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ﻳﻮآﺧﻴﻢ
ﻣﺎرﻛﻮال
ﻣﺎﻧﻞ
وﻳﻦﻳﺎﻟﺲ

ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻴﻢ :ﻣﻮزهي ﺑﻴﻨﮓ ﻣﺎﻳﻮﻧﮓ ،ارﺗﺶ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ
از ﺳﺮﺑﺎزان ،اﺳﺐﻫﺎ و ﻛﺎﻟﺴﻜﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳـﺖ
از اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﻔﺎﻟﻲ ،در اﻧﺪازهﻫـﺎي واﻗﻌـﻲ ،ﭼﻨﺪﺗﺎﻳـﻲ
ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻪ.
ﻛﻴﻦ ﺷﻴﺎﻫﻮﻧﮓ اوﻟﻴﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑـﺰرگ ﭼﻴـﻦ ﺷـﺪ ،وﻟـﻲ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ،او ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ،ﺗﺮور ،آﺗﺶ و

اداﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا
ﻗﺴﻤﺖ14:
ﺑﺮﮔﺮدان :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮاﻧﻲ

ﭘﺎﻳﺎن راه ﺟﺎده اﺑﺮﻳﺸﻢ
روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ

وﺋﻲ ﭼﻲ ) (Wei chiدﻗﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ دم در اﻳـﺴﺘﮕﺎه
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ .ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺪ و ﻻﻏﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪش
را دو دور ﺑﻪ ﻛﻤﺮش ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺪن ﻻﻏـﺮي
ﺳﺮش ﻣﻘﺪاري ﺑﺰرگ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳـﺪ .ﭼﻬـﺮه اش
ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ دﻣﺎﻏﺶ ،و ﭼﺸﻢﻫﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻨـﻲ
را ﻧﻮازش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
او ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﻴﺎﺋﻮ ﺟﺎﻫﺎ و ﭼﻴﺰﻫﺎي
دﻳﺪﻧﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻣـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻧـﺪارﻳﻢ .ﺑـﺎغ ﻫـﺎي
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣـﻲ آوردﻧـﺪ.
ﭘﺲ از روزﻫﺎي ﺷـﻨﻲ ﺣـﺎﻻ ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﭘـﺮ ﻛـﺸﺖ و زرع
رﺳﻴﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫـﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎغ و ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎي اﻳﻦﺟﺎ در ﺗﻤﺎم ﭼﻴﻦ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ .در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ او دارد ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ،اﺗﻮﺑﻮس از ﺟﻠـﻮي
ﻛﻮه ﻣﻌﺮوﻓﻲ ﻣﻲﮔﺬرد .زﻳﺮا آنﺟﺎ ﭼﻴـﺎن ﻛـﺎي ﭼـﻚ ،رﻫﺒـﺮ
ارﺗﺶ ﻣﻠﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻪ ﺗﻮﻧﮓ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺠﻮم ژاﭘﻨﻲﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﺪ.
او از ﺻﺪﻗﻪ ﺳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﭼﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ
ﻧﺼﻴﺐاش ﻣﻲﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﻮه ﺑﺮﺳﺪ او را ﻛﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣـﺸﺘﺮك در
اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ ﺧﻮب اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد و ﻓﺎﻳﺪهاي ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻮن ﭘﺲ
از راﻧﺪن ژاﭘﻨﻲﻫﺎ از ﻛﺸﻮر آنﻫﺎ ﺑﺎز دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آﺧﺮ ﭼﻴﺎن ﻛﺎي ﭼـﻚ در ﺟﺰﻳـﺮه ﺗـﺎﻳﻮان
دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪي را زﻳﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻛﺮد.
ﻣﺎ ﻓﻮرا ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﺗـﺎ از ﺟﺎذﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮ
4
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ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﺳﻔﺎﻟﻲ و ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ در Xian

ﺧﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻴﺪ ،ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﻛـﻪ او
را ﺑﻜﺸﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼـﻴﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺮﺑﺎزان وﻓـﺎدار ﺑـﻪ اﻣـﭙﺮاﻃﻮر
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲﺷﺪ و ﻓﺸﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺷـﺪﻳﺪ
او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺪﻣﻪ ﺷﺨﺼﻲ از ﭘﻴﻜﺮه ﻫـﺎي ﺳـﺮاﻣﻴﻜﻲ
ﻫﻞ داد ﺗﺎ در دﻧﻴﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از او ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤﻴـﻦ
دﻟﻴﻞ ﻫﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ و ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮي ﺗﻔـﺎوت
دارد .ﻣﻮزه واﻗﻌﺎ اﻋﺠﺎبآور اﺳﺖ و اﻧﺒﻮه ﻣـﺮدم از آن ﺑﺎزدﻳـﺪ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آنﻗﺪر ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﻫـﺴﺖ
ﻛﻪ دارﻳﻢ اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .در اﺻﻞ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﭼﻴﻦ
اﻳﻦﻗﺪر ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﺻﻼ اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد
ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
واﻛﺴﻲﻫﺎ
ﻛﻔﺶ ﭘﺎكﻛﻨﻲ ،ﺣﺮﻓﻪاي ﻛﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻛﺮم و واﻛـﺲ و
اﺳﻔﻨﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد و ﺷﺪ واﻛﺴﻲ و ﺑﺎ ﺧﻴﺰﺷﻲ ﺗﻤﺎم ﻋﻴـﺎر
در آﺳﻴﺎ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﭼﻴﻦ دوﺑﺎره زاد و وﻟﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
آﺳﻴﺎﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺧﻮداﻳـﺴﺘﺎﻳﻲ و
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺨﺼﻲ اي ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺧـﺪﻣﺎت
ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻓـﺸﺎر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ .از ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﺗـﺎ
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ﻣﺠﻤﻊاﻟﺠﺰاﻳﺮ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮر ﻓﺮوﺷﻨﺪه اي اﻣﻜـﺎن دارد
ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻴﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﻮري ﺗﻤﺎم ،ﻣﺜﻼ ﺗﻤﺎم
روز را در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺮازو ،زﻳﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗـﺎ
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ رد ﺷﻮد و ﺑﺨﻮاﻫﺪ وزﻧﺶ را اﻧﺪازه ﺑﮕـﻴﺮد ،ﻳـﺎ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻛﻨﺎر ﭘﻴﺎدهرو ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺗﺎ ﺷـﺎﻳﺪ 3
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻃﺮي ﺑﻔﺮوﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺮاي داﺷـﺘﻦ
ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺳﺖ.
واﻛﺴﻲﻫﺎ در ﭼﻴﻦ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮي ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤـﺎم روز ﺑـﻪ
ﻛﻔﺶﻫﺎي اﻳﻦ و اون ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷـﺎﻳﺪ ﻳـﻚ ﻛﻔـﺶ
ﻛﺜﻴﻒ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ اﺻـﺮار از ﺻـﺎﺣﺐ اش
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ وﻃﻨﺎﻧﺸﺎن
ﻫﻢ ﻫﻤﻜﺎري ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﭼـﻮن دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ ﻫﻤﻴـﺸﻪ
ﻛﻔﺶﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮق ﺑﺰﻧﺪ.

اﻣﺮوز در دﻓﺘﺮ ﻛﺎر واﻧﮓ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺧﻮاﺑﻴﺪ ،آن ﺟـﺎ او ﻳـﻚ
اﺗﺎق دو ﺗﺨﺘﻪ آﻣﺎده دارد و آن را ﺑـﺮاي در اﺧﺘﻴـﺎر ﻗـﺮاردادن
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﺗﺪارك دﻳﺪه اﺳﺖ .دﻓﺘﺮ او در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ و
آنﻗﺪر آن را ﺧﻮب ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﭘﻠﻜﺎن ﻫـﺎي
ﺧﺮاب و ﻓﺮﺳﻮده ﻃﺒﻘـﺎت ﻧـﺪارد .در اﻳـﻦ دﻓـﺘﺮ  3ﻧﻔـﺮ ﻛـﺎر
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺠﺎرت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .از ﻛﻼس ﻫـﺎي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻓﻴﻠﻢ وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،روي ﻛﺎﺳﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ
و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ
ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ در ﭼﻴﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ
ﮔﻔﺘــﻪ واﻧــﮓ او ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴــﻮن ﻣــﺸﺘﺮي اﺻــﻠﻲ دارد ﻛــﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي را دارد.
ﺑﺎ واﻧﮓ و وﺋﻲ ﭼﻲ در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ،
از دﻳﺪن ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﻛﺸﻴﺪه و ﻫﻮاي آﻟـﻮده ﺳـﺮﻣﺎن
ﮔﻴﺞ ﻣﻲرود و ﻣﺎ را از ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎل ﺑﻴﺮون ﻣﻲآورد.
واﻧﮓ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :در ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﭼﻴﻦ واﻗـﻊ اﺳـﺖ،
ﺳﻪ دﻳﻦ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ اﺳﻼم ،ﺑﻮداﺋﻴﺴﻢ و ﺗﺎﺋﻮ .آب و ﻫﻮا و
روال زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟـﺎ ﺟـﺎده اﺑﺮﻳـﺸﻢ ﺗﻤـﺎم
ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻴﺎﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ و
وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﻮﻫـﺴﺘﺎن  Qinlingدر ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ آﺳـﻴﺎ
ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ .ﺳﺒﺰ ،ﭘﺮ ﺑﺎران و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آب و ﻫـﻮاي اﻗﻴـﺎﻧﻮس
آرام .ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ در آﺳﻴﺎ و ﺟﺎده اﺑﺮﻳـﺸﻢ
ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آنﻛﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖ ﻛـﺸﻮر
ﺑﻮده ،داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي دﻳﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻮن دﻳـﻮار
ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده و درﻫﺎﻳﻲ دارد.
Vintro 2015
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ﮔﺮدش ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﭼﻮن آﻫـﻚ وارﻓﺘـﻪ و ﻣﺜـﻞ
ﺳﻨﮓ ﺗﺎﻻپ روي ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﺑﻴﺎﻓﺘﻴﻢ.
ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺧﻮب
روز ﺳﻲام

ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣـﺎ اﻣـﺮوز ﺧﺒﺮﻫـﺎي ﺧﻮﺑـﻲ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را دارﻳﻢ ﻛﻪ در ﺗﻮﻛﻴـﻮ
ﺳﻮار ﻛﺸﺘﻲ ﺷﻮﻳﻢ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻟﻮسآﻧﺠﻠﺲ از آن ﺟـﺎ ﺣﺮﻛـﺖ
ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺪون اﺗـﻼف وﻗـﺖ ﻣـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ اﻣـﺮوز ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻠﻔﻴـﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﻔﺮﻣﺎن را ﺗﺎ ژاﭘﻦ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺴﻴﺮي ﻛـﻪ از ﻗﺒـﻞ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦﺟﻮري:
* از ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﺎ ﭼﻮﻧﻜﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر
* از ﭼﻮﻧﻜﻮﻧﮓ ﺗﺎ ووﻫﺎﻧﻮ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮔﻠﻮﮔـﺎه رود
آﺑﻲ
* از ووﻫﺎﻧﻮ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺎر
* از ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي ﺗﺎ ژاﭘﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ
ﺳﻔﺮ از ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي ﺗﺎ ژاﭘﻦ را واﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ
ﭼﻮن ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮﻳﻦ داﻧﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎﺳـﺖ .ﻛـﺸﺘﻲ
روزﻫﺎي 24ام و 30ام ﺣﺮﻛﺖ دارد ،وﻟﻲ اﻣـﺮوز ﭼـﻮن ﻛﺎﻏـﺬ
ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻠﻴﻂ آﻣﺎده ﻛﻨﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﮔﻔﺘـﻨﻲ ﻗـﻀﻴﻪ
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ24 .ام ﺧﻴﻠﻲ
ﺧﻴﻠﻲ زود اﺳﺖ ،ﭼـﻮن ﻣﺠﺒﻮرﻣـﺎن ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ از ﻗﻴـﺪ ﺳـﻔﺮ
رودﺧﺎﻧﻪاي ﺑﮕﺬرﻳﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي ﺑﺮوﻳﻢ.
اﻣﺮوز ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ  9دوﺑﺎره ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﺤﻠـﻲ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ
دارﻳﻢ .ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ و دﻓﺘﺮ ﻳﺎدداﺷﺖ از ﻣﺎ
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮال ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ ،ﻫﻴﭻﻛﺪام ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﺒﻮد .در آﺧـﺮ
او ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﺎ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﺴﺎﻓﺮاﻧﻲ
ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎر و ﺑﻨﺪﻳﻞ ﺳﻔﺮﺷﺎن از ﭼﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و
ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻮﻟﻪﭘﺸﺘﻲﻫﺎ را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﻛـﺴﻲ ﺻـﺪا
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻲ دور ﻣﻲزﻧﻴﻢ و دور ﻣﻲزﻧﻴﻢ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻛﺠﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮوﻳﻢ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻨﺪهﺧﺪا ﻫﻢ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ و آﺧـﺮ
ﺳﺮ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣـﻲ ﮔـﺮدﻳﻢ ﺑـﺪون آن ﻛـﻪ
ﻋﻜﺴﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻠﻴﻂ در ﭼﻴﻦ
زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﺎر و
ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺎل ﻣﺎ دارد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛـﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻠﻴﻂ ﺑﺨﺮﻳﻢ ،دﻳﺪﻳﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ
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ﭼﻴﺰ را روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﻴـﻨﻲ ﻳﺎدداﺷـﺖ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ :روز ،ﺳﺎﻋﺖ ،ﻧﻮع ﺻﻨﺪﻟﻲ و ﺗﺨﺖ و ﻣﻘﺼﺪ .در
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﭻﻛﺲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﻏﺎﻟـﺐ
اوﻗﺎت در ﺟﻠﻮي ﺑﺎﺟﻪ ﺑﻠﻴﻂ ﻓﺮوﺷﻲ اﻧﺒـﻮه ﻣـﺮدم در
ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ؛ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺸﻪ دو ﺳﻪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑـﺎ
ﭘﻮل در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آن را ﺗﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑـﺮاي ﺧﺮﻳـﺪ
ﻳﻚ ﺑﻠﻴﻂ ﺑﺪون ﺣﺮف .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻲ آنوﻗﺖ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺟـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ
ﺑﺮاي ﻋﻜﺲ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺗﻤـﺎم ﻛﻨﻴـﻢ.
وﺋﻲﭼﻲ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ دﻋﻮت ﻣﻲﻛﻨﺪ و در راه ﺑـﺮاي
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و از اﻣﺘﻴﺎزﻫـﺎي آن
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ .آنﻫﺎ از اﻳﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﻲ آﻳـﺪ
و آدرس را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺎدداﺷـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ.
اﻳـﻦ وﺳـﻂ آن ﻫـﺎ ﺳـﻌﻲ ﻣــﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ ﮔـﭗ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻳــﻲ
ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ اي و ﺑـﻪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﺗﻮﺿـﻴﺢ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺮه اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﭼﻴـﻦ ﭘـﻴﺮوز ﺷـﺪ .ﻳـﻚ
ﺟﻮري ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﺷﺎن را ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ.
از ﺑﺮج ﻧﺎﻗﻮسدار در ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ دﻳﺪن ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .از آن ﺟـﺎ 4
ﺗﺎ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر در دﻳﻮار ﺑﺰرگ ﭼﻴﻦ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛـﻪ
دور ﺗﺎ دور ﺷﻬﺮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ارﺗﻔﺎع دﻳﻮار  15ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ،
و ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﺘﺪاد آن دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاري ﻛﺮده و ﻳـﺎ ﺑـﺎ
وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺮﻗﻲ ﺗﺮدد ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻛﻪ ﺑـﺮاي
ﻋﺮﻳﺾ ﻛﺮدن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺧﺮاب ﻛﺮدهاﻧـﺪ و ﺣـﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟـﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده و ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﻨﻨﺪ.
از زﻳﺮ ﺑﺮج ﺗﻨﺒﻮر ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮج ﻧﺎﻗﻮس اﺳﺖ ﻣﻲ ﮔـﺬرﻳﻢ و
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻨﺒﻮر ﺑﺰرگ دارد .ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ي
ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ آن ﻣﻲرﺳﻴﻢ .از ﻣﻴﺎن ﺑﺎزار ﻛﻮﭼﻚ
ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻨﮕـﻲ دارد و ﺣﺠـﺮه ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ
اﺟﻨﺎس و ﻋﻜﺲﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﺋﻮ ،ﻛـﻼه ارﺗـﺸﻲ
ﭼﻴﻨﻲ ،ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﺧـﺒﺮ ﻓـﺼﻞ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﭼﺎن ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﺳﺖ .ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
ﻛﻪ ـ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻫﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎاش را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ـ وﻗﺘﻲ آب ﮔـﺮم
ﺑﻪ آن ﻣﻲﭘﺎﺷﻨﺪ او ﺑﺎ ﺳﺨﺎوت ﺗﻤﺎم ﻣﻲﺷﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺧﻴﺲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ) .در ﺑﺎزار اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻮع ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ آن ﺑـﺎ ﻧـﺎم
”ﺑﭽﻪي ﺑﻲﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺎﺷﻮ“ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .م(
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دﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮردﻳﻢ و ﻧﻪ ﻧﺎﻫﺎر .وﺋﻲﭼﻲ ﻣﺎ را
ﻣﻀﻄﺮب ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن او ﻫﻤﻴﻦﺟﻮري ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻋـﻀﻠﻪ
اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﺪهاﻳﻢ ،اﻳﻦ ﻫﻴﻜﻞ
ﻧﺤﻴﻒ ﭼﻄﻮر ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈـﺎت
او ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮزهي ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﭼـﻮن دﻳﮕـﺮ
ﺑﻪزودي ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﻮزه ﺑﻪ ﭘﺎﻳـﺎن
ﻣﻲرﺳﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦﻛﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ داﺧﻞ ﻧـﺸﻮﻳﻢ
و در ﻋﻮض ﻳﻪ ﭼﻴﺰي ﺗﻮي اﻳﻦ ﺷـﻜﻢ ﺑﺮﻳـﺰﻳﻢ .از ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ
وﺋﻲﭼﻲ آنﻗﺪر ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻠﻲ ﻏﺬا ﺳﻔﺎرش ﻣﻲ دﻫـﺪ و
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﻣﻴﺰ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻳﻚ دﻳﺲ را ﺑﺎﻳـﺪ
روي ﻛﻠﻪاش ﻧﮕﻪ دارد :ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﻫـﺎي ﺳـﺮخ ﺷـﺪه را ﺑـﺎ
ﺳﺎﻻد ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻟﻮازم ﻏﺬاﺧﻮري ﺗﻮي دﻫﺎن
و ﺷﻜﻢ رواﻧﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﻏﺬا ﻳﻚ ﺳﻮرﭘﺮﻳﺰ ﻫـﻢ ﺑـﺮاي ﻣـﺎ
دارد و آن ﻫﻢ ﻳﻚ دﻳﺲ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ داﻧﻴﻢ ﮔﻮﺷـﺖ
ﭼﻴﺴﺖ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت وﺋﻲﭼﻲ ﻛﻪ اﺳﻢ آن را ﺑـﻪ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﺎخ ﻫﺎﻳﻲ را روي ﻛﻠـﻪ اش ﻧـﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻣﺎ ﺣﺪس ﻣﻲزﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﮔـﺎوﻣﻴﺶ ﻫﻨـﺪي ﻳـﺎ ﻫﻤـﺎن
ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪا ،در ﻣﻴﺎن دﻳﺲ ﻫﺎي ﺟﻮرواﺟـﻮر ﺑـﻪ ﻛـﺸﻒ
ﮔﻮﻧﻪاي ﺧﺮوس ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﺧـﺮوس
ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻳـﻦ ﭘـﺮس ﻫـﺎ ﻓﻘـﻂ ﺷـﺎﻣﻞ ران ،ﮔـﺮدن و
اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎي ﭘﺸﺖ و ﺳﻴﻨﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﻢ داﺳـﺘﺎن ﮔﻮﺷـﺖ
ﺗﻜﻪﺗﻜﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺲ ﺧﻮب ،ﭼﻮن ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﺗـﻮي دﻫـﺎن
ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮدم از ﻇﺎﻫﺮ آن ﭼﻴﺰي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺘﻴﺎزش در
اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ را ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﻲ اﻧﺘﺨـﺎب
ﻛﻨﻲ زﻳﺮا دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮردن را ﺗﻤﺎم ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و وﺋﻲﭼـﻲ
ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎم ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
ـ ﻫﺎ ،اﻻن ﻳﺎدم اوﻣﺪ اﺳﻤﺶ ﭼﻲ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ اﺳﻢ اون ﻏﺬا.
ـ ﺧﺐ ﭼﻲ ﺑﻮد؟
ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻛﻪ او ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﺷﺎخ ﻧـﺒـﻮد ﻋـﻼﻣـﺖ
ﮔﻮش ﺑﻮد ﭼﻮن ﺟﻮاب داد:
ـ ﮔﻮﺷﺖ اﻻغ! ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪ؟
ـ اﻟﺒﺘﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻮد ،وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘـﻲ ﻗـﺒـﻼ ﻫـﻢ
ﺑﮕﻲ.
ـ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻧﺒﻮد .ﺗﻮي ده ﻣﻦ آن را ﺧﻴـﻠـﻲ
ﺑﻬﺘﺮ درﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻮراك ﺧﺮوس ﻫﻢ ﭼـﻨـﮕـﻲ ﺑـﻪ دل
ﻧﻤﻲزد ﻫﻤﻪاش اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻮد .در اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺘﻮران اﺷـﺘـﺒـﺎه
ﻛﺮدم.
ﺑﻪ زور ﺧﻮدﻣﺎن را ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارﻳﻢ .ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ
ﻳﻚ ﻧﻮع ﻧﮋاد ﺧﺮوس ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻒ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺧـﻮردﻳـﻢ و ﺑـﻪ
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ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻮﺟﻪ ﺧﺮوس ﻛﺒﺎب ﻛﺮده ﻣﻴﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣـﺎ
را دﻟﺪاري داد ﺗﺎ ﻓﻜﺮ ﮔﻮﺷﺖ اﻻغ را از ﺳﺮﻣﺎن ﺑﻴﺮون
ﻛﻨﻴﻢ.
ﭘﺲ از ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻫﻢ ﻧﺎﻫﺎر و ﻫـﻢ
ﺷﺎم آن روزﻣﺎن ﺑﻮد ﻣﻲروﻳﻢ ﺗﺎ از ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي ﺑـﻠـﻴـﻂ
ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺨﺮﻳﻢ .ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻓـﺮوش ﺑـﻠـﻴـﻂ
ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻫﻢ ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ داﻧـﻨـﺪ و
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮدا ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ .اﻳﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺳﻔﺮ
ﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻴﺎﺗــﻲ و اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ دارد .ﻣــﺎ ﻫـﻤـﺎن ﺟــﺎ
ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﻴﻢ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،ﻛـﻪ ﺗﺎ ﺑـﺮاﻳــﻤـــﺎن
ﺑﻠﻴﻂ رزرو ﻧﻜﻨﻨﺪ از ﺟﺎﻳﻤﺎن ﺟﻨـﺐ ﻧـﻤـﻲ ﺧـﻮرﻳـﻢ و
ﻧﻤﻲروﻳﻢ .آﺧﺮ ﺳﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن ﻫـﺎ اﻣـﺮوز
ﺗﺪارك ﺑﻠﻴﻂ را ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ و ﺑﻠﻴﻂ
را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .ﺷﺎﻧﺲ آوردﻳـﻢ و 28ام از ﺷـﺎﻧـﮕـﻬـﺎي
ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺟﺎزه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ داد ﺗـﺎ ﺑـﺎ
ﻛﺸﺘﻲ ﻋﺮض ﮔﻠﻮﮔﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻧﮓزي را ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺐ ﻫـﺎ
ﺟﺎن ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺷﺐ دﻛﻪﻫﺎي ﺧﻴـﺎﺑـﺎﻧـﻲ
راه ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﻫﻢ ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﻧﺰدﻳﻚ
دروازه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺸﻨﻲ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑـﺮﭘـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد.
زوجﻫﺎ دو ﺑﻪ دو ﻣﺜﻞ ﻛﺸــﻮر ﻣﺎ ﻳﻜـﺪﻳـﮕـــﺮ را در
آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻲرﻗﺼﻨﺪ .ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﺰ اﻳﻦﻛﻪ ﻏـﻴـﺮ از زن ﻫـﺎ ،ﻣـﺮدﻫـﺎي ﺟـﻮان ﻫـﻢ
ﻫﻤﺎنﺟﻮر دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣـﻲ رﻗﺼـﻨـﺪ .وﺋـﻲ ﭼـﻲ
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ در ﭼﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﺮي ﻋﺎدي اﺳﺖ .وﻟﻲ اﻳﻦ
اﻫﺎﻧﺘﻲ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮي ذوق ﻣﻲزﻧﺪ.
ﺷﺐ ﻛﻪ دارﻳﻢ دوش ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آﻟـﻮدﮔـﻲ
ﻫﻮا را از آب ﺳﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ از ﺑﺪنﻣﺎن ﺷﺴﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد
ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ .ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮدهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺒـﺎري
از دود آن را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده و از دور ﻧـﻤـﻲ ﺷـﻮد آن را
دﻳﺪ .در ﺗﻤﺎم اﺑﻨﻴﻪﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎ دورﺑﻴـﻦ
دوﭼﺸﻤﻲ ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﭼﻪ ﻛﺎرﻳﻪ!

ﭘﻴﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن

)اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺮان(
ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﺎل  1313ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺷﻤﺎره  ،33ﺻﻔﺤﻪ 11
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﺑﺨﺎﻣﻪ ش .ش

اداﻣﻪ دارد
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دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺷﻬﺮﻳﻮر  94ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن دﻧﻴﺎ



ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن ،ﻛﺎﻧﻮن ﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،اﻓﺘﺨﺎر دارد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
در دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ”زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان“ ﻛﻪ در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  1394در
ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد ،دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺷﻌﺎر اﺻﻠﻲ ﻛﻨﮕﺮه ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ؛ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ در ﮔﺴﺘﺮه ﮔﻴﺘﻲ“ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ﻛﻮﺗﺎه
ﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻠﻞ و
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺗﺎﻛﻴﺪي ﺑﺮ آرﻣﺎنﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﻮدن و ارزشﻫﺎي واﻻي اﻳﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ در
ﻋﺮﺻﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﺷﺪ و اﻫﺪاف ذﻳﻞ را رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ:
ــ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮات
ــ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  www.espero.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن آزاد اﺳﺖ.

ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼسﻫﺎي ﺣﻀﻮري اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﭘﺎﻳﻪ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري :دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان
آدرس :ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﮓ ،ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﺮو ﻣﻴﺪان ﺣﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻛﻮروش پ  ،29واﺣﺪ 31
ﺗﻠﻔﻦ09352204266 ،09122099888 ،66902754 :

آﻣﻮزش ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ siminemrani@gmail.com
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ﻳﻚ اﻳﻤﻴﻞ از اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮى ﻛﺮه و دﻋﻮت ﺑﺮاى ﺷﺮﻛﺖ
در ﻛﻨﮕﺮه 46ام اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮى ﻛﺮه .ﭼﻪ از اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ! ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﻰ از آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻳﻚ ﻫﻤﺎﻳﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺧﺎرج
از اﻳﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻛﺮه ﺳﻔﺮ ﻧﻜﺮده
ﺑﻮدم و ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ژاﭘﻦ و ﭼﻴﻦ و وﻳﺘﻨﺎم ،ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺲ ﻣﻲﺷﺪ.

ﭘﺮواز
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ اﻣﺎرات ،از ﻃﺮﻳﻖ دوﺑـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺌﻮل رﻓﺘـﻢ.
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي ﻏﻮل ﭘﻴﻜﺮ آ 380ﭘﺮواز ﺧﻴﻠﻲ راﺣـﺘﻲ را ﺑـﺮاي ده
ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد .در رﻓﺖ  7ﺳﺎﻋﺖ و در ﺑﺮﮔﺸﺖ  9ﺳـﺎﻋﺖ
ﺧﻮاﺑﻴﺪم!
ﻛﻨﮕﺮه
زﻣﺎن ﻛﻨﮕﺮه دو روز ﺑﻮد ) 25و  26اﻛﺘﺒﺮ( وﻟﻰ ﻣﺪت آن ﻛﻤﻰ
ﺑﻴﺶ از  24ﺳﺎﻋﺖ .ﭼﻮن از ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺷﺮوع ﺷـﺪ
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳـﺎﻋﺖ ده ﺷـﺐ ﻃـﻮل
ﻛﺸﻴﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻢ ﻫﻮاى وﻗﺖ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻢ
ﻫﻮاى ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﻤﺎﻳﺶ را .ﻣﺤـﻞ ﻛﻨﮕـﺮه در
ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮاى ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺌﻮل ﺑﻮد در داﻣﻨﻪ ﻛﻮه ﻧﺎﻣﺴﺎن .اﺣﺘﻤـﺎﻻ
از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎى ﺳﺌﻮل .ﻳﻚ ﺳـﺎﻟﻦ ﺑـﺰرگ و راﻫـﺮوى
ﺟﻨﺐ آن ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺘﺎب و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻮد .ﻏـﺬاﺧﻮرى
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن رﺳﺘﻮران ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻰ،
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،آواز ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،اﻫﺪاى ﺟﺎﻳﺰه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺣﺮاج ،و
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ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬـﻢ ﺣـﻀﻮر ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدى اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮدان
ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ و آواز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﮕـﺮه ﻧـﻴﺰ ﺳـﻬﻴﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد  140ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ده ﻧﻔﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑـﻮدﻳﻢ.
ﻣﻬﻤﺎن وﻳﮋه ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﺷﻔﺮ ازاﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮد .او ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺌﻮل ﺑـﺮاي ﻣﻴﺰﺑﺎﻧـﻲ
ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 2017ﺳﻔﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣـﻦ و
ﻣﺎرﺗﻴﻦ و ﻳﻚ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺠﺎر و ﻳﻚ ﺟﻮان روس از
ﺳﻴﺒﺮي ،ﺑﻘﻴـﻪ ﺧـﺎرﺟﻲ ﻫـﺎ ژاﭘـﻨﻲ ﻳـﺎ ﭼﻴـﻨﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑـﺮاي
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖﻫﺎي ﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ ،ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻫـﻢ از
ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺌﻮل راﺣﺖﺗﺮ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻛﻴﻮ اﺳﺖ!
ﺳﺌﻮل
ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ دﻧﻴﺎ! ﻣﻨﻈﺮه ﭘﺎﻳﻴﺰي زﻳﺒﺎ ﺑﺎ درﺧﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ
ﺑﺮگﻫﺎي زرد ،ﻗﺮﻣﺰ ،ﻧـﺎرﻧﺠﻲ،
و ﺳﺒﺰ ﺣﺘﻲ روي ﻳﻚ درﺧـﺖ
واﺣـــﺪ! ﺳـــﺌﻮل ﻗـــﺼﺮﻫﺎي
ﻣﺘﻌﺪدي دارد ﻛﻪ ﺑـﺰرگ ﺗﺮﻳـﻦ
آن را ﻋــﺼﺮ روز ﻛﻨﮕــﺮه ﺑــﻪ
ﻫﻤــﺮاه ﺳــﺎﻳﺮ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮدم و ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ
ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻛـﺮ ه اي
ﭼﻨــﺪ روز ﺑﻌــﺪ .ﻫــﺮدو ﻗــﺼﺮ
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ﺑﺎغﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﺑﺰرﮔﻲ داﺷـﺘﻨﺪ .وﺳـﻌﺖ ﺷـﻬﺮ را
ﻣﻲﺗﻮان از ﺑﺎﻻي ﻛﻮه ﻧﺎﻣﺴﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ .ﺷـﻬﺮ ﻣﺤـﺼﻮر در
ﻛﻮهﻫﺎﺳﺖ و ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﻳﻦﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﺧﻮدروﻫـﺎي
ﺳﻮاري دﻳﺰل ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﺷﻠﻮﻏﻲ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
از ﺗﻬﺮان ،ﺗﻮﻛﻴﻮ و ﭘﻜﻦ ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ،
ﺟﺰﻳﺮه ﺟﺠﻮ
زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ و ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑـﻰ .ﻳﻜـﻰ از ﻫﻔـﺖ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺟﻬﺎن .در وﺳﻂ ﺟﺰﻳﺮه ﻳﻚ ﻛﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻳـﻚ
آﺗﺸﻔﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻗﺮار دارد .ﺣﻴﻒ ﺑﻮد ﻛﺮه ﺑﺮوم و اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه
را ﻧﺒﻴﻨﻢ .ﻳﻚ روز ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﭘﺮوازى ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮه
ﺑﻪ ﺟﺠﻮ رﻓﺘﻢ و ﺷﺐ ﻓﺮداى آن روز ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .روز اول را ﺑـﻪ
ﻛﻮﻫﻨﻮردى ﮔﺬراﻧﺪم و روز دوم را ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺟﺰﻳـﺮه.
ﺟﺠﻮ ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﺎغ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﺳﺖ .در ﻓﺮودﮔﺎه ﺳـﺌﻮل در ﭘـﺮواز
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،روي ﺗﺮﻳﻠﻲ ﭼﻤﺪان ﻫﺎ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﭼﻤـﺪان ﻳـﻚ
ﻛﺎرﺗﻮن ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻗﺮار داﺷﺖ!
ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻮ
ﭼﻮن ﺗﻠﻔﻆ اﺳﺎﻣﻰ ﻛﺮهاى ﺑﺮاى ﺧﺎرﺟﻰﻫﺎ ﺳﺨﺖ اﺳـﺖ اﻛﺜـﺮ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻛﺮهاى ﻳﻚ اﺳﻢ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺘﺨـﺎب
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻮ ﺧﺎﻧﻢ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻰ
و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻦ را داﺷﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤـﻚ
ﻛﺮد و ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﮔﺮدشﻫﺎ و ﺧﺮﻳﺪﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫـﻰ ﻛـﺮد .ﺣﺘـﻰ
ﺑﺮاى ﺟﺰﻳﺮه ﺟﺠﻮ ﻳﻜﻰ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﺟﺰﻳﺮه را ﻣﺎﻣﻮر ﻛـﺮد
ﻛﻪ ﻣﻦ را ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻛﻨـﺪ .ﻣﺤﺒـﺖ و زﺣﻤـﺎت اورا ﻫﻴـﭻ ﮔـﺎه
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ.
ﺧﻮرد و ﺧﻮراك
ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﺮهاي ﻣﻤﻠﻮ از ﺳـﻴﺰﻳﺠﺎت ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ از
اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻔﺎرش ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ دو ﭼﻴﺰ ﺳـﺮ ﻣﻴـﺰ
ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد :ﭘﻠﻮ و ﻛﻴﻤﭽﻲ .ﻛﻴﻤﭽـﻲ ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺨﻤﻴـﺮ
ﺷﺪه ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻓﻠﻔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻌﻢ ﺗﻨﺪ و ﺗﺮش دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧـﻲ
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﭘﻠﻮي ﺳﺮرﻳﺰ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﭘﻠﻮي ﺳﺮو ﺷـﺪه
ﻛﻢ ﺑﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻇﺮﻓـﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺎوي ﭘﻠـﻮ اﺳـﺖ ﻣﻘـﺪار
ﺑﻴﺶ ﺗﺮي ﺑﻪ راﻳﮕـﺎن ﺑﺮدارﻳـﺪ! ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭘﻠـﻮ و ﻛﻴﻤﭽـﻲ
ﺳﻴﺰﻳﺠﺎت ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻴﺰ ﺷﻤﺎ ﻗـﺮار داده
ﻣﻲﺷﻮد .اﻣﺎ ﺟﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﻏﺬاي اﺻـﻠﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻ
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ﺣﺎوي ﮔﻮﺷـﺖ اﺳـﺖ .ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻴﺰﻫـﺎ ﺷـﻌﻠﻪ آﺗـﺶ دارﻧـﺪ و
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم ﺳﻔﺎرش دﻫﻴﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺨﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ.
در ﺟﺰﻳﺮه ﺟﺠﻮ ﺷﺎم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎم ﺳﺮو ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺳـﺲ
ﺳﻮﻳﺎ .ﺑﺪﻣﺰه ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺑﺸﻘﺎﺑﻢ را ﺧـﻮردم .اﻟﺒﺘـﻪ ﺧـﻮد
ﻛﺮهايﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺸﻘﺎبﺷﺎن را ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮردﻧﺪ!
دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي ﻛﺮه
در ﻃﺒﻘﻪ 16ام ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻚ در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻻﻧﺸﻴﻦ ﺳﺌﻮل
ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮه اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎن و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ .ﺣـﺪود
 50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻳﻚ اﺗﺎق .ﺣﺴﻮدﻳﻢ ﺷﺪ!

ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ ﺳﺌﻮل
اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ آﻗﺎي ﻟﻲ ﺟﻮﻧﮓ ﻛﻲ از ﻓﻌﺎﻻن اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮي
ﻛﺮه و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آن را اﺟﺎره
ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺎه ﻛﻼس ﺟﺪﻳـﺪ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ در آن ﺑﺮﮔـﺰار
ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻼس ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدم .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣـﺸﻜﻞ
ﺣﻨﺠﺮه ،ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻟﻲ ﺟﻮﻧﮓ ﻛـﻲ درس ﻣـﻲ داد .دو
ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻮدﻧﺪ :ﭘﺴﺮ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻮ و ﺟـﻮان ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪي ﻛـﻪ از
ﺷﻬﺮي دﻳﮕﺮ ﻫﺮ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻼس ﻣﻲآﻣﺪ .آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮ
ﭘﺸﺘﻜﺎر او!
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اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺎﻟﺐ
روز اول ﭼﻮن رﺳﺘﻮراﻧﻰ در ﻛـﻮه ﻫﺎﻻﺳـﺎن ﻧﺒـﻮد در ﺟﺰﻳـﺮه
ﺟﺠﻮ ﻧﺎﻫﺎر ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم .ﺑﺮاي ﺷﺎم اﻃﺮاف ﻫﺘﻞ دﻧﺒـﺎل ﻳـﻚ
رﺳﺘﻮران ﻏﻴﺮ ﻛﺮهاى ﮔﺸﺘﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﻳـﻚ رﺳـﺘﻮران ﺑـﺎ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻰ از ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ در دوردﺳـﺖ دﻳـﺪم .ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺒﺮﮔـﺮ

رﺳﺘﻮران ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك و ﮔﺎو ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻏـﺬاى ﻗﺎﺑـﻞ
ﻗﺒﻮل اﺳﭙﺎﮔﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺲ ﺗﻨﺪ ﺑﻮد .از آﺷﭙﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را
ﺑﺎ ﺳﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﺮاﻳﻢ درﺳﺖ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ آنﻗﺪر ﺗﻨﺪ ﺑـﻮد
ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﺎ دو ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺨﻮرم!
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ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺌﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻬـﺮان اﺳـﺖ .راﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫـﺎي آن ﺟﻨـﺲ ﻫـﺎي ﻫـﻢ
دﺳﺘﻪاي را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ رﻓﺘﻴﻢ ﻛـﻪ
اﺟﻨﺎس ﺧﻮدرو در آن ﻣﻲﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ را ﻳﺎد ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻠـﺖ
ﺗﻬﺮان اﻧﺪاﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻳﮕﺮي رﻓﺘﻴـﻢ ﻛـﻪ وﺳـﺎﻳﻞ
ﺑﺮﻗﻲ و ﻻﻣﭗ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺷـﺪ .ﺣـﺲ ﻛـﺮدم ﻛـﻪ در ﺧﻴﺎﺑـﺎن
ﻻﻟﻪزار ﻗﺪم ﻣﻲزﻧﻢ .ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﺘﻴﻘﻪﺟﺎت ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑـﻮد و
ﻣﻦ را ﺑﻪ راﺳﺘﻪﻋﺘﻴﻘﻪ ﻓﺮوﺷﺎن ﺳﺌﻮل ﺑﺮد .و ﺑﺎز ﭼﻘﺪر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻨﻮﭼﻬﺮي!
ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻮ از دور ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮوف ﻫﻮﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ اﺑﺮاز ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻛﺮدم .او ﻫﻢ ﺧﻮدروﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم
ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻴﻮﻧﺪاي در زﺑﺎن ﻛﺮه اي ﻫﻮﻧﺪه اﺳﺖ )ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر روي ﻫﻮن( .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن
ﻛﺮه اي ﻟﻘﺐ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .و روي
ﺧﻮدروﻫﺎي ﻛﺮهاي ﻧﻴﺰ اﺳﻢ ﻛﺮهاي ﻧﻤﻲﮔﺬارﻧﺪ!
ﮔﺰارش از :ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر

اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ











ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از  100ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ.
ﮔﻠﮕﺸﺖﻫﺎي ﺑﻬﺎري.
دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ زﺑﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﻬﺎر،
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ) .ﺣﻀﻮري ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ،ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي(
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻲ وﻗﻔﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﻳﺪار اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آزاد.
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ و ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻛﺸﻮر )ﻣﮕﻴﺮان(.
ﭘﻮﻳﺸﻲ دوﺑﺎره در ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﻣﻌﺮﻓﻲ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
ﺷﻴﺮاز ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺳﻘﺰ ،رﺷﺖ ،ﻣﺸﻬﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در ﺷﻬﺮﻳﻮر .94
ﭘﺬﻳﺮش اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺸﻮري اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
آﻣﻮزﮔﺎران اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ.
ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﺎﻟﮕﺮدﻫﺎي ”روز ﻛﺘﺎب اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ” ،زادروز دﻛﺘﺮ
زاﻣﻨﻬﻮف ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ در ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ و ..

Vintro 2015

در ﺗﻌﺎﻣﻞ ،ﺗﺒﺎدل و
ارﺗﺒﺎط ﺑﻲ ﺧﺪﺷـﻪ
ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻴﺪ دوام و ﺑﻘﺎي اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي
اﻳﺮان ﺟﺰ در ﺳﺎﻳﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻚﺗﻚ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن
اﻳﺮان اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﻧﻬﺎدي ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻲﻫﻴﭻ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪاي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺮدﻣﻲ
ﺗﻮان اداﻣﻪي راه را دارد .ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن و ﺣﺎﻣﻴﺎن و دوﺳﺖداران آن
اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در وﺿﻌﻴﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﻳﺮان
دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﻬﺎدي ﻫﻤﭽﻮن
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان اﻋﺘﻘﺎد دارﻳﺪ در ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
ﺻﻒ اﻋﻀﺎي آن درﻧﮓ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در اﻧﺠﻤﻦ
ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻳﺪwww.espero.ir .
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ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ  60ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ!

ﮔﺰﻳﺪهاي از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاي ﺷﻜﻮﻓﻪ

ﺑﺎزﮔﺮدان  :ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ

ﻣﻮﻧﺘﻪ وﻳﺪﺋﻮ 60
 60ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻳﻌﻨﻲ دﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  1954ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻮﻧﺴﻜــﻮ در ﻣﻮﻧﺘﻪ وﻳﺪﺋﻮ اوروﮔﻮﺋــﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ اي
اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ را ﺑﺮاي زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺷﺪ.
ﭘﺎﻳﻴﻦﮔﺮاﻳﻲ ـ ﺑﺎﻻﮔﺮاﻳﻲ
در ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ دوﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:
 (1ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺮاﻳﻲ :در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺮاﻳﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي

ﺑﺴﻂ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎﻳﺪ آن را در ﻣﻴﺎن ﺗﻮده ﻫﺎ و ﻣﺮدم
ﻋﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
 (2ﺑﺎﻻ ﮔﺮاﻳﻲ :در ﺑﺎﻻ ﮔﺮاﻳﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ
ﻋﻤﻞ ﻛﺮد.
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ:
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻋﻀﺎء ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

از ﺳﻼح ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ

ﻣﻄﻠﻮب و اﺧﻼﻗﻲ در ﻛﻨﺎر اﻋﻀﺎء دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
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ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺮدد و
ﺳﭙﺲ ﻛﺎري ﺑﺮاي آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ آن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺮدد.

