172

شماره  172آذر ـ دی 1396

www.pccus.org
ISSN: 1557 623X

Design: Saeed Jalali

• جشن یلدا
• گزارش جنگ فرهنگی سن دیگو
• زیر نور مهتاب:
پرواز را به خاطر بسپار ،پرنده مردنی است
• معرفی و نقد کتاب:
آشنایی با آثار و فعالیت های بابک صحرانورد
• هابیل و قابیل :لنگه کفش در آش
• نگاهی به «بود و نمود سخن»
گزیده مقاالت احمد کریمی حکاک
• بررسی فیلم یک روز بخصوص

یادداشت
علی صدر

به دنبال ترجمه مناسبی برای کلمه  Toleranceبودم .واژه ای که این روزها مصرف زیادی پیدا کرده
است .معادل هایی که پیدا کردم ،متاسفانه هیچ کدام حق مطلب را ادا نمی کند .واژه هایی نظیر
«تحمل» و «بردباری» بار منفی دارند ،در حالی که  Toleranceمثبت به نظر می رسد .در همین
رابطه عبارت  the benefit of the doubtنیز ترجمه هایی نارسا و ناکافی نظیر «چشم پوشی کردن» و
یا «خوشبینانه نگریستن» دارد .برای من جالب است که بدانم در این فضای شارژ شده سیاسی ،نژادی
و مذهبی ،آیا در فارسی مفاهیمی این چنینی وجود و کاربرد دارند یا نه؟ علت عالقه ام به این موضوع
برمی گردد به چند واقعه کوچک که در اطراف من رخ داده است .اخیرا سفری داشتم به گرجستان.
چند روزی در شهر تفلیس و اطراف آن به گشت و گذار پرداختم .گرجستان دارای یکی از قدیمی ترین
فرهنگ ها و زبان های دنیا است و یکی از اولین کشورهایی است که به مسحیت گرویده است .از
لحاظ بافت اجتماعی نظیر کشورهای اطرافش مثل ارمنستان ،آذربایجان و حتی ایران است .نکته قابل
توجه در تفلیس وجود هزاران توریست ایرانی بود که برای تفریح و شرکت در کنسرت های متعددی که
توسط خوانندگان لس آنجلسی برگزار می شد به آنجا سفر می کنند .ایرانیانی که از هر قشر و قماشی
در بین شان پیدا می شود ،مشغول دیدار از محالت قدیمی شهر و کلیساهای تاریخی ،خرید و یا تفریح
بودند .در میان آنان ازخانم های چادری و مقنعه ای گرفته تا زنانی با حداقل پوشش دیده می شدند.
گردشگران زن از کشورهای عربی با پوشش های کامل هم فراوان بودند .تا آنجا که من دیدم و پرسیدم
مردم گرجستان با همه بسیار با احترام برخورد می کردند .نمونه ای را ندیدم و نشنیدم که به خانم های
باحجاب برخوردی متفاوت داشته باشند .آن را مقایسه می کردم با برخورد برخی ایرانیان در آمریکا و
حتی در همین شهر خودمان با این افراد .بارها دیده و شنیده ام که برخی با دیدن خانم های باحجاب
به پیف و پوف می افتند و با دیده تحقیر به آنها می نگرند .در مواردی که با آنها برخورد کرده ام اظهار می دارند
که «اینها اینجا چه کار می کنند؟ اگه حجاب خوبه چرا همونجا نموندن؟» حتی از این هم فراتر رفته،
هر خانم باحجابی را وابسته به رژیم ایران می دانند .در جایی که خود از مزایای آزادی های فردی و
اجتماعی موجود در این جامعه به وجه اکمل استفاده می کنند ،این حق را برای دیگران به خصوص
هموطنان خود قایل نیستند .این دوستان به مسلمانان دیگر کشورها هم با همان نگاه تحقیر آمیز می نگرند.
دوستی می گفت این به خاطر تحقیر و رفتار سرکوبگری است که در ایران نسبت به زنان اعمال می شود .این
به هیچ وجه توجیه گر این طرز تفکر نمی باشد و باید ریشه های عمیق تری داشته باشد .برای همین در زبان
فارسی به دنبال واژه هم معنی Toleranceمی گردم .آیا هر کسی حجاب دارد طرفدار جمهوری اسالمی است؟
آیا نباید در فارسی اصطالحی معادل  give one the benefit of the doubtوجود داشته باشد؟
من به هیچ وجه نمی خواهم ایرانیان را متهم به تبعیض علیه دگراندیشان و دگرپوشان کنم .اگر این
برخوردها از طرف عده ای صورت می گیرد نباید آن را عمومیت داد .ولی این طرز فکر وجود دارد .حال
چه درصدی از جامعه ایرانی دارای چنین افکاری هست نیز قابل تخمین نیست .من از روی کنجکاوی
در هشت ماه گذشته که جو ضد مسلمان ،ضد مهاجر ،ضد پناهنده ،ضد غیر سفید و غیر مسیحی
اوج گرفته ،با گروه هایی از هموطنان به گفتگو نشسته ام .این توضیح الزم است که این افراد را از
آن جهت انتخاب کردم که خود را درگیر شرایط سیاسی فعلی نمی کنند .این دوستان به طور کلی با
اسالم و مسلمانان مخالفند .اسالم را باعث بدبختی ایرانیان و آوارگی آنان می دانند .در همین رابطه
با اعراب به طور کلی بد هستند و به آنها به دیده تحقیر نگاه می کنند .در مورد افغان ها هم به همین
ترتیب .دائما تکیه بر شکوه و فرهنگ آریایی و قبل از اسالم دارند و منشور کورش را به رخ می کشند که
نژادپرستی به ایرانیان نمی چسبد ،چون در دوهزار و پانصد سال پیش ما برده ها را آزاد کردیم .به آنها
یادآور می شوم که در جایی که آنها خود از آزادی های فردی و اجتماعی برخوردارند ،چگونه این حق
را برای دیگران و به خصوص زنان قایل نیستند؟ می گویند اگر آنان با حجاب مسئله ای ندارند چرا به
خارج می آیند؟ می گویند اگر کسی به اینجا می آید باید فرهنگ و زبان و لباس پوشیدن خود را عوض
کند تا در جامعه ذوب شود .این طرز تفکر در افراد مختلف شدت و ضعف دارد .اینکه چند درصد از
جامعه این طور فکر می کنند را نمی دانم ولی خبر خوب این است که نسل دومی ها یعنی کسانی که
در خارج از ایران بزرگ شده اند ،این حساسیت ها و این طرز فکر را ندارند و اغلب  Toleranceزیادی
دارند و با مفهوم  giving one the benefit of the doubtبزرگ شده اند.
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کانون فرهنگی ایرانیان
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
در سال  1989در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.
اعضای هیات مدیره
نیکو عاطفی،حمید رفیع زاده،فرشاد باباخانی،
فریبا باباخانی ـ قاضی ،ونوس صفایی
گیتی نعمت اللهی ،محمود رضا پیروزیان،
فریده رسولی ـ فاضل و گلسا ثریا
شورای نویسندگان
رضا خبازیان ،شهری استخری ،شهرزاد جوالزاده،
شقایق هنسن ،آناهیتا بابایی ،آریا فانی،
سعید نوری بوشهری ،راشل تیت
سردبیر :علی صدر
طراحی و گرافیک :سعید جـاللی
مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
روزهای یکشنبه از ساعت  9/5تا  1بعد ازظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

روزهای پنجشنبه از ساعت  6تا  8بعد از ظهر در
Mt. Carmel High School

9550 Carmel Mtn. Rd

فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374

madreseh@pccsd.org
www.issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

تلفن9355 :ـ)858( 552
فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
شده است با خود نویسنده است.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
رسیده اختیار تام دارد.
طرح روی جلد :سعید جاللی
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اخبار کانون
 

جنگ فرهنگی ـ هشتم سپتامبر ۲۰۱۷

این برنامه جنگ در مرکز ایرانیان و با اجرای رضا خبازیان برگزار شد .مهمان
نخست برنامه دکتر حسین مطلق ،به گفتگو درباره تاثیر انقالب مشروطیت
در روند تحول شعر و ادب فارسی پرداخت .مهمانان بعدی برنامه ،برادران
موسیقی دان جوان ،متین و میثاق اسحاقی به گفتگو درباره تجربیات خود
در فراگیری موسیقی ایرانی پرداختند و سپس شرکتکنندگان را به اجرای
قطعات موسیقی خود مهمان کردند  .
 

جنگ فرهنگی ـ سیزدهم اکتبر

۲۰۱۷برنامهیجنگماهاکتبربهدلیلفشردگیبرنامههایفستیوالمهرگانبرگزارنشد. 
  

فستیوال مهرگان۲۰۱۷ 
کنسرت محسن نامجو – شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷

محسن نامجو ،در یک برنامهی کامال پیشفروش شده ،بر صحنه سالن کیو
کوالکام خوش درخشید .گروه دو نفره محسن نامجو با سه تار و آواز و یحیی
الخنسا با درام ست شبی به یادماندنی آفریدن د.
  

نمایش کمدی عزرائیل وارد می شود – اول اکتبر ۲۰۱۷

عزرائیل وارد میشود بر اساس کاری از وودی آلن به کارگردانی منیژه
محامدی و با بازی منصور تایید و محمد اسکندری در سالن نمایش آوو در
ویستا به روی صحنه رفت .بازی توانمند این دو هنرمند بر روی این اثر ،شبی
خاطره انگیز برای عالقمندان اهل سندیگو آفری د.
  

کنسرت گروه ترایتن – هفتم اکتبر ۲۰۱۷

گروه چهار نفره ترایتن با قطعاتی با تنظیم سلمان محمدی و با اجرای تار ،ویلون
سل ،ویلون ،دف و تنبک بر روی صحنه مرکز ایرانیان رفت .در شب کنسرت،
سالن مرکز ایرانیان پر بود از شور و حضور عالقمندان و چهرههای جدید بسیار .
  
برنامه سخنرانی در باره قوانین اوفک

چهارشنبه هیجدهم اکتبر 2017

این برنامه با همکاری کانون وکالی ایرانی ـ آمریکایی در محل مرکز ایرانیان
برگزار شد .در این برنامه آقای ظاهر فالحی وکیل دعاوی و حسابدار قسم
خورده درباره قوانین مالیاتی انتقال پول از ایران آگاهی های پر ارزشی به
شرکت کنندگان ارائه کرد.

مورد فیلم پرداخته شد .اين فيلم موفق به كسب نامزدى و برنده ده ها جايزه
جشنواره هاى مختلف شده است.

فیلم وگفتگو

گروه فيلم و گفتگوى سن ديگو در ماه سپتامبر فيلم «یه حبه قند» ششمین
فیلم سینمایی رضا میرکریمی ،محصول سال  ۱۳۸۹را نمايش داد .محمود
رضا پيروزيان ،بعد از معرفى كارگردان ،توضیح داد كه تیزرهای تلویزیونی این
فیلم را مجید مجیدی و آنونس سینمایی فیلم را رخشان بنی اعتماد ساخته
و طراحی پوستر فیلم نیز اثر عباس کیارستمی است .همچنین این فیلم
نماینده رسمی ایران برای بخش بهترین فیلم خارجی زبان در مراسم اسکار
هشتاد و پنجم بوده است .در قسمت دوم برنامه به بحث و تبادل نظر در
6

شماره  172آذر ــ دی 1396

برنامه فیلم وگفتگوی ماه اكتبر به پخش فیلم «آواز گنجشك ها» اختصاص
داشت .این فیلم محصول سال  ١٣٨٦و پانزدهمين اثر بلند سینمایی مجيد
مجيدى است .در این فیلم رضا ناجی نیز برای بازی درخشان خود در این
فیلم جایزه خرس نقرهای بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم برلین را تصاحب
کرد .او اولين بازيگر ايرانى است كه موفق به دريافت جايزه بازيگرى از
جشنواره هاى جهانى گرديده است .در ابتدای این جلسه سارا عالقه بند،
مجرى برنامه ،توضیحاتی در مورد مجيدى و آثار وی به حاضرین ارائه نمود.
پس از نمايش فیلم حضار به بحث و تبادل نظر در مورد فیلم پرداختند.

روز حافظ – دوازدهم اکتبر ۲۰۱۷

کتابخانه مرکزی سن دیگو ،کمپین یک کتاب یک سن دیگو ،کانون فرهنگی
ایرانیان سندیگو ،و فستیوال مهرگان روز حافظ را در کتابخانه مرکزی سن
دیگو با سخنرانی ،شعر ،موسیقی ،رقص ،فال ،سفره مهرگان و پذیرایی
شیرازی جشن گرفتند  .

