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 سخني با خوانندگان
اي الزم بود تا اين صفحات بار ديگر در مقابل              سعي و تالش دوباره   

و پنجمين سالگرد انتشار اولين       بيست  و  امسال يكصد .  شما قرار گيرد  

در بهار و   .  گيريم  المللي اسپرانتو را جشن مي      كتاب خودآموز زبان بين   

آغاز اين سال اميد آن داريم كه مجله را در هر فصل با هر مقدار                    

كوشش و اهتمام از طرف گروه همكاران و كساني كه همكار ما قرار               

گيرند و شايد شمايي كه ذوق و دستي در اين راستا داشته باشيد                مي

تان را از صميم قلب         دست ياري .  آماده و تقديم خوانندگان كنيم      

المللي   فشاريم باشد كه در  تحقق معرفي چند جانبه زبان بين                مي

 .اسپرانتو گامي برداشته باشيم
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 هاي يادبود اسپرانتو در يادنما و پيكره
 
 

كشـور  54يادنماي مربـوط به دكتر زامنهـوف و اسپـرانتو در  1044اي مصـور از  مجموعه
 1896ـ 1996دنيـا در طول صد سال 

 
 )بخش يكم(

 
 

 رازمهر پرتو: هوگو رولينگر                                                                                         برگردان
 

 پيشگفتار
سال اول كار تدويــن و گـردآوري        15در اصل، طي  

اسنــــاد، فقط قصــد داشتم به ثبت موضوعات يعني تمام 
باشــــد بـه      چيزهايي كه به نام زامنهوف يا اسپرانتــو مي

همراه اطالعاتي درباره موارد به ثبت رسيده يا تازه افتـتـاح   
هايي كه تا سـال     شــــده، آن هم صرفا در قالب فهرست

مركز اسناد و تحقيقات سازمان جهاني اسپرانتـو بـه      1964
قـدر     آن.  عنوان ترويج و تشويق تهيه كرده بـود بـپـردازم     

شـد     عكس و تصويرهاي خوب دريافت كـــردم كه نـمـي  
نظر كرد و كامال برعكـس هـمـان       ها صرف آساني از آن به

بديــل و از نظر تاريخـــي باارزش بـخـــش     تصاويــر بي
 . همتاي اين مجموعه را تشكيل داد  بي

اين اسناد حاوي حقايق منتشر نشــده بسياري راجــع     
 : هايي در خـور مالحظه و توجه است به مكان

اسپرانتويــي در بـيـن     /  آشكارا اولين ســازه زامنهوف  *
هاي ديگر ـ البته طبق تحقيقاتي كه تاكنون صورت  آن همه

در    1896است كه در سـال        “  اسپرانتو” گرفته ـ كشتي 
 9اسپانيا ساخته شده و به آب انداخته شد و اين كار درست 

 .سال پس از ظهور زبان اسپرانتو انجام شده است
است “  زامنهوف” گذاري خياباني به نام  نوبرترين فكر نام *

 .انجام شد 1907فرانسه به سال  Limogesكه در شهر 
و  Terrassaدر   “  زامنهوف” و بلوار “  زامنهوف” ميدان  *

Sabadell   ها مـحـسـوب     جزو اولين 1912اسپانيا در سال
 .شوند مي
 1914اولين بنايـي كه به نام زامنهــــوف در سـال           *
  Franzensbadگــذاري و افتتــاح شد در نـاحـيـه       نام

امپراطوري اتريــش مجارستــان است كه امــروزه ايــن    
در جمهـوري چـك        Ffantiškovy Lázněناحيه به نام 

 .باشد مي
قطعه سنگي كه نام اسپرانتـــــو بر آن حـك شـده          *

 Stoke-on-Trent سرديس زامنهوف در موزه شهري
  بريتانيا
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ها سال به ورطه فراموشي سپرده شد كه  ه است و در طول د
از نقطه نظـر  [ ترين پيكره يادبود  در عين حال عنوان شمالي

را به خود اختصاص داده در   ]  جغرافيايـــــي در كره زمين
Narvik ي    وسيله به 1934در سال .  كشور نروژ واقـع است

 .بازسازي گرديد 1980بمب تخريب شد اما در 
 

 : چكيده
 (CED)         واحد تحقيقات و پژوهش سازمـان جـهـانـي

يادنما در    291ليستــي از  1965در سال   (UEA)اسپرانتو 
كشــور دنيا منتشر كرد؛ و اسنـاد فعلي آن فهرسـت را    25
كشور تغيير يافتـه   54يادنما در  1044روز كرده و به رقم  به

ها و آمارهاي پـربـاري       ها، گرافيك است و مصور از عكس
 .است
قـاره     5آوري اين مجموعـــه با مكاتبه در سطح  جمع 

تكميـل اين كــار و به مرحلـه چـاپ     .  صـــورت پذيرفت
ها و جـزئـيـات       بودن داده رساندن آن با وجود چندين زبانه

هـمـكـاران    ” هـمـت        گرفت مگر به اطالعات صورت نمي
مان كه در اين راه تـالش بسـيـاري         ي اسپرانتودان“ كوشا

هاي گوناگون يـا بـه        هــــاي ما در قاره آرمان هم.  نمودند
هاي من دقيق پاسخ دادند يا از طرف خود، شهـر يـا      سوال

كردند، كـه بـه      شان مدارك و اطالعاتي ارسال مي سرزمين
 .من مدد بسياري رساند

 Heroldo deبه غير از ايـن حـمـايـت نشـريـه                

Esperanto   )كـه مكررا توجه اذهان را به )  منادي اسپرانتو
  Jarlibroوكـرد       تحول و وضعيت و ارقام و آمار جلب مي

كتابنامه سازمان جهاني اسپرانتو كه از پيش انـتـشـار ايـن       
چـيـز      همه.  مجموعه اسناد را آگهي كرد، بسيار باارزش بود

دست به دست هم داده تا اسپرانتودانــان اسناد شـخـصـي    
آرمان نـيـز    هم 20خـود را بــراي من ارسال كنند و حدود 

ها و اطالعاتي درباره يادنماهايي كه در كشـورهـاي      عكس
هاي خود ديده بـودنـد    بيگانه در طول تعطيالت و مسافرت

 . فرستادند
چاپ رساندن اين اسناد توماس بورمـن مشـاور      براي به 

هاي  بخش اسناد سازمان جهاني اسپرانتو زمان زياد و تجربه
تخصصي و علمي خود را وقف اين كار كرد و ريموند بـور    
ال چمبري از فرانسه كه همزمان نماينده علمي سـازمـان     

اسپرانـتـو بـود طـي         / جهاني در رشته يادنماهاي زامنهوف
 . ها جداگانه و فداكارانه به من كمك نمود سال
از تمام كساني كه در اين راه به من يـاري رسـانـدنـد        

 .نمايم عميقا و صميمانه سپاسگزاري مي
 

 هوگو رولينگر
عضو افتخاري سازمان جهاني اسپرانتو و انجمن اسپرانتـوي آلـمـان      

 )1997ژانويه (
 

 اي پرافتخار ترازنامه

بـــراي درك بهتـر ايـن عبـارت پرمـغـز كمي به عـقـب   
سـال  ” را      1963گرديم سازمان ملل متحد ســـال    برمي

در )  UEA( سازمان جهاني اسپرانتو .  ناميد“  همكاري جهاني
خصوص بـا تـوجـهـي        هاي مختلف در اين راستا به عرصه

ايثارگرانه نسبت به مساله زبان با سازمان ملل هـمـكـاري      
طبق طرح و برنامه كاري رياست سازماني جـهـانـي      .  نمود

سازمان خود به تنهـايـي   ، Ivo Lapennaاسپرانتو دكتـــر 
المللي، كشوري و محـلـي    ي عظيمي را در سطوح بين حوزه

ها صدها سـازمـان      كه در اين طرح متحول ساخت، تا جايي
 .اسپرانتويي و هزاران نفر به تنهايي شركت كردند

 74حــــدود يك ميليون امضاي شخصي از     :  نتيجه 
 73همراه    ســازمان و ارگـــان به 4000كشور، و بيش از 

ميليون اعضاي خود به دفاع و حمايت از اسـپـرانـتـو بـه          
ها فـقـط      ي اين همه.  المللي برخاستند عنــــوان زبان بين

خاطر ـ به قول زامنهوف ـ نشان دادن به دنيا نبود، بلكـه   به
تر انتقال اين خواسته با سند و مدرك به سازمان  هدف بيش

 . ملل بود
دهنده آن اسـت كـه        اي آشكارا نشان چنين نتيجــــه 

تواند در درون جامعه اسپرانتو بسيج  چقدر انرژي و ابتكار مي
هم به ايـن دليل كه تعهد و پـيـمـــان        شده باشــــد، آن

معناي پيشرفت براي جهان، فقط چيزي است كـه    
 . “ طور واقعي به دنيا نشان داد بتوان آن را به

 
 از مجموعه سخنان كم وبيش آشناي دكتر زامنهوف
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اي در اين مجموعه مي تواند وجود داشـتـه      يافته ســازمان
 . باشد
هايي كه در درون اسپرانتيســـــم     اما آيا چنين موفقيت 

هاي  تواند بــدون طرح قابل مالحظـه و تامــل اســت مي
 كاري از پيش تعيين شده انجام پذير باشد؟

“ دكتر اسپرانـتـو  ” فــردي با نام مستعار  1887در سال  
زبـان  ” بروشوري خاضعانه و بدون ادعـا تـحـت عـنـوان         

 .منتشر كرد و به اطالع مردم رساند“ المللي بين
يـك گـروه        1907ســـال بـعـد يعنــي در سال  20 

فرانسه تالش كرد در شهر خود  Limogesاسپرانتيستي در 
گذاري كند كه به اين خاطر  نام“  زامنهوف” خياباني را به نام 
فـوريـه    16ي دكتر زامنهوف را  در  اي اجازه حتـي طي نامه

بـا  .  فوريه پاسخ مثبـت داد    25خواستار شد و وي در 1907
چه كـه تـاكـنـون        اين وصف افتتاح اين خيابان ـ طبق آن

 . به تاخير افتاد 1912دست آمده ـ تا  به
ارگان رسمي سـازمـان جـهـانـي          “  اسپرانتو” در مجله  

 :خوانيم مي 1912اسپرانتو شماره سپتامبر 
 Sabadell و     Terrassa)  اسپانيا( شهروندان كاتالونيايي 

هاي شهر خود  گذاري يكي از ميادين و خيابان مفتخر به نام
كـه هـمـچـون         Terrassaشهر .  شدند“  زامنهوف” به نام 

را “  دكتر زامنهوف” شود ميدان  بازوي بارسلون محسوب مي
ـ شهري است كه مايه مباهـات    اين اولين راه.  افتتاح نمـود

شـــهـــردار     .  گذار اين نهـضـت اسـت      نهضت ما و بنيان
Terrassa   آقـاي ،Ulles           رسمــا اين خبر را بـه زبـان

 Sabadellدر .  اسپرانتو به اطالع دكتر زامنهوف رساندنــد
هاي عريض جديدالتاسيس مشجر شـهـر    نيز يكي از خيابان
در شهرهاي مذكور مراسم و   .  گذاري شـد به اين ترتيب نام

جشني در افتتاحيه و نصب تابلوي اين خيابـان و مـيـدان        
 . “برگزار گرديد

در سـطـر    1912غرور و اشتياق براي چنين سالي يعني  
 . شود سطر اين مجله احساس مي

در “  خيابان اسپرانتـو ” در برزيل  1913دنبال آن سال  به 
دو مورد دوباره در اسپانيا و در جمهوري  1914ريودوژانيرو؛ 

بـه     1915چك يك مورد و غيره اين روند ادامه دارد و تا   
در اولين فهرست .  كشور افزايش مي يابد 25يادنما در  291

 Heroldo( “   منادي اسپرانتـــو  ” من چاپ شده در نشريه 

de Esperanto  ( كشـور     29مورد از      459، 1984سال

يادنما  1044اين رقم به  1996خورد كه تا سال  چشم مي به
 .كشور افزايش و رشد داشته است 54از 

آسا از ساخت يادنما و بناهـا و     يك صعود غولپس ـ  
ها به مدد نشريه منـادي   هاي يادبود كه بخشي از آن پيكره

زمـان   اسپرانتو مجددا افتتاح گرديـــــــد، و بخشي نيز آن
 .كجا به ثبت نرسيد هيچ
 30( ماه پس از اولين انتشـــــار نشريه مذكور    8فقط  

