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| فهرست فیلم های حاضر در پنجاه وهفتمین دوره »هفته منتقدین کن«؛ یکی از بخش های موازی جشنواره فرهنگ و هنر

کن ۲۰۱۸ معرفی شدند. این فیلم که مختص فیلم های اول و دوم کارگردانان از سراسر جهان است امسال با نمایش 
درام »حیات وحش« به کارگردانی »پل دانو« با بازی »جک جیلنهال« و »کری مولیگان« افتتاح خواهد شد.

»زخم«بابازیلیالاوتادیاینبار
ازآیفیلم

| مجموعه تلویزیونی پلیسی » زخم « از امروز سه  شنبه بیست و هشتم 
فروردین از شبکه آی  فیلم فارسی پخش می شود .

به گزارش کائنات و به نقل از روابط  عمومی شبکه آی  فیلم ، مجموعه تلویزیونی 
پلیسی » زخم « به کارگردانی مسعود آب  پرور و تهیه کنندگی محسن علی  اکبری ، محصول سال یک هزار 

سیصد و نود وسه  است که اولین  بار از شبکه سه سیما به  نمایش گذاشته شد. 
داستان مجموعه تلویزیونی پلیسی » زخم « به قلم سعید رحمانی ، درباره سروان الهام پویا با ) بازی لیال 
اوتادی ( اســت که دانش آموخته روان شناسی و فارغ  التحصیل دانشکده افســری بوده و به عنوان مشاور 
و مدد کار در کالنتری ۱۳۲ مشــغول به کار می شود . ســروان الهام پویا با ) بازی لیال اوتادی ( که به  خاطر 
انتخاب چنین شغلی با پدرش دچار مشکل است ، حاال در مواجهه با چالش  های اجتماعی درگیر معضالت و 
مشکالت بزرگ  تری می شود .لیال  اوتادی ، همایون ارشادی ، محمد صادقی ، انوشیروان ارجمند ، امیر نوری 
، برزو ارجمند ، فقیه سلطانی ، جمشید جهانزاده ، مهرداد ضیایی و امیرحسین آرمان از بازیگران این سریال  
اند .مجموعه تلویزیونی پلیسی » زخم « به کارگردانی مسعود آب  پرور و تهیه کنندگی محسن علی  اکبری 
از امروز سه  شنبه  بیست و هشتم هر روز ساعت ۱۹:۰۰روی آنتن کانال فارسی آی  فیلم قرار می گیرد و باز 

پخش آن نیز در ساعت  های ۰۳:۰۰ و ۱۱:۰۰ روز  بعد خواهد بود .

برنامه»هفت«سینماییهیسپان
بااجرایپابلوایگلسیاس

| تحلیل و بررسی سریال ها و فیلم های هالیوودی در برنامه » Spoilers « با 
اجرای پابلو ایگلسیاس ، مجری شناخته شده اسپانیایی به زودی روانه آنتن هیسپان تی 
وی خواهد شد .به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شبکه هیسپان تی وی ، به 

زودی برنامه ای با موضوع تحلیل سیا ست های پشت پرده فیلم ها و سریال های هالیوودی به آنتن پخش این شبکه 
اسپانیایی زبان اضافه خواهد شد .برنامه » Spoilers « با اجرای پابلو ایگلسیاس ، مجری شناخته شده اسپانیایی 
که در مادرید تهیه و تولید می شــود ، برنامه ای گفت و گو محور و استودیویی است که مجری به همراه چهار نفر 
تحلیل گر و کارشناس با پخش قسمت هایی از فیلم و یا سریال مورد نظر ، تحلیل های خود را ارائه می کنند. برنامه 
» Spoilers « با اجرای پابلو ایگلسیاس ، مجری شناخته شده اسپانیایی که هر دو هفته یک بار تولید و پخش 
خواهد شــد ، قصد دارد سریال ها یی را که در غرب و آمریکا تولید می شوند و دارای پیام هایی هستند که ممکن 
است از دید مخاطب عام پنهان بمانند را موشــکافی و تحلیل کرده و برای مخاطبان خود توضیح دهند . » اسالم 
هراسی « ، » اشاعه خشونت  و استفاده از اسلحه « ، » مواد مخدر « و ... از جمله موضوعاتی هستند که ممکن است 
به دلیل تکرار نمایش آن برای مخاطب عادی شده و یا در الیه های دوم فیلم به آن اشاره شده که از دید او پنهان 
مانده است. برنامه » Spoilers « با اجرای پابلو ایگلسیاس ، مجری شناخته شده اسپانیایی که مراحل نهایی تولید 

خود را پشت سر می گذارد ، احتماال تا کمتر از یک ماه دیگر پخش خود را شروع کند.

