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به نقل از اين مجله درج شـده است به نشاني اينترنتي مجله ارسال
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بازگردان :سيمين عمراني
همایش ویژه روز “کتاب اسپرانتو” و گرامیداشت “شصتمین سالگرد
قطعنامه یونسکو در پشتیبانی از اسپرانتو”

همان گونه كه مطلع هستيد ،اسپرانتو زباني آسان و كامل برای برقراری
ارتباطات بين المللي و پيشبرد صلح جهاني است .اين زبان كه در سال 7881
توسط دكتر زامنهوف به جامعه بشری عرضه شد ،در طول چندين دهه گذشته
پيشرفت چشمگيری داشته است .امروزه با وجود شبکه گسترده اينترنت ،زبان
اسپرانتو وارد دوره ای از رشد سريع شده و در واقع هم اكنون جزو سي زبان
برتر ويکي پديا است .اسپرانتو به افراد همه كشورهای جهان و با هر زبان
مادری ،امکان ابراز وجود در عرصه بين المللي با عدالت كامل زباني در سطح
يکسان با ساير افراد در سراسر جهان فراهم مي آورد .بنابراين وقت آن رسيده
است كه ما نيز به طور عميق تری به اسپرانتو پرداخته و قدم در اين راه جديد
برای تفاهم جهاني و صلح و دوستي همگاني بگذاريم.
به مناسبت شصتمين سالگرد صدور نخستين قطعنامه يونسکو در دهم دسامبر
سال  7591در حمايت از زبان اسپرانتو و همچنين به مناسبت سالروز تولد دكتر
زامنهوف كه همه ساله تحت عنوان “روز كتاب اسپرانتو” گرامي داشته ميشود،
همايشي تدارک ديده شده است.
اين همايش در تاريخ پنجشنبه  71ديماه  7151از ساعت  79الي  71در سرای
محله شکوفه جنوبي واقع در عبدل آباد ،بلوار شکوفه ،انتهای خيابان بخشايش
جنوبي برگزار ميگردد.
برنامه های اين همايش شامل معرفي زبان اسپرانتو ،معرفي قطعنامه يونسکو و
پرسش و پاسخ خواهد بود .ضمنا در صورت استقبال داوطلبان فراگيری زبان
اسپرانتو در سطح منطقه ،جهت برگزاری كالسهای اموزشي در اين سرای
محله اقدام خواهد شد.
برگزاری اين همايش را به اطالع دوستان و ساير عالقه مندان رسانيده و با
مشاركت فعال خودتان ،ساعاتي پربار و مفيد را در اين روز رقم بزنيد .حضور در
همايش برای همگان آزاد است.
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برگی از

دفترچهی خاطرات ایران ـ اولین کنگرهی ملی
اسپرانتوی ایران

نوشتهی تاهیرا ماساکو
بازگردان :بهجت ممدوحی

جنبش اسـپرانتو در ايـران قدمـت
بــــسياری دارد .در ســــال 7571
كالس های اسپرانتو در ايـران برگـزار
مــي شــد .در ســال  7551انجمــن
اسپرانتوی ايران ( )IREAتأسيس شد
و در سال  7009بـه انجمـن جهانـي
اسپرانتو ( )UEAپيوست .فصلنامه ی
اسپرانتوی ايران تحـت عنـوان “پيـام
سبزانديشان” يا اسپرانتيستِ ايرانـــي
( ،)Irana Esperantistoيازده سـال
اســت كــه منتــشر مــي شــود .آدرس
وب سايت انجمن اسـپرانتوی ايـــران
( )www.espero.irاســـت .اوليـــن
كنگره ی اسپرانتوی ايران كه از چهارم
تا ششم فروردين  7151در هتل شـهر
تهران با موضوع “اسپرانتو زبان ايده و
آرمان” برگزار شد ،اسپرانتيـست هـای
دور از پايتخــت را بــه اســپرانتودانان
تهران پيونـد داد .از ژاپـن كوباياشـي
ماسايوكي ،ماميا ميدوری و من در اين
همايش شركت كرديم .سـاييتو تومـه
هم از نظـر معنـوی بـه ايـن كنگـره
پيوســت (مبلــش شــركت در آن را
بــه منظــور پــشتيباني از همــايش و
برگزاری پرداخت ،هرچند نمي توانست
بهصورت فيزيکي در آن شركت كنـد).
خـبر ايـن پيوســتن معنـوی را آقــای
مهندس شفيعي ـ كسي كـه از ايـران
برای شـركت در صـدمين كنگـره ی
اسپرانتوی ژاپن در سال  7071دعـوت
شده بود ـ به ما داد.

 22مارس (دوم فروردین)
من و ماميا با سه ساعت تأخير بـه
فرودگــاه بيــن المللــي امــام خمينــي
رسيديم ولي مهندس شفيعي به اتفـا
همسر و دو دختر خـود بـا شـکيبايي
فراوان در فرودگـاه منتظـر مـا مانـده
بودنـد .فاصــله ی فرودگـاه تــا مــنزل
ايشان بسيار زياد بود به طوری كه بـا
ماشــين ايــشان زمــان زيــادی در راه
بــوديم .در ايــام تعطيــل ســال نــوی
ايراني ،از بيستم تا بيست و دوم مارس
مردم با خويشاوندان خود ديد و بازديد
ميكننـد .پـدر و مـادر همـسر آقـای
شفيعي ،خانواده او و ما را برای صـرف
شام دعوت كردند .شـب را در مـنزل
آقای شفيعي مانديم ولي ايشان بـرای
استقبال از ساير اعضای كنگره ،كـه از
كشورهای ديگر ميآمدند ،به فرودگـاه
بازگشت.
 21مارس ( 1فروردین)
صبحانه را مهندس شـفيعي آمـاده
كرد .شفقت و دل سـوزی ايرانيـان در
مــورد موضــوعات خــانوادگي واقعــا
تعجب برانگيز اسـت .او دوبـاره بـرای
استقبال از لي جونگكي بـه فرودگـاه
برگشت .سپس ما را به محل انجمـن
اسپرانتوی ايران راهنمـايي كـرد  .مـا
كمي به كميته ی محلـي همـايش در
مورد كارت های كنگره كمک كـرديم.
در خانــه ،اقــوام ديگــری از همــسر
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مهندس شفيعي مهمان بودند ،شـام را
با ما صرف كردند و خوابيدنـد .مـن و
ماميــا در اتــا دخترهــا خوابيــديم و
دخترهــا در اتــا پــدر و مادرشــان
خوابيدنــد .مهمــان نــوازی ايرانيــان
شايـــسته ی توجـــه اســـت .تعـــداد
مهمان های ناخوانده هرچه باشد ،اصال
برایشان مهم نيست.
 22مارس ( 2فروردین)
مهندس شفيعي نـزد اسپرانتيـست
ديگری رفت كه آقای لـي مهمـان او
بود .بعد از صرف ناهار به اتفا آقـای
لي ،همراه ايشان با تاكسي بـه محـل
كنگره رفتيم .وی بار ديگر هـم بـرای
اسـتقبال از اعـضای همـايش كـه از
كشورهای ديگر ميآمدند ،به فرودگـاه
رفت .اين امر كه او به عنـوان رييـس
كميتهی محلي همايش ،ايـن طـور بـا
آرامش به همه كمک مـي كـرد ،مـرا
واقعــا شــگفت زده كــرد .در ژاپــن
غيرقابلتصور است كـه خـودِ رييـس،
بهعنوان راهنما ،مهماندار و بانک بـه
همــه كمــک كنــد (ايــشان د ر و
يوروهــای مــا را بــه پــول ايرانــي و
برعکس تبديل مي كرد) و عـالوه بـر
انجــام كارهــای كنگــره ،راهنمــای
توريستي ما نيز باشد.
كنگره با  701عـضو از  5كـشور
( اسـتراليا ،دانمـارک ،فرانـسه ،عـرا ،
ايران ،ژاپن ،كره ،هلند و تركيـه) ،و از
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هفت استان ايران شروع شد ولـي بـه
خاطر افرادی كه به دليل مشکل ويـزا
نيامده بودند ،و يا به طـور معنـوی بـه
همـــايش پيوســـته بودنـــد ،تعـــداد
شركت كنندگان با آمار رسـمي ماايـر
بود .متأسفم كه دوستان ايرانـي مـن،
رضا خيرخواه از تايوان و رضا ترابي از
آلمان در كنگره حضور پيدا نکردند.
ساعت  79:00باجه های كنگـره و
كتاب فروشي شروع به كـار كردنـد و
ساعت  79:10مراسـم قرايـت قـرآن،
سرود ملي ،سالم و خوش آمـدگويي و
خواندن پيام های سالمِ دريافـت شـده
توسط دكتر كيهان صـيادپور ،رياسـت
انجمن اسپرانتوی ايران ،انجـام شـد.
ســپس مراســم ســالم نماينــدگان
انجمن های ساير كشورها (كه به علت
تاخير شيراكاوا ،من پيام رييس انجمن
اســپرانتوی ژاپــن ،آقــای ســوزوكي
كه ييچـيرو ،را خوانـدم) ،سـالم هـای
باشگاههای منطقهای اسپرانتو و پخش
سرود اميد (سـرود اسـپرانتو) قـسمت
بعدی برنامه بود
ســاعت  71:10هيــات رييــسه ی
انجمن اسپرانتو ايران راجع به جنبـش
اسپرانتو گـزارش داد  .نايـب رييـس و
خزانهدار ،آقای مهندس شفيعي ،راجـع
به امـور مـالي و وب سـايت انجمـن
گــزارش داد .آقــای دكــتر صــيادپور،
رييـس انجمـن اسـپرانتوی ايـران در
مورد اقدام برای خانه ی اسـپرانتو بـه
عنوان دفتر انجمن اسـپرانتوی ايـران،
دوره های آموزشي اسـپرانتو ،مجلـه ی
ن اسـپرانتو
پيام سبزانديـشان ،مـاراتو ِ
(جلــسات  1ســاعته شــامل خوانــدن،
ترجمـــه كـــردن ،صـــحبت كـــردن،
گوش كردن ،گشت و گذار در اينترنت،
پرداختن به ويکيپديای اسپرانتو ،مـرورِ
قواعد دستوری و تماشـای فيلـم بـه
زبان اسپرانتو) صحبت كرد.
ساعت  71:00استراحت ،پـذيرايي،
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خريد كتاب و ثبتنام اعضای جديـد و
ساعت  71:10برنامهی هنری ،شـامل
پنج نمايش كوتـاه كمـدی راجـع بـه
مشکل زبان ،موسـيقي سـنتي ،تئاتـر
عروسکي راجـع بـه دكـتر زامنهـوف
(خــالق زبــان اســپرانتو) و اجــرای
موسيقي با دف.
ساعت  78:10برنامه عصر آشنايي
بود كه همـراه بـا ارايـه ی تـصويری
توسط يک هـم انـديش فرانـسوی در
مــورد بولونــي-ســور-مِــر و ليــل ،دو
شهری كـه محـل اوليـن و صـدمين
كنگره ی جهاني اسـپرانتو در فرانـسه
بودند ،حراج (حراج اجناس اسپرانتويي
كه برحسب يورو توسط من انجام شـد
و هم انديشان ايراني كمک كردنـد تـا
پول ايراني كه ريال و تومان اسـت ،و
تعــداد زيــادی صــفر دارد ،از بيــن
حاضران خريدار جمعآوری شـود .مـن
نميدانم چقدر فروخته شد ،ولـي كـل
آن را به انجمن اسپرانتوی ايران اهداء
كردم) ،و صحبت آزاد بر روی صـحنه.
سخنراني برنامه ريزی شـده ی مـن در
مــورد هــنر بــسته بنــدی ژاپنــي
( )Huroŝikiبه علـت كمبـود وقـت
انجام نشد و  10بسته ای كه بـه ايـن
منظور آورده بودم ،بالاسـتفاده مانـد و
ساعت  70:00هم موقع صرف شام در
هتل محل كنگره بود.
 22مــارس (پنــف فــروردین):
ساعت  5صـرف چـای و قهـوه و
ســاعت  5:10ســخنراني آقــای لــي
جونگ كي تحت عنوان “ازدياد مراكـز
اسپرانتو در سراسر دنيا بـرای افزايـش
تعــداد اسپرانتيــست هــا” بــر اســاس
تجربيات شخصي ايشان در طـول 71
سال گذشته و برگـزاری  711دوره ی
آموزشي اسپرانتو.
ساعت  70:10سخنراني مهنـدس
احمد رضا ممدوحي نايبرييس انجمن
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اســپرانتوی ايــران و ســرنماينده ی
سازمان جهـاني اسـپرانتو ( )UEAدر
ايران تحت عنوان “ايران و اسپرانتو”.
ساعت  77:79آقای اميد روحانيـان
بـه عنـوان عـضو ايرانـي كميــسيون
آسيايي نهـضت اسـپرانتو ()KAEM
ضمن صحبت های خود چنين گاليـه
كــرد كــه ســامانه ی اينترنــتي ايــن
كميسيون برای بحث كردن بين اعضا
آن كارايي كافي را نـدارد و نيـاز بـه
گزارشات ماهيانه ميان آنها اسـت او
پيــشنهاد كــرد كــه ايــن ســازمان از
كنگره ی اسپرانتوی ايـران پـشتيباني
كند .آقای سـو گيلـسو ،عـضو سـابق
هيات رييسه ی سازمان جهاني اسپرانتو،
و مؤسس كميسيون آسـيايي نهـضت
اسپرانتو و آقای لي جونگكـي ،عـضو
هيات رييسه ی سازمان جهاني اسپرانتو
و همچنين رييـس سـابق كميـسيون
آســيايي نهــضت اســپرانتو ،پيــشنهاد
كردند كه آقای روحانيان خود رياسـت
اين كميسيون را بر عهده گيرد.
من به كـساني كـه از كميـسيون
آســيايي نهــضت اســپرانتو اطالعــي
نداشتند 70 ،جلد از شماره هـای  87و
 17نشريه ی “اسپرانتو در آسـيا” را -
كه از طـرف موسـسه اسـپرانتو ژاپـن
( )JEIهديه داده شده بـود  -تقديـم
كردم ،و بـه آقـای روحانيـان توصـيه
كردم كـه پيـشنهادات و موضـوعات
مورد عالقهی خود را نه تنها بـه دبيـر
كــل  ،KAEMآقــای چيمدتــسرن
اِنکي ،بلکه همچنين به طور هم زمـان
به همهی يازده عضو هيـات رييـسه ی
اين سازمان بنويسد .ماميا بـه جوانـان
ايراني پيشنهاد كـرد كـه بـا اعـضای
مؤسسه ی اسپرانتوی ژاپـن ارتبـاو و
دوستي برقرار كنند ،و نـشريه ی آن
مؤسسه را در بين ايشان توزيع كرد.
ســاعت  77:00ســخنراني خانــم
دكتر شـيرين احمـدنيا تحـت عنـوان
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“ارزش اجتمــاعي اســـپرانتو بـــرای
سوادآموزی به زنان”.
ساعت  77:10ناهار ،نماز ،فـروش
كتـاب و ثبـت نــام از اعـضای جديــد
انجمن و ساعت  71:00هم برنامـه ی
هنری شامل موسـيقي ،نمـايش هـای
كمدی راجع بـه سـال نـوی ايرانـي،
خواندن دسـته جمعـي آواز بـه زبـان
فارسي و اسپرانتو.
ساعت  79:00سخنراني آقای سـو
گيلسو تحت عنوان “اسـپرانتو چگونـه
بايد باشد؟” (آسان ،كامل ،بيطرف).
ســاعت  71:00ســخنراني آقــای
دكتر غالمرضا آذرهوشـنگ (مؤلـ و
مــترجم) تحــت عنــوان “اســپرانتو و
ترجمه”.
ساعت  71:10اسـتراحت ،صـرف
ميــوه و چــای ،معرفــي و نمايــش
لباس های محلي خـانم هـای ايرانـي.
هديهی كيکهای كوچک اسپرانتو (به
شکل ستاره سـبز اسـپرانتو) بـه همـه
اعضای كنگـره .پرسـش و پاسـخ بـا
همهی سخن رانـان همـايش كـه بـر
روی صـحنه قـرار گرفتنـد .قرايـت و
تصويب قطعنامهی همايش.
ســاعت  71:00انجمــن اســپرانتو
ايران به همهی اعضای همايش كه از
كــشورهای خــارجي در ايــن كنگــره
شركت كرده بودند ،كتـاب (شـعرهای
اصـيل اسـپرانتودانان ايرانـي) “اشـعار
ايرانيان” ( )Versoj de Persojرا
هديه داد ،من حـتي دو جلـد از آن را
دريافـت كـردم ،عـالوه بـر آن يـک
جلدی كه در خانه دارم!
آقای لي و آقای سـو از  77عـضو
كميتــه ی محلــي همــايش و ديگــر
افرادی كه (بـرای برگـزاری كنگـره)
كمک كردند ،تشکر كردند .با گرفتـن
عکسهای دستهجمعي ،برنامه كنگـره
به انتهای خود رسيد.
مـن بـه انجمـن اسـپرانتو ايــران