كتـابـنـامـه       Jarlibroرساني  البتــه با اطالع)  1985مارس 
بهمن بزرگي از تـايـيـد و          UEAسازمان جهاني اسپرانتو 

هــاي     تصديق و پذيرش، در حقيقت حتــي خارج از نامـه
تعريف و تمجيـدي، در سطـح دنـيـا غلطانيده شـــد كـه      
براي پركردن فضاي خالي و كاستي كـه تـا آن زمـان            

 .شد به حركت درآمد احساس مي
به غير از آن، اطالعات و اخباري درباره بعضـي مـوارد      

دو جـرم       1938و  1936در سـال : جالب اضافه شد، يعني
هايي كه در مداري ميان سياره مـارس و       آسماني، سيارك

ژوپيتر در گردش بودند رسما زيـر عـنـوان جـمـهـوري             
 1977و در سال   .  به ثبت رسيدند“  زامنهوف” و “  اسپرانتو” 

فضاپيمايـي را كـه حـاوي          )  ناسا( سازمان فضايي آمريكا 
فرستاد و  ديسكت صوتي بود و به زبان اسپرانتو نيز پيام مي

هاي بيگانه طراحي شده بود به فضا پـرتـاب    براي كهكشان
 .نمود
چيـز بـدون بـرنامه كاري يا تصميـم از     هـمـه  ليكن ـ 

 .اي و بدون هيچ مديريتي اتفاق افتاد قبل تنظيم شـــده
شماري شخصا همت كرده و فعاليت كردنـد   افـــراد بي 

 :ي درخور توجهي كه عايد شد و پديده
هـا،     ها، فـرمـانـداري      صدها اجتماع شهري از استــان

موسسات و حتي شوراي مقامات دولتي مـوقـعـيـت را       
توان گفت قاپيدند ــ و بـراي        مغتنم شمــرده ـ يا مي

معرفي و تبليغ خود در جايگاه جهاني از آن اسـتـفـاده      
هـاي زبـان        كردند و پيامد آن، همانند شدن با آرمـان 

 . اسپرانتو بود
هـاي سـرود      يكي از عبارت( “  سپاهيان صلح” هايي از  دسته

براي ساختن جهاني انساني، اقتدار در مـيـان       )  اسپرانتو
 . مردمان و درك و فهم متقابل گرد هم آمدند

هـزار     از روي ده    و نتيجه عيني و محسوس چه بود؟  
هاي سـنـگـي، حـتـي           خــــانه، از روي بناها و مجسمه
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ها حتي از روي تابلوهاي برنزي، امضاهاي  ها و پارك ميدان
دهـد كـه     هايـي مي رســمي از سـرتاسـر دنيـا خبر از آدم

زامنهوف و اسپرانتو در ميـان  :  كنند القول گواهــي مي متفق
 .هاست آن

كه همه بنا بر ابتكارات فردي صورت  با توجــــه به اين 
دهي و جـريـان مـركــزي وجــود           گرفته و هيچ سازمان

شود كه اسپرانتيسم صـرفـا    نداشتـه است، نتيجه گرفته مي
اسـت، كـه     “  اجتماع اسپرانتيسـتـي  ” تر از يك  چيزي بيش

اي  اشاره بر احساسي بشردوستانه دارد، كه در سطح گسترده
زبـان  ( آگاهي از ضرورت و اقتضاي انجام امـر مـهـمـي         

گيرد، كه درايت بشـري در آخـر از          را دربرمي)  المللي بين
طرف ابرملي بر سدها و موانع زبـانـي      هاي بي طريق رسانه

 .يابد غلبه مي
هايــي كه اسپرانتو را در رده    در نتيجه بر تعداد دانشگاه 

اند افزوده شده  هاي مطالعاتي، آموزشي خود قرار داده برنامه
هايي كـه نام اسپرانتـو   ها و ميدان است؛ جـــداي از خيابان

ها تمبر پستـــي كه هرساله با انـگـيـزه       را دارند بايد از ده
تري نسبت به ضــــرورت آمـوزش ايـن زبـان و             بيش

چـاپ     كشور جهان بـه    10هاي آن در بيش از  آرمـــــان
براي بـار دوم طـي   1987رسد نام برد؛ يونسكو در سال  مي

اي اين زبان را تاييد نموده و از كشورهـاي عضـو      اعالميه
خواست تـا نسبت به يـادگيري و آموزش اين زبان هـمـت   

صدمين سالگرد آفـريـنـش زبـان         ” گمارند و با تصريح بر 
كه اسپرانتو در ليست رويدادهـاي بـزرگ      و اين“  المللي بين

 .شخصي و تاريخي قرار دارد ارج نهاد
كه مشهود اسـت جـوهـر و ذات           به اين ترتيب چنان 

قدر جدي است و در    اسپرانتيسم در اذهان تمدن بشري آن
هـاي     سطح گيتـــــي ثابت و پايدار شد، كه در عـرصـه    

مختلف اعم از تربيتي، فرهنگي، اخالقي كاربري پيدا كرده 
است تا جايـــي كه در ادراك جهاني بـه عـنـوان يـك           

 .واقعيت اجتماعي غيرقابل اغماض شكل گرفته است
 

 تصريحي بر مجموعه يادنماها: نتيجه
/ هاي زامنهـوف  در ايـــن كاتـالوگ يادنماهــا و پيكره 

-Zamenhof/ Esperantoاسپرانتو با واژه اخـتـصـاري      

objekto (ZEO) اسم برده شده است كه شامل : 
ها و غيــره رسما زامنهوف يا  ها، ميادين پــارك خيابان * 

ها در هـر حـال      نام اين مكان.  گذاري شدند اسپرانتـــو نام
ها و مشـابـه آن      بايد قاعدتا بر روي تابلوهاي شهري نقشه

 . چاپ شود
 *انـد   گذاري شده هايــي كه به همين ترتيب نام ساختمان

ها، فرهنگسراها، تابلوهاي يـادبـود،      مثل بناهاي يادبود، پل
 .ها و غيره موزه

Bourges  فرانسه 
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 *هـاي بـازرگـانـي،        گذاري موسسات تجاري، شركت نام
كه نـام     ها و غيره منوط به آن ها، هتل ها، رستوران كلينيك

. هايي كه همين نام را دارند نـبـاشـد      ها بسته به خيابان آن
براي مثال هتل اسپرانتو در خيابان اسپرانتو جزو مجموعـه  ( 

ZEO   در خيابان “  مدرسه اسپرانتو” نيست اماX      جزو ايـن
 ).مجموعه است

يادنماهايـــي كه رسما به نام اشخاصي است كـه در       *
اسپرانتو يـا  ” اند، حتما بايد نام  ارتباط با نهضت اسپرانتو بوده

براي مثـال  .  هاي آن درج شده باشد در ميان واژه“  زامنهوف
 Trento Peterlongتابلوي يادبود شهردار وقت ايتالـيـا     

است زيرا روي تابلو نـوشـتـه شـده           ZEOجزو مجموعه 
را از   “  كمدي الـهـي    ” اســـــت كه وي اثر معروف دانته 

 . ايتاليايي باستان به اسپرانتو ترجمه كرده است
گـذاري     ليكن مواردي كه به نام خود اشخاص رسما نام * 

اي استثنايي بوده كه صــــــــرفـا     شده و علت آن انگيزه
مفتخر به اسپرانتيست بودن هستند، جزو اين مـجـمـوعـه     

تاكنون چنين موردي فقـط يـادنـمـاي       . ( قلمداد مي شوند
Plaza Doctor Juan Régulé Péree  درTenerif, 

Languna اسپانيا است.( 
 
 در يادنماها ] ها ترين[
 1- ترين مرتفع: 

اسـپـانـيـا در         Sabadellپيكره يادبـــود زامنهـوف در      
 .متر 12؛ به ارتفاع 1984سال

 2- ترين طويل: 
 . برزيل  São Sebastiáoخيابان اسپرانتو در 

 3- ازنظر جغرافيايي در سطح كره زمين(ترين  شمالي( 
درجـه و       68، نروژ واقع در   Narvikبناي يادبود در  )  الف

 .دقيقه عرض جغرافيايي شمالي 25
درجه  63در آالسكا، آمريكا واقع در “  رودخانه اسپرانتو” )  ب

 .دقيقه عرض جغرافيايي شمالي 27و 
 4- ترين جنوبي 
درجـه   42درخت اسپرانتو در تاسماني استراليا واقع در )  الف

 .عرض جنوبي
 Mar delپيكره يادبود زامنهوف و خيابان اسپرانتو در   )  ب

plata آرژانتين ،. 

 .خيابان زامنهوف در پورت اليزابت، آفريقاي جنوبي) ج
 5- ترين  اوليه 

 .1896در اسپانيا ساخت و افتتاح “ اسپرانتو”كشتي 

 6- دورترين 
 .سيارك زامنهوف و اسپرانتو) الف
متن اسپرانتو روي ديسكت صوتي در فضـاپـيـمـاي         )  ب

در مسير خارج از منظـومـه   “  2مسافر ” و “  1مسافر ” 
 .شمسي

 
 ادامه دارد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رنامه ويژه انجمن اسپرانتوي ايرانب
 سالگي اسپرانتو 125داشت  گرامي 

عنوان روز    ال را بهــتيرماه امس 23انجمن اسپرانتوي ايـــران روز 
بزرگداشت يكصد و بيست و پنجمين سالگرد عرضه زبان جهـانـي   

منـدان   اسپرانتو به جامعه بشري با گردهمايي اسپرانتودانان و عالقه
هاي  به همين منظور برنامه.  گيرد به اين زبان جهاني جشــــن مي

متنوعي تدارك ديــده شــده است كه در ادامه بخشـي از آن ذكر 
در فرصتي كه تا آن روز باقي مانده است از همه عزيزانـي  .  شود مي

تر نمودن برنـامـه    كه مايل به ارائه مطلب يا هنرنمايـــي و باشكوه
هستند تقاضا داريم آمادگي خــود را به آدرس ايميل انجمن اعالم 

 info@espero.ir. نمايند
 

 :برنامه مقدماتي
 مهندس حمزه شفيعيسخنراني آقاي : افتتاحيه برنامه* 
 سخنراني آقاي مهندس ممدوحي* 
 نمايش فيلم* 
 .آقايان محمود ميربزرگي، اميد روحانيان: هاي كوتاه سخنراني* 

 چه خبر؟
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 مانل وين يالس يوآخيم ماركوال

اسپرانتو در  
 بار سفر كوله

 
 روز 79دور دنيا در 
 
 
 
 

 : برگردان
 سيمين عمراني

خوانديد كه ماجراي سـفر دو اسـپانيايي      “ روز دور دنيا با اسپرانتو 80”اي تحت عنوان  مقاله 1382در شماره سوم مجله سال دوم بهار 
از لنـدن     2002آگوست    19اثر به ياد ماندني ژول ورن سفر خود را در ”  روز 80دور دنيا در “بود كه با ايده گرفتن از كتاب معروف 

از .   گفتني است كه با ياري اسپرانتودانان در سرتاسر دنيا اين مهم تحقـق يافـت   .  نوامبر همان سال به لندن بازگشتند 6آغاز كردند و در 
در هر قسمت لحظه به لحظه با آنان خواهيد بود و به بخشي از كره زميـن  .  با شما  اين دو نفر را از ابتداي سفر همراهي كرديم 15شماره 

 . سفر خواهيد كرد و ماجراهاي حقيقي و عيني را دنبال خواهيد نمود
 آنچه گذشت

او بـه رويـاي ژول ورن        .  اهل كاتالونيا، به دور كره زمين فقط از طريق خشكي ـ دريا سفر كـرد    ]  ها اسپرانتيست[انديش ما  يالس، هم مانل وين 
كسي كه در اين سفر مانل را همراهـي    .  روز و بدون هواپيما ـ تحقق بخشيد 80تر از  روز، اما كم 79تر از  نويسنده شهير فرانسوي ـ البته كمي بيش

راه اي را براي او داشت، كسي نبود جز يوآخيم ماركووال كه از زبان اسپرانتو زبان محبوب مـا در ايـن         كرد و همسفر او بود و نقش خدمات گذرنامه
 :كند مانل تعريف مي. استفاده كرد