نگاهیبهرفتارهایغیرانسانیبامسافران
»قطارحیوان«درپرستیوی

 to  the streets ( » مستند » به خیابان ها بریزید : قطار حیوان |
the  Bestia train : ( به انعکاس رفتار های غیر انســانی و توهین آمیز با 
مهاجران در آمریکا می پردازد . به گــزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی 

 to  the streets : ( » شبکه پرس تی وی ، این مجموعه مستند » به خیابان ها بریزید : قطار حیوان
the  Bestia train (که به بیان شرایط زندگی مهاجران کشورهای آمریکای التین در نقاط مختلف 
ایاالت متحده آمریکا اشاره دارد ، محصول شبکه هیسپان تی وی است و رونی کورولو تهیه کنندگی آن را 
 to  the streets ( » بر عهده دارد . اپیزود »قطار حیوان« مستند » به خیابان ها بریزید : قطار حیوان
the  Bestia train : (،  قطاری را نشان می دهد که مهاجران از آن برای رسیدن به آمریکا استفاده 
می کنند و در سفر با این قطار انواع برخورد ها و رفتار های توهین آمیز را تجربه می کنند . مستند » به 
خیابان ها بریزید : قطار حیوان « ) to  the streets : the  Bestia train (امروز سه شنبه بیست 
و هشتم فروردین ساعت ۰۸:۰۰  به مدت ۲7 دقیقه از شبکه پرس تی وی پخش می شود و تکرار آن سه 
شنبه بیست و هشتم فروردین ساعت ۰۰:۰۳ بامداد ، چهارشنبه بیست و نهم فروردین ساعت ۱۸:۰۰ ، 
جمعه سی و یکم فروردین ساعت ۱۳:۰۰ و شنبه اول اردیبهشت ساعت ۰4:۰۰ روی آنتن خواهد رفت. 

| آبتین گلکار می گوید: چند سالی است اتفاق عجیبی 
در ادبیات رخ نداده اســت.این مترجم دربــاره ارزیابی اش از 
وضعیت ادبیات در ســالی که گذشــت، اظهار کرد: تغییری 
در ادبیات احســاس نکرده  و اتفاقات عجیبی در حوزه ادبیات 
ندیده ام. البته چند ســالی است که شــاهد تغییر در ادبیات 
نبوده ایم. علت این مسئله چیزهای مختلفی می تواند باشد؛ از 
سانسور بگیرید تا جایزه های ادبی که برگزار می شود و خوب 
نیســت، حمایت های دولتی که انجام می شود و خوب نیست، 

حمایت ها از ناشران که به درستی انجام نمی شود.
او افزود: برای این که تحولــی در ادبیات رخ دهد دولت و یا 
نهادهای بزرگ باید اقداماتی انجام دهند. یکی از مسائلی که 
وجود دارد ناکارآمدی نهادهای دولتی است که نمی دانند باید 

چه کاری انجام دهند. مثال مســئله ای که مطرح می شود این 
اســت که ادبیات ایران باید جهانی شود و برای جهانی شدن 
دولــت باید از ترجمه آثــار به زبان های دیگــر حمایت کند، 
این حمایت ها صــورت می گیرد اما چیزی کــه در عمل رخ 
می دهد این اســت که آثاری که برای ترجمه انتخاب می شود 
حتی جذابیتی بــرای مخاطب ایرانی نــدارد. این کتاب ها یا 
ایدئولوژیک اند یا براساس نویسنده شان انتخاب می شوند و آثار 
ارزشمندی نیستند. نتیجه مشخص است؛ پولی خرج می شود 
و به نتیجه ای نمی رسد، و  هیچ جای دنیا ادبیات ایران را با آن 

آثار نمی شناسند. 
او سپس بیان کرد:  همچنین برای تحول در ادبیات نهادهای 
خصوصی باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند، که اگر دولت 

