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مدیا کاشیگر و کارنامه اش
محمد قاسم زاده

من نخستین  بار با نام مدیا کاشیگر در مجله ای به نام بیداران آشنا شدم، مجله  ای با گرایش چپ که در سال های نخستین پس از انقالب 
منتشر می شد و بسیاری افراد نامدار یا تازه پا گذاشته به عرصه با آن همکاری داشتند. بعد ها آن نشریه و نظایر آن برچیده شدند. نخستین 
دیدار با او در مجله ی گردون بود، با مدیریت عباس معروفی و سردبیری منصور کوشان و بعدها در تکاپو مکرر شد. در جایزه ی یلدا هم 
به تعبیری کار یکدیگر را ادامه دادیم، دوره های اول و دوم من دبیر جایره بودم و به دالیلی کنار رفتم و دوره ی سوم را مدیا کاشیگر اداره کرد.

اکنون که مدیا دیگر در کنار ما نیست، آسان تر می توان به حضور او و کارنامه اش پرداخت، چراکه پرونده ی کاری او بسته شده است. 
او شاعر، داستان نویس و مترجم بود، هم ترجمه ی ادبی و هم ترجمان رسمی. عالوه بر این ها میداندار ادبی پرقوت و قدرتی بود. شاید وقتی 
فارغ از دوستی ها و دشمنی ها به کارنامه ی او نگاهی بیندازیم، درمی یابیم که حضور و کارنامه ای نباشد که در خور فعالیتی سی و چند ساله  

از کسی که خوب خوانده بود، به حساب آید.
در زمینه ی شعر، که در همان مجله ی بیداران، هم شعرهای خود را چاپ می کرد و هم از شاعران بیگانه به فارسی برمی گرداند، به حضور 
شاعرانه اش پیش از دیگر فعالیت ها پی می بریم، شاید شانه  به شانه ی فعالیت های سیاسی که در آن سال ها، هیچ کس را از آن نه گزیری و 
نه گریزی. اما شاعری، گونه ای فراغت ذهنی می خواهد و با چند گونه فعالیت  پرشتاب و تنش روزانه سازگاری ندارد. به گواه تاریخ ادبیات و 
باالخص تاریخ معاصر، شاعرانی که عالوه برشاعری، دست به فعالیت های گسترده ی دیگر زده اند، یا شعر را از دست داده اند یا کارهای دیگر را. 
کاشیگر دارالترجمه داشت و در سفارت فرانسه هم مترجم رسمی بود. در ساعاتی از روز خانه و یا دفترش مملو از دوستان و جوانانی بود که به 
کار نوشتن یا ترجمه روی آورده بودند و از او یاری می خواستند. به جز این ها ساعات متمادی پشت دستگاه کامپیوتر می نشست و جست وجو 
می کرد. این فعالیت ها مجالی و فراغتی برای شعر باقی نمی گذاشتند. چنین بود که کاشیگر شعر را هم چون دیگر فعالیت ها جدی نگرفت و 

شاید ترجمه ی شعر، به گونه ای جانشین آن خواست باطنی شد که با نوع زیست او، امکان بروز متعالی پیدا نمی کرد.
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هرچند کاشیگر گزیده پسند بود و میل و گرایش بازار چندان در او اثر نمی کرد. به 
این دلیل در کارنامه ی ترجمه ی شعر او، ابر شلوارپوش، شاهکار مایاکوفسکی شاعر روس 
می درخشد. عالقه ی دیگر او، عالوه برشعر، ترجمه ی آثار خالقه ی ادبی بود و شاید در این 
میان برگردان کرگدن اثر اوژن یونسکو بیش از دیگر ترجمه های او مطمح نظر باشد، با 
این که پیش از او دو ترجمه ی دیگر از این اثر به بازار آمده بود. ترجمه های جالل آل احمد 
و پری صابری، اما ترجمه ی او موثق تر و قابل اعتمادتر است. آل احمد چندان تسلطی به 
زبان فرانسه نداشت و هم چون خیل کسانی که زبان را پیش خود می آموزند، ظرایف و 
نکته ها و پیچ وتاب های زبانی را درنمی یابند. به این دلیل تمامی آثاری که آل احمد به 
فارسی برگرداند، اصالت آن ها محل تردید است. پری صابری بیش تر به امکانات نمایشی 
توجه دارد. علت اقدام کاشیگر در ترجمه ی این اثر، نگاه او به نقد ترجمه است، چراکه او 
باور داشت بهترین نقد ترجمه ای، ترجمه ی مجدد است. البته این دیدگاه منوط به نقد 
ترجمه ی سابق است، وگرنه به دلیل عدم پایبندی دولت ایران به کنوانسیون کپی رایت، 