چون دو پناهنده، ساك به دست و     هم. كنيم گيري اسپانيا را مشاهده مي سال گوشه 100رسيم، نتيجه  مارندا مي Cereverوقتي به منطقه سرِوِر  
تر از شلوغي، جريانـات كوچكـي     ر تا لندن، در قطار بيشـــدر طول سف.  مان را تغيير دهيم رويم تا قطار، كشور و فرهنگ با سر خم به سوي مرز مي

منـاظر از   .  كنـد   ها عبور مي   البال در ميان نواحي جيرون از ميان كشتزارها و كوه قطار فارغ.  افتد بينيم كه يكي پس از ديگري اتفاق مي را معموال مي
بينـد و انگـار       تغيـير را مـي       Sant Celoniگويد، كه آدم از منطقـه     همسفري مي. تر و زيباتر شوند و هميشه سبزتر، كوهستاني بيخ و بن عوض مي

روز دور اروپـا      20خواهد طي     كند، كه مي  جواني اهل كاليفرنيا، كشيده و بلند قامت مثل كبريت تعريف مي.  كند هميشه خود را در خانه احساس مي
از باشـگاه رفـورم     .  خانه نيگل اسپرانتيست انگليسي كوچك است اما چه كنيم كه دعوت شـده بـوديم     .  خندد روز؛ و او مي 80بچرخد، نه مثل ما در 

Reform در تمـام رمـان او      .  روز انتخاب كرده بود   80باشگاه رفورم در لندن جايي بود كه ژول ورن براي آغاز سفرش دور دنيا در   كنيم، بازديد مي
توانيم حل كنيم يا نه به سفارت امريكـا در         كه ببينيم مشكل ويزا را مي صبح خيلي زود براي اين.  جا تنها جاي واقعي است كه حقيقتا وجود دارد اين

او .  پرسـد   گرفتن قيمت از طريق ديپلماسـي مـي    دهد و براي شروع شماره كارت اعتباري ما را براي تخفيف خانم آنا جواب مي.  كنيم مادريد تلفن مي
او .  يريمكند كه آخر هفته مراجعـه كنيـم و ويـزا را بگـ               بيند، قبول مي گذارد و در آخر، وقتي اصرار ملتمسانه ما را مي موانع بسياري را سر راه ما مي

ي بايست اول ثابت كنيم كـه بـرا         هاي ديگر امريكا در كشورهاي ديگــر نيز تقاضاي رواديد كنيم، امــا مي خانه كند كه از طريق سفارت توصيه مي
كنيـم و     همه امكانات را سبك و سنگين مي .  زند كه دريافت ويزا ممكن نيست بازگشت پول داريم و با پول خودمان خــارج از اسپانيا او تخمين مي

مان   ايم سفر به دور دنيا مقدور نخواهد بود، اما اگر موقعيت  ريزي كرده طور كه برنامه احتماال آن.  گيريم به سفر ادامه دهيم و ريسك كنيم تصميم مي
  .و سفارت امريكا اجازه بدهند يك جوري بالخره بايد راهمان را ادامه دهيم

 ...اينك ادامه ماجرا 
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 شهر نافرماني
 روز قبل از عزيمت 2

هـر چـيز ممكـني را انجـام          .  امروز روز استراحت است   
ها را هم به هفته آينده واگذار خواهيم    دهيم و غيرممكن مي
هايمان را از سفارت قزاقـستان     دوشنبه ما بايد گذرنامه.  كرد

 made in USAپس بگيريم و گرفتـار دريافـت ويـزاي           
 .خواهيم شد

. گـدراني   كار نكردن، براي وقت اين هم روزي براي هيچ 
امروز از شهر بازديد خواهيم كرد، كارها را مرتب كرده و در    

هر روز اين امكان را نداريم كه در يك   .  كنيم پالژ حمام مي
كانال آبي انگليسي كه به زبان محلي كانال مانيـك گفتـه        

 . شود استحمام كنيم مي
با نيگل به توافق مي رسيم كه با هم شـام بخـوريم و           

هاي ما با هم بـه    گپ بزنيم، چون تا االن ممكن نبود، وقت
 .شد اندازه كافي انطباق نداشت و جور نمي

پالژ برايتون پالژ نيست، امـا فقـط سـاحل دريـا را بـا             
هاي سنگ و بدون ماسه مي شود ديد، آب سرد است و   تكه

ها بـا لبـاس حمـام آفتـاب            آدم.  كند تني نمي هيچ كس آب
. هـاي متـداول خـود ماسـت         حداقل شبيه پـالژ   .  گيرند  مي

ها براي مـدتي بـا       كنيم و روي سنگ پاهايمان را خيس مي
: گويـد   المثلي كه مـي     كنيم بنا به ضرب  روي مي لباس پياده

بـا انگليـسي انگليـسي      (”  ها لندني رفتار كن   در بين لندني“
 ).باش
خـواري    با نيگل بـه يـك رسـتوران گيـاه        7سر ساعت  
هـر چـيزي كـه از       :  خوار مطلق اسـت     نيگل گياه .  رويم مي

خورد، نه گوشت، نه     وجه نمي مشتقات جانوري باشد به هيچ
خـواري و    برايتون مهد مكتب گياه.  مرغ، نه شير و غيره تخم
هـاي    هـا ديـس     ي رسـتوران    جا همه   اين.  خواران است گياه

 Vها هم حرف    مخصوصي براي اين موضوع دارند و بعضي
است ]  واقعي[خواري مطلق     گياه Vegetarismرا كه نشانه 

 .كنيم دارها را انتخاب مي ما يكي از اين نشانه. دارند
خوريم و او راجـع بـه خـودش و          داريم با نيگل شام مي 

او شـمالي اسـت،     .  دهد  جا مقداري توضيح مي  تاريخچه اين
جا ويژگـي خـاص      جا نقل مكان كرده، چون اين ولي به اين
جنـس    خـواري، هـم     برايتون شهر مكتب گيـاه  .  خود را دارد
كوبي است؛ و اين نيز شق ديگري از       كردن و خال بازها، تتو

نيگـل از گرانـي     .  كـار انگليـسي اسـت      يك جامعه محافظه

 . كند ها شكايت مي قيمت خانه
 60سال پيش آپارتماني خريـدم قيمـت آن         3ــ وقتي  

. هـزار پونـد اسـت       130هزار پوند بود و حـاال قيمـت آن         
دهد   هاي دائمي كه مي  جا با آگهي سياست شهرداري در اين

اين است كه زندگي مردم اين شهر عالي است و اين فقـط     
 .جا جذب شوند تري اين به خاطر آن است كه مردم بيش

. كنـد   پرسيم كه چرا به اسـپرانتو صـحبت مـي         از او مي 
دهد، كه اسپرانتو را پس از خوانـدن كتابـي      نيگل جواب مي

 . ها تقريبا مثل بعضي. در كتابخانه، خودش ياد گرفته است
هـاي تابـستاني برايتونـي        ي شنبه شب    امروز مثل همه 

هايـشان    زده از النه   هاي دريايي وحشت مرغ.  جشن برپاست
وار سـر و      كنند و ديوانه  به بيرون پريده و به دورها پرواز مي

كنند، بعـضي    ها را تماشا مي ها آن بعضي.  اندازند صدا راه مي
هم بطري آبجو در دست حتي سر سوزني بـه ايـن هياهـو       

 . كنند توجه نمي
يوآخيم مكالماتي را كـه ضـبط        .  گرديم ما به خانه برمي 

كند و در همين حين مانل كـه        كرده به كامپيوتر منتقل مي
گويـد    رود و مي    خواب مي كمي سرما خورده زود به به رخت

كه حالم بايد خوب شود چون فـردا در راه خـواهيم بـود و           
 . توانيم كه بازگرديم نمي

 

 كندوكاو در برايتون
چه در داخل شهر و چه بـه       (هاست  برايتون شهر تناقض 

برايتون شهري  )  عنوان شهري كه يك اجتماع انگليسي است  
گر پست مدرنيسم بوده و پيـشتاز در جهانـي      است كه نشان

كسوت در جهانـي     يا شايد، بتوان گفت كه، پيش.  شدن است
چرخـد كـه      قـدر سـريع مـي       شدن؛ در عصر ما زمانـه آن       

اي كهنـه و      چـون بازمانـده     شدن هـم  كسوتي در جهاني پيش
بــه عقيــده نيگــل ايــن شــهر      .  منفــور بــه نظــر مــي رســد     

تـرين جمعيـت      تـرين و داراي بيـش       ترين، پيشرفته  شاخص
 . خوار در تمام انگلستان است گياه
هم به خاطر وجود  جامعه برايتون مغرورانه پابرجاست آن 

كـار و     ها و عقايد جديد كه بـراي انگليـس محافظـه           آرمان
هاي مذكر    هايش زوج  در خيابان.  دهنده است گرا شوك سنت

زننـد و يكـديگر را نـوازش           جوان دست در دست قدم مـي 
خواري فت و فـراوان       هاي گياه  ها و هتل كنند، يا رستوران مي

است، و اين در حالي است كه در باشـگاه رفـورم در لنـدن         
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سال قـدمت دارنـد       200هنوز آداب و سنني را كه بيش از 
 . كنند حفظ و رعايت مي

شـوند و     هاي سنتي شكـسته مـي    جا بسياري از ارزش اين 
ــه ــم   ب ــي،             زور ه ــروش نوگراي ــم و خ ــا آن تالط ــان ب زم

هـاي    هـا و ارزش     هاي ارتداد اصـالت   ترين نشانه كننده نگران
هايي را كه     دهند؛ آن نژادي به شكل خاصي خود را نشان مي

 . گاه نديديم ما در گذشته هيچ
 30ارزش را فقط جوانان زير  جا روزنامه و مجالت كم اين 

ها مست كرده و تـوي خيابـان       جوانان شب.  فروشند سال مي
كننـد، تـه      سـيگار جمـع مـي        ها هم ته بعضي.  كنند ادرار مي

قدر كم است   ها آن سيگارهايي كه قسمت سفيد تنباكودار آن
. هـا شـوند     كـردن آن    رسد موفق بـه روشـن     كه به نظر نمي

هميشه با ديدن آدم پيري كه سقفي بـاالي سـرش نيـست،      
كند كه در مسير زندگي، جايي، او از خط خـارج   آدم فكر مي

كـه وارد ايـن       ها قبل از آن     شده است؛ اما در برايتون خيلي 
چه   ي آن  حرف ما درباره.  مانند مسير بشوند از آن بيرون مي

بينيم نيست، بلكه راجع به تعداد افـرادي اسـت كـه          كه مي
دارد و نتيجـه      كنيم و اين آدم را به فكـر وامـي        مالحظه مي

گيريم كه يك جـاي كـار عيـب دارد و درسـت عمـل                 مي
 . كند نمي

 
 قطار آشغالي

 روز قبل از عزيمت 1
هـاي    آييـم و مـرغ      خواب بـيرون مـي     دير از توي رخت 

ها اين كار را     از روي عادت آن. كنند دريايي ديگر بغبغو نمي
آسـمان  .  هـا را اذيـت كننـد       دهند تا آدم صبح زود انجام مي
جا هـر روز      هر چند به قول گفتني اين. صاف و آفتابي است

بارد، اما خوشبختانه ما با يك چنين روزي مصادف   باران مي
. بيني كـرد    توان پيش  رسد كه هوا را نمي به نظر مي.  نشديم

گويند، كه در برايتون مردم فقـط     اهالي شمال انگلستان مي
 . كنند درباره آب و هوا صحبت مي

هم از نوع محلي و    تصميم داريم خوب ناهار بخوريم آن 
خواهيم با شهر خداحافظـي      جا چون مي به روش محلي اين

 Wai Kika Mooرويـم،     به رستوراني انگليسي مي .  كنيم

Kou ،        فهمـد   كـس نمـي     نامي كه واقعا معني آن را هيـچ .
اي در سـمت      صحبت سر يك رستوران محلي است با بوفه 

اي   ها و آشپزخانه  راست قسمت ورودي و دستشويي و توالت

همـه سـنگين چيـده شـده اسـت و            .  در گوشـه ديگـر آن    
: شـود   گونـه دكوراسـيون منطقـي در آن ديـده نمـي               هيچ

تابلوهاي نقاشي مدرن نزديك ديوارهـا قـرار دارد، چراغـي       
مدرن اما كهنه از جنس فلز، دوتـاي ديگـر طـرح كاغـذي        

هاي صحرايي و  شان، ميز و صندلي هاي داخل دارند با المپ
همـه  .  هاي تهويه مطبـوع     اي مثل دستگاه دوتا هواكش پره
گردها و يـا از بـازار سمـساري            كه از دوره  لوازم را مثل اين

هاي ديگر در     ي آن توالت كوچك است مثل همه.  اند خريده
متـر    سـانتي   25×    30حداكثر  : ها توالت  و اما صندلي. جا اين
معلوم .  آدم كجاي اين صندلي به اين كوچكي بنشيند  .  مربع

 . است ديگر، كه مردها بايد به ديوار بشاشند
خوريم، گل كلم ايتاليـايي بـا پنـير، كيـك         ما ساالد مي 

پيدا كردن يك خورده  .  غذايي كامال بدون گوشت.  شكالتي
قـدر مـشكل اسـت كـه بـراي             گوشت در برايتـون همـان   

 . داني دست آوردن كاغذ توي زباله ها به انگليسي
رسـانيم و بـا پـست         جا به آخر مي    مان را تا اين گزارش 

كنيـم،    هايمان را آماده مي   ساك.  كنيم الكترونيك ارسال مي
 .و مراقب هستيم چيزي فراموش نشود

آوريـم كـه بـه لنـدن          قطاري گير مـي   .  23:05ساعت   
از چيزهاي  .  جا كثيف و پر از آت و اشغال است   همه. رود مي

هـاي مقوايـي،      سـاك .  كنيم  برداري مي  دورانداختني صورت
ها، ظروف مقوايـي    هاي خالي چرب، اعالميه كيسه ساندويچ

بـازار    هاي آب، شاه   بطري... لبنيات مثل پاكت شير و پنير و 
هايي متناسـب   هاي انواع ساندويچ و روزنامه مانده ساك با ته

خوانيم   داريم، مي ها را برمي روزنامه.  با هر سليقه و هر كاري
وقـت    كن پاره   كنيم؛ آخه ما اخبار جمع ها مراقبت مي و از آن

 . هم هستيم
كننـد و     جا را تر و تميز مـي   روند، آن بقيه توي واگن مي 
جـا قـرار دارد       كار آن به سبد كاغذ بزرگي كه بي.  نشينند مي

كند كـه     انتهاي سياهش التماس مي  حفره بي.  كنيم نگاه مي
ها روز به  شايد درست باشد، كه انگليسي.  از آن استفاده شود

روبروي ما دخترجوانـي نشـسته كـه       .  شوند تر مي روز كثيف
هايي اطراف قوزك پـا و    روي پايش را تتو كرده است، حلقه

ها خيلـي بـزرگ     ها ـ كه يكي از آن تاي ديگر دم انگشت 5
 6هاي  بند و گوشواره تا النگو به دست، دوتا گردن 8است ـ، 

. ها وسط الله گوشش آويزان است  اي كه يكي از حلقه حلقه
شلوارهايشان كه دارد   .  اند  در نزديكي ما دو پسربچه ايستاده 
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افتـد، مـارك زيرشـلواري معروفـي را تبليـغ              از پايشان مي
باالي كمـر،     walkmanكند به همراه يك ضبط صوت  مي

يك آدم عاقل اين كـار را     .  كه مردم ببينند آن هم براي اين
هاي زيـرش   داند كه كسي با نشان مارك لباس ديوانگي مي

ها را پِـرُو      بخواهد آن را تبليغ كند يا كسي بخواهد مثال آن  
هـا بـه آن معتـاد         اين طرز فكري است كه آمريكـايي  . كند
 .اند شده
. گرفتن از زمان آغاز مـي شـود      ساعت سرعت 4پس از  
هـشتاد روز   .  ايستگاه ويكتوريـا  :  مقصد.  ايستگاه واترلو:  مبدأ

 !عجب ديوانگي. جا براي بازگشتن به همين
 

 شود بازي شروع مي
 

 اين توپ و اين ميدان
 روز اول

به ايستگاه ويكتوريـا در مركـز لنـدن          .  دقيقه بامداد 30 
از واترلـو     5:  15قطار ما به پاريس، سـر سـاعت      .  رسيم مي

. كند، در آن ساعت ايستگاه هنـوز بـسته اسـت           حركت مي
. جا منتظر خـواهيم بـود، تـا بالخـره مـا را دك كننـد               اين

كننـد تـا وقـت را         هاي اينترنتي به ما كمـك مـي        ترمينال
كنند، كـه     هاي مخابراتي عمل مي ها مثل باجه آن.  بگذرانيم
دقيقـه    15تـوان بـه مـدت         جا، به ازاي يك پوند مي در آن

 . كار گرفته و از خدمات پستي استفاده نمود اينترنت را به
كننـد و     ايستگاه ويكتوريا را تعطيل مي  .  بامداد 1ساعت  

زنيم تا شايد يـك جـاي     ما توي خيابان در اطراف پرسه مي

ديروز آخرين قطـار را درسـت گـير آورديـم،          .  باز پيدا كنيم
كـه جـايي را بـراي         چون ساعات شبانه در لندن، بدون آن   

همين نزديكـي  .  تواند وحشتناك شود رفتن داشته باشي، مي
اينترنـت  “خورد كـه نـام آن         مان مي نت به چشم يك كافي

 !عاليه. صبح هم باز است 6است، و تا ” آسان
يك اينترنت آسان ديگري را هم در پـاريس در محلـه          

تـا كامپيوتـر      100مكاني با بيش از .  ها پيدا كرديم انگليسي
جـا شـدي بـه        وقـتي وارد آن   .  در دو درجه و يك سيـستم  

كني و يك كـد     ماشيني در قسمت ورودي پول پرداخت مي
هـا    جـا سـاعت     مردم آن :  همه چيز اتوماتيك است  .  دريافت

نشينند و با هركجاي دنيا كـه دلـشان بخواهـد حـرف              مي
. دهند و غـيره   كنند يا موسيقي گوش مي زنند يا چت مي مي

 . اش خيلي خوب و باصرفه است قيمت
نـامش مثـل    .  دهد  اين يكي خدمات جهانگردي هم مي  
هايي است كه در ارتباط با امـور مـسافرتي تعهـداتي را           آن

كه اتومبيل اجاره     Easy Rent a Carدهند، مثل  انجام مي
كه در ارتباط با سـفرهاي هوايـي و            Easy Jetدهد، يا  مي

هـاي    همگـي از تكنيـك    .  كند  بليط هواپيما فعاليت هم مي  
گمـان  .  كننـد   نفع مشتري استفاده مي  تر به جديد و اقتصادي

 . رود كه همه به يك گروه تعلق دارند مي
مردم بـراي   .  آييم با تاكسي به ايستگاه واترلو مي.  4:  15 

از سر تـا تـه     .  كشند هايشان به قطار صف مي انتقال چمدان
حفظ و حراست از بـار     .  كنند ها آدم را چك مي راهرو كنترل

و بنه مردم شبيه به سفر با هواپيمـا اسـت تـا يـك قطـار              
كنـد و     مان را يك دستگاه خودكار كنترل مي    بليط.  معمولي

 . مشكلي نيست
] قطـار [هـا دارنـد      اي كه انگليسي شناسي با وقت.  5: 15 

افتـد و آن سـوت        يورواستار از ايستگاه واترلو لندن راه مـي  
 6براي بردن شـرط، بايـد        .  خروج عالمت آغاز سفر ماست  

بـازي شـروع    .  جا باشيم  صبح اين 4:  15نوامبر رأس ساعت 
 . شود مي
سوار قطار شدن با اين نيت كه بخواهي بخوابي هميشه   

داند چه وقـت در       وقت آدم نمي  مسئله ساز است، چون هيچ
برحـسب عـادت    .  شود تا بليـط شـما را ببيننـد       كوپه باز مي

هـاي خـواب و اسـتراحت ــ بـا             متصدي قطار ـ تروريست
كـه،    توجـه بـه ايـن       كند، بي   رحمي مسافران را بيدار مي  بي

ممكن است يك داستان پرحادثه مهيج، يـا يـك مـاجراي           بار بسته و آماده براي سوار  شدن به قطار
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عاشقانه، و يا روياي يك ترور پردلهره و اضطراب را خـراب   
جا قضيه طور ديگري است؛ وقـتي تـوي كوپـه        كند اما اين

دهنـده    روي ديگر كنترلي وجود ندارد و هميـن آرامـش      مي
 . است
يك سـاعت را از     .  رسيم خيلي دير به پاريس مي.  9:  38 

. دست داديم و چند دقيقه هم براي عبور از راهـروي قطـار     
غل و غش، شـهر     ها، شهر نقاشان بي پاريس شهر دگرگوني

موقع پياده شدن زنـگ اعـالم        .  برها است برج ايفل و جيب
به چند زبان بـه     ”  ها و لوازم خود باشيد مراقب بليط“هشدار 

هـا،    تابلوي چنين هشدارهايي را در ايـستگاه .  رسد گوش مي
 .توان خواند ها و در جاهاي ديگر نيز مي موزه
عنــوان توريــست در حــال       اي بــه   در واقــع، پــسربچه   
. كردن به نقشه شهر، ته يك كيف را سوراخ كرده بـود     نگاه

مرد جواني در مسير پله برقي  .  تر مراقب خواهيم بود ما بيش
كنـد و بـا دو دسـت           او به ما نگاه مـي    .  جلوي ما قرار دارد

هاي ما اونجوري    مگه قيافه.  چسباند اش را به سينه مي كيف
 ياد؟ به نظر مي

وقتي خبر سيل وحـشتناكي را در اروپـاي مركـزي در             
اصل يعني در پراگ و بوداپست كه قرار است ما فردا صـبح   

خوانيم مشكالت قد علـم       جا برسيم، توي روزنامه مي به آن
. شهر نور تاريك است.  بارد در پاريس هم باران مي.  كنند مي

رويم، اما بايد تـوي صـف         با عجله به سفارت قزاقستان مي
هـايي را     جا مـا خـصايص فيزيكـي و چهـره            اين.  بايستيم

بينيم كه در كشورهاي روسيه، مغولستان و كمي هم در     مي
خانم جواني بـا مهربانـي    .  ها برخورد خواهيم كرد چين با آن
. دهـد   ها را با ويزا به ما تحويل مي   پذيرد و گذرنامه ما را مي
از ديدار دوباره او بعدها نيز خوشحال .  العاده زيبا است او فوق

 .شويم مي
توانيد وارد كشور شويد    ــ شما قبل از سوم سپتامبر نمي 

ساعت اجازه داريـد    72فقط .  و نهم بايد كشور را ترك كنيد
 متوجه شديد؟. بمانيد

 .متشكريم، خانم عزيز. ــ كامال واضح بود 
 . حقيقتا او خدمت بزرگي به ما كرد

از عجلـه   )  م.  خدمتكار و دسـتيار فيليـس فـوگ          (پارتو    پاسه 
چون او پاريس را فقـط    .  كردن در طول مسافرت شاكي بود
صـبح توانـست      8تـا     7از پشت شيشه كالسكه از سـاعت    

كه هميشه بايـد    تر، مثل اين و ما واقعا امروز خيلي كم.  ببيند

اش   با دريغ و تاسف از پاريس عبور كرد و نتوان از جـذابيت   
رسد، ما از آگهي روي ديـوار         وقت غذاخوردن مي.  لذت برد

دهـد    ي چيني شائولين را نشان مـي   اي از صومعه كه منظره
. جا ابداع شد ورزش رزمي كونگ فو در آن.  گيريم عكس مي

خاطر بازديـد     كه صومعه باشد، به  تر از آن شائولين حاال بيش
. سـازي شـده اسـت      جهانگردان از آن تبديل به ماشين پول

االمكان از آن     اين صومعه در مسير سفر ما قرار دارد و حتي 
 .بازديد خواهيم كرد

شويم و به مونيخ، شهر ضـيافت      سوار قطار مي.  13:  30 
اين شـهر در مـسير يـك         .  رويم  مي BMWآبجو و ماشين 

زار كه احتمـاال از اتـريش بـه دريـاي بالتيـك                جاده نمك
مـا بـه سـوي جـاده ابريـشم           .  رفته، ساخته شده اسـت    مي
جا براي اولين بار بـا   ما اين.  از راهي به راهي ديگر.  رويم مي

شكنيم و از مسير حركـت     مان را مي ژول ورن عهد و پيمان
جا به سمت ايتاليا رفت و وقتي در   او از اين:  شويم او جدا مي

كردند و شروع بـه       لندن بود همه درباره سفر او صحبت مي
ــه عــادت             شــرط ــن البت ــد كــه اي ــدي ســنگيني نمودن بن