جلویش را نگیرد کمک دیگری هم بــه آن ها نمی کند. آن ها 
معموال در تشریفات اداری گیر می کنند و  عمال جلو کارشان 
گرفته می شود. با شکل و شمایل فعلی هیچ موفقیتی در عرصه 

بین المللی نخواهیم داشت.  
آبتین گلکار بــا بیان این کــه جایزه های ادبــی می توانند 
تأثیرگذار باشــند، گفت: مشــکلی که وجود دارد این اســت 
که برخی جوایز آثاری را انتخــاب کرده اند که در اکثر مواقع 
آثار خوبی نبوده اســت و این باعث شــده مخاطب نسبت به 
جایزه هــای ادبی بی اعتماد شــود. کافی اســت یک انتخاب 
نادرست در یکی از جایزه ها اتفاق بیفتد. این مسئله جایزه های 
خوشنام را هم تحت تأثیر قرار می دهد.  هفت هشت سال پیش 
جایزه های ادبی  نقش مهمی در فروش و دیده شــدن کتاب 

داشتند اما این تأثیر را از دست داده اند؛ مثال می گویند فالن 
کتاب برنده جایزه شده است دلیل نمی شود که خواننده آن را 

بپسندد و دنبال کند.
این مترجم دربــاره بهترین و بدترین خبــری که در حوزه 
ادبیات در سال ۱۳۹۶ شــنیده اســت، گفت:  بهترین خبر 
انتشار کتاب های خوب بود، مثال »تصحیح مثنوی معنوی«  
محمدعلی موحد و  بدترین خبر هم مربوط اســت به افزایش 
ناشرانی که کارشــان دزدیدن کتاب های مترجمان، ناشران و 

نویسنده های دیگر است، که این موضوع نگران کننده است. 
گلکار در پایان، کتاب »بینوایــان« ویکتور هوگو  با ترجمه 
کیومرث پارسای و نمایشنامه »محاکمه اسپینوزا« دیوید آیوز 

با ترجمه علی فردوسی  را برای مطالعه پیشنهاد کرد.

| ساالر عقیلی، علیرضا قربانی و فریدون شهبازیان سه هنرمندی هستند که در 
تولید سه سرود تیم ملی فوتبال در جام جهانی روسیه مشارکت دارند.

علی اکبر صفــی پور )مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنــری رودکی( و مهدی تاج )رییس 
فدراسیون فوتبال( طی یک نشست رسانه ای که بعدازظهر روز دوشنبه )۲7 فروردین( در 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، ضمن معرفی آهنگساز و خواننده 
ســرود تیم ملی در جام جهانی برنامه های فرهنگی تیم ملی فوتبال کشــورمان در این 

رویداد را تشریح کردند.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در ابتدای این نشست بیان کرد: این کار اتفاق 
بزرگی اســت که قرار است خرداد ماه امســال کلید بخورد و من از مجموعه فدراسیون 
فوتبال کشورمان تشــکر می کنم که افتخار خوبی را برای کشــورمان رقم زدند. به هر 
صورت دی ماه امسال بود که با فدراسیون تفاهم نامه ای را برای ساخت سرود تیم ملی 
کشورمان منعقد کردیم. این اتفاق هم از آنجا رقم خورد که با توجه به ساخت سرودهای 
مختلف برای تیم ملی فوتبال کشورها در آستانه جام جهانی ما تصمیم گرفتیم که چنین 

پروژه ای را آغاز کنیم.
وی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون فعالیت های بنیاد فرهنگی هنری رودکی گفت: اگر 
این اتفاق امروز رقم خورده نتیجه زحمت و تالش کارکنان مجموعه بنیاد و فدراسیون 
فوتبال است که خوشبختانه امروز برای شما عزیزان اطالع رسانی می شود. ما برای ساخت 
سرود تیم ملی فوتبال کشورمان روی موضوع »سرود ایرانی« تاکید زیادی داشتیم لذا بر 
این اساس طی جمع بندی و مشورتی که اتفاق افتاد منجر به ساخت اثری شد که به طور 
کامل مبتنی بر ارائه یک محصول ایرانی است. البته از روز اول ما تصمیم داشتیم عالوه بر 
ساخت یک سرود قطعات دیگری را نیز تولید کنیم که بتوانم از حالت تک تولیدی خارج 
شود. بر همین اساس اولین کاری که تولید شد با شعری از احسان افشاری آهنگسازی 
بابک زرین و خوانندگی ساالر عقیلی شکل گرفت که این روزها نیز در حال اتمام است. 
دومین کار هم با شعری از ساعد باقری، آهنگسازی شهرداد روحانی و خوانندگی علیرضا 