شهر زیبای سن دیگو خانهی آفتابی شهروندانی از ملل مختلف دنیا با
پیشینههای نژادی ،رسوم و زبانهای بومی متعدد است .در صحنهی این چهل
تکهی زیبای فرهنگی ،کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو سفیر فرهنگ ،ادب
و هنر ایران در جامعهی ایرانی امریکایی سندیگو است ،و یکی از مهمترین
اهداف کانون همکاری پیوسته با سازمانهای فرهنگی امریکایی سندیگو در
جهت معرفی گستردهتر و موثرتر فرهنگ معاصر و پیشینههای فرهنگ ایران به
جامعهی میزبان ماست .از نمونههای این تالش در سالهای اخیر ،همکاری
کانون در برگزاری جشن مهرگان توسط سازمانهای فرهنگی شهر است .در
زمانی که نوروز ،بزرگترین جشن ملی ایرانیان ،با مراسم زیبای متعدد توسط
سازمانهای ایرانی در سطح شهر ،عموم ًا توسط جامعهی ایرانی امریکایی جشن
گرفته میشود ،فستیوال مهرگان کانون فرهنگی ایرانیان در سالهای اخیر
تبدیل به پلی فرهنگی به سوی جامعهی امریکایی شده است .جشن گشایش
پرشنهال در موزهی هنر سن دیگو در فستیوال مهرگان  ۲۰۱۵و بزرگداشت
روز حافظ در کتابخانهی مرکزی سندیگو در فستیوال مهرگان  ۲۰۱۷از بهترین
نمونههای ساختار این پل فرهنگی بر بستر سیال فرهنگ و ادب و هنر ایران و
جامعهی فرهنگی میزبان ما هستند  .
کتابخانهی مرکزی سندیگو و کانون فرهنگی ایرانیان سندیگو ،روز پنجشنبه
دوازدهم اکتبر ،روز حافظ را ،همزمان با بیستم مهر روز ملی بزرگداشت حافظ در
ایران ،در محل ساختمان جدید و زیبای کتابخانهی مرکزی سندیگو جشن گرفتند.
شعر حافظ ،غزلسرای بزرگ قرن چهارده (میالدی) ،پیامآور عشق و اندیشه و
فلسفه ،امروز پس از ششصد سال رندی و نوشیدن و نوشاندن ،نه تنها در شیراز
بلکه در سندیگو ،کالیفرنیا هم همچنان بر قلهی ادب پارسی نشست ه است .

داكيونايت

داكيونايت عنوان برنامه اي است كه هم زمان در اولين چهارشنبه هر ماه در
بيش از بيست شهر آمريكا و كانادا اقدام به پخش فيلم مستند مي کند .اين
فيلم هاى مستند توسط فيلمسازان ايرانى ساخته شده و يا مضمون آنان در
رابطه با ايران و ايرانيان مي باشد .در ماه سپتامبر ،دو مستند «ناواضح»
( 5٢ – ٢٠١4دقيقه) و «سرزمين موعود» ( ٢4 – ٢٠١6دقيقه) ،هر دو به
كارگردانى شهريار صيامى شال ،نمايش داده شد  .
همچنين در ماه اكتبر فيلم «پيكان» ( ٧٨ – ٢٠١٧دقيقه) به كارگردانى
شاهين آرمين و سهراب دريابندرى در مرکز ایرانیان سن دیگو به نمايش
گذاشته شد .اين فيلم ،که جايزه بهترين فيلم مستند جشنواره فيلم هاى
ايرانى سانفرانسيسكو را در سال  ١٣٩٣به خود اختصاص داده است ،به
تاريخچه اتومبیل پيكان در ايران مي پردازد .شاهين آرمين در اين جلسه
حضور داشت و به پرسش هاى بینندگان و عالقه مندان پاسخ داد    .

جلسات هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

جلسه ماه سپتامبر هیئت مدیره کانون در تاریخ سیزدهم سپتامبر برگزار ش د.
جلسه ماه اکتبر هیئت مدیره کانون در تاریخ یازدهم اکتبر برگزار ش د.
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

گناه من یا دیگران
به خوانندگان این صفحه یک معذرت خواهی بدهکارم.
در شماره قبل مطلبی را عنوان کرده بودم که سناریوی ساخته و پرداخته
ذهنم بود .در آن مطلب ،مقایسه زندگی دیروز خودمان را با زندگی در جهان
امروز و جهان فردا رقم زده بودم .با کمال تاسف بخش سوم مطلب که در
خصوص زندگی فردای ما بود به طرز کم سابقه ای کن فیکون شده بود .زمانی
به آن پی بردم که مجله از زیر چاپ در آمده بود و کار از کار گذشته بود.
جای آن نیست که بخواهم انگشت اشاره ام را به طرف این یا آن کس نشانه
روم و شاید گناه اصلی متوجه خودم باشد که نسخه قبل از چاپ را مرور
نکرده بودم .از این بابت از شمای خواننده عذر می خواهم .در کارهای
جمعی که گروهی داوطلبانه به خدمت مشغولند ،بر عکس امور انتفاعی،
در صورت بروز چنین اشکاالتی چاره ای جز گذشت نیست.
برویم بر سر مطلب این شماره:
بی گمان با فروغ فرخزاد آشنا هستید .این روزها به گونه عجیبی به بخشی
از سروده وی می اندیشم که گفته است:

«پرواز را به خاطر بسپار ،پرنده مردنی است»
این گفته را به عنوان یک جمله فلسفی می نگرم .گفته ای که شاید دلیل
اصلی سروده شدنش جای خالی این بخش در زندگی ما ایرانیان باشد .گمان
می کنم که فروغ فرخزاد با توجه عمیقی که به فرهنگ ما ایرانیان داشته
این جمله فلسفی و شاید شعارگونه را در دل یکی از اشعار ناب خود قرار داده
باشد تا توجه ما را به یک نقیصه بزرگ فرهنگی معطوف دارد.
برای توضیح بیشتر باید بگویم که به گمان من ،ما ایرانیان ،برعکس مردمان
دیگر فرهنگ ها که دارای یک فرهنگ می باشند ،دارای دو فرهنگ کامال
متضاد از یکدیگر هستیم .فرهنگ مکتوب و فرهنگ غیر مکتوب.
فرهنگ مکتوب ما شامل تمامی آثاری می شود که بزرگان ادب و هنر ایران،
طی قرن های متمادی ،در قالب آثار گوناگون برای ما به ارث نهاده اند .صد
البته که اکثریت قریب به اتفاق ما نیز به بزرگان فرهنگ خود و آثارشان
همواره افتخار می کنیم .فردوسی را گرامی می داریم ،موالنا و حافظ و
سعدی را تا حد تقدیس ستایش می کنیم ،فروغ و اخوان و مشیری و
سپهری و لطفی و علیزاده و هدایت و چوبک را به عنوان مفاخر فرهنگی
خود در بازار فرهنگ جهانی به رخ فرهنگ های دیگر می کشیم .اما اکثر
ما در امور روزانه خویش ،تقریبا هیچ یک از گفته ها و دستورات آنان را اجرا نمی
نماییم .زبان عشق بی حد و حصر موالنا و حافظ را حرف های کتاب قلمداد می
کنیم و در داد و ستدهای روزانه خویش نه از فرهنگ مکتوب خود بلکه از
فرهنگ غیر مکتوب و نوشته نشده استفاده می نماییم .فرهنگی که گاه
حتا در میهمانی ها و تجمع دوستانه نیز خود به گونه ای اعتراض آمیز از آن یاد
می کنیم ،بی آن که به این نکته توجه داشته باشیم که خود نیز در شرایطی
همگون ،مجری همان فرهنگ نوشته نشده می باشیم.
حال بیایید که بدون رودربایستی ،با هم سری به دلیل یا دالیل این ضایعه
بزنیم و دریابیم که چرا اکثریت ما ایرانیان دچار این گونه تضاد فرهنگی
می باشیم.
یک نگاه سطحی و گذرا ،گناه اصلی را به گردن زندگی زیر سلطه دیکتاتوری
می اندازد که اکثریت ما را ،برای حفظ سالمت خود و خانواده مان ،به تزویر
و ریا و دروغ گویی مبتال ساخته است .مطالعه تاریخ نشان می دهد که پس
از دوره هخامنشیان ،که شاید به تفکر ما ایرانیان ،دوره طالیی تمدن ما
بوده است تا به امروز ،سایه حکومت های دیکتاتوری از سر ما کنار نرفته
است .ساسانیان نیز به جای اتکا بر مردم ،با استفاده از موبدان زرتشتی
پایه های حکومت خود را مستحکم ساختند و همین امر در عاقبت جالل و
جبروت آنان را در مقابل حمله اعراب به شکست و نافرجامی مبدل ساخت
و سرزمین ما را بیش از سیصد سال زیر سلطه خلفای عرب برد .از آن تاریخ
تا زمان صفویان ،که مصادف با قرن هفدهم میالدی است ،سرزمین ما
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همواره دچار آشوب و خانمان سوزی بوده است و سایه تزویر و دروغ تنها راه
نجات از این ستون و انتظار برای رسیدن به ستون دیگر تلقی شده است.
در آغاز حکومت صفویان نیز شمشیر اسماعیل صفوی مردمان ما را مجبور
به ترک مذهب تسنن و قبول شیعه ای نموده است که امروز از آن به نام
«شیعه صفوی» نام برده می شود .پس از آن ،خان های قاجار از راه رسیده اند و
در حدود یکصد و پنجاه سال متمادی با دست یازی به حیله های متفاوت،
ایران زمان هخامنشی را به ایرانی مبدل ساختند که خود در کاخ ها بنشینند
و مردم با تحمل سختی های بسیار با بیماری های گوناگون دست و پنجه
نرم کنند .شاهانی که دست های مؤسس مدرسه «دارالفنون» را نیز در
حمام «فین کاشان» به تیغ می سپارند و همدستانشان ،کوبیدن آبله را
باعث ورود «جن» به بدن مسلمین قلمداد می کنند.
سرانجام در اوایل قرن بیستم که دنیای انسانی با استقبال از اولین پدیده های
دمکراسی و حکومت قانون رهروان جاده سعادت می شوند ،خاندان پهلوی
در صدر حکومت قرار می گیرند و با تمامی سعی و کوشش خارق العاده خود
در آبادی و آبادانی سرزمین ما از یک سو ایران تراخم زده و بیمار را بدون شک
بهبود می بخشند و از سوی دیگر با عدم توجه به اصول دمکراسی آنچه را
باعث می شوند که امروز همگان شاهد آنیم.
می توان این مرثیه را همچنان ادامه داد و همچنان دیکتاتوری حکومتی و
مذهبی را عامل اصلی ضایعات فرهنگی خود خواند ولی به گمان من گرچه
این مرثیه بخش غیر قابل انکار دو فرهنگی بودن ما است ولی درد به همین
جا درمان نمی شود .بگذارید مثالی بزنم:
شما به طبیب معالج خود رجوع می کنید و از وی علت بیماری خود را
سئوال می کنید و وی پس از معاینه دقیق ،علت را حضور یک باکتری در
بدن شما عنوان می نماید .آیا شما با آگاهی از دلیل بیماری خود ،به ناگاه
مطب را ترک می کنید و به کار و زندگی خود ادامه می دهید و لعن و نفرین
را نصیب هر چه باکتری است می کنید؟ یا بالفاصله در انتظار تجویز دارو
برای درمان خود می شوید؟
جواب بسیار واضح است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
اگر تنها دلیل دارا بودن دو فرهنگ را زندگی در زیر سلطه دیکتاتوری بدانیم،
که به گمام من تنها دلیل نیست ،پس زندگی سی و چند ساله ما در
مهاجرت و دور از سلطه دیکتاتوری باید می توانست ما را از شر این ضایعه
برهاند که با کمال تاسف ،نرهانیده است .تفرقه بیش از حد باور بین ما
ایرانیان ،اختالفات فراوان در امور داد و ستد درون فرهنگی ،عدم موفقیت
ما در تشکیل یک جامعه متشکل و یک پارچه حتا فرهنگی و اجتماعی،
خالی بودن صندلی ها در اکثر برنامه های فرهنگی نشانه های مشت از
خروار است که بدون شک هر نگاه تیزبینی شبانه روز درگیر با آنها است.
پس باید به دنبال دلیل دیگری بگردیم و از خود در خلوت خویش بپرسیم که
چرا برای اکثر ما ایرانیان «پرنده» است که از ارزش و اهمیت بسیار باالتری
برخوردار است نه نفس « پرواز».
آیا دلیل اصلی و بسیار مهم ،برخورد ما با اسطوره ها و داده های فرهنگی
نیست؟
آیا عدم توجه به امر خطیر مطالعه و تحقیق و تفحص نیست که ما را از
عصاره گفته ها و ساخته ها و پرداخته های فرهنگ مکتوبمان دور نگاه
داشته است؟
آیا مطالب کتاب ها را شعار و پدیده های دور از دسترس نمی دانیم؟
آیا وقت آن نرسیده است که اوقات فراغت در زندگی مهاجرت خود را که به
دور از هرگونه دیکتاتوری حکومتی و مذهبی است صرف نماییم تا به فرهنگ
مکتوب خود با دقت بیشتری بنگریم؟
آیا وقت آن نرسیده است که در حرکت های اجتماعی و فرهنگی خود ،فرد را
از نظر دور بداریم و کردار فرد را جایگزین نماییم؟
آیا وقت آن نرسیده است که :
«پرواز را به خاطر بسپاریم» و چندان به فکر «پرنده» نباشیم؟
به پایان آمد این دفتر ،حکایت همچنان باقی!