نــشريه هــا ی شــماره ی  79و 71
“گزارشـاتي از ژاپـن” را ،كـه هـر دو
مربــوو بــه فاجعــه ی هوكوشــيما و
نوشته ی آقای هوری ياسويو هستند ،و
هم چنين كتاب “نامه هـايي از ژاپـن”
نوشتهی رضا خيرخواه را هديه كـردم،
چراكــه ايــن عنــاوين در فهرســت
كتابخانهی انجمن اسپرانتوی ايران ـ
كــه بــالش بــر  100كتــاب را شــامل
ميشود ـ وجـود نداشـت .هـم چنيـن
تمامي اجناس اسپرانتو را كه از حـراج
من باقي مانده بود را به ايـن انجمـن
هديه كردم.
 22مارس ( 2فروردین)
ســاعت  8:00برنامــه گــردش و
تفريح با دو ماشـين بـه سـوی كـا
گلـستان ،ميــدان و بــازار تجــريش و
موزهها شروع شـد .ناهـار ديـر وقـت
صرف شد .پس از ناهار به سوی بـازار
رفتيم و در آخـر بـستني كـام تمامـي
گردش گران را شيرين كرد .بسياری از
ايرانيان به من هدايای يادگاری دادند.
من خيلي خوشـحالم كـه كوباياشـي،
ماميا و شـيراكاوا بـا جوانـان ايرانـي
دوستي عميقي برقرار كردند .اين سـه
نفر حـتي قـدری زبـان فارسـي هـم
فراگرفتند .ولي من بيسواد ماندم!
در بين اعـضای همـايش كـساني
هم بودند كه در زبان اسپرانتو مبتـدی
محسوب ميشدند ،ولـي سـخنرانان و
اعضای كميته ی محلي كنگره خيلـي
خوب به اسپرانتو صحبت مـي كردنـد.
مهدی زرگری پور ،اسپرانتيستي منفرد
و مبلش اسپرانتو ،من ،ماميا و گي پـرن
(فرانسوی) را بـرای صـرف شـام بـه
منزلاش دعوت كرد .پرن شب را نيـز
در خانهی او و خانوادهاش ماند ولي ما
به هتل برگشتيم برای ايـن كـه فـردا
پرواز كنيم.
Aŭtuno 2014
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 27مارس ( 7فروردین)
پاولو دسيلي (استراليايي) همراه مـا
صبحانه را صرف كرد .آقای مهنـدس
شفيعي به هتل آمد و ما سه نفر را بـه
فرودگاه برد .از شروع تا پايان سـفر او
به همه ،از جمله كوباياشي و شـيراكاوا
كه مدت بيشتری را در ايران ماندنـد،
كمک فراواني كرد.
مهنــدس شــفيعي حــتي بعــد از
تعطيالت سال نو هم از محل كـارش

عکسی از خانوادهی آقای مهندس شفیعی که
توسط آقای سو گیلسو گرفته شده است

به خاطر كنگره و مهمان های خارجـي
آن مرخصي زيادی گرفت .واقعا چطور
مي تـوان از او تـشکر كـرد؟ دوميـن
كنگره ی ايران در ايام سال نو برگـزار
نخواهـد شــد بلکــه در مــاه ســپتامبر
(شهريور /مهر) خواهد بـود .سـال آن
هنوز مشخص نشده است.
در فرودگــاه معجــزه ای ر داد،
هنگامي كه چمدانم را دوباره مي بستم،
روی زميـن سـتاره ی ســبز كوچکــي
(نماد اسپرانتو) را پيدا كردم .آيا اتفاقي
يکي از اعضای كنگره آن را گم كرده
بود؟ يا اين كه خدا ،با وجـود ايـن كـه
اعتقـادات مـذهبي نـدارم مـرا بــرای
دوباره به ايران آمدن دعوت كرد؟
سفر خوش
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خبر قابل توجه برای اسپرانتودانان لهستان و تمام دنیا



به دنبـال كـار فـشرده مجلـس لهـستان ،سـازمان هـای
اسپرانتوی لهستان ،انستيتوی ميراث فرهنگ ملي لهـستان
و با خره پيگيری حاميان برجسته داخلي و خارجي ،وزارت
ميراث فرهنگي و ملي لهستان ،تاييد كـرد تـا اسـپرانتو در
فهرست ميراث فرهنگ غيرمادی لهستان قرار گيرد.
اين اقدام كه به همت سـناتور لهـستاني ،پروفـسور دكتـر
 Hab. Edmund Wittbrodtو عـضو محــترم هيــات
مديره انجمن لهستاني اروپا ــ دموكراسي ــ اسـپرانتو ،بـه
نام  KazimierzKrzyżakمحقق شد ،امکان ميدهد تا
در آينــده اســپرانتو در فهرســت دســتاوردهای فرهنگــي
غيرمادی بشريت كه از سوی سازمان ملل اعالم مي شـود،
قرار گيرد.
http://www.pola-retradio.org
منبع :ف .حاجي صولت