قربانی است که هر دو این اثر با رهبری شهرداد روحانی تولید می شود.
صفی پــور افــزود: ســومین کاری که قرار اســت تولید شــود مربوط بــه اثری به 
آهنگسازی فریدون شهبازیان و شعر عبدالجبار کاکایی است که درباره این اثر خواننده 

بعد از پایان کار معرفی می شود.
مدیرعامل بنیاد رودکی تاکید کرد: بنیاد رودکی ماموریتی برای تولید موسیقی پاپ 
ندارد، بنابراین آنچه برای ما مهم است تولید آثاری در حوزه موسیقی ارکسترال با تمی 
ایرانی اســت که امیدوارم مخاطبان از شــنیدن آن لذت الزم را ببرند. ما دوست داریم 
قطعه ای تولید شود که اوال روحیه حماسی داشته باشد و دوما مخاطبان نیز بعد از شنیدن 
آن را تکرار کنند. البته طی تفاهم نامه ای که به امضا رسیده این قطعات طبق تاریخی که 
در روزهای آینده اعالم می شود با حضور بازیکنان تیم ملی فوتبال رونمایی خواهد شد.

صفی پور توضیح داد: ما ضمن تولید این کارهای موسیقایی تصمیم گرفتیم که غیر از 
اجرای این برنامه به مناسبت جام جهانی شرایطی را فراهم کنیم که مقدمات برگزاری 
سه شــب هنری در شــهرهایی که تیم ملی فوتبال در آنجا برنامه دارد، فراهم شود که 
طی این برنامه اجرای زنده قطعات در شــهرهای سن پترزبورگ، سال اصلی کنسرواتور 
چایکوفسکی مسکو و شهر کازان انجام خواهد گرفت. در این زمینه مقدمات کار فراهم 
شده و امیدوارم شب های به یاد ماندنی هم در شهرهای یاد شده داشته باشیم. ما دوست 
داشتیم در شهر ســوم بازی تیم ملی نیز برنامه داشته باشــیم که متاسفانه این شهر از 

امکانات خوبی برای اجرا برخوردار نبود.
مدیرعامــل بنیاد رودکی با اشــاره به اینکه چنیــن پروژه ای برای اولین بار توســط 
ارکسترهای دولتی برای تیم های ملی انجام می گیرد، تصریح کرد: استتباط بنده چنین 
است که کار انجام شــده با این دو خواننده کار خوب، دسته اول و مهمی خواهد بود که 
با هماهنگی شورای راهبردی بخش فرهنگ در فدراسیون فوتبال شاهد اتفاقات خوبی 

در این عرصه خواهیم بود.
وی گفــت: به هر حال من معتقــدم کار بزرگ هزینه بزرگــی می خواهد لذا من فکر 

می کنم که امســال کار مهمی در حال انجام اســت چون از کارهایی که راحت تر است 
بسیار دشوارتر است. شــاید خیلی از قطعاتی که می خواهد تولید شود نیازی به حمایت 
فدراسیون نداشته باشد اما اگر می بینید که ما به سراغ کار ارکسترال رفتیم به طور حتم 
این نیازمند پشتیبانی است که توسط هر دو مجموعه انجام گرفته است و این اتفاق در 
چنین سطح با حمایت های انجام گرفته خروجی ارزشمند خواهد داشت. همه هنرمندانی 
که در این پروژه حضور دارند خوانندگان و هنرمندان به روزی هستند که در همین چند 

هفته گذشته در رویدادهای خارجی حضور داشته اند.
مهدی تاج )رییس فدراســیون فوتبال( نیز در این نشست گفت: ما برای جام جهانی 
مجموعه برنامه هایی داریم که یکسری از این برنامه ها مربوط به ستاد فرهنگی است که 
در این مورد جلسات مختلفی برگزار شده است. در این ستاد تمامی دستگاه های اجرایی 
اعم از وزات امور خارجه، وزارت ارشاد، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و وزارت ورزش 
حضور دارند که ستاد راهبردی تیم ملی فوتبال در جام جهانی را هدایت می کنند. ما در 
کارهای فرهنگی نیز کارهایی انجام دادیم که حوزه فرش دستباف، مچ بند، نصب برچسب 