معرفی و نقد کتاب

آشنایی با آثار و فعالیت های بابک صحرانورد

نویسنده ،منتقد و مترجم بانه ای

بابک صحرانورد سوم فروردین ماه سال  1355در شهرستان بانه متولد شده
است .از شش سالگی در تهران زندگی كرده ،تحصیالت ابتدایی ،راهنمایی،
دبیرستان و دانشگاه را در تهران به اتمام رسانده و به مدت هفت سال در
دبیرستان های تهران و بانه دبیر زبان و ادبیات فارسی بوده است .فعالیت
ادبی خود را با نوشتن داستان كوتاهی با نام خرناس در سال  1370به شکل
رسمی در تهران آغاز کرد و همین داستان باعث آشنایی او با نویسندگان بزرگی
چون زنده یاد اكبر رادی (پدر نمایشنامه نویسی مدرن ایران) ،زنده یاد سیروس
طاهباز ،زنده یاد هوشنگ گلشیری (رمان نویس نامدار) شد .هر سه نویسنده از
این داستان تقدیر كردند و همین تشویق ها باعث شد تا این نویسنده جوان به
شكل جدی وارد عرصه ادبیات شود  .او از سال 1375به شكل مرتب آثارش را در
نشریات فارسی زبان منتشر كرده است.
كتاب های چاپ شده بابک صحرانورد عبارتند از:

ـ سرم را به شب تكیه دادم ،تهران1382 ،
ـ رنگ خاك ،سلیمانیه1392 ،
ـ از دیروزهای خاكستری ،اربیل1393 ،
ـ نسل كشی در كردستان عراق ،سلیمانیه1394 ،
ـ مجموعه مقاله و نقد ادبی ،سقز1395 ،
شایان ذكر است تنها مجموعه داستان این نویسنده كه بین سال  1370تا 1384
به زبان فارسی در تهران نوشته شده و هفده داستان كوتاه را در بر می گیرد در
سال  1386مجوز نگرفته و هنوز توسط هیچ ناشری به چاپ نرسیده است.
كتاب هایی كه از این نویسنده و مترجم در انتظار مجوز نشر می باشند به قرار
ذیل است:
ـ ترجمه ی گزیده ای از آثار علی باباچاهی به زبان كردی در کردستان.
ـ ترجمه رمانی از كاروان عمر كاكه سور به فارسی  .این رمان در تهران منتشر
خواهد شد.
از مهم ترین فعالیت های بابک صحرانورد در چند ساله اخیر می توان به
موارد زیر اشاره کرد:داور بین المللی جشنواره خیام در سال  ،1389مختص
كشورهای فارسی زبان چون ایران ،افغانستان و تاجیكستان
تنها داور بین المللی جشنواره داستان نویسی تسنیم (از بین هفت داور دیگر
كه در سال  1390برگزار شد و نویسندگانی از هفده كشورجهان در آن شركت
كردند).
ـ مصاحبه با چندین روزنامه همچون كردستان نو و وشه به بهانه ی فعالیت های
ادبی او چاپ حداقل صد وسی اثر كوتاه در زمینه های شعر ،نقد شعر ،داستان،
نقد داستان ،مقاالت ادبی ـ هنری و فكری؛ ترجمه از كردی به فارسی و بالعكس
در زمینه های شعر ،داستان ،نقد ،مقاله و تئوری ادبی در چهل و چهار روزنامه،
هفته نامه ،ماهنامه در ایران ،عراق ،افغانستان ،انگلستان ،آلمان و امریكا .این
آثار به زبان های كردی ،فارسی و انگلیسی ترجمه و منتشر شده اند.
ـ نگارش تحقیق تازه ای در مورد شعر سهراب سپهری به نام عرفان در شعر
سپهری ،كه جزء منابع دست اول رساله های دانشجویان فوق لیسانس و
مدرسان دانشگاه در ایران بوده است .این تحقیق ادبی نخست در ماهنامه
بین المللی هنرمند و سپس در هفته نامه اتحاد خبر ،ماهنامه ماندگار ،شبكه
آفتاب ،شبكه جوان امروز ،پایگاه رسمی ایرانیان در آمریكا به نام ماه مگ و ...
منتشر شده است.
ـ انتشار مقاله ای در مورد فلسفه هند و چین باستان ،كه در روزنامه و ماهنامه
های ایران ،عراق و افغانستان به زبان های كردی و فارسی منتشر شده و جزء
منابع رساله های دانشجویان ایرانی در مقطع فوق لیسانس در رشته های
فلسفه و علوم تربیتی به شمار آمده است.
ـ انتشار كتاب الكترونیكی كوچكی با نام «اگزیستانسیالیسم چیست؟» ،كه
منبعی برای دانشجویان ایرانی در مقطع فوق لیسانس و دكترا در رشته های
الهیات و فلسفه غرب می باشد.
از بابک صحرانورد برای ترجمه و شناساندن ادبیات و شعر كردستان عراق به
خصوص شعر شاعرانی چون شیركو بیكس ،قباد جلی زاده و كژال ابراهیم خدر

و برای ترجمه های موفقی كه در چندین نشریه همزمان منتشر شده بودند در
رادیو فرهنگ ایران تقدیر گردیده و با وی مصاحبه انجام شده است .هم چنین
برخی از ترجمه های صحرانورد از سوی شاعران و مترجمان طراز اول ایران
مانند دكتر فرامرز سلیمانی به عنوان ترجمه های برتر در ایران معرفی شده اند.
دكتر سلطانی در مقاله ای ترجمه های بابک صحرانورد را با شعرهای شمس
لنگرودی مقایسه و برابر كرده است.
از دیگر فعالیت های بابک صحرانورد می توان به نمونه های زیر اشاره داشت:
ـ تهیه ویژه نامه سالمرگ شیركو بیكس به زبان كردی به سفارش سردبیر
ماهنامه كردی سه ردم چاپ سلیمانیه ،شامل مصاحبه با برخی از نویسندگان
و شاعران بزرگ ایرانی راجع به این شاعر
ـ نوشتن یک پژوهش بلند ادبی در مورد صادق هدایت و مجموعه آثار كوتاه
او ،كه در بین سالهای  1375تا  1380انجام شده است .این تحقیق به شكل
پراكنده به زبان فارسی ،كردی و در یک مورد به انگلیسی ترجمه شده اما كل
این كتاب تحقیقی كه حدودا دویست صفحه را در برمی گیرد هنوز به شكل
كامل در هیچ كشوری منتشر نشده است.
ـ آماده سازی و ترجمه اولین ویژه نامه شعر كردستان عراق با معرفی سی و یک شاعر
در سال  1390به سفارش شاعر ایرانی آقای حافظ موسوی برای پایگاه ادبی وازنا
ـ تدریس در كارگاه داستان نویسی و نقد به شكل خصوصی در تهران بین
سالهای  1382تا 1384
ـ آماده سازی و چاپ كارنامه ادبیات كردستان عراق در روزنامه های تهران همچون
اطالعات و فرهیختگان برای آشنایی بیشتر فارسی زبانان با ادبیات كردستان عراق
در تابستان  1394یک برنامه تلویزیونی در شبکه استانی کردستان در خصوص
زندگینامه و آثار بابک صحرانورد ساخته شده و به دو زبان فارسی و انگلیسی
پخش گردیدند.که همچنین از سوی شبكه كردستان ،مشاهیر و نام آوران
كردستان انتخاب گردیدند .از شهرستان بانه نام زنده یاد دكتر ابراهیم یونسی،
عطااهلل نهایی و بابک صحرانورد به عنوان سه چهره معروف و پركار ادبی این
شهر معرفی شدند.
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آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست

گردآوری از سعید نوری بوشهری

مجید نفیسی شاعر و محقق ایرانی ساکن لس آنجلس ،در سال  1330در
اصفهان متولد شده و شاعری را در نوجوانی شروع کرده است .انتشارات
امیرکبیر نخستین کتاب شعر او« ،در پوست ببر» را در سال  1348منتشر
ساخت و در سال  1349نخستین اثر تحلیلی او با عنوان «شعر به عنوان یک
ساخت» به کوشش هوشنگ گلشیری در اصفهان منتشر شد .مجید نفیسی از
یاران ُجنگ اصفهان است و او را می توان یکی از شاعران مدرن ایران دانست.
در این شماره خوانندگان گرامی را به خواندن دو شعرش دعوت می کنیم.
شعر «رخت شویی» او یکی از دوازده شعری است که از سوی گروه ادبی
 Writers at Workدر شهر لس آنجلس برای درج در تقویم رنگی سال 2011
برگزیده شده است:

رخت شویی
تنها صدای ماشین رختشویی به جا می ماند
و رخت های من و تو
از یادهای خوشبوی شبانه تهی می شوند:
از بوی هیزم و نمناکی علف
از لکه های شراب روی پیراهن تو
و سرخی تمشک بر سرآستین من
از سرانگشت های شبنم بر سرشانه های تو
ِ
تخت پشت من
و نشان قهوه ای خاک بر
از غلت زدن زیر ستاره های کمرنگ
و ناگهان ،گوی بزرگ و سرخ خورشید!
بگذار بچرخد و بچرخد
و رخت های ما درهم بیامیزند.
عشق را نمی توان آلود
و پیراهن آن
از سپیدی می درخشد.

«دوازدهم اکتبر  2002ـ مجید نفیسی»

خواجه شمسالدین محمد بن بهاءالدین محمد حافظ شیرازی شاعر بزرگ سده
هشتم ایران ،برابر قرن چهاردهم میالدی ،و یکی از سخنوران نامی جهان
است .هرساله در تاریخ بیستم مهرماه مراسم بزرگداشت حافظ در محل آرامگاه
او در شیراز برگزار میشود .مطابق تقویم رسمی ایران این روز ،روز بزرگداشت
حافظ نامیده شده است[ .ایرنا ،روز بزرگداشت حافظ ۱۷ ،جون ]۲۰۱۱
تفالی می زنیم و از دیوانش غزلی برای تزیین این برگ انتخاب می کنیم:
ای نسیم َس َحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق ُکش عیار کجاست
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست
هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هشیار کجاست
10
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هر َس ِر موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و مالمت گر بیکار کجاست
باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش
کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست
عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو
دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست
ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی
عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما ُگل بی خار کجاست

«دیوان حافظ»

فصل چیدن تمشک ها

بار دیگر به آبشار می رویم
تا تو تمشك بچینی
و دانه دانه به دهان من بگذاری.
من تمشك های سرخ و سیاه را
به یك اندازه دوست دارم
چونان بوسه های تو:
رسیده و نارسیده.
راهی كه به آبشار می رسد
از بیشه ها و جویبارهای بسیار می گذرد.
ما دست یكدیگر را گرفته ایم
و با اندوه
به شاخه ای زخمی گوش می دهیم
كه در باد ناله می كند.
شتاب كن
شتاب كن دلدار من
كه فصل چیدن تمشك ها
تند در گذر است.

«سوم سپتامبر  2013ـ مجید نفیسی»

از سهیال میرزایی ،تا به حال سه مجموعه شعر به چاپ رسیده است« :یک
سین جا ماندهام» ،سال  ،۱۳۷۷همگامان چاپ ،تهران؛ «میچکا غیرقانونی
میخواند» ،سال  ،۲۰۰۵چاپ مرتضوی ،کلن آلمان؛ و «میافتم از دستم»،
سال  ،۲۰۱۳نشر آیدا ،بوخوم آلمان .شعر «دست هایم باالی سر »...را از
مجموعه «می افتم از دستم» برای شما انتخاب کرده ایم:

دست هایم باالی سر...
دست هایم باالی سر
و خطوط کجی
که روی پاهایم نشسته
روی فرمان دوچرخه ام
دلخوری ام از «الف» پایانی ندارد
گستاخ ایستاده است

با پاهای درازش
که سرکی به رویاهایم بکشد
پاهایش به خواب های معشوق ام گیر می کند
حال کشوهای ذهنم می کردم
باید فکری به ِ
باید لوالهایش را روغن بزنم
باران تردید دارد
کج باشد  /راست  /دنبال باد برود  /الی شاخه ها گیر کند /
ابرها را تهدید کند
				
یا همین حاال روی گونه ام خطی شود
و رد گم کند
			

«می افتم از دستم ،مجموعه شعر ـ سهیال میرزایی»

به سراغ من اگر میآیید
نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من
پانزدهم مهر  1307زاد روز سهراب سپهری است .در سفری به مشهد اردهال
به دیدار سهراب رفتم ،آنجا نیافتم او را .آدرس درست بود .چینی نازک
ِ
شکاف ترک از سنگ در خانه اش تا قلبم
تنهایی اش اما ترک برداشته بود.
امتداد داشت و او آنجا نبود .از صحن خانه بیرون شدم و به دشتی که تا پای
کوه دویده بود چشم دوختم« .شاید آنجا است ...آن دورها» ،با خود گفتم.
و بعد زمزمه کردم:
«در دل من چیزی است ،مثل یک بیشه نور ،مثل خواب دم صبح
و چنان بی تابم ،که دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت ،بروم تا سرکوه.
دورها آوایی است ،که مرا می خواند»...

