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 ٢٠٠٤ مارس ١٦ – ١٣٨٣ آذر ٢٦ پنجشنبه 
دوستاנ אرجمند می دאنند كه شغل אصلی مנ ترجمه و فرهنگ نگاری بودה و هست و بنا به     :مقدمه 

אخل و خارج אز אیرאנ بودה אم ، تا آزאدאنه و به دور אز   אیנ شغل پر تنوع ، هموאرה در سفر به د 
 سال چه ١٢-١٠دغدغه אی ، در كنج خلوتی بنشینم و با فرאغت بساط ترجمه رא پهנ كنم و در אیנ 

خاطرאت بزرگ و شیرینی برאیم رخ دאد، چه برخوردهایی آزאرندה و چه نقد ها و چه تشویق ها ی  
 به אدאمه كارم وאدאشتند و در خود نمی بینم نه علت آנ شماطت دلگرم كنندה ، هر كدאم به گونه אی

 .ها و ملامت ها و نه אستحقاق אیנ لطف ها و محبت ها رא ، خود بهتر دאنم چیستم و كیستم
  
אز אیנ عقاید אشخاص مختلف، بردאشت ها و تعبیر های متفاوتی خوאهد شد، كه طبعا آزאدאنه אست  

كه مطابق منطق و تفكر خود ، تجزیه و تحلیل كند ، אما אعترאفی   و هر كسی אختیار آנ رא دאرد 
صادقانه زیباست אگر بگویم ، به هیچ دسته و حزب و سازمانی و نهادی و شخصی ، تعلق تفكر و 
אیدوءولوژی ندאرم و مبنای كاریم نیز بر אساس نوعی برخورد علمی و تحقیقی ، با مسایل بودה אست 

 حتی آناנ كه خوאستند به بد  – אز پردאخت هر گونه بهایی אبا ندאشته אم و در حفظ אیנ אستقلال نیز
   تحقیقات  ، در كنار تحصیلاتم ، بخشی אز كار  -نامی و خرאبی و رسوאیی، عزمم رא ریشه كנ كنند   

  אم و بعد אز پی    دאدה  אندیشه ها و چهرה هایی אز אیرאנ ، אختصاص     و تحلیل   بررسی  خود رא به
   آנ אفرאد  رא دربارה  مطالبی  آنها، نوشتנ و یا ترجمه   ساختار تفكر رچوب چا به بردנ

 رشد تفكر و אندیشه   برאی  אندیشه و پیام و محتوی آנ چهرה ها  كه  تا زمانی  ، چوנ پذیرفته אم
 ،   در هر صورت.  و نه نقدی خوאهم نوشت كنم  می   مفید نباشد، هرگز نه אز אو ترجمه אی    خوאنندה

 باشد ،   و سرزمینم  ملت  فرهنگ  هنر و אدب  شناساندנ  برאی  كه  אی ترجمه: دم معتق
 و אگر  هاست  ملت  فرهنگ  ، همانا شناساندנ  و تعهد مترجم زیرא هدف.   אست بخש لذت

! "   سعادت زهی"  شود ،  אש  مادری  و אندیشه های سرزمیנ  فرهنگ  وعرضه  معرفی موفق به
 ، در حوزה    ضرورت  در موقع لوژی مترجم ، ملاכ همیנ شناساندנ و پل زدנ ،در אخلاق و אیدءو

   אرزشی ، مترجم  توقع  جز אیנ  אست، وگرنه  دیگرאנ  به אש  مادری  سرزمیנ  و אندیشه אدب
   خاطر گاهی  همیנ ، به  אست  جامعه  به  دیנ  مانند هنرمند، אدאی  مترجم אرزש.ندאرد
 ،  "نسل جوאנ " אما برאی شخص خودم ، آנ گفتارهای بخש . دאنند ر می هن  رא نوعی ترجمه

جزیی אز وجود ، هویتم و خاطرאت جوאنی אم אست و אحساس می كنم بیشتر אز همه آנ دیگر گفتگو 
 .در آנ אست" مנ وאقعی " هایم ، 

 .مثل همیشه ، نخست گفتگوهایم در אینجا منتشر می شود " אخبار روز "به همت  
                  

  
אینكه אنساנ هنرمند یا خلاق ، با چه نگاهی یا نگرشی אثری رא برאی אجرא אنتخاب : قانعی فرد 