 . هاست انگليسي
اي كـه بـه       قصد استانبول را داريم به همراه تنها وسيله  

ترتيب تاريخ بتوانيم به شرح وقايع روزانه خود يعني اينترنت 
بـا اميـد بـه      .  بندي قابل ذكـري     بپردازيم، بدون هيچ شرط 

 . چيزهاي متفاوت و اين تغييرات ثمربخش باشد كه اين اين
 

 ژول ورن 
در شهر نانتس به دنيـا        1828ژول گابريل ورن به سال  
ظاهرا او به حـوادث تمايـل و عالقـه داشـت، چـون                .  آمد

كه خيلي جوان بود در يك كشتي تجاري مخفي شد تـا   زماني
بتواند به هنـد بـرود، ولـي او را پيـدا كردنـد و بـه خانـه                   

او به يك خانواده بورژوا و ثروتمند تعلق داشـت  .  برگرداندند
كه ما االن در آن هـستيم ـ      و پدرش او را به پاريس ـ جايي

 ليكــن در  .  ي حقــوق تحــصيل كنــد     فرســتاد، تــا در رشــته   

Sejna           تر توجـه او را بـه خـودĤپايتخت آن زمان فرانسه ت
او اولين اثر خـود را منتـشر       1850در سال .  معطوف داشت

خواسـت رشـته      كرد، پدرش از اين بابت رنجيد، پـسر نمـي    
چه را كـه بـه او داده       حقوق را ادامه دهد، پس پدر تمام آن

اين قضيه باعث شد كه ژول به سـختي آن       .  بود پس گرفت
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هم از طريق چند اثر كمدي كه موفقيتي هم نداشت زندگـي    
 .را سپري كند

هـاي    كه مدت زمان زيـادي را در كتابخانـه           پس از آن 
شناسـي،    هـاي زميـن     پاريس صرف يادگيري علوم در رشته   

شناسي، دانش و رشته مهندسي، و علوم ديگـر نمـود،         كيهان
كـه  ”  هفتـه در بـالون      5“اولين رمان خود را منتـشر كـرد،     

 . موفقيت بزرگي را در بر داشت
سپس به كار تاليف آثاري پرداخت كه همه بـا عناويـن         
هـزار    20“،  ”سفر به اعمـاق زميـن    “ها آشنا هستند مثل  آن

، و اثري كه ما با الهام از آن دست به اين   ”فرسنگ زير دريا
در اندك مدتي او ثروتمند .  ”روز 80دور دنيا در “سفر زديم 

يك كشتي تفريحي خريد تا قاره اروپـا     1876شد و در سال 
 .كه با فيليس فوگ رقابت كند را بگردد، شايد براي اين

در روزهاي آخـر عمـر    .  زن شده بود ژول ورن يك گمانه 
در شـهر     1903در  .  خود، به زبان اسپرانتو عالقمند گرديـد 

كه او اقامت داشت، كلوپ اسـپرانتو      جايي Amiensآمينس 
او سرپرستي گروه را به عهده گرفت و قـول داد    .  برپا گرديد

. رماني تاليف كند، كه در آن مزاياي اين زبان را شرح دهـد   
” سفر تحقيقـاتي  “اما مرگ اين فرصت را به او نداد تا كتاب    

فصل ابتدايي آن به نقش موثر اسپرانتو پرداخته     4را كه در 
 . بود، به پايان رساند

بيني او درباره آينده و شرح مبسوطي را كـه او در      روشن 
داد، وي را     ي جاهايي كه هرگز نديده بود مـي   آثارش درباره
ترين نويسندگان مورد عالقه جوانـان در دو          يكي از محبوب

آثار او هنوز هم كه هنوز اسـت بـه همـه       .  قرن اخير ساخت
ها نيز در آثار سينمايي خود از   شود و خيلي ها ترجمه مي زبان

او به مـدد پايـداري، قـدرت تـصور و          .  كنند وي اقتباس مي
 .خود ايجاد نمود] زندگي[سرسختي شكافي در راه 

 
دخـتر جوانـي جـاي يكـي از مـا            .  شويم  وارد كوپه مي   

او ايتاليايـي   .  كند نشسته است، ولي زود جايش را عوض مي
روز بوسـيله     15و اهل رم است و در سراسـر اروپـا طـي               

 6.  شـود   كسي ديگري وارد كوپه نمي   .  زند اينترنت چرخ مي
تا صندلي براي خوابيدن و استراحت سه نفر در طول شـب       

هـا را بـراي اجتنـاب از زل زدن             در و پنجره . مناسب است
مسافر ناشناسي در كوپه را  .  بنديم ديگران به داخل كوپه مي

جـا هـست؟ مـا تاييـد        :  پرسـد  كند و به انگليسي مي باز مي
كنيم ولي حضور او وضـعيت جاهـا را در كوپـه برهـم                مي
دختر ايتاليـايي در جـاي      .  كنيم  چراغ را خاموش مي.  زند مي

مـسافر  .  خورد  آيد و وول مي   خودش مثل مار، پيچ و خم مي
حرف، مرض سكوت خود را نيز به مـا سـرايت          ناشناس بي

گيرد و همـه   ها آرام مي شود، قلب ها بسته مي چشم.  دهد مي
 .روند به خواب فرو مي

 
 كلي آب در بوداپست

 روز دوم
ها كه اتريشي است ما را  متصدي كنترل گذرنامه.  7:  05 

 . كند از خواب بيدار مي
ها كه مجار اسـت اعـالم         يكي ديگر از متصدي.  7:  15 
جا ديگر مـرز      اين.  ايم كند كه از اروپاي متحد خارج شده مي

 .شود هاي پياپي شروع مي است و بازرسي
 ادامه دارد                                                       

 ي  سبزانديشان، موسسه
 انجمن اسپرانتوي ايران 

   
 

مندان و دوستداران  ي عالقه همه
 !كند اسپرانتو را دعوت به عضويت مي

 
 هاي فرهنگي  براي تقويت فعاليت

 اسپرانتو
گسترش و به كارگيري اسپرانتو 
 حمايت از اسپرانتو 

 
عضو انجمن اسپرانتو ايران 

 !شويد
 
www.espero.ir 
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 !پنجره انجمن اسپرانتوي ايران رو به اينترنت

 
 
 
 
  

 
 

انجمن .  شده است   كمبود يك مرجع جامع به زبان فارسي درباره اسپرانتو در اينترنت همواره حس مي                     
اندازي يك پايگاه اختصاصي بر روي اينترنت بوده و در اين              ها قبل در تالش براي راه       اسپرانتوي ايران از مدت   

هاي طوالني پايگاه اينترنتي سبزانديشان در كنار تعدادي            مدت.  هاي زيادي نيز انجام داده است        راستا تالش 
اكنون با فراهم شدن امكان ايجاد يك        .  رساني به اسپرانتودانان ايراني را بر عهده داشت           وظيفه اطالع     وبالگ

ها و    توان اميدوار بود كه مقاالت، اخبار، فعاليت         گيري است مي    سايت جامع كه البته هنوز در مراحل اوليه شكل         
امكانات سمعي و بصري  در يك مكان واحد گردآوري شده و انجمن اسپرانتوي ايران بتواند به بخشي ديگري از                    

آدرس سايت اصلي كه به منظور انعكاس عملي          .  عنوان مرجع اسپرانتودانان ايراني عمل نمايد        وظيفه خود به  
صورت   ريزي و اجرا شده است به         هاي انجمن و ارائه زبان اسپرانتو در عمل، تماماً به اسپرانتو طرح                  فعاليت

www.espero.ir  البته در صفحه مذكور با كليك بر روي لوگوي انجمن كه در پايين صفحه و با                    .  باشد  مي
شويــد كه آدرس آن نيز        عنوان انجمن به زبان فارسي قرار گرفتــه است به بخش فارســي انجمن وارد مي                

www.espero.ir/fa  ها و ارسال مطالب جهت درج در           براي ارائه نظرات، پيشنهادات، درخواست     .  باشد  مي
 .رايانامه بفرستيد info@espero.irسايت به آدرس 
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Estimataj legantoj! 
  

Estis necese movadi kaj reaktiviĝi ĝis ĉitiuj 
paĝoj denove esti antaŭ viaj karaj okuloj.  
La 125-an dat-revenon de la apero de la 
Unua Libro de Esperanto en 1887 ni en la 
jaro 2012 jam festos. En la printempo ni 
esperas ke ĉiu sezone klopodu aperigi pere 
de la kolegoj kaj vi, vi kiuj eble esti interesaj 
kaj entuziasmaj ĉi-terene. Kore ni premas 
viajn manojn kaj kunekun paŝos prezenti pri 
E-o, nian internacian idealon. 

Pajam-e Sabzandiŝan (Mesaĝo de Verdpensuloj) 

ISSN 1728-6174 

 
IRANA ESPERANTISTO estas kultura kaj 
sendependa sezon-revuo internacia.  
 
 

 
 
 

 
Kovrilo:  
Datreveno de Esperanto Libro 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persa  kovrilo:  
Printempo la komenco 

 

 

Grafikaĵo k enpaĝigo: Sabzandiŝan 
 

Adresoj: Tehran, Iran 
TTT-ejo : www.espero.ir  
Retpoŝto: info@espero.ir  

  
 Bonvenas eseoj, artikoloj, raportoj 
kaj kontribuaĵoj kondiĉe ke ili ne estu 
publikigitaj antaŭe. Bonvenas kultur-
temaj kontribuaĵoj ĉu en Esperanto ĉu en 
la persa. 
 

  
 Ĉia presa aŭ eletronika citado aŭ 
eldonado de materialoj de IRANA 
ESPERANTISTO, ĉu originale ĉu tradukite 
en aliajn lingvojn, estas permesata. Bonvole 
menciu pri la fonto kaj la originala lingvo 
(t.e. Esperanto aŭ la persa) kaj se eble, 
informu nin pri eldonaĵo en kiu aperis io de 
aŭ pri IRANA ESPERANTISTO aŭ/kaj 
sendu kopion al ni. 

 Enhavo: 
 

 Mesaĝo de IREA-Prezidanto, Keyhan Sayadpour 

 Minimalismo en Arkitekturo kaj Desegnado: Omid 
Rohanian 

 La projekto 125 

 Amelie: Mahmud Mirbozorgi 
 IREA Raportas  
 Floroj el “La Florejo” Sadio: Elekto k Traduko: Keyhan 

Sayadpour 
 IREA malfermas fenestreton al … : Hamzeh Shafii        

                              
 

La persa parto: 
 
 Esperanto Monumente, Hugo Röllinger, Parto la 1a, 

Tradukis: Razmehr Párto 

 Esperanto en tornistro, Parto la 4a, tradukis: Simin 
Emrani 

 IREA malfermas fenestron al … : Hamzeh Shafii 
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Karaj samlandaj samideanoj! 
 
 Certe vi ĉiuj aŭdis la rakonton pri maljunulo kiu antaŭ morto donis tri 
kunligitajn ligno-pecojn al siaj tri filoj kaj neniu el ili povis rompi ilin. Poste li 
malligis la pecojn kaj ili povis rompi ilin facile. Li konsilis siajn filojn ke vi 
devas esti kunligitaj kiel tiuj ligno-pecoj por esti fortaj kaj neŝanceliĝeblaj. 
 Dum la lastaj jaroj IREA ade malfortiĝis: la nombro de membroj malmultiĝis. 
Pro tio, ni decidis ne multigi la membro-kotizojn ĉijare. Do ĝi restas 20 mil 
tumanoj (10 mil tumanoj por junuloj malpli ol 30-jaraj, 5 mil tumanoj por 
studentoj). Tiu sumo estas vere malgranda. Ni uzos ĝin por konservi nian 
oficejon kaj se restos pli, por aĉeti aparatojn aŭ ripari. Ni ne povas oferi 
avantaĝon por membroj ĉar la kotiza sumo estas malgranda mem kaj ne 
ekzistas rimedo por donaci iun. La membroj rajtos partopreni en finjara 
balotado de nova IREA-komitato. 
 La kotizojn vi povas pagi al la karto numero 6219 8611 0794 6682 (s-ro 
Hamzeh Shafiee) ĉe Saman banko, aŭ al li aŭ s-ro Mirbozorgi dum niaj 
kunsidoj. Ni metos la nomojn de membroj sur IREA-paĝaro. 
 Post pagi, bonvolu plenigi la la formon ĉe: www.espero.ir/membrigxilo. 
Dankon pro via subteno, 
 
Nome de IREA 
Keyhan Sayadpour 

Mesaĝo de IREA-prezidanto 
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 Minimumismo, estas ĉefe usona 
artmovado kiu evoluiĝis dum la malfruaj 
1950-aj jaroj kaj fruaj 1960-aj. 
minimumismaj pentraĵoj kaj skulptaĵoj 
kutime konsistas el geometriaj formoj aŭ 
aliaj simplaj formoj, ofte aranĝitaj en 
formo de sinsekvaj moduloj (= moduloj 
estas memstaraj partoj kunmetitaj en la 
sistemon). 