ﭼﻬﺎر ﺗﻼش
ﭼﻬﺎر ﺗﻼش ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﻮرت
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد:
ﺗﻼش اول
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼش اول :اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ

زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﭼﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ –
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ـ ﻧﺰدﻳﻚ
ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺗﻚ
ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺗﻼش اول اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را زﺑﺎﻧﻲ

»واﺿﺢ« ﺑﺮاي ﺗﻠﮕﺮاف ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ـ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻗﻮام ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺗﻼش دوم
ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ]ﺳﺎزﻣﺎن[ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ

اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  ،1950ﺣﺪود ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎي اﻧﻔﺮادي و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ
از  15ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ را درﺑﺮ داﺷﺖ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ در ﻣﻮﻧﺘﻪ

وﻳﺪﺋﻮ در ﺳﺎل .1954
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دﻛﺘﺮ اﻳﻮو ﻻﭘﻨﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻼش ﺑﻮد .ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ ﻫﺎي اروﮔﻮﺋﻪ اي ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ :اراﺋﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ »رواﺑﻂ
ﻣﺸﻮرﺗﻲ« ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
ﺑﺎ رواﺑﻂ رﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ روي ﮔﺰارش دﺑﻴﺮ ﻛﻞ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮده و؛
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در زﻣﻴﻨﻪ

ﺗﺒﺎدﻻت روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰدﻳﻚ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻗﺒﺎل اﻫﺪاف و

اﻳﺪهآلﻫﺎي ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دول ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺪدي

آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاري و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺮار دادن
آﻣﻮزش اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﻲ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از آن دول ﻋﻀﻮ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ را در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﮔﺎه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛
ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎري در

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در ﻋﻠﻢ ،آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺮﺿﻪ ي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻓﺎع
از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﻳﺪهآلﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ،
و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻗﻮي ﺑﻪ ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺪف
اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن
داد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﺴﺎﺧﺖ اﻣﺎ
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دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻤﻠﻮ از واژه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن »ﭘﻴﺮوزي«،
»ﻣﻌﺠﺰه« و »ﻏﻠﺒﻪ« ﺷﺪ.
وﻳﻠﻴﺎم اوﻟﺪ زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮد »ﻧﺴﻞ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ«
را در  27ژاﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎل  1955ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ
آن را ﺑﻪ »ﻻﭘﻨﺎ« ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺎرژوري ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺷﻌﺮ زﻳﺮ را
ﺑﺮاي ﻻﭘﻨﺎ ﺳﺮود و ﮔﺮﺑﻪاش را »ﻣﻮﻧﺘﻪ وﻳﺪﺋﻮ« ﻧﺎﻣﻴﺪ.
» اﻳﻮو ﻻﭘﻨﺎ« از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺰرگ،
اﻳﻦ اﺳﺖ اﻧﺮژي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ،
ﺗﺠﺴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻦ واژه اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ،
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺪرت اﺧﻼﻗﻲ!
ﺳﺨﻨﺮان ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻣﻲﮔﺮدد و ﺧﻠﻮص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ؛
ﻋﻀﻮ ژوري ) ﻗﻮﻗﺪان( ﺑﺎ ﻓﻀﻞ و داﻧﺶ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ؛
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ؛
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﻲ و ﺟﺎه ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛
دﻳﭙﻠﻤﺎت در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ زﻳﺮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ؛
و زﺑﺎﻧﺸﻨﺎس ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ؛
و ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ورزش ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻲ ﻧﻮازد...
اﻣﺎ ﭼﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ رﻓﺎﻗﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ!
اﻳﻮو ﻻﭘﻨﺎ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد،
ﺧﻮد را اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻧﺠﻴﺐ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎده ،ﺳﺎده؛ و ﺗﺤﺴﻴﻦ را
ﻃﺮد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،زﻳﺮا آن ﻗﻠﺐ او را ﻣﻲآزارد.
ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪاي در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ،
ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻲدرﺧﺸﺪ،
ﻣﺎ را ﺑﺎ رﻓﺘﺎري ﻣﺒﺎرك ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﻻﭘﻨﺎ.
ﻛﺎﻟﻤﺎن ﻛﺎﻟﻮﭼﺎي ﻫﻢ ﺑﻴﻜﺎر ﻧﻨﺸﺴﺖ و اﻳﻦ
ﺷﻌﺮ را ﺳﺮود:
ﻻﭘﻨﺎ در ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ.
ﺑﺎ راﻫﺒﺮد و ﺗﻨﺶ ﻋﺼﺒﻲ؛
از ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻧﻈﺎرت در ردﻳﻒ آﺧﺮ
ﺑﺎ رﺷﺪي ﻣﻌﺠﺮهآﻣﻴﺰ ﺑﺰرگ ﺷﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪاي رﻧﮓآﻣﻴﺰي ﺳﻘﻒ.
ﺑﻠﻪ ،ﻻﭘﻨﺎي ﺳﺮزﻧﺪه ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
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در ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ
ﺑﺎ راﻫﺒﺮد و ﺗﻨﺶ ﻋﺼﺒﻲ؛
ﭼﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺎدي
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ درﺧﺸﺶ در ﻛﺎر!
آزرده اﻣﺎ آرام در ﻛﺎر
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻀﺤﻜﻪ ﺑﻠﻴﻨﻜﻨﺒﺮگ
ﻻﭘﻨﺎ در ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ
ﺗﻼش ﺳﻮم
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻛﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻤﻚ
ﻣﺆﺛﺮ و واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﺑﻲ ﻃﺮف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
»ﻣﺴﺌﻠﻪ زﺑﺎن را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ دول ﻋﻀﻮ ﻛﻪ
آﻣﻮزش آن را ارﺗﻘﺎء داده و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن در
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .«.دوﺑﺎره در ﺣﺪود ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ اﻣﻀﺎء و اﻳﻦ ﺑﺎر ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي داراي ﺑﻴﺶ
از  70ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﻀﻮ و ﺑﺎز دوﺑﺎره ﺗﻼشﻫﺎي اﻳﻮو ﻻﭘﻨﺎ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را از ﺧﻼل ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ راﻧﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺗﻼش در ﺗﺴﻠﻂ اداره
دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺪون ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﻼش ﭼﻬﺎرم
در اﻳﻦ ﺗﻼش از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻴﺒﻮر ﺳﻜﻠﻲ و آﻣﺎدو
ﻣﺎﻫﺘﺎرام ﺑﻮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .روﻳﺪادي ﺧﻮب در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن

آﻣﺎدو ﻣﺎﻫﺘﺎرام ﺑﻮ

ﺗﻴﺒﻮر ﺳﻜﻠﻲ

اﻓﻮل زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و رﺷﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ
زﺑﺎﻧﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ .ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي
ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ در ﺻﻮﻓﻴﻪ ﺳﺎل  1985و
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﺑﺪون
ﺻﺪاﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1985ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
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ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﺟﻠﺴﻪ  1954ﻛﻪ ﺧﻮد در ﻣﻮﻧﺘﻪوﻳﺪﺋﻮ
ﺑﺮﮔﺰار ﮔــﺮدﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ ﻃــﺮح )ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد( ﭼـﻬـﺎرم
 1.4.422-4224ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﻪ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻴﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف و اﻳﺪهآلﻫﺎي ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻳﺎدآوري اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺿﻤﻨﺎً رﺷﺪي ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن و اﻛﺜﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺸﺮي
ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﺑﺮاي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن اراﺋﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و

ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﺶ در آن اﻣﻮر.
آﮔﺎﻫﻲ دادن در ﻣﻮرد اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1987

ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؛
 ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﻴﻦ

ﺳﺎﻟﮕﺮد؛
درﺧﻮاﺳﺖ از دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺮاي ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﭼﺎره ﺑﻬﺘﺮ
ﻛﺮدن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻞ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن؛
دﻋﻮت از دول ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﻲ

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ و
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻤﺒﺮﻫﺎي ﭘﺴﺘﻲ وﻳﮋه و از اﻳﻦ دﺳﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻛﺮدن ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ زﺑﺎن
و در ﻣﻮرد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲﺷﺎن؛
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺟﻬﺖ

ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎرة
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﭼﺎره ﺑﻮدن ﺑﺮاي
ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي آن از ﺟﻤﻠﻪ
آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻋﺒﻮر از زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي )اروﭘﺎﻳﻲ( و ادﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﻧﻔﻮذ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ.
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﻋﺒﻮر از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ

ﺳﻮي آﻳﻨﺪه.
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

و ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن،
ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﻟﮕﺮد؛

درﺧﻮاﺳﺖ از دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪ؛
دﻋﻮت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از دول ﻋﻀﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد

و ﺗﺸﻮﻳﻖﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻣﺴﺌﻠﻪ زﺑﺎن و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن

ﻣﺸﺎﺑﻪ دول ﻋﻀﻮ و ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ...
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﺧﺮوﺟﺶ را از ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺘﺶ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ را در ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪي ﻗﺮار داد .در اﻳﻦ
ﻣﻴﺎن ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در واﻗﻊ اﻛﺘﺴﺎب ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و دﻳﮕﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻚ از ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ را ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد را در ﺟﺸﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻤﺒﺮﻫﺎي ﭘﺴﺘﻲ،
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﮔﺎم ﻫﺎ اﻳﻔﺎء
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﭘﻴﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن

ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎي
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ

ﻣĤﺧﺬ:
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﻮﻧﺘﻪ وﻳﺪﺋﻮ ،ﻫﻮﻣﻔﺮي ﺗﻮﻧﻜﻴﻦ
ﭘﻴﺮوزي ﻣﻮﻧﺘﻪ وﻳﺪﺋﻮ ،ﻧﺸﺮﻳﻪ ) Eventojروﻳﺪادﻫﺎ( ﺷﻤﺎره 068
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زﻣﺴﺘﺎن 1393

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ اﺟﻼﺳﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﻲ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ـ اﺑﺮام ﻣﻲدارد ﻛﻪ:
 -1اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،در ﻋﺮﺻﻪي رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎ و در ﺑﺮﻗﺮاري
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -2اﺣﺮاز اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎي ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ.
 -3ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ اﺧﺘﻴﺎر داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻲآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و در زﻣﻴﻨﻪي ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﻋﻠﻮم ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  UEAدر ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪي ﻫﺮ دو ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ!
 -4از ﻗﺎﻃﺒﻪي دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﮔﺮوﻫﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد
را ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪارس ﺧﻮد اﻋﻢ از
اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻋﺎﻟﻲ اﻋﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ!

اوﻟﻴﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ اﺟﻼﺳﻴﻪ
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ
1954
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دوﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺑﻴﺴﺖ و
ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺟﻼﺳﻴﻪ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ
1985
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Optimismemo, ĉu utilas?

***

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

Ahmad R. Mamduhi

2

(fina parto)

El Miaj Notoj: veturi al montaro
Nader Zandi
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MIA VOJAĜO AL IRANO

Kovrilo:

Bruno Henry
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1) Intima Propono
Tradukis: M. Fahmi
9

2)Komencanto skribas
M. Tamaddoni

Jen Novaĵoj: IREK II Okazos
Novaĵoj el Esperantujo

Grafikaĵo kaj enpaĝigo: Sabzandiŝan

Floroj el florejo de Sadi
Tradukis: K. Sayadpour

***
TTT-ejo : www.espero.ir
Retpoŝto: info@espero.ir
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Prelego de Ahmad Reza
Mamduhi
En la serio de Monataj Prelegoj
de IREA,
28an de Jun. 2014,
En IREA-oficejo, Tehrano
(Fina parto)
Kion vi vidas, pleje dependas de via vid‐angulo
Ne gravas al kio vi rigardas, gravas nur tio, ke:
 Kion vi vidas en ĝi!
 Aŭ kiel vi vidas ĝin!
 Niaj mistikuloj en ĉio vidis nur bonon.