برگزاری کالسهای حضوری اسپرانتو در سطوح مقدماتی ،پایه ،متوسط،
پیشرفته
محل برگزاری :دفتر انجمن اسپرانتوی ایران
آدرس :تهران ،خیابان کارگر جنوبی ،خیابان دانشگاه جنگ ،ساختمان کوروش پ ،23
واحد 13
تلفن03122202222 ،03322033000 :
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دروازههای چین باستان
روز بیست و ششم

البته قابل پيشبيني است كه يکـي از آخـرين روزهايـي
است كه شن و ماسـه مـي بينيـم ،روز بـا هوايـي خـوب و
درخــشش خورشــيد آغــاز مــي شــود .بــرای بازديــد از
جيايوگوآن  Jiayuguanسوار مينيبوس ميشويم .در اين جا
آدم ها برای اتوبوس بليط ميخرند ولي سر وكلهی كاميونـت
“ايويکو توربو ديلي” پيدا ميشود كه بيش از  70نفر را تـوی
آن سوار ميكنند .دوتا جای نشستن در يک طرف ،يکـي در
كنار ديگری و يکـي هـم در وسـط كريـدور و تقريبـا 10
سانتيمتر برای رد شدن بـاقي مـي مانـد .در طـول سـفر 9
ساعته اكثر مسافرها مي خوابند .پيـش مانـل دخـتر جوانـي
نشسته كه سرش به همه طرف تاب مي خورد مثل ايـن كـه
گردنش را نميتواند ثابت نگه دارد و آن را به هر طـرف ول
مي كند در تمام طول راه او خواب است و سـرش مرتبـا بـه
شانه مانل ميخورد ،ولي بيدار نميشود .اينها چه توانايي در
خوابيدن دارند!
پول چایی (انعام) در چین
توي چين پول چايي نميدهند ،و بنا بر تجربه ما،

یوآخیم
مارکوال
مانل

ادامه ماجرا
قسمت31:
برگردان :سیمین عمرانی

دیوار بزرگ چین
ديوار چين را در رن پنجخ پيش از ميالد شروع
به سادتن كردند .به وسيلهي اين ديوار چيني هسا
به تادت و تاز و اشغال كوچ نسيين هساي شسمالي
پاسخ دادند.
از آن و ت چين به كياورزي و ا امت در مكاني
ثابت اولويت داد ،در حالي كسه هنسوز در شسمال
كوچنييني حكمفرما بود .در مدتي كه در جنوب

اگر كسيي هسخ دسودخ بهواهسد بدهسد سول

حاصلهيز مزروعسي مالكيست زميسن بسه شسكل
استثنايي نقش ايفا ميكرد ،در شمال كسوچ نسيين

اولين بار و تي به رستوراني رفتيسخ ،و بسه دا سر

صحراگرد برايش اين امر هيچ اهميستي نداشست.
اين روشن مي كند ،كه چسرا دو روخ و درايست
زندگي در اين منا ق با يكديدر هماهنگ نيد ،و
چرا حمالت سواران و جندجويان صحرانيين بسه

نميكنند.
سرويس دوب و نرخ ارزان دواسستيخ كسه با سي
مانده پول را انعام دهيخ ددتركي را كه گارسسون
بود صدا كرديخ و دواستيخ كه او را انع كنيخ تسا
پول چايي را ول كند ،ولي او نپذيرفت .در آدر
او با كمي عص انيت از ما دواهش كرد كه با سي
پول را برداريخ و تنها چاره اي كه داشتيخ هميسن
بود.
بديهي است كه اين جريان فقط در شسمال چيسن
بر رار بود چون هنوز به توريسيخ و جهساندردي
عادت نكرده بودند؛ شايد در جنوب ،ضيه فسر
كند .حاال هر ور ميدواهد باشد انعام دادن نه
ضرورت دارد و نه ابل توصيه است.
Aŭtuno 2014

منا ق چيني براي غارت كردن بسي و فسه ادامسه
داشت .بسه عنسوان راه حسل بهسترين روخ برپسا
سادتن يس دسط دفساعي بسراي جلوگسيري از
حمالت و تادت و تازهاي دشمن بود كه باعس
آرامش جامعه چين ميشد و به اين ترتيب ديوار
بزرگ چين متولد شد .كنجكاويبرانديز است كه
چنيسسن كسسار بزرگسسي وا عسسا نتيجسسه بزرگسسي در
برنداشت و سليله هاي بسيياري كسه بسر چيسن
حكمراني داشتند از مردم نواحي شمالي بوده و از
آنجا آمده بودند.
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از وقتي اين جا آمديم اولين بار است كه اجا خورشـيدی
كه مخصوص جوش آوردن آب و غذاپختن است مـي بينيـم.
قضيه راجع به يک چيزی شبيه آنتن مخروطي شـکل اسـت
كه نور خورشيد در يک نقطه آن متمركز ميشود .صرفنظـر
از آن ،در نزديک جاده و دهکدهها كندو هـای عـسل بـسيار
انبوه بوده و حتي دم يکي از آنها چادری برپا بود ،حتما مال
خوابيدن و پاييدن است .زنبورها به نظر مي رسـد خيلـي آرام
هستند .دختری كه در صندلي كناری مانل خواب بود حا از
اتوبوس پياده ميشود .نه يک قرص آسپيرين ميخورد و نـه
سر و صورتش كبود شده اسـت .خوشـحال مـي شـويم كـه
ضرباتي را كه پي در پي بـه سـر و صـورتش خـورده بـود
مشکلي برايش ايجاد نکرد .عرضه ی تخم مرغ پختـه موقـع
خروج از ايستگاه اتوبوس در چين متداول است و امروز هـم
استثنايي در آن نبود.
جيايوگوآن  Jiayuguanمکان جالبي در جـاده ابريـشم
است .در ارتفاع  7800متری از سطح دريا قـرار دارد و آن را
به عنوان گذرگاهي مستحکم بنا كردهاند و اينجا غربي ترين
بخش ديوار بزرگ چين است و تنها قـسمتي اسـت كـه مـا
ميتوانيم ببينيم .به قول گفتني اگر ديوار چين را نبيني مثـل
اين است كه اصال چين را نديده ای .اين را خبرنگـاری كـه
اهل ارومچي بود به ما گفت و چندبار نيز اين مورد را تکـرار
كرد .قريب به يقين آن ها خود را به پکن نزديـک احـساس
مي كنند ،ولي همين برای مـا كـافي خواهـد بـود و كـسي
نميتواند بگويد كه ما چين را نديديم.
بليط قطار ميخريم و شب تا نجواو  Lanĝuoخواهيـم
رفت ،سوار تاكسي ميشويم و همهی بناها را سراسر تماشـا
ميكنيم .اينجا تمام تاكسيداران مثل بازيگران تـوی يـک
فيلم مافيايي چيني بهنظر ميرسند :جوان ،بلند و باريـک بـا
لباسهای تيره و نگاهي يک وری ،كشنده مثل قاتـل هـا ،و
ايدهآل برای يک پـالن از فيلـم هـای هـاليوودی بـه نظـر
مي رسند ،كه مثال ناگهان مـا را گرفتـه و تـوی سـينه مـان
مي كوبند ،خالصه عين فيلمهای كونگفويي له و لورده مـان
ميكنند .اما تا حا هر چي كه برخورد كرديم آدم های بسيار
متواضعي بودند و از آنچه تصور كليشهای ما بود دور بودنـد
خيلي دور.
بعد از بازديد داريم ميرويم توی نوشابه ــ غـذا فروشـي
ايستگاه تا عصرانه ای بخوريم .خوردني های مختلفـي تـوی
8
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ديس ها هست و انواع مختلفي را به ما نشان مي دهنـد ولـي
ما چيزی نميفهميم اينها چي هست .مانـل ناگهـان يـک
ظرف غذا را نشان ميدهد و مياوو! عين گربه معو مـي كنـد.
پيشخدمتها ميخندند اما چيزی نمي گويند .شـک برانگيـز
است!
كمی بگردیم
به عنوان ي هدف تورييتي ،شهر جيايوگوآن يكسي
از اجزاء كوچ توصسيه كردنسي جساده ابريسيخ بسه
تورييتها است كه ابنيه هاي باسستاني و كهسن آن
چين ديخ را از هميايدانش جدا ميكند.
گذرگاه جيايوگوآن صري است كه داراي دو ديسوار
بزرگ بوده ،يكي در دارج و ديدري در دادل كه بسر
چيسني برپسا شسده
روي آن بناي باشكوهي به س
است .كياني كه از آن گذرگاه ع ور ميكنند از ميان
دري وارد حياط دادلي ديوار بزرگ اول ميشوند ،اما
نه مي توانند به مركز حياط بروند و نه دادسل سصر
شوند ،چون توسط ديسوار دوم كسه حسدود  02متسر
ارتفاع و هفت هيت متر پهنا دارد حفاظت مي شسود.
در حياط بزرگ مركزي دردتي سر برافراشته است،
آب و اتا هايي براي سربازها ديده مسي شسود .شسب
نورافكن ها محو ه را روشن مسي كنسد و بسه كمس
نورهاي رندي نمسايي بهسيتي را انتقسال مسي دهنسد.
پيت بام مع دي صر فضايي مذه ي و آييسني بسراي
عكسگرفتن عكاسها و صحنه اي بسراي فيلسخ هساي
پرشمار تاريهي است.
غربي ترين يمت ديوار بزرگ چين دوميسن محلسي
است كه بايد آن را ديسد .سيمتي در سول زمسان
فرسايش يافته و بهيي مرتفع بر روي كوه ها كامسال
بازسازي شده است ،كه بهدوبي معرف هويست ايسن
بناست .صعود در ول ديوار آدم را ديته مسي كتسد
ولي ارزخ تالخ كردن براي از باال ديسدن پرشسكوه
منظرهي واحهها و آبادي ها در گيتره اي مسيح را
دارد .ال ته باع تاسف اسست كسه دود و غ سار در
مركز شهر لذت ديدار اين لحظه از چكامسه يعسي
زندگي ساده روستايي را مهدوخ ميكند .در شسر ،
نزدي رود ،اولين برج ديوار بزرگ را كه ديدسر در
زمين فرسايش يافته است ميتوان ديد.
گالري زيرزميني هخ با نقاشيهايي كه دسوب حفس
شده اند و تابلوهاي مغارههاي “كوههاي سياه” يا موزه
ديوار چين ،بازديدي آنچناني را لب ميكند.
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جایگاههاي مخصوص انتظار
در چين حارها و بليسط حسار درجسه اي نيسيت و
صندلي ها همه ي كالسه هيتند امسا تهست زيساد
است .ل از دريدن بليط دربارهي امكاناتي كسه بسا
هر بليط به ميافر داده ميشود بهتر است ا العاتي
داشت .آن بليحي كه ما دريسديخ مسي توانسيتيخ از
جايدسساه هسساي مهسسصوت انتظسسار اسسستفاده كنيسسخ و
اين جوري ل از ساير ميافرها و تي حار مي رسسد
سوار آن ميشويخ.
ال ته در همهي اييتداه ها چنيسن برنامسه اي بر سرار
نييت ،با اين وصف بهتر است كه آدم توي كله اخ
اين مورد را حف كند .مثال ،اگر تهت نداشته باشي
و يكي را بهواهي كار مناسب آن است كسه سسريعا
سوار حار شوي .يا شايد راحتتر حتي ميتواني ي
كوپه ي آرام و دوب داشته باشي .بسه روال معمسول
چاي رايدان است و مرت ا از شسما بسا آن پذيرايسي
ميكنند .اين عادت در كل كيور متداول است.