«من چه سبزم امروز
و چه اندازه تنم هوشیار است!
نکند اندوهی ،سر رسد از پس کوه.
چه کسی پشت درختان است؟
هیچ ،میچرخد گاوی در کرد.
ظهر تابستان است.
سایهها میدانند ،که چه تابستانی است.
سایههایی بی لک،
گوشه ای روشن و پاک،
کودکان احساس! جای بازی اینجاست.
زندگی خالی نیست:
مهربانی هست ،سیب هست ،ایمان هست.
آری
تا شقایق هست ،زندگی باید کرد.
در دل من چیزی است ،مثل یک بیشه نور ،مثل خواب دم صبح
و چنان بی تابم ،که دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت ،بروم تا سرکوه.
دورها آوایی است ،که مرا می خواند»...
«هشت کتاب ،حجم سبز ـ سهراب سپهری»

در گلستانه
دشت هایی چه فراخ!
کوه هایی چه بلند!
در گلستانه چه بوی علفی می آمد!
من در این آبادی ،پی چیزی می گشتم:
پی خوابی شاید،
پی نوری ،ریگی ،لبخندی.
پشت تبریزیها
غفلت پاکی بود ،که صدایم می زد.
پای نی زاری ماندم ،باد می آمد ،گوش دادم:
چه کسی با من ،حرف میزند؟
سوسماری لغزید.
راه افتادم.
یونجه زاری سر راه،
بعد جالیز خیار ،بوتههای گل رنگ
و فراموشی خاک.
لب آبی
گیوهها را کندم ،و نشستم ،پاها در آب:
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سال تحصیلی  18ـ  2017از راه رسید.
دانش آموزان و آموزگاران پس از تعطیالت تابستان به کالس های درس فارسی
و فرهنگ ایرانی بازگشتند و مدرسه ایرانیان سن دیگو باز سرشار از زندگی شد.
شعبه های  1و  2مدرسه روزهای پنجشنبه پنجم اکتبر و یکشنبه هشتم اکتبر
جشن مهرگان را با حضور گرم بچه ها و خانواده های گرامیشان جشن گرفتند.
جشن بعدی مدرسه شب یلدا است و ما بی صبرانه منتظریم که آنرا در جمع
خانواده مدرسه ایرانیان جشن بگیریم.
مهرگان یا جشن مهر یکی از جشن های باستانی و بزرگ ایرانی است که به
مدت شش روز از شانزدهم ماه مهر برابر با مهر روز از مهرماه تا بیست و یکم
ماه مهرماه برگزار می شود .مهرگان جشن پاسداری از مهر و دوستی ،جشن
برداشت محصول و شکرگزاری از فراوانی و جشن پیروزی فریدون بر ضحاک
(خوبی بر بدی) است.
از شاهنامه فردوسی:
 
فریدون چو شد بر جهان کامکار        ندانست جز خویشتن شهریار
به رسم کیان تاج و تخت مهی          بیاراست با کاخ شاهنشهی
به روز خجسته سر مهرماه               به سر بر نهاد آن کیانی کاله
زمانه بی اندوه گشت از بدی             گرفتند هر یک ره ایزدی
دل از داوری ها بپرداختند               به آیین ،یکی ،جشن نو ساختند
نشستند فرزانگان ،شادکام               گرفتند هر یک از یاقوت ،جام
می روشن و چهره ی شاه نو             جهان گشت روشن سر ماه نو
بفرمود تا آتش افروختند                  همه عنبر و زعفران سوختند
پرستیدن مهرگان دین اوست            تن آسانی و خوردن آیین اوست
کنون یادگارست ازو ماه مهر            به کوش و به رنج ایچ منمای چهر

جشن مهرگان درشعبه 1
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The Iranian School of San Diego is the
only entity that has been credited by all
local school districts.
High school students can take Farsi as second language
at ISSD. Their grades and transcript would be submitted
to their respected schools.
For more information contact ISSD office at
(858) 552-9355

ISSD Starts its 30 Years of Service

First Day of School
By: Kian Kalantar

On the 10th of September, 2017, ISSD began its 30th year.
The school was founded by Shahri Estakhry with one goal in
mind: create an organization dedicated to the preservation and
enrichment of cultural bonds within our community. The school
has come a long way since then; it is now one of the largest Persian
schools outside of Iran, and its student size has increased by a lot
since that small group in the late 80's. Despite ISSD's longevity,
however, for many new students the campus is a completely fresh
environment. One 1st-year student said, "The thing I'm most
excited for is lunchtime because I can meet new friends." And the
teachers seem to agree; Mrs. Hashemi told me: "I love seeing both
the staff and students work together and use the school's ideals
not only on the first day, but throughout the year." Happy 30th
anniversary, ISSD!

most significant advancements for Iranian Americans is the ability
to communicate live and almost directly with apps like FaceTime
and Imo.For the new generation of Iranian Americans, technology
creates exposure to Iranian culture, no matter where they currently
live. The internet provides good sources for learning the Farsi
language if they are interested, more knowledge of Iranian
traditions, and perspective on everyday life in Iran. Personally, I
communicate frequently with my relatives living in Iran and use
Instagram to stay connected to my Iranian heritage.As a whole,
technology has been largely beneficial to Iranian Americans.
Those seeking ways to stay in touch with relatives and friends,
refresh or newly begin to learn Farsi, and understand more about
the Iranian culture can do so with a much more convenient and
effective manner.
Bahar Fouladpouri attends Canyon Crest Academy in San Diego.
She has been a teacher assistant at the Iranian School of San
Diego for four years.

Mehregan Celebration

The Persian Festival of Autumn: Mehregan. This celebration, like
many others, means so many different things to so many different
people; so instead of writing an article about what Mehregan
means to me, I went to ISSD's annual Mehregan festival and
asked others about this special event. The following is what I
discovered!

- How do you celebrate Mehregan?

• My family is really big, so we all get together and we eat and
play." (3rd grader).
• For Mehregan, I just go to the Persian school celebration and try
to win the prizes!" (4th grader).

What is your favorite part of the Mehregan celebration?

• When people ask me questions about Mehregan, and I can
answer them and get something." (3rd grader).
• I really like the food: ash-e-reshteh and kebab are especially my
favorites!" (2nd grader).
• When you think about Mehregan, what does it mean to you?
• I usually think of my sister; she was born on Mehregan and that
makes the celebrations all the more special." (Kourosh Taghavi,
ISSD music teacher).
• Fall and the harvest always come to my mind when I hear about
Mehregan." Kian Kalantar is a TA/Reporter at ISSD.

How Technology Has Helped Shape
Iranian American Culture

2 جشن مهرگان درشعبه

By: Bahar Fouladpouri

With the large technological advances constantly improving
connections around the world, it's no surprise that many syncretic
cultures have been able to strengthen their ties to their home
countries and stay affiliated with the culture and language. The
newer generation of Iranian Americans takes advantage of the
easily accessible programs online to learn Farsi.Before, Iranian
American immigrants who came to America without an option to
go back soon could not stay connected very well with Iran. For
years, the only possible way was to make a poor-quality, expensive
phone call, or to write a letter. Now, Iranian Americans find that
social media has created a way to immediately connect with
family and friends halfway across the globe. Telegram, Facebook,
and other apps easily allow people to send messages, ideas, and
images that weren't possible just a short while ago. One of the
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لنگه کفش در آش

هابیل و قابیل

خوانندگان گرامی،
همان طور که در شماره های قبل به آگاهی رسید این صفحه را اختصاص داده ایم
به برخورد دیدگاه های دو برادر خیالی با نام های هابیل و قابیل .این دو برادر
از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود آن که در یک خانواده
و یک نوع شرایط بزرگ شده اند ،نقطه نظرهای متفاوت و حتی مخالف یکدیگر
دارند .از آنها خواسته ایم که در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه نظرات
خود را بگویند .ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاه ها را ارائه می کنیم و قضاوت
را بر عهده شما می گذاریم .اگر خوانندگان گرامی نظری به طرفداری یا مخالفت
با هر یک دارند می توانند این نظر خود را ،از طریق فرستادن ایمیل به آدرس
پیک ،با ما در میان بگذارند .گفتار این بار هم در رابطه با «مسائل نژادی در
آمریکا» است.
هابیل :واقعه ای را که در شارلوتزویل رخ داد رو دست کم نگیر! ده ها سال بود
که نازی ها ،فاشیست ها و «ک ک ک» به این تعداد در یک جا جمع نشده
بودند .کی فکر می کرد که در قرن بیست و یکم هنوز با این پدیده ها روبرو
باشیم ،که از همه جا این وامونده ها جمع شن و جلوی پایین آوردن مجسمه
«ژنرال لی» رو بگیرن .در واقع قدرتشون رو نشون بدن .بعد هم عین داعشی
ها با ماشین بزنن توی مردم و یکی رو بکشن و اون همه رو مجروح کنن؟ کی
فکرشو می کرد؟ من خودم جدا فکر می کردم سال هاست دوره اونا سپری شده.
ولی متاسفانه با روی کار اومدن رژیم جدید اونا جرات پیدا کردن و فکر می کنن
دولت مال اوناست .واسه همین می خوان قدرت نمایی کنن.
قابیل :آره واقعه بدی بود ولی خب قانون اساسی به اونا این حق رو می ده که
نظراتشون رو ابراز کنن و حق تجمع داشته باشن .این حق رو هیچ کس نمی تونه از اونا
بگیره ،حاال چه تعداد شون کم باشه یا زیاد .من نژادپرست نیستم ولی اعتراض
اونا رو می فهمم .اونا می خوان از محو شدن قسمتی از تاریخ کشورشون
جلوگیری کنن .اونا می گن جنگ داخلی یه قسمتی از تاریخ این کشوره و درسته
که جنوبی ها جنگ رو باختن ولی فرمانده ها و مسئولین اون ارتش هم آمریکایی
بودن و مجسمه ها و یادبودهایی امثال مجسمه «ژنرال لی» باید حفظ بشه.
همونجوری که اونا حق تظاهرات داشتن دیدی که مخالفین اونا هم تظاهرات
برای مقابله با اونا گذاشتن .این یعنی دمکراسی! من به کار اون احمق که با
ماشین زد به مردم کاری ندارم .اون یه کار تروریستی کرد و باید محکوم بشه
ولی تظاهرات با اجازه رسمی بوده.
هابیل :واقعا ازت تعجب می کنم که حق رو به فاشیست ها و نژادپرست های
افراطی می دی .دیدی چطوری شب قبل از تظاهرات با مشعل رژه می رفتن؟
دیگه هیچ جور هم کتمان نمی کنن که طرفدار «ک ک ک» و نئونازی هستن.
عین رژه های جوونای اس اس قبل از جنگ جهانی تو آلمان! تروریسم که فقط
حمله کردن مستقیم به مردم و کشتن نیس .همین کار اونا چه وحشتی می تونه
توی مردم ایجاد کنه .واسه همین آدمای مترقی و ضد جنگ و ضد نژادپرستی
جمع شدن و تظاهرات متقابل راه انداختن که میدون رو یه سره دست اونا ول
نکنن .فیلم هایی که من دیدم خیلی وحشتناک بود .سفیدها واقعا دور گرفته
بودن .اونا اگه حمایت ترامپ رو پشت خودشون نمی دیدن محال بود این قدر
روشونو زیاد کنن .دیدی که ترامپ اول سکوت کرد بعد هم هر دو طرف رو در
درگیری و اغتشاش مقصر دونست .یعنی اصال ندید و نخواست ببینه که چه
کسی عامل این بلوا بوده.
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قابیل :خوب معلومه .وقتی دو طرف درگیر می شن ،حلوا که خیر نمی کنن!
هر دو طرف می افتن به جون هم و هر دو طرف مقصرن .حتما اینا زدن ،اونام
زدن .اگه کار اون تروریسته رو کنار بزاری ،دعواییه که همیشه و ده ها ساله که
بین سیاه ها و طرفدارانشون و نژادپرستا و سفیدهای افراطی بوده .چه اشکالی
داره که هر دو طرف رو محکوم کنی بدون اینکه جهت بگیری؟ بدون این که
بخوای بگی حق با کدوم طرفه؟
هابیل :یعنی چی دو طرف دعوا رو محکوم کنی؟ یعنی دو طرف به نظر تو حق
مساوی دارن؟ میدونی مث چیه؟ مث اینه که بگی آره توی نرماندی متفقین با
آلمانا می جنگیدن و اینا می کشتن ،اونام می کشتن و هر دو طرف رو محکوم
کنی .اینا دو طرف مساوی نیستن .یکی فاشیستیه و دنیا رو به جنگ کشونده
و باعث کشته شدن پنجاه میلیون آدم شده و یه طرف داره دفاع می کنه و می خواد
بشریت رو از نابودی نجات بده .اینا به نظر تو دو طرف مساوی دعوان؟ پس
حق و ناحق چی می شه؟ حتما در مورد فلسطینی ها هم می گی یه طرف
اسرائیله و یه طرف هم فلسطینی و دو طرف رو محکوم کنی .یعنی نبینی که
یکی نیروی اشغالگره و اومده سرزمینای طرف مقابل رو اشغال کرده و پدرش
رو در آورده و رژیم آپارتاید بپا کرده و یه طرف دیگه داره از موجودیت خودش
دفاع می کنه .این دو طرف مساوی دعوا نیستن! یکی حقه و یکی ناحقه .یکی
طرفدار برده داریه و نژاد خودشو باالتر از بقیه می بینه و می خواد همه ظواهر و
یادگارهای اون دوران تاریک رو حفظ کنه ،چون هنوز به همون چیزا معتقده و
یه طرف ،یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم ،می خوان این سمبل ها و مجسمه
ها رو که یادآور اون طرز تفکر و اون تاریخ است از جلوی چشم ور دارن .مث
اینکه آلمانا بیان مجسمه هیتلر و گوبلز رو علم کنن چون بخشی از تاریخشونه!
حاال چطوری این دو طرف به طور مساوی محکوم می شن؟ به نظر من ترامپ
ماهیت خودشو نشون داد .دیدی که دیوید دوک مرشد اعظم ک ک ک هم از
اون تمجید کرد.
قابیل :نه من دو طرف رو این جور که تو می گی مساوی نمی بینم .به نظر
منم جای تاسفه که این فاشیست ها و ک ک ک اومدن بیرون و این قدر به
طور علنی عرض اندام می کنن .متوجه اینم هستم که کسایی مث استیو بنن،
استیو میلر آدمای خطرناکی هستن و این که این همه روی ترامپ نفوذ دارن
هم جای نگرانی داره .ولی یک چیز رو در نظر بگیر .به نظر من یکی از دالیل
عمده رشد این طرز فکرهای افراطی و نژادپرستی ،چه توی اروپا و چه اینجا،
این موج اومدن مسلموناست ،چه به صورت پناهنده و چه به صورت مهاجر.
این موج این قدر زیاد و شدید بوده که سفیدا توی این کشورا خودشونو در
خطر می بینن .به خصوص با این رشد و زاد و ولدی هم که می کنن ،سفیدا
رو ترس ورداشته که به زودی به صورت یه اقلیت در بیان .اینه که خودشونو
مظلوم نشون می دن .توی اروپا خودت دیدی ،پاریس پر عربه ،مارسی پر عربه،
برلین پر عربه ،بروکسل پره ،آمستردام پره .خب باید به مردم محلی حق داد که