 Troviĝas ankaŭ aliaj nomoj por ĉi tiu 
movado, inkluzive de “sistema pentraĵo”, 
“ABC arto” , kaj “sinsekva arto”, kiuj 
iomgrade reflektas la celojn de 
minimumismo. 

Estas iomete malfacile loki la precizan 
deirpunkton de minimumismo kaj ĝiaj 
radikoj, ĉar estas tendenco kiu preskaŭ 
ĉiam iel ekzistis antaŭ ol esti enkondukita 
kiel moderna skolo de arto. 

 Ekzemple, minimumismo iel ekzistis en 
antikvaj orientaj tradicioj, speciale en la 
Zen tradicio de japana budhismo.Tio ĉefe 

estis vivmaniero pli ol artisma esprimo, en 
kiu simpleco en ĉiuj aspektoj de la vivo 
estas emfazita. Nu, kiel formo de arto, kiel 

antaŭdirite, minimumismo estis evoluigita 
en la okcidento antaŭ nelonge kaj rezulte 
de modernaj kaj industriaj pensmanieroj. 
En la moderna epoko, ĝi povas esti 
klasifikita kiel parto de la modernismaj 
stiloj kiuj estis multe influitaj de abstrakta 
arto de la frua dudeka jarcento. 
Abstraktismo aperis komence de la 20-a 
jarcento, kiam la pentristoj foriĝis de la 
ripetado kaj stilo de la ĝistiamaj pentristoj. 

Abstrakta arto uzas vidan lingvon de 
formo, koloro kaj linio por krei 
kunmetaĵojn kiuj povus ekzisti kun iom da 
sendependeco de vidaj ĉi-mondaj 
referencoj. Multaj skoloj en 20a jarcento, 
interalie minimumismo, iel devenas de 
abstraktismo. Famaj dizajnistoj kiuj 
iniciatis minimumistajn ideojn inkluzivas 
Ludwig Mies van der Rohe kaj membroj 
de “De Stijl” kiu estis nederlanda 
artmovado en kiu oni rekomendis puran 
abstraktadon kaj harmonion pere de 
redukto ĝis la fundamentaj formoj kaj 
koloroj. 

Minimalismo 

en 

Arkitekturo kaj Desegnado 

Omid Rohanian 
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 Ĉi tiu stilo estas la kulmino de 
reduktismaj emoj en moderna arto kiuj 
unuafoje aperis en 1913 en iu komponaĵo 
(angle= composition) de la Rusa pentristo 
Kasimir Malevich. La komponaĵo estis 
nigra kvadrato sur kvadrata fono kaj 
nomiĝis “nigra kvadrato”. 

Oni povas diri ke minimumismo estis 
efektive reago al pentraĵoj apartenantaj al 
alia postmilita movado nomita “Abstrakta 
Ekspresionismo” kaj kreiĝis sub influo de 
modernismaj ideoj. 

 En abstrakta ekspresionismo la 
pentristo montras sian energion pere de 
bros-tiroj. La spektanto supozeble povas 
senti la emociojn per markoj kiujn la 
artisto faris. Aliflanke, minimumistoj diras 
ke se oni metas unu markon sur iun 
paĝon, la marko akiras cent procenton de 
la atento. Se vi almetas alian markon, la 
unua marko sole akiras duonon de la 
atento, kaj tiel plu. Do almeti pli-kaŭzas 
perdon de efiko en individuaj elementoj. 
Tio estas unu el la kialoj pro kiuj 
minimumismaj pentraĵoj kiel tio de 
Mondrian estas tre simplaj kaj senigitaj je 
nenecesaj elementoj.  

 Minimumistoj provis forigi la emocion 
kaj personan esprimon disde la arto, 
provante estigi produktojn kiuj estis 
simple objektoj. Ili pensis ke la signifo de 
la objekto kuŝis ne "en" ĝi mem, sed sur 
ĝia surfaco, kaj la signifo devenas de la  
interrilato inter la objekto kaj la spektanto 
de artaĵo.Minimumistoj malakceptis la 
ideon de ekspresionistoj ke arto reflektu 

la personan esprimon de sia kreinto. 
Male, ili adoptis la vidpunkton ke artaĵo ne 
temu pri io ajn krom si mem. La celo estis 
fari la artaĵon objektivan kaj malesprim-
plenan.  

 

La termino minimumismo ampleksas 
vastan gamon de kampoj, kiel pentraĵo, 
muziko, arkitekturo, desegnado, literaturo, 
fotografio, la kino ktp. 

 

Minimumisma Desegnado 

 “Malpli estas pli” la fama devizo de 
minimumistoj kiun unue la germana 
arkitekturo Ludwig Mies van der Rohe 
famigis. 

Ĉi tiu frazo kiu estis unue dirita de la 
angla poeto “Robert downing” ŝajnas 
paradoksa komence. Kion ĝi vere signifas 
estas tio ke, produkto de arto, kaj ĉikaze 
konstruaĵo, devas estis enigita je iuajn 

ekstraĵoj kaj ke ĝi devas esti konstruata 
surbaze de fundamentaj elementoj kiuj 
rezultigos klarecon, utilecon kaj efikon. 

De Jackson Pollack La virino,  
De Wilhelm Kooning 

Konstruaĵo minimumisma Skulptaĵo farita pere de 
lumtuboj 
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Minimumismaj arkitektoj havas specialan 
sintenon rilate al “spaco”. Ili traktas ĝin 
kiel unu trajton de desegno. Tio estas ke, 
spaco mem havas identecon kaj ne estas 
nur fono aŭ fizika volumeno kiu devas esti 

iel plenigita. En ĉi tiaj desegnoj, malplenaj 
spacoj estas pripensitaj kaj ludas 
estetikan kaj praktikan rolojn kiel aliaj 
elementoj. Bazaj formoj kaj rektaj, puraj 
linioj ankaŭ estas gravaj teknikoj uzataj 
en minimumisma desegnado. Ludi kun 
lumo ankŭ uziĝas en ĉi tiu stilo. 

 Parto de la arkitektoj kiel “Buckminster 
Fuller”, kiu havas industrian pritrakton de 
arkitekturo, uzas la terminon 
“minimumismo” en iom malsama senco. 
Ilia devizo estas "fari pli kun malpli" kiu 
signifas ke minimumismaj desegnaĵoj 
devas esti tiel, ke ili nur inkluzivas 
praktikajn elementojn. Efektive, en ĉi tiu 
alproksimiĝo, teknologiaj kaj inĝenieraj 
flankoj estas pli gravaj ol estetikaj. 

 Iu tekniko kiun tielaj arkitektoj ofte 
uzas, estas doni al unu elemento pli ol 
unu uzon. Unu ekzemplo povus esti la 
planko kun kaŝita varmiga aparato sube 
de ĝi, formanta kaj la fundamenton por la 
ĉambro kaj la hejtadon de la spaco. Tio ĉi 
permesas al dizajnistoj krei optimuman 
utilecon sen amasigi la spacon. 

 
Minimumismo en interna arkitekturo 

 Minimumismo en konstruaĵoj kaj 
internaj spacoj postulas la uzon de puraj 
linioj, simplaj bazaj limigitaj koloroj kaj sen 
ornamaj surfacoj. Vide kompleksaj 
objektoj, kiel librobretoj, multpartaj 
fenestroj kaj eĉ ornamitaj kapkusenoj aŭ 
kurtenoj estas limigitaj.  

Minimumisma dekoro tute temas pri 
malplena spaco.Kiel la nomo implicas, 
kiam temas pri minimumisma dekoro, 
“mal pli estas pli”. 

 Ĝenerale, minimumistaj domoj havas 
mal pli mebloj kaj aliaj akcesoraĵoj ol aliaj 
domoj. Male, oni emfazas mal-plenan 
spacon. En internaj spacoj, oft-okaze oni 
provas limigi la uzon de diversaj teksturoj. 
Se iu skemo estas facile evidenta en iu 
minimumista domo, tio estas tie por 
emfazi specifan detalon. 

 Foje grandaj vitraj muroj estas uzataj 
por maksimumigi la uzon de natura lumo 
kaj estigi senton de spaca grandeco. 

************* 

19 

 Rakonteto  
 
Kiu estas pli lerta? 
 Tage ĉapelvendisto preterpasis arbaron. Li 
decidis iomete ripozi sub ombro de arbo. Sed ĉelasis 
la ĉapelojn kaj dormis. Kiam li vekiĝis ne plu 
rimarkis la ĉapleojn. La viro rigardis supren kaj 
vidis, kelkaj simioj prenis ilin. Li pensante gratis 
sian kapon kaj vidis ke la simioj imitas lin. Denove 
vendisto deprenis sian ĉapon kaj ili same faris. Li 
ektrovis la solvon. Li ĵetis sian ĉapon kaj la simioj 
ankaŭ imitis. La vendisto reprenis siajn ĉapelojn kaj 
aliris la urbon. 
  Multaj longaj jaroj poste li rakontis tiun okazon 
por sia nepo kaj rekomendis se afero same okazus, 
kion li devus fari. La nepo iun tagon preterpasis la 
menciitan arbaron. La rakonto reokazis al li sed 
kiam li ĵetis sian ĉapelon sur la teron, simioj ne 
imitis. Unu el ili malsuprenvenis arbon kaj forte 
orelbatis lin kaj diris: Ĉu vi imagis ke nur vi havas 
avon? 

De: Rakontisto 



 1391بهار       

20 

 

  Printempo 2012 

La Projekto 125 estas la projekto por festi la 125-
an dat-revenon de la apero de la Unua Libro de 
Esperanto en 1887 
 
 
Ĝia emblemo estas videbla ĉe: http://www.esperanto-gb.org/eab/eab_news/2011-10-
20_eo125_logo.png 
 
 
Homoj 
- Renato Corsetti <renato.corsetti@esperanto.it> 
- Stefan MacGill <stefan.macgill@gmail.com>  
- Brian Barker <bribarker@hotmail.co.uk> aŭ <jubilea.jaro.125@gmail.com> 
tel: +44(0)20 7272 0969 
- Adjé Adjévi <adjevi.adje@hotmail.com> 
- LEE Jung-kee <esperanto@saluton.net> 
- Alberto F. Calienes <kubesp@enet.cu> 
 
Agadoj 
- 1-a Agado: Kurso 125 [respondecas Stefan] 
- 2-a Agado: Esperanto-tago 2012 [respondecas Brian] 
 
Partneroj 
- Internacia Esperanto-Instituto - Hago 
- Germana Esperanto-Asocio 
 
Momente la projekto 125 konsistas el tri agadoj: 
- unu reta kurso 125 (kiun la landaj sekcioj de ILEI propagandos) 
- unu granda informa agado kunlige kun la Esperanto-tago en 2012 
- aliaj agadoj farotaj de la unuopaj landaj aŭ fakaj asocioj 
 

1-a Agado - Kurso 125 
2-a Agado - Informado/Esperanto-tago 
Agadoj proponitaj de unuopuloj 
 
Landoj kunlaborantaj 
Angolo 125, Albanujo 125, Argentino 125, Armenujo 125, Aŭstralio 125, Aŭstrujo 
125, Belgujo 125, Bosnujo 125, Brazilo 125, Bulgarujo 125, Burundo 125, Britujo 
125, Ĉeĥujo 125, Ĉilio 125, Ĉinujo 125, Danlando 125, Dominika Respubliko 
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125, Ekvadoro 125, Finnlando 125, Francujo 125, Ganao 125, Germanujo 125, Hispanujo 
125, Hungarujo 125, Irano 125, Israelo 125, Italujo 125, Grekujo 125, Japanujo 
125, Kenjo 125, Kongo DR 125, Koreujo 125, Kostariko 125, Kotdivuaro 125, Kroatujo 
125, Kubo 125, Latvujo 125, Litovujo 125,Makedonujo 125, Malto 125, Meksiko 
125, Nederlando 125, Nepalo 125, Niĝerio 125, Norvegujo 125, Novzelando 
125, Pakistano 125, Pollando 125, Portugalujo 125, Rumanujo 125,Rusujo 125, Serbujo 
125, Slovakujo 125, Suda Afriko 125, Svedujo 125, Svislando 125, Taĝikujo 
125, Tajlando 125, Tajvano 125, Tanzanio 125, Togolando 125, Ukrainujo 125,Urugvajo 
125, Usono 125, Uzbekujo 125, Venezuelo 125, Vjetnamujo 125 
 

Fakaj asocioj kunlaborantaj 
- Skolta Esperanto-Ligo 125 
- Grupo en Ipernity http://www.ipernity.com/group/217392 Roland <esperanto@berlin.de> 
-Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio, V. Ŝilas, <litovastelo@takas.lt> 
-Film-farejo La Universala Lingvo 125, Sam Green ("The Universal Language") 
<eomovie@gmail.com> 
 
FONTO: http://www.uea.org/dokumentoj/projekto_125.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amelie: komedi-romantika franca filmo 
(2001) 

Direktoro: Jean Pierre Jeunt 

Film-skribo: Jean Pierre Jeunt, Guillume 
Laurant 
 
Unu virino decidas ŝanĝi la mondon per 
ŝanĝi la vivojn de la personoj kiujn ŝi konas 
en tiu ĉarma kaj romantika komika fantazio de 
direktoro Jean-Pierre ... 