بليطمان را نشان مـي دهيـم و مـا را بـه اوليـن واگـن
مي فرستند .اين واگـن آن قـدر شـلوغ اسـت كـه باورمـان
نمي شود برای همه جای كافي وجود داشـته باشـد .خريـدن
بليط در همان روز نامناسب و بيموقـع اسـت چـون امکـان
رزرو جا نيست و بعدا هر چيزی مي توانـد پيـش آيـد .حـا
برای ما واقعا اين جوری است ،و شرايط و موقعيـت پيچيـده
ميشود .همه ميخواهند با سرعت سوار شوند تا قطار بتوانـد
حركت كند .اوضاع عصبيكننده است ،مأمور قطـار مـا را در
يک اتا چهارگوش با يک ميز و اجـا خـوراک پـزی جـا
ميدهد .اين اتـا ظـاهرا مـال خـود اوسـت .راهروهـا پـر
ميشوند نه صندلي باقي ميماند و نه تخت خـالي .صـد در
صد شب درازی خواهد بود.
نهایت آلودگی محیط زیست
روز بیست و هفتم

قيافه های ما با چشماني پايين افتـاده و نگـاهي تـرش،
نشان دهنده ی اوضـاع شـب قبـل اسـت .خودمـان را بـا
ميكشيديم :از تخت به روی صندلي و از صـندلي بـه كنـار
ديوار و خواب ايستاده و سر پا .راهروها پر از آدم ،كه همگـي
تمام شب را سرپا گذراندهاند .هيچجـا تکيـه گـاهي جـز لبـه
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نشيمنگاه ها به چشم نميخورد ولي همهی آنها خوابيدهاند.
اين چينيها حتما با مرفيوس (خدای خـواب و خـواب ديـدن .م)
قرارداد دارند .در همين موقعيت يک جوان چيـني يـک تيـش
ريشتراش گير ميآورد و خودش را از شر آن دو سه تا دانـه
ريش كه چيـني هـا دارنـد خـالص مـي كنـد .رسـيدن بـه
دستشويي تکليفي است كه نبايد اينجا امتحانش كرد.
نجوآُو در مسير جادهی ابريشم ،يکي از شهرهای مهـم
در چين ،مركز استان ،در امتداد رودخانه معروف زرد (يانـگ
زی) ،در ميان دو كوه بزرگ قرار دارد و بهخاطر اين دو كـوه
به سمت شمال و جنوب رشدی نداشته است .در ضـمن بـه
خاطر مساحت  10كيلومتری و باران فراوانش معروف اسـت.
بنابر بعضي شهودات برای كم كردن ميزان بارش تصميم بر
اين بوده كه از ارتفاع كوههای اطراف بکاهند ،اما ما تـا ايـن
لحظه موفق نشديم بفهميم كه آيا ايـن كـار انجـام گرفتـه
است يا نه.
از ارومچي به جيانگ روييبين تلفن ميكنيم و برای نيم
ساعت ديگر در كافهتريای ايستگاه قطار قرار مي گـذاريم .در
ايستگاه ها به توان پولي كه داری ميتواني هرگونه سـرويس
و خدمتي را تقاضا كني چون اين بهـتر اسـت هـم آرامـش
هست و هم سرويس خوب و ما بايد تمام مقـدار يورويـي را
كه داريم برای يک ميز و سـرويس چـای پرداخـت كنيـم.
جيانگ كوتاه قد ،خوش پوش است و بسيار موقر راه مـي رود.
او مهندس در رشته معماری اسـت و از خيلـي وقـت پيـش
اسپرانتو را ياد گرفته و بر آن مسلط اسـت .او اكنـون اوليـن
كنگره چين غربي را سازماندهي مي كند .هتلي را در مركـز
شهر به ما معرفي ميكند كه نسبتا باكيفيت است و همـه ی
اسپرانتيستهايي كه به چين ميآيند آن جا ساكن مي شـوند.
 5يورو رقم مناسبي است كه وادارمان ميكند سريع تـصميم
بگيريم و بمانيم .سپس بـا چنـگ  Chengو لينـگ Ling
زوج اسپرانتيست از شهر بازديد ميكنيم .اول ميدان شهر كه
آن جا فقط كبوترهـا ايـن ور و آن ور مـي رونـد .بعـد پـارک
ووكوآنشان  Wuquanshanكه بر روی يکي از كوهها واقـع
است .بديهي است در آنيکي كوه هم پارک ديگری هـست
و در ميان آنها رودخانه زرد كه نامش را مديون رنگ خـاک
آنجاست .اين رود دومين رود بلند و طو ني در چين است.
مــا ديوانــه وار دنبــال كــافي نــت مــي گــرديم ،بايــد
گزارش هايمان را از آلماتا تا اين جا ارسال كنيـم .وقـتي وارد
9
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اين مراكز اينترنت ميشوی ميبيني كه همگي يک اسـلحه
آماده دارند .يکـي از گوشـه ای ظـاهر مـي شـود و دو نفـر
باقيافهای زمخت و خشن او را ميكشند و بـه سـرعت بـر
خارج مي شوند چون يـک تانـک از گوشـه ی ديگـری وارد
ميشود اما آن را به داخل محوطهای مي كـشند كـه ناپديـد
ميشود .جوانکي با لبهای برجسته و چـشمان سـحرگاهي
(يعني خمار و خواب آلود) و موهـايي كـه روی عينـک فـرو
ريخته و چهره ای ريزنقش دارد قهرمان ماجراست( .بازیهـای
كامپيوتری) .كافي نتهای اينجا را بهتر است ويديوكلوب يـا
يک چيزی شبيه به ايـن بنامنـد چـون مـردم اخـيرا ديگـر
خودشان از شبکه اينترنت استفاده ميكنند و كمتر نيازی بـه
اين مکانها دارند .اما متاسفانه از اينجـا نمـي شـود چـيزی
ارسال كرد اميدواريم در شهر بعدی بتوانيم موفـق شـويم و
خوششانس باشيم.
امروز شنبه است و مردم به باغ هـای نزديـک رود مثـل
بهمن هجوم آوردهاند  .به نظر ميرسد اگر شب گردش كنيم
سالم تر باشد ،چون ديگر از دود و دم خبری نيـست .سـاحل
روشن شده است مپهای رنگارنگ ،چراغهای ريسه ای ،و
گونهای از نهال ها كه شاخه هايشان به شـکل منـور رنگـي
است و مثل آتش مصنوعي به چشم مـي آيـد و بـا سيـستم
الکترونيک كار ميكند .همچنين كـوه هـای چراغـاني شـده
تشعشعي را بر روی رودخانه ايجاد ميكنند با اين همه نور و
روشنايي و مپهايي كه اتومات خاموش و روشن ميشـوند
رودخانه يانگ زی تبديل بـه صـحنه ی شـگفت انگـيزی از
نورها ،رنگها و درخشش شده است .باورنکردني اسـت كـه
يک رود اينقدر تمام شهر را به جنب و جوش بياندازد.
يک گروه ژيمناستيک كـار در خيابـان هـر روز صـبح و
بعدازظهر كار ميكنند .يکي هم گوسفند ذبح شده ای را روی
دوچرخه باری گذاشته و مي برد پشت گوسفند خـم شـده و
سرش تقريبا روی زمين كشيده مـي شـود .هيـچ وسـيله ای
مناسب تر از يخچال برای حمل و نقل گوشت وجـود نـدارد.
در ميان ازدحام و سرو صدای درناها به هتـل مـي رسـيم .از
خستگي از پا درآمـده ايـم و در عـري يـک دقيقـه درون
رختخواب در ميان سـاک هـا و چمـدان هـا و كتـاب هـا و
رخت هايي كه امروز شسته شده و آويزان شدهاند بدن ما بـه
آرامي نفسي ميكشد.
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یکشنبه فامیلی
روز بیست و هشتم

ســاعت  1صــبح .صــدای ضــربات بناهــايي كــه در
ساختمان های اطراف كار مـي كننـد مـا را از خـواب بيـدار
ميكند .امروز يکشنبه است ولي مردم شروع به كار كرده اند،
درست مثل هر روز تا سـاعت  70شـب .ايـن هـم انفجـار
ساختمان سازی در چين ،كـه عيـن ايـن جريـان در زمـان
خودش در ژاپن ،تايوان ،سنگاپور يا كره جنوبي اتفا افتـاد.
ساختمان های بزرگ با تراس در كنار خانههـای كوچـک بـا
پشت بام اسفالتي و خيابانهـای مـتروک در مركـزی تريـن
شهر .مسابقه دو آغاز شد .مـي خواهنـد در كـم تـرين فـضا
بيشترين بنا را بسازند ،آنهم در مركز شهر ،و با سرعت بـه
شکلي كه مشاورين شهرسازی نتوانند هيچ سد و مـانعي بـر
سر راه آنان قرار دهند .بهترين روش برای تبديل يک شـهر
به محلي غير قابل تحمل با آيندهای نامعلوم .در هتلي اقامت
داريم كه در ميان اين تب ساختمانسازی واقع شده و معلوم
است كه دوام چنداني نخواهد يافت.
امروز صبحانه جديدی داريم :كلوچه گوشتي ،شير سويا و
شکر .جيانگ هميشه ما را به جاهای ارزان قيمت مي بـرد و
برای همين موقع پرداخت صورت حساب بازار تعارف برقـرار
است.
به همراه او ،چِنگ و لينگ از پارک ديگری در شهر ديدار
ميكنيم .از آن جا معبد بزرگ از با بسيار با ابهـت بـه نظـر
ميآيد .وانگ و دخترش و دوستان او در پـارک منتظـر مـا
هستند .در چين اروپايي ها جزو اقـالم كميـابي هـستند كـه
مردم بايد آن ها ببينند ،لمس كنند و نـشان دهنـد .سرتاسـر
پارک را تا قله طي مي كنيـم ،مـي گـرديم و بـه همـه چيـز
ميخنديم .مجسمه بزرگ كنفسيوس در قسمت ورودی ما را
به ياد جملهی معروف او مياندازد .عبارتي كه ميتواند از مـا
در برابر شکست حمايت كند ،يعني اگر سـفر مـا بـه نتيجـه
نرسد .يک چيزی مثل اين“ :هدف مهم نيست ،بلکه چگونـه
طي كردن راه رسيدن به آن اهميت دارد” يا “دربـاره چـيزی
كه به آن نرسيدهای احتياو مکن ،از تجربه ای كه در طـول
سعي و تالش به دسـت مـي آوری لـذت بـبر” .كنفـسيوس
ميگويد“ :يادگيری بيتأمل و تعمق تالش مذبوحانه است و
تفکر بدون يادگيری عملي خطرناک اسـت” .ولـي از ميـان
گفته های او نوشته ای اورژينال و اصلي كه به درد سـفر مـا
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بخورد پيدا نميكنيم .اميد داريم كه به هيچ نقل قولـي نيـاز
نداشته باشيم چون به اين ترتيب شرو را حتما خواهيم برد.
دختر وانگ برای ما چندتا نظرقربوني بودايي مي خرد تـا
چشم نخوريم و به ما در مسافرت مان كمک كننـد .قبـل از
ناهار با وانگ و دخترش مورا بازی ميكنيم (مورا گونه ای بازی
با انگشتان است كه يک طـرف بـدون مکـث و سـريع بايـد تعـداد

