیلم در سـینماها     . ي بهترین کارگرانی و بهترین فیلمبرداري را گرفت؛ اما تازه اول گرفتاري بود جایزه
وقتـی کـه وارد   . نیـت داشـت   حسـن  باالخره آقایی آمد که ظاهرا خیلی هـم ! دانستم مشکل چیست نمایش داده نشد، و نمی

من خوشـحال  . گویان مرا در آغوش کشید و چاي و شیرینی سفارش داد و شروع به تعریف از فیلم کرد اقش شدم، تبریکتا
یـی تعریـف و    آن آقا پـس از ده دقیقـه  . گوش بودم خواهد فیلم را نجات دهد، سراپا ام که می باالخره با کسی طرف اینکهاز 

. گویم فردا فیلم را در سینماها نمایش دهند فقط مشکل کوچکی هست که اگر اصالح شود، می«: کنان گفت نوم تمجید، من
فقـط اگـر لبـاس نقـش اولِ زن فـیلم را      ... «: با کنجکاوي منتظر ماندم تا بدانم آن مشکل کوچک چیست، و آن آقـا ادامـه داد  

در مقابـل شـوهر   » پوش کفن«دکشی کرده، در سراسر فیلم زن که در فیلم خو(» !عوض کنی دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد
لباسشو عـوض  «: ام و براي اطمینان پرسیدم ؛ فکر کردم عوضی شنیده!)شود و حجابش هم کامال رعایت شده است ظاهر می

تر فـرق دارد  کردم که بپذیرد سینما با تآ نتیجه با او بحث می حدود یک ساعت، بی. »!...همین«: ، با مهربانی جواب داد»!کنم؟
و عوض کردن لباس بازیگر، وقتی که حتا کپی فیلم هم آماده شده و حتا در جشـنواره هـم نمـایش داده شـده؛ از نظـر فنـی       

به هرحال مـن  ... گفتند راست می... شنیده بودم آدم بدقلقی هستی«: عاقبت آن آقا با دلخوري به من گفت... پذیر نیست امکان
  »!!خواستم کمکت کنم می

در مقابـل  . با خوشحالی قصد رفـتن بـه سـینما کـردم    . دهند پس از چند ماه خبردار شدم که فیلم را در سینماها نشان می
تحمـل  . دقیقه بـود  135 هیوالي دروندقیقه است، در حالی که زمان اصلی فیلم  90هاي نمایش فیلم  سینما دیدم که سانس

چـه  ... یی که عاشقانه انتخـاب کـرده بـودم اندیشـیدم     و چند ساعتی به حرفهرفتن به داخل سینما را نداشتم، به خانه برگشتم 
ق  !!... ي فیلم حذف شده بود دقیقه 45دوستانی که فیلم را در سینما دیدند به من گفتند که حدود !... معشوق جفاکاري ق و نـن

یی که در آن زمان مشاور تهیه کننـده بـود    چندي بعد شنیدم که فیلمساز شناخته شده... حاصلی کردم و به کارم ادامه دادم بی
دیگر چنـدان اعتراضـی هـم    ... »خیلی ممنون«در دلم گفتم . »...ام کُند شد آنقدر فیلمش را قیچی کردم که قیچی«: گفته است

  ...!!آخر او قیچی داشت و آدم خطرناکی بود... نکردم
  

بود، به مـن   عروس آتشي فیلم  که تهیه کننده پور قلی؛ آقاي )چهار سال پیش سه(ماه بود  هشتم فروردین :ي چهارم خاطره
گفـتم  . خواهند فیلم را در تلویزیـون نشـان دهنـد    و گفت که می) عنوان تهیه کننده داشتم من هم سهم کوچکی به(تلفن کرد 

. خیالم راحت شـد . اند که قیچی در کار نیست گفت قول داده. تاگر آن را قیچی نکنند اشکالی ندارد و مسایل مالی مهم نیس
. ، فـیلم را در تلویزیـون نشـان دادنـد    !)چه روز و ساعت مناسـبی (ي بعدازظهر  روز نهم فروردین ساعت یک و چهل دقیقه

می داده شـده  ربط ساخته بودند؛ فیلمی که در سینماها نمایش عمو ي آن را قیچی کرده و از آن معجونی بی دقیقه 25حدود 
بار دیگر واقعا حالم بد شد و تصمیم گرفتم بـراي ابـد بـا     این. ي داخلی و خارجی جوایزي گرفته بود بود و در چند جشنواره

همین اآلن فیلمت را در تلویزیـون  «: ها دوستی قدیمی تلفن کرد و گفت در همان لحظه. این معشوق جفاکار قطع رابطه کنم
از من خواست کـه بـا هـم بـه کنجـی بـرویم و       » !ام حرفش را نزن که حسابی جوش آورده«: فتم، با عصبانیت گ»نشان دادند
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  .دوستم آرشیتکت و استاد دانشگاه است. پذیرفتم. ریم و گپ بزنیمویی بخ قهوه
 ایـن «: با اتومبیلش به سراغم آمد و راه افتاد و به جاي قهوه خوردن مرا به کنار یک ساختمان عظیم دولتـی بـرد و گفـت   

هایم دست بردند و همه چیز را به هم ریختنـد،   هنگام ساختن در نقشه آنقدرام؛ اما  این را من ساخته!... بینی؟ ساختمان را می
، با تعجب به مـن نگـاهی کـرد و    »!خُب، چرا اعتراض نکردي؟«: گفتم» ...!کنم پایم را داخل آن بگذارم که امروز رغبت نمی