می بینن فرهنگشون داره کم کم از بین می ره .واسه همین عکس العمل نشون
می دن و طرفدار حزب های دست راستی و افراطی می شن.
هابیل :توی اروپا این اقلیت ها توی محله های خودشونن و به شدت هم به
اونا اجهاف می شه .کار بهشون نمی دن ،نمی ذارن قاطی اجتماع بشن.
واسه همین بهترین منبع سربازگیری واسه داعش و القاعده شدن .اون یه
بحث جداییه و بذار یه وقت دیگه روش صحبت کنیم .در مورد آمریکا مسئله
اینجوری نیست ،مسئله نژادی اینجا ریشه عمیقی داره .یه جنگ داخلی با اون
همه کشته براش اتفاق افتاده و به اصطالح برده داری رو قدغن کردن .ولی
نه تنها برده داری از بین نرفت بلکه به شکل های مختلف تا دهه چهل ادامه
داشت .به کالیفرنیا و شهرهای بزرگ نگاه نکن .در وسط آمریکا و به خصوص
جنوب مسئله نژادی به قوت خودش باقیه .این کشور از مهاجرین شکل گرفته
که همیشه هم توسط انگلوساکسن ها با فشار و تبعیض روبرو بودن ،از سیاها
بگیر تا ایرلندی ها ،ایتالیایی ها ،یهودی های اروپای شرقی ،مکزیکی ها و حاال
هم خاورمیانه ای ها .واسه همین بهش میگن آش شله قلمکار یا melting
 .potمهاجرت چیزی جدیدی تو آمریکا نیس ،نژاد پرستی و تبعیض هم چیز
جدیدی نیست.
قابیل :آره چیز جدیدی نیس ولی اآلن با سیل مهاجرت خاورمیانه ای ها و
مسلمونا قضیه فرق می کنه .درسته ،مهاجرین قبلی قاطی اجتماع شدن .ما
خودمونم مهاجریم .اومدیم ،درس خوندیم ،وارد جامعه شدیم و قاطی شدیم.
ولی بذار یه مثال برات بزنم :توی محله ما نصفش سفیدن ،بقیه مکزیکی،
هندی ،چینی .چند تا ایرونی هم هستن .خونه روبرویی ما رو اخیرا یه خانواده
عرب که از عربستان اومدن اجاره کردن .اوال در گاراژ همیشه بازه ،ماشین
هاشون رو توی خیابون می ذارن ،توی گاراژ رو قالی انداختن ،عصرها با
دشداشه و عقال می شینن اونجا سیگار و قلیون می کشن و بلند بلند حرف
می زنن .زن و دخترهای طرف با چادرو روبنده که فقط درزی برای چشماشون
بازه می آن و می رن .بچه های کون پتی توی گاراژ و تو پیاده رو وول می خورن.
خالصه خیلی ناجورن .بعضی از همسایه ها خیلی مودبانه از من درباره اونا
سئواالتی می کنن .خب این درسته؟ مردم حق دارن به اونا مشکوک بشن.
درسته که اومدن تو این مملکت ،ولی نباید یه جوری این فرهنگ «عادی
بودن» رو رعایت کننن؟ اگه قراره تو آش شله قلمکار قاطی شن ،نباید نخود و
لوبیا باشن؟ لنگه کفش که نمی تونه قاطی آش بشه! این روزها خیلی از اینا
رو توی شهر می بینی .من خودم احساس ناراحتی می کنم .شاید واسه اینکه
می بینم اینا دارن آبروی ما رو هم می برن.

بیشتری بکننن تا کسایی نتونن تو شون نفوذ کنن و بخوان ضربه بزنن؟ به اونا
حق نمی دی که وقتی می بینن طرف با پوشش کامل و نقاب اومده و هیچ
احترامی هم برای فرهنگ و آداب و رسوم این کشور قایل نیستن و حقوق
انسانی اون زن ها روهم این طوری زیر پا می ذارن ،ترس داشته باشن؟
هابیل :البته که حق هرکشوریه که مرزهای خودشو مراقبت و کنترل کنه .البته
که باید مسئله مهاجرت غیره قانونی رو حل کنه .البته که باید مهاجرین جدید
رو حسابی سین جیم کنن و از لحاظ امنیتی مطمئن بشن .کسی نمی گه که
نباید این کارا رو بکنن ،ولی سیستم مهاجرت شکسته اس .تو خودت می دونی
که واسه کسی که بخواد به طور قانونی تقاضای مهاجرت بکنه ده دوازه سال
طول می کشه .بعد می آن کمبود مهاجر و نیروی کار رو با التاری و هردم بیل
پر می کنن .از اون گذشته همه می دونن که این یازده میلیون به قول خودشون
غیرقانونی رو نمی تونن بیرون کنن .واسه همین همه رو سرکار گذاشتن .اونا
توی رویا سیرمی کنن.
قابیل :پس اینطور که تو می گی اکثریت مردم نژادپرستند و سیستم مهاجرت رو
هم نمی تونن درس کنن .دولت هم که دست نژادپرستاس .پس اوضاع خیلی
خرابه! پس چرا هنوز این همه آدم از سراسر دنیا آرزو دارن هر جوری شده بیان
آمریکا؟ حتما یه جاذبه هایی داره که همه ما اومدیم ،میلیون ها نفر دیگه هم
می خوان بیان .کسی رو هم نمی تونن بیرون بکنن پس حتما این قدرها هم
بد نیس!
هابیل :بد نیس .با همه این کاستی ها ،این کشور هنوز یکی از بهترین کشورهای
دنیاست و واقعا سرزمین موقعیت و موفقیته .اینجا سیستم داره ،سیستمش
براساس حفظ و احترام به حقوق فردی و اجتماعی و اقتصادیه .توی این کشوره
که حادثه ای مثل اوباما اتفاق می افته ،بعد حادثه ای مثل ترامپ! این حرکت
های پاندولی اتفاق می افته ولی سیستم پابرجاست .ایده آل نیست ولی ثبات
نسبی داره .از اون گذشته توی این عصر اطالعات و آگاهی ،جوونا کمتر گرفتار
نژادپرستی و انحصار طلبی ان .جریان تکاملی رو به جلوست ،حاال پدیده هایی
مثل ترامپ هم اتفاق می افته که جلوی این روند روبخواد بگیره ولی تغییراتی
که می تونه بده خیلی سطحیه و موقتی .بنابر این من این قدر ها هم بدبین
نیستم .به قول معروف این نیز بگذرد!

هابیل :اینایی که اول میان همه همین جوری ان .بعد از چند سال عوض می شن.
قول بهت می دم دو سال نکشه که دخترای طرف چادر و نقاب رو بذارن کنار
و معتدل تر بشن .زمان می خواد .ولی خودت هم می دونی که مشکل اینا
نیستن .این که مردم رو می ترسونن و می گن اینا می خوان قانون شرعیات
رو راه بندازن و ارزش های غربی رو عوض کنن ،همش واسه ترسوندن مردمه.
نژادپرستی توی خیلی جاهای این مملکت و توی خیلی از مردم به قول معروف
نهادینه است .توی چند دهه اخیر یعنی از دهه شصت و مبارزات نژادی ،اونو
توی خودشون نگه داشتن .یه دفعه می بینن یک سیاه پوست رییس جمهور
مملکت می شه و اونا میرن تو شوک .حاال این رئیس جمهور هر خدمتی هم که
واسه این مردم می کنه ،از ایجاد کار گرفته تا پوشش بهداشتی و غیره اثری نمی کنه،
چون طرف سیاهه .واسه همین کسی مث ترامپ به اونا حس امنیت و غرور
می ده .افراطی ها و فاشیست هاشون می آن و به طور علنی قدرت نمایی می کنن
خیلی هام هنوز تو خودشون نگه می دارن.
قابیل :این جوری هام که تو می گی نیس .ببینم تو این حق رو به مردم می دی
که بخوان مرزهای خودشونو حفاظت کنن و از اومدن مهاجرین غیرقانونی
جلوگیری کنن؟ به اونا حق می دی که بخوان کسایی که غیرقانونی اینجا
هستن رو تسویه کنن؟ به اونا حق می دی که مهاجرین خاورمیانه ای رو کنترل
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نگاهی به «بود و نمود سخن»

گزیده مقاالت احمد کریمی حکاک
آریا فانی

این نوشتار بررسی گزیده مقاالت دکتر احمد کریمی حکاک است که دو سال پیش
با عنوان «بود و نمود سخن» توسط نشر نامک در تهران و پارسال توسط شرکت
کتاب در آمریکای شمالی به چاپ رسیده است .عنوان فرعی کتاب – متن ادبی،
بافتار اجتماعی و تاریخ ادبیات – حاکی از مقال های متفاوتی است که جملگی زیر
سایه نقد جای گرفته اند (اینجا نقد را عامدانه به صورت کلی استفاده می کنم).
از نگارش مقاالتی که کریمی حکاک در چند دهه گذشته در فصلنامه های متعدد
پژوهشی نوشته است زمانی می گذرد ،با این حال این مقاالت تازگی و موضوعیت
خود را از دست نداده اند (نگارنده در گزینش مقاالت کوشیده است تا از شعر دیروز
و امروز و داستان معاصر نمونه هایی عرضه کند)« .بود و نمود سخن» در برگیرنده
حوزه وسیعی از نقد ادبی است که افزون بر تحلیل ادبی ،مقوالت فرهنگ شناسی،
تاریخ ادبیات و ترجمه را نیز در برمی گیرد .حوزه نقد ادبی خود موضوع یکی از مقاله هاست.
متن سخنرانی حکاک در باب وضع نقد ادبی در ایران معاصر ،که بیست و سه سال
از ایراد آن می گذرد ،نقطه قیاس جالبی تواند بود برای کارورزان نقد که یکی از
دلمشغولی هایشان سیر تحول ابزار نظری و اندیشه انتقادی درباره ادبیات است.
با توجه به این نکته که امروز نقد یکی از بنیادی ترین مسائل در حوزه ی تجزیه و
تحلیل آثار ادبی است؛ چاپ آثار محققانه ای مانند «بود و نمود سخن» که مؤلف
با رویکردی روشمند و انتقادی به تحلیل متون ادبی فارسی پرداخته است ضروری
است.
پاسخ محمد جعفر محجوب به یکی از مقاالت
کریمی حکاک و پاسخ ایشان به محجوب (مندرج
در این مجموعه) بیش از هر نوشتار دیگری ورود
نقد ادبی را به عرصه های نو و دیگرگون روشن می
سازد .نوشتاری که محجوب در مقام پاسخگویی به آن
بر آمد ،مقاله ای است با عنوان «زبان شعر فارسی
در هند» ،مندرج در ایران نامه (بهار  ،)۱۹۹۰که
در آن کریمی حکاک زمینه تاریخی تاریخ ادبیات
فارسی را به مثابه گونه ای ادبی نقد می کند .همان
طور که نویسنده در آغاز بدان اشاره می کند ،هدف
این نوشتار بازگویی سرگذشت ادب فارسی در شبه
قاره نبوده است بلکه بازنگری تحلیلگرانه روایت های
تاریخی پژوهشگرانی چون ذبیح اهلل صفا است در
مورد ظهور و نشر ادب فارسی در هند .کریمی
حکاک معیار انحطاط ادبی را که غالب ًا به ادبیات
دوره صفوی و گورکانی منسوب است پرداخته ذهن
پژوهنده و ادیب دوره تجدد (کسانی مانند بهار) می داند که
«پایان» حضور ادب فارسی در هند برایش محتوم
است و با چنین آگاهی تاریخی است که رد پای
زوال را در حیات و آثار ادیبان فارسی زبان این دوره
می جوید .کریمی حکاک راه دیگری را پیش پای
ما می گذارد :غور در تذکره ها و دواوین شاعران
و تذکره نویسان قرون شانزدهم و هفدهم میالدی
(نهم و دهم هجری شمسی) البته با تکیه بر پیش
فرضی کلیدی که ادب فارسی متعلق به یک زادگاه
و ساحت جغرافیایی یگانه نبوده است و قلمرو نشر
آن فراتر از مرزهای سیاسی و حتی دربارهای خاندان
های پیشین بوده است  .جان کالم این نوشتار این
است که فرآیند شکل گیری شعر فارسی در هند را
نباید با معیار پیش پرداخته زوال سنجید .پیدایش
معیارهایی چون انحطاط و زوال خود مستلزم