انگشتاني را كه يار مقابل نشان ميدهـد بگويـد .م) و بازنـده بايـد
برنده را به آبجو مهمان كند .ناهار مفصل ،خوشمزه و مطبوع

رودخانه یانگ زی (زرد)

به همراه جیانگ ،چنگ و لینگ در پارك

است .چند تا ديس در وسط ميز مـي گذارنـد و همـه در آن
مشترک هستند و بـا چـوب هـای غـذاخوری محتويـات را
ميقاپند .سيبزميني رنده شده ،كلوچههـای كوچـک بـرنج،
گوشت گاو با سبزی ،لوبيا سبز پخته خيار نيم پـز بـا سـس،
ريشه شبدر و چند جور سبزی ديگر به ما چشمک ميزننـد و
در آخر هم سوپ داغ پذيرای ماست .قيمت ايـن همـه غـذا
برای ما باوركردني نيست و بسيار ارزان قيمت است.
ساعت پنج و يازده دقيقـه عـصر .تکـان شـديد حركـت
ناگهاني قطار به مقصد شيان به ما اعالم مي كند كـه عـازم
آن منطقه هستيم .امروز تخت هايي را رزرو كـرديم كـه بـه
اندازه كافي در گرفتن آنها پيشدستي ميكنيم و با توجه بـه
مشکالتي كه اخيرا در اين زمينه داشتيم اين تخت ها باعـث

خواهد شد كه امشب خواب راحتي داشته باشيم .مناظر تاييـر
مي كند و مردم در دو طرف رودخانه زرد زراعـت مـي كننـد.
آن ها سبزيجات ،ذرت و گل آفتابگردان ميكارند كـه مـسير
سبز رنگي را ايجاد ميكند و نمونه آن را تا قبل از آمدن بـه
روماني نديده بوديم .فقط و فقط زمين و شن بدون سنگ ،و
آب باعث فرسايش زمين شده است و وقتي به رود مي ريـزد
موجب رنگ ويژه زرد آن مي شـود .سـيالب هـای بـزرگ و
كانال های كوچک زمين را بوالهوسانه به شکل پ كـرده يـا
خالي يا مارپيچ حکاكي كرده است و با رنـگ هـای مختلـ
كاشته های مزروعي تلفيق شده كه با رسيدن شـب ،توهمـي
مبهم و رويا وار و شگفتانگيز از اين منظره آفريده ميشود.
تخت راحت است و همسفرهايي كه نزديک مـا هـستند
شام غذايي از سخت پوستان ميل مي كننـد .فعـال در هتـل
درجه يک “آرت” در بارسلون بهسر نميبريم اما جايمـان در
مقايسه با قطار شب قبل و ايستاده و سرپا خوابيـدن ،عالـي
است و يک جست موفق زده ايم .بالـي هـا كـه دارنـد شـام
ميخورند صدف را از دمش مي گيرند و آن را تـا تـه حتـي
پوستاش را هم مي خورند .ما هـم دوسـت داريـم خـوردن
صدف را تمرين كنيم چـون هـم كلـسيم زيـادی بـه بـدن
ميرسد و هم خوردنش زحمت زيادی ندارد.
ادامه دارد

دومین کنگره ملی زبان جهانی اسپرانتو
شهریور  32با حضور اسپرانتودانان ایران و سایر کشورهای جهان
گفتگوی فرهنگها با آسانترین زبان دنیا
Aŭtuno 2014
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Enkonduko
Mi – kiel konstateble en
miaj antaŭaj paroladoj/
artikoloj – estas arda
sekvanto de memhelpaj
verkoj kaj klasoj, ĉar mi persone trovis
ilin vere helpaj. Pro tio, mi donemas
konsultojn/konsilojn al miaj ĉirkaŭuloj.
Unu el miaj ripetaj estas:
“Estu optimista tiom multe kiom
eble, eĉ se tio ŝajnigos vin
simplanima aŭ…stulta!”
Aŭ pli mallonge:
“Ĝis-stulte optimistu!”
Pro tia antaŭtereno , ekrigardante
p re ze nt a ĵo n e n T ED retejo pri
optimismemo, mi tre allogiĝis kaj deziris
disaŭdigi ties enhavon aldonante iomete
da miaj aliaj eltrovoj kaj iam citante irankuntekstajn aferojn por pli sentebligi
mian komprenon pri la temo – speciale
en nia lingvo, kio fakte estas komunikilo
de espero kaj … optimismo!
La ĉefa Fonto kaj Inspiro
La ĉefa Fonto de tiu ĉi parolado estas
TED prezentaĵo far d-ino Tali Sharot.
Ĝis 24 junio 2014, pli ol 1.26 miliono da
interret-uzantoj rigardis ŝian 17-minutan
prezentaĵon.

Prelego de Ahmad Reza
Mamduhi
En la serio de Monataj Prelegoj
de IREA,
28an de Jun. 2014,
En IREA-oficejo, Tehrano
Oni aldonis subtitolojn por ŝia prelego
en 30 lingvoj – inter ili la persa feliĉe,
kaj ankoraŭ ne en Esperanto nefeliĉe!
(Aldonado de subtitoloj en TED-retejo
estas malferma al ĉiuj, do ek al
tradukado, karaj s-anoj!
El la pli ol 1700 prelegoj, nur 95 estas
tradukitaj en nian lingvon ĝis nun! )

Aŭtuno 2014
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Kio estas Optimismemo?
Optimismemo estas – aŭ laŭ D-ino Tali
Sharot pli ĝuste - ega emo al optimismo aŭ
alivorte antaŭjuĝa optimismo.

Du el verkoj de d-ino Tali pri optimisemo

Opt imismemo estas
kogna iluzio, kaj 80
procentoj el ni havas ĝin.
Tio estas nia emego al:
1- Tro t aksado de
probableco de spertado
de bonaj eventoj en niaj
vivoj unuflanke, kaj
2- Subtaksado de probableco de spertado de
malbonaj eventoj en niaj vivoj aliflanke.
Kio estas ties sekvaĵoj?
Ĝuste tial ni:
1- Trotaksas pri nia vivdaŭro, aŭ pri nia kariera
prosperado; kaj samtempe
2- Ni subt aksas pri la probableco de
eksuferado de ekz-e serioza malsano, aŭ ekesti
en aŭtomobila akcidento.

Optimismo kaj geedziĝo
Kiel ekzemplo, rigardu
al geedziĝo. En Irano
t r i o n o j k a j e n la
okcidenta mondo ĉ. 04
procentoj de geedziĝoj
finiĝas per divorco!
Tio s ig nifa s alt an
probablecon de divorco
por ĉiuj, tamen kiam vi demandas novgeedzojn
pri sia propra probableco de divorco, ili taksas
ĝin ĉe nul procentoj.
Optimismo kaj divorc-advokatoj
Eĉ divorc-advokatoj, kiuj pli ol ĉiuj jam
vidis tiajn finojn, treege subtaksas pri
probableco de sia propra divorco.

Optimismo kaj regeedziĝo
Do ni konstatas, ke optimistoj ne malpli
ofte divorcas, sed ili pli probable regeedziĝos.
Laŭ la vortoj de Samuel Johnson (1709 1784 ) , br it a ver kist o kaj mo r alist o :
"Regeedziĝo estas la triumfo de espero
super sperto."
Henry Ford kaj nia povo
“Ĉu vi pensas ke vi povas, ĉu vi pensas ke vi
ne povas, vi pravas.”

Ĉu ni priscias tion?
Resume, ni est as pli optimismaj ol
realismaj, tamen ni ne estas konsciaj pri tiu ĉi
fakto.

1

2

3

Optimismo: (re)saniga (1)
Michael (Cael) Szkudlapski en sia retejo1
eldonis rezultojn de siaj esploroj pri la
bonefikoj de optimismo por (r)esti sana kaj
korpe kaj psike. (1- http://salubriousu.com/
optimism-and-stress/)

1- Mi estas
duon-plena
2- Mi estas
duon-malplena
3- Mi estas
Mal-feliĉega!

3
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Optimismo: (re)saniga (2)
Liz Lockhart en la
retejo de brita “Mensa
Sano” 1 en sia artikolo
t it olit a “Optimismo
povas esti utila por
m e n s a san o ” cit as
eltrovon de esploristoj
de Universitato Kolegio
Londono (University College London) ke
optimismemuloj emas nur elpreni informojn,
kiuj plifortigas iliaj optimismajn vidpunktojn.

پیام سبزاندیشان

neatenditajn bonaĵojn. Bonega logiko kaj
teorio, sed ĝi eraras tri-kiale!
● 1-a kialo por utileco de optimism:
Kio ajn okazas, t.e. ĉu vi sukcesos, ĉu ne, se
vi estas optimismema, vi sentos pli bone. Ĉar
ĉiuokaze, via sento dependas al tio ke kiel vi
interpretas la okazaĵon.