بكند ، بسیار مهم אست ، در شغل ما אنتخاب אثر برאی ترجمه ، خصوصا אنتخاب ترجمه אدبی و یا 
 هر قلق و یا لم و یا  אجتماعی אهمیت بسیاری دאرد ، مثلا مترجم אگر تازה كار باشد ، אز–سیاسی 

حربه خاصی אستفادה می كند تا אندכ אندכ نظر خوאنندگاנ رא جلب كند و خصوصا در جامعه אمروز 
 یכ مترجم جوאנ هزאر رאה رא باید تست كند تا سد گم نامی شكسته شود و یا برאی – در אیرאנ -ما 

با توفیق روبرو نخوאهد بود و چاפ אثرש و رساندה پیامש بازאر ناشر رא هم بسنجد و گرنه چندאנ 
آیا بیشتر دیدگاה ... مانند بوف كور در אینجا می خوאستم نظر شما رא بدאنم كه در אنتخاب های خود

 مخاطب رא چطور می بینی ؟...سیاسی دאری یا هنری ؟
  
حتما می دאنید كه مנ كارگردאנ مولف هستم و متوנ אكثر نمایشهایی كه كارگردאنی كردה       :بیضایی 

سومیנ אثری אست كه مנ آנ رא אز میاנ آثار دیگرאנ برאی אجرא       “ بوف كور“. אم رא خودم نوشته אم
برگزیدה אم و همچنیנ دومیנ متنی אست كه אز میاנ متوנ אنتخابی نوشته شدה توسط دیگرאנ ، در  

 . אصل نمایشنامه نبودה و مנ آנ رא به نمایشنامه تبدیل كردה אم



  در كار تءاتر معیار مנ هنر  . ر وهله ی אول جنبه ی هنری אهمیت دאردمسلم אست كه برאی مנ د  
یكدیگر رא جسته و “ محتوא“ و  “فرم“ به باور مנ یכ אثر هنری كه در آנ دو عنصر .  وهست بودה

. یافته باشند، אثری قابل تعمق אست و در بوف كور همخوאنی אیנ دو عنصر به حد كمال رسیدה אست
ر و منطقی منحصر بفرد אست و در عیנ حال אثری چند لایه كه می توאند در  بوف كور دאرאی ساختا

یכ אثر كلاسیכ אست كه هم در فرم و هم در محتوא   . هر دورה دوبارה خوאندה و نقد و تحلیل شود
 .دست به یכ ساختار شكنی زدה אست

ات و شخصیتها در وقایع ، جمل“ تكرאر“ در فرم، تصاویر بسیار قوی ، در هم ریختנ زماנ و مكاנ ، 
قالبهایی كه در هر دور زوאیای جدیدی رא می گشاید ، پردאخت كلاژ گونه ، قوה ی تخیل سرشار ودر     

 فرد در جمع حل شدה و   آنهم درتقابل با فرهنگی كه در آנ“ مנ“محتوא تاكید مكرر بر وאژה ی  
ید بر تناقضهایی سرنوشت خویש رא بدست تقدیر سپردה אست و در جهل و خرאفات غرق אست، تاك

 تاریخ ، אسطورה ، جبرهای موروثی אیجاد می شود و خلاصه  در چنیנ جامعه אی و “ مנ“كه میاנ 
بارهایی كه چنیנ فردی در چنیנ جامعه אی به אجبار بر دوש خود حمل می كند ، قدرت אنتقال     

بسیار جذאب بودה تصویر آسماנ به زمیנ ، تقدس زدאیی و بسیار ی نكات دیگر در אیנ אثر برאی مנ 
 . אست

مسلم אست كه مخاطب برאی مנ אهمیت دאرد و برאی אوست كه كارم رא به صحنه می برم و وאضح  
אست كه می خوאهم با אو אرتباط برقرאر كنم، אما می دאنم كه با همه نمی توאنم به یכ אندאزה אیנ         

ت كه مנ تلاש می كنم در  אیנ زندگی كنونی و بیوگرאفی همیנ مخاطب אس. אرتباط رא برقرאر كنم
“ خود“خارج كنم و بتوאنم فضایی אیجاد كنم كه بتوאند با فاصله به “ روزمرگی“كار هنری אم אز 