Fakte sen optimismemo ni estus iomete depremiaj; ĉar tiuj, kiuj
suferas iometan depremion, neniom havas optimismemon pri la
futuro; fakte ili estas pli realistaj ol tute sanaj homoj pesimisme.
Sed tiuj, kiuj suferas altgradan depremion, havas pesimismemon
kaj atendas/antaŭvidas pli malbonan futuron ol la reala.

Rezulto de pesimismo
Eble en la irana literatura kunteksto, ni plej klare povas vidi
rezulton de pesimismo en la vivo, verkoj kaj … sinmortigo de Sadeg
Hedajat. (1903‐1951, laŭ iuj la plej bona prozisto irana ekpost Sadio (1210‐
1292), kaj lia ĉefverko La Blinda Strigo (Bufe Kur) ).

Ĉi tie mi sufiĉigas nur citi titolon de 2010a recenzo/enkonduko
de lia ĉefverko La Blinda Strigo (Bufe Kur):
“Tiu ĉi Libro Finigos Vian Vivon: La Plej Moderna Persa Romano
Verkita Iam Ajn” (This Book Will End Your Life: The Greatest Modern
Persian Novel Ever Written) per Porochista Khakpour. El:
http://therumpus.net/2010/10/why‐i‐love‐sadegh‐hedayats‐the‐
blind‐owl/
Kiel sciate, multaj legintoj de la verko sinmortigis. Ankaŭ alia verko de li, “S.G.L.L.” klarege
montras rezulton de ne esti optimismema pri futuro. Jen citaĵo el ĝi:
“La natura homo, la sana homo, devas bone manĝi, bone trinki kaj bone amori; legado,
skribado kaj pensado, ĉiuj estas malfeliĉo kaj kaŭzas abomenaĵon.”

3‐a kialo por utileco de optimismo
Kiel diriĝis, optimismemo fakte ŝanĝas la subjektivan realon:
Maniero, laŭ kiu ni atendas/antaŭvidas la mondon, ŝanĝas la manieron, laŭ kiu ni vidas ĝin.
Sed, optimismemo ŝanĝas ankaŭ la objektivan realaĵon. Ĝi agas kiel memplenuma profetaĵo.
Vintro 2015
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Kaj tio estas la 3a kialo por montri ke malaltaj atendoj ne gajigos/feliĉigos nin. Kontrolitaj
eksperimentoj pruvis, ke:
Op mismo ne nur estas rilata al sukceso, sed ankaŭ ĝi fakte es gas sukceson.

Kieeco de op mosmemo
Optimismemo estigas sukceson en la mondoj de la:
Lernejoj kaj Universitatoj,
Sportoj
Komerco
Kaj eĉ … politiko.
Kaj eble, la plej surpriza utilo de optimismo estas … sano:
Se ni atendas la estontecon esti brila, streĉiteco kaj maltrankvilo estas reduktitaj konsiderinde.







Ĉu realo ne nuligas optimismon?
Do, kiel diriĝis divers‐fonte, optimismemo havas multajn utilojn.
Sed kiel ni povas resti optimismemaj kiam ni renkontas nefavoran
realaĵon? Logike, kiam viaj antaŭ‐vidadoj/atendaĵoj ne realiĝas, vi
devas ŝanĝi ilin, tamen – laŭ la eltrovoj de neŭro‐sciencistoj – tio ne
okazas!! Jen ilia eksperimento:
Ili petis de invititaj homoj taksi sian probableco de ek‐spertado de
malsamaj teruraj eventoj en iliaj vivoj. Do, ekzemple, kio estas via
probableco de eksuferado de kancero? Kaj poste ili diris al ekzamenatoj la realan probablecon de
iu kiel ili por eksuferado de ĉi tiuj malbonokazaĵoj. Por kancero, ekzemple, temas pri 30 procentoj.
Kaj poste ili demandis ilin denove, "Kiom probable vi eksuferos kanceron?"

La sciencistoj volis scii ĉu homoj post alpreno de veraj informoj, ŝanĝos sian kredon aŭ ne. Kaj
efektive ili faris ‐‐ sed plejparte nur kiam la donitaj informoj estis pli bonaj ol kio ili unue atendis.
Do ekzemple:
Se iu estis dirinta: "Probableco de mia eksuferado de kancero estas ĉ. 50 procentoj," kaj oni
diris al tiu, "Ho, bonan novaĵon. La mezuma probableco estas nur 30 procentoj" la postan fojon,
kiam oni demandis tiun, tiu respondis: "Bone, do eble mia probableco estas ĉ. 35 procentoj." Do
ili lernis rapide kaj efike.
Sed, se iu estis dirinta:" Probableco de mia eksuferado de kancero estas ĉ. pri 10 procentoj "
kaj ni diris, "Ho, malbonan novaĵon. La mezumo probableco estas ĉ. 30 procentoj," la postan
fojon, kiam oni demandis tiun, tiu diris: "Jes. Ankoraŭ mi pensas ke temas pri ĉ. 11 procentoj."
Fumado mortigas onin, tamen ne nin sed aliajn! 

3
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Fakte sciencaj esploroj montris ke parto de nia cerbo faras nin tiel optimismemaj, kaj ili fakte
povis per magnetoj defunkciigi tiun parton provizore. Tamen ĉu fari tion por ĉiam estos utila por
ni? Kiel jam dirite, ne; ĉar tia optimismemo havas multajn utilojn por nia sano kaj sukceso.
Ni devas eviti nur troan optimismon, kio en iuj okazoj povas enkonduki al malsukcesoj kaj eĉ
katastrofoj.

Flugemaj Pingvenoj
Ĉu vi spektis animacion pri flugemaj pingvenoj?
Ĝi titolas Gajaj Piedoj (Happy Feet), kaj iel similas al multe pli
malnova Johano Lovingston Mevo (Jonathan Livingston Seagull)
verko far Richard Bach en 1970.

Johano Lovingston Mevo
Bach famegas pro lia amo al flugado ĉu reala ĉu metafora en liaj
verkoj. (Richard David bach, 1937‐, usona verkisto)
Lia ĉefverko, Johano, enhavis malpli ol 10 mil vortojn, tamen
estis plivendita ol ĉiuj aliaj verkoj ekde la tempo de Foririnta kun la
Vento (Gone with the Wind, far Margaret Mitchell, en 1936.
Bedaŭrege li spertis aer‐akcidenton en aŭgusto 2012:
surteriĝante en Friday Harbor lia fligmaŝino trafis elektro linion.
Gajaj Piedoj Du (Happy Feet Two) estas 2011a aŭstralia‐usona
3Da komputil‐animacia familia mizik‐filmo reĝisorita, produktita
kaj kunverkita de George Miller. (1945‐, estas renoma aŭstralia filmisto
kaj ekskuracisto. Ĝi sekvas alian filmon de Miller en 2006 titolita Gajaj
Piedoj (Happy Feet).
Dum Johano en la Bach‐a plejvendita verko estis enuigita de la
ĉiutaga ripetado en la vivo kaj ĉiam kaj ĉiel provis flugi pli kaj pli
alten, eĉ se tio ekzeligis lin de la mevaro, la pingvenoj en la Miller‐a
produkto volas ekflugi renkontinte ‐ laŭ ilia scio ‐ flugantan
pingvenon!
Gradoj de optimismo
Povus ekzisti tri malsamaj sintenoj inter la pinvnenoj pri
ekglugado de ili:
1.Tiuj, kiuj neniel povis eĉ imagi tion; do ili neniam povus havi
ŝancon flugivi – ĉiaokaze!
2.Tiuj, kiuj tro simplanime kaj optimisme ekflugis de altaj lokoj kaj
spertis falegon en profundan valon!
3.Tiuj, kiuj optimismis sufiĉe por provi tion, tamen kunhavis ankaŭ paraŝuton, tiel ke en plej
malbona okazo, povu ĝui flugadon agle super la valo!
Fontoj:
• http://www.ted.com/talks/tali_sharot_the_optimism_bias/transcript
• http://www.mentalhealthy.co.uk/news/996‐optimism‐can‐be‐helpful‐to‐mental‐health.html
•https://www.eheandme.com/news_articles/549652445
• http://salubriousu.com/optimism‐and‐stress/ (ties fontoj menciitaj en la posta lumbildo)
• http://therumpus.net/2010/10/why‐i‐love‐sadegh‐hedayats‐the‐blind‐owl/
• http://urbantimes.co/2013/12/it‐always‐pays‐to‐be‐an‐optimist/
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Fontoj menciitaj en mia fonto: http://salubriousu.com/optimism‐and‐stress/
• Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized
outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219‐247
• Horowitz, M., Adler, N., & Kegeles, S. (1988). A scale for measuring the occurrence of positive states of mind: A
preliminary report. Psychosomatic Medicine, 50, 477‐483.
• Scheier, M. F., Weintraub, J. K., & Carver, C. S. (1986). Coping with stress: Divergent strategies of optimists and
pessimists. Journal of Personality ad Social Psychology, 51, 1257‐1264.
• Scheier, M. F., Matthews, K. A., Owens, J., Magovern, G. J., Sr., Lefebvre, R. C., Abbott, R. A., & Carver, C. S.
(1989). Dispositional optimism and recovery from coronary artery bypass surgery: The beneficial effects on
physical and psychological well‐being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1024‐1040.
• Fitzgerald, T. E., Tennen, H., Affleck, G., & Pransky G. S. (1993). The relative importance of dispositional
optimism and control appraisals in quality of life after coronary artery bypass surgery. Journal of
Behavioral Medicine, 16, 25‐43.
• Mroczek, D. K., Spiro, A., III, Aldwin, C. M., Ozer, D. J., & Bosse, R. (1993). Construct validation of optimism and
pessimism in older men: Findings from the normative aging study. Health Psychology, 12, 406‐409.