(http://www.mentalhealthy.co.uk/news/996optimism-can-be-helpful-to-mental-health.html)

Optimismo: (re)saniga (3)
La retejo EHE &
Me1 aperigis artikolon
el EHE Novaĵ-letero
(Volumo 13, Numero 22,
Majo 29, 2013), kiu citas

multajn esplorojn, kiuj
montris:
La individuoj kun optimismemo vivas pli
longe kaj pli sane.
ht t ps://www.eheandme.com/
news_articles/549652445
Ĉieseco de optimismo
Opt imismemo est as ĉies
fenomeno. Tio ekzistas en:
* diversaj landoj, ĉu orientaj, ĉu
okcidentaj;
* ĉu ĉe viroj, ĉu ĉe virinoj;
* ĉu ĉe infanoj, ĉu ĉe granduloj.
Nu, post konstato de epidemieco de
optimismo, la ĉefa demando estas tio – fakte
t it o lo de mia par o ladet o – ke “Ĉu
optimismemo utilas?”
Iuj diras ne; ili diras ke la sekreto de gajesto
estas malaltaj atendoj, t.e. ne esti tre optimistaj
pri futuro. Probable
ilia logiko estas tiel:
s e n i n e a t e nd u
multon – ekz-e se ni
ne atendu trovi amon
aŭ (r)esti sana kaj
sukcesa, do ni ne seniluziiĝos kiam tiuj ĉi
aferoj ne okazos; kaj plie, se ili okazos, ni
est os pli ol gajaj ĉar surprize atingis

Psikologoj Margaret Marshall kaj John Brown
esploris pri studentoj kun altaj kaj malaltaj
atendoj. Ili trovis ke:
1- Altatenduloj se sukcesiĝas diras ke ili
sukcesis ĉar ili estis diligentaj kaj meritantaj
tion. Kaj se ili malsukcesis, ili diras ke ĉifoje
la ekzameno ne estis deca, postan fojon ili
certe sukcesos.
2- Malalt-atenduloj agas tute male: se ili
sukcesigxas, ili diras ke ili sukcesis ĉar la
ekzameno ĉifoje estis tre facila, sed posta
ekzameno probable ne estos tia kaj ili
malsukcesos. Kaj se ili malsukcesas, ili diras
ke tio okazis ĉar ili fakte estas neinteligentaj.
● 2-a kialo por utileco de optimismo
Nura ago de atendado kaj antaŭ-vidado de
io bona/plaĉa, gajigas nin multe. Konduta
ekonomiisto George Lowenstein petis de siaj
universitataj studentoj imagi ke ili povos havi
kison de ilia plej ŝatata famul(in)o; kaj li petis
ilin diri kiom ili pretus pagi por ĝui tion:
(1) nun,
(2) post tri horoj,
(3) post 24 horoj,
(4) post 3 tagoj,
(5) post 1 jaro,
(6) post 10 jaroj
Plejmulto da studentoj ne volis la kison nun,
aŭ eĉ post 3 horoj, ili pretis pagi pli por atendi
pli; sed ne pli ol 3 tagojn. Ja ili ne volis kison
de maljunula famul(in)o post 10 jaroj!
Dum tiuj 3 tagoj ili ĝojo-plenus nur
imagante ke kio, kie, kiel okazos... Plezuro de
atendado de io plaĉega!
Aŭtuno 2014
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K i u s e m aj n -t ago p lej
ŝatatas?
S a m e , p r e s k a ŭ ĉ iu j
preferas ĵaŭdon al vendredo
en nia lando (kie ĵaŭdoj
duonferias kaj vendredoj
tutferias) – kaj vendredon al
dimanĉo en okcidentaj landoj. Ĉar en antaŭ-

feria tago ili ĝojoplene atendas tuj venantan
feritago(j)n, sed en la (lasta) feritago ili povas
atendi nur la tuj venantan labor-tagon!

Daŭras

Povi ridi estas serioza afero
Kara homfrato,
Ĉu vi foje serioze pensas pri via sano? Ĉu vi jam pripensis kiom estas grava afero via
sano future. Rido estas saniga. Rido malpezigas nin. Humuro malstreĉigas. Ridi povas
liberigi nin de troa seriozeco, de premaj problemoj, de la ĉiutaga rutino. Rido estas
mirakla kosmetikaĵo. Kiu havas haŭtfaldetojn pro ridado estas multe pli alloga ol iu kun
glata haŭto.
Ridado kaj humuro influas nian digeston. Ili maltiksigas nian korpon kaj nian spriton.
Rido ne nur bonfartigas nin sed ankau nian ĉirkaŭaĵon. Sinceraj homaj kontaktoj baziĝas
sur sento de egalvaloro. Preskaŭ ĉiuj tensioj inter homoj estiĝas pro sentoj de supereco
aŭ malsuperco. Rido helpas nin relativigi nian propran prevecon. Ili malpliigas tensiojn en
nia ĉirkaŭaĵo. Rido kaj humuro kreas spacon por antaŭe nekonata vivaĵo.
Tago sen ridi estas perdita tago. Serioze pensu pri tio!
!خندیدن یک مطلب جدی است

برادر عزیز آیا یک بار جدی در مورد سالمتت فکر می کنی؟ آیا تاکنون در این باره فکر کرده ای که سالمت تو در آینده
 خندیدن می تواند ما را از. طنز باعث انقباض می شود. خندیدن ما را سبک می کند.چقدر جدی است؟ خندیدن سالمتی است
 خندیدن پوشش. از مشکالتی که به ما فشار وارد می کند و از تکرار مکررات روزمره رها سازد،مسایل بی اندازه جدی
 کسی که چین و چروک هایی بر روی پوست دارد با قهقهه بسیار جذابتر و گیراتر از کسی که پوستی.اعجابانگیز چهره است
!صاف دارد
 خنده نه تنها برای ما سالمتی.قهقهه و طنز گوارش ما را تحت تاثیر قرار می دهد و کالبد و روان ما را سم زدایی می کند
 تاثیرپذیری بین انسانها اکثرا. ارتباطات انسانی صمیمانه مبتنی بر حسی برابر است.است بلکه برای پیرامون ما نیز چنین است
 خنده به ما کمک می کند تا حقانیت خود را اعتبار بخشیم و تاثیرپذیری از.باعث ایجاد حس برتری یا حقارت می شود
. خنده و طنز فضایی برای لذت از زندگی ناآشنای پیش رو میآفریند.اطرافمان را کاهش دهیم
! در این باره جدی فکر کن.روز بیخنده روزی گمگشته است
Movado sen Nomo :نشریه
  ؟:مترجم
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Miaj No
to j

Nader Zandi
نادر زندی

Malnova amiko telefonis min. Por mi estis
surprizego kaj, abundo da bonaj kaj malbonaj
memoroj atakis min.
Li decidis resti en Istanbulo dum kelkaj
semajnoj kaj proponis min interviziti tie. Mi
ĉiam deziris vojaĝi al Turkujo kaj tiu estis
bonega okazo, ĉar mi povis kaj viziti mian
amikon kaj mallonge malproksimiĝi de la
monotona vivo.
Oni povas iri al Istanbulo kaj per land-vojo
kaj per aero-vojo. Ĉiu vojo havas siajn
avant aĝojn kaj malavantaĝojn kaj certe
dependas al persona inklino. Se - en mia lando bonaj alternativoj ekzistus por land-vojaĝo, tiu
estus unu el la plej bonegaj elektoj.
Oni povas ĝui la belajn pejzaĝojn, percepti la
diferencojn kaj ankaŭ ĝui flaŭron kaj ŝanĝon de
klimato. Modernaj busoj, trajnoj kaj ŝipoj havas
ĉi tiujn avantaĝojn.
Sed vojaĝo per aviadilo!
Iri al flughaveno, fari kutimajn formalaĵojn,
homamaso, mallogika senpacienco de kelkaj
vojaĝontoj estas ĝenerale lacigaj kaj eĉ
malĝojigaj.Oni enaviadiliĝas kaj post kelkaj
horoj elaviadiliĝas sen kompreni de kie al kie
iras.
Fine, mi decidis vojaĝi per aviadilo al Istanbulo.
Aviadile veturi de Tehrano al Istanbulo daŭras
kvin aŭ ses horojn.
Mi telefonis al kelkaj vojaĝ-agentejoj por
akiri informojn pri hortabelo de flugoj.
M a lbo nŝ a nce ĉiuj flugo j de la ir ana
flugkompanio Iran Air kaj la turka Turkish Air
okazis frumatene. Iri dormeme kaj lace al
flughaveno, mem estas alia rakonto.
Mi mendis bileton kaj post du tagoj mi iris al
vojaĝ-agentejo de Turkish Air por akiri mian
bileton, ĉar tiam elektronika bileto ne ekzistis.
Flugo estis vendrede, frumatene.
Tre frumatene mi iris al flughaveno. Kiel
ĉiame, kia homamaso kaj kompreneble kia
diferenco kompare kun pasintaj jaroj.
Mi memoras kiam por unua fojo mi volis
vojaĝi al Istanbulo. Ni (= popolo) devas alporti
biletojn al la ĉefa oficejo de Iran-flugkompanio
en Vila strato frumatene, de tie oni sendis
biletojn kun pasportojn al ĉefministrejo por
konfirmo. Post kelkaj semajnoj ni ricevis
bileton kaj pasporton kaj ni iris al avidilejo kaj
fine ni enaviadiliĝis.
Kompare la diferenco
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یاددا
شتهایمن