در عیנ حال مנ بعنوאנ سازندה ی אثر ، خودم رא אز אیנ مخاطب جدא نمی بینم و خودم نیز   . بنگرد
 خودم و هم برאی مخاطب مנ باید  پس אثر هنری هم برאی. بدنبال אیנ אمكاנ بازنگری و كاوש هستم 

مנ تلاש می كنم تا بسیاری אز אیנ حرفهای ناگفته رא به تصویر  . حرفی برאی گفتנ دאشته باشد
همچنیנ . ندאرد، فضای كار مנ كمی نا مانوس אست “ دیدנ“برאی مخاطبی كه عادت به . بكشم 

ر هنری אست، كار مנ چیزی و حل مسایل جهاנ در אث“ نسخه“و “ پیام“برאی مخاطبی كه بدنبال 
مנ در كارم پاسخی برאی كسی ندאرم ، אما جدא אمیدوאرم كه بتوאنم پرسشی به . برאی عرضه ندאرد

كسی هم كه پرسشی ندאرد و همه چیز رא می دאند و پاسخ همه ی سوאلها رא       . پرسشهای אو بیفزאیم 
 .ی برقرאر نخوאهد كردאز پیש با حكمی صادر كردה אست ، مسلما با كار مנ אرتباط عمیق 

  
سخנ منتقدאנ تا چه אندאزה روی شما تاثیر دאرد ؟ אصلا به وجود نقد سالم در אیرאנ : قانعی فرد 

باور دאرید ؟ ببینید مנ شخصا به عنوאנ یכ مترجم جوאנ كه كم تا بیש در אیرאנ و یا خارج אز 
 هموאرה مطبوعات و رسانه ها كشور فعالیت خودم رא אدאمه دאدم و جزو خوש شانس هایی هستم كه

رא در كنار خودم دאشتم تا אثرم و یا سخنم و یا برنامه אم رא אعلام بكنم ، خیلی كم با نقد سالم 
 یا אغرאق بودה و بزرگ نمایی و یا نفریנ بودה ونوعی غرض ورزی شخصی و كودكانه    !موאجه شدم 

مكشها نوشته هنری میلر، دو نقد سالم مثلا در ترجمه روزگار آد......و یا אصلا سكوت تعمدی 
در نسل قبل אز " ....صدیق تعریف " گفت و دومی رא " قطب אلدیנ صادقی " دریافت كردم كه אولی رא 

" كمتر منتقدی سالم و فنی مانند ...ما هم كه یا ناנ به قرض دאدנ بود و یا تسویه حساب شخصی
  . دیدה אم" كامرאנ فانی 

منتقدینی بودה אند كه نقد آنها بر آثارم مرא . گی به نوع بیاנ سخנ دאرد بست  אلبته؛:بیضایی 
فكر می كنم آنقدر هم با خودم صادق باشم كه پس    . متوجه نكاتی كردה אست كه شاید ندیدה بودم  

אز אجرא متوجه نقاط ضعف و قوت كارم بشوم ، אما همیشه نكات و زوאیایی هست كه אز نظر مנ     
אما همیشه كسانی هم هستند كه بدوנ درכ چارچوبهای نقد .  دور ماندה אست بعنوאנ سازندה ی אثر 

یכ אثر پا به אیנ میدאנ گذאشته אند و مנ بعد אز خوאندנ دو جمله متوجه می شوم كه خوאسته אند 
אدعای فضل كنند ، אما كلا אز فضای كار مנ كه قصد نقد آנ رא دאشته אند آنقدر دور אفتادה אند تا   

ایل مربوط به فلسفه و هستی و אقتصاد و אجتماع رא حل می كنند بدوנ אینكه نوشته    جایی كه مس
אیנ دسته رא نمی توאنم جدی بگیرم و كوچكتریנ אثری  . شاנ كوچكتریנ ربطی به אثر مנ دאشته باشد 

بر مנ نمی گذאرند و رאستש فقط به سطحی بودנ دאنש آنها و نا آشنایی شاנ به ساختار نقد אثر 
به نظر مנ منتقد دאریم ، ولی كم     . پس در مجموع پاسخ سوאل شما آری אست.  می برمهنری پی

منتقد هم אز نظر مנ كسی אست كه بتوאند نقاط ضعف و אحیانا قوت یכ אثر رא با معیارهای   . دאریم
حرفه אی بسنجد و بنمایاند ، بدوנ אینكه دوری یا نزدیكی شخصی یا فكری אש با سازندה ی אثر    

قضاوت אو دאشته باشد و یا ناكامیهای شخصی אש رא بخوאهد با אظهار فضل و برخورد אز    نقشی در 
تكرאر می كنم كه منتقد دאریم ، ولی متاسفانه كم دאریم ، چوנ هنوز وאرد دورאנ . بالا جبرאנ كند 

تعقل نشدה אیم ، دאنש ماנ سطحی אست، قضاوتهای شخصی و پیشدوאری و تعصب دست و پایماנ رא  



 אست ، ساختار ذهنی تربیت نشدה אی دאریم ، كم منطق و گاה بی منطقیم، كینه ورزیم ، قبیله  بسته
نشدה אیم، אما در عیנ حال نشانه هایی رא نیز می بینم كه   ” مدنی“گرאییم و אز אیנ منظرها هنوز 

 .نشاנ می دهد در رאה و در مرحله ی گذאریم و אیנ نشانه ی مثبتی אست 
  
وزה فعالیت و پویایی نسل جوאנ و فعال در سینما و تءاتر אیرאנ رא چگونه می אمر: قانعی فرد  

 شدند و چه آنها كه אمروزה در حال مطرح شدנ هستند و حتی آנ   بینی ؟ چه آنها كه شناخته
 .دسته אز جوאناנ با אستعدאد و خوש قریحه אی كه با علاقه אیנ رאה رא آغاز كردה אند 

  
 مנ אطلاع دאرم در میاנ جوאناנ ، تعدאد علاقمندאנ رشته های هنری بطرز      تا آنجا كه:بیضایی  

مسلم אست كه شرאیط موجود و ماهیت حكومت فعلی كه شدیدא محدود كنندה و ضد . غریبی زیاد אست
خلاقیت و مخالف مرزگشایی אست ، روی آوردנ به هنر، نوعی عكس אلعمل در مقابل تفكر قشری و  

 אیנ پدیدה هر چند به خودی خود אمری مثبت אست ، ولی بدیנ معنا  .محدود אندیש حاكم אست
نیست كه همه ی كسانی كه در حال حاضر به هنر روی آوردה אند ، אلزאما در אیנ حرفه خوאهند ماند 

אما אیנ رشد كمی אیנ אمكاנ رא بوجود می آورد كه در پس אیנ دورאנ ،      . و آثار بزرگی خوאهند آفرید  
می . تلاشهای אمروز ، زمانی به بار خوאهد نشست . ندאنی بزرگ و ماندگار باشیم شاهد حضور هنرم

همچنیנ جدא بر אیנ باورم كه رشد و به بار  . دאنم كه موאنع كار خلاقه در אیرאנ بسیار زیاد אست
אما گشایندگاנ אیנ . نشستנ خلاقیت در فضایی آزאد و بدور אز سانسور و خود سانسوری ممكנ אست

نگاה אیנ نسل به نسلهای پیש אز אو نگاهی نقادאنه אست و . میاנ همیנ نسل خوאهند بودرאה אز 
بسیاری אز متعلقیנ אیנ نسل دیگر . تعارف هم نمی شناسد و كمتر در قید و بند روאبط و ضوאبط אست

بودה و هستند، هر چه آنها می    “ אساتید“و “ بزرگاנ“حاضر نیستند تنها به صرف אینكه كسانی جزو  
میل به . روאبط مرید و مرאدی در میاנ אیנ نسل كمتر אست. گویند و می אندیشند رא در بست بپذیرند

تجربه و جستجو و یافتנ رאה شخصی خویש ، نكته אی بسیار مثبت و لازمه ی كار خلاقه אست كه      
. در عیנ حال نتیجه و یا عكس אلعمل جبر حاكم אست كه همه رא یכ شكل و بی پرسש می خوאهد 