Helpiloj
• http://traduku.net/
• http://www.dik.ir/
• http://www.macmillandictionary.com/
• https://www.google.com/imghp?hl=en&tab=ii
• http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
• http://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:%C4%88efpa%C4%9Do

Mi preferas veturi montaron per biciklo,
certe moderna kaj speciala montbiciklo. Oni
povas halti kiam ajn deziras, sed per trajno aŭ
aŭtomobilo tre diferencas. Oni veturas rapide
per aŭtomobilo kaj se oni volus veturi
malrapide, kompreneble ne povus, ĉar oni
kaŭzos malfacilaĵojn por aliaj konduktistoj.
Ankaŭ la trajno veturigas rapide la

vojaĝantojn kaj ili ne povas vidi pejzaĝojn
bone. Aliflanke, konduki bezonas atenton kaj
oni ne povas kaj konduki atente kaj ĝui belajn
pejzaĝojn.
Ĉiam, kiam ni alproksimiĝas montaron, ni
sentas ŝanĝon de klimato, speciale dum
printempo kaj somero. Certe ĉi tiu temo estas
diferenca en diversaj landoj kaj kompreneble
en diversaj geografiaj regionoj. En kelkaj
5

Vi veturas al montaro. Kion vi vidas de
malproksime kaj alproksimiĝante. Kiujn
plezurojn vi povas profiti tie?
j:
noto
j
a
i
El m

Nader Zandi!



landoj oni tiel desegnas urbojn kvazaŭ la urboj
estas en arbaro kaj parko, kaj do ŝanĝo de
klimato ne diferencas kiam oni iras montaron
(kiel Germanio kaj Aŭstrio) Sed ĉi tie diferenco
estas tre distingebla.
De malproksime
vidiĝas kvazaŭ bela
pentraĵo. La blua koloro de ĉielo, la verda de
arboj, kaj diversaj buntaj floroj kiujn
akompanas kantoj de birdoj ĉiuj kune kun
kaŭzas ĝojon kaj ŝanĝon de farto. Interese.
dumtempe, malfacilaĵoj de la vivo forgesiĝas.
Oni ĝojas povi eniri ĉi tiun medion.
La rivero defluas montaron kaj videblas
fiŝkaptistoj kiuj iras al ĝi. Ankaŭ alpistoj kun
siaj iloj kaj buntaj dorsosakoj iras al tiu
direkto. Mi ĉiam ŝatas tendaron de alpistoj,
speciale somere. Tie malvarmaj noktoj en la
varma somero estas neforgeseblaj.
En ĉiu kvar sezonoj, montaro estas belega ,
kaj oni povas profiti diversajn plezurojn
ĉiusezone.
***
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elonge mi pensis vojaĝi al Irano, kaj Istanbulo
en Turkio por viziti vindindaĵojn kaj malkovri
kulturon kaj popolojn. Mi jam sciis ke aktivas E‐
movado en Irano kaj eblas vojaĝi trajne de Eŭropo
al Irano kaj uzi la «Pasporta Servo»‐n. Mi vojaĝis
ĉefe per trajno dum sep semajnoj en julio kaj
aŭgusto 2012, vizitis Iranon dum tri semajnoj kaj
etapis en aliaj landoj dum kelkaj tagoj.

Mozelo kaj Rejno
Frumatene mi forveturas trajne de Thionville
kaj post ĉefurbo Luksemburgo mi laŭiras la riveron
Moselle kaj la riveregon Rejno kiuj estas tre
romantikaj ĉar staras fortikaĵoj kaj kasteloj sur la
pinto de montetoj.

Alpoj
Vespere la trajno transiras Alpojn de Aŭstrio ĝis
Slovenio grimpante super valoj kaj belaj pejzaĝoj.

Beogrado Serbio
Post 24 horoj da trajnveturado tra
Luksemburgio, Germanio, Aŭstrio, Slovenio,
Kroatio kaj Serbio, matene mi rendevuas en
Beogrado kun Dimitrije kaj lia amiko. Ni babiladas
pri eks‐Jugoslavio kaj ili tre bedaŭras la dispartigon
de la lando, la malkuniĝon kaj la abomenaĵojn de
la milito kiu okazis en Jugoslavio.
Beogrado estas agrabla urbo pli trankvila ol
Parizo. Kelkajn ŝpurojn de la milito mi vidas kiel la
ministrejo de armeo kiun NATO bombadis en la
jaro 1999.
Mi gustumas bongustajn Ĉevapiĉi (rulumita kaj
rostita viandaĵo kun cepoj kaj kremoj). Mi restadas
du tagojn en Beogrado.

Sofio Bulgario
Post unu nokto da veturado, inter du trajnoj mi
vizitas Sofion, la ĉefurbon de Bulgario. Mi
demandas al maljunulo kie estas la ortodoksa
katedralo Aleksandro Nevski. Li respondas bone al
mi en la franca lingvo! Surstrate kiam mi

Sofio katedralo A. Nevsky
demandas kie estas la stacidomo kelkaj homoj
kapablas respondi al mi en la franca! Multaj
bulgaroj lernis la francan en la lernejo oni diras al
mi.

Istanbulo Turkio
Post unu nokto en trajno mi atingas Istanbulon
kiu estas giganta urbo. Estas la plej grava urbo pri
ekonomio kaj kulturo en Turkio, en kiu loĝas 14

Istanbulo Bosforo
milionoj da loĝantoj. Ĝi estis ĉefurbo de tri
imperioj kaj nomiĝis antaŭe Bizanco,
Konstantinoplo kaj Stambulo. La historio de
Istanbulo komenciĝis antaŭ 8000 jaroj! Mi vizitas
la bluan moskeon «Sultanamet» kaj la moskeon
Sankta Sofia «Ayasofya». La arkitekturo estas
impona kaj mirinda! Kolonoj, muroj estas riĉe

MIA VOJAĜO
AL IRANO
Bruno Henry, Francio
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ornamitaj per arabeskoj kaj kaĥelaroj el fajenco.
Mi tre ŝatas la kvietan etoson de la moskeoj.
Ankaŭ oni povas ripozi ĉar la aero estas pli freŝa ol
ekstere! Estas pli bone viziti surloke tiujn
monumentojn ol rigardi filmojn aŭ fotojn pri ili!
Multaj turistoj el la tuta mondo vizitas tiujn
famajn moskeojn kaj la urbon. Mi aŭdas lingvojn el
la tuta mondo!
En la granda bazaro de Istanbulo oni vendas
ĉion!
Istanbulo ĉirkaŭas la markolon Bosforo (inter
Eŭropo kaj Azio, ĝi interligas...) kaj la golfon Ora
Korno. Multaj ŝipoj traveturas ilin por transporti
milojn da homoj al diversaj flankoj de la urbo.
La antaŭlastan tagon en Istanbulo mi renkontas
esperantiston Can, kiu loĝas en la azia parto de la
urbo. Li gvidas min en la urbo kaj ni vespermanĝas
en lia hejmo kun liaj fratino kaj patrino. Li rakontas
al mi ke la E‐movado estas malforta en Turkio sed
esperantistoj instruas Esperanton.
Ofte mi manĝis en malmultekosta restoracio
apud la stacidomo Sirceci. La turka manĝaĵo estas
tre bongusta kaj fama.

Trans Azia Ekspres'
Post kvin tagoj en tiu mirinda urbego mia
amiko Can gvidas min al la buso al Ankaro ĉefurbo
de Turkio. Post unu nokto en buso mi alvenas

Ankaro Trans Azia Ekspres'
frumatene en Ankaron. De tie mi veturas per
trajno nomita «Trans Azia Ekpres'» al Teherano
ĉefurbo de Irano. Entute tiu vojaĝo daŭras 72
horojn por 3000 km, 3 noktoj kaj 2 tagoj!
En la kupeo tre afabla iranano donas al mi
rizon, panon kaj kukon. Bedaŭrinde ke mi ne
povas interbabili, ĉar li parolas nur en la persa
lingvo. Alia iranano gvidas min al kuŝvagono por
babili kun francaj junuloj. Ili veturas al la lago Van
en Kurdio regiono kiu situas oriente de Turkio. Mi
rakontas al ili kio estas Esperanto. Ili miras ke mi
vojaĝas al Irano ĉar malmulte da eŭropanoj vizitas
ĝin ĉar ili pensas ke Irano estas danĝera islama
lando!
La turka trajno veturas malrapide tra la
montaro kaj laŭ tumultaj riveroj, valoj kaj

7

kamparo. Vespere ni traveturas dum 4 horoj la
belan lagon Van, 100 km‐ojn longan per pramŝipo.
Ĝi estas blua kaj ĉirkaŭita de montaroj.
Ĉe la transa flanko, nin atendas irana trajno. En
la kupeo mi konatiĝas kun du francaj homoj patro
kun filino kaj kun slovenoj. Ni interŝanĝas niajn
informojn pri Irano kaj mi rakontas al ili pri
Esperanto.
Post la landlimo ni ĝustigas nian brakhorloĝon
kaj aldonas 2H30. Ankaŭ ni ŝanĝas kalendaron, ĉar
ekde nun ni uzas en Irano muzulmanan
kalendaron. Ni estas en la jaro 1391 kaj en aliaj
landoj ni estas en 2012. La skribaĵo estas araba sed
la lingvo estas persa, ĉar irananoj ne estas araboj
sed azia popolo.
La irana trajno serpentumas malrapide tra
sekaj montaroj kovritaj de kelkaj kreskaĵoj. Kelkaj
ŝafaroj paŝtas kun hundo kaj ŝafisto. De tempo al
tempo aperas izolitaj domoj aŭ vilaĝoj.
Postagmeze la trajno haltas en stacidometo kaj
la konduktoroj elvagoniĝas por preĝi en la moskeo
apud stacidometo. Varmegas ĉi tie !
Je la unua matene Hamzeh akceptas min en la
stacidomo de Tehrano kaj veturigas min al Giti.

Tehrano Irano
Tehrano ĉefurbo de Irano estas giganta kaj
enhavas ĉirkaŭ 12 milionojn da loĝantoj.
Konstruataj domegoj kaj turoj multegas. Sed kelkaj
kvartaloj aspektas vilaĝoj. Rande de la urbo oni
kreskigas legomojn kaj arbofruktojn en ĝardenoj
kaj kampoj. Tiu urbo estas konstruita piede de la
montaro Alborz kies la plej alta pinto estas 5601
metrojn alta. La trafiko estas tre densa kaj
danĝera. Oni ne respektas la «leĝon». Estas leĝo
de la plej forta homo. Multegaj motorcikloj
pafkrakantas kaj zigzagas inter la veturiloj. Aŭtoj
hupadas konstante! Pro densa trafiko poluado
kreskas, malbonodoras kaj nubo flugas super la
urbo. Pro tio kelkfoje oni ne bone vidas la pinton
de la montaro!
Giti gvidas min dum tri tagoj por viziti
Tehranon. Ni vojaĝas per metroo kaj busoj. Kelkaj
metrovagonoj estas rezervitaj por virinoj. Tamen
virinoj povas akompani edzon aŭ konatulon en