رفـیقم  » !!هم زورشان زیاد است و هم گوششان بدهکار نیسـت . دانی خودت که می... !اگر بلدي خودت اعتراض کن«: گفت
  .گفت راست می

یـک بحـث زیربنـایی    » سانسـور «ي  بپذیریم کـه مسـاله  . نوشتم مشتی از خروار بود آنچه نقد نوي  دوستان عزیز ماهنامه
دیگـران احتـرام بگذارنـد، ایـن قصـه سـر دراز       ي  تا سانسور کننده و سانسور شونده نیاموزند که بـه اندیشـه  . فرهنگی است

  .»البته به جایی نرسد فریاد است آنچه«خواهد داشت و 
  موفق باشید

  
  ادبیات و هنر یعنی اعتقاد به آزادي اندیشه: )شاعر( ناهید کبیري

پرسش مورد بحث، حملـه بـه اندیشـه و احسـاس و بـه آن      . پرسش مورد بحث، سانسور است
ي حیات و شور و شیدایی انسان شاعر، نویسنده و هنرمند است کـه   عصارهترین  بخش از تابناك

انجامد و فضاي فرهنگی ـ هنري اجتمـاع را بـه سـوي انجمـاد و       هاي او می به احتضار خالقیت
یعنـی پـرواز   . آزادي و آزاداندیشی  ادبیات و هنر یعنی اعتقاد به. کشاند انگیزگی می خشکی و بی

و سانسور، کـه بـه   . هاي فرمایشی یعنی اعتقاد به شکستن چارچوب. ي نامحدود خیال در گستره
جز دروغ و تنگنا و ترس و تعارف و حذف و هزار قیـد و بنـد دیگـر چیـزي نیسـت، رویاهـاي       

ي خاکی به شدت مخـدوش   ي این کره درخشان هر شاعر و نویسنده و هنرمندي را در هر گوشه
هـاي بسـته را    ي درهـا و پنجـره   ها، همـه  لوژي از طریق کامپیوترها و ماهوارهاما در کشور ما که هجوم مبارك تکنو. کند می

هـاي شـب    ها و بازارها و مهمانی ها و رازهاي دیگر، در تاکسی شکسته و ذهن مردم کوچه و بازار را با خبرها و آمارها و رقم
هـاي   هـا و فکرهـا و کلمـه    کتـاب  دانم فشار این همه ممیـز و ممیـزي بـراي فلـج کـردن      جمعه اشباع کرده است، دیگر نمی

ببند براي همین تیراژهاي ناقابلِ پانصد تـا دو   و مخاطب براي چیست؟ این همه زحمت و برو و بیا و بگیر مخاطب یا کم بی
  هزار جلد کتاب است؟

ده  توانستیم ادعا کنیم که ایـن چهـار جملـه، یـا آن     ما به حدي بود که می ي  خوانی در جامعه کاش سطح فرهنگ و کتاب
تواند در تحول فکري یا مثال سرنوشـت سیاسـی و اجتمـاعی و اخالقـی      وپار کردن می گیري و لت سطر، یا این همه سخت

ها چند درصد از این هفتاد میلیـون ایرانـی    تنگی در این روزگار سخت دل! بیایید با خودمان صادق باشیم! مردم تاثیر بگذارد
را تحـت تـاثیر قـرار     هـا  آنیی به نام شـعر یـا داسـتان     خوانند، یا مقوله کتاب می محترم، یا به قولی مردم همیشه در صحنه،

  دهد؟ می
ش اسـت، آیـا دیگـر مسـخره نیسـت کـه       هاي واقعا مبتذل نودشبی صدا و سـیمای  قرار و مسحور سریال یی که بی جامعه
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  یی هم به نام سانسور کتاب داشته باشد؟ دغدغه
ریشـه در کـودکی و   . مـان عـادت شـده اسـت    ست بر پیشـانی مـا کـه دیگـر برای    بله، خودسانسوري یک داغ تاریخی ا

در » مـنِ والـد  «هایی را نزنیم و چه کارهایی را نکنـیم و ایـن    ایم که چه حرف از کودکی آموخته. مان دارد هاي سنتی خانواده
کنـد و چـه    ن هنرمند با او چـه مـی  حاال ببینید این تضاد در درو... صدا شده است مداران و سانسورچیان هم بزرگی، با قدرت

  ...گذارد هاي او می هایی بر روح خالقیت زخم
منظورم از اصـالحیه  . ام هاي دراز و کوتاه نداشته م را بعد از انقالب شروع کردم و گریزي از اصالحیههای من چاپ کتاب

ي ده  به اضـافه  دفتر خاطراتمان ي ر یا حذف پانزده سطر از مقدمه! یی است خط خوردن یک صفحه از یک شعر دو صفحه
هـاي داسـتان، و    هـاي دیگـر در مجموعـه    اصالحیه. ترجمه کرده بودم نیکالس اسپارکسمورد اصالحیه براي کتابی که از 

  ...و مرا به بغداد نبریدي اساسی در رمان  شش مورد اصالحیه
از شـرکت در   مـرا بـه بغـداد نبریـد    دن تـرین آن، محـروم کـر    تازه... چه بگویم؟ ممیزي بارها اشک مرا درآورده است

جـویی   خواهم بدانم ایـن همـه نفـرت، جریمـه و انتقـام      می! هاي دیگر است هاي کتاب شیراز، بوشهر، و شهرستان نمایشگاه
  نسبت به یک کتاب معصوم که مجوز رسمی هم گرفته، براي چیست؟