پژوهش های دقیق در فرآیندهای تاریخی و
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فرهنگی قرون نوزدهم و بیستم (دوازدهم و سیزدهم هجری شمسی) در ایران
و هند است.
در سال های اخیر پژوهندگان ادبی کمابیش از منظر تعامل زبان ها (و نه زوال و
انحراف) به تحلیل ادبیات پسا تیموری پرداخته اند (البته اقرار می کنم که باید
از ادوارنگاری ادبی بر اساس موقعیت سیاسی پرهیز کرد) .به طور مثال ،گزیده
مقاالتی به عنوان ( After Timur Leftپس از ترک تیمور) ،به ویراستاری
فرانچسکا ُارسینی و سمیرا شیخ ،اخیر ًا به چاپ رسیده است که بر اساس
الگوی تعامل بین سنت های ادبی تولید ادبی فارسی ،ترکی و هندوی قرن
پانزدهم را بر بستر تاریخی خود قرار می دهد (مث ً
ال اینجا باید افزود که ادیبان
این دوره هرگز عبارت نابهنگام «سبک هندی» را ندیده و نشنیده بودند) .این
بستر تاریخی بر تعامل و تبادل میان زبان های «نوشتاری» چون سنسکریت،
عربی و فارسی و زبان های نوظهور «محلی» چون هندوی استوار بوده است.
مقاالت کتاب «پس از ترک تیمور» نشان می دهند که قلمرو فرهنگی و ادبی
فارسی ،بر خالف نظریه های پیشین ،بسیار فراگیرتر از خاندان های گورکانی و
دکنی و حلقه های صوفیان فارسی زبان بوده است .از این منظر ،اگرچه امروزه
فارسی دیگر در زمره زبان های زنده ادبی هندوستان محسوب نمی شود ،اما
ادب فارسی در شبه قاره هند برخالف ادعای برخی از محققان و تاریخ نگاران
ایرانی ،هندی و غربی معاصر هنوز به حیات خود ادامه می دهد .زبان فارسی
در تعامل با زبان ها و منابع انسانی هند به شکل گیری فرهنگی کمک کرد که
زاده الگوهای ادبی ،واژگان شعری ،شیوه تاریخ نگاری ،سنت موسیقایی و حلقه
های فرهنگ نویسی و نقد ادبی بوده است .این الگوهای فرهنگی و گونه های
ادبی امروز در زبان های زنده ادبی جنوب آسیا ،یعنی اردو ،بنگالی ،پنجابی و
غیره ،یافت می شوند .از این رو سخن گفتن از زوال ادب فارسی جایز نیست.
اگرچه پس از نگارش مقاله «زبان شعر فارسی در هند» پژوهش های بسیاری
در زمینه جایگاه شعر فارسی در شبه قاره هند
در ایران و خارج از ایران انجام شده است؛
اما مقاله ی مذکور بدعت ها و مؤلفه هایی
در شیوه تحلیل انتقادی دارد که هنوز می تواند
راهگشای محققان ادبی آینده و حال حاضر
باشد .رویکرد انتقادی کریمی حکاک به شعر
فارسی از این رو آموزنده است که دل به هیچ
نظریه پیش پرداخته ای نمی سپارد ،چه
استوار بر معیار زوال و انحطاط باشد چه بر
پایه شکوفایی و نوآوری.
از نکاتی که در مقاله «زبان شعر فارسی در
هند» ،واکنش محجوب را در پی داشته،
انتقاد کریمی حکاک از ذبیح اهلل صفا در
مسئله تاریخ نگاری ادبی است .کریمی حکاک
نگارش تاریخ ادبیات در ایران صفا را متأثر
از روحیات ناسیونالیستی عصر رضاشاهی می
داند و ادعای خود را بر چهارچوب ایران محور
این اثر مستدل می کند (آن طور که از عنوان
اثر صفا پیدا است کشور ایران کلیت ادبیات
فارسی را به تصرف خود درآورده است) .اگر
چه محجوب اذعان دارد که صفا در عصر
اوج تبلیغات ملی (یا به تبع از خود محجوب
«ملت گرایی») اثرش را تألیف کرده است اما
با این وجود انتقاد کریمی حکاک را جایز نمی
داند از این رو که صفا ،به زعم محجوب ،تنها
راوی امینی است که آنچه واقع شده است
را به درستی روایت کرده است .آنچه در پس
مخالفت محجوب و کریمی حکاک مشهود
است تعلق ایشان به دو آیین پژوهشی متمایز

است که هر کدام نقد فارسی را به سمت و سوی دیگر برده است .کریمی
حکاک گزاره های عاطفی تاریخ ادبیات در ایران صفا را فرآورده دلمشغولی
های تاریخ نگاری می داند که تا حدی نتوانسته است خود را از سیطره نگرش
های مسلط سیاسی و اجتماعی عصر خود از جمله رویکرد فراگیر ملی گرایی
برهاند .کریمی حکاک در نقد خود می کوشد ذهنیت صفا را همچون متنی
ادبی بکاود و بدون صادر کردن حکمی تاریخ ادبیات در ایران را به بستر
تاریخی خود بازگرداند .منظور از بازگرداندن به بستر تاریخی بیشتر آشنازدایی
با رابطه پیچیده زبان فارسی و هویت ایرانی است که در روزگار صفا (در قیاس
با تصور غالب امروز که فارسی را رکنی ناگسستی از ایرانیت می داند) هنوز
شکل نگرفته بود.
به نظر می رسد محجوب حتی ذکر نام صفا را با لحنی انتقادی گستاخی
شاگرد به استادش قلمداد می کند و از این رو ابعاد دیگر نقد کریمی حکاک
را نیز رد می کند ،ولو این که در عمل با او موافق بوده باشد .اما محقق امروز
چه می تواند از این مجادله دریابد؟ آیا می توان تفاوت نظر کریمی حکاک
و محجوب را در کلیت خود به شکاف دو نسل فروکاست؟ یا راه دیگری را
باید جست .در بند پیش به شکاف دو آیین پژوهشی اشاره کردم که مستلزم
توضیحاتی بیشتر است .از نگاهی تاریخی ،ادب فارسی در قلمرو پهناور خود
از آسیای صغیر تا مرزهای غربی چین با زبان های مختلفی همچون عربی،
ترکی ،سنسکریت و اردو «همسخن» بوده است .با این زبان ها داد و ستد
داشته است .این برخورد و تعامل زبانی زمینه ساز رواج و گسترش زبان و ادب
فارسی در سرزمین های مذکور شده است که از این رهگذر زمینه ساز تألیفات
متعدد و ارزشمندی درباره زبان و ادبیات به زبان های غیر فارسی شده است.
از جمله می توان به تفاسیر احمد سودی به زبان ترکی عثمانی و تاریخ شعر
فارسی شبلی نعمانی به زبان اردو اشاره کرد .در قرن گذشته ،پژوهش های
ادب فارسی در زبان های غربی نیز جایگاه خاص خود را یافته است .امروز در
دانشگاه های آمریکای شمالی و اروپا ،اساتید و دانشجویان ادبیات فارسی در
رشته های گونه گون علوم انسانی به تحقیقات در زمینه های مختلف فرهنگ
و ادب فارسی می پردازند .بر خالف تصور غالب ،شکاف میان پژوهندگان
ادب فارسی در ایران و غرب لزوم ًا با ترجمه آثار ایشان به فارسی کم عمق تر
نمی شود .تحقیقاتی که در زبان های غربی انجام می شود در فضا و نظامی
متفاوت به وجود آمده است که باید در دستگاه تحلیلی فارسی به مرور زمان
هضم شود .ترجمه های این آثار پژوهشی که در زمینه ادبیات فارسی به
انگلیسی (و سایر زبان های اروپایی) تألیف می شوند در نظام چندگانه ادبی
فارسی لزوم ًا مهجور ،منفعل و بی بنیان خواهد ماند تا زمانی که پژوهندگان
فارسی زبان ،شیوه نقد و سنجش این آثار را در عمل محک نزنند و افق
های استدالل و استنتاج آنرا گسترش ندهند .به سخن دیگر ،ترجمه کردن
نظریه های ادبی به زبان فارسی تنها زمانی مؤثر واقع خواهد شد که ناقدان
در پژوهش های خود آن را به کار بسته و نقاط ضعف و قوت این نظریات را
محکی جدی بزنند.

نوعی از تفسیر و قرائت ادبی است و خود موضوع بحث تواند بود .از این رو تذکره
های فارسی و گونه معاصر آنها ،یعنی تاریخ ادبیات ،تنها روایت مکرر احوال و
مقامات شاعران و ادبیان نیست بلکه یکی از ابزارهای توانمند شکل گیری کانون
ادبی بوده است .کانون ادبی که اشاره به متون پذیرفته شده و محوری یک سنت
ادبی دارد پدیده ای ازلی و ثابت نیست بلکه فرآیندی پویا و تاریخی است که خود
مرهون عناصری چندگانه همچون شکل گیری گونه فراگیر تاریخ ادبیات در قرن
نوزدهم است .محجوب دلیل قوام نام یک شاعر را در درازنای تاریخ به کیفیت
اثرش نسبت می دهد و بس .مث ً
ال حتی اگر شکی در مقام سعدی شیرازی در ذهن
افتد ،با خواندن یک غزل و قصیده از او می توان دریافت که «چگونه میان ده ها
هزار گوینده ،سعدی استاد سخن شیخ سعدی شده است ».کریمی حکاک نقش
سخن را در فرآیند «کانونی» شدن یک شاعر انکار نمی کند اما عناصری فرا ادبی را
نیز در این زمینه تأثیرگذار می داند .یکی از این عناصر ،شاعران ،ادبیان و ناشران
امروز هستند که با نقد و خوانش (و چاپ و توزیع) خود ،آثار شعرای پیشین را کم
اهمیت یا پراهمیت جلوه می دهند.
در پایان باید گفت که در نیم قرن گذشته ،زبان انگلیسی ابزار تکوین آثاری انتقادی
در زمینه های نقد ادبی و فرهنگ شناسی بوده است .احمد کریمی حکاک ،یکی
از کارورزان نقد ادبی ،از معدود پژوهندگانی است که به زبان انگلیسی و فارسی
قلم می زند« .بود و نمود سخن» بی شک مورد استقبال عالقه مندان تاریخ و
ادبیات فارسی و پژوهندگان و دانشجویان این رشته قرار خواهد گرفت .البته برای
یک ناقد هیچ چیز ارزشمندتر و پراجرتر از آن نیست که دریافت اندیشه ها و نظریه هایش
از ستایش و تعریف فراتر رود و گفتگوهای اساسی و پرباری را برانگیزد و در این
عرصه محک نیز بخورد .از این حیث ،گزیده مقاله های احمد کریمی حکاک بار
سنگینی را بر دوش پژوهندگان ادب فارسی گذاشته است.
* این مقاله پیش از این در مجله نگاه نو (شماره )110در تهران به چاپ رسیده است.