Tehrano Giti Familio en Restoracio
Vintro 2015
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aliaj metrovagonoj. En la urba buso la antaŭa
parto estas por viroj kaj la malantaŭa parto estas
por virinoj. Kelkaj viroj en metroo rimarkas ke mi
estas eksterlandano kaj faras demandojn al Giti pri
kiu mi estas. Ŝi diras ke mi estas franco kaj ke ni
interparolas en Esperanto. Ŝi klarigas al ili kio estas
Esperanto. Ni vizitas la reĝan palacon Golestan de
eksa Reza Shah PALHAVI. Li estis la eksa irana reĝo
kaj en 1979, revolucio forpuŝis lin. Tiu palaco estas
ornamita lukse kaj riĉege. Ankaŭ en Tehrano estas
granda bazaro kiel en Istanbulo kie mi vidis en
butiko grandajn persajn belajn tapiŝojn!
Mi vespermanĝis post la noktiĝo kun familianoj
de Giti. Nun dum preskaŭ mia tuta restado okazas
ramadano. Do, ĉiuj trinkas kaj manĝas post
noktiĝo. La restoracioj ne laboras la tutan tagon.
Ni manĝas sidante sur la suroj kaj sur tapiŝoj.
Muziko estas aŭdebla. Ni manĝas rizon kun
safrano, kokidojn, salatojn kaj diversajn
bongustajn dolĉaĵojn. Filo de Giti kun edzino kaj la
gebopatroj de filo estas tre afablaj kaj simpatiaj. Ili
faras demandojn pri nia vivo en Francio kaj
demandas al mi kion opinias francoj pri Irano.
Homo dancas, kun giganta kapo de kuiristo
surŝultre, sur bela irana muziko. Oni diras al mi ke
en Irano oni ne rajtas danci! Tre bedaŭrinde!
Nun mi pasigas tri tagojn ĉe Surush kaj Zohre.
Ni iras aŭte al infanĝardeno kie Zohre estas
direktorino. Zohre montras al mi la ĉambrojn kie
lernas aŭ ludas la infanoj. Tie Zohre instruas la
anglan al kvin‐jaraĝaj geknaboj. «Ĉiuj gepatroj
volas ke iliaj gefiloj lernu la anglan» diras al mi
Zohre. Verŝajne tio multe amuzas ilin. Mi estas
kuriozaĵo ĉi‐tie! Oficisto de la urbodomo venas
tien kaj invitas min viziti sian oficejon.
Ni vizitas Nasrin la fratinon de Zohre. Nasrin kaj
Zohre estas fratinoj kurddevenaj. Ni tagmanĝas kaj
vespermanĝas post la noktiĝo sub laŭbo en nova
granda parko. Temperaturo estas pli freŝa ol en la
domo. Mi ludas per domenoj kun Sepehr dek‐jara
filo de Zohre kaj Surush kaj poste kun Ayda dek ok
‐jara filino de Nasrim kaj Shahram mi ludas per
ludiloj de la parko.
Fine de mia restado en Tehrano, Hamzeh kaj lia
edzino kaj du filinetoj gastigas min tri tagojn.
Hamzeh gvidas min por viziti la turon Azadi. Ĝi
estas 48 metrojn alta betona konstruaĵo kun
enormaj piedoj kiel la Ejfel‐turo en Parizo. Reĝo
Mohammd Reza PALHAVI konstruigis ĝin antaŭ 40
jaroj. Ene estas mirinda muzeo pri belaj
diverskoloraj ŝtonetoj...ankaŭ roboto ludas
pianon!
Kun Hamzeh, lia edzino kaj la filinetoj ni
forveturas aŭte norden de Teherano al la parko
Jamshidiyeh je unu horo da veturado. La parko
etendiĝas ĉe la altaĵoj de la montaro. Verdiĝanta
arbaro, rokoj kaj panoramo super la ĉefurbo donas
bonajn kialojn por veni tien. Ni trovas ĉi‐tie
malvarmeton sub la arboj kaj ankaŭ dank'al akvo
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kiu rapide malsuprenfluas de la montaro tra
kanaletoj laŭlonge de la vojoj. Tio bonefikas ĉar en
la urbo estas varmego. Hamzeh kaj mi decidas
grimpi sur la ŝtuparo kiu kondukas al vidpunkto ĉe
la supro de la montaro. De la supro ni miras la
panoramon de la giganta Tehrano kiu etendiĝas
laŭ 100 kilometroj ĉirkaŭita de montaro. Vento ne
multe blovas sur tiu urbego. Pro tio vualo, formita
pro poluado, stagnas super Tehrano blokita inter
montaro. Pli malmultas la vualo ĉar hodiaŭ estas
ripoztago. Ni malsupreniras kaj nombras la
ŝtupojn. Estas 550 ŝtupoj entute!

Isfahano Irano
Post unu nokta busveturado de Teherano mi
alvenas matene kun Giti je la kvina en urbeton
antaŭ Isfahano. Giti petis de la ŝoforo de la buso
halti ĉe la rando de la aŭtovojo sub ponto. La edzo
de Farshide venas kun sia aŭto por ŝofori nin al sia
domo. Pro ni, tiuj homoj ne dormis la tutan
nokton por akcepti nin. Ili varme akceptas nin kun
ilia juna filino por du tagoj.
Ni vizitas la ĉefan palacon kie staras du belaj
moskeoj kovritaj per blua ceramikaĵo. Tutcerte
estas unu el la plej belaj en la mondo. Ni ankaŭ
vizitas la palacon de la ŝaho. Isfahano estis ĉefurbo
de la persa imperio kun granda civilizacio. En la
bazaro estas multe da metiistoj, veraj artistoj, kiuj
prilaboras el kupro kaj stano (metalo griza kaj
facile fandebla) telerojn, kruĉojn, kulerojn,
soldatojn, ankaŭ latunaĵojn, (flava alojo el kupro
kaj zinko), ledaĵojn (felo preparita por industriaj
uzoj: ŝuoj, rimenoj kaj aliaj), kaj kaligrafiaĵojn. Ili
laboradas antaŭ ni.

Yazd Irano
De Isfahano ĝis Yadz ni busveturas
posttagmeze. Yazd estas fama urbo en Irano pro
sia tre bongustaj kukaĵoj kaj sukeraĵoj. Mi frandis
ilin!
Sabate ni vizitas la malnovan urbon kun ĝiaj
domoj konstruitaj per argilmasonaĵo. Mi vidis ĉe la
supro de domoj inĝeniajn ventokaptilojn, iam
nomatajn «ventoturoj» «badgir». Estas vertikala
strukturo apud domo (privataj aŭ publikaj) por
enkonduki venton en la internon de la konstruaĵo
por malvarmigi per akvo la venton kaj desekigi la
enajn spacojn. Ventokaptilo aspektas kiel tureto
kovrita ĉe la supro kaj ĉe la vandoj estas vertikalaj
fendetoj por ke eniru la aero.
Ĉi‐tie, ni estas ĉe la rando de la dezerto: 35
gradojn kaj pli varmas ol en Tehrano kaj Isfahano.
Elirante de la prizono de Aleksandro, francoj
alvokis min. Estas Olivier kaj lia filino Laura kiujn
mi renkontis antaŭ unu semajno en la trajno ĉe la
landlimo inter Turkio kaj Irano. Ni interŝanĝas pri
niaj vojaĝoj kaj tagmanĝas kune en restoracio.

La fino de la unua parto
Vintro 2015
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Komencanto Skribas

Intima Propono
Eliĝu el la domo!
Ofte estas, necese vi el via domo (karaktero,
posteno, situacio) eliri kaj bone pensi ĉu
ankoraȗ vi volas reiri al tiu domo (karaktero,
posteno, situacio) aȗ ne?
Estas necese, ofte vi el moskeo, eklezio kaj…
eliri kaj vidi kio estas malantaȗ tiuj kredoj,
timo aȗ vero? Estas necese, ofte vi eliri el via
laborejo kaj pensi kiom tio similas al viaj
junulet‐deziroj?
Estas necese, foje vi akvumi arbon, floron,
karesi kaj manĝigi beston, kaj vidi ĉu io el
naturo ekzistas en vi aȗ ne?
Estas necese, foje vi ne estu apud via
komputilo, kaj ne pripensi pri “Google, Gmail”
kaj similaj, tiam kunveni kun viaj familianoj, aȗ
aȗskulti je korelverŝado de via amiko kaj pensi
ĉu la vivo nur estas tiu ĉi ferpeco elektra aȗ
ne?
Estas necese vi eliĝi el vi kaj defore rigardi al
vi mem kaj demandi, ke pasis jaroj, ĝis mi
fariĝis tia, kia nun mi estas, ĉu mi volis mian
nunan hodiaȗon ? ĉu tio valoris?

Mi konis du e‐istajn geknabojn en la lecionoj
de E‐kurso somere, kiuj vojaĝis al tuta mondo.
Iliaj aventuroj montris ke mi povas ankaŭ
vojaĝi kaj komuniki kun aliaj homoj el aliaj
landoj.
Esperantaj amikoj akceptos min tre varme
ĉie, ĉar ĉiuj esperan stoj sentas sin el unu
familio. Tiu kiu ŝatas scii pri aliaj moroj kaj
vizi landojn, devas certe tuj lerni Esperanton,
ĉar komuna lingvo estas la ŝlosilo por
kompreni kaj komuniki kun ne‐konatoj. Se ili
ne parolas un lernindan lingvon, ili ne povus
trovi amikojn en ĉiu lando. Kvankam Esperanto
helpis multe homojn sen havi unu komunan
mondon, sed u ideo ne estos a ngota nur
per afableco kaj unueco. Kiam homoj rigardas
sin kiel fingroj de unu mano, am povus fari
mondon por vivi trankvile. Ni esperu un
tagon.

Aperis en la gazeto Salamat, ĥordad 1393.3.3
Enesperantigis: M. Fahmi

Verkis: M. Tamaddoni

1– Unu el kontinentoj (sen fino)

2– malĝuste fari ion

1
2

3– Prefikso signifanta ke oni ĉesis plenumi
profesion, oficon, rajti por titolo, ktp

3

4– Viro kiu laŭlege kunvivas virinon (radiko)

4

5– Kiam oni multe drinkas

5

6– Komenco de rido (radiko)

6

7– Fino en angla lingvo

7

8-Pli malpli klara ripetiĝo de sono
respondata al orelo

8

9– Verbo kiu esprimas nunan ekziston
10– Araba lando (sen fino)

9

9
10
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IREK II
Post la okazigo de sia unua nacia
kongreso de Esperanto en 2014 la
irana E‐movado nun prepariĝas
por la dua kongreso en aŭgusto ĉi‐
jare. La rezultoj de la unua estis
rimarkindaj: la lingva nivelo de la
veteranoj evidente pliboniĝis kaj
oni starigis novajn kursojn. Inter la
rezultoj de la pasintjara IREK (Irana
Esperanto‐ Kongreso) menciindas
ankaŭ la restarigo de IREJO kaj
IRLEI (la landaj sekcioj de TEJO kaj
ILEI respektive).
La E‐movado en Irano estas
evidente forta kaj aktiva en la
okcidenta Azio kaj Mez‐Oriento.
Iranaj esperantistoj bonvenigas
eksterlandajn partoprenantojn kaj
proponas senpagan aliĝon al la
dua IREK al siaj najbarlandanoj.
Nuntempe, krom regulaj kursoj,
okazas en ĉiu monato en Tehrano
unu E‐renkontiĝo kaj prelegoj.
Lastatempe en aliaj grandaj urboj
(Esfahano, Ŝirazo kaj Maŝhado)
okazis seminarioj por prezenti la
lingvon.
Hamzeh Shafiee

روﻳﺪادﻫﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﻞ ﻛﺸﻮر
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Floroj el

"La Florejo" de Sadi
Dank' al Dio, La Plej Glora kaj Plej Valora,
mi finis tradukadon de la du unuaj ĉapitroj de
"La Florejo" de Sadi. Jen du floroj elektitaj
por vi el la dua ĉapitro.
D‐ro K. Sayadpour
Rakonto 5
Kelkaj piuloj estis en komuna vojaĝo, kun ĉies avantaĝo kaj malavantaĝo. Aliĝi al ili mi proponis
sed ili oponis. Mi diris: "Al bona konduto de l' nobluloj ne konformas abomeni mizerulan
babilon kaj avari favoron kaj utilon. Ĉar mi kredas ke en mi estas sufiĉe da energio kaj rapideco
por akompani vin lerte kaj ne ĉagreni vin inerte.
Se mi ne povas rajde vin eskorti,
Mi povas ĉeval‐kovrilon kunporti.
 اﻳﻦ از ﻛﺮم اﺧﻼق ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺪﻳـﻊ اﺳـﺖ. ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ.ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ از روﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻔﻖ ﺳﻴﺎﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺮﻳﻚ رﻧﺞ و راﺣﺖ
روي از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن ﺗﺎﻓﺘﻦ و ﻓﺎﻳﺪه و ﺑﺮﻛﺖ درﻳﻎ داﺷﺘﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ اﻳﻦ ﻗﺪرت و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻛﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدان ