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برنا  افتخاری 
مشاور متخصص در امور وام های مسکونی و تجاری در سراسر کالیفرنیا

خدمات ما شامل
1- وام های مسکونی و تجاری

2- وام های  FHA و  VA   )تا 96.5 درصد فقط با 3.5درصد پیش قسط(
3- تجدید وام با نرخ بهتر  

4- وام های بزرگ تا  10 میلیون دالر
5- وام های بازسازی و نوسازی مسکونی و تجاری

6- وام های بدون ارایه اوراق مالیاتی و درآمد

BORNA J. EFTEKARI
Senior Mortgage Advisor

 
   858-225-8586
      E-FAX: 858-225-1818
          CA NMLS # 1853714

       

• Residential Loans
• Commercial Loans
• Conventional Loans
• Construction Loans
• FHA, VA and USDA Loans
• NO Tax Returns and NO Income Loans
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Call us for Free Consultation
Tel: 858-225-8586

Fax: 858-225-1818
www.farmersagent.com/beftekari

Farmers Insurance
425 W. 5th Ave, STE 202

Escondido, CA 92025

Borna Eftekari Agency, CA Lic# 0F38487

ESTALISHED SINCE 2002

We offer all types of insurance:
•  Auto 
•  Home
•  Business Insurance
•  Workers Compensation 
•  Life Insurance
•  Health Insurance

بیمه اتومبیل
بیمه منازل مسکونی و اماکن تجاری

بیمه محل کار و رفاه کارگران
بیمه از کار افتادگی

بیمه عمر
بیمه سالمتی

Farmers Insurance is not affiliated with Federal Capital Funding Group. Farmers Insurance does not offer any lending services.

Apply Securely Online @
www.FedCapFund.com  

All loans offered by Borna Joseph Eftekari 
DBA: Federal Capital Funding Group, CA 

NMLS # 1853714 and are subject to credit 
approval and certain restrictions may apply. 

Please contact us for details.

CREDIT SCORE
AS LOW AS 580

  وام مسکونی 30 ساله  ثابت
با کمترین نرخ بهره

TEL  

Federal Capital Funding Group
425 W. 5th Ave, STE 205
Escondido, CA 92025
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600 B St. Suite 2490, San Diego, CA  92101  
www.shariffaust.com / 619-233-6600 / info@shariffaust.com

WE HANDLE:

CIVIL BUSINESS,  
CRIMINAL DEFENSE, 
FAMILY PROCEEDINGS,  
APPEALS IN FEDERAL  
& STATE COURT

Yasaman Sharif, Esq., Matthew J. Faust, Esq., Khodadad “Ko” Sharif, Esq., Blake W. Berger, Esq., 

Lawyers. Ltd.

INITIAL CONSULTATION WILL BE HELD IN THE OFFICE

با مدیریت ایرانی
خداد اد  شریف   •  متیو فاست  •  یاسمن شریف   •  بلیک برگر

 

 

100% Customer Satisfaction!
www.cosmicsolar.com

Solar Energy Consultant
Cosmic Solar, Inc.
760-617-1710 Cell
760-749-1111 Office 
Ken@cosmicsolar.com

Licence # 831831
C-10 & C-46 Solar

Your Local Solar Experts!
System Designed By Masters of Engineering
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 نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یک بار منتشر می شود

تلفن: 9355ـ552 )858(
فکس: 7335ـ374 )619(

Top Gun St. #7 • San Diego, CA  92121 6790
www.pccsd.org

www.PeykMagazine.com 
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کانون فرهنگی ایرانیان
 یک سازمان غیر انتفاعی، غیرسیاسی و غیر مذهبی است که 

در سال 1989 در سن دیگو ـ کالیفرنیا تاسیس شده است.

اعضای هیات مدیره
نیکو عاطفی، حمید رفیع زاده، فرشاد باباخانی،
پرنیان بدیعی، حمید بیک زاده، فریده فاضل، 

سارا تقوی، فریبا باباخانی ـقاضی، سهیل بیگدلی، علی صدر،
ونوس صفایی، شهال صالح و محمود رضا پیروزیان

 شورای نویسندگان
رضا خبازیان، شهری استخری، شهرزاد جوالزاده، 

شقایق هنسن، آریا فانی، راشل تیت و علی صاحب الزمانی

همکاران نویسنده: 
تانیا احمدی، محمد اهرار، هوشیار افسر، دانیال گلفروش 

و ساناز مجد

سردبیر: علی صدر

طراحی و گرافیک: سعید جـاللی

مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان

روزهای یکشنبه از ساعت 1۰ صبح  تا 12 ظهر

فکس: 733۵ ـ374 )6۱۹(
issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   ۹3۵۵ـ۵۵2 )8۵8(
فکس: 733۵ ـ374 )6۱۹(

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.

۱۹۵

 

طرح روی جلد: سعید جاللی

منتشر  »خبرنامه«  عنوان  به  ابتدا  در  که  ایرانیان،  فرهنگی  کانون  نشریه  شماره  اولین  انتشار  از  سال  سی 
اکنون در  یافته که هم  تکامل  پیکی  به  از یک ورق کاغذ  را  این نشریه  این سی سال،  در  می شد می گذرد. 
این  از تاسیس کانون به  دست شماست تبدیل کردیم. هیات مدیره کانون در آن زمان، یعنی دو سال پس 
نتیجه رسید که می بایست به شکلی با اعضای کانون و جامعه در تماس باشد. در آن زمان ای میل، وبسایت و 
شبکه های اجتماعی به این شکل وجود نداشت. تنها راه عملی همان چاپ اخبار کانون در ورقه ای و پست آن 
بود. همکارم رضا خبازیان این وظیفه را تقبل کرد و چندین ماه به انجام رساند. اوایل این کار به صورت ماهانه 
صورت می گرفت؛ بعدها با اضافه شدن حجم و هزینه »خبرنامه کانون« به صورت هر دو ماه یک بار درآمد. ما 
هم همراه با جامعه تکامل و رشد پیدا کردیم. در این مختصر قصد ندارم به جزئیات تاریخ نشریه بپردازم، فقط 
می خواهم اشاره کنم که چگونه یک گروه کوچک مهاجر تواستند با تمام مشکالت سر راه، کاری عام المنفعه را 
در پیش بگیرند و موفق شوند. با این کار این گروه توانستند غلط بودن این تفکر، که در آن هنگام به شدت رواج 
داشت، که ایرانیان نمی توانند کار گروهی کنند را ثابت کنند. این راه آسانی نبود؛ انتشار هر شماره انرژی زیاد و 
از خود گذشتگی همه جانبه را نیاز داشت، جمع آوری مطالب، انتخاب، تایپ، صفحه بندی، چاپ و توزیع هر 
دو ماه یک بار برای گروهی داوطلب بدون هیچ گونه نفع مالی کار شاقی بود. تهیه، چاپ و پخش مجله فقط 
یک قسمت از این معادله بود، عامل مهم دیگر که انتشار مجله را ممکن می ساخت حمایت خوانندگان، اعضای 

کانون و آگهی دهندگانی بود که از لحاظ مالی هزینه های آن را تامین می کردند.
در این سی سال پیک به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از کانون فرهنگی ایرانیان و در کنار مدرسه ایرانیان رشد و 
تکامل یافت. در ده سال اول زندگی نشریه مسولیت گرداندن آن به صورت دوره ای به عهده رضا خبازیان، شهری 
استخری، من  و دکتر حسین مطلق بود. از سال 2۰۰2 هیات مدیره کانون این وظیفه را به اینجانب محول کرد 

که تا امروز در خدمت شما هستم. نام نشریه نیز از شماره 84، یعنی از مارچ 2۰۰3 به پیک تغییر کرد. 
همه ما کار و حرفه دیگری داریم و تهیه، تنظیم، چاپ و پخش پیک وظیفه ای بود که ما در وقت به اصطالح آزاد 
خود به آن می پرداختیم. ولی این باعث نمی شد که به این وظیفه کم بها دهیم. تهیه مرتب پیک برای ما وظیفه ای 
جدی بود. از آن گذشته برایمان روشن بود که پیک باید با زمان رشد کند، مطالب آن خواندنی و جذاب باشد 
و خوانندگان آن را از خود بدانند. برایمان مهم بود که مطالب تازه و ُاریجینال باشند. آگهی های تجارتی بخش 
عمده ای از بودجه پیک را تامین می کنند. ما تعداد آگهی ها را محدود به حداکثر یک سوم حجم مجله کردیم که 
مجله بصورت »جانک میل« درنیاید و در عین حال آگهی ها توجه خوانندگان را به دست بیاورند. برای ما مهم 
بود که به اصول و اساسنامه کانون فرهنگی ایرانیان پایبند باشیم؛ از جمله این اصول غیر سیاسی، غیر مذهبی و 
غیر انتفاعی بودن را رعایت کنیم. از جهت گیری و طرفداری از احزاب و جناح های سیاسی و مذاهب خودداری 
کنیم. ولی در ضمن وظیفه خود بدانیم در امور سیاسی و اجتماعی مقاالت آموزنده ارائه دهیم. تنوع مطالب ارائه 
شده و نقطه نظرهای متفاوت، یکی دیگر از نقاط قوت نشریه است. مطالب در قسمت فارسی و انگلیسی تکراری 
و ترجمه یکدیگر نیستند. این تنوع مطالب، تنوع خوانندگان را در برداشته است. همانطور که می دانید پیک غیر 
از سن دیگو در بسیاری از مراکز ایرانیان در شهرهای دیگر آمریکا هم به دست عالقمندان می رسد. عالوه بر آن 
از دو سال پیش مقاالت در وب سایت پیک به صورت الکترونیک در دسترس همگان قرار گرفته است. حضور در 

شبکه های اجتماعی به همراه پیک آنالین دنیای جدیدی از خوانندگان را با پیک آشنا کرده است.
پیک سند و گزارشی است از ایرانیان مهاجر در این سال ها. به همین علت گذشته از کتابخانه کنگره، آرشیو پیک 
در بسیاری از مراکز آکادمیک ایرانشناسی و جامعه شناسی نیز به وجود آمده است. شیوه ارائه و زیبایی ظاهری 
پیک نیز همیشه حائز اهمیت فراوان بوده است. تبدیل تدریجی خبرنامه چند صفحه ای به مجله ای وزین و جا 
افتاده را مدیون عزیزانی مثل رحیم محمدی، آیدین صدر، وحید علوی و سرانجام سعید جاللی هستیم. آقای 
جاللی از سپتامبر 2۰۰3 با پیک همکاری می کنند؛ هنر و سلیقه او در شکل گیری پیک به عنوان یک مجله حرفه ای 

تعیین کننده بوده است. او همچنین مسولیت طرح و اجرای وبسایت پیک را به خوبی  انجام می دهد.
در طول عمر سی ساله پیک نویسندگان زیادی با پیک همکاری کرده اند. هر کدام از یک مقاله تا ده ها مقاله، 
آنچه را داشتند در طبق اخالص گذاشته اند. این نویسندگان چه در چهارچوب شورای نویسندگان و چه به 
عنوان نویسنده مهمان در صفحات و ستون های خود توانسته اند خوانندگان پروپاقرص خود را پیدا کنند. از 
آوردن اسامی این نویسندگان خودداری می کنم چون گذشته از طوالنی بودن لیست، ترس از این است که اسم 
عزیزی جا بیافتد. نهایتًا زحمت جمع آوری و ویرایش مقاالت به عهده اعضای شورای نویسندگان مجله است 

که با صبر و حوصله و عالقه این مهم را به انجام می رسانند.
با تمام این از خود گذشتگی ها، اگر بودجه ای برای چاپ پیک نبود، مجله ای وجود نداشت. لذا دوباره از تک تک 
اعضای کانون فرهنگی ایرانیان، از کسانی که پیک را آبونه شده اند، از صاحبان مشاغل و آگهی دهندگان یک 
بنیاد میراث فرهنگی  و گرنت  به وسیله گرنت شهرداری سن دیگو  از هزینه پیک  دارم. بخشی  دنیا سپاس 
)PHF( تامین می شود که بدین وسیله از حمایت مالی آن ها کمال تشکر را دارم. در پایان سی سال انتشار پیک 

را به شما عزیزان تبریک می گویم.
پیروز باشید.          

پیک سی ساله شد
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اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

لطفا نظرها، پیشنهادها و انتقادهای 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
www.peykmagazine.com

جلسه های هیأت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سندیه گو 
یازدهم  و  جوالی  روزهای چهاردهم  در  کانون  مدیره  هیأت  جلسه های 

آگوست برای بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون برگزار گردید.

ُجنگ فرهنگی  ـ ۱۶ جوالی ۲۰۲۱  
جنگ فرهنگی ماه جوالی به صورت مجازی و به میزبانی علی صدر برگزار 
شد. سخنران این برنامه دکتر شاهرخ یادگاری طراح صدا و استاد دپارتمان 
موسیقی  تا  خیام  »از  گفتگو  موضوع  بودند.  سندیه گو  دانشگاه  موسیقی 
استاد  با صدای  ایشان  از ساخته های  قطعه ای  ادامه  در  بود.  الکترونیک« 
شجریان پخش شد. در پایان سخنرانی قسمت پرسش و پاسخ برگزار گردید. 
سندیه گو  ایرانیان  فرهنگی  کانون  یوتیوب  کانال  در  برنامه  این  ویدیوی 

موجود است. 
برنامه آشپز که سه تا بشه  ـ ۱۷ جوالی ۲۰۲۱  

سه  تا  که  »آشپز  عنوان  تحت  آشپزی  برنامه های  از سری  برنامه  سومین 
باشه« در هفدهم جوالی ۲۰۲۱ اجرا شد. سیما کاشانی، ژاله شایان و ونوس 
تینا خادم  برنامه  این  بودند. میهمانان  برنامه  این  صفائی سه آشپز مجری 
طرز  تهیه  جلسه  این  در  بودند.  کانون  جوانان  کمیته  از  فاضل  آرمیتا  و 
اسپاگتی مخلوط و تزیین خوراک ها با فلفل آموزش داده شد. ویدیوی این 

برنامه در کانال یوتیوب کانون موجود است.
برنامه فیلم و گفتگو  ۲۹ ـ جوالی  ۲۰۲۱   

»شکار«  جوالی  ماه  مجازی  جلسه  در  بررسی  برای  انتخابی  فیلم های 
توماس  به کارگردانی  و »یک دور دیگر« محصول ۲۰۲۰  محصول ۲۰۱۲ 
وینتربرگ و به بازیگری مادز میکلسن و توماس بو الرسن بود. میهمان این 
برنامه آقای علیرضا اخوان دیلمی عکاس و فیلمساز بود که به بررسی و نقد 

فیلم ها پرداخت. اجرای این برنامه به عهده محمود پیروزیان بود.
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کمیته جوانان

شعر و شب های قرنطینه ـ ۲۱ جوالی ۲۰۲۱
برنامه شبی با شعر و ادب به صورت مجازی و تحت عنوان »شعر و شب های« 
از  شعرهایی  برنامه  این  گردید. در  برگزار  جوالی   ۲۱ تاریخ  در  قرنطینه 
عنصری خوانده شد و همچنین عالقمندان شعرهای انتخابی خود را برای 
شرکت کنندگان این برنامه خواندند. این برنامه به مدیریت فرشاد باباخانی 

و گروه شعر و ادب برگزار شد.

برنامه آشپز که سه تا بشه ـ ۲۱ آگوست ۲۰۲۱  
سومین برنامه از سری برنامه آشپزی تحت عنوان »آشپز که سه  تا باشه« 
در بیست و یکم آگوست ۲۰۲۱ اجرا شد. سیما کاشانی، ژاله شایان و ونوس 
صفائی سه آشپز مجری این برنامه بودند. میهمانان این برنامه آرش صمیعی 
به همراه دخترشان سوفی بودند. در این جلسه طرز تهیه عدس پلو مجلسی 

با تزیین رنگین کمان با ماست و خیار مجلسی آموزش داده شد.

برنامه فیلم و گفتگو  ۲۹ ـ جوالی  ۲۰۲۱   
کالسیک  فیلم  آگوست  ماه  مجازی  جلسه  در  بررسی  برای  انتخابی  فیلم 
»شاینینگ« محصول ۱98۰ به کارگردانی استنلی کوبریک بود. در این فیلم 
جک نیکلسن و شلی دووال ایفای نقش می کنند . میهمان این برنامه آقای 
مازیار قلمی نویسنده و کارگردان بود که به بررسی و نقد فیلم ها پرداخت. 

اجرای این برنامه به عهده محمود پیروزیان بود.

جنگ فرهنگی
جمعه 17 سپتامبر 2۰21 ساعت 7 بعد از ظهر

جمعه 22 اکتبر 2۰21 ساعت 7 بعد از ظهیر
 

فیلم و گفتگو

پنیجشنبه  3۰ سپتامبر 2۰21 ساعت 7:3۰ بعد از ظهر

پنجشنبه 28 اکتبر 2۰21 ساعت 7:3۰ بعد از ظهر
 

شعر و ادب

چهارشنبه 15 سپتامبر 2۰21 ساعت 7 بعد از ظهر

چهارشنبه 2۰ اکتبر 2۰21 ساعت 7 بعد از ظهر
 

جشن مهرگان با همکاری موزه هنر سن دیگو شنبه 2 اکتبر 2۰21
 

نمایشنامه های کمدی بیداری و خواب

در مرکز ایرانیان

شنبه 9 اکتبر 2۰21 ساعت 7:3۰ بعد از ظهر در مرکز ایرانیان

یکشنبه 17 اکتبر 2۰21 ساعت 7:3۰ بعد از ظهری در مرکز ایرانیان

www.pccsd.org

خوانندگان گرامی:

در نظر داریم از شماره آینده صفحه ای را برای 

درج خبرهای ایرانیان منطقه اختصاص دهیم. 

خبرنگاران ما هم شما هستید.در صورت اطالع 

داشتن از خبری که دانستن آن برای باقی ایرانیان 

سندیه گو مهم است، با ما تماس بگیرید، چه خوب 

و چه بد: خبر فوت، تولد، ازدواج، موفقیت و هر 

آنچه هست را همراه با یک عکس  به آدرس  

 pcc@pccsd.org

برایما ن ارسال نمایید.

با سپاس 

 پیک
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

فروغ  زاده می شود تا ادامه راه طاهره و پروین اعتصامی شود.

سپهری جان می گیرد تا راه خیام بی رهرو نماند. 

هدایت و چوبک می نویسند تا اشتاین بک و سالینجر تنها نمانند.

و  موتزارت  راهنمای  چراغ  تا  می شوند  متولد  علیزاده  و  مشکاتیان  و  لطفی 
چایکوفسکی به خاموشی نگرود.

شجریان صدای آسمانی خود را سر می دهد تا ظلی و تاج نیز غرق در خلسه و 
لذت گردند.

و هزاران هزار دیگر می آیند و به جمع مسافران می پیوندند و در مجموع، دست در 
دست گذشتگان چراغ راه آیندگان می شوند و نهال تفکر، لذایذ معنوی و دروس 
انسان سازی را شکوه و جالیی تازه می بخشند و خود به چهره های شاخص تبدیل 
می شوند و بخش مهمی از هویت هنری، فرهنگی و اجتماعی دیگر مسافران را 
تشکیل می دهند. نام آنان و آثاری که از خود به جای می گذارند، آرام آرام،  نقل 
محافل ما می گردند و  این در حالی است که قطار همچنان در مسیر الیزال 

خویش در حرکت است و به پیش می رود. 

زمان می گذرد و به ناگاه در ایستگاه هایی که یکی پس از دیگری از راه می رسند 
گاه دوستی، بستگانی و چهره شاخصی از ما جدا می شوند و جمع ما را در سوگ 
می نشانند. غیبت آنان زنگ خطری می شود که 
سکنای هیچ یک از ما در این قطار همیشگی 
روزی خواهد رسید که ما  و  نیست  و جاودانه 
نیز چاره ای جز بستن بار و بندیل خود و ترک 
این قطار الیزال را نداریم. منتها در غیبت ما و 
عدم حضور فیزیکی آنان یک تفاوت عظیم وجود 
تصاویرشان  شاخص،  چهره های  غیبت  دارد: 
را در گوشه و کنار نصب می نماید و آنان را به 
خاطر تاثیری که در کیفیت زندگی ما داشته اند 
جاودانه می سازد ولی غیبت کسانی که در طول 
این مسیر جز به خویشتن خویش نیاندیشیده اند 

غیبتی همیشگی و جاودانه است. 

دلتنگ  ما  برای  را  محیط  آنان،  حضور  عدم 
کننده می نماید و رویت صندلی خالی آنان تأثر 
که  می آورد هر چند  به وجود  ما  در  را  عمیقی 
مسافران جدیدی آمده و به مسند آنان تکیه زده اند و برای مسافران آینده ای که 
به جمع می پیوندند چه بسا به چهره های شاخصی تبدیل می شوند ولی برای ما 
از آن درجه واالی انس و الفتی که به آنان داشته ایم سراغی نمی توان گرفت که 

خود، به غمزدگی محیط حاضر دامن می زند.

قطار به حرکت ادامه می دهد، مسافران جابه جا می شوند. چهره های شاخص از 
روی صندلی ها برمی خیزند و به تصاویر ماندگار تبدیل می شوند، گم نامان، جای 
خود را به مسافران جدید می دهند و فراموش می شوند ولی همچنان موسیقی 
نسیم، شاخه ها را به رقص وامی دارد، عطر گل ها فضا را پر می کند، نغمه پرندگان 
شادی می آفریند، غرور و سربلندی کوهساران چشم ها را خیره می کنند، دامن 
در  و  می دهند  ادامه  به خروش خود  رودها  می آفرینند،  طراوت  سبز دشت ها 
چشم چشمه ساران اشک ها می جوشند و در زلف جوی ها روانه می شوند و فقط 
جای خالی کسانی به خوبی حس می شوند که در طول اقامتشان، نوشته اند، 
اعتالی  مسیر  در  و  نموده اند  ترسیم  کرده اند،  هدایت  ساخته اند،  خوانده اند، 

انسان و انسانیت کوشیده اند.

انتخاب با ماست که چگونه زیست کنیم، چگونه در طول اقامتمان نقشی، هر 
چند جزیی، در زندگی دیگر مسافران ایفا نماییم ولی آنچه را نباید از یاد ببریم 
این  حفظ  در  و  باشیم  داشته  حیات  جاودانه  زیبایی های  به  که  است  توجهی 
زیبایی ها بکوشیم در حالی که از لذت دیدارشان نه خود محروم شویم و نه دیگر 

مسافران را محروم نماییم.

قطار زندگانی
خواننده عزیز و محترمی طی نامه ای، به درستی گوشزد نموده اند که عبارت »زیر 
نور مهتاب« عبارت درستی نیست چرا که مهتاب خود به معنای نوری است 
که از ماه می تابد. ضمن سپاس از این خواننده گرامی و توجهی که به این نکته 

داشته اند، در فکر عنوانی هستم که بتوانم این نقیصه را رفع نمایم.

بارها شنیده ایم و خوانده ایم که زندگی، به قطاری تشبیه شده است.

قطاری که در زمانی نامعلوم از مبدأی نامشخص حرکت آرام خود را آغاز کرده 
است و به طرف مقصدی نامعلوم به طور منظم در حرکت است.

این قطار، از کوپه های اختصاصی دو نفره، که فقط متمولین توان سکنی در آن 
را دارند تشکیل شده است تا واگن های عمومی که هزاران نفر را در خود جای 
می دهند. از بارها و رستوران های شیک و مدرن تا دکه های سرپایی و ارزان قیمت 

بخش های متفاوت این قطار هستند.

قطار زندگی، با تمامی حرکت آرام و  یکنواخت خود، گاه و بی گاه از سرعت ثابت 
خود می کاهد تا تعدادی از مسافران خود را به بیرون از قطار رهنمون شود و 

چهره های جدیدی را به جمع مسافران خود بیافزاید. 

