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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد

ﺰاﺪ ﺸﺎن

ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دو زﺑﺎﻧﻪي ﻓﺎرﺳﻲ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻌﻲ و ﺗﻼش دوﺑﺎره اي ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﻣﺴﺎل ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻦ

دوره دوم ﺷﻤﺎره  1ﺑﻬﺎر 1391
ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲISSN 1728-6174 :
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ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺎﺧﺬ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ و از اﺳﺘـﻔـﺎده
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻳﻚ ﻧﺴﺨـﻪ  PDFاز ﻧﺸﺮﻳﻪاي را ﻛﻪ
در آن ﻣﻄﻠﺒـﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ درج ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧـﻲ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺠﻠﻪ ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ.



ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪهي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.



ﻛﺘﺎب ﺧﻮدآﻣﻮز زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺟﺸﻦ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ .در ﺑﻬﺎر و
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
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ ذوق و دﺳﺘﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
آﻣﺎده و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻛﻨﻴﻢ .دﺳﺖ ﻳﺎري ﺗﺎن را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ
ﻣﻲ ﻓﺸﺎرﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻳﺎدﻧﻤﺎ و ﭘﻴﻜﺮهﻫﺎي ﻳﺎدﺑﻮد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻣﺼـﻮر از  1044ﻳﺎدﻧﻤﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬـﻮف و اﺳﭙـﺮاﻧﺘﻮ در  54ﻛﺸـﻮر
دﻧﻴـﺎ در ﻃﻮل ﺻﺪ ﺳﺎل 1996ـ 1896
)ﺑﺨﺶ ﻳﻜﻢ(
ﺑﺮﮔﺮدان :رازﻣﻬﺮ ﭘﺮﺗﻮ

ﻫﻮﮔﻮ روﻟﻴﻨﮕﺮ

ﺳﺮدﻳﺲ زاﻣﻨﻬﻮف در ﻣﻮزه ﺷﻬﺮي Stoke-on-Trent

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
در اﺻﻞ ،ﻃﻲ  15ﺳﺎل اول ﻛﺎر ﺗﺪوﻳــﻦ و ﮔـﺮدآوري
اﺳﻨــــﺎد ،ﻓﻘﻂ ﻗﺼــﺪ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺎم
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم زاﻣﻨﻬﻮف ﻳﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘــﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷــــﺪ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ﻳﺎ ﺗﺎزه اﻓﺘـﺘـﺎح
ﺷــــﺪه ،آن ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳـﺎل

 1964ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ﺑـﻮد ﺑـﭙـﺮدازم .آن ﻗـﺪر
ﻋﻜﺲ و ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي ﺧﻮب درﻳﺎﻓﺖ ﻛـــﺮدم ﻛﻪ ﻧـﻤـﻲ ﺷـﺪ
ﺑﻪآﺳﺎﻧﻲ از آنﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﺮد و ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﻜـﺲ ﻫـﻤـﺎن
ﺗﺼﺎوﻳــﺮ ﺑﻲﺑﺪﻳــﻞ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺨـــﻲ ﺑﺎارزش ﺑـﺨـــﺶ
ﺑﻲﻫﻤﺘﺎي اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد.
اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺣﺎوي ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸــﺪه ﺑﺴﻴﺎري راﺟــﻊ
ﺑﻪ ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ در ﺧـﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:
* آﺷﻜﺎرا اوﻟﻴﻦ ﺳــﺎزه زاﻣﻨﻬﻮف  /اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳــﻲ در ﺑـﻴـﻦ
ﻫﻤﻪآنﻫﺎي دﻳﮕﺮ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ـ ﻛﺸﺘﻲ ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳـﺎل  1896در
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر درﺳﺖ 9
ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
* ﻧﻮﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ”زاﻣﻨﻬﻮف“ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺷﻬﺮ  Limogesﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  1907اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
* ﻣﻴﺪان ”زاﻣﻨﻬﻮف“ و ﺑﻠﻮار ”زاﻣﻨﻬﻮف“ در Terrassaو
 Sabadellاﺳﭙﺎﻧﻴﺎ در ﺳﺎل  1912ﺟﺰو اوﻟﻴﻦﻫﺎ ﻣـﺤـﺴـﻮب
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
* اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺎﻳـﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم زاﻣﻨﻬــــﻮف در ﺳـﺎل 1914
ﻧﺎمﮔــﺬاري و اﻓﺘﺘــﺎح ﺷﺪ در ﻧـﺎﺣـﻴـﻪ Franzensbad
اﻣﭙﺮاﻃﻮري اﺗﺮﻳــﺶ ﻣﺠﺎرﺳﺘــﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣــﺮوزه اﻳــﻦ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  Ffantiškovy Lázněدر ﺟﻤﻬـﻮري ﭼـﻚ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
* ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻧﺎم اﺳﭙﺮاﻧﺘـــــﻮ ﺑﺮ آن ﺣـﻚ ﺷـﺪه
Printempo 2012
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اﺳﺖ و در ﻃﻮل دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﻛﻪ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎﻟﻲﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻜﺮه ﻳﺎدﺑﻮد ]از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈـﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳـــــﻲ در ﻛﺮه زﻣﻴﻦ[ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده در
 Narvikﻛﺸﻮر ﻧﺮوژ واﻗـﻊ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  1934ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ي
ﺑﻤﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ اﻣﺎ در  1980ﺑﺎزﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻫﻮﮔﻮ روﻟﻴﻨﮕﺮ
ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮي آﻟـﻤـﺎن

ﭼﻜﻴﺪه:
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ﺟﻬﺎﻧﻲ در رﺷﺘﻪ ﻳﺎدﻧﻤﺎﻫﺎي زاﻣﻨﻬﻮف/اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ ﺑـﻮد ﻃـﻲ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻓﺪاﻛﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد.
از ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳـﺎري رﺳـﺎﻧـﺪﻧـﺪ
ﻋﻤﻴﻘﺎ و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ.

) (CEDواﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) (UEAدر ﺳﺎل  1965ﻟﻴﺴﺘــﻲ از  291ﻳﺎدﻧﻤﺎ در
 25ﻛﺸــﻮر دﻧﻴﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد؛ و اﺳﻨـﺎد ﻓﻌﻠﻲ آن ﻓﻬﺮﺳـﺖ را
ﺑﻪروز ﻛﺮده و ﺑﻪ رﻗﻢ  1044ﻳﺎدﻧﻤﺎ در  54ﻛﺸﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺼﻮر از ﻋﻜﺲﻫﺎ ،ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎي ﭘـﺮﺑـﺎري
اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊ آوري اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ در ﺳﻄﺢ  5ﻗـﺎره
ﺻـــﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺗﻜﻤﻴـﻞ اﻳﻦ ﻛــﺎر و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭼـﺎپ
رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ زﺑﺎﻧﻪﺑﻮدن دادهﻫﺎ و ﺟـﺰﺋـﻴـﺎت
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﻧﻤﻲﮔﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫـﻤـﺖ ”ﻫـﻤـﻜـﺎران
ﻛﻮﺷﺎ“ي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻣﺎن ﻛﻪ در اﻳﻦ راه ﺗـﻼش ﺑﺴـﻴـﺎري
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﻢآرﻣﺎنﻫــــﺎي ﻣﺎ در ﻗﺎرهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳـﺎ ﺑـﻪ
ﺳﻮالﻫﺎي ﻣﻦ دﻗﻴﻖ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻳﺎ از ﻃﺮف ﺧﻮد ،ﺷﻬـﺮ ﻳـﺎ
ﺳﺮزﻣﻴﻦﺷﺎن ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻦ ﻣﺪد ﺑﺴﻴﺎري رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳـﻦ ﺣـﻤـﺎﻳـﺖ ﻧﺸـﺮﻳـﻪ Heroldo de
) Esperantoﻣﻨﺎدي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( ﻛـﻪ ﻣﻜﺮرا ﺗﻮﺟﻪ اذﻫﺎن را ﺑﻪ
ﺗﺤﻮل و وﺿﻌﻴﺖ و ارﻗﺎم و آﻣﺎر ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛـﺮد و Jarlibro
ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ اﻧـﺘـﺸـﺎر اﻳـﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد را آﮔﻬﻲ ﻛﺮد ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎارزش ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﭼـﻴـﺰ
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ﺗﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧــﺎن اﺳﻨﺎد ﺷـﺨـﺼـﻲ
ﺧـﻮد را ﺑــﺮاي ﻣﻦ ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺪود  20ﻫﻢآرﻣﺎن ﻧـﻴـﺰ
ﻋﻜﺲﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﻳﺎدﻧﻤﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸـﻮرﻫـﺎي
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺗﻌﻄﻴﻼت و ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎي ﺧﻮد دﻳﺪه ﺑـﻮدﻧـﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﺑﻪﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﻣﺎس ﺑﻮرﻣـﻦ ﻣﺸـﺎور
ﺑﺨﺶ اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﻣﺎن زﻳﺎد و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي
ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﺮد و رﻳﻤﻮﻧﺪ ﺑـﻮر
ال ﭼﻤﺒﺮي از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﻠﻤﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎن
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)ژاﻧﻮﻳﻪ (1997
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪاي ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر
ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎن ،ﻓﻘﻂ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛـﻪ
ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪﻃﻮر واﻗﻌﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن داد“ .
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻛﻢ وﺑﻴﺶ آﺷﻨﺎي دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف

ﺑـــﺮاي درك ﺑﻬﺘـﺮ اﻳـﻦ ﻋﺒـﺎرت ﭘﺮﻣـﻐـﺰ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻋـﻘـﺐ
ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺳـــﺎل  1963را ”ﺳـﺎل
ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻬﺎﻧﻲ“ ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )  (UEAدر
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻬـﻲ
اﻳﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﺑﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫـﻤـﻜـﺎري
ﻧﻤﻮد .ﻃﺒﻖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ دﻛﺘـــﺮ  ،Ivo Lapennaﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳـﻲ
ﺣﻮزهي ﻋﻈﻴﻤﻲ را در ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﻛﺸﻮري و ﻣﺤـﻠـﻲ
ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺳـﺎزﻣـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ :ﺣــــﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎي ﺷﺨﺼﻲ از 74
ﻛﺸﻮر ،و ﺑﻴﺶ از  4000ﺳــﺎزﻣﺎن و ارﮔـــﺎن ﺑﻪﻫﻤﺮاه 73
ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻋﻀﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ دﻓﺎع و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ ﺑـﻪ
ﻋﻨــــﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪي اﻳﻦﻫﺎ ﻓـﻘـﻂ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ـ ﺑﻪ ﻗﻮل زاﻣﻨﻬﻮف ـ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜـﻪ
ﻫﺪف ﺑﻴﺶﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرك ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﺑﻮد.
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠــــﻪاي آﺷﻜﺎرا ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﭼﻘﺪر اﻧﺮژي و اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺴﻴﺞ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷــــﺪ ،آنﻫﻢ ﺑﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﭘـﻴـﻤـــﺎن
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ﺳــﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪاي در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷـﺘـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درون اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴـــــﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ و ﺗﺎﻣــﻞ اﺳــﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑــﺪون ﻃﺮحﻫﺎي
ﻛﺎري از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
در ﺳﺎل  1887ﻓــﺮدي ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ”دﻛﺘﺮ اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ“
ﺑﺮوﺷﻮري ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ادﻋـﺎ ﺗـﺤـﺖ ﻋـﻨـﻮان ”زﺑـﺎن
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ“ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪ.
 20ﺳـــﺎل ﺑـﻌـﺪ ﻳﻌﻨــﻲ در ﺳﺎل  1907ﻳـﻚ ﮔـﺮوه
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺘﻲ در  Limogesﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻼش ﻛﺮد در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻧﺎم ”زاﻣﻨﻬﻮف“ ﻧﺎمﮔﺬاري ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﺘـﻲ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪاي اﺟﺎزهي دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف را در  16ﻓـﻮرﻳـﻪ
1907ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ و وي در  25ﻓﻮرﻳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒـﺖ داد .ﺑـﺎ
اﻳﻦ وﺻﻒ اﻓﺘﺘﺎح اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ـ ﻃﺒﻖ آنﭼﻪ ﻛـﻪ ﺗـﺎﻛـﻨـﻮن
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ـ ﺗﺎ  1912ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎد.
در ﻣﺠﻠﻪ ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﻤﺎره ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1912ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ:
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎﻳﻲ )اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ(  Terrassaو Sabadell
ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمﮔﺬاري ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ و ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻧﺎم ”زاﻣﻨﻬﻮف“ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻬﺮ  Terrassaﻛـﻪ ﻫـﻤـﭽـﻮن
ﺑﺎزوي ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻴﺪان ”دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف“ را
اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤـﻮد .اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ راه ـ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﺎﻫـﺎت
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺎ و ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار اﻳﻦ ﻧﻬـﻀـﺖ اﺳـﺖ .ﺷـــﻬـــﺮدار
 ، Terrassaآﻗـﺎي  Ullesرﺳﻤــﺎ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑـﻪ زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ اﻃﻼع دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف رﺳﺎﻧﺪﻧــﺪ .در Sabadell
ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﻋﺮﻳﺾ ﺟﺪﻳﺪاﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﻣﺸﺠﺮ ﺷـﻬـﺮ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷـﺪ .در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮاﺳﻢ و
ﺟﺸﻨﻲ در اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑـﺎن و ﻣـﻴـﺪان
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ“.
ﻏﺮور و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ  1912در ﺳـﻄـﺮ
ﺳﻄﺮ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺳﺎل  1913در ﺑﺮزﻳﻞ ”ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ“ در
رﻳﻮدوژاﻧﻴﺮو؛  1914دو ﻣﻮرد دوﺑﺎره در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و در ﺟﻤﻬﻮري
ﭼﻚ ﻳﻚ ﻣﻮرد و ﻏﻴﺮه اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد و ﺗﺎ  1915ﺑـﻪ
 291ﻳﺎدﻧﻤﺎ در  25ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .در اوﻟﻴﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﻳﻪ ”ﻣﻨﺎدي اﺳﭙﺮاﻧﺘـــﻮ“ ) Heroldo
 (de Esperantoﺳﺎل  459 ،1984ﻣﻮرد از  29ﻛﺸـﻮر

ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1996اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  1044ﻳﺎدﻧﻤﺎ
از  54ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ و رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ـ ﻳﻚ ﺻﻌﻮد ﻏﻮلآﺳﺎ از ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎدﻧﻤﺎ و ﺑﻨﺎﻫـﺎ و
ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي ﻳﺎدﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻨـﺎدي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﺠﺪدا اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﻳـــــــﺪ ،و ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ آنزﻣـﺎن
ﻫﻴﭻﻛﺠﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪ.
ﻓﻘﻂ  8ﻣﺎه ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ اﻧﺘﺸـــــﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر )30
ﻣﺎرس  (1985اﻟﺒﺘــﻪ ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ  Jarlibroﻛﺘـﺎﺑـﻨـﺎﻣـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  UEAﺑﻬﻤﻦ ﺑﺰرﮔﻲ از ﺗـﺎﻳـﻴـﺪ و
ﺗﺼﺪﻳﻖ و ﭘﺬﻳﺮش ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺘــﻲ ﺧﺎرج از ﻧﺎﻣـﻪ ﻫــﺎي
ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻤﺠﻴـﺪي ،در ﺳﻄـﺢ دﻧـﻴـﺎ ﻏﻠﻄﺎﻧﻴﺪه ﺷـــﺪ ﻛـﻪ
ﺑﺮاي ﭘﺮﻛﺮدن ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺎ آن زﻣـﺎن
اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﻣﺪ.
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از آن ،اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎري درﺑﺎره ﺑﻌﻀـﻲ ﻣـﻮارد
ﺟﺎﻟﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ :در ﺳـﺎل  1936و  1938دو ﺟـﺮم
آﺳﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺎركﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪاري ﻣﻴﺎن ﺳﻴﺎره ﻣـﺎرس و
ژوﭘﻴﺘﺮ در ﮔﺮدش ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﻤﺎ زﻳـﺮ ﻋـﻨـﻮان ﺟـﻤـﻬـﻮري
”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ و ”زاﻣﻨﻬﻮف“ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪﻧﺪ .و در ﺳﺎل 1977
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ )ﻧﺎﺳﺎ( ﻓﻀﺎﭘﻴﻤﺎﻳـﻲ را ﻛـﻪ ﺣـﺎوي
دﻳﺴﻜﺖ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎم ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﺑﺮاي ﻛﻬﻜﺸﺎنﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘـﺮﺗـﺎب
ﻧﻤﻮد.
ﻟﻴﻜﻦ ـ ﻫـﻤـﻪﭼﻴـﺰ ﺑـﺪون ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴـﻢ از
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـــﺪهاي و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
اﻓـــﺮاد ﺑﻲﺷﻤﺎري ﺷﺨﺼﺎ ﻫﻤﺖ ﻛﺮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ
و ﭘﺪﻳﺪهي درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﺷﺪ:
 ﺻﺪﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻬﺮي از اﺳﺘــﺎنﻫﺎ ،ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﺪاري ﻫـﺎ،
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺣﺘﻲ ﺷﻮراي ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣـﻮﻗـﻌـﻴـﺖ را
ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤــﺮده ـ ﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﺎﭘﻴﺪﻧﺪ ــ و ﺑـﺮاي
ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﻲ از آن اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺪ آن ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ آرﻣـﺎن ﻫـﺎي زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮد.
 دﺳﺘﻪﻫﺎﻳﻲ از ”ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﺻﻠﺢ“ )ﻳﻜﻲ از ﻋﺒﺎرتﻫـﺎي ﺳـﺮود
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻗﺘﺪار در ﻣـﻴـﺎن
ﻣﺮدﻣﺎن و درك و ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ.
و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻴﻨﻲ و ﻣﺤﺴﻮس ﭼﻪ ﺑﻮد؟ از روي ده ﻫـﺰار
ﺧــــﺎﻧﻪ ،از روي ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎي ﺳـﻨـﮕـﻲ ،ﺣـﺘـﻲ
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ﻣﻴﺪانﻫﺎ و ﭘﺎركﻫﺎ ﺣﺘﻲ از روي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮﻧﺰي ،اﻣﻀﺎﻫﺎي
رﺳــﻤﻲ از ﺳـﺮﺗﺎﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﺧﺒﺮ از آدمﻫﺎﻳـﻲ ﻣﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ
ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮل ﮔﻮاﻫــﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ :زاﻣﻨﻬﻮف و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻣﻴـﺎن
آنﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟــــﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺑﺘﻜﺎرات ﻓﺮدي ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻴﭻ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ و ﺟـﺮﻳـﺎن ﻣـﺮﻛــﺰي وﺟــﻮد
ﻧﺪاﺷﺘـﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﻢ ﺻـﺮﻓـﺎ
ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻳﻚ ”اﺟﺘﻤﺎع اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴـﺘـﻲ“ اﺳـﺖ ،ﻛـﻪ
اﺷﺎره ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ دارد ،ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهاي
آﮔﺎﻫﻲ از ﺿﺮورت و اﻗﺘﻀﺎي اﻧﺠﺎم اﻣـﺮ ﻣـﻬـﻤـﻲ )زﺑـﺎن
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ( را درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻛﻪ دراﻳﺖ ﺑﺸـﺮي در آﺧـﺮ از
ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻲﻃﺮف اﺑﺮﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﺪﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ زﺑـﺎﻧـﻲ
ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﻳــﻲ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در رده
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ ﺟـــﺪاي از ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﻴﺪانﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻧﺎم اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ
را دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ از دهﻫﺎ ﺗﻤﺒﺮ ﭘﺴﺘـــﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻧـﮕـﻴـﺰه
ﺑﻴﺶﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿــــﺮورت آﻣـﻮزش اﻳـﻦ زﺑـﺎن و
آرﻣـــــﺎنﻫﺎي آن در ﺑﻴﺶ از  10ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑـﻪ ﭼـﺎپ
ﻣﻲرﺳﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد؛ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ در ﺳﺎل  1987ﺑﺮاي ﺑـﺎر دوم ﻃـﻲ
اﻋﻼﻣﻴﻪاي اﻳﻦ زﺑﺎن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و از ﻛﺸﻮرﻫـﺎي ﻋﻀـﻮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗـﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و آﻣﻮزش اﻳﻦ زﺑﺎن ﻫـﻤـﺖ

ﮔﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺮ ”ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد آﻓـﺮﻳـﻨـﺶ زﺑـﺎن
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ“ و اﻳﻦﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻟﻴﺴﺖ روﻳﺪادﻫـﺎي ﺑـﺰرگ
ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻗﺮار دارد ارج ﻧﻬﺎد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳـﺖ ﺟـﻮﻫـﺮ و ذات
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﻢ در اذﻫﺎن ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي آنﻗﺪر ﺟﺪي اﺳﺖ و در
ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺘـــــﻲ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪ ،ﻛﻪ در ﻋـﺮﺻـﻪ ﻫـﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎرﺑﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳـــﻲ ﻛﻪ در ادراك ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان ﻳـﻚ
واﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ :ﺗﺼﺮﻳﺤﻲ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎدﻧﻤﺎﻫﺎ
در اﻳـــﻦ ﻛﺎﺗـﺎﻟﻮگ ﻳﺎدﻧﻤﺎﻫــﺎ و ﭘﻴﻜﺮهﻫﺎي زاﻣﻨﻬـﻮف/
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ واژه اﺧـﺘـﺼـﺎري Zamenhof/ Esperanto-
) objekto (ZEOاﺳﻢ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
* ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﭘــﺎركﻫﺎ و ﻏﻴــﺮه رﺳﻤﺎ زاﻣﻨﻬﻮف ﻳﺎ
اﺳﭙﺮاﻧﺘـــﻮ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎم اﻳﻦ ﻣﻜﺎنﻫﺎ در ﻫـﺮ ﺣـﺎل
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺮ روي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺸـﺎﺑـﻪ آن
ﭼﺎپ ﺷﻮد.
* ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳــﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪهاﻧـﺪ
ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻳﺎدﺑﻮد ،ﭘﻞﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻫﺎ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻳـﺎدﺑـﻮد،
ﻣﻮزهﻫﺎ و ﻏﻴﺮه.

 Bourgesﻓﺮاﻧﺴﻪ
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* ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎري ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎي ﺑـﺎزرﮔـﺎﻧـﻲ،
ﻛﻠﻴﻨﻴﻚﻫﺎ ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آنﻛﻪ ﻧـﺎم
آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم را دارﻧﺪ ﻧـﺒـﺎﺷـﺪ.
)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻫﺘﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺟﺰو ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
 ZEOﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ”ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ در ﺧﻴﺎﺑﺎن  Xﺟﺰو اﻳـﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ(.
* ﻳﺎدﻧﻤﺎﻫﺎﻳـــﻲ ﻛﻪ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺨﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎم ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻳـﺎ
زاﻣﻨﻬﻮف“ در ﻣﻴﺎن واژهﻫﺎي آن درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل
ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻳﺎدﺑﻮد ﺷﻬﺮدار وﻗﺖ اﻳﺘﺎﻟـﻴـﺎ Trento Peterlong
ﺟﺰو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ZEOاﺳﺖ زﻳﺮا روي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ ﺷـﺪه
اﺳـــــﺖ ﻛﻪ وي اﺛﺮ ﻣﻌﺮوف داﻧﺘﻪ ”ﻛﻤﺪي اﻟـﻬـﻲ“ را از
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
* ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد اﺷﺨﺎص رﺳﻤﺎ ﻧﺎم ﮔـﺬاري
ﺷﺪه و ﻋﻠﺖ آن اﻧﮕﻴﺰهاي اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺻــــــــﺮﻓـﺎ
ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﺑﻮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺰو اﻳﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﻪ
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ) .ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردي ﻓﻘـﻂ ﻳـﺎدﻧـﻤـﺎي
 Plaza Doctor Juan Régulé Péreeدر Tenerif,
 Langunaاﺳﭙﺎﻧﻴﺎ اﺳﺖ(.
]ﺗﺮﻳﻦﻫﺎ[ در ﻳﺎدﻧﻤﺎﻫﺎ
 -1 ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﻳﻦ:
ﭘﻴﻜﺮه ﻳﺎدﺑـــﻮد زاﻣﻨﻬـﻮف در  Sabadellاﺳـﭙـﺎﻧـﻴـﺎ در
ﺳﺎل1984؛ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  12ﻣﺘﺮ.
 -2 ﻃﻮﻳﻞﺗﺮﻳﻦ:
ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در  São Sebastiáoﺑﺮزﻳﻞ.
 -3 ﺷﻤﺎﻟﻲﺗﺮﻳﻦ )ازﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ(
اﻟﻒ( ﺑﻨﺎي ﻳﺎدﺑﻮد در  ، Narvikﻧﺮوژ واﻗﻊ در  68درﺟـﻪ و
 25دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ.
ب( ”رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ در آﻻﺳﻜﺎ ،آﻣﺮﻳﻜﺎ واﻗﻊ در  63درﺟﻪ
و  27دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ.
 -4 ﺟﻨﻮﺑﻲﺗﺮﻳﻦ
اﻟﻒ( درﺧﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻗﻊ در  42درﺟـﻪ
ﻋﺮض ﺟﻨﻮﺑﻲ.
ب( ﭘﻴﻜﺮه ﻳﺎدﺑﻮد زاﻣﻨﻬﻮف و ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در Mar del
 ، plataآرژاﻧﺘﻴﻦ.

ج( ﺧﻴﺎﺑﺎن زاﻣﻨﻬﻮف در ﭘﻮرت اﻟﻴﺰاﺑﺖ ،آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ.
 -5 اوﻟﻴﻪ ﺗﺮﻳﻦ
ﻛﺸﺘﻲ ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺳﺎﺧﺖ و اﻓﺘﺘﺎح .1896
 -6 دورﺗﺮﻳﻦ
اﻟﻒ( ﺳﻴﺎرك زاﻣﻨﻬﻮف و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ.
ب( ﻣﺘﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ روي دﻳﺴﻜﺖ ﺻﻮﺗﻲ در ﻓﻀـﺎﭘـﻴـﻤـﺎي
”ﻣﺴﺎﻓﺮ  “1و ”ﻣﺴﺎﻓﺮ  “2در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻈـﻮﻣـﻪ
ﺷﻤﺴﻲ.
اداﻣﻪ دارد
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان
ﮔﺮاﻣﻲداﺷﺖ  125ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳـــﺮان روز  23ﺗﻴﺮﻣﺎه اﻣﺴــﺎل را ﺑﻪﻋﻨﻮان روز
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻋﺮﺿﻪ زﺑﺎن ﺟﻬـﺎﻧـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي ﺑﺎ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪان
ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﺸــــﻦ ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺗﺪارك دﻳــﺪه ﺷــﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺨﺸـﻲ از آن ذﻛﺮ
ﻣﻲﺷﻮد .در ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ آن روز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧـﻲ
ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﻳـــﻲ و ﺑﺎﺷﻜﻮهﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻳﻢ آﻣﺎدﮔﻲ ﺧــﻮد را ﺑﻪ آدرس اﻳﻤﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪinfo@espero.ir .
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ:
* اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ
* ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻤﺪوﺣﻲ
* ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ
* ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه :آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻴﺮﺑﺰرﮔﻲ ،اﻣﻴﺪ روﺣﺎﻧﻴﺎن.
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اسپرانتو در
كولهبار سفر
دور دنيا در  79روز
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ﺑﺮﮔﺮدان:
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮاﻧﻲ

ﻳﻮآﺧﻴﻢ ﻣﺎرﻛﻮال

در ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺎل دوم ﺑﻬﺎر  1382ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ” 80روز دور دﻧﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺟﺮاي ﺳـﻔﺮ دو اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮوف “دور دﻧﻴﺎ در  80روز” اﺛﺮ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ژول ورن ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را در  19آﮔﻮﺳﺖ  2002از ﻟﻨـﺪن
آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ و در  6ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎري اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘـﻖ ﻳﺎﻓـﺖ .از
ﺷﻤﺎره  15ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ را از اﺑﺘﺪاي ﺳﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻛﺮدﻳﻢ .در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺮه زﻣﻴـﻦ
ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻋﻴﻨﻲ را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ

ﻣﺎﻧﻞ وﻳﻦﻳﺎﻟﺲ ،ﻫﻢاﻧﺪﻳﺶ ﻣﺎ ]اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎ[ اﻫﻞ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ،ﺑﻪ دور ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺸﻜﻲ ـ درﻳﺎ ﺳﻔﺮ ﻛـﺮد .او ﺑـﻪ روﻳـﺎي ژول ورن
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺷﻬﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ـ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ از  79روز ،اﻣﺎ ﻛﻢﺗﺮ از  80روز و ﺑﺪون ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ـ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺎﻧﻞ را ﻫﻤﺮاﻫـﻲ
ﻛﺮد و ﻫﻤﺴﻔﺮ او ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪاي را ﺑﺮاي او داﺷﺖ ،ﻛﺴﻲ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﻳﻮآﺧﻴﻢ ﻣﺎرﻛﻮوال ﻛﻪ از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﻣـﺎ در اﻳـﻦ راه
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﻣﺎﻧﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮِوِر  Cereverﻣﺎرﻧﺪا ﻣﻲرﺳﻴﻢ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ  100ﺳﺎل ﮔﻮﺷﻪﮔﻴﺮي اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻫﻢﭼﻮن دو ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ،ﺳﺎك ﺑﻪ دﺳﺖ و
ﺑﺎ ﺳﺮ ﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮز ﻣﻲروﻳﻢ ﺗﺎ ﻗﻄﺎر ،ﻛﺸﻮر و ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ .در ﻃﻮل ﺳﻔـــﺮ ﺗﺎ ﻟﻨﺪن ،در ﻗﻄﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﺷﻠﻮﻏﻲ ،ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻛﻮﭼﻜـﻲ
را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ .ﻗﻄﺎر ﻓﺎرغاﻟﺒﺎل در ﻣﻴﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻴﺮون از ﻣﻴﺎن ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ و ﻛﻮهﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ .ﻣﻨـﺎﻇﺮ از
ﺑﻴﺦ و ﺑﻦ ﻋﻮض ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰﺗﺮ ،ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲﺗﺮ و زﻳﺒﺎﺗﺮ .ﻫﻤﺴﻔﺮي ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ آدم از ﻣﻨﻄﻘـﻪ  Sant Celoniﺗﻐﻴـﻴﺮ را ﻣـﻲ ﺑﻴﻨـﺪ و اﻧﮕـﺎر
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﻲ اﻫﻞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺜﻞ ﻛﺒﺮﻳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻃﻲ  20روز دور اروﭘـﺎ
ﺑﭽﺮﺧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ در  80روز؛ و او ﻣﻲﺧﻨﺪد .ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﮕﻞ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ دﻋﻮت ﺷـﺪه ﺑـﻮدﻳﻢ .از ﺑﺎﺷـﮕﺎه رﻓـﻮرم
 Reformﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه رﻓﻮرم در ﻟﻨﺪن ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ژول ورن ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺳﻔﺮش دور دﻧﻴﺎ در  80روز اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮد .در ﺗﻤـﺎم رﻣـﺎن او
اﻳﻦﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎي واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ وﺟﻮد دارد .ﺻﺒﺢ ﺧﻴﻠﻲ زود ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﺸﻜﻞ وﻳﺰا را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜـﺎ در
ﻣﺎدرﻳﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺧﺎﻧﻢ آﻧﺎ ﺟﻮاب ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺷﻤﺎره ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺎ را ﺑﺮاي ﺗﺨﻔﻴﻒﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳـﻲ ﻣـﻲ ﭘﺮﺳـﺪ .او
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﻴﺎري را ﺳﺮ راه ﻣﺎ ﻣﻲﮔﺬارد و در آﺧﺮ ،وﻗﺘﻲ اﺻﺮار ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻴـﻢ و وﻳـﺰا را ﺑﮕـﻴﺮﻳﻢ .او
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕــﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎي روادﻳﺪ ﻛﻨﻴﻢ ،اﻣــﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ اول ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮل دارﻳﻢ و ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮدﻣﺎن ﺧــﺎرج از اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ او ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲزﻧﺪ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺰا ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻤﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت را ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴـﻢ و
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ و رﻳﺴﻚ ﻛﻨﻴﻢ .اﺣﺘﻤﺎﻻ آنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دور دﻧﻴﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎن
و ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻳﻚ ﺟﻮري ﺑﻼﺧﺮه ﺑﺎﻳﺪ راﻫﻤﺎن را اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ.
اﻳﻨﻚ اداﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا ...
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ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ
 2روز ﻗﺒﻞ از ﻋﺰﻳﻤﺖ

اﻣﺮوز روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ .ﻫـﺮ ﭼـﻴﺰ ﻣﻤﻜـﻨﻲ را اﻧﺠـﺎم
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﻳﻨﺪه واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻛﺮد .دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻤﺎن را از ﺳﻔﺎرت ﻗﺰاﻗـﺴﺘﺎن
ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﮔﺮﻓﺘـﺎر درﻳﺎﻓـﺖ وﻳـﺰاي made in USA
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻢ روزي ﺑﺮاي ﻫﻴﭻﻛﺎر ﻧﻜﺮدن ،ﺑﺮاي وﻗﺖ ﮔـﺪراﻧﻲ.
اﻣﺮوز از ﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ،ﻛﺎرﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮده و در
ﭘﻼژ ﺣﻤﺎم ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻫﺮ روز اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ در ﻳﻚ
ﻛﺎﻧﺎل آﺑﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺎﻧﻴـﻚ ﮔﻔﺘـﻪ
ﻣﻲﺷﻮد اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻴﮕﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷـﺎم ﺑﺨـﻮرﻳﻢ و
ﮔﭗ ﺑﺰﻧﻴﻢ ،ﭼﻮن ﺗﺎ اﻻن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ،وﻗﺖﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑـﻪ
اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺖ و ﺟﻮر ﻧﻤﻲﺷﺪ.
ﭘﻼژ ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﭘﻼژ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣـﺎ ﻓﻘـﻂ ﺳـﺎﺣﻞ درﻳـﺎ را ﺑـﺎ
ﺗﻜﻪﻫﺎي ﺳﻨﮓ و ﺑﺪون ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد دﻳﺪ ،آب ﺳﺮد اﺳﺖ و
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ آبﺗﻨﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .آدم ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻟﺒـﺎس ﺣﻤـﺎم آﻓﺘـﺎب
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﭘـﻼژ ﻫـﺎي ﻣﺘـﺪاول ﺧـﻮد ﻣﺎﺳـﺖ.
ﭘﺎﻫﺎﻳﻤﺎن را ﺧﻴﺲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و روي ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣـﺪﺗﻲ ﺑـﺎ
ﻟﺒﺎس ﭘﻴﺎدهروي ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﮔﻮﻳـﺪ:
“در ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺪﻧﻲﻫﺎ ﻟﻨﺪﻧﻲ رﻓﺘﺎر ﻛﻦ” )ﺑـﺎ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ
ﺑﺎش(.
ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ  7ﺑﺎ ﻧﻴﮕﻞ ﺑـﻪ ﻳـﻚ رﺳـﺘﻮران ﮔﻴـﺎه ﺧـﻮاري
ﻣﻲروﻳﻢ .ﻧﻴﮕﻞ ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﻣﻄﻠﻖ اﺳـﺖ :ﻫـﺮ ﭼـﻴﺰي ﻛـﻪ از
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮرد ،ﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ،ﻧﻪ
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﻧﻪ ﺷﻴﺮ و ﻏﻴﺮه .ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﻣﻬﺪ ﻣﻜﺘﺐ ﮔﻴﺎهﺧـﻮاري و
ﮔﻴﺎهﺧﻮاران اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺟﺎ ﻫﻤﻪ ي رﺳـﺘﻮران ﻫـﺎ دﻳـﺲ ﻫـﺎي
ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف V
را ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ  Vegetarismﮔﻴﺎه ﺧﻮاري ﻣﻄﻠﻖ ]واﻗﻌﻲ[ اﺳﺖ
دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪدارﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
دارﻳﻢ ﺑﺎ ﻧﻴﮕﻞ ﺷﺎم ﻣﻲﺧﻮرﻳﻢ و او راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺧـﻮدش و
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻘﺪاري ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ .او ﺷـﻤﺎﻟﻲ اﺳـﺖ،
وﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﺮده ،ﭼﻮن اﻳﻦﺟﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﺧـﺎص
ﺧﻮد را دارد .ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﺷﻬﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﮔﻴـﺎه ﺧـﻮاري ،ﻫـﻢ ﺟﻨـﺲ
ﺑﺎزﻫﺎ ،ﺗﺘﻮﻛﺮدن و ﺧﺎلﻛﻮﺑﻲ اﺳﺖ؛ و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺷﻖ دﻳﮕﺮي از
ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛـﺎر اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ اﺳـﺖ .ﻧﻴﮕـﻞ از ﮔﺮاﻧـﻲ

ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ــ وﻗﺘﻲ  3ﺳﺎل ﭘﻴﺶ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ ﺧﺮﻳـﺪم ﻗﻴﻤـﺖ آن 60
ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻮد و ﺣـﺎﻻ ﻗﻴﻤـﺖ آن  130ﻫـﺰار ﭘﻮﻧـﺪ اﺳـﺖ.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮداري در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺎ آﮔﻬﻲﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻓﻘـﻂ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻴﺶﺗﺮي اﻳﻦﺟﺎ ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ.
از او ﻣﻲﭘﺮﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ.
ﻧﻴﮕﻞ ﺟﻮاب ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧـﺪن ﻛﺘﺎﺑـﻲ
در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺧﻮدش ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ.
اﻣﺮوز ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ي ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﻫـﺎي ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻳﺘﻮﻧـﻲ
ﺟﺸﻦ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ .ﻣﺮغﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ وﺣﺸﺖزده از ﻻﻧﻪ ﻫﺎﻳـﺸﺎن
ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﭘﺮﻳﺪه و ﺑﻪ دورﻫﺎ ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و دﻳﻮاﻧﻪ وار ﺳـﺮ و
ﺻﺪا راه ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ آنﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻌـﻀﻲ
ﻫﻢ ﺑﻄﺮي آﺑﺠﻮ در دﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺳﺮ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫﻴﺎﻫـﻮ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻳﻢ .ﻳﻮآﺧﻴﻢ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻲ را ﻛـﻪ ﺿـﺒﻂ
ﻛﺮده ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻞ ﻛـﻪ
ﻛﻤﻲ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده زود ﺑﻪ ﺑﻪ رﺧﺖﺧﻮاب ﻣﻲ رود و ﻣﻲ ﮔﻮﻳـﺪ
ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮب ﺷﻮد ﭼﻮن ﻓـﺮدا در راه ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﺑـﻮد و
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻳﻢ.
ﻛﻨﺪوﻛﺎو در ﺑﺮاﻳﺘﻮن
ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﺷﻬﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎﺳﺖ )ﭼﻪ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و ﭼﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺖ( ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﺷﻬﺮي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﺑﻮده و ﭘﻴـﺸﺘﺎز در ﺟﻬﺎﻧـﻲ
ﺷﺪن اﺳﺖ .ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ،ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ،ﭘﻴﺶﻛﺴﻮت در ﺟﻬﺎﻧـﻲ
ﺷﺪن؛ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ زﻣﺎﻧـﻪ آن ﻗـﺪر ﺳـﺮﻳﻊ ﻣـﻲ ﭼﺮﺧـﺪ ﻛـﻪ
ﭘﻴﺶﻛﺴﻮﺗﻲ در ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن ﻫـﻢ ﭼـﻮن ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه اي ﻛﻬﻨـﻪ و
ﻣﻨﻔــﻮر ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻲ رﺳــﺪ .ﺑــﻪ ﻋﻘﻴــﺪه ﻧﻴﮕــﻞ اﻳــﻦ ﺷــﻬﺮ
ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺮﻳﻦ و داراي ﺑﻴـﺶ ﺗـﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ
ﮔﻴﺎهﺧﻮار در ﺗﻤﺎم اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﻣﻐﺮوراﻧﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ آنﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد
آرﻣﺎنﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي اﻧﮕﻠﻴـﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ ﻛـﺎر و
ﺳﻨﺖﮔﺮا ﺷﻮكدﻫﻨﺪه اﺳﺖ .در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎﻳﺶ زوج ﻫﺎي ﻣﺬﻛﺮ
ﺟﻮان دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻗﺪم ﻣـﻲ زﻧﻨـﺪ و ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ را ﻧـﻮازش
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﻫﺘﻞﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺧﻮاري ﻓﺖ و ﻓـﺮاوان
اﺳﺖ ،و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﺷـﮕﺎه رﻓـﻮرم در ﻟﻨـﺪن
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ﻫﻨﻮز آداب و ﺳﻨﻨﻲ را ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  200ﺳﺎل ﻗـﺪﻣﺖ دارﻧـﺪ
ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ارزشﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻜـﺴﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و
ﺑــﻪ زور ﻫــﻢ زﻣــﺎن ﺑــﺎ آن ﺗﻼﻃــﻢ و ﺧــﺮوش ﻧﻮﮔﺮاﻳــﻲ،
ﻧﮕﺮانﻛﻨﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ارﺗﺪاد اﺻـﺎﻟﺖ ﻫـﺎ و ارزش ﻫـﺎي
ﻧﮋادي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ؛ آن ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ
ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ.
اﻳﻦﺟﺎ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻼت ﻛﻢارزش را ﻓﻘﻂ ﺟﻮاﻧﺎن زﻳﺮ 30
ﺳﺎل ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺐﻫﺎ ﻣﺴﺖ ﻛﺮده و ﺗـﻮي ﺧﻴﺎﺑـﺎن
ادرار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻪ ﺳـﻴﮕﺎر ﺟﻤـﻊ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ،ﺗـﻪ
ﺳﻴﮕﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮدار آنﻫﺎ آنﻗﺪر ﻛﻢ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻪ روﺷـﻦ ﻛـﺮدن آن ﻫـﺎ ﺷـﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ دﻳﺪن آدم ﭘﻴﺮي ﻛﻪ ﺳﻘﻔﻲ ﺑـﺎﻻي ﺳـﺮش ﻧﻴـﺴﺖ،
آدم ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ،ﺟﺎﻳﻲ ،او از ﺧﻂ ﺧـﺎرج
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻛـﻪ وارد اﻳـﻦ
ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ از آن ﺑﻴﺮون ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺣﺮف ﻣﺎ درﺑﺎرهي آن ﭼﻪ
ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓـﺮادي اﺳـﺖ ﻛـﻪ
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ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻦ آدم را ﺑﻪ ﻓﻜـﺮ واﻣـﻲ دارد و ﻧﺘﻴﺠـﻪ
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ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟـﺎي ﻛـﺎر ﻋﻴـﺐ دارد و درﺳـﺖ ﻋﻤـﻞ
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

ﻗﻄﺎر آﺷﻐﺎﻟﻲ
 1روز ﻗﺒﻞ از ﻋﺰﻳﻤﺖ

دﻳﺮ از ﺗﻮي رﺧﺖﺧﻮاب ﺑـﻴﺮون ﻣـﻲ آﻳﻴـﻢ و ﻣـﺮغ ﻫـﺎي
درﻳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻐﺒﻐﻮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .از روي ﻋﺎدت آنﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را
ﺻﺒﺢ زود اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ آدمﻫـﺎ را اذﻳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ .آﺳـﻤﺎن
ﺻﺎف و آﻓﺘﺎﺑﻲ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﮔﻔﺘﻨﻲ اﻳﻦ ﺟﺎ ﻫـﺮ روز
ﺑﺎران ﻣﻲﺑﺎرد ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ روزي ﻣﺼﺎدف
ﻧﺸﺪﻳﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻮا را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛـﺮد.
اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎل اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ در ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﻣﺮدم ﻓﻘـﻂ
درﺑﺎره آب و ﻫﻮا ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ دارﻳﻢ ﺧﻮب ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺨﻮرﻳﻢ آنﻫﻢ از ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻲ و
ﺑﻪ روش ﻣﺤﻠﻲ اﻳﻦﺟﺎ ﭼﻮن ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈـﻲ
ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲ روﻳـﻢWai Kika Moo ،
 ،Kouﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﻌﻨﻲ آن را ﻫﻴـﭻ ﻛـﺲ ﻧﻤـﻲ ﻓﻬﻤـﺪ.
ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺮ ﻳﻚ رﺳﺘﻮران ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻮﻓﻪ اي در ﺳـﻤﺖ
راﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ورودي و دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ و ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اي
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در ﮔﻮﺷـﻪ دﻳﮕـﺮ آن .ﻫﻤـﻪ ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﭼﻴـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ و
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ دﻛﻮراﺳـﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘـﻲ در آن دﻳـﺪه ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد:
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﺪرن ﻧﺰدﻳﻚ دﻳﻮارﻫـﺎ ﻗـﺮار دارد ،ﭼﺮاﻏـﻲ
ﻣﺪرن اﻣﺎ ﻛﻬﻨﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ،دوﺗـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻃـﺮح ﻛﺎﻏـﺬي
دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎي داﺧﻞﺷﺎن ،ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ و
دوﺗﺎ ﻫﻮاﻛﺶ ﭘﺮهاي ﻣﺜﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒـﻮع .ﻫﻤـﻪ
ﻟﻮازم را ﻣﺜﻞ اﻳﻦﻛﻪ از دوره ﮔﺮدﻫﺎ و ﻳـﺎ از ﺑـﺎزار ﺳﻤـﺴﺎري
ﺧﺮﻳﺪهاﻧﺪ .ﺗﻮاﻟﺖ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪي آن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در
اﻳﻦﺟﺎ .و اﻣﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ :ﺣﺪاﻛﺜﺮ  25 × 30ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ
ﻣﺮﺑﻊ .آدم ﻛﺠﺎي اﻳﻦ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ،ﻛﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﺸﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺳﺎﻻد ﻣﻲﺧﻮرﻳﻢ ،ﮔﻞ ﻛﻠﻢ اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﭘﻨـﻴﺮ ،ﻛﻴـﻚ
ﺷﻜﻼﺗﻲ .ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ .ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺧﻮرده
ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺮاﻳﺘـﻮن ﻫﻤـﺎن ﻗـﺪر ﻣـﺸﻜﻞ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻛﺎﻏﺬ ﺗﻮي زﺑﺎﻟﻪداﻧﻲ.
ﮔﺰارشﻣﺎن را ﺗﺎ اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﻲ رﺳـﺎﻧﻴﻢ و ﺑـﺎ ﭘـﺴﺖ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ارﺳﺎل ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺳﺎكﻫﺎﻳﻤﺎن را آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴـﻢ،
و ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﭼﻴﺰي ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ  .23:05ﻗﻄﺎري ﮔﻴﺮ ﻣـﻲ آورﻳـﻢ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻟﻨـﺪن
ﻣﻲرود .ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻛﺜﻴﻒ و ﭘﺮ از آت و اﺷﻐﺎل اﺳﺖ .از ﭼﻴﺰﻫﺎي
دوراﻧﺪاﺧﺘﻨﻲ ﺻﻮرتﺑﺮداري ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﺳـﺎك ﻫـﺎي ﻣﻘﻮاﻳـﻲ،
ﻛﻴﺴﻪ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﭼﺮب ،اﻋﻼﻣﻴﻪﻫﺎ ،ﻇﺮوف ﻣﻘﻮاﻳـﻲ
ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﺷﻴﺮ و ﭘﻨﻴﺮ و  ...ﺑﻄﺮيﻫﺎي آب ،ﺷﺎه ﺑـﺎزار
ﺳﺎك ﺑﺎ ﺗﻪﻣﺎﻧﺪهﻫﺎي اﻧﻮاع ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻠﻴﻘﻪ و ﻫﺮ ﻛﺎري .روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺮﻣﻲدارﻳﻢ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ
و از آنﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؛ آﺧﻪ ﻣﺎ اﺧﺒﺎر ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﭘﺎره وﻗـﺖ
ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻮي واﮔﻦ ﻣﻲروﻧﺪ ،آنﺟﺎ را ﺗﺮ و ﺗﻤﻴﺰ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و
ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﻲﻛﺎر آن ﺟـﺎ ﻗـﺮار دارد
ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺣﻔﺮه ﺑﻲاﻧﺘﻬﺎي ﺳﻴﺎﻫﺶ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺷﺎﻳﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ روز ﺑﻪ
روز ﻛﺜﻴﻒﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .روﺑﺮوي ﻣﺎ دﺧﺘﺮﺟﻮاﻧـﻲ ﻧﺸـﺴﺘﻪ ﻛـﻪ
روي ﭘﺎﻳﺶ را ﺗﺘﻮ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻳﻲ اﻃﺮاف ﻗﻮزك ﭘـﺎ و
 5ﺗﺎي دﻳﮕﺮ دم اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ ـ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑـﺰرگ
اﺳﺖ ـ 8 ،ﺗﺎ اﻟﻨﮕﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ،دوﺗﺎ ﮔﺮدنﺑﻨﺪ و ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎي 6
ﺣﻠﻘﻪاي ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ وﺳﻂ ﻻﻟﻪ ﮔﻮﺷﺶ آوﻳﺰان اﺳﺖ.
در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺎ دو ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ اﻳﺴﺘﺎده اﻧﺪ .ﺷﻠﻮارﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻪ دارد
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از ﭘﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲ اﻓﺘـﺪ ،ﻣـﺎرك زﻳﺮﺷـﻠﻮاري ﻣﻌﺮوﻓـﻲ را ﺗﺒﻠﻴـﻎ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت  walkmanﺑﺎﻻي ﻛﻤـﺮ،
آن ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .ﻳﻚ آدم ﻋﺎﻗﻞ اﻳﻦ ﻛـﺎر را
دﻳﻮاﻧﮕﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﺎرك ﻟﺒﺎسﻫﺎي زﻳـﺮش
ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺜﻼ آن ﻫﺎ را ﭘِـﺮُو
ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻃﺮز ﻓﻜﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ آن ﻣﻌﺘـﺎد
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﺲ از  4ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮﻋﺖﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣـﻲ ﺷـﻮد.
ﻣﺒﺪأ :اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺗﺮﻟﻮ .ﻣﻘﺼﺪ :اﻳﺴﺘﮕﺎه وﻳﻜﺘﻮرﻳـﺎ .ﻫـﺸﺘﺎد روز
ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ .ﻋﺠﺐ دﻳﻮاﻧﮕﻲ!