پرسشی که اکنون نقش می بندد این است که مؤلفه های آیین پژوهشی
غربی چیست؟ البته روشن است که نظام پژوهشی یکپارچه و همگنی در
غرب وجود ندارد و مؤلفه های گونه گون آن را نیز نمی توان در نوشتاری
چنین کوتاه برشمرد ،چنین پرسشی باید موضوع مباحثه در میزگردها و
کنفرانس های بینارشته ای باشد .بنابراین بحثمان را محدود می کنیم به
تفاوت های اصولی مقاله «زبان شعر فارسی در هند» و پاسخ محجوب .بحث
هر دو محقق مستند بر تذکره ها و تواریخ ادبیات است که در آن میان به
تاریخ ادبیات در ایران صفا توجهی افزون شده است .از منظر محجوب ،لزوم ًا
تمایزی میان صفای نویسنده ،خالق تاریخ ادبیات در ایران ،و اثر او وجود
ندارد .یعنی هر انتقادی که بر این اثر وارد کنیم به شخص صفا وارد کرده ایم.
کریمی حکاک تاریخ ادبیات در ایران را محصول درگیری های صفا با فرآیند های
تاریخی و فرهنگی عصر خود می داند کما این که صفای نویسنده می توانسته در
ادامه حیات علمی خود ،یعنی پس از تألیف اثرش ،از مرزهای فکری آن فراتر
رود و مواضع خود را تغییر دهد.
محجوب تاریخ ادبیات صفا را کم و بیش «شرح آنچه واقع شده» می داند
در حالی که از نظر کریمی حکاک گزینش صفا از شاعران و نویسندگان خود
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Yalda Celebration
Saturday, December 16
۲۰۱۷  ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ۱۶

D e sign: Sae e d J alali

Join us as we celebrate the winter solstice;
an ancient Persian tradition.

Sufi Mediterranean Cuisine
Tickets: $50 for members and students
$60 for non members

For Reservation Call: 858-552-9355

Place your reservation ASAP since space is limited.

SUFI

MEDITERRANEAN CUISINE

5915 Balboa Ave.
San Diego, CA 92111
www.SufiSD.com

Financial support is provided by the City of San Diego
Commission for Arts and Culture.
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www.pccus.org
کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 9355ـ)858( 552

آدرس مرکز ایرانیانIAC :

کمدین معروف ایرانی کیوان

6790 Top Gun St. #7
San Diego, CA 92121

شنبه  4نوامبر از ساعت  8ـ 6
در مرکز ایرانیان تلفن تماس 9355:ـ  552ـ 858

ُجنگ فرهنگی
دکتر محمود کریمی حکاک

چهارشنبه  15نوامبر ،ساعت  7بعد از ظهر در مرکز ایرانیان

نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر می شود
نظرات مطرح شده در مقاالت ،الزاما نظر هیات مدیره کانون نیست.
و پیک در رد و قبول و یا حک و اصالح مطالب وارده آزاد است.
با ما به نشانی زیر مکاتبه فرمایید.

6790 Top Gun St. #7، San Diego، CA 92121
Tel (858) 552 9355 • Fax (619) 374 7335
Email: pcc@pccsd.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار
اخباری برای نشریه آینده (شماره  )173مبادرت می ورزد که متن آن از طریق
فکس تا 30دسامبر به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی
تلفن  9355ـwww.iasfund.org)858( 552

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552
Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org
P.O. Box 500923، San Diego، CA 92150
www.facebook.com/DollaraMonthFund

جشنواره فیلم های آسیایی در سن دیگو

 18ـ  10نوامبر سینما اولترا استار
برای اطالعات بیشتر لطفا به سایت  www.sdaff.orgمراجعه کنید

کنسرت هنرجویان سه تار به سرپرستی کورش تقوی

شنبه  11نوامبر ،ساعت  7بعد از ظهر
در مرکز ایرانیان تلفن تماس 9355:ـ  552ـ 858

جشن شب یلدا

شنبه  16دسامبر از ساعت  7بعد از ظهر
رستوران صوفی تلفن تماس 9355 :ـ  552ـ 858

گروه فیلم و گفتگو

اولین جمعه هر ماه ساعت  7:30بعد از ظهر
در محل مرکز ایرانیان

داکیونایت

اولین چهارشنبه هر ماه در ساعت  7شب در مرکز ایرانیان

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی تلفن)858( 717_6389 :
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن9634 :ـ)858( 735
آموزش پیانو زیر نظر فرید افشاری تلفن1913 :ـ)858( 349

مدرسه ایرانیان سن دیگو  9355ـ)858( 552

جشن یلدای مدرسه ایرانیان

از ساعت  10صبح تا  1بعد از ظهر

انجمن متخصصین 6232 :ـAIAP )858( 207
جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

Mt. Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road، San Diego، CA 92129
For more information: 858 552 9355

آکادمی رقص  9355ـ )858(552

 PMـ ُISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM 1:00

www.aiap.org

انجمن دانشجویی ایستاwww.istaucsd.org :
)ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego
بنیاد فرهنگی مهرگان 7000 :ـ )858( 673
جلسات ماهیانه یکشنبه اول هر ماه www.mehrganfoundation.org

خانه ایرانwww.thehouseofiran.com :

یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

جشن مهرگان ،یکشنبه  5نوامبر از ساعت  11صبح تا  5بعدازظهر

پایا www.paaia.www.paaia.org PAAIA
Public Affairs Alliance of Iranian American

نایاک www.niac.org NIAC

یکشنبه  9دسامبر در باشگاه رنچوبرناردو از ساعت  7بعد از ظهر

کالس ها :شعبه  1یکشنبه ها از ساعت  9:30تا  12ظهر
کالس ها :شعبه  2پنجشنبه ها از ساعت  6تا  8بعد از ظهر

9355ـ552ـ858

موزه هنر سن دیگو

National Iranian American Councel
San Diego Museum of Art
www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook: San Diego Museum of Art
twitter: @SDMA • Tel: (619) 232 7931

انجمن دوست داران کتاب آخرین شنبه هر ماه
)American Center (IACـ Iranian
6790 Top Gun St. #7، San Diego، CA 92121
Tel (858) 552 9355
داکیونایت اولین چهارشنبه هر ماه
DOCUNIGHT
First Wednesday of the month

 American Center (IAC) at 7 pmـ at the Iranian

Documentary films about Iran or by Iranians
www.docunight.com

شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی
برای درج آگهی لطفأ با تلفن  9355ـ )858(552تماس بگیرید

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن  9355ـ)858( 552

www.ialsn.org
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Kourosh Taghavi’s Students

Setar Recital
ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮﺭﺵ ﺗﻘﻮﯼ

جشن یلدا و عادات مرسوم در ایران
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November 11, 2017
at 7:00 PM

ورودی  ۱۰ﺩﻻﺭ

Ticket: $10
D e sig n : S a e e d J a la li

ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا آخرین شب
پاییز را که درازترین و تاریکترین شب در طول سال است تا سپیده
دم بیدار می مانند و در کنار یکدیگر خود را سرگرم می دارند تا
ٔ
روحیه آنان را تضعیف
اندوه غیبت خورشید و تاریکی و سردی
نکند و با به روشنایی گراییدن آسمان به رخت خواب روند و
لختی بیاسایند.
در آیین کهن ،بنابر یک سنت دیرینه آیین مهر شاهان ایرانی
در روز اول دی ماه تاج و تخت شاهی را بر زمین می گذاشتند
و با جامه ای سپید به صحرا می رفتند و بر فرشی سپید می
ٔ
همه برده ها و
نشستند .دربان ها و نگهبانان کاخ شاهی و
خدمت کاران در سطح شهر آزاد شده و به سان دیگران زندگی
می کردند .رئیس و مرئوس ،پادشاه و مردم عادی همگی
یکسان بودند .البته درستی این امر تایید نشده و شاید افسانه
ای بیش نباشد .ایرانیان در این شب باقیمانده میوه هایی را
که انبار کرده بودند به همراه خشکبار و تنقالت می خوردند و
دور هم گرد هیزم افروخته می نشستند تا سپیده دم بشارت
روشنایی دهد زیرا به زعم آنان در این شب تاریکی و سیاهی در
اوج خود است .جشن یلدا در ایران امروز نیز با گرد هم آمدن
و شب نشینی اعضای خانواده و اقوام در کنار یکدیگر برگزار می
شود .متل گویی که نوعی شعرخوانی و داستان خوانی است در
قدیم اجرا می شده است به این صورت که خانواده ها در این
شب گرد می آمدند و پیرترها برای همه قصه تعریف می کردند.
آیین شب یلدا یا شب چله ،خوردن آجیل مخصوص ،هندوانه،
ٔ
جنبه نمادی
انار و شیرینی و میوه های گوناگون است که همه
ٔ
نشانه برکت ،تندرستی ،فراوانی و شادکامی هستند.
دارند و
این میوه ها که اغلب دانه های زیادی دارند ،نوعی جادوی
سرایتی محسوب می شوند که انسان ها با توسل به برکت
خیزی و پردانه بودن آنها ،خودشان را نیز مانند آنها برکت
آور می کنند و نیروی باروی را در خویش افزایش می دهند و
همچنین انار و هندوانه با رنگ سرخشان نمایندگانی از خورشید
در شب به شمار می روند .در این شب هم مثل جشن تیرگان،
فال گرفتن از کتاب حافظ مرسوم است .حاضران با انتخاب و
شکستن گردو از روی پوکی و یا ُپری آن ،آینده گویی می کنند.

Information: 858-552-9355
6790 Top Gun Street, Suite 7
San Diego, CA 92121
E-mail: pcc@pcsd.org

Financial support is provided by the City of San Diego
Commission for Arts and Culture.

لطفا نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را با ما
در میان بگذارید

PLEASE WRITE TO US

We welcome your suggestions
and opinions.
www.pccsd.org
Email: pcc@pccsd.org
Call: 858-552-9355

Your Donations are Tax Deductible
Membership or Subscription Application

انجمن دوستداران کتاب سن دیگو

Name: ..............................................................................................
Address:.......................................................................................................................................................
City:...................................................................................................
State.................................................................................................
Zip.....................................................................................................
( ) ……………………. …… Fax:

) ..........................................................

( Tel:

 Mail: ........................................................................................................................................................ـ E
Membership:
r $40 Individual

گزارش گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب

r $55 Family

r $20 Students r $30 Senior

گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب سن دیگو در بیست و ششم آگست و سی ام

r $ other

سپتامبر  2017برگزار گردید.

r $100

r $500

Donation: r $1,000

Peyk Subscription: r $30
در این دو گردهمایی کتاب ها و داستان های زیر معرفی شدند:

r Check enclosed

• هاملت ،اثر ویلیام شکسپیر ،ترجمه م .ا .به آذین ،نشر دات
• شازده احتجاب ،نوشته هوشنگ گلشیری

r MC r Visa

• قصه های مشدی گلین خانم ،گردآوری و تالیف ال پی الول ساتن ،ویرایش اولریش

r Credit Card:

r Card #: ..................................................................................................................................................

ماتسولف ـ آذر امیرحسینی ـ سید احمد وکیلیان؛ شامل صد و ده قصه عامیانه ایرانی

• پیرمرد صدسالهای كه از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد ،نوشته یوناس یوناسون

Expiration Date:............................................................................