امروزه شاهد ترجمه های مجدِد در اکثر موارد معیوبیم.
شاید یکی از مواردی که کاشیگر چندان به آن پایبند نبود و اکثراً به کار او آسیب 
می رساند، آسان گیری در انتخاب ناشر بود، به خصوص آن جا که پای ترجمه ی مجدد یا 
برگردان همزمان اثری با مترجم های نامداری پیش می آمد. این امر در ترجمه  و چاپ 
کتاب ریخت شناسی قصه های پریان، اثر والدیمیر پراپ، خود را به خوبی نشان داد. 
ترجمه ی کاشیگر از این کتاب را ناشر گمنامی روانه ی بازار کرد، حال آن که ترجمه ی 
دیگر به قلم دکتر فریدون بدره ای را ناشر سرشناسی منتشر کرد. هم دکتر بدره ای در میان 
اهل کتاب شناخته شده بود و هم ناشرش در توزیع کتاب کوشش بیش تری داشت، از این 
رو ترجمه ی کاشیگر در سایه ماند. این بی دغدغگی در انتخاب ناشر و توجه تام و تمام به 
دوستی ها، در توجه به دیگر آثار او نیز مؤثر بود. شاید تنها اثری که در این میانه کم تر آسیب 
دید، منظومه ی ابر شلوارپوش بود. این اثر را انتشارات آرست به مدیریت منصور کوشان به 
بازار فرستاد، درست زمانی که ناشرش مجله ی تکاپو را منتشر می کرد. کوشان هنر بزرگی 
در جا انداختن مجله و گردآوردن آدم ها با سالیق گوناگون داشت و به این دلیل مجله 
یا کتابی که منتشر می کرد، خیلی زود دیده می شد. هیچ اثری از کاشیگر این شانس را 
نداشت که چون ابر شلوارپوش، به محض انتشار در معرض دید باشد. شاید تکنیک های 
کودتا درست نقطه  ی مقابل ابر شلوارپوش بود، کتاب به گونه ای عرضه شد که بسیاری 
گمان می کردند اثری است در عرصه ی علوم سیاسی و در مبحث کودتا و کم تر کسی پی 

برد کاشیگر رمان ترجمه کرده است.
کاشیگر هم چون بسیاری از فرانسه دان های ایرانی که به ترجمه ی آثار ادبی روی 
می  آورند، شیفته ی نظریه های ادبی بود و در این میان تودوروف بیش تر توجه او را 
برانگیخت. او به قول خودش باید ده ها کتاب می خواند که هیچ یک از آن ها را ترجمه 
نمی کرد. شاید از میان آن ده ها کتاب، یک یا چند مقاله برمی گزید و به فارسی برمی گرداند. 
سفارش ناشران را نمی پذیرفت، حال آن که دیگران چنین زحمتی به خود نمی دادند. از 
خوانده های او یا دیگران سود می بردند و کتابی را که خوانده یا حتا نخوانده بودند، ترجمه 

می کردند و غالباً به سفارش ناشر. نظریه پردازها عمدتاً شهرت داشتند، 
از موریس بالنشو گرفته تا تودوروف یا کریستوا یا حتا جناح چپ مانند 
لوکاچ یا لوسین گلدمن. در این میانه کاشیگر که خود یاریگر آن ها 
بود و حتا خود کتاب را در اختیار آن ها گذاشته بود، مهجور ماند و در 
حاشیه قرار گرفت و مقاله هایی که او با وسواس به فارسی برگردانده 
بود، با جمع آوری مجله از کیوسک، گمنام و ناشناخته و بی سپاس 
می ماندند، مگر در میان اندک عالقه مندان به مباحث نظری نقد ادبی.