 برای من بگسیار يیرمنترگره.دوستی قدیمی به من زنگ زد
 اوتگممیم.بود و سیلی از خاطرات خوب وبد بگه مگن هجگوو آورد
داشت چند هفته ای در استانبول بماند و به مگن پیگشنهادکرد او را
 من همیشه مشتاق سفر به ترکیه بگودو و ایگن.آنجا مالقات کنم
 زیرا هم دوستم را می دیدو و هم مدتی از،موقعیت بسیار خوبی بود
.زندگی روزمره یکنواخت فاصله میگرفتم
.هم از راه زمینی و هم از راه هوایی میتوان به استانبول رفگت
هرکداو معایب و محاسن خود را دارند و البته آن بستگی به سگلیقه
] اگر امکانات خوب برای مسافرت زمینی [درکگشورو.شخمی دارد
. مسافرت زمینی یکی از بهترین انتخاب ها اسگت،وجود داشته باشد
 و،می توان از مناظر زیبا لذت برد تفاوتها را درک و مشاهده کگرد
 اتوبوس هگای.همچنین از پوشش گیاهی و تغییر آب و هوا لذت برد
. قطار وکشتی این امتیازها را دارا هستند،مدرن
، تگشریفات گمرکگی،ولی سفر با هواپیما! رفتن بگه فرودگگاه
 درکگل،ازدحاو جمعیت و کم طاقتی يیرمعقول برخی از مگسافران
 سوار هواپیما شگدن و.بسیار خستهکننده و حتی ناراحتکننده است
 بگدون آن کگه،پس از چند ساعت در فرودگاه دیگری پیگاده شگدن
.بفهمیم ازکجا به کجا میرویم
 از تهران.من باالخره تممیم گرفتم با هواپیما به استانبول بروو
.تا استانبول چهار یا پنج ساعت پرواز است
به چند آژانس زن زدو تگا اطالعگاتی در مگورد پروازهگا بگه
. از شانس بد من تماو پروازها صبح بسیار زود بگود.استانبول بگیرو
 خوابآلوده و خسته به فرودگاه.هم ایران ایر و هم هواپیمایی ترکیه
. خود داستان دیگری است،رفتن و تشریفات گمرکی را انجاو دادن
بلیط را رزرو کردو و دو روز بعد برای گرفتن بلیطم به آژانس
مسافرتی ترکیه رفتم زیرا آن زمان هنوز بلیگط الکترونیکگی وجگود
. پرواز روز آدینه (جمعه) صبح زود بود.نداشت
 مانند همیگشه چگه جمعیتگی.صبح بسیار زود به فرودگاه رفتم
.والبته چه تفاوتی با سال های گذشته
بهیاد دارو سالها پیش برای اولین بگار کگه مگی خواسگتم بگه
 باید نخست بلیطها را صبح زود به دفتر اصلی ایران،استانبول بروو
ایر در خیابان ویال میبردیم و از آنجا آن را به همراه پاسگوورت بگه
 پس از چند هفتگه بلیگط و.نخستوزیری برای تایید میفرستادند
پاسوورت را دریافت میکردیم و به فرودگاه میرفتیم و باالخره سوار
 در مقایسه با حال تفاوت زیاد است و مهگم تگر از.هواپیما میشدیم
.همه بسیار راحتتر
پس از چند ساعت مسافران استانبول را بگه پیگشخوان کنگترل
 بلیطها در آنجا چک میشگود و مگسافران کگارت.بلیط فراخواندند
Aŭtuno 2014
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estas grandega kaj nun pli grave estas pli
komfortega.
Post kelkaj horoj oni vokis vojaĝontojn al
biletkontrolejo. Tie oni kontrolas biletojn kaj
vojaĝontoj ricevas flugo-karton. Poste, parto de
policokontrolo pri pasporto.
Mi tre lace alvenis al aviadilejo de Istanbulo
ĉar tiam malgraŭ ĉiuj admiroj pri aviadiloj de
Turka flugkompanio, ekflugi kaj alteriĝi
malbone okazis.
En aviadilejo mi iris al pasport-kontrolo kaj
policoficiro ridete bonvenigis. Poste, por akiri
mian valizon, mi iris al parto de liverado. Post
kelkaj minutoj mi prenis mian valizon kiu estis
sur movanta linio kaj por taksio mi iris al ties
parto.
Mi ne estis maltrankvila trovi hotelon ĉar
mia amiko mendis ĉambron en hotelo kaj estis
paginta la antaŭpagon. Tiam unu dolaro de
Usono egalis 1500 rialoj. (kompreneble, tiam,
mi neniel revis ke valuto de dolaro altiĝos pli ol
30000 rialojn. Survoje ŝoforo de taksio plendis
pri multekosto, speciale pri fakturoj de akvo kaj
elektro. Laŭ irana proverbo la ĉielo havas la
saman koloron ĉie.
En hotelo mia amiko atendis min kaj preparis
bonan programon por unu semajno. El Irano mi
kunportis por li tradiciajn kukojn kaj
artefaritaĵojn. Li ankaŭ donacis min librojn
kiujn mi ankoraŭ havas en mia librobretoj.
Kune, ni vizitis historiajn monumentojn kaj
certe por mi arkitekturo de Bizancio (orienta
Romo) estas impresiga, speciale ties ceramikado
neniam ripetiĝis dum la historio.
Unu semajno rapide pasis kaj mi reiris al Irano.
Mi ne plu vizit is mian amikon sed ni
korespondas kaj kiam ni telefonas unu la alian,
ni parolas pri memoraĵo de tiu vojaĝo.
Nenio kiel vojaĝo povas lernigi homon kaj ŝanĝi
lin. Laŭ la psikologio vojaĝo ŝanĝas spriton de
homo kaj eĉ kaŭzas ŝanĝon, progresigon de
pensado kaj opinion. Ĉiam gravuloj ankaŭ estis
vojaĝemuloj.
Ŝanĝo de medio ŝanĝigas st ereot ipa n
vidpunkton kaj la restriktoj de pensado subite
forlasas homon, kvazaŭ homo estas metata en
nova nivelo de energio kaj pli optimismas kaj
ĝojas. Ne gravas, ĉu “Ĉirkaŭ la mondo en okdek
tagoj” de Ĵules Verne, ĉu mallonga vojaĝo. Eĉ,
progresado de scienco kaj teknologio kaj
rigardadi tutajn dokumentfilmoj de mondo per
televidilo ne povas anstataŭi vojaĝon.
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. سوس قسمت پلیس برای کنترل پاسوورت.پرواز را دریافت میکنند
بسیار خسته به فرودگاه استانبول رسگیدو زیگرا آن زمگان بگا تمگاو
تعریف ها درباره هواپیماهای شرکت هواپیمایی ترکیه صعود و فگرود
.هواپیماهای ترکیه بسیار بد انجاو میشد
در فرودگاه به قسمت کنترل پاسوورت رفتگم و افگسرپلیس بگا
 سوس برای گرفتن چمدان هگا بگه قگسمت.لبخند خوش آمد گفت
 پس از چنگدین دقیقگه چمگدانم را از روی ریگل.تحویل بار رفتم
متحرک برداشتم و برای گرفتن تاکسی به قسمت مربوطه مراجعگه
.کردو
برای پیدا کردن هتل نگران نبودو زیرا دوستم رزرو اتگاق را در
.هتلی برای من انجاو داده بود وپیش پرداخت را پرداخت کرده بود
. آنزمان یک دالرآمریکا معادل شش هزاروهشتمد ریال ایران بود
(البته آن موقع به خواب هم نمیدیدو که نرخ مبادله دالر از مگرز
 درمسیر فرودگاه تا هتل راننگده تاکگسی از.).سی هزار ریال بگذرد
 بگر. آب شکایت میکرد،گرانی و بهخموص گرانی قبضهای برق
.اساس ضربالمثل ایرانی همه جا آسمان یک رن است
در هتل دوستم منتررو بود و برنامه خوبی را برای یگک هفتگه
 از ایران برای او شیرینیهای سنتی و صنایع دستی.تنریم کرده بود
 او هم کتابهایی را به من هدیه داد که هنوز آنها را در.برده بودو
 باهم به دیدن آثار تاریخی رفتیم و البته برای.قفسه کتابهایم دارو
من معماری بیزانس و روو شرقی بسیار تاثیرگذار است به خگموص
.کاشیکاریهای آن که دیگر در تاریخ تکرار نشد
 دیگر دوستم را.یک هفته بهسرعت گذشت و به ایران بازگشتم
ندیدو اما هنوز با هم مکاتبه داریم و هر زمانی کگه بگه هگم تلفگن
.میکنیم از خاطرات آن سفر صحبت میکنیم
هیچ چیزی مانند مسافرت کردن نمی تواند به انسان بیاموزد و
 مسافرت روحیه آدو را تغییر، از نرر روانشناسی هم.او را تغییر دهد
.میدهد وحتی باعث دگرگونی و جهشهای فکر و اندیشه میشود
.انسانهای بزرگ همیشه مسافران بزرگی هم بودهند
تغییر محیط نگرش کلیشهای را تغییر میدهد و قید و بندهای
 گویی انسان در سطح جدیدی،فکری ناگهان انسان را رها میکنند
 حگال چگه.از انرژی قرار میگیرد و خوش بینتر و شادتر می گگردد
 حتگی.داستان دور دنیا در هشتاد روز باشد و چگه مگسافرتی کوتگاه
پیشرفت علم وتکنولگوژی و تماشگای تمگاو مگستندهای دنیگا در
.تلویزیون نمیتواند جای مسافرت را بگیرد
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Jen Novaĵo

Interesa sciigo por E-istoj kaj Ne-E-istoj !!!

1

Esperanto sur la pola Listo de la Nemateria
Kulturheredaĵo
Ekde la 20-a de novembro 2014 Esperanto estas sur la pola
Listo de la Nemateria Kulturheredaĵo; tio estas la ĉefinformo
de la 389-a E-elsendo ĉe http://www.pola-retradio.org
La elsendo estas 25-minuta, sed tiu informon vi aùdos dum la
2-unuaj minutoj.
Rekomendindas aŭskultadon de ĉi tiu informo kadre de la
elsendo de 21.11.2014
Bv diskonigi ĉi-tiun informon inter Viajn konatulojn.
Antaŭdankon!

Villa Empain (Bruselo) akceptas artistojn 'en
résidence' kiuj volas tie labori por kontribui al la
kompreno inter oriento kaj okcidento.

2

Ili esperas iri al Irano
venontjare. La fonduso
esperas fariĝi kultura
ambasadejo por la
oriento.

https://www.youtube.com/watch?v=TJZWs_nI3Ds
Aŭtuno 2014
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LA KONKURSOJ DE SAMIDEANO

3

KUN LA PATRONECO
de la Komunumo Sankta Anĝelo de Brolo (Messina - Sicilia – Italia)
kaj de la Itala Esperanto-Federacio
estas anoncita la dua eldono
de la SENPAGA KONKURSO
"POEZIO EL ĈIUJ ĈIELOJ"
LIMDATO: LA 21-a DE MARTO 2015

KIU RAJTAS PARTOPRENI
Ĉiuj poetoj, el nia planedo.
LINGVOJ
La versaĵoj povos alveni en itala lingvo, en Esperanto, aǔ en ambaǔ lingvoj. Tiu ĉi
konkurso naskiĝis en Italio, danke al iniciato de itala esperantisto.
Italio, krom la antikva Romo kai la mallonga frenezo dum la komenco de la dudeka
jarcento, ne havas imperieman tradicion, ne trudas propran lingvon al la mondo per
armiloj aǔ ekonomia potenco, ne martelas la mensojn de usonanoj, eǔropanoj, afrikanoj
kaj de hindoj per kantaĵoj kaj sloganoj. La mirinda itala lingvo, kiu ne estas laǔmoda en
la parolado de la politikistoj kaj arogantaj pseǔdo-intelektuloj, iris tra la mondo nur kun
la elmigrintoj kaj artistoj. La italaj civitanoj, kiel multaj aliaj, kapablas kompreni tre
bone kio estas la perforta kultura invado, ĉar ili jam suferas pro tio; li bone kapablas
kompreni la rolon de neǔtrala lingvo por perado, kiu respektas ĉiun kulturaĵon, kaj estas
konceptita por la frateco kaj harmonio inter popoloj. Kiu diras, ke ĝi ne estas bezonata,
ĉar oni havas la anglan aǔ la ĉinan lingvojn, tiu estas kulture jam tiom regata kaj
envultata por ne percepti, ke oni estas minacanta lian identecon kaj apartenon. La
lingvo-milito, kiu estas parto el pli vasta konflikto por superregado, kaj pasee kaj nun,
estis historio de violento kaj perfortado. Tio neniam povos porti la pacigon kaj la
plenan, reciprokan respekton inter popoloj.
Do, tiu ĉi konkurso originas el amo por la poezio kaj el amo por la libereco de ĉiuj
gentoj, kiun Esperanto simbolas. Ĝi direktiĝas al italaj poetoj kaj, per Esperanto, al
ĉiugentaj poetoj. Poesia da tutti i cieli. Poezio el ĉiuj ĉieloj.
KIAMANIERE ONI PETAS PARTOPRENI
La poetoj devas partopreni per nur unu poeziaĵo ne pli longa ol 50 (kvindek) versoj
entute. Oni sendu ĝin, kune kun la aliĝilo aperanta ĉi-sube, per retpoŝto al:
samideano@hotmail.it

AJNA POEMTEMO ESTOS AKCEPTITA
Ĉiuj tekstoj en formato word!