در خودروهای مردم به عنوان یار دوازدهم ازجمله این فعالیت هاست.
تاج خاطرنشــان کرد: در کنار این موضوعات ساخت دو قطعه موسیقایی و یک کلیپ 

فاخر نیز قرار دارد که در این حوزه بنیاد رودکی در کنار ما حضور دارند.
رییس فدراســیون فوتبال تصریح کرد: البته همه هنرمندان می توانند برای تیم ملی 
فوتبال کشورمان در جام جهانی آثاری را تولید کنند. اما این کاری که در ستاد فرهنگی 
جام جهانی فوتبال تشکیل شده کاری است که متعلق به ایران و ایرانی است و امیدوارم 

بتواند مورد توجه مخاطبان ایرانی و خارجی قرار گیرد.
رییس فدراســیون فوتبال تصریح کرد: البته همه هنرمندان می توانند برای تیم ملی 
فوتبال کشورمان در جام جهانی آثاری را تولید کنند. اما کاری که در ستاد فرهنگی جام 
جهانی فوتبال انجام می شود متعلق به ایران و ایرانی است و امیدوارم بتواند مورد توجه 

مخاطبان ایرانی و خارجی قرار گیرد.

رسانه

خبر

علیرضاقربانی
وساالرعقیلی
خوانندگانسرود
تیمملیفوتبال

ارزیابیادبیات
درسالیکهگذشت

اعالم فیلم های هفته منتقدین جشنواره کن

| منصور ضابطیان به اهمیت ســاختار برنامه ها در تلویزیون اشــاره و بیان کرد: 
اگر برنامه تلویزیونی ساختار درستی داشــته باشد، می تواند با هر فردی تنور خود را گرم 
نگه دارد و ســتاره تولید کند. به گزارش کائنات به نقل از ایسنا،این برنامه ساز با اشاره به 
حضور بازیگران در برنامه های تلویزیونی و تکراری شــدن برنامه هــا، گفت: به نظرم این 
مشکل از بازیگران و مهمانان برنامه ها نیست. به هر حال در همه جای دنیا تعداد افرادی 
که برای برنامه های تلویزیونی جذاب هستند، محدود اســت. در واقع مشکل از ساختار 
برنامه های ماست که شبیه بهم است. برنامه های تلویزیونی به ویژه گفت وگو محورها طرحی 

ندارند برای اینکه بدانند با هنرمندان چگونه صحبت کنند.
او ادامه داد: نمونه آن برنامه های سال تحویل در شبکه های مختلف است که بازیگرانی 

به عنوان مهمان از شــبکه ای به شبکه دیگر می روند و در همه برنامه ها یک گونه صحبت 
می کنند و به یکسری سواالت مشخص جواب می دهند که هیچکدام هم جذاب نیست. 
این در حالی است که می توان از بازیگران در جای درست خود و نقش دیگری استفاده کرد. 
ما به نوعی این کار را در رادیو هفت انجام دادیم و در برنامه رادیو شب هم انجام می دهیم.

این مجری به حضور متفاوت برخی بازیگران در برنامه های تلویزیونی اشاره و اظهار کرد:  
بازیگری که در فیلم اکشن یا کمدی بازی می کند، در برنامه های تلویزیونی ساختاری را 
می شکند و در نقش دیگری حضور پیدا می کند. برای مثال یک متن عاشقانه یا شعری را 
می خواند که کسی انتظار ندارد. همه این دوستان پتانسیل های مختلفی دارند، بنابراین 

می توان از استعدادهای دیگرشان هم استفاده کرد.