بحث درباب ترجمه های رسمی او و بازتاب آن ها شاید در این 
مقوله نگنجد. اما همین کافی است که میزان تسلط او به فرانسه را 
نشان می دهد. وقتی ترجمه ی مذاکرات لوران فابیوس، وزیر خارجه ی 
فرانسه را به عهده می گیرد یا مترجم رسمی سفیر فرانسه در تهران 
می شود. هرچند اهل ادب باید با دریغ به این مسأله نگاه کنند که 
فرصت اندک او صرف کاری می شد که به ادبیات و هنر ربطی نداشت، 
هم در ترجمه برای سفارت فرانسه و هم در دارالترجمه که پای نان و 

آب زندگی در میان بود.
یا  در خانه  بود که  او، محافلی  فعالیت  تأثیرگذارترین  شاید 
دارالترجمه اش به راه می انداخت، جایی که دوستداران ترجمه یا 
نوشتن جمع می شدند. من می شناسم چند تنی را که در این محافل  
شرکت می کردند و به تشویق او و حتا یاری اش دست به ترجمه زدند 
و امروز اسم و شهرتی، حتا بیش از او در میان اهل کتاب پیدا کرده اند. 
این گونه محافل به ویژه در تهران کم نیستند، اما در اکثر موارد بدل 
می شوند به دورهمی و گپ وگفت حاشیه ای و از آن رو که میداندار 
پرمایه یا خوب خوانده ای در آن ها نیست، خیلی زود از هم می پاشند. 
امروزه به مدد گسترش کافه ها در تهران که گویا تعدادشان به بیش 
از سه هزار رسیده و درصدی از آن ها کافه کتاب است، محافلی پیدا 
شده، اما مکان کافه ها نمی تواند جای محافل خانگی یا دفاتر را بگیرد، 
چراکه مشتری های گوناگون و گاه بی عالقه به ادبیات هم حضور 
دارند و از طرفی فضا بسیار محقر است. کاشیگر در اداره ی محافلش 
خستگی ناپذیر بود. محافلی که سودش بیش تر نصیب دیگران شد 
و زحمت و صرف وقتش برای او ماند. اما در نگاه کسانی که او را 
می شناختند، خدمتی بود به ادبیات و کم تر کسی این همه وقت صرف 
دیگران کرد. کاشیگر آن گونه زیست که خود می خواست، شاید چندی 
و میزان زندگی باب طبع او نبود و به چونی و چه گونگی آن فکر 
می کرد. امروزه کاشیگر در میان اهل ادب نیست، اما بی تردید عدم 

حضورش بیش تر به چشم می آید. یادش گرامی.
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sur les sciences politiques et bien moins nom-
breux furent ceux qui remarquèrent que c’était 
seulement un roman traduit par Kashigar. 

Comme la plupart des Iraniens qui maîtrisent 
le français et qui traduisent des œuvres littéraires 
françaises en persan, Kashigar était fasciné par 
les théories littéraires, et sur ce terrain Todorov 
avait suscité son intérêt. Il disait lui-même qu’il 
devait lire des dizaines de livres dont il n’en tra-
duisait aucun. Parmi ces dizaines de livres, il n’en 
choisissait, peut-être, qu’un ou plusieurs articles 
afin de les traduire en persan. 

Il n’acceptait pas les commandes d’éditeurs, 
alors que d’autres ne prenaient pas la peine d’un 
tel effort : ils profitaient de ses lectures ou bien 
choisissaient les livres conseillés par les autres 
et traduisaient ceux qu’ils avaient lus ou même 
qu’ils n’avaient quelques fois pas lu ; le plus sou-
vent sur commande de l’éditeur. Dans ce temps, 
quelques théoriciens étaient particulièrement 
connus, comme Maurice Blanchot, Todorov 
ou Kristeva ou même des gauchistes comme 
Lukács ou Lucien Goldmann. Dans ce contexte, 
Kashigar qui aidait ces traducteurs et même leur 
donnait les livres, est resté inconnu et margina-
lisé. Les articles qu’il traduisait de manière per-
fectionniste en persan demeuraient inconnus et 
sans reconnaissance suite au ramassage des ma-
gazines des kiosques à journaux, sauf  chez un 
nombre limité qui s’intéressait aux débats théo-
riques sur la critique littéraire.

Faute de place, on ne pourrait traiter ici de 
ses traductions assermentées et de leur réflexion 
qui montrent très bien le degré de sa maîtrise du 
français. Il suffit de mentionner quelques colla-
borations : traducteur officiel de l’ambassade de 
France à Téhéran, il avait en charge la traduction 
des négociations entre Laurent Fabius, le mi-
nistre des affaires étrangères français et l’homo-
logue iranien. Cependant, les littéraires doivent 
regretter que son temps limité fût consacré à un 

travail sans rapport avec la littérature et l’art ; le travail de tra-
duction à l’ambassade de France et celui dans son bureau de 
traduction officielle où il devait gagner sa vie.