  

 Nu, kiam finiĝis la filmo, mi sentis ian 
malpezan senton, liberan kaj gajan, ke mi 
emis ekstari kaj danci. Ne tiel lerte kaj 
arte, iuj movoj montrantaj mian impreson, 
kiujn kaŭzis en mi la filmo.   

 Mi venis al rezulto ke ĉi tiu filmo estas 
kiel turnopunkto en tiama historieto de 
mia filmospektado (du aŭ tri jaroj da 
serioza filmospektanteco).  

 Mi spektis kaj spektadis tiun filmon kaj 
ĉiufoje ĝi donis al mi tiun saman 
impreson, kiun mi spertis en la unua fojo. 
Ĉiufoje freŝiĝis mia spirito. Sed 
ekskluzivis tiuj dancimpetaj fuŝmovoj.  

 Mi diris al mi mem ke, “Ho, ankoraŭ 
ekzistas filmoj spektindaj.”  

 “Kial?” 

Amelie  
 
 
La Originala nomo de la franca filmo:  
La fabela Destino de Amelie Poulain  
 

Mahmud Mirbozogi 
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 Elstariĝis en mia menso, demando 
grava. "Kial?  

 Kial ĝi donis al mi tian impreson, kial 
mi sentis gajon post kiam finiĝis la filmo?  

 Nu, grava demando. Ĉu ne?  

 Do, mi komencis pripensi la filmon. 

 Unue, direndas ke ni ĉiuj scias kiom 
malfacila estas filmfarado. Ĉar la kinarto 
estas la sepa arto, pro tio devas konsideri 
ĉiujn aliajn antaŭajn artojn. Tio estas 
necesa por fari filmon artan aŭ efikan. 

Sed se oni ne volus kaj ne povus fari 
filmojn belajn kaj artajn, oni povus ignori 
ĉiujn artojn kaj pensi nur pri la giĉeto kaj 
la mono gajnota per la filmo. (La reĝisoro 
mem diras ke ĉio estas grava por mi. Kaj 
mi skrupule konsideras la plej 
malgrandajn detalojn.) 

  Mi venis al tiu demando, ke al kiu 
faceto de la filmo rilatas tiaj impresoj.  

Ĉu al la enhavo kaj la aventuroj de 
Amelie? 

 Ĉu al la ritmo de la filmo?  

 Ĉu al la muziko?  

 Ĉu al la koloroj de la filmo?  

 Ĉu la spaco de la filmo? 

 Ĉu Amelie mem, ŝia senkulpeco, ŝiaj 
rigardoj, reakcioj kaj bona rolado (nur en 
unu plano ŝi malbone rolas: Tiam, kiam ŝi 
trovas tiun skatoleton. Mi ne kredas ŝian 
rigardon.)  

 Tute hazarde mi ricevis ĉi tiun filmon. 
Amiko en la strato vendas DVD-ojn kaj li 
havas bonajn filmojn. Mi ofte iras ĉe li por 
aĉeti filmojn. Kaj ofte mi aĉetis plurajn 
filmojn.  

 Mi vidis la filmon Malena (Ĉu vi konas 

la filmon Malena?) Ĝi estas far’ la 
reĝisoro de Cinema Nuovo Paradizo.) kaj 
en ĝi mi eksciis pri filmo nomita “Amili”. 
Responde al mia mendo, li alportis ĉi tiun 
filmon: “La fabouloux destin d' Amelie 
Poulain” (La fabela destino de Amelie 
Poulain). 

 Mi ne atendis ĝin inter la akciaj 
holivudaj filmoj. Sed post kelkaj tagoj 
fariĝis ĝia vico. Ho, kia bela trezora filmo 
ĝi estas. 

 Morgaŭe mi informis al la filmvendisto 
ke ĝi ne estis mimendita, sed ege 
dankon! 

 

Enhavo 

 La mesaĝo de la filmo: “Sen vi, la 
emocioj de hodiaŭ ne estus io krom la 
mortinta ŝelo de l' emocioj de alia fojo 
(hieraŭ).”  

 La reĝisoro diras ke li dum 25 jaroj 
estis en la penso de ĝia farado kaj ĝi 
estas miksaĵo de diversaj okazaĵoj, kiujn li 
aŭdis aŭ mem vidis. 

 Ĝi komenciĝas per la naskiĝo de 
Amelie. [Antaŭ la naskiĝo iu mortas kaj tiu 
persono forviŝas nomon el la kajero. Ni 
povas diri ke ĝi estas la kajero de la 
tempo kaj vivo.  

 La patro kaj la patrino estas tute 
ordinaraj homoj kaj ili ŝatis iujn aĵojn kaj 
ne ŝatas iujn aliajn. Ankaŭ Amelie estas 
tre ordinara, gaja knabino.  

 La turnopunkto de ŝia vivo estas 
samtempa kun la morto de Lady Di 
(Diana) (Latina diino de la ĉaso kaj ĉasteco), 
kiu estis helpanto de la popoloj kaj onidire 
bonfaranto.  
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 Ŝi trovinte tiun skatolon, decidas fari 
iujn bonfarojn. Kaj de tie komenciĝas ŝia 
anĝela karaktero. 

 Liveri la skatolon al la posedinto. Kaj 
liaj reagoj. Post tiu bona faro ŝi sentas 
kontenton, jen  ŝia  rekompenso kaj tiu 
kontento ordinare kaŭzas bonfarojn. 

 De tiam ŝi fariĝas anĝelo kaj  helpas  la 
popolon ĉirkaŭ si, siastile: 

 Faras venĝajn faraĵojn rilate al la 
fruktisto, por helpi lian disĉiplon.  

 Surbendigas novajn okaza ĵojn 
montrantajn nunan tempon por liberigi la 
maljunan pentriston kiu sin karcerigis en 
la Renoire-aj pentraĵoj kaj ankaŭ en 
mallumaj ĉambroj. (Li estas timema 
knabeto maljuna kiu reagas tiel por kovri 
sian timon, aŭ simple eskapi el la socio.)  

 Ŝi skribas falsan leteron el edzo 

forgesinta sian edzinon, perdita aŭ, 
mortinta, mi ne scias, por kondolenci la 
vidvinon. (Ĉi tie mi devas mencii ke povas 
esti ke ŝi faras malbonaĵon, sed tiu 
malbonfaraĵo estas je la servo de bona 
rezulto. Tiel same en la araba lingvo oni 
diras: "Ala'malo bennijjat.") 

 Rilate al sia patro, lin ŝi instigas al 
vojaĝado.   

 Ligas la tabakvendistinon kun tiu 
preskaŭ alloga ulo. (iomete ŝerca kaj laŭ 
mi la reagoj de la ĉirkaŭuloj estas 
interesa). 

 Kaj kiam renkontas al sia destinita 
amo, ŝi hezitas pro kialoj, eble timo, eble 
dubo, eble kiu scias kio ... Kaj ĉi tie la 
iluminita pentristo estas preta por helpi 
ŝin. (montrante la universan leĝon, 
Karma).  

 Bela rakonto ĉu ne? Ĉiam la rakontoj 
pri la anĝeloj estas belaj. 

 

Kompozicio kaj Koloro 

 Ĉar la filmo estas feliĉfina filmo pro tio 
la reĝisoro (Jean-Pierre Jeunet) uzis du 
dominantajn kolorojn, ruĝan kaj verdan, 
kaj en iuj lokoj solan bluon aŭ flavon li 
uzis. Kaj en diversaj planoj depende de la 
aventuroj, li profitis de diversaj nuancoj 
kaj miksaĵoj de tiuj du koloroj. (Povas esti 
ke li volis traduki la mesaĝon de la filmo 
en tiuj du koloroj: verda, kiel la 
reprezentanto de la vivo kaj amo [... la 
emocioj de hodiaŭ ...], kaj ruĝa, kiel la 
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agado, fari ion [Sen vi ...]. Kaj tiuj du 
koloroj, povas esti ke vi scias, en la cirklo 
de la koloro estas unu kontraŭ la alia, pro 
tio ili estas kontrastaj koloroj. Kaj tiu 
kontrasto kreas allogaĵon kaj kunmiksite 
kun aliaj malpli gravaj kaj malpli multaj 
koloroj kreas belecon, kompreneble je la 
servo de la subjekto. La kameraisto diras 
ke ĝi estas prenita el brazila pentristo Lea 
Machao.  

 Ĉiuj planoj estas kiel pentraĵoj. Tiel 
ŝajnas ke vi estas en artgalerio kaj flugas 
de unu pentraĵo al alia. Alia tre grava, kaj 
bele faritaj estas planoj en kiuj la kamerao 
movas kaj faras diversajn movojn. Tiuj 
movoj havas kelkajn karakterizojn, laŭ mi 
du el ili estas fluigi la scenojn kaj pro tio 
forigi la filmon el monotoneco kaj tedo kaj 
doni senton de anĝeleco al la spektanto, 
emfazi sur la senpezeco. En la filmo 
multfoje ripetiĝas tiu proksimiĝo de la 
kamerao al vizaĝo de la karakteroj.   

 

Ritmo  

 La ritmo varias laŭ la eventoj, sed entute 
estas gaja kaj rapida kaj perfekte servas la 
rakonton.  

 

Muziko 

 Muziko ankaŭ estas laŭplaĉa kaj bela. 
Mi ŝatas ĝin. Ĝi komplete rakontas el la 
interno de Amelie. 

 

Amelie 

 Mi demandis min ke ĉu denove ripetiĝas 
tiu juneca sperto?  

 Kiam mi estis en la tria klaso de la 
gimnazio, en la sola kinejo de Karaĝ - en 
tiuj nigraj jaroj-, oni surekranigis filmon, 
nomitan "La aventuroj de la oficejo", de kiu 
poste oni faris  kopion persan. Nu, en ĝi 
estis geedzoj, kaj la edzino fariĝis ĉefo, kaj 
okazis postokazaĵoj, kiujn vi povas 
diveni ... Nu, mi enamiĝis kun la edzino, tri 
fojojn mi iris spekti la filmon, nur pro tiu 
belegulino, la fojoj ne atingis la dekan, nur 
pro la ŝanĝiĝo de la filmo :-) ... . Pri Amelie 
mi suspektis, ... sed ne, ne. Kvankam ŝi 

estas bela kaj ŝi mimas tre arte kaj 
elokvente per siaj gestoj kaj trajtoj (escepte 
en unu sekvenco) mi certe ne falis en ŝia 
amo. Sed nur ŝi plaĉas al mi.  

 Mi pensas ke la reĝisoro volis havi 

Amelie-on kiel senkulpan virgulinon kiel la 
ĉefrolulo. Vi scias ke alia franca aktorino 
ekzistas, kiu tre similas al ŝi je nomo de 
Ĵuliet Binoŝ. Aŭ nia (irana) Lejla Hatami, 
kiu havas ian senkulpan vizaĝon kaj estas 
ĉiam ŝatinda.  