La verkoj devos alveni antaŭ la 21-a de marto 2015.
9
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SEN PARTOPREN-KOTIZO
Konsiderante la elspezojn, kiujn kuntrenas la internacia sendo de mono, kaj la
malsaman voloron de mono en aliaj landoj, oni decidis, ke la poemoj en
Esperanto, kiuj alvenas el ekster Italio, ne pagas partopren-kotizon.
REALIGO DE LA LIBRO
La juĝantaro elektos la plej belajn versaĵojn (50), kaj ili konsistigos interesan
poezian kolekton el ĉiuj latitudoj, laŭ koroj kaj mensoj de nia planedo.
La poemoj, kiuj alvenos en la itala lingvo, estos tradukitaj al Esperanto de
konata esperantisto kaj itala poeto.
La poemoj, kiuj alvenos en Esperanto estos tradukitaj, al la itala lingvo, de alia
esperantisto, itala poeto.
En la eldonita libro, do, la sama poemo estos legebla en du lingvoj: sur la
dekstra paĝo en la itala lingvo, sur la maldekstra en Esperanto.
PREMIOJ
La premiada ceremonio okazos en komunuma Teatro el Sankta Anĝelo de
Brolo (Sicilio, Italio), la 18-an de oktobro 2015, en la 6-a horo posttagmeze.
Estos ses kategorioj de premioj:
Unua premio: Plato, unu ekzemplero de la libro eldonita, pakaĵeto de libroj
donacitaj de Edizioni Eva, kaj € 300,00.
Dua premio: Plato, unu ekzemplero de la libro eldonita, pakaĵeto de libroj
donacitaj de Edizioni Eva, kaj € 150,00.
Tria premio: Plato, unu ekzemplero de la libro eldonita, pakaĵeto de libroj
donacitaj de Edizioni Eva, kaj € 100,00.
Speciala premio: La Itala Esperanto-Federacio premios la plej belan el la
poemoj alvenintaj en Esperanto. Plato. Unu ekzemplero de la libro eldonita,
pakaĵeto de libroj donacitaj de Edizioni Eva.
Speciala premio: Samideano premios la plej originalan el la poemoj
alvenintaj. Plato. Unu ekzemplero de la libro eldonita, pakaĵeto de libroj
donacitaj el Edizioni Eva.
Speciala premio: Edizioni Eva premios la plej belan el la poemoj ne selektitaj.
Plato. Unu ekzemplero de la libro eldonita, pakaĵeto de libroj donacitaj de
Edizioni Eva.
La selektado de artverkoj estos neapelaciebla.
N. B. La monaj premioj celas doni kontribuon al la premiitoj por iliaj elspezoj
ĉeesti ceremonion. En la kazo ke la premiito ne ĉeestos, li ricevos hejme nur la
platon kaj la librojn.
Aŭtuno 2014
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LA JUĜANTARO
La membrojn de la Juĝantaro, kiu konsistas el poetoj, verkistoj, ĵurnalistoj kaj literaturkritikistoj, oni konigos post ĉi-koncerna oficiala decido.
La juĝantoj ricevos la verkojn, kiuj estos distingitaj per numero, dum la aǔtoraj nomoj estos
konataj nur al Samideano, kiu sin detenas je voĉo, sed li gardas al si la rajton premii poemon, kiu,
laǔ sia opinio, estas plej originala.

ALIĜILO
Kara aŭtoro, per ĉi tiu formularo vi akceptas la jenan regularon kaj la
partoprenmanierojn, vi deklaras, ke via verko estas via kreaĵo kaj ke vi posedas ĉiujn
ĝiajn rajtojn, krome vi akceptas la traktadon de viaj personaj elementoj, laŭ la reguloj
antaŭfiksitaj de la leĝa dekreto 169/03 de la itala Respubliko kaj ekde nun vi permesas
la eventualan publikigon de via verko.
Benvolu plenigi la sekvan formularon, en ĉiuj ĝiaj partoj.

> Familia Nomo:________________________________________

> Persona nomo:________________________________________
> Naskiĝdato:_________________________________________
> Adreso (nacilingve en latinaj literoj):_________________________
> Poŝtkodo:__________________________________________
> Urbo:_____________________________________________
> Lando:______________________________________________
> Tel. (kun landa prefikso):__________________________________
> Portebla:____________________________________________

> Retadreso:__________________________________________
> Titolo de via verko:_____________________________________
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2014.09.27 Pollando. Grandega torto okaze da la jubilea
30a Arkones.
Ĉe Facebook ni kreis la podkastan retejon kaj diskutgrupon,
kie aperas informoj, fotoj kaj filmetoj, pere de kiuj ne nur
aŭskulti la muzikon vi povas, sed ankaŭ vidi.
http://www.podkasto.net/2014/11/06/la-103a-elsendo/
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Memhelpaj
Agetoj
por pli bona vivado
Parto: 2
Omid Rohanian
C) Rilate al la menso
Krom emocia kaj korpa aspekto de homo,
ankaŭ troviĝas mensa regno. Oni ankaŭ devas
prizorgi ĝin. Jen kelkaj ideoj
- Disvolvi idean muskolon
Kompare kun fizikaj korpaj muskuloj, oni
ankaŭ povas paroli pri mensa muskolo. Se vi
volas esti ĉiam preta alfronti problemojn en la
vivo kaj trovi solvojn al malfacilaj problemoj,
vi devas havi kaj disvolvi viajn ideajn
muskolojn.
Oni kiu ne kutimas pensi kreive ne povas
agi inteligente.
Kiel oni disvolvu la ideajn muskolojn?
Troviĝas multe da metodoj kaj ideoj fari tion.

Ĉiutage dum la frua mateno, legu iun
interesan. Iu ĉapitron el iu literatura/
scienca/lerniga libro, aŭ iu interesa blogo
kiu donos al vi ideojn.

Dum kelkaj minutoj, ludu iun mensan
ludon kiel ŝakon aŭ provu solvi puzlon.

Pensu pri interesaj ideoj kaj skribu ilin.
Ne necesas pensi pri iu specifa temo.
Pensu pri iu ajn vi volas, kaj provu skribi
ideojn. Ekzemple ideojn por pli facilaj
transakcioj, pli bonaj surstrataj trafikoj
aŭ ideoj por maksimumigi profitojn en iu
banko. La celo estas disvolvi la idean
muskolon.

Provu lerni iun grafikan arton por
aktivigi la dekstran parton de la cerbo.
Tiel, via idea muskolo ege plifortiĝos.

Ĉiutage parkerigu 10 novajn esperantajn
aŭ alilingvajn vortojn. Tiel, vi plibonigas
vian esperanton aŭ lernas pri vortaro de
iu nova lingvo, kaj tiel vi
praktikas per viaj mensaj muskoloj.
13

D) Rilate al spirito
Spirito estas tiu parto de nia ekzisto kiu
temas pri nia konscio kaj respegulas nian
ĝeneralan humoron. Tiu parto kiu serĉas
spiritecon kaj plialtan vidpovon.
- Estu dankema
Ni kelkfoje simple forgesas
tiom da belecoj kaj benoj kion
ni ĝuas kaj nur koncentriĝas
sur niajn problemojn kaj multe
plendas. Tio estas malsana
konduto. Ĉiutage, ni devas
almenaŭ dum kelkaj sekundoj,
halti kaj pensi pri ĉiuj belaĵoj
kaj bonaĵoj en nia vivo, kaj aprezu ilin. Ni estu
dankema al la naturo aŭ la Dio (depende de nia
filozofio) por ĉio ĉi. Ĉi tio purigas nian
spiritan aspekton.
- Estu pardonema
Oni diras, ke troviĝas tiom
da ĝuo en pardono, kiom ne
troviĝas en venĝo. Tio pravas.
Neniam donu spacon en viaj
pensoj, al venĝo. Vivu vian
vivon plene kaj ĝue, sen
negativaj sentimentoj. Tiel, via
animo puriĝos. Tio ne signifas,
ke vi toleru negativajn kondutojn. Tio nur
signifas, ke via animo meritas esti paca kaj
pura.
- Meditadu aŭ preĝu
Unu maniero montri nian
dankemon al la mondo estas
preĝi aŭ meditadi. Meditado
estas simpla. Mi scias, ke
meditado por pli ol kelkaj
minutoj povas esti enuiga. Sed
me d it ado dum mallo ngaj
tempoj dum la tago estas
mirakle efika. Ekzemple vi estas en la lifto aŭ
en taksio kaj por preskaŭ 60 sekundoj, vi
fermas la okulojn kaj profunde enspiras kun
malrapida ritmo, sen pensi pri iu ajn, nur
vivante la momenton.
Noto: Dankon al James Altucher, kies ideoj
multe helpis min skribi la artikolon.
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Iam kreskis du pinarbetoj ĉirkaŭ vilaĝo. Ili
ambaŭ staris apud unu la alia tute preter
telefontendoj.
La vilaĝanoj, kiuj pasis preter jenaj du
pinarboj diris unu la alian: “Jenaj du pinarboj
certe estas kiel du fidelaj amikoj .”
Pasis tagoj, noktoj, semajnoj, monatoj kaj
jaroj. Tiuj du pinarboj pli kreskis kaj pli
grandiĝis. Nun ili fariĝis du fortaj pinarbegoj.
Iun tagon aŭtune vento blovis, blovadis kaj
blovegis.
Unu el pinarboj ne povis toleri fortan
blovegon kaj rompiĝinte falis sur alian arbon.
La rompita arbo diris alian sanan arbon:
“Ho kara amiko, prizorgu min kelkajn tagojn.
Miaj radikoj eltiriĝas. Se vi zorgus min, miaj
radikoj denove kreskus kaj mi denove stariĝus.
Do mi petas, helpu min por ke mi resaniĝu
denove. Sed nekompata arbo diris rompitan
arbon senafable: “Ne. Ne, mi ne povas teni
vin. Mi ne havas tiom da forto teni vian pezon.
La malafabla pinarbo poste forĵetis
ma l f e l i ĉ an arbon kaj ĝi falis sur
telefontendojn.
Aliflanke en telefonoficejo oni informiĝis
ke ĉesiĝis kontako kaj telefoni ne eblas. Tial
esplorteamo veturis por esplori aferon. La
esplorteamo atingis al du pinarboj kaj sciis ke
pro falo de unu el pinarboj sur tendoj okazis
jena problemo.
La priparistoj denove priparis disŝiritajn
tendojn kaj solvis la problemon. La
esplorteamanoj diris al la alia: “Eventuale
denove okazos similan eventon kaj falos alia
sana pinarbo sur tendoj.”
Do ili decidis evitigi jenan okazon kaj per
siaj hakiloj rompis ambaŭ pinarbojn la
rompitan kaj ankoraŭ-sanan!
Originale perslingva poemo de Mohammad
Ĝavad Mohabbat.
Enesperantigis el persa linvo: Ali A. Kousari
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Kaj …
Antaŭaj numeroj disponeblas
Nomo:
Familia Nomo:
De numero:
Adreso:

Ĝis numero:

Poŝt-kodo:

Telefono:

E-poŝto:
Sendu la peton al la adreso:
E-poŝto: info@espero.ir
Bonan legadon,

Irana Esperantisto

Ĝis:

Troveblas Ĉe: www.espero.ir
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Foto: Mihandownload.com

Kultura sezon-revuo en la persa kaj
Esperanto N-ro: 11, Dua serio,
Aŭtuno 2014



Esperanto sur
la pola Listo de
la Nemateria
Kulturheredaĵo
Optimismemo, ĉu utilas?







Memhelpaj agetoj

Poezioj el ĉiuj ĉieloj
Aŭtuno 2014

16