ضابطیان اضافه کرد: اگر برنامه تلویزیونی ســاختار درستی داشته باشد می تواند با هر 
کسی تنور خود را گرم نگه دارد و ستاره تولید کند. کارکرد بسیاری از برنامه های تلویزیونی 
در سراســر جهان این است که ستاره های خودشــان را تولید کنند و از ستاره های دیگر 
استفاده نکنند. برای همین یکی از کارهایی که در برنامه های تلویزیونی می توانیم انجام 
دهیم این است که افراد و استعدادهای جدید را بیابیم و ستاره های خودمان را ایجاد و از 

آن ها استفاده کنیم تا بتوانیم کمبود این نوع افراد را در برنامه ها جبران کنیم.
این تهیه کننــده برنامه های تلویزیونی با اشــاره به دریافت هدیــه برخی بازیگران از 
برنامه سازان بیان کرد: تعدادی از بازیگران برای حضور در برنامه ها هدیه دریافت می کنند 

و برخی از آن ها نیز هدیه ای نمی گیرند.

بازیگرانحقدارند
برایحضوردربرنامهها
دستمزدبگیرند

| نه ادبیات کــه هیچ کس و هیچ چیز قادر به 
حذف کامل مرزهــای جغرافیایی باالخص جغرافیایی 
فرهنگی و سیاسی نیســت و اگر توهم یکپارچه سازی 
هستی و جهان عملی شود، فرهنگ و زبانی فرمایشی و 
یکدست و سترون همه گیر خواهد شد و تنوع و تعامل 
فرهنگی که باعث رشد و بالندگی فرهنگ بشری اند، به 
تمامی نابود خواهد شد. به گزارش کائنات به نقل از ایلنا، 
زبان، جغرافیا، محتوا و نوع خوانش از انسان و جامعه چه 
جایگاهی در ادبیات تحت عنوان ادبیات اقلیت دارند؟ 

اساساً ادبیات اقلیت چه نقشی در سنت های عظیم ادبی 
بازی می کند؟ و اصالً زبان چه قابلیتی در ایجاد وحدت یا 
شکاف های ملی مخصوصاً در جغرافیایی مثل جغرافیای 
خاورمیانه دارد؟مسعود احمدی )شاعر، منتقد ادبی و 
مدرس پیشین فلســفه و ادبیات( ضمن پاسخ به این 
پرسش ها، از مصادیق قلمروزدایی در ادبیات و تاثیرش بر 
جغرافیای سیاسی گفته و اینکه یکپارچه سازی توده وار 

جوامع انسانی به این زودی ها محقق نخواهد شد.
 به نظر شما ادبیات اقلیت یا ادبیات خرد یا 

مینور نظر به کدام بخــش از ادبیات دارد: زبان، 
جغرافیا، محتوا و نوع خوانش آن از انسان و جامعه 
و نیز اقل یا اکثرنگری کارکترهای موجود در آن؟ 
در ضمن چنین ادبیاتی چه نقشی در سنت عظیم 
ادبی دارد، بر آ ن چه چیزهایی می افزاید یا احیانا 

سنت های حاکم بر آ ن را بر هم می زند؟
از آنجا که ادبیات یکی از مؤلفه های فرهنگ اســت 
و فرهنــگ در یکی از انواع بیانی متجلی می شــود، به 
گمانم منظــور حضرتعالی از »ادبیات ُخــرد«، ُخرده 

فرهنگ هاســت که ادبیات آن ها نیز در زبان متشکل 
و متعین می شــود. بد نیســت در این جا شــما را به 
تعریف نســبتا جامع روالن بارت از زبان که در کتاب 
»درجــه صفر نوشــتار« آمده و خانم شــیرین دخت 
دقیقیان زحمت ترجمه آن را بر عهده داشته اند، ارجاع 
دهم: »زبان نه بــه دلیل تعریف، و نــه گزینش، یک 
برون ذات اجتماعی اســت .... زیرا کل تاریخ با کمال و 
یکپارچگی همانندی با طبیعت پشت سر زبان ایستاده 
است.« بنابراین عالوه بر سیر تکامل تاریخی و اجتماعی، 
طبیعت یا همــان ویژگی های جغرافیایــی زادگاه و 
زیست بوم هر گروه یا جمعی از مردمان در شکل گیری 
زبان آنان نقشی اساسی دارد. در واقع طبیعت زادبوم و 
زیستگاه آنانی که در منطقه های خشک و کویری زندگی 
می کنند یا در مناطق پرطراوت و بارانی، روح و روان هایی 
که احساســات، عواطف، خلق  وخو و .... را نیز شــامل 
می شود، متفاوت و بعضاً متضاد دارند.به این ها »خانه 
زبان« هایدگر را بیفزائیم تا بیشتر به اهمیت فرهنگ 
که در زبان نمایان می شــود، پی ببریم. بنابراین اقوام 
گوناگونی که یک ملت را تشکیل می دهند، در باروری 
فرهنگ ملی؛ کم و بیش و گاه بســیار؛ نقش دارند، به 
عبارتی هر قومی عالوه بر سنت های همگانی یک ملت، 
سنت های فرهنگی ویژه یی دارد که از دل آن ها افسانه ها، 
اوسنه ها، ترانه ها و ... سر بر می کنند که ناگزیر بر وسعت 
و ژرفای فرهنگ ملی می افزایند و گاه موجب تغییراتی 