 

Genro  

 La genron mi ne scias klasigi en kiu 
grupo. Ĉu romantika, ama, psikologia, 
fantazia, eĉ dokumentaria (Ĉar ĝi havas 
rakontanton.) Mi povas diri ke ĝi estas 
miksaĵo de ĉiuj tiuj genroj, kaj tre majstre 
ilin kunfandis unu en la alia.  
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Komenca dato: May 25, 2001 

Direktoro: Jean-Pierre Jeunet 

DVD dato: julio 16, 2002 

Muziko: Yann Tiersen 

Kinematografio: Bruno Delbonnel 
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IREA malfermas fenestreton al sia nesto en 
Interreto! 

 
Hamzeh Shafii 

 

 La manko de ampleksa retpaĝaro por aludi diversajn temojn pri la Esperanto Movado 
en irano ĉiam estis sentata. Ŝajnas ke tiu sento nun povas esti forlasita kaj oni facile kaj 
simple trovas ĉiujn informojn pri la Movado, Landa Asocio, kaj la lingvo ĝenerale en tiu ĉi 
retpaĝaro. La adreso ne estas longa kaj malfacila por memori: www.espero.ir. 

 La paĝaro konsistas el du ĉefaj 
apartaj sistemoj: Persa kaj 
Esperanto. Ni fokusis ĉefe al la 
Esperant-lingva enhavo kaj ĝuste pro 
tio la unua paĝo estas tute en 
Esperanto kun ligo al persa parto. La 
kialo por tiu ĉi aranĝo estis ke ni 
montru nian agadon praktike kaj 
instigi ĉiujn al la lernado de la lingvo. 
Krome, ni celis montri nian asocion 
al la Esperanto-komunumo tra la tuta 
mondo. Pers-lingvanoj kiuj ne scias 
esperanton, trovos ligon al la persa 
retpaĝaro en kiu ili havos atingon al 
informoj pri la lingvo mem, pri la 
asocio, lastaj novaĵoj, kaj lern-
materialo. La paĝaro nun estas en 
komenca fazo kaj ankoraŭ bezonas 
multegon da laboro por atingi 
stabilan kaj pli-perfektan aspekton, 
tamen ĝi meritas vian viziton kaj 
reagon. Skribu al: info@espero.ir. 
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 Mi aŭdis pri princo malalta kaj malgranda kies fratoj estis altaj kaj belaj. La reĝo 
rigardis lin malŝate kaj humilige. La princo saĝe kaj sagace diris: “Ho la patro! 
Inteligentulo malalta estas pli bona ol altulo stulta. Ne ĉiu alta stature, altas merit-mezure. 
La ŝafo bonodoras sed l’elefanto fetoras.“ 

كراهت و استحقار درو نظر        باري، پدر به  .  اي را شنيدم كه كوتاه بود و حقير و ديگر برادران بلند وخوب روي                 ملك زاده  
تر    قامت مهم   نه هرچه به  .  اى پدر كوتاه خردمند به كه نادان بلند         :  جاي آورد و گفت      فراست و استيصار به      پسر به .  كرد  مي
 .ةوالفيل جيفـ ةنظيفـ ةالشا. قيمت بهتر به

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Multe plaĉas flari faman floron (rakonton) de la Sadia Florejo 
(Golestan) post longa paŭzo. Ĝojan legadon! . 

 
 
 
 
 
 

Elektis kaj tradukis: D-ro Keyhan Sayadpour 

Ĉapitro 1, Rakonto 3 
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Sinaj’(1) estas la plej malalta tera mont’  اقل جبال االرض طور وانه 

Sed ĝi estas la plej valora ĉe Dio ال عظم عنداهللا قدرا ومنزال  

Ĉu vi aŭdis pri maldikulo logika آن شنيدى كه الغرى دانا 

Kiu iam diris al stultulo dika: گفت بارى، به ابلهي فربه 

“Unu araba ĉeval’, kvankam malgranda, اسب تازى وگر ضعيف بود 

Ol stalo da azen’ estas pli efika.“ ه خر بهـهمچنان از طويل 
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 La patro ridis, la korteganoj admiris, kaj la fratoj sopiris. 
 .جان رنجيدند پدر بخنديد و اركان دولت پسنديدند و برادران به 

 

 Mi aŭdis ke aperis forta malamiko kontraŭ tiu reĝo. Kiam iliaj armeoj staris unu kontraŭ 
la alia, la unua persono kiu venis sur la militkampon estis tiu princo. Li diris: 

شنيدم كه ملك را در آن قرب دشمنى صعب روى نمود چون لشكر از هر دو طرف روي درهم آوردند اول كسي كه به                             
 :گفت. ميدان درآمد اين پسر بود

 

 
 Tion li diris kaj atakis al la kontraŭa armeo kaj pereigis kelkajn soldatojn. Veninte ĉe la 
patro li kisis la teron(2) kaj diris: 

 :چون پيش پدر آمد زمين خدمت ببوسيد و گفت. اين بگفت و بر سپاه دشمن زد و تني چند مردان كاري بينداخت 
 

 Oni rakontis ke la malamika armeo estis multenombra kaj la ilia, malgranda. Kelkaj 
soldatoj ekpensis foriri. La filo ekkriis: “Ho viroj! Aŭ plu restu aŭ kiel virinoj sin vestu!“ Per 
tiuj vortoj la braveco de la soldatoj pliiĝis kaj ili subite atakis la malamikon. Mi aŭdis ke ili 
venkis la malamikan armeon dum la sama tago. La reĝo kisis la kapon kaj okulojn de la 
princo, alprenis lin apud sin, ĉiutage pli kaj pli atentis lin kaj fine elektis lin kiel sian 
anstataŭonton. La fratoj enviis kaj metis venenon en lian manĝaĵon. Lia fratino de sur la 
balkono vidis kaj aludis la aferon al la princo. Li komprenis kaj rezignis manĝi kaj diris: 
“Ne eblas tio ke povuloj iĝu mortaj kaj senpovuloj iĝu fortaj.“ 

اي مردان بكوشيد يا    :  پسر نعره زد و گفت    .  جماعتي آهنگ گريز كردند   .  اند كه سپاه دشمن بسيار بود و اينان اندك           آورده 
 .يكبار حمله آوردند گفتن او تهور زيادت گشت و به سواران را به. جامه زنان بپوشيد

Ĝis la tempo de ies parol-starto تا مرد سخن نگفته باشد 

Kovritas ties difekto kaj arto. عيب و هنرش نهفته باشد 

Ne ĉiu makulul’ estas ĉasaĵo, هر پيسه گمان مبر نهالى 

Eblas esti dormanta leopardo. باشد كه پلنگ خفته باشد 

“Ne videblas mia dors’ dum milito, آن نه من باشم كه روز جنگ بيني پشت من 
Sed videblas mia kapo sur stango. آن منم گر در ميان خاك و خون بيني سـري 
Batalant’ nur pri sia sango riskas, كند خون خويش بازي مي كانكه جنگ آرد، به 
Sed rezignanto, pri l’ armea sango.” خون لشـگري روز ميدان وانكه بگريـــزد به 

“Ho vi, kiu favoris al mi multe! اي كه شخص منت حقير نمود 
Ne rigardu dikecon kiel povon! تا درشتـــــــي هنـر نپنداري 
La armeo bezonas dum milito كار آيــــد اسب الغر ميان به 
Maldikan ĉevalon, nek dikan bovon.“ روز ميـــدان، نه گاو پـرواري 

27 



 1391بهار       

28 

 

  Printempo 2012 

ملك سر و چشمش ببوسيد و در كنار گرفت و هر روز نظر بيش كرد تا وليعهد                 .  شنيدم كه هم در آن روز بر دشمن ظفر يافتند         
پسر دريافت و دست از طعام      .  خواهر از غرفه بديد دريچه برهم زد      .  برادران حسد بردند و زهر در طعامش كردند        .  خويش كرد 

 .محالست كه هنرمندان بميرند و بي هنران جاي ايشان بگيرند: كشيد و گفت
 

 
 Oni informis la patron pri la okazaĵo. Li kolektis la fratojn kaj dece punis ilin. Poste 
elektis ĉiun el ili kiel estron de unu provinco de la lando, por fini la kveleron kaj estingi la 
malicon: Dek derviŝoj dormas sur mato sed du reĝoj ne restas en ŝtato. 

پس هر يكي را از اطراف بالد حصه معين          .  واجب بداد   برادرانش را بخواند و گوشمالي به      .  پدر را از اين حال آگهي دادند        
 .كرد، تا فتنه بنشست و نزاع برخاست، كه ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند

 
Fin-Notoj: 

1- Antikva monto en Egiptujo, sur kiu revelacio atingis al Moseo. 
2- Antikva kutimo por montri sian respekton al granduloj, kiel reĝoj. 
3- Homa, fabela mita birdo en la persa literaturo, simbolo de feliĉo kaj bonaŭguro, dum gufo simbolas 
malon. 

Neniu sub la guf-ombron venas زير سايــه بـوم كـس نيايد به 
Krom se l’ mondo je Homa(3) malplenas. ور هماي از جهان شود معدوم 

Se piulo manĝas pan-duonon, نيم ناني گر خــورد مرد خدا 
al derviŝ’ li donas la alian. بذل درويشان كند نيمي دگر 
Regnon se konkeras ŝaha moŝto, ملك اقليمي بگيرد پادشـاه 
li pensas kiel konkeri plian. همچنان در بند اقليمي دگر 
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 Antaŭaj numeroj disponeblas 
 
 
 

Nomo:                                            
Familia Nomo:                               
De numero:             Ĝis numero: 
Adreso: 
 
Poŝt-kodo:       Telefono:     
E-poŝto: 
 
 
Sendu la abonilon al la adreso:  
E-poŝto: info@espero.ir 
 

Bonan legadon, 
Irana Esperantisto 
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Unuafoje Irano gajnis “Oscar” premion 

 Tehrano, feb 27 (MNA) – Irana filmo "La Disiĝo" gajnis kiel la fremdlingva filmo Oscar 

Premion. Ĉi tiu premio komplementas la vastan varion de honoroj la filmo ricevis por ĝia 

verkisto / direktoro Asghar Farhadi, kiu ricevis la Oscar de aktorino Sandra Bullock en la 

Hollywood & Highland Centro en Hollywood, Kalifornio. "Je tiu tempo, multaj irananoj tut-

monde rigardas nin kaj mi imagas ke ili estas 

tre feliĉaj" Farhadi diris en sia akcepta 

parolado."Mi fiere donacas ĉi tiun premion al 

la homoj de mia lando, la personoj kiuj 

respektas ĉiujn kulturojn kaj civilizaciojn," li 

aldonis. 

 "La Disiĝo" rakontas la historion de mez-

klasa urbano kiu planas eksedziĝi. La filmo, 

prezentita en Irano kun la titolo "Nader kaj 

Simin-a Disiĝo", gajnis premion ankaŭ en 

kvin kategorioj en “Fajr festivalo”, inkluzive de 

la plej bona direktoro kaj plej bona skriptisto 

premioj. La filmo ripetis lian sukceson en la 

2011 Berlinale, kie Farhadi ricevis “la Ora 

Urso”-n por la plej bona filmo. La filmo ankaŭ 

alportis al Farhadi kaj liaj kolegoj multajn 

grandajn kaj malgrandajn premiojn en aliaj 

internaciaj okazaĵoj. "La filmo iĝis la pridiskuto 

en ĉiuj iranaj urboj post kiam estis kronita kiel 

la plej bona eksterlanda filmo en la Golden 

Globe Awards en Los-Anĝeleso en januaro 

2012. Iranaj kino-ŝatantoj fieras pri la fakto ke 

la filmo ricevis internacian sukceson.  

 Foto: "La Disiĝo" verkisto/ direktoro Asghar Farhadi tenas la Oscar premion de plej 

bona fremdlingva filmo en la 84 Academy Awards en Hollywood la 26 de februaro, 2012. 

(Xinhua foto)MMS / HGENDMNA  

Hamzeh Shafii 
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125 estas la projekto por festi la 125-an 
datrevenon de la apero de la Unua Libro 

de Esperanto en 1887 

 

 

 

 

 

 

Kultura sezon-revuo en la persa kaj Esperanto 
N-ro: 1 Dua serio  Printempo 2012    

Irana Esperanto-Asocio 


	 به نام خداوند جان و خرد
	دوره دوم شماره 1 بهار ۱۳91
	شماره استاندارد بینالمللی: 6174-1728 ISSN
	تاریخ انتشار نخستین شماره: پاییز 1381
	 نشانیها:
	Mesaĝo de IREA-prezidanto