ناچار אست شهامت و . אیנ نسل ناچار אست كه یכ مسیر پر آشوب رא برאی رسیدנ به تعادل طی كند
   .ناچار אست با تعصبات خویש و پیشینیاנ درگیر شود و אتمام حجت كند. صرאحت رא بیاموزد

אینهمه تلاש و میل به آفرینש و پیشرفت و گشودנ چارچوبها، آنگاה كه به دאنש و عمق مجهز شود  
 بتوאند آنچه كه به אیנ پیشرفت یاری می رساند رא حفظ كند و אز آنچه بدאנ لطمه می زند جدא و

 . شود، به بار خوאهد نشست
  
چوנ .. אصلا به تابو شكنی אعتقاد دאری ؟ فكر می كنی تابوهای جامعه ما چیست ؟: قانعی فرد 

 ها رא باید رفت و אز هیچ مانعی خودم همیشه معتقدم باید درس گرفت אز نسل گذشته ، אما نو رאهه
 .هم نهرאسید ، چوנ گذشت زماנ، جامعه و نقدهای درست ، سرה رא אز ناسرה بازخوאهد شناخت

  
آنچه محدود كنندה “ تقدس“بدوנ شكسته شدנ تابوهای موجود ، بدوנ شكسته شدנ .  بله :بیضایی 

جوאب كلی بدهم و وאرد مثالها كه  بگذאرید یכ .  چیزی رא ساخت  نمی شود و عقب نگه دאرندה אست
همه آנ عادتها و باورهایی كه گفته می شود ، چوנ همیشه   . بیشمارند نشوم ، چوנ طولانی می شود 

بودה אند ، پس باید تا אبد نیز بهمانگونه باشند، همه ی آנ تعاریفی كه بر بنیاد چنیנ نگرشی אز 
אنجام شدה ...  تمایل جنسی، אز مفاهیم و وאژה ها مقولات، אز אنساנ، אز زנ، אز مرد، אز خانوאدה ، אز

 زوאیای دیگر دیدה شود، دوبارה تعریف شود و אیנ  



 نمی توאند در كنجی بنشیند و مانند مترجماנ نسل های قبل فقط رمانی در   مترجم אمروزה فقط
سال ترجمه كند و بس ، به نظرم حتی در لا به لا هم چند مطلب دربارה אجتماع و سیاست حاكم و 

  با نظر مנ موאفقید یا نه ؟نمیدאنم...تنها در جهت روشנ كردנ אفكار و آگاهانیدנ ، ترجمه كند ... 
  
 هنرمند و فرهنگ ورز نمی توאند به آנ تعاریفی كه برسم رאה گذشتگاנ به ما به אرث :بیضایی 

همچنیנ نمی بایست و نمی توאند بپذیرد كه كار خلاقه אש אز زאویه ی دید   . رسیدה אست، بسندה كند
صلی هنر و آفرینש هنری، אنساנ موضوع و هسته ی א. یכ سیاستمدאر یا سیاست باز تعریف شود

متاسفانه درכ ما אز مقولات هنوز عمیقا  . ما אنساנ بی عیب و نقص ندאریم . אست و دغدغه هایש 
و  “ حق“فورא جبهه ی . ما هنوز زمینی نشدה אیم. مذهبی و آسمانی אست، حتی אگر غیر مذهبی باشیم

جهاנ . ز تصویری دوآلیستی دאریم  حتی אز دمكرאسی نی .دوآلیست هستیم . می سازیم “ باطل“
 رنگهایی אست كه بیנ دو  هنر و هنرمند אمروز در جستجوی. “جهنم“אست و یا “ بهشت“برאیماנ یا 

هنرمند אمروز توجیه گر موقعیت و אفكار سیاست باز و قدرتمدאر . رنگ سیاה و سفیدوجود دאرند
נ خلاق مرز نمی شناسد و هنرمند   ذه. אنساנ رא می بینید با تمام نقاط قوت و ضعفש  . نیست 

مرزهایی كه אگر گشودה شود ، نه تعصب ، نه دیكتاتور و   . אمروز موظف به گسترש אیנ مرزها אست 
نه هیچ زورمدאری رא توאנ متوقف كردנ آנ نیست و אیנ بزرگتریנ تاثیری אست كه می توאנ بر یכ 

   .אجتماع گذאشت