L’activité la plus influente fût celle des cénacles que Kashi-
gar organisait chez lui ou dans son bureau de traduction, là où 
les amoureux de la traduction ou de l’écriture se rassemblaient. 
Je connais certains participants à ces cénacles que Kashigar 
encourageait à traduire et même aidait, et aujourd’hui ceux-ci 
ont acquis un nom et une réputation encore plus importante 
que lui-même dans le monde littéraire. Surtout à Téhéran, le 
nombre de ces types de cénacle n’est pas limité, mais dans la 
plupart des cas, ils se transforment en réunions amicales pour 
y partager des conversations marginales et enfin l’absence 
d’un grand précurseur savant ou un grand lecteur littéraire les 
pousse à s’effondrer prématurément. Aujourd’hui, à Téhéran, 
grâce à l’expansion des coffee shops dont le nombre s’élève 
à plus de trois mille établissements, parmi lesquels il y a des « 
cafés-livres », on peut trouver des cénacles, mais ils ne sont pas 
comparables à ceux organisés dans les bureaux ou les maisons 
des précurseurs puisque fréquentés par divers clients qui ne 
s’intéressent pas nécessairement à la littérature. D’autre part, 
l’espace de ces cafés est très réduit pour des réunions impor-
tantes. Kashigar organisait infatigablement les cénacles dont 
les grands profits allaient aux autres, qui prenaient beaucoup 
de son temps et monopolisaient ses efforts. Mais aux yeux de 
ceux qui le connaissent, il servait la littérature. Cependant rares 
sont ceux qui consacrent autant de temps à leurs semblables.

Kashigar a vécu comme il l’a voulu. Peut-être, n’appré-
ciait-il pas la quantité et la qualité de son existence, mais selon 
un ami, il a bien vécu, bien bu et bien fumé... Aujourd’hui, 
Kashigar n’est plus avec les amis et les partisans de la littéra-
ture, mais son absence saute aux yeux plus que du temps où il 
était présent. Et son souvenir restera, sans aucun doute, pour 
toujours, dans le monde littéraire d’Iran. 

Que sa mémoire soit honorée. 
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Mais la poétique exige une sorte de sérénité mentale et ne 
s’accorde pas avec différents travaux hâtifs et les tensions de 
la vie quotidienne. Sur le témoignage de l’histoire littéraire, et 
surtout l’histoire contemporaine, les poètes engagés dans de 
vastes activités en sus de la poésie, ont perdu soit la poésie, soit 
les autres activités en question.

Directeur d’un bureau de traduction officielle, Kashigar 
était aussi un traducteur assermenté à l’ambassade de France 
en Iran. A certaines heures de la journée, sa maison ou son 
bureau étaient remplis d’amis et de jeunes qui s’étaient enga-
gés dans l’écriture ou la traduction et venaient lui demander 
assistance. En dehors de ces périodes, il faisait de la recherche 
et travaillait des heures derrière son ordinateur. Ces activités 
ne laissaient pas de place à la poésie. C’est ainsi que Kashigar 
ne prenait pas la poésie au sérieux comme il le faisait pour ses 
autres activités, et la traduction de la poésie peut-être a fini par 
remplacer une volonté intérieure qui, avec son genre de vie, ne 
pouvait trouver une forme transcendante. Bien que kashigar 
était d’un tempérament sélectif  et que la tendance du marché 
n’avait pas de prise sur lui. C’est pour cette raison que la tra-
duction de Nuage en pantalon, le chef-d’œuvre du poète russe 
Mayakovsky, brille dans son travail de traducteur de poésies.

En plus de la poésie, son autre intérêt portait sur la traduc-
tion des chefs-d’œuvre littéraires. Parmi ses travaux, on peut 
mentionner la traduction du Rhinocéros d’Eugène Ionesco 
qui serait la meilleure traduction de cette œuvre : bien qu’avant 
lui, la traduction de Jalal Al-e-Ahmad et celle de Pari Saberi 
ont été publiées dans le marché du livre en Iran, mais la tra-
duction de Kkashigar est plus crédible et plus fidèle. Comme 
tous ceux qui apprennent une langue par eux-mêmes, et qui 
n’en maîtrisent pas les subtilités et les nuances, Al-e-Ahmad ne 
maîtrisait pas très bien le français. Pour cette raison, la qualité 
de toutes les traductions en persan d’Al-e-Ahmad est sujette à 
caution. D’autre part, Pari Saberi est plus attentive aux carac-
téristiques théâtrales. 