ﺑﺎزي ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد
اﻳﻦ ﺗﻮپ و اﻳﻦ ﻣﻴﺪان
روز اول

 30دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻣﺪاد .ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه وﻳﻜﺘﻮرﻳـﺎ در ﻣﺮﻛـﺰ ﻟﻨـﺪن
ﻣﻲرﺳﻴﻢ .ﻗﻄﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ،ﺳـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ  5 :15از واﺗﺮﻟـﻮ
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،در آن ﺳﺎﻋﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻨـﻮز ﺑـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ.
اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﺑـﻮد ،ﺗـﺎ ﺑﻼﺧـﺮه ﻣـﺎ را دك ﻛﻨﻨـﺪ.
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ وﻗـﺖ را
ﺑﮕﺬراﻧﻴﻢ .آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺟﻪﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛـﻪ
در آنﺟﺎ ،ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﭘﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﺪت  15دﻗﻴﻘـﻪ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ  1ﺑﺎﻣﺪاد .اﻳﺴﺘﮕﺎه وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و
ﻣﺎ ﺗﻮي ﺧﻴﺎﺑﺎن در اﻃﺮاف ﭘﺮﺳﻪ ﻣﻲزﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻳـﻚ ﺟـﺎي
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ﺑﺎز ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ .دﻳﺮوز آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻄـﺎر را درﺳـﺖ ﮔـﻴﺮ آوردﻳـﻢ،
ﭼﻮن ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻟﻨﺪن ،ﺑﺪون آن ﻛـﻪ ﺟـﺎﻳﻲ را ﺑـﺮاي
رﻓﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺷﻮد .ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ
ﻳﻚ ﻛﺎﻓﻲﻧﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻣﺎن ﻣﻲﺧﻮرد ﻛـﻪ ﻧـﺎم آن “اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ
آﺳﺎن” اﺳﺖ ،و ﺗﺎ  6ﺻﺒﺢ ﻫﻢ ﺑﺎز اﺳﺖ .ﻋﺎﻟﻴﻪ!
ﻳﻚ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﺳﺎن دﻳﮕﺮي را ﻫﻢ در ﭘـﺎرﻳﺲ در ﻣﺤﻠـﻪ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻳﻢ .ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  100ﺗـﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗـﺮ
در دو درﺟﻪ و ﻳﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ .وﻗـﺘﻲ وارد آن ﺟـﺎ ﺷـﺪي ﺑـﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ورودي ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﻲ و ﻳﻚ ﻛـﺪ
درﻳﺎﻓﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ :ﻣﺮدم آن ﺟـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ ﻫـﺎ
ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮﻛﺠﺎي دﻧﻴﺎ ﻛـﻪ دﻟـﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﺣـﺮف
ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﭼﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﮔﻮش ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻏـﻴﺮه.
ﻗﻴﻤﺖاش ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻳﻜﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ﻫﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻧـﺎﻣﺶ ﻣﺜـﻞ
آنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣـﻮر ﻣـﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﺗﻌﻬـﺪاﺗﻲ را
اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ  Easy Rent a Carﻛﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ اﺟﺎره
ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻳﺎ  Easy Jetﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳـﻔﺮﻫﺎي ﻫﻮاﻳـﻲ و
ﺑﻠﻴﻂ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﮕـﻲ از ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻫـﺎي 11
ﺟﺪﻳﺪ و اﻗﺘﺼﺎديﺗﺮ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ .ﮔﻤـﺎن
11
ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
 .4 :15ﺑﺎ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺗﺮﻟﻮ ﻣﻲآﻳﻴﻢ .ﻣﺮدم ﺑـﺮاي
اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻤﺪانﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﺎر ﺻﻒ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ .از ﺳﺮ ﺗـﺎ ﺗـﻪ
راﻫﺮو ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎ آدم را ﭼﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﺑـﺎر
و ﺑﻨﻪ ﻣﺮدم ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤـﺎ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻳـﻚ ﻗﻄـﺎر
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ .ﺑﻠﻴﻂﻣﺎن را ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﻛﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و
ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
 .5 :15ﺑﺎ وﻗﺖﺷﻨﺎﺳﻲاي ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫـﺎ دارﻧـﺪ ]ﻗﻄـﺎر[
ﻳﻮرواﺳﺘﺎر از اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺗﺮﻟﻮ ﻟﻨﺪن راه ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ و آن ﺳـﻮت
ﺧﺮوج ﻋﻼﻣﺖ آﻏﺎز ﺳﻔﺮ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺑﺮدن ﺷـﺮط ،ﺑﺎﻳـﺪ 6
ﻧﻮاﻣﺒﺮ رأس ﺳﺎﻋﺖ  4 :15ﺻﺒﺢ اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑـﺎزي ﺷـﺮوع
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻲ ﺑﺨﻮاﺑﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻوﻗﺖ آدم ﻧﻤﻲ داﻧﺪ ﭼﻪ وﻗـﺖ در
ﻛﻮﭘﻪ ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻠﻴـﻂ ﺷـﻤﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻨـﺪ .ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﻋـﺎدت
ﻣﺘﺼﺪي ﻗﻄﺎر ـ ﺗﺮورﻳﺴﺖﻫـﺎي ﺧـﻮاب و اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ــ ﺑـﺎ
ﺑﻲرﺣﻤﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻴﺪار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ،
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬﻴﺞ ،ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﻣـﺎﺟﺮاي
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ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ،و ﻳﺎ روﻳﺎي ﻳﻚ ﺗﺮور ﭘﺮدﻟﻬﺮه و اﺿﻄﺮاب را ﺧـﺮاب
ﻛﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦﺟﺎ ﻗﻀﻴﻪ ﻃﻮر دﻳﮕﺮي اﺳﺖ؛ وﻗـﺘﻲ ﺗـﻮي ﻛﻮﭘـﻪ
ﻣﻲروي دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻴـﻦ آراﻣـﺶ دﻫﻨـﺪه
اﺳﺖ.
 .9 :38ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﻲرﺳﻴﻢ .ﻳﻚ ﺳـﺎﻋﺖ را از
دﺳﺖ دادﻳﻢ و ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از راﻫـﺮوي ﻗﻄـﺎر.
ﭘﺎرﻳﺲ ﺷﻬﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﻫﺎ ،ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺑﻲﻏﻞ و ﻏﺶ ،ﺷـﻬﺮ
ﺑﺮج اﻳﻔﻞ و ﺟﻴﺐﺑﺮﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻴﺎده ﺷﺪن زﻧـﮓ اﻋـﻼم
ﻫﺸﺪار “ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻠﻴﻂﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ” ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﺑـﻪ
ﮔﻮش ﻣﻲرﺳﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮي ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎﻳﻲ را در اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ،
ﻣﻮزهﻫﺎ و در ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ.
در واﻗــﻊ ،ﭘــﺴﺮﺑﭽﻪ اي ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺗﻮرﻳــﺴﺖ در ﺣــﺎل
ﻧﮕﺎهﻛﺮدن ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ ،ﺗﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻒ را ﺳﻮراخ ﻛﺮده ﺑـﻮد.
ﻣﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﻲ
ﺟﻠﻮي ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺎ دو دﺳـﺖ
ﻛﻴﻒاش را ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻲﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .ﻣﮕﻪ ﻗﻴﺎﻓﻪﻫﺎي ﻣﺎ اوﻧﺠﻮري
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻳﺎد؟
وﻗﺘﻲ ﺧﺒﺮ ﺳﻴﻞ وﺣـﺸﺘﻨﺎﻛﻲ را در اروﭘـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي در
12
اﺻﻞ ﻳﻌﻨﻲ در ﭘﺮاگ و ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺻـﺒﺢ
12
ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﺮﺳﻴﻢ ،ﺗﻮي روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺪ ﻋﻠـﻢ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﭘﺎرﻳﺲ ﻫﻢ ﺑﺎران ﻣﻲﺑﺎرد .ﺷﻬﺮ ﻧﻮر ﺗﺎرﻳﻚ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻣﻲروﻳﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗـﻮي ﺻـﻒ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣـﺎ ﺧـﺼﺎﻳﺺ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﭼﻬـﺮه ﻫـﺎﻳﻲ را
ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي روﺳﻴﻪ ،ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن و ﻛﻤﻲ ﻫﻢ در
ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑـﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧـﻲ
ﻣﺎ را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺎ وﻳﺰا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ دﻫـﺪ.
او ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﻳﺒﺎ اﺳﺖ .از دﻳﺪار دوﺑﺎره او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ.
ــ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ وارد ﻛﺸﻮر ﺷﻮﻳﺪ
و ﻧﻬﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮر را ﺗﺮك ﻛﻨﻴﺪ .ﻓﻘﻂ  72ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺎزه دارﻳـﺪ
ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪ؟
ــ ﻛﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺑﻮد .ﻣﺘﺸﻜﺮﻳﻢ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺰﻳﺰ.
ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ او ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺮد.
ﭘﺎﺳﻪ ﭘﺎرﺗﻮ )ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر و دﺳـﺘﻴﺎر ﻓﻴﻠﻴـﺲ ﻓـﻮگ  .م( از ﻋﺠﻠـﻪ
ﻛﺮدن در ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﺎﻛﻲ ﺑﻮد .ﭼﻮن او ﭘﺎرﻳﺲ را ﻓﻘـﻂ
از ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ از ﺳـﺎﻋﺖ  7ﺗـﺎ  8ﺻـﺒﺢ ﺗﻮاﻧـﺴﺖ
ﺑﺒﻴﻨﺪ .و ﻣﺎ واﻗﻌﺎ اﻣﺮوز ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢﺗﺮ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳـﺪ
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ﺑﺎ درﻳﻎ و ﺗﺎﺳﻒ از ﭘﺎرﻳﺲ ﻋﺒﻮر ﻛﺮد و ﻧﺘﻮان از ﺟـﺬاﺑﻴﺖ اش
ﻟﺬت ﺑﺮد .وﻗﺖ ﻏﺬاﺧﻮردن ﻣﻲرﺳﺪ ،ﻣﺎ از آﮔﻬﻲ روي دﻳـﻮار
ﻛﻪ ﻣﻨﻈﺮهاي از ﺻﻮﻣﻌﻪي ﭼﻴﻨﻲ ﺷﺎﺋﻮﻟﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ
ﻋﻜﺲ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ .ورزش رزﻣﻲ ﻛﻮﻧﮓ ﻓﻮ در آنﺟﺎ اﺑﺪاع ﺷﺪ.
ﺷﺎﺋﻮﻟﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻴﺶﺗﺮ از آنﻛﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزدﻳـﺪ
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان از آن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻮلﺳـﺎزي ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
اﻳﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن از آن
ﺑﺎزدﻳﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
 .13 :30ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻴﺦ ،ﺷﻬﺮ ﺿـﻴﺎﻓﺖ
آﺑﺠﻮ و ﻣﺎﺷﻴﻦ  BMWﻣﻲ روﻳﻢ .اﻳﻦ ﺷـﻬﺮ در ﻣـﺴﻴﺮ ﻳـﻚ
ﺟﺎده ﻧﻤﻚ زار ﻛﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ از اﺗـﺮﻳﺶ ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴـﻚ
ﻣﻲرﻓﺘﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺟـﺎده اﺑﺮﻳـﺸﻢ
ﻣﻲروﻳﻢ .از راﻫﻲ ﺑﻪ راﻫﻲ دﻳﮕﺮ .ﻣﺎ اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑـﺎ
ژول ورن ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎنﻣﺎن را ﻣﻲﺷﻜﻨﻴﻢ و از ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛـﺖ
او ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ :او از اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ رﻓﺖ و وﻗﺘﻲ در
ﻟﻨﺪن ﺑﻮد ﻫﻤﻪ درﺑﺎره ﺳﻔﺮ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑـﻪ
ﺷــﺮط ﺑﻨــﺪي ﺳــﻨﮕﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮدﻧــﺪ ﻛــﻪ اﻳــﻦ اﻟﺒﺘــﻪ ﻋــﺎدت
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎﺳﺖ.
ﻗﺼﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را دارﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ اي ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻗﺎﻳﻊ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﺮط ﺑﻨﺪي ﻗﺎﺑﻞ ذﻛـﺮي .ﺑـﺎ اﻣﻴـﺪ ﺑـﻪ
اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦﭼﻴﺰﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ژول ورن
ژول ﮔﺎﺑﺮﻳﻞ ورن ﺑﻪ ﺳﺎل  1828در ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻧﺘﺲ ﺑﻪ دﻧﻴـﺎ
آﻣﺪ .ﻇﺎﻫﺮا او ﺑﻪ ﺣـﻮادث ﺗﻤﺎﻳـﻞ و ﻋﻼﻗـﻪ داﺷـﺖ ،ﭼـﻮن
زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﻮان ﺑﻮد در ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪ ﺗـﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨـﺪ ﺑـﺮود ،وﻟـﻲ او را ﭘﻴـﺪا ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .او ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮرژوا و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷـﺖ
و ﭘﺪرش او را ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ـ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﻣﺎ اﻻن در آن ﻫـﺴﺘﻴﻢ ـ
ﻓﺮﺳــﺘﺎد ،ﺗــﺎ در رﺷــﺘﻪ ي ﺣﻘــﻮق ﺗﺤــﺼﻴﻞ ﻛﻨــﺪ .ﻟﻴﻜــﻦ در
Sejnaﭘﺎﻳﺘﺨﺖ آن زﻣﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗĤﺗﺮ ﺗﻮﺟـﻪ او را ﺑـﻪ ﺧـﻮد
ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺖ .در ﺳﺎل  1850او اوﻟﻴﻦ اﺛﺮ ﺧـﻮد را ﻣﻨﺘـﺸﺮ
ﻛﺮد ،ﭘﺪرش از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ رﻧﺠﻴﺪ ،ﭘـﺴﺮ ﻧﻤـﻲ ﺧﻮاﺳـﺖ رﺷـﺘﻪ
ﺣﻘﻮق را اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﭘﺪر ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ او داده
ﺑﻮد ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ژول ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﻲ آن
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ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻛﻤﺪي ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ زﻧﺪﮔـﻲ
را ﺳﭙﺮي ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳـﺎدي را در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي
ﭘﺎرﻳﺲ ﺻﺮف ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻠﻮم در رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي زﻣﻴـﻦ ﺷﻨﺎﺳـﻲ،
ﻛﻴﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺶ و رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،و ﻋﻠﻮم دﻳﮕـﺮ ﻧﻤـﻮد،
اوﻟﻴﻦ رﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻛـﺮد 5“ ،ﻫﻔﺘـﻪ در ﺑـﺎﻟﻮن” ﻛـﻪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺰرﮔﻲ را در ﺑﺮ داﺷﺖ.

ﺑﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲﭘﺮﺳـﺪ :ﺟـﺎ ﻫـﺴﺖ؟ ﻣـﺎ ﺗﺎﻳﻴـﺪ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ وﻟﻲ ﺣﻀﻮر او وﺿـﻌﻴﺖ ﺟﺎﻫـﺎ را در ﻛﻮﭘـﻪ ﺑﺮﻫـﻢ
ﻣﻲزﻧﺪ .ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .دﺧﺘﺮ اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎﻳﻲ در ﺟـﺎي
ﺧﻮدش ﻣﺜﻞ ﻣﺎر ،ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﻣﻲآﻳﺪ و وول ﻣﻲ ﺧﻮرد .ﻣـﺴﺎﻓﺮ
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻲﺣﺮف ،ﻣﺮض ﺳﻜﻮت ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣـﺎ ﺳـﺮاﻳﺖ
ﻣﻲدﻫﺪ .ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻗﻠﺐﻫﺎ آرام ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻫﻤـﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻓﺮو ﻣﻲروﻧﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﺎﻟﻴﻒ آﺛﺎري ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨﺎوﻳـﻦ
آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ “ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﻤـﺎق زﻣﻴـﻦ” 20“ ،ﻫـﺰار

ﻛﻠﻲ آب در ﺑﻮداﭘﺴﺖ

ﻓﺮﺳﻨﮓ زﻳﺮ درﻳﺎ” ،و اﺛﺮي ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از آن دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ

روز دوم

ﺳﻔﺮ زدﻳﻢ “دور دﻧﻴﺎ در  80روز” .در اﻧﺪك ﻣﺪﺗﻲ او ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ

 .7 :05ﻣﺘﺼﺪي ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻛﻪ اﺗﺮﻳﺸﻲ اﺳﺖ ﻣﺎ را
از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 .7 :15ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺘﺼﺪيﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺠﺎر اﺳـﺖ اﻋـﻼم
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ از اروﭘﺎي ﻣﺘﺤﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻳﻢ .اﻳﻦ ﺟﺎ دﻳﮕﺮ ﻣـﺮز
اﺳﺖ و ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد.

ﺷﺪ و در ﺳﺎل  1876ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺎره اروﭘـﺎ
را ﺑﮕﺮدد ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻴﺲ ﻓﻮگ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ.
ژول ورن ﻳﻚ ﮔﻤﺎﻧﻪزن ﺷﺪه ﺑﻮد .در روزﻫﺎي آﺧـﺮ ﻋﻤـﺮ
ﺧﻮد ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ .در  1903در ﺷـﻬﺮ
آﻣﻴﻨﺲ  Amiensﺟﺎﻳﻲﻛﻪ او اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،ﻛﻠﻮپ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ

اداﻣﻪ دارد

ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﻳﺪ .او ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻗـﻮل داد
رﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در آن ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ زﺑﺎن را ﺷﺮح دﻫـﺪ.