با ورود مسافران جدید، ساکنان این قطار کمی جابه جا می شوند تا جایی برای 
تازه واردین باز کنند.

قطار زندگی از منظرهای گوناگون بسیار دیدنی 
زیباترین  پنجره هایی که  به  از یک سو  است. 
حیرت  چشمان  مقابل  از  را  ممکن  تصاویر 
می توان  می گذارند  نمایش  به  مسافران  زده 
دیوار  و  تا تصاویر چهره هایی که در  آغاز کرد 
در  شاداب  شاخه های  رقص  از  آراسته اند.  را 
نغمه های زیبای نسیم تا گونه گونی رنگ های 
پر  صالبت  از  اعجاب آور،  گل های  دلپذیر 
دامنه  تا  کشیده  فلک  به  سر  کوه های  غرور 
سرسبز دشت های بیکران، از سکون صبورانه 
چشمه ها،  خروش  پر  جوشش  تا  اقیانوس ها 
آوازهای  تا  حیوانات  آور  حیرت  رنگارنگی  از 
عاشقانه پرندگان، از بازی های چشمگیر ابرها 
با ماه و خورشید تا طراوت بارش قطرات یک 
ریز باران که هر یک به سبک و سیاق خویش 

مسافران کنجکاو را به تحسین وا می دارند. پس از این سیر انرژی زا و شگفت انگیز 
می توان به تصاویری خیره شد که روی دیوارها نقش بسته اند و هر یک در به وجود 
آوردن زیربنای تفکر انسانی نقشی به سزا داشته اند. تصاویر، از چهره هایی است  
که روز و روزگاری سرنشینان این قطار شگفت انگیز بوده اند و در گذشته ای دور 
یا نزدیک در مقصدی پیدا و ناپیدا، جمع مسافران را ترک کرده اند ولی همچنان 
حضورشان از ورای تصاویرشان زنده و جاوید پابرجا مانده زیرا که با خلق آثاری 
گرانبها یا اختراعی نجات بخش یا با تصمیماتی به جا انسان ها را در مسیری واالتر 
قرار داده اند.  بدین گونه است که همینگوی و گوته و سعدی و حافظ و بتهوون 
و باخ و درویش خان و عارف و شیدا و کوروش و داریوش و ادیسون و ابوعلی 
سینا و فارابی و پاستور و کخ رخ می نمایند تا به مسافران یادآور باشند که شما نیز 
می توانید مانند آنان مسافری باشید که از وجودتان همگان بهره جویند تا تصویر 
شما نیز پس از خروجتان از قطار زندگی به حیات ادامه دهند و به جاودانگی 

نایل آیند.

در زمانی نه چندان دور است که نگاه شخص متوجه دیگر مسافران می گردد 
و به اعجابی باورنکردنی تعدادی از مسافران را می بیند که به دالیل گوناگون، 
نویسندگان،  شاعران،  دارند.  مسافران  دیگر  از  متمایز  و  برجسته  چهره هایی 
هنرمندان، سیاستمداران، دزدان، جانیان، دانشمندان، مخترعین و مکتشفین 
و تمامی کسانی که با اعمال و رفتار و خلق آثار خویش به نوعی زندگی همگانی 
مسافران را تحت تاثیر خود قرار داده اند از جمله شاخصین می باشند که به طور 

کلی بخشی از هویت جمعی مسافران را می سازند. بدین روال است که:
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 www.SanDiegoAccidentLawCenter.com 

Offices in Scripps Ranch & Chula Vista

Auto Accidents • Bike Accidents 
Medical Malpractice • Work Injury 

Workers Compensation 

Ali Golchin, Esq.
619.827.8777

golchinlaw@gmail.com

جاده انقالبی اولین رمان ریچارد ییتس نویسنده آمریکایی است 
که درباره زندگی حومه نشینی در آمریکا در دهه پنجاه میالدی 
تراژدی قرار می گیرد.  ژانر  این کتاب در  نوشته شده است. 
همینطور فیلمی بر اساس آن با بازی لئوناردو دی کاپریو و 
کیت وینسلت و کتی بیتز،  به کارگردانی سام مندس در 
سال 2۰۰8 ساخته شده است. این کتاب به تازگی توسط 
فرناز حائری به فارسی ترجمه و توسط نشر برج در سال 

1399 منتشر شده است.

آدم های معمولی هستند. فرانک در شهر  آپریل ویلر به معنای واقعی  فرانک و 
کار می کند؛ کاری که خود "بسیار کسالت بار" می خواندش. او به کارش عالقه ای 
ندارد و در واقع  مرتب درباره آن زندگی ای که می توانست داشته باشد اگر مجرد 
مانده بود حرف می زند. زندگی واقعی او جای دیگری است. آپریل مادر دو فرزند 
بازی  ناموفق  آپریل در نمایشی  ابتدای کتاب می بینیم که  و خانه دار است. در 
می کند: تالشی برای ایجاد تغییر در زندگی یکنواخت و متفاوت بودن. آن ها در 

خیابانی زندگی می کنند که کتاب نام خود را وامدار آن است.

زندگی در حومه کامال آشناست، اما ییتس دقیقا سال 1955 را انتخاب می کند: 
زمانی که آمریکا نیم نگاهی به گذشته و آنچه از گذشتگان به ارث برده دارد و نیم 
نگاهی هم به آینده، روزگاری که آزادی جنسی بیشتر، همه محدودیت ها را به 
چالش می خواند. حتی ایده سفر به پاریس به عنوان گریزگاه، از والدین دهه ی 

2۰ به ارث رسیده است.

ییتس در مصاحبه ای در باره این کتاب گفته: "فکر می کنم منظورم از نوشتن این 
داستان اعالم جرمی علیه زندگی امریکایی در دهه 5۰ بود. چرا که در دهه 5۰  
ولع زیادی برای هماهنگی و یکسان بودن، نه تنها در حومه ها بلکه در تمام این 
کشور وجود داشت؛ نوعی چنگ زدن کور و از سر استیصال برای یافتن امنیت 

به هر قیمتی.

داستان که در سال 1955 اتفاق می افتد بر امیدها و بلندپروازی های فرانک و آپریل 
ویلر تمرکز دارد. زن و شوهری که در حومه کانتیکات زندگی می کنند و خود را 
بسیار متفاوت از همسایگانشان در رولوشنری رود )جاده انقالبی( هیل استیت 

به حساب می آورند. 

به شکلی ساخته شده  زندگی می کنند همه چیز  ویلر  در حومه ای که خانواده 
که جایی برای غم یا نارضایتی باقی نماند. نور چراغ ها، خانه های سفید رنگ و 
ماشین های رنگ و وارنگ همگی نشان از این دارند که همه ساکنین روولوشنری 
ملزومات  همه  نیز  شوهر  و  زن  این  زندگی  هستند.  شادکام  و  خوشبخت  رود 
خوشبختی را دارد اما آن چیست که در خانه امن و راحت مانند تیغی تیز روح 

آدمی را می خراشد و به احساس نارضایتی دامن می زند؟ 

داستان جاده انقالبی داستان تکرار است و تکرار. هر آنچه که کودکی آپریل را شکل 
داده اکنون برای فرزندانش تکرار می شود و تک تک جِزئیات و وقایع  با  فاصله زمانی 
دوباره تکرار می شوند. داستان با نمایشی شروع می شود و با اجرایی دیگر پایان 
می پذیرد. این تکرارها چنان یکی بعد از دیگری پیش می آیند که بیش از هر چیز 
حس جبر را در زندگی آدم ها به ما می نمایانند. در اواخر رمان هنگامی که آپریل 
می گوید "نمی دانم چه کسی هستم" به جای اینکه این گفته برای ما کلیشه ای باشد، 
قلبمان را به درد می آورد؛ برای او و برای فرانک که هر دو می خواهند از این زندگی 

بگریزند ولی بیش از پیش در چنگال آن گرفتار می شوند.

در این رمان می بینیم که چگونه شخصیت زن داستان با یکنواختی و تکرار در 
می افتد. در دورانی که زن بودن به معنای داشتن همه حقوق یک انسان نیست و 
همه چیز به نظر باسمه می آید، وضعیت زن در اجتماع از همه سخت تر است. در 
جامعه ای که همه به باال می نگرند و در پی فتح قله های مختلف هستند، اما از تو 

به عنوان زن انتظار خانه نشینی و بچه بزرگ کردن دارند.

مرسده بصیریان حریری

معرفی و نقد کتاب        

جاّده انقالبی 
از ریچارد ِییتس

آپریل همه تالشش را به کار می بندد تا زندگیشان را از سایه 
روزمّرگی بیرون بیاورد و به هر دری می زند تا تغییری ایجاد 
کند. پیشنهاد سفر پاریس ریشه در همین تالش دارد. آپریل 
تا فرانک  پاریس به عهده بگیرد  را در  می خواهد خرج زندگی 
بتواند خودش را پیدا کند و به کاری مشغول شود که دوست 
دارد. در واقع برای آپریل این راهی به آزادی و بیرون آمدن از 
مانند  زنانه  جسم  این  هم  باز  اما  است.  زنانه  محدودیت های 
شوهر کسالت آورش به او خیانت می کند. از سوی دیگر به عنوان 
نشانه ای از دور بودن دنیای زن و مرد از یکدیگر، فرانک که قادر به 
درک نیاز همسر خود به تغییر و گشودن زنجیرها از پایش نیست، 
به سقط جنین  تمایلش  که  او می گوید  به  این همدلی  فقدان  در 
نشانه تمایل او به مرد بودن است؛ در واقع اینجا فرانک خود یکی از 

حلقه های  این زنجیر است.

در جاده انقالبی بازنده زن خانواده است و این شوهر اوست که برنده شده است؛ 
گرچه خیلی چیزها را از دست می دهد اما در کارش رتبه می گیرد، مجبور نیست 

به پاریس برود و خودش را پیدا کند و لزومی ندارد که کارش را رها کند.      

در نهایت دایره تراژدی  با آخرین حرکت آپریل بسته می شود و باید توجه داشت 
که باز نهایتًا این آپریل است که در تالش برای دست یافتن به آنچه دلخواه اوست 

خود را به آب و آتش می زند.

 اینجاست که کلمات زن پرگوی همسایه با بی رحمی هر چه تمام تر واقعیت زندگی 
در حومه را بیش از هر زمانی جلوی چشم ما می گذارد : هنگامی که با ورود 
همسایه های جدید می گوید که ویلرها خیلی هم مناسب اینجا نبودند و هیچگاه 

به اندازه زمان حال از ساکنین خانه مجاور راضی نبوده است!

توجه: نسخه الکترونیک کتاب در سایت taaghche.com در دسترس است.
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کاظم بهمنی دوازدهم اسفند ماه 1364 در تهران دیده به جهان گشود. او در 
رشته مهندسی مکانیک با گرایش جامدات تحصیل کرده است و امروز در تهران 
مدیریت کافه ای به نام »کافه نام« را به عهده دارد. بهمنی که اغلب شعر هایش 
را در قالب غزل و گاهی رباعی سروده است، از سال 85 سرودن شعر را به طور 
جدی پی می گیرد و نخست روی وبالگ شخصی اش طبع می آزماید. در میان 
شعرهایی که در سال های 86 و 87 سروده است مضامین مذهبی و عاشقانه 
به چشم می خورد. کاظم بهمنی زبان و بیان روانی دارد که بر صمیمیت فضای 

اشعار او می افزاید.

خنده ات طرح لطیفی ست که دیدن دارد

خنده ات طرح لطیفی ست که دیدن دارد
ناز معشوق دل آزار خریدن دارد 

فارغ از گله و گرگ است شبانی عاشق 
چشم سبز تو چه دشتی ست! دویدن دارد 

شاخه ای از سر دیوار به بیرون جسته 
بوسه ات میوه ی سرخسی ست که چیدن دارد 

عشق بودی و به اندیشه سرایت کردی 
قلب با دیدن تو شور تپیدن دارد 

وصل تو خواب و خیال است ولی باور کن 
عاشقی بی سر و پا عزم رسیدن دارد 

عمق تو دره ی ژرفی ست مرا می خواند 
کسی از بین خودم قصد پریدن دارد 

اول قصۀ هر عشق کمی تکراری ست 
آخِر قصۀ فرهاد شنیدن دارد 

از: کاظم بهمنی
________________________________________________
دیماه  دوم  در  لنگرودی(  )شهدی  به  ملقب  لنگرودی  نژاد  شهدی  محمد 
13۰9 خورشیدی در شهر لنگرود به دنیا آمد که اشعاری به دو زبان فارسی و 
گیلکی دارد. شهدی در قالب غزل، خوش قریحه بود. "شباهنگ" دیوان اشعار 
فارسی وی است که در فروردین ماه 1338 خورشیدی با مقدمٔه استاد امیری 
فیروزکوهی انتشار یافت. غزل هایش، چکیدٔه دردهای زندگی اوست؛ دردی که 
بیانگر آرزوهای بر باد رفتٔه او و هزاران آرزومند دیگر است. غزل هایش رنگ و 
بوی شقایق های وحشی قله های البرز پیر و تالطم پرکشش خزر پرخروش را در 

خود جای داده است.

در هر نگهت مستی صد جام شراب است
چشمان تو میخانۀ دل های خراب است

زد شعله به جان، چشم فریبای تو هر چند
برق نگهت زودگذر همچو شهاب است

زیبائی گل های جهان دیر نپاید
ای غنچه بزن خنده که هنگام شباب است

مغرور مشو این همه بر سوز خود ای شمع
کاین سازش پروانه هم از روی حساب است

از اوج فلک دیده بر این خاک چو بستیم
دیدیم که پهنای جهان جمله سراب است

ای مرغ شباهنگ مکن ناله که امشب
از عمر مرا آرزوی یک مژه خواب است

“شهدی لنگرودی”
________________________________________________

خرداد   16 درگذشتٔه  و  تهران  در   1315 فروردین   14 زادٔه  ابراهیمی،  نادر 
1387درتهران است. او داستان نویس معاصر ایرانی بود. او عالوه بر نوشتن رمان 
و داستان کوتاه در زمینه های فیلمسازی، ترانه سرایی، ترجمه و روزنامه نگاری 
نیز فعالیت کرده  است. ابراهیمی، همراِه بهرام بیضایی و ابراهیم گلستان، از 
معدود سخنوران ایرانی به  شمار می رود که هم در سینما و هم در ادبیات کار 

کرده و شناخته شده بوده اند.

من تو را تصویر خواهم کرد

من تو را تصویر خواهم کرد
تو را به رنگ

به نور
و به آوازهای رنگین تبدیل خواهم کرد

تو را به گل
به کوه، و به رودخانه های خروشان

تبدیل خواهم کرد

من از تو دنیا را خواهم ساخت
و برای تو، دنیا را

اگر سخنم را باور نمی کنی 
هنوز قدرت دوست داشتن را باور نکرده ای

“نادر ابراهیمی”
________________________________________________

با تو بودن

با تو بودن، همیشه پرمعناست
بی تو روحم گرفته و تنهاست

با تو یک کاسه آب، یک دریاست
بی تو، دردم به وسعت صحراست

با تو بودن، همیشه پرمعناست
با تو آسان هزار کار خطیر
با تو ممکن جهاد با تقدیر

بی تو با غم برهنه همچون کویر
با تو یک غنچه، دشتی از گل هاست

با تو بودن همیشه پرمعناست
ای تو! تعریف ناپذیرترین

بی تو من کوچک و حقیرترین

“نادرابراهیمی”
________________________________________________

یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت
خانه ات آباد کاین ویرانه بوی گل گرفت

از پریشان گویی ام دیدی پریشان خاطرم
زلف خود را شانه کردی شانه بوی گل گرفت

پرتو رنگ رخت با آن گل افشانی که داشت
در زیارتگاه دل پروانه بوی گل گرفت

لعل گلرنگ تو را تا ساغر و می بوسه زد
ساقی اندیشه ام پیمانه بوی گل گرفت

عشق بارید و جنون گل کرد و افسون خیمه کرد
تا به صحرای جنون افسانه بوی گل گرفت

از شمیم شعر شورانگیز آتش عاشقان
ساقی و ساغر، می و میخانه بوی گل گرفت

“علی آذرشاهی”
________________________________________________

گردآوری از سپیده شاملوفرد
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سیدعلی صالحی در یکم فروردین 1334 در ایذه چشم به جهان گشود. وی یکی از 
پایه گذاران جریان موج ناب و بنیان گذار جریان شعر گفتار و شعر فراگفتار در شعر 
معاصر ایران است. وی همچنین یکی از دبیران اصلی کانون نویسندگان ایران بود. 

صالحی از چهره های مطرح و شناخته شده در شعر معاصر فارسی است.

آمده از جایی دور،
اما زادۀ زمین ام.

امانت دار آب و گیاه،
آورندۀ آرامش و

اعتبار امیدم

من به نام اهل زمین است
که زنده ام.

زمین
با سنگ ها و سایه هایش،

من
با واژه ها و ترانه هایم،

هر دو
زیستن در باران را

از نخستین لذت بوسه آموخته ایم.

زمین
در تعلق خاطر من و
من در تعلق خاطر تو

کامل ام.
ما

همه
اگرچه زاده سرزمین تخیل و ترانه ایم،

اما سرانجام
به آغوش و بوسه های مگوی باز خواهیم گشت.

 
“سیدعلی صالحی”

_______________________________________________ 
شاعر   ،1383 اردیبهشت   16 درگذشتٔه  و   1325 مهر   1 زادٔه  منزوی  حسین 
ایرانی بود. او برگزیدۀ اولین دورۀ جشنوارۀ بین المللی شعر فجر در بخش شعر 
کالسیک بود. نقش منزوی، در زنده  کردن غزل معاصر، چشمگیر ارزیابی شده 
 است و حتی بعضی از منتقدان کار او را انقالبی در غزل امروز می دانند و آن را 

با کاری که نیما در تحول شعر فارسی کرد، مقایسه کرده اند.

آه ای سفر کرده برگرد

چون آفتاب خزانی، بی تو دل من گرفته ست
جانا! کجایی که بی تو، خورشید روشن گرفته ست

این آسمان بی تو گویی، سنگی ست بر خانه امروز
سنگی که راه نفس را بر چاه بیژن گرفته ست

از چشم می گیرم آبی، تا پای تا سر نسوزم
زین آتش سرکشی که در من به خرمن گرفته ست

ترسم نیایی و آید، خاکستر من به سویت
آه از حریقی که بی تو، در سینه دامن گرفته ست

از کشتنم دیگر انگار، پروا نمی داری ای یار
حالی که این دیر و دورت، خونم به گردن گرفته ست

چون خستگان زمین گیر، تن بسته دارم به زنجیر
بال پریدن شکسته، پای دویدن گرفته ست

آه ای سفر کرده برگرد، ای طاقت ُبرده برگرد
برگرد کاین بی قراری، آرامش از من گرفته ست

“حسین منزوی”
________________________________________________

هزار درد مرا، عاشقانه درمان باش
هزار راه مرا، ای يگانه پايان باش

 
براي آنکه نگويند، جسته ايم و نبود

تو آن که جسته و پيداش کرده ام، آن باش

دوباره زنده کن اين خستۀ خزان زده را
حلول کن به تنم جان ببخش و جانان باش

کوير تشنۀ عشقم، تداوم عطشم
دگر بس است، ز باران مگوی، باران باش

دوباره سبز کن اين شاخۀ خزان زده را
دوباره در تن من روح نوبهاران باش

بدين صدای حزين، وين نوای آهنگين
به باغ خستۀ عشقم، هزاردستان باش

“حسين منزوی”
________________________________________________

محمدعلی بهمنی زادٔه 27 فروردین 1321 شاعر و غزل  سرای ایرانی است. او در 
چاپخانه با فریدون مشیری که آن روزها مسئول صفحٔه شعر و ادب هفت  تار چنگ 
مجلۀ روشنفکر بود، آشنا شد و نخستین شعرش در سال 133۰، زمانی که تنها 
از همان زمان  9 سال داشت، در مجلٔه روشنفکر به چاپ رسید. شعرهای وی 
تاکنون به  طور پراکنده در بسیاری از نشریات کشور و مجموعه شعرهای مختلف 

و ُجنگ ها، انتشار یافته  است. عشق از جمله مضامین اصلی غزل های اوست.

ای ردیف غزلم، ورد زبانم، نفسم
حاکم گسترۀ فن بیانم ، نفسم

تو چه کردی که دلم این همه خواهانت شد؟
حکم کرده است فقط با تو بمانم نفسم

گوشۀ دنج اتاقم شب شعری برپاست
گرم چندین غزل پرهیجان ام نفسم

بیستون چیست؟ بگو تا دل البرز ِبکن
امتحان کن به گمانم بتوانم نفسم

چه شده راحت من! این همه ناآرامی؟
غرق تشویش شدی من نگرانم نفسم

بسته ای بار سفر را به کجاها بی من
من که همراه تر از هر چمدانم نفسم

زندگی بی تو اگر مرگ نباشد زجر است
با تو تنظیم شده هر ضربانم نفسم

شب سپید است، کنار تو تنم نورانی ست
با تو خورشیدترین ماه جهانم! نفسم

“محمدعلی بهمنی”
_________________________________________________

ماجرای من و تو، باور باورها نیست
ماجراییست که در حافظه دنیا نیست

نه دروغیم نه رویا نه خیالیم نه وهم
ذات عشقیم که در آینه ها پیدا نیست

تو گمی درمن و من درتو گمم باورکن
جز در این شعر نشان و اثری ازما نیست

شب که آرام تر از پلک تو را می بندم
با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست

من و تو ساحل و دریای همیم اما نه!
ساحل اینقدر که در فاصله با دریا نیست…

“محمدعلی بهمنی”
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Please follow us on Facebook, Instagram and our website: issd.pccsd.org 

A Little History
ISSD is starting its 34th year of service. 
In September 1988, the first group of stu-
dents attended the Persian classes at the 
All Hallows Catholic Church building in 
La Jolla. My predecessor— Mrs. Shahri 
Estakhry, with the help of a group of en-
thusiastic parents—established the Ira-
nian School of San Diego.

Shortly after, they formed the Persian Cultural Center (PCC) as a 
nonprofit organization to be able to expand cultural activities and 
better serve the Iranian American community. The rest is history. 
Almost 2,000 students have attended ISSD since 1988. Before the 
COVID 19ـ pandemic, we had 280 students, in all levels, learning 
the Persian language and Iranian culture. Last year we managed all 
our classes virtually and via Zoom. In this coming academic year, 
we will have both in person classes as well as online classes for 
those students who cannot physically attend the classes. 
ISSD has been a pioneer in teaching Persian as a heritage lan-
guage. We have created our own textbooks that have been used 
in many schools around the country. ISSD has its own teacher 
training program. Our Persian Language Program is accred-
ited by all local school districts. High school students can take 
Persian at ISSD to fulfill their second language requirements. 
The Persian Dance Academy, as a part of ISSD, has been teach-
ing Iranian folk dances and performing dances at various cultural 
events.

PCC, our mother organization that just turned 30 , has grown as 
well. Peyk (peykmagazine.com), our bi ـ lingual cultural magazine, 
reaches thousands of readers around the world. PCC has presented 
hundreds of cultural events, music concerts, plays, movies, etc.
In 2013, PCC with the help of the community purchased and 
established the Iranian American Center (IAC) that has been 
the home for the community by hosting many cultural gath-
erings. In the past 33 years, ISSD along with PCC have be-
come two of the most successful cultural organizations out-
side of Iran. That by itself is a great cause for celebration. 
Ali Sadr – ISSD Principal____________________________________________________ 
ISSD has prepared a six ـvolume set of textbooks based on the 
latest findings of academia on “heritage language” teaching and 
our own hands ـon experience in the past 33 years. These books 
are currently being used in several schools around the coun-
try. They are available for purchase for schools or individuals. 
If you are interested, please contact our office at (858) 552 9355ـ 
to order.
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Hana Julazadeh

My experience with the Iranian School of San Diego began 
when I was about seven years old. My parents had heard of ISSD 
through a family member and told me that they were going to 
register me for the Thursday evening classes. Now, I am going to 
admit, as a very timid young girl, I was not thrilled to hear this. I 
knew this meant having to spend two hours every Thursday with 
a bunch of strangers, a concept which, quite frankly, scared me a 
little bit. But being half Iranian, I knew it was important for me 
to learn how to speak, read, and write in Farsi. I remember being 
quite nervous on my first day of class, but my anxieties disap-
peared almost immediately. My teacher was incredibly welcom-
ing and went out of her way to make sure I felt comfortable. By 
the end of class, I had even made a friend who helped me come 
out of my shell (and would end up becoming one of my best 
friends). 

The rest of my years at ISSD went on smoothly. I learned a lot, 
not only about the Iranian language, but also about Iranian his-
tory, traditions, and culture. In fact, I enjoyed the atmosphere 
of what I called “Persian School” so much that I even became a 
teacher’s assistant right after I graduated. For five years, I was 
able to aid in teaching other students exactly what I had learned 
years prior while maintaining and refreshing my own vocabu-
lary and knowledge. This was an incredible experience for me. It 
helped me feel comfortable speaking in front of others and gave 
me leadership and problem ـsolving skills that I will use for the 
rest of my life.

Although there were definitely days when I did not feel like go-
ing to class, I am forever grateful that my parents registered me. 
Thanks to ISSD, I am able to communicate with the Persian side 
of my family in their native tongue, which, I believe, brought me 
closer to them than I would have been otherwise. Learning Farsi 
has also given me a greater sense of identity and has allowed me 
to feel more “in touch” with my Iranian heritage. Being born and 
raised in the United States, I feel incredibly lucky to have had 
the opportunity to be a part of a program that focuses so much on 
Iran and its customs.

A letter from an ISSD alumni

ISSD teachers meeting 
on Zoom

Teacher's Day



www.issd.pccsd.org    follow us on Facebook and Instagramشماره  ۱95  مهر  ــ آبان  14۱۴۰۰

هابیل و قابیل

مثکه یادت رفته یازده سپتامبر عامل اصلی این 
جنگ ها بوده. بن الدن و القاعده بزرگترین ضربه 
رو به آمریکا زدن. توی چند ساعت تونستن مرکز 
اقتصادی آمریکا رو از بین ببرن و به پنتاگون، 

سمبل قدرت نظامی آمریکا حمله کنن.

بذار رو این که چرا اینجوری تموم شد بعدا حرف 
بزنیم. اما می تونیم درباره این که چرا شروع شد 
بحث کنیم. بعد می بینی که جز این جور تموم 

شدن راه دیگه ای نداشت.

همانطور 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 آن ها 
خواسته ایم تا در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه نظرهای خود را بگویند. 
عهده شما  بر  را  قضاوت  و  می کنیم  ارائه  را  دیدگاه ها  این  قضاوتی  هیچ  بدون  ما 
دارند  یک  هر  با  یا مخالفت  به طرفداری  نظری  گرامی  اگر خوانندگان  می گذاریم. 
می توانند نظر خود را، از طریق فرستادن ایمیل به آدرس پیک، با ما در میان بگذارند. 

گفتار این بار هم در رابطه با »پایان جنگ بیست ساله« است.

از بیست  هابیل: یه شاهکار دیگه از سیاست خارجی آمریکا! دیدی چطوری بعد 
سال جنگ، هزاران کشته و یک تریلیون دالر خرج، افغانستان رو دو دستی تقدیم 

طالبان کردند و در رفتند؟

قابیل: آره چه افتضاحی! این همه ِاِهن و تولوپ و برو و بیای ارتش و نیروی هوایی 
چند صد هزار نفری، ظرف چند روز از هم پاشید! ولی خیلی چیزا واسه من هنوز 

روشن نیست؛ نباید قضیه به این سادگی باشه.

هابیل: موافقم. خیلی چیزا باید روشن شه. بذار رو این که چرا اینجوری تموم شد 
بعدا حرف بزنیم. اما می تونیم درباره این که چرا شروع شد بحث کنیم. بعد می بینی 

که جز این جور تموم شدن راه دیگه ای نداشت.

قابیل: می خوای دوباره از یازده سپتامبر و اینا بگی؟

هابیل: نه می خوام از کسایی صحبت کنم این جنگ ها رو مهندسی کردن. حتمًا 
چند هفته پیش شنیدی که دانلد رامزفلد فوت کرد. من جدا از شنیدن این خبر 

ناراحت شدم.

بدوبیراه  اون  به  تو که همیشه  ناراحت شدی؟  رامزفلد  از فوت  تو؟  قابیل: چی؟ 
می گفتی!

هابیل: آره ناراحت شدم که بدون محاکمه رفت. کسی که شریک جرم مرگ اقال 
پونصد هزار نفر از جمله 7 هزار نفر سرباز آمریکایی بود، همینجوری مفت ُمرد. البته 
دو تا ساقدوش هاش، ِچینی و پل ولفوویتز هنوز زنده ان ولی مطمئنم که اونام ِقِصر 
در می رن. یکی بود که گفته بود هرچی جنایت بزرگتر باشه راحتتر می شه از زیرش 

در رفت. خیلی دردناکه!

چیزا  جور  این  و  کشتار  و  قصاص  دنبال  که  تو  می کنم.  تعجب  ازت  قابیل: 
سر  کسی  که  چیزایی هست  کشور  این  خارجی  سیاست  توی  هرحال  به  نبودی! 
در نمی آره. منم با جنگ مخالفم. ولی به نظر من بعضی وقتا آدم مجبور می شه. 
می دادی  ترجیح  تو  یعنی 
باشه  عراق  توی  هنوز  صدام 
دور  کشورهای  همه  نفس  و 
و  نفت  کنترل  بگیره؟  برو  و 
و  باشه  فارس دستش  خلیج 
بیاره؟  در  مردم خودشم  پدر 
یا توی افغانستان، یادت هست طالبان چه کارا می کردن؟ چه امونی از مردم بریده 
بودن؟ سنگسار و اعدام مردم توی خیابونا و استادیوم ورزشی؟ می دونم می خوای 
بگی که طالبان دوباره برگشته. ولی  فکر نمی کنم جرات کنن دوباره اونجا رو بکنن 

پایگاه القاعده و از اونجا به آمریکا حمله کنن.

هابیل: جرات نمی کنن که تعارفه. خودتم به این چیزایی که می گی اعتقاد نداری. 
این دیگه تاریخ معاصره و خودمون شاهدش بودیم. اینو دیگه نمی تونی بگی جنگ 
سرد بوده و رقابت بین المللی واسه حفظ دموکراسی و مجبور بودن این کارا رو 
بکنن. مگه یادت رفته که این دکترین نئوکان ها بود؟ همین دارودسته سال 1998 
این  دلیلشون هم  به عراق حمله کنه؛  وادارش کنن  کلینتون که  به  نوشتن  نامه 
بود که صدام ضعیف ترین حلقه توی منطقه س و هیچ دوست و پایه ای نداره. عراق 
می شه پایگاه دائمی آمریکا توی منطقه تا بتونه راحت تر از اسرائیل حمایت کنه و 
ایرانم کنترل کنه. کلینتون زیر بار نرفت تا اینکه جورج بوش پسر رو با اون وضع 
به ملت حقنه کردن؛ اونم که کامال توی دستشون بود. نتیجه اینکه آمریکا رو توی 

جنگ هایی وارد کردن که تهش معلوم نبود، این همه رو هم به کشتن دادن.

قابیل: مثکه یادت رفته عامل اصلی این جنگ ها یازده سپتامبر بود! بن الدن و 
القاعده بزرگترین ضربه رو به آمریکا زدن. توی چند ساعت تونستن مرکز اقتصادی 
به  و  ببرن  بین  از  رو  آمریکا 
پنتاگون، سمبل قدرت نظامی 
که  من  کنن.  حمله  آمریکا 
دیگه نباید بهت یادآوری کنم 
که القاعده از افغانستان همه 
رهبری  رو  کاری ها  گند  این 
مردم  همین  واسه  می کرد. 
و  القاعده  نابودی  و  حمله  از 
طالبان حمایت کردن. عراق و صدام هم داستانش فرق می کرد، درست، ولی اکثر 
مردم ازش حمایت کردن. یعنی تو فکر می کنی اگه یازده سپتامبر اتفاق نیافتاده 
بود بازم جنگ افغانستان و عراق پیش می اومد؟ مردم ضربه خورده بودن، سه هزار 
آمریکایی همینجوری دود شدن رفتن هوا. می خواستی مردم ساکت  نفر شهروند 
بشینن؟ می خواستی دولت هیچ کار نکنه؟ من نمی خوام بگم اشتباهاتی نشده ولی 

توی اون زمان شاید این بهتری کاری بود که از دستشون برمی اومد.

هابیل: یازده سپتامبر فاجعه بود، قبول دارم. ضربه پذیری بزرگترین قدرت نظامی 
دنیا رو نشون داد، قبول دارم ولی بهترین آتو رو داد دست دارودسته ِچینی، رامزفلد 
و ولفوویتز. نشریات و مدیا هم که شدن آتیش بیار معرکه؛ داستان ها ساختند و این 
همه آدم رو به کشتن دادن. بگذریم از تریلیون ها دالری که خرج این برنامه ابلهانه 
شد که باهاش می شد ریشه گرسنگی و مرض توی آمریکا و همه دنیا رو خشک کرد. 
عوضش چی به دست آوردن؟ بیست سال جنگ و خونریزی، منطقه رو از همیشه 
ناامن تر کرده ان، طالبان هم که دوباره توی افغانستان اومد سرکار. اوضاع عراق هم 
از اون طرف وحشتناکه، القاعده رفته داعش جاش اومده که ده برابر بدتره. ضربه 

واقعی رو آمریکا با این جنگ ها به خودش و دنیا زد.

قابیل: پس باید خوشحال باشی که بایدن داره جنگ رو تموم می کنه و سربازها رو 
از افغانستان و عراق میاره بیرون. سیاست همینه. همیشه همین بوده. به هر حال 
داره تموم می شه ولی اینو در نظر داشته باش که این افغانستان دیگه اون افغانستان 
بیست سال پیش نیست. اآلن نسل جوون زیر بار اون حرفای زور و خشکه مذهبی 
طالبان نمی رن. زنان کلی پیشرفت کردن، سطح آموزش و سواد خیلی بیشتر شده. 
از اون گذشته، طالبان هم دیگه اون طالبان بیست سال پیش نیست. عراق هم 
همینطور. مردم عوض شدن. باالخره یه جور دموکراسی دیدن، انتخابات دیدن، 

احزاب مختلف دیدن. دیگه خودشون می دونن چه کار می خوان بکنن.

دولت هم  رو  این حرفا  بودم.  تو  بی خیالی  و  به خوش بینی  کاش من هم  هابیل: 
می زنه. آمریکا حتی  نتونست امنیت افغان هایی که با آمریکایی ها همکاری کردن رو 
تامین کنه. حاال هم هر کی اونجا دستش به دهنش می رسه داره درمی ره. ولی حتی 

پایان جنگ بیست ساله
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Taraneh Naraghi

(858) 205-7025 • (818) 309-0395
National Certified Legal Assistant

e-mail: taranehnaraghi@yahoo.com
San Diego, California, USA

Affordable and Professional Consulting 
Document Preparation & Paralegal Services

Family &
Immigration laws

One and Only Persian Certified Paralegal/Legal Assistant 
with 15 years of experience in Family and 

Immigration Laws in California
Free 15 minute consultation/ installment payments available

Make the rest of your life the Best of Your life

نمی کنه.  توجیه  رو  نئوکان ها  کار  بازم  اینا 
جنایتکار  مشت  یه  این ها  که  اینه  من  صحبت 

جنگین که دارن ول می گردن.

واسه  که  طور  همون  باالخره  می کنم  فکر  من 
جنایاتی که به سرخپوستا کرده بودن یا به سیاها 
این ها رو حفظ  برپا شده که  باالخره موزه هایی 
کنه و نسل های جوون و آینده با اونا آشنا بشن 
و کم کم توی کتاب های درسی هم بیارن، موزه 
سیاست خارجی هم روزی درست بشه که این 

شواهد رو توش نگه دارن.

Bijan Eftekari
Real Estate Specialist
BRE #01873556

Cell: 760-420-6987

Offices in San Diego, 
Irvine & Beverly Hills.

Premier Realty Associates
www.RoyalHous.com

760-420-6987

اگه تئوری خوش بینی تو هم درست از کار دربیاد، اینا بازم کار نئوکان ها رو توجیه 
نمی کنه. صحبت من اینه که این ها یه مشت جنایتکار جنگین که دارن ول می گردن، 
آخرش هم از صحنه روزگار غیب می شن، بدون اینکه تقاصی پس داده باشن. همین 
سیاست ها، اول طالبان رو به وجود آورد بعد القاعده و داعش رو. اثراتی که اونا توی 
این  موندنیه؛  اثراش  هم  داخلی  توی سیاست  یه طرف،  گذاشتن  سیاست خارجی 
همه محدودیت آزادی ها، جو نظامی و ناامنی ای که واسه مهاجرین به وجود آوردن و 
گوانتامانو که هنوزم برقراره. منتهی چهار سال ترامپ و ترامپ اللهی ها باعث شدن اون 
مسائل گذشته تحت الشعاع قرار بگیره و فراموش بشه. یادمون نره که قبل از جنگ 
میلیون ها نفر توی آمریکا و دنیا علیه این جنگ ها تظاهرات می کردن. و یادمون هم نره 
که همه مطبوعات معتبر مثل نیویورک تایمز و خبرگزاری ها مثل سی ان ان از جنگ 
حمایت کردن. اونام هیچ وقت جواب ندادن. بعد یه دفعه همه ضد جنگ شدن. حاالم 

که گندش در اومده بایدن رو مسئول این فضاحت می دونن. واقعا که!

که  تو  گذشته  اون  از  کرد.  نمی شه  کاریش  می خوردی.  بی خودی  حرص  قابیل: 
همیشه از حقوق بشر و  صلح و این چیزا دم می زنی چطور شده که حاال از انتقام حرف 
رو  این ها  می خوای  می زنی؟ 
بگیرن و محاکمه کنن؟ واقعًا 
که خوش خیالی! مگه تا حاال 
سابقه داشته یه همچی کاری 
بکنن؟ بهت قول می دم واسه 
هیچ کدومشون اتفاقی نمی افته. از نظر قانونی هم بخوای فکر کنی اونا صرفًا داشتن 
به »وظایفشون« عمل می کردن؛ رئیس جمهور رو مردم انتخاب می کنن، اون هم 
تایید  رو  کابینه  اون  کردن  انتخاب  مردم  که  کنگره هم  می کنه،  انتخاب  کابینه ای 
می کنه؛ بعد هم اگه سیاست هاشون مورد تایید مردم نبود رای می دن و یکی دیگه رو 
می ذارن جاش. حاال کی می خواد کی رو بگیره و محاکمه کنه؟ دلت خوشه ها! این 

حرف هام فقط نق سیاسیه و دردی از کسی دوا نمی کنه.

کرد.  فراموش  نباید  که  اینه  من  صحبت  می دونم.  رو  این  هم  من  هابیل: 
ترامپ  سال  چهار  که  درسته  می گم  من  می کنن.  فراموش  مردم  که  اینه  درد 
جورج  موقع  اون  که  کرد  فراموش  نباید  ولی  برد  دیگه  جایی  به  رو  استانداردها 
بوش و نئوکان ها چه فجایعی مرتکب شدن؛ نباید فراموش کرد که قبل از اون هم 
جنگ ویتنام و کره و کامبوج چه فجایعی بوده و کی مسئولشون بوده. اون کودتاهایی 
که دولت های ملی رو سرنگون 
دیکتاتوری  رژیم های  و  کردند 
و نظامی رو جاشون گذاشتن، 
ماشااهلل  بشه.  فراموش  نباید 
اینقدر زیادن که آدم از لیست 
می گیره!  َلقوه  کردنشون 
من  نیستم؛  ناامید  البته 
همون  باالخره  می کنم  فکر 
به  که  جنایاتی  واسه  که  طور 
سرخپوستا کرده بودن یا به سیاها باالخره موزه هایی برپا شده که این ها رو حفظ 
کنه و نسل های جوون و آینده با اونا آشنا بشن و کم کم توی کتاب های درسی هم 
بیارن، موزه سیاست خارجی هم روزی درست بشه که این شواهد رو توش نگه دارن.

قابیل: من از کار تو سر در نمی آرم. از یه طرف اینقدر بدبینی که دولت های قبلی 
رو جنایتکار جنگی می دونی، از طرف دیگه اینقدر خوشبین و ساده لوحی که فکر 
می کنی یه روز میان کسینجر و ِچینی رو محاکمه می کنن و موزه واسه شون درست 
می کنن. تو که اینقدر از این سیستم ایراد می گیری، چرا ول نمی کنی بری یه جایی 

که بیشتر به طرز تفکرت نزدیک باشه؟

هابیل: نه دیگه تند نرو. کجا برم؟ اینجا سی ساله که وطن من شده. اینجاس که 
از کاندیداها و نماینده هایی  آزادانه حرفمون رو بزنیم. می تونیم  من و تو می تونیم 
رو  بدیم. من خودم  رای  و بهشون  نزدیکتره حمایت کنیم  ما  به فکر  که فکرشون 
دلیل  ولی  می کنم،  حمایت  دموکرات  نماینده های  و  بایدن  از  می دونم  دموکرات 
نمی شه ایرادهاشون رو ندیده بگیرم؛ این حق منه. حق تو هم هست که یه جور دیگه 
فکر کنی، جمهوری خواه باشی و از سیاست های حزبت حمایت کنی. می دونم در 
مواردی هم که با سیاست حزب مخالفی این رو نشون می دی؛ این یعنی دموکراسی. 
این حق من و توئه. واسه همین ما آمریکا رو به عنوان وطن دوم انتخاب کردیم و 

بچه هامون رو اینجا بزرگ می کنیم.
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درباره پیک:

کردم  مهاجرت  آمریکا  به  که  وقتی  دارد.  بسیاری  نشیب های  و  فراز  مهاجرت 
یکی از بی شمار مشکالتی که داشتم مسلمًا زبان بود. اهل مطالعه بودم و اینکه 
چطوری می توانستم در اینجا کتابی و مجله ای یا متنی قابل خواندن به زبان 
فارسی پیدا کنم. تا اینکه در گاراژ خانه خواهرم انبوهی از مجالت مختلف به 
به مطالعه  بود پس شروع  برایم  پیدا کردم که همچون گنجی  را  فارسی  زبان 
کردم. مجالت بی شمار بود و با عناوین مختلف ولی از میان همه آن ها مجله 
پیک نظرم را جلب کرد طوری که فقط و فقط خواننده پیک شدم و پیک شد 

پیام آور شادی و آرامش برایم.
مسلما در درجه اول برای آشنایی با یک مجله باید سرمقاله آن را خواند تا پی به 
مندرجاتش ببریم زیرا که مکنونات قلبی سردبیر می باشد و نشان دهنده توانایی 

وی در زمینه اداره و کنترل مکتوبات داخلی مجله.
پس من شروع به خواندن شماره های مجله پیک کردم، از قدیم به جدید و هر 
مجله که در دست می گرفتم اول سر مقاله که تحت عنوان یادداشت سردبیر بود 

را می خواندم و بعد مقاالت دیگر که یکی از یکی بهتر می بود.
چیزی که پیک را بهترین کرده یکی و دو تا نیست، بی شمار است.

اول اینکه هیچ وقت سخن سر دبیر تکراری نیست و همیشه می توانید اخبار 
جدید را با توجه به شرایط موجود جامعه با قلم شیوای سردبیر بخوانید.

دیگر این که مجله پیک هیچ وقت جانبداری از سیاست یا فرقه یا دسته خاصی 
نمی کند بلکه به صورت بحث و گفتگو در »هابیل و قابیل« نظرات و عقاید را 

منتقل می کند.
بتوانند  همگان  تا  می باشد،  فارسی  و  انگلیسی  زبان  دو  به  مجله  اینکه  دیگر 

دسترسی به مقاالت داشته باشند.
دیگر این که جلد مجله فقط تصویر عکاسی شده نیست بلکه با گرافیک زیبا و 

رنگ آمیزی جالب و مربوط به هر شماره، مجله را دیدنی می کند.
به نظر من مهم ترین نکته در مجله پیک این است که هیچ وقت شما مطالب 
کپی شده در مجله پیک نمی بینید بلکه شورای نویسنگان در هر شماره مقاالت 
رسانی  روز  به  کنار  در  تا  می کنند  عرضه  به شما  را  ارزشمند  و  مهم  و  مفید 
اطالعات لذت هم ببرید و همه این ها مدیون سردبیر محترم مجله جناب اقای 

صدر می باشد.
ممنون از زحمات همه دست اندرکاران مجله پیک.

مرسده هاشمی

اسم زیبای مجله "پیک" را برای اولین بار که در سندیه گو و در مدرسه ایرانیان 
سندیه گو شنیدم برای من یادآور دوران شیرین مدرسه بود مجله پیک بچه ها و 
اینجا برای من پلی است بین خانه من و ایرانیان سندیه گو و حتی گاهی محفل 
کوچک خودمانی دو گفتگو، اخبار  مربوط به گردهمایی ها، اتفاقاتی که افتاده و 
خواهد افتاد و از همه مهم تر  اخبار مربوط به مدرسه ایرانیان سندیه گو. "مجله 

پیک" عزیز امیدوارم همیشه خالی از هرگونه وابستگی و نفوذ جناحی باشی .
امیدوارم همیشه پر از شعر، داستان و مقاله های آموزنده و علمی و اخبار خوب 

و شاد و مفید، پایدار باشی. 

سرور اشکپور

شورای محترم نویسندگان و دست اندرکاران مجله پربار پیک،
با درود فراوان. نوشته های مجله به طور کلی قابل توجه و خواندنی است. زیر 

نور مهتاب نوشته های رضا خبازیان بسیار جالب است.
و  دارم  دوست  خیلی  را  صفحه  این  گوناگون  اشعار  و  کتاب  نقد  و  بررسی 

می خوانم. آشپزی که بانوان هنرمند در اختیار می گذارند بسیار مفید است.
نوشته های سرکار خانم استخری را خیلی دوست دارم و چندین بار می خوانم.

سرمقاله آقای علی صدر و نوشته برادران هابیل و قابیل خیلی طوالنی است 
ولی می خوانم. چون حدود 2 سال می شود که مجله پیک را ندارم چیز بیشتری 

در ذهنم نمانده. 
سرافراز و پرتوان باشید

با سپاس
شیرین مهرآیین

قابل  برای چندین نسل  این است که  را خاص می کند  چیزی که مجله پیک 
استفاده است. نسل پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها که با فرزندان مهاجر همراه 
شده اند، نسل مهاجر ایرانی که هنوز وابسته فرهنگ کشورشان هستند و نسل 
ایرانی ـآمریکایی که در آمریکا به دنیا آمده اند و با فرهنگ دوگانه بزرگ شده اند. 
این مجله به دلیل تنوع مطالب و موضوعات و از همه مهم تر دو زبانه بودن برای 

هر سه نسل مفید می باشد.

فریده فاضل

با  اين مجله  تولدش مي گذرد.  از  پيك كه ٣٠ سال  براي مجله  فراوان  تبريك 
كوشش بسيار و زحمت هاي فراوان به چاپ مي رسد. 

من و خانواده ام كمال تشكر و قدراني را از كادر زحمتكش اين مجله داريم. 
از اين كه هميشه اين مجله پر محتوي و آموزنده را از داخل پست منزل بردارم 
و از تمام برنامه ها و اخبار با اطالع شوم بسيار خوشحال هستم. از خواندن 
داستان ها و اشعار بسيار لذت مي برم. آرزوي سال هاي خوب و خوش براي همه 

مردم دنيا.

پرنيان بديعي

به مناسبت سی امین سالگرد پیک، پیام های زیادی از خوانندگان و دوستداران 
در  انگلیسی  پیام های  و  این جا  در  فارسی  پیام های   . کردیم  دریافت  پیک 

صفحه های ۹، ۱۰ و ۱۱ بخش انگلیسی مجله به حضورتان تقدیم می گردد. 
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با درود،
به اعتقاد من "پیک" یکی ار نقاط درخشان جامعه ایرانی در سندیه گو است که 
در طول پانزده سال زندگی در سندیه گو شاهد انتشار مداوم و پیشرفت کیفی 
تعهد، کوشش  از  نشان  که  بوده ام  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  به  آن  و کمی 

خستگی ناپذیر، و ارزشمند دست اندر کاران آن دارد.
"پیک" می تواند نقش "پل ارتباطی" موثرتری را در جامعه ایرانی شهر بازی کند 
همه  فرهنگی  و  هنری  و  مالی  فکری،  همیاری  و  همدلی  به  احتیاج  این  که 

دست اندرکاران آن و همه اقشار جامعه ایرانی دارد.

مهدی نراقی

بر  باری  کوله  با  مهاجرین  چون  که  زمانی  در  و  وطن  مام  از  جدایی  گاه  به 
با تمام  پشت کوچه و پس کوچه های غربت را می پیمودیم، بودند کسانی که 
مشکالتشان، به یاد و پاس زبان و آوامان از خود مایه نهادند تا آن که من و شما 
و کودکانمان فارسی را از یاد نبرده و فرهنگ گرانمایه مان را فراموش نکنیم. 
آن ها سخت کوشیدند تا من و تو را به یکدیگر نزدیک تر کنند و بار گران غربت 
ایرانی ترین  از  بی شک  دوست  میهن  گذشتگان  خود  از  گروه  این  سبک تر.  را 
ایرانی ها هستند. آنان از هیچ دهشی فروگزاری نکردند تا آن که شهر سندیه گو 
را برای من و تو و فرزندان من و تو مکانی راحت و آرام بسازند و باعث شوند 
که فرهنگ و زبانمان را فراموش نکنیم. نیک به یاد می آورم که ماهنامه شان 4 
صفحه بیشتر نبود ولی پر از عشق به ایران و ایرانیت و برای آنکه در شهر پخش 

شود چه کوشش ها و فداکاری هایی که نمی کردند.
بله این گروه افرادی بودند چون شیر بانوی شهرمان بانو استخری، آقای علی 
صدر، آقای خبازیان و ... و ... و که این بارگران را بر دوش کشیدند و در زیر 
پرچم کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو در این 3۰ سال از دل و جان فداکاری 

نموده اند.
3۰ سال کوشش پایا و مانا؛ 3۰ سال زحمت و جانفشانی و به راستی که چه 
نیکو در این 3۰ سال سربلند از این وظیفه نگهداری و مواظبت کرده اند. آفرین 
به کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو و یاران و مدیران آن که بار این به سر منزل 
مقصود رسانده. مایه افتخار جامعه ایرانی این شهر هستید. من نیز به عنوان 
یک شهروند، یک عضو خانه ایران سن دیگو و همچنین به عنوان عضوی از 

خانواده کانون فرهنگی ایرانیان به شما کرنش نموده و صدآفرین می گویم.
سیمین زاد روز پیک را به شما و هموطنانم شادباش می گویم.

مهدی معین
خانه ایران

کار داوطلبانه همیشه مشکل است و اگر عشق پشتوانه آن نباشد کار به جائی 
آن  از مطالب متنوع  و  را می خوانم  پیک  نمی برد. من سال هاست که نشریه 
و  نشریه ای جالب  قالب  در  فرهنگی  ارائه مطالب  و  آوری  می برم. جمع  لذت 
خواندنی به مدت 3۰ سال با استفاده از نیروهای داوطلب کاری است به واقع 
درخور تقدیر و دست مریزاد. از تمام دوستان کانون فرهنگی دست اندرکار تهیه 
این نشریه، خصوصا دوستم آقای علی صدر، قدردانی کرده و برای این پشتکار 

صمیمانه تشکر می کنم. 

ارسالن دادخواه

دوست عزیز و گرامی  آقای علی صدر سردبیر پیک
آنچه در باره نشریه پیک می خواهم بنویسم بسیار زیاد است و حوصله خواندن 

آنرا نخواهید داشت.
براستی نشان دادید که می توان در هر  آن است که شما  اندیشه من  فشرده 
شرایطی کار گروهی انجام داد و تنها نیاز به رهبران کاردان  و شیفته فرهنگ 
ایران زمین است که بتواند چنین بار بزرگی را بردوش خود بگذارد. خوشبختی 
ما ایرانی های این شهر بزرگ در داشتن گروهی است که براستی عاشق ایران و 
فرهنگ ایرانند. بانو شهرزاد استخری  پیش کسوت این گروهند و با تالش  و 
رهبری گروه توانست کانون فرهنگی را پایه گذاری کند. بدون تردید همکاری 
علی صدر و رضا خبازیان برای آموزشگاهها  و نشریه پیک و جنگ فرهنگی برای 
ادامه کار حیاتی بوده و هست. ناگفته نماند که گروه هیئت مدیره و شورای 

نویسندگان در بوجود آوردن چنین نشریه وزین سهم بسزائی دارند.

باسپاس و مهر فراوان

حسینعلی رونقی
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760-431-0055
www.BistroKabob.com

FOR FASTER SERVICE ORDER ONLINE

2519 PALOMAR AIRPORT RD, STE 101
CARLSBAD CA 92011

DIGITAL MENU

KABOB • PIZZA • SALAD

Eat healthy,
live better
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گزارش ُجنگ فرهنگی  شانزدهم آپریل دوهزار و بیست و یک

موضوع: داستان کوتاه
مهمان: حسین مرتضاییان آبکنار

حسین مرتضاییان آبکنار داستان نویس، فیلمنامه نویس و مدرس 
داستان نویسی هستند. وی پس از تحصیل در رشته ادبیات نمایشی به فیلمنامه 
نویسی روی آورد اما نهایتًا نقطه عطف زندگی حرفه ای خود را پس از گذراندن 
خدمت سربازی در جنگ ایران و عراق تجربه کرد: مشهورترین اثر آقای آبکنار 
عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک است که به دلیل فضای واقع بینانۀ آن، 
آن را اولین رمان ضدجنگ ادبیات فارسی می دانند. این کتاب جایزۀ هوشنگ 
گلشیری را نصیب جناب آبکنار کرد. ایشان در سال 2۰13 با دریافت فلوشیپ 
از دانشگاه هاروارد به ایاالت متحده نقل مکان کرده و همچنان در اینجا ساکن 

هستند.

در ابتدا جناب آبکنار پیش از پرداختن به داستان کوتاه، تفاوت های   
آن با بقیۀ انواع قالب های ادبی از جمله حکایت، خاطره، زندگینامه را توضیح 
دادند. با اشاره به تاریخچۀ داستان کوتاه در جهان و یاد کردن از امثال ادگار 
آلن پو، گی دو مونپاسان، نیکوالی گوگول و آنتون چخوف آقای آبکنار به سرعت 
به سوی ادبیات فارسی تغییر جهت داده و پیشرو و پدر داستان کوتاه فارسی را 
محمدعلی جمالزاده نامیدند. سال هزار و سیصد محمدعلی جمالزاده مجموعه 
داستان کوتاهی را منتشر کرد به نام یکی بود، یکی نبود؛ داستان های کوتاه 
گردآوری شده در این مجموعه اولین داستان های کوتاه در تاریخ ادبیات فارسی 
هستند. گذِر جمالزاده از حکایت نویسی البته تنها با تسلط او بر ادبیات کهن 
و در عین حال آشنایی او با ادبیات مدرن غربی چیزی بود که این دگردیسی 

ادبیات فارسی را میّسر کرد.

سعدی  گلستان  حکایت های  از  یکی  مثال  عنوان  به  آبکنار  جناب 
آن  در  را  کوتاه  داستان  از  حکایت  کننده  متمایز  عناصر  و سپس  خواندند  را 
حکایت  در  دوم،  ندارد؛  مشخص  مکان  و  زمان  حکایت  اول،  برشمردند: 
پسِر  یا  پدر  )مثل  کلی  تیپ های  صرفًا  و  ندارد  وجود  اساسًا  شخصیت پردازی 
ناخلف( به ایفای نقش می پردازند؛ سوم، در حکایت غلو و اغراق از ابزار اصلی 
هستند، برعکس داستان کوتاه مدرن؛ چهارم، شخصیت ها کاماًل سیاه و سفید 
هستند؛ پنجم، در حکایات طرح داستانی عماًل وجود ندارد، به این معنی که 
رابطۀ علت و معلولِی منطقی بین اتفاقات و شخصیت ها بسیار سست است. 
مقصود از حکایت نویسی این است که خواننده صرفًا قصه را پیگیری کند تا 
به نتیجۀ آن پی ببرد؛ ششم، در داستان کوتاه معاصر ُبرش عرضی است اما 
پیش تر  به عنوان مثال، در همان حکایتی که  ُبرش طولی است،  در حکایت 
خوانده شد، طّی شش خط متن حدود بیست سال زمان گذشت در حالی که 
در داستان کوتاه معاصر ُبرشی که از زندگی شخصیت ها نمایانده می شود مدت 
پرداخته  هیچ  جزییات  به  حکایت  در  هفتم،  می نمایاند؛  را  محدودتری  زمان 
نمی شود و همه توصیف ها بسیار کلی هستند؛ هشتم، زبان حکایت همیشه 
زبان فاخری است که سطح آن از زبان معیار باالتر است و شخصیتها تشّخص 
زبان های متفاوت  از  اصاًل  ندارند در حالی که در داستان کوتاه معاصر  زبانی 
شخصیت ها برای متمایز کردن آن ها استفاده می شود؛ نهم، آنچه که در حکایت 
نویسی پررنگ ترین نقش را ایفا می کند جنبۀ پندآموزی آن است که در داستان 

معاصر اصاًل دیده نمی شود.

از آنجا که فارسی زبانان صدها سال مشغول این گونه حکایت نویسی 
بوده اند، کنار زدن این قالب و ُهل دادند نثر فارسی به سوی داستان نویسی نو 
کار سترگی بود که محمدعلی جمالزاده انجام داد. از مجموعۀ یکی بود، یکی 
نبود داستان کوتاه »دوستی خاله خرسه« پیش تر انتخاب شده بود و قسمتی 
از آن خوانده شد تا ویژگی ها و عناصر داستان کوتاه معاصر در آن شناسایی و 
بررسی شد: زمان و مکاِن مشخص، راوی مشخص، توصیف های جزیی و گاه 

شاعرانه و... . نکته قابل تأمل این است که در آثار پیشینیان جمالزاده می توان 
بارقه هایی از داستان کوتاه مدرن دید؛ مثاًل در طنزنویسی های عالمه دهخدا، 
همینطور جمالزاده بی تردید مدیون نویسندگان دوران مشروطه مثل میرزا آقای 
تبریزی و میرزا فتحعلی آخوندزاده و تالبوف و... است اما نهایتًا این جمالزاده 
ثمر  به  را  نویسی  کوتاه  داستان  به  نویسی  از حکایت  گذار  این مرحلۀ  که  بود 

رسانید.

جناب آبکنار چهار مورد دیگر از ویژگی های داستان کوتاه امروزی را 
برشمردند:

اول: تفاوت قّصه با طرح. قصه به معنی روایت وقایعی که بر اساس 
همینطور خطی  هم  می شوند. خاطرات شخصی  هم چیده  کنار  زمانی  توالی 
هستند. حال، طرح یا پالت )Plot( هنگامی حاصل می شود که همین وقایع 
را نه بر اساس توالی زمانی، بلکه بر اساس موجبیت و بر اساس روابط علت و 

معلولی بین آن ها روایت کنیم.

دوم: ساختار دراماتیک یا نمودار نمایشی. نموداری به شکل عدد 8 
که حرکت داستان را از مقدمه به سمت گره افکنی اول، دوم، سوم و... می برد 
و ساختار  پالت  وجود  با  کوتاه  داستان  نتیجه گیری.  و  فرود  به  گره گشایی  تا 

دراماتیک معنی پیدا می کند و از حکایت متمایز می شود.

سوم: عناصر داستان. شخصیت سازی )نه تیپ سازی(، فضاسازی، 
نظرگاه، توصیف )نه توضیح( و زبان داستانی و... .

چهارم: تعادل اولیه و تعادل ثانویه. داستان با بر هم خوردن تعادل 
اولیه شروع می شود؛ اگر تعادل اولیه بر هم نخورد اصاًل داستان اتفاق نمی افتد. 
همینطور تعادل ثانویه بعد از گره گشایی نهایی به وجود می آید. داستان در عمل 

در فضای بین دو تعادل اتفاق می افتد.

در اینجا می توان برای مثال خاطره نویسی را از داستان نویسی متمایز 
کرد چراکه خاطره هیچ کدام از این چهار ویژگی را ندارد.

آبکنار بحث شاعرانگی و تمایز بین قطعات ادبی  از این جناب  بعد 
شاعرانه با داستان را مطرح کردند. وقتی جمله ای را تقطیع کنیم، پی می بریم 
که رابطۀ بین کلمات این جمله یا رابطۀ استعاری است یا رابطۀ مجازی. در 
رابطۀ استعاری نشانه ای جایگزین نشانۀ دیگری شده که آن را تداعی می کند. 
در داستان کم از روابط استعاری و تشابه استفاده می شود. در داستان بیشتر 
از رابطۀ مجازی استفاده می شود به این معنی که نشانه ها به دلیل مجاورت 
کنار یکدیگر قرار می گیرند. در داستان به جای مشابهت از مجاورت استفاده 
می شود. جناب آبکنار برای مثال از یاکوبسن نقل قول کردند: »وقتی پاروها 
امواج را ُشخم می زدند.« در این جمله رابطۀ بین پاروها و امواج از آنجا که این 
دو شئ همواره در مجاورت هم هستند، رابطۀ مجازی است. شخم زدن اما 

حرکتی کاماًل شعری به جمله می دهد و رابطۀ استعاری ایجاد می کند.

جدیدترین اثر حسین مرتضاییان آبکنار تاریکی به تعداد محدود در 
کانون فرهنگی ایرانیان سندیه گو موجود است و به فروش می رسد.
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ایرانی و مشکالت آن ها در  زنان  ایرانی مستند ویژه ای درباره  طالق به سبک 
مردساالر  جامعه  به  ژرف  نگاهی  کارگردان  دو  این  است.  گرفتن  حین طالق 
ایرانی با قوانین مذهبی و کهنه اش دارند. از سویی، این فیلم نگاِه منحصر به 
فردی به مقوله طالق بر اساس قوانین اسالمی دارد. از سویی دیگر این مستند 
این مستند  را مورد نقد قرار می دهد.  ایران  زنان در  بغرنج  به خوبی وضعیت 
یک  در  هرآنچه  از  دهنده  تکان  و  واقعی  تصویری  شعارزدگی،  و  اغراق  بدون 
دادگاه خانواده در ایران می گذرد را نشان می دهد. فیلم تصویری منفی از مردان 
و انکار هویت آنها نیست، بلکه تلنگری است به جامعه مردساالر که از قوانین 

کهنه و مذهبی خط هدایت می گیرد.   

بیش از نود درصد فیلم در دادگاه می گذرد. در این سکانس ها ما شاهد پروسه 
طالق چند زن هستیم که هیچ کدام به راحتی به هدف خود نمی رسند. زیبا 
که در پانزده سالگی ازدواج کرده و حاال در شانزده سالگی خواهان طالق است؛ 
زنی دیگر که به علت اختالف فرهنگی و بچه دار نشدن حاضر به ادامه زندگی 
با شوهرش نیست و از او طالق می خواهد. مریم زنی است که تمام تالش خود 
تصویر کشیدن  به  کند.  پیدا  فرزند خود  داشتن  نگه  برای  راهی  تا  می کند  را 
فرزند کوچک او که در گوشه ای آرام و سرگردان در دادگاه نشسته گواه آینده ای 
نامعلوم برای این بچه است. زمانی که در بیشتر نقاط دنیا، حضور کودک در 
باشد ممنوع است، دنیای  والدین خود  چنین جایی که شاهد کشمکش های 
کودکانه این بچه رقم می خورد. زنی دیگر با وجود این که تمایلی به برگشت به 
خانه ندارد، با وساطت قاضی و به خاطر فرزندان خود از طالق منصرف می شود 
و جالب اینجاست که حتی فرزندان نیز دل خوشی از پدر ندارند و از برگشتن او 

به کانون خانواده ناراحت هستند.

از مهمترین شخصیت های فیلم می توان به منشی دادگاه و دختر کوچک اش 
خود  مادر  کار  محل  به  مدرسه  از  بعد  روز  هر  کوچک  دختر  این  کرد.  اشاره 
می رود. منشی با وجود این که خود یک زن است کمترین همذات پنداری را با 
زنان خواستار طالق دارد. او غالبا با قاضی که یک روحانی است هم نظر است 
که این قاضی در اکثر مواردی که ما شاهد آن ها هستیم در تالش است تا از 
هر نوع طالق جلوگیری کند. او درباره قوانین اسالمی مطلقا حاضر به کوتاه 
آمدن نیست؛ حتی از دید او یک دختر از سن نه سالگی آماده ازدواج است. 
جهان  در  او  است.  کوچک  بچه  دختر  سکانس ها،  این  کلیدی  اما شخصیت 
کودکانه اش شاهد بیشتِر این کشمکش های خانوادگی است. در جایی از فیلم 
او روی صندلی قاضی می نشیند و هرآنچه که شاهدش بوده را در دادگاه خیالی 
اجرا می کند. جالب اینجاست که او رو به دوربین اعالم می کند که هرگز ازدواج 
نخواهد کرد. او با بصیرت کودکانه خود حقیقت زن بودن در یک جامعه اسالمی 
با قوانین مذهبی – که معموال علیه زنان عمل می کند – را درک کرده است. 
این که او نمی خواهد تن به ازدواج دهد نشان دهنده آینده ای به دور از امید 
و تغییر برای زن ایرانی است. این دختر بچه کوچک شاهد شکستن مرزهای 
او  به زودی خود  زنان است؛ فرهنگی کهنه که  انسانی و خرد شدن تدریجی 

وارث آن خواهد بود. 

جایگاه دوربین در فیلم آن را به یکی از شخصیت ها بدل می کند. گاهی پشت 
منعکس  به خوبی  را  فیلم  این  روایات  دوربین  او،  کنار  در  گاهی  و  قاضی  به 
می کند. این فاصله گذاری باعث ایجاد شدن حس اعتماد بین دو کارگردان و 
زنان خواهان طالق می شود. حتی در جایی یکی از زن ها، فارغ از این که در 
مقابل قاضی ایستاده، رو به دوربین و شروع به درد و دل کردن می کند. در 

راهروهای دادگاه دوربین بر روی دست است و به همین خاطر حس التهاب و 
سرگردانی در فضای سرد دادگاه به خوبی حس می شود. مساله مذهب و حضور 
پررنگ آن در سرتاسر فیلم دیده می شود. فیلم سکانسی از وارد شدن زنان به 
ساختمان اصلی دادگاه دارد. چند زن نگهبان در قسمت ورودی نشسته اند و 
به زنانی که غالبا با پرونده ای در دست وارد می شوند در مورد پوشش، آرایش 
و حجاب اخطار می دهند. یکی از آن ها دستمالی در دست دارد و به زنانی که 
کمی آرایش دارند توصیه می کند که پیش از ورود به سالن اصلی دادگاه آرایش 
خود را پاک کنند. چندین صحنه دیگر فیلم نیز به مسجد و نماز خواندن ختم 
می شود و فیلم با صدای اذان پایان می یابد. بدین شکل مذهب در زیر پوست 

این شهر تنیده است. 

با  ایرانی  زنان  درباره  دیگری  درخشان  فیلم  میرحسینی  زیبا  و  النگینوتو  کیم 
عنوان فراری ساخته اند که وضعیت دختران فراری در مرکزی که به این دختران 
جوایز  برنده  ایرانی  سبک  به  طالق  می دهد.  نشان  را  می شود  داده  اسکان 
متعددی شده است از جمله بفتا، بهترین مستند جشنواره سانفرانسیسکو و 
بهترین فیلم در زمینه جامعه و فرهنگ جشنواره فیلم شیکاگو اشاره کرد. این 

مستند هم اکنون در پالتفرم "داکیو نایت" قابل  دسترس و دیدن است.

طالق به سبک ایرانی 
فیلمی از کیم النگینوتو و زیبا میرحسینی 

سال تولید: 1998
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جدول 195   

12345678910111213

1xx
2xx
3x
4xxxxx
5xx
6xx
7xx
8xx
9xx
10xxxxx
11x
12xx
13xx

12345678910111213

رجاهxورادxمسا1

ونیمxاویشxدرد2

ایلوخیلامxینا3

xxxاورتxنوراک4
5xxکمیمxxنابرد

ولاهxهگنلردنب6

ریزxرتایتxرای7

یزابنابزxیسرا8

xxورجکxxنیهوت9
10xxxرغالxکاردا

نمدxنزیبنادرم11

یانxدرواxقراس12

اریxنیهرxیمدا13

حل جدول 194    

افقی

1 ـ پول روسی ـ شتاب ـ درد 2 ـ چاه ها ـ بردگی ـ جدا  
3 ـ از نقاشان بنام فرانسه ـ مزه ایست 4 ـ قهرمان کوچولوی رمان 
بینوایان ـ جدا کننده 5 ـ مطلع ـ فرقه ای در هند ـ محصول رنده 

 نجار 6 ـ عالمت مفعولی ـ از ظروف شیشه ای ـ نامی مردانه 
7 ـ اسب سرکش ـ فریب و خدعه ـ اصنام 8 ـ غالف شمشیر ـ 

شور و غوغا ـ چوب خوش بو 9 ـ استخوان بندی بدن ـ حیران ـ 
نوعی از بلور یا سنگ شفاف 1۰ ـ پوشیده ـ از درختچه های طبی 

11 ـ حرف آرزو ـ همکار مکانیک ها 12 ـ سرما ـ استخوان ـ پارچه 
پرعرض 13 ـ گرویی ـ جلوه ـ زیر بار منت.

عمودی

1 ـ جایزه قهرمان ـ ترقی کردن ـ غرور 2 ـ بیماری همه گیر ـ 
ارزن ـ کارد دندانه دار 3 ـ در قدیم به دادگاه می گفتند ـ مسکن 
گزیدن 4 ـ میوه معیوب ـ رمه و خیل اسبان 5 ـ دوباره ـ کوهی 
نزدیک به خاش بلوچستان 6 ـ پایتخت شیلی ـ سالوسی کردن 

7 ـ نجات یافت، آزاد شد ـ فلزی سخت و سفید ـ دشمن چروک 
8 ـ بازدارنده ـ از میوه های معروف خراسان 9 ـ گفتار بی سروته ـ 
جواب دادن 1۰ ـ ییالقی نزدیک مشهد ـ  کمیاب 11 ـ یاری دادن 

ـ زشت و ناپسند 12 ـ کمان حالجی ـ زمان بعد از غروب ـ شیمی 
آزمایشگاهی 13 ـ از حبوب ـ مسافری از بخش کوهپایه اصفهان ـ 

بریدنش گناه دارد.

Membership or Subscription Application
Name:  

Address: 

City: 

State: 

Zip code 

Tel: (         ) ……………………. …… Fax: (        )  ..........................................................

E ـ Mail:  

Membership:   
 $65 Family      $45 Individual     
 $25 Students    $40 Senior

 Donation:  Platinum $1000  Gold $500  

  Silver $250  Bronze $100

 Peyk Subscription $20    

 Check enclosed   

 Credit Card:       MC    Visa   

 Card #:  

Expiration Date: 

Your Donations are Tax Deductible

or go to pccsd.org/membership
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Visit our weekly ad at

Join us on FaceBook at 
Su� Club San Diego
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