هرچند جزیی در مشترکات فرهنگ ملی می شوند.
 اگر زبان را قدرتمندترین عامل قلمروزدایی 
بدانیم که باعث اتصال فرد به هویت، سیاست و 
اجتماع می شود در این فضا، مشخصه زبانی که چه 
بســا به اختالف ها و ایجاد برخی شکاف ها در 
موضوعات آموزشی در کشورهای خاورمیانه دامن 
زده است، آیا می تواند انقالبی در ادبیات اقلیت 

ایجاد کند؟
بارها گفته و نوشــته ام که زبان برساخته یا برآمده از 
هرم قدرتی ست که بر مالکیت همه جانبه جنس مذکر 
حتی بر علم و هنر متکی ست. به همین روی دستور زبان 
تجویزی و مدرسی همه ملت ها و حتی اقوام کم و بیش 
بر ارکانی اســتوار است کهتراکس یونانی نزدیک به دو 
هزار و چند صد سال پیش آن را تدوین و تنظیم نموده 
است. ناگفته نماند که اغلب دستورنویسان جهان بی آنکه 
دســتور زبان تراکس را دیده باشند مبتنی بر ساخت 
همان هرم قدرت متمرکز مردانه و زبان مردساخت همان 
ارکان دستوری را بازنویسی و تعریف و توصیف کرده اند 

و این زبان مذکر جز با مشارکت همه جانبه زنان در همه 
امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی و در 
نهایت تدوین و تصویب قوانین و اداره جامعه تغییرناپذیر 
است. خوشبختانه با خودکار شدن تولید و حذف تدریخی 
کار عضله بنیاد و هم تولید و توزیع اطالعات به مثابه کاال 
رشد ناگزیر ذهنی زنان و مشــارکت آنان را در مواردی 
که آن ها را نام بــردم، اجتناب ناپذیر می کند و طبیعتاً 
این مشــارکت هرم قدرت مردانه را در هم می شکند و 
خواه ناخواه زبان به زبانی انســانی تر تبدیل می شود که 
زنان در شکل گیری آن مشارکت جدی دارند.حال اجازه 
بدهید پیش از پاسخ کامل به این پرسش جنابعالی اندکی 
به ملّت و ملّیت بپردازیم. در تمام جهان لزوما افراد یک 
ملت از تبار و قومی واحد نیستند. اما همه اقوام یک ملت 
از فرهنگی پیوستاری و ریشــه دار برخوردارند که مثال 
آن را »یونانیت« یا »ایرانیت« نامیده اند. روشــن است 
که همه اقوام ایرانی نیــز دارای باورهای دینی و آ ئینی 
واحد و ســنت های فرهنگی کامــاًل یگانه یی و الجرم 
زبانی یکتا نیستند اما همه این قوم ها عالوه بر موقعیت 
»ژئوپلتیک«ی یکسان یعنی جغرافیای طبیعی، سیاسی، 
اقتصادی و ... از روند تاریخی کم و بیش مشترکی متاثرند 
که مشابهت های فرهنگی کثیر و عمیقی را ناگزیر می کند 
و به »ایرانیت« معنا و مفهوم می بخشد؛ اگر نه هموطنان 
آذری، کرد، بلوچ و ... ما همه یکپارچه و همزمان جشن ها 
و رسم هایی چون چهارشنبه سوری، نوروز، سیزده به در 
و ... را پاس نمی داشتند و یا به وقت هجوم اقوام بیگانه 
دوشادوش به میدان های نبرد نمی رفتند.توجه داشته 
باشیم که بسیاری از قصه ها، داستان ها، ترانه ها، متل ها و 
مثل ها و ... که به فرهنگ عامه مشهورند، در فرهنگ بومی 
و طبعاً در زبان و حتی گویش اغلب اقوام ایرانی با اندک 
تفاوت هایی جا و منزلتی ویــژه دارند از جمله »دختر 
نارنج و ترنج«، »دختر خاکسترنشین« ، »حسن کچل 
و دختر پادشــاه«، »کدو قلقلــه زن« و ... و بازی هایی 
همانند »اتــل متــل توتولــه« ،»کالغ پر« ، »گرگم 
به هوا«، »قایم با شــک« و ...راســتی چرا رستم که 
پهلوانی سیستانی ســت به شاهنامه فردوسیخراسانی 
راه می یابــد تا آن حماسه ســرای بــزرگ بگوید »که 
رســتم یلی بود در سیســتان/ منش کرده ام رســتم 
داســتان« بنابراین فــارغ از مرزبندی های جغرافیایی 
و ویژگی هــای فرهنــگ و زبــان بومــی، فرهنگــی 
با مشــترک های گســترده و عمیق و تاریخی، زبانی 
فراگیر را می طلبد که سبب هویت و وحدت ملی ست. 
پــس همین فرهنــگ تاریخی و پیوستاری ســت که 

ایجاب می کنــد شاهنامه فردوسی خراســانی، دیوان 
غزلیات حافظ  شیرازی، خمســه نظامی گنجــوی، 
دیوان شــهریار آذربایجانی یا صائب تبریزی بــا زبان 
خط پارسی نوشته شوند و آثاری ملی محسوب گردند. 
بوده اند شــاعرانی سیســتانی که نام آنها در »تذکره 
سیستان« آمده اســت، از بنیان گذاران شعر فارسی به 
شمار می آیند.به یاد بیاوریم »ســمک عیار« را که به 
روایتی اولین رمان مردمی ایرانی ست و در سده ششم 
هجری فرامرز پســر خداداد کاتب ارجانی که زادگاه 
و زیست بومش شــهر بهبهان از توابع خوزستان بوده، 
نوشته است یا »ویس و رامین« که اثری ست حماسی و 
عاشقانه و درونمایه اش ریشه در عصر امپراطوری پارتیان 
دارد و ... همه و همه به زبان و خط پارســی به نگارش 
درآمده اند. می خواهم بگویم که فیلسوفان و دانشمندان 
و هنرمندان و حتی سیاســت مداران بزرگ و نامداری 
چون بوعلی سینا، فارابی، مالصدرا و ... ابوریحان  بیرونی، 
ذکریای رازی، عمرخیام نیشــابوری و ... کمال الدین 
بهزاد، علیرضا عباسی، حســین بهزاد و ... و نیز خواجه 
نظام الملک، امیرکبیر و مصدق متعلق به تبار و قومی 
خاص نیســتند بلکه در مرتبه نخست ایرانی اند و پس 
جهانی.این همه به آن معنا نیســت که اقوام یک ملت 
از آ موزش زبان قومــی و بومی خود محروم بمانند. اگر 
آنان بر زبان زادگاه و زیست بوم خود که حامل مختصات 
فرهنگ قومی و بومی ست مسلط باشند، بدون تردید 
هنر و ادبیات را پدید خواهند آورد که از راه ترجمه بر 
وســعت و غنای فرهنگ و ادبیات ملی خواهند افزود. 
کاش این امر ناممکن، ممکن می شــد که تمامی افراد 
یک ملت می توانســتند زبان های زنــده و رایج اقوام 
هموطن را بیاموزند و آثار مکتوب و شــفاهی آنها را به 
زبان اصلی بخوانند و بشنوند. افسوس که به ناگزیر در 
ترجمه پاره یی از ظرافت های لفظی و معنوی اثر صدمه 
می بینند و ما ایرانیان به ناچار باید ترجمه »حیدر بابا«ی 

استاد شهریار را بخوانیم یا بشنویم.

بــه گمان مــن در زیر 
پوست این فرومایگی و 
ابتذال فرهنگی و هنری، 
هنوز علم و هنر راستین 
نفس می کشند؛ به ویژه 
هنــر کــه از فردیت یا 
متافیزیک فردی ویژه یی که هنرمند اصیل از 

آن بهره مند است سر بر می کند
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