La raison qui a poussé Kashigar à traduire cette œuvre 
vient de son regard sur la critique de traduction : selon lui, la 
meilleure critique d’une traduction est effective une fois que 
le travail de traduction a été refait. Bien entendu, ce point de 
vue se justifie pour la critique des traductions précédentes des 
œuvres littéraires. Aujourd’hui, en raison du non-respect de 

la Convention des droits d’auteur (copyright) en 
Iran, on compte, en général, plusieurs traduc-
tions différentes d’une même œuvre.

Le choix à la légère de l’éditeur, surtout 
quand il s’agissait d’une nouvelle traduction 
ou des traductions réalisées par quelques tra-
ducteurs connus dans une même période, était 
peut-être un des domaines dont Kashigar ne 
respectait pas les normes et son travail était par 
conséquent dévalorisé par cette inattention. Cela 
était très manifeste dans la traduction et la publi-
cation du livre Morphologie des Contes de fées 
(Morphology of  Fairy Tales), de Vladimir Pro-
pp. Le livre traduit par Kashigar a été présenté 
au marché par un éditeur inconnu, tandis que 
l’autre traduction effectuée par le Dr Fereydoun 
Badrei a été publiée par un éditeur célèbre. Le 
Dr. Badrei, lui-même, était connu dans le monde 
littéraire iranien, et son éditeur était beaucoup 
plus actif  pour distribuer le livre, de sorte que 
la traduction de kashigar est demeurée dans 
l’ombre.

Cette insouciance à choisir l’éditeur et tout 
son intérêt porté aux amis influençaient aussi 
le sort de ses autres œuvres. Dans ce contexte, 
l’œuvre la moins endommagée fut peut-être le 
Nuage en pantalon. Ce travail a été commercia-
lisé par les éditions Arrest, sous la direction de 
Mansour Koushan, au moment même où son 
éditeur publiait la revue Takapou. Koushan di-
rigeait talentueusement cette revue en rassem-
blant des gens aux goûts variés, et à cause de 
cela, la revue ou le livre qu’il avait publié, fut bien 
présenté en vitrine. Aucun travail de Kashigar 
n’avait connu cette chance de bénéficier d’une 
visibilité en peu de temps, à part le Nuage en 
pantalon. On pourrait dire que la traduction de 
Technique du coup d’État de Curzio Malaparte 
était à l’opposé de celle de Nuage en pantalon. 
Quand le livre fut présenté, beaucoup pensèrent 
avoir affaire à un ouvrage sur un coup d’état et 
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Media Kashigar et le bilan de sa vie
Mohammad GhasemZadeh
Traduit par Rozita ILani

J’ai rencontré le nom de Media Kashigar pour la première fois dans une revue intitulée Bidaran, 
publiée pendant les premières années qui ont suivi la révolution islamique d’Iran. Une revue de gauche 
avec laquelle collaboraient de nombreux personnages célèbres ou certains autres nouvellement entrés 
dans le monde littéraire. Ce journal et d’autres similaires ont été retirés du circuit par la suite. Ma pre-
mière rencontre avec Media a eu lieu dans le bureau du magazine Gordon dont Abbasse Maroufi était 
le directeur et Mansour Kushan, le rédacteur en chef. Elle s’est répétée plusieurs fois par la suite dans le 
bureau de la revue Takapou. Dans le contexte du Prix Yalda, nous nous sommes relayés l’un l’autre en 
quelque sorte : secrétaire pendant la première et la deuxième édition de ce prix, je m’en suis retiré pour 
une raison quelconque après la deuxième. La troisième édition a été gérée par Media Kashigar.

Maintenant que  Media n’est plus parmi nous, il est plus facile de traiter son influence et ses travaux 
car le dossier de son activité est clos désormais. Poète, écrivain, traducteur littéraire ainsi que traducteur 
assermenté, il était également un homme de lettres érudit. En observant son bilan d’activité, loin du 
contexte des amitiés ou des hostilités, 

l’on trouve peut-être qu’il n’y aurait aucun travail qui mérite de quelqu’un qui avait bien étudié pen-
dant trente et quelques années. Dans la revue Bidaran, il publiait ses poèmes ainsi que ceux des poètes 
étrangers qu’il traduisait en persan. C’est ainsi que Media était avant tout un poète, ou l’on dirait peut-
être, un poète engagé ; car ses activités poétiques évoluaient en même temps que des activités politiques 
auxquelles personne ne pouvait échapper au cours de ces années-là.