•  ، 1984نوشته جورج اورول ،ترجمه صالح حسینی

• نامههایی به آسمان ،نوشته محمدرضا سرگلزایی

• داستان سهم کریمخان ،نوشته ناهید طباطبایی
• داستان دایی ِف ِرد من ،نوشته هاینریش ُبل

• نمایش فرار بزرگ بر اساس رمان پرواز ایکار ،اثر رمون کنو
• کتاب گویای بارون درخت نشین ،نوشته ایتالو کالوینو

• روزنامه نویس ،نوشته جعفر مدرس صادقی ،نشر مرکز
• تاول ،نوشته مهدی افروزمنش ،نشر چشمه

• حاال بیشتر از همیشه میترسیم (مجموعه داستان های کوتاه)،
نوشته سارا خاک زاد ،نشر چشم

• The Origins of Totalitarianism by Hannah Arendt, 1951

• The Woman on the Stairs, a novel by Bernhard Schlink, 2016
• Every Last Lie by Mary Kubica

• Freakonomics by Stephen J. Dunbar and Steven D. Levitt
گردهمایی انجمن دوستداران کتاب در شنبه آخر هر ماه در مرکز ایرانیان سن دیگو

Design: Saeed Jalali

برگزار می شود .شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

Information: 858-552-9355
6790 Top Gun Street, Suite 7
San Diego, CA 92121
E-mail: pcc@pcsd.org
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تانیا احمدی

بررسی فیلم

یک روز بخصوص
کارگردان :همایون اسعدیان

آخرین ساخته همایون اسعدیان نمونه بسیار خوبی در سینمای قصه گو است
که به دور از افراط و تفریط داستانش را بیان می کند .حامد (مصطفی زمانی)
باید برای عمل قلب خواهرش دست به یک انتخاب بزند :او برای این که اسم
خواهرش در لیست پیوند قلب اول بیاید حاضر به دادن پولی هنگفت می شود.
چالش اصلی فیلم زمانی است که حامد بین وجدان خود برای انجام این کار
و نجات خواهرش در دو راهی قرار می گیرد .اولین ویژگی موفق فیلمنامه،
شخصیت پردازی بسیار خوب آن است .ما پیش از آن که با بحران حامد آشنا
شویم ،از زندگی اش اطالعات کافی می گیریم .او روزنامه نگار معروفی است
و مقاله های جنجال بر انگیزی را به چاپ رسانده است .مقاله اخیر او انتقاد
به شخصی است که داروهای قاچاق را با قیمت های بسیار باالیی وارد ایران
کرده است .نقطه عطف فیلم جایی است که حامد برای جور کردن پول برای
جابجایی لیست پیوند قلب حاضر به معامله با این شخص می شود .بدین شکل،
فیلم لغزش انسانی و تناسبی بودن ارزش های اخالقی را به زیبایی به تصویر می کشد.
شخصی که دائما به دنبال حامد بوده است تا برای چاپ نکردن مقاله با او
وارد گفتمان (و رشوه) شود ،حاال در جایگاه قدرت قرار می گیرد .حاال این
حامد است که به دنبال او است تا با قبول کردن رشوه و چاپ نکردن مقاله،
خواهرش را نجات دهد. 
دومین شناختی که ما ازحامد پیدا می کنیم این است که او پدری است مجرد
که همسر خود را از دست داده است .در جایی از فیلم مشخص می شود که
همسر حامد نیز به دلیل قصور پزشکی از بین رفته است .حامد که خود را مقصر
می داند ،تمام تالشش را می کند تا خواهرش را نیز از دست ندهد .فیلم با
سرک کشیدن به گذشته دردناک حامد زمینه ای را به وجود می آورد تا بیننده
با او همذات پنداری بیشتری کند .بدین شکل
فیلم به شدت بیننده را درگیرمسایل اخالقی می
کند .مخاطب در جایگاه قضاوت قرار می گیرد و
دائما خود را جای حامد می گذارد .با نشان دادن
گذشته حامد ،بیننده به هیچ عنوان احساس
نمی کند که کار حامد اشتباه است؛ گویی گذشته
تلخ حامد به او این امکان را می دهد تا هر اشتباهی
را بدون توجیح انجام دهد .اسعدیان شخصیت
حامد را به زیبایی خلق کرده است :تمام شناسه
های فیلم برای شناساندن حامد درست و به جا
و بدون گزافه گویی است .مصطفی زمانی با بازی
درخشانش ،شخصیت حامد را برجسته تر کرده
است .او پیچ و خم های شخصیت را به زیبایی
بازی کرده است .تردیدها و نوسانات این شخصیت
به خوبی در بازی زمانی به چشم می خورد. 

فیلم مملو از صحنه های دراماتیک است که
احساس بیننده را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
این صحنه های دراماتیک در راستای داستان
پیش می روند و برای درک بحران هایی که
دامنگیر حامد و خانواده اش می شوند بسیار
موثر هستند .یکی از صحنه های فیلم خواهر
24
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حامد را به تصویر می کشد که از شهرستان با پسر حامد در حال گفتگو هستند
(اسکایپ) .ناگهان حال خواهر حامد بد می شود و به خاطر مشکل قلب ،تنفس
کشیدن برایش ناممکن می شود .پسر بچه که به شدت ترسیده است ،پدر خود
(حامد) را صدا می کند .حامد در حالی که خواهر خود را آرام می کند ،از او
می خواهد که خود را به بیرون از اتاق برساند تا خانواده از حال او با خبر شوند.
او تالش می کند تا با تلفن برادر خود را از حال بد خواهر آگاه کند .حامد از
برادر می خواهد که خود را به اتاق خواهر مریض برساند .برادر به همراه مادر و
چند نفر دیگر وارد اتاق می شوند .حامد تمام این صحنه ها را از طریق اسکایپ
مشاهده می کند .ناتوانی خواهر برای تنفس ،درماندگی مادر از درد دخترش ،و
تالش برادر برای نجات خواهر ،همگی جلوی چشمان حامد به وقوع می پیوندند
و حامد از فرط استیصال دستان خود بر روی چشمان پسرش می گذارد تا
او شاهد چنین صحنه های دلخراشی نباشد .وجود این چنین سکانس تکان
دهنده ای در فیلم ،بسیار تاثیرگذار است چرا که به ما کمک می کند تا با پیش
زمینه قبلی ،تصمیم های حامد را درک و وارسی کنیم   . 
«یک روز بخوصوص» در مقابل حامد دو شخصیت اصلی دیگر دارد که وجدان
بیدار فیلم هستند .یکی سودابه ،که در روزنامه و همکار حامد است و همچنین
رابطه ای عاطفی بین او و حامد وجود دارد ،و دیگری که همکالس و به شکلی
مرموزعاشق دلخسته خواهر حامد است .البته ما هیچ وقت نمی فهمیم که او
چرا این قدر خود را پنهان می کند .آیا ترس از حامد است؟ که اگر این طور
باشد بسیار به دور از ذهن است چرا که حامد به هیچ عنوان برادری سنتی
نیست .به هر حال مرموز بودن او تا آخر فیلم باقی می ماند و از جایی به بعد
کمی مضحک و خسته کننده است .هر دوی آنها مخالف کار حامد هستند و در
موقعیت های مختلف سعی بر بیدار کردن وجدان حامد دارند .در کنار این دو
نفر ،اسعدیان پیرمردی را به تصویر می کشد که نوه بسیار مریضی دارد و برای
پیوند قلب در لیست انتظار قرار دارد .نشان دادن موقعیت اسفناک پیرمرد و
نوه اش و سفر هر روزه آنها از شهرستانی نزدیک به تهران همگی چالشی را که
حامد در آن گرفتار شده است پر رنگ تر می کند .مخاطب دائما خود را جای
حامد می گذارد :آیا باید دل به حال پیرمرد و نوه اش سوزاند و یا این که نجات
یکی از افراد خانواده مهم تراست؟ فیلم با به وجود آوردن شرایط مختلف و
نمایش دادن کاراکترهای گوناگون که هر کدام ویژگی منحصر به فردی دارند این
پرسش را به عناوین مختلف در فیلم بازگو می
کند .فیلم ،همچنان بر این مسئله پافشاری می
کند که مسائل اخالقی تا حدی تناسبی هستند
و شرایط می تواند استانداردهای اخالقی را تا
حدودی تحت تاثیر قرار دهد. 

نقطه منفی فیلم اما ،پایان بندی به شدت
کلیشه ای آن است ،آنجا که حامد چکی را
که به ظاهر گم کرده است از جورابش بیرون
می کشد و آن را در سیفون می اندازد و برای
نجات ندادن خواهرش گریه می کند .در واقع
او انتخاب می کند که پول را ندهد و اسم
خواهرش در لیست جابجا نشود .این صحنه به
گونه ای تمام موقعیت های فیلم که «اخالق» را
در ورطه لغزش نمایش می داد خنثی می کند.
حامد می توانست پشیمان شود ،اما پشیمان
شدنش به این شکل ناگهانی (در سکانس آخر
فیلم) کامال به دور از ذهن و منطق فیلمنامه
است .فیلم می توانست فیلم بهتری باشد اگر
پایان بهتری داشت ولی با این وجود فیلم قابل
قبولی در کارنامه اسعدیان است و حتی–به نظر
من – بهترین فیلم اوست.
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 1ـ زهر آلود ـ پوستین ـ چاره جو و عاقبت اندیش  2ـ قیمتی و با
ارزش ـ بازرسی کردن  3ـ ثمر ـ خوشبختی ـ وسط ـ پدر رستم
دستان 4ـ از عناصر اربعه ـ درخت انگو ـ کجاست؟ ـ برادر پدر ـ روستا
 5ـ افزونی ـ یگانه ـ باد سرد ـ اصفهان سابق  6ـ پیش رو ـ دشنام
دادن ـ ناخوش  7ـ حصار ـ آهسته و آرام ـ واحد سطح  8ـ آهنگ
نظامی ـ ترعه و قنات ـ قفل قدیمی  9ـ ضمیر غایب ـ انبار گندم ـ
حصیر  10ـ پلکان چوبی ـ برجستگی ته کفش ـ بند و ریسمان
 11ـ نوعی حلوا ـ اراده ـ خرما فروش ـ لیل  12ـ خاک صنعتی ـ
بندگی ـ تیر پیکاندار ـ نقش هنرپیشه ـ صندلی بر روی اسب
 13ـ خوب ـ تکیه دادن ـ گاز تنفسی ـ فرصت  14ـ مخترع سینما ـ
خجلت  15ـ بلند و کشیده ـ حرف فاصله ـ دام.

عمودی
 1ـ از پونه بدش می آید در النه اش سبز می شود ـ خروشنده ـ رود
اروپایی  2ـ جهان و دنیا ـ مدد کار ـ آب ویرانگر  3ـ فرشته ـ ظلم و
ستم ـ قلب ـ غذای زمین  4ـ قمر ـ کوشش کردن ـ طالیی رنگ ـ
تلخ عرب  5ـ پول ژاپن ـ نورانی و درخشان ـ پسوند شباهت ـ زاج
سیاه  6ـ زن شوهر مرده ـ دشمنی ـ سرحد  7ـ خیال و گمان ـ
پایه و ستون ـ خاندان ـ نت سوم  8ـ ماشین جنگی ـ تهیدست ـ
فردوس  9ـ صدای بال مگس ـ گشوده ـ هواپیمای تندرو ـ پشت
سر  10ـ یار اتل سر آغاز قصه های کودکان ـ نشان افتخار ـ مقصود
و هدف  11ـ حمایت کردن ـ باران اندک ـ خواربار فروش ـ یک دور
بازی تنیس  12ـ صنم ـ بزرگواری ـ زمین شوره زار ـ سرمایه
 13ـ خرد و کوچک ـ دریا ـ ته نشین مایعات ـ سیاره ناهید
 14ـ خوشحال ـ سرباز نیروی دریایی ـ کشوری در آمریکای جنوبی
 15ـ زیر پا مانده ـ از پرندگان ـ دختر عرب.
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Hepatitis A and everything you need to know about it
Yasaman Jaladat, MD, PhD

What is Hepatitis A?

Hepatitis A is a liver disease caused by the hepatitis A virus. This
disease is highly contagious, and its effects range from a liver
disease for a few weeks to a serious illness for months. In rare
cases, people may die of this disease.

What are the signs and symptoms?

Hepatitis A can be very silent, not manifesting any symptoms
at all. But the frequent symptoms include: fatigue, fever, loss of
appetite, nausea, vomiting, stomach pain, yellow eyes (jaundice),
pale feces, dark urine, and diarrhea.

What are the hepatitis A outbreak details in San Diego?

Since early 2017, the County of San Diego’s Public Health
Services Division has been investigating a local hepatitis
outbreak. BySeptember 2017, 481 people were sickened and 17
were killed by the hepatitis A outbreak in San Diego, and San
Diego County health officials declared a state of emergency. This
is while the County has recorded only 28 infections per year on
average in the recent past.

WHO: Sixty-five percent of the hepatitis A infections recorded
have occurred either in the homeless population or among illicit
drug users, or a combination of the two. Twenty-three percent
of those infected are people associated with the homeless
population (like friends), with no records for the remaining
twelve percent.

HOW: Hepatitis A is spread mainly person to person, via

fecal-oral transmission. This means the infected person has
contaminated feces. If those infected do not keep strict hygiene
after their bathroom use, including washing hands, their hands
will be contaminated and that per se will infect the next person
in touch with the contaminated person.

PREVENTION: In September 2017, San Diego County

public health officials adopted a three-part prevention strategy:
Vaccination, Sanitation, and Education. For the general public,
the most important prevention tool is washing hands frequently,
especially after bathroom use, and keeping a strict hygiene. In
targeted locations, vaccination has been implemented as the main
way for prevention.

way to prevent the disease if you are already performing the
above hygienic rules, and still feel the need for more protection.
For example, if you encounter a lot of people per day (i.e., for
the sake of your job) or have contact with the public, including
homeless people, for any reason.

Where can you get the vaccine?

Since the outbreak, the hepatitis A vaccination service has been
efficiently expanded throughout San Diego County. You should
be able to get this vaccine via your primary care physician
office after your doctor’s order. Or, you can call 211 for more
information about the free locations providing the vaccine at this
point. (Please note, for any insurance coverage questions, contact
your insurance company directly).
References:
1. Center for Disease Control &amp; Prevention of United States (CDC)
2. San Diego County, Division of Public Health

What do YOU need to do?

As mentioned above, hygiene is the most important step for
prevention. Simple hygienic rules like the ones below can
enormously help to prevent the infection and the disease:
• Use your own towels, toothbrushes, and eating utensils.
• Don’t share your food, drink, and smoking devices with other people.
• Don’t have sex with someone who has hepatitis A.
• Get the vaccine: The hepatitis A vaccine is a safe and effective
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