13

اﻣﺎ ﻣﺮگ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ او ﻧﺪاد ﺗﺎ ﻛﺘﺎب “ﺳﻔﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ”

13

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

ﻣﻮﺳﺴﻪي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان

روﺷﻦﺑﻴﻨﻲ او درﺑﺎره آﻳﻨﺪه و ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮﻃﻲ را ﻛـﻪ او در
آﺛﺎرش درﺑﺎرهي ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮد ﻣـﻲ داد ،وي را
ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن در دو
ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ .آﺛﺎر او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ
زﺑﺎنﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﻧﻴﺰ در آﺛﺎر ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﺧﻮد از
وي اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻣـﺪد ﭘﺎﻳـﺪاري ،ﻗـﺪرت ﺗـﺼﻮر و
ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ ﺷﻜﺎﻓﻲ در راه ]زﻧﺪﮔﻲ[ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.

وارد ﻛﻮﭘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ .دﺧـﺘﺮ ﺟﻮاﻧـﻲ ﺟـﺎي ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻲ زود ﺟﺎﻳﺶ را ﻋﻮض ﻣﻲﻛﻨﺪ .او اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳـﻲ
و اﻫﻞ رم اﺳﺖ و در ﺳﺮاﺳـﺮ اروﭘـﺎ ﻃـﻲ  15روز ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﺮخ ﻣﻲزﻧﺪ .ﻛﺴﻲ دﻳﮕﺮي وارد ﻛﻮﭘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷـﻮد6 .
ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮاﺑﻴﺪن و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﻃﻮل ﺷـﺐ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در و ﭘﻨﺠﺮه ﻫـﺎ را ﺑـﺮاي اﺟﺘﻨـﺎب از زل زدن
دﻳﮕﺮان ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﻣﻲﺑﻨﺪﻳﻢ .ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻛﻮﭘﻪ را

ﻫﻤﻪي ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و دوﺳﺘﺪاران
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ!

 ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان
ﺷﻮﻳﺪ!
www.espero.ir
Printempo 2012
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ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان رو ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ!
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ﻛﻤﺒﻮد ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ درﺑﺎره اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﻮاره ﺣﺲ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﺗﻼش ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮده و در اﻳﻦ
راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻣﺪت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن در ﻛﻨﺎر ﺗﻌﺪادي
وﺑﻼگ وﻇﻴﻔﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻳﻚ
ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،اﺧﺒﺎر ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮي در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه و اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮي از
وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .آدرس ﺳﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻤﻠﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ و اراﺋﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻋﻤﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻃﺮح رﻳﺰي و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
 www.espero.irﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻟﻮﮔﻮي اﻧﺠﻤﻦ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳــﻲ اﻧﺠﻤﻦ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻳــﺪ ﻛﻪ آدرس آن ﻧﻴﺰ
 www.espero.ir/faﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ارﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻬﺖ درج در
ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ آدرس  info@espero.irراﻳﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ.
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Pajam-e Sabzandiŝan (Mesaĝo de Verdpensuloj)
ISSN 1728-6174

IRANA ESPERANTISTO estas kultura kaj
sendependa sezon-revuo internacia.

Kovrilo:
Datreveno de Esperanto Libro

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.

Enhavo:
Persa kovrilo:
Printempo la komenco

 Mesaĝo de IREA-Prezidanto, Keyhan Sayadpour
 Minimalismo en Arkitekturo kaj Desegnado: Omid

Rohanian

15

 La projekto 125

15

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

Sayadpour
 IREA malfermas fenestreton al … : Hamzeh Shafii

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 kulturtemaj 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.
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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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Mesaĝo de IREA-prezidanto

16
Karaj samlandaj samideanoj!

16

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

Printempo 2012
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Minimalismo
en

Arkitekturo kaj Desegnado
Omid Rohanian

17
17

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
Printempo 2012

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.
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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”.

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 malesprimplenan.

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.

Konstruaĵo minimumisma

De Jackson Pollack

La virino,
De Wilhelm Kooning

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

Skulptaĵo farita pere de
lumtuboj

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.
Printempo 2012
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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

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.

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.
19
19

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.
Printempo 2012

*************
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
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La Projekto 125 estas la projekto por festi la 125an 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/2011-1020_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
Printempo 2012
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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
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La Originala nomo de la franca filmo:
La fabela Destino de Amelie Poulain

Mahmud Mirbozogi

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).
Amelie: komedi-romantika franca filmo
(2001)
Direktoro: Jean Pierre Jeunt
Film-skribo: Jean Pierre Jeunt, Guillume
Laurant

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.

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 ...

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

Printempo 2012

“Kial?”
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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.

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).”

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.

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.

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 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.
Printempo 2012
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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:

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).

Faras venĝajn faraĵojn rilate al la
fruktisto, por helpi lian disĉiplon.
23
23

Surbendigas novajn okazaĵojn
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

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

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.")
Printempo 2012

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.

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.

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.

Genro

24

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.

24

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

Komenca dato: May 25, 2001
Direktoro: Jean-Pierre Jeunet
DVD dato: julio 16, 2002
Muziko: Yann Tiersen
Kinematografio: Bruno Delbonnel

Printempo 2012
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IREA malfermas fenestreton al sia nesto en
Interreto!
Hamzeh Shafii
25
25

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 lernmaterialo. 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.

Printempo 2012
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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

26
26

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.“

 ﭘﺪر ﺑﻪ ﻛﺮاﻫﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎر درو ﻧﻈﺮ، ﺑﺎري.ﻣﻠﻚ زادهاي را ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮد و ﺣﻘﻴﺮ و دﻳﮕﺮ ﺑﺮادران ﺑﻠﻨﺪ وﺧﻮب روي
 ﻧﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ. اى ﭘﺪر ﻛﻮﺗﺎه ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻧﺎدان ﺑﻠﻨﺪ: ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ و اﺳﺘﻴﺼﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي آورد و ﮔﻔﺖ.ﻣﻲ ﻛﺮد
. اﻟﺸﺎة ﻧﻈﻴﻔـﺔ واﻟﻔﻴﻞ ﺟﻴﻔـﺔ.ﺑﻪﻗﻴﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ
Sinaj’(1) estas la plej malalta tera mont’

اﻗﻞ ﺟﺒﺎل اﻻرض ﻃﻮر واﻧﻪ

Sed ĝi estas la plej valora ĉe Dio

ﻻ ﻋﻈﻢ ﻋﻨﺪاﷲ ﻗﺪرا وﻣﻨﺰﻻ

Ĉu vi aŭdis pri maldikulo logika

آن ﺷﻨﻴﺪى ﻛﻪ ﻻﻏﺮى داﻧﺎ

Kiu iam diris al stultulo dika:

 ﺑﻪ اﺑﻠﻬﻲ ﻓﺮﺑﻪ،ﮔﻔﺖ ﺑﺎرى

“Unu araba ĉeval’, kvankam malgranda,
Ol stalo da azen’ estas pli efika.“

اﺳﺐ ﺗﺎزى وﮔﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد
ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻃﻮﻳﻠـﻪ ﺧﺮ ﺑﻪ
Printempo 2012
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La patro ridis, la korteganoj admiris, kaj la fratoj sopiris.

.ﭘﺪر ﺑﺨﻨﺪﻳﺪ و ارﻛﺎن دوﻟﺖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻧﺪ و ﺑﺮادران ﺑﻪﺟﺎن رﻧﺠﻴﺪﻧﺪ
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

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

27

“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,

 ﺑﻪﺧﻮن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎزي ﻣﻲﻛﻨﺪ،ﻛﺎﻧﻜﻪ ﺟﻨﮓ آرد

Sed rezignanto, pri l’ armea sango.”

روز ﻣﻴﺪان واﻧﻜﻪ ﺑﮕﺮﻳـــﺰد ﺑﻪﺧﻮن ﻟﺸـﮕﺮي

27

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
“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

اﺳﺐ ﻻﻏﺮ ﻣﻴﺎن ﺑﻪﻛﺎر آﻳــــﺪ

Maldikan ĉevalon, nek dikan bovon.“

 ﻧﻪ ﮔﺎو ﭘـﺮواري،روز ﻣﻴـــﺪان

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.آورده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮد و اﻳﻨﺎن اﻧﺪك
. ﺳﻮاران را ﺑﻪﮔﻔﺘﻦ او ﺗﻬﻮر زﻳﺎدت ﮔﺸﺖ و ﺑﻪﻳﻜﺒﺎر ﺣﻤﻠﻪ آوردﻧﺪ.ﺟﺎﻣﻪ زﻧﺎن ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ
Printempo 2012
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 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
Neniu sub la guf-ombron venas

ﻛـﺲ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺑﻪزﻳﺮ ﺳﺎﻳــﻪ ﺑـﻮم

Krom se l’ mondo je Homa(3) malplenas.

ور ﻫﻤﺎي از ﺟﻬﺎن ﺷﻮد ﻣﻌﺪوم

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 ﺑﻼد ﺣﺼﻪ ﻣﻌﻴﻦ. ﺑﺮادراﻧﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ واﺟﺐ ﺑﺪاد.ﭘﺪر را از اﻳﻦ ﺣﺎل آﮔﻬﻲ دادﻧﺪ
. ﻛﻪ ده دروﻳﺶ در ﮔﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺴﺒﻨﺪ و دو ﭘﺎدﺷﺎه در اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﮕﻨﺠﻨﺪ، ﺗﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﻧﺰاع ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ،ﻛﺮد
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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Fin-Notoj:
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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.
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Nomo:
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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 tutmonde 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 mezklasa urbano kiu planas eksedziĝi. La filmo,
prezentita en Irano kun la titolo "Nader kaj
Simin-a Disiĝo", gajnis premion ankaŭ en
29

kvin kategorioj en “Fajr festivalo”, inkluzive de
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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

Printempo 2012

1391 ﺑﻬﺎر

Irana Esperanto-Asocio

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

30

125 estas la projekto por festi la 125-an
datrevenon de la apero de la Unua Libro
de Esperanto en 1887
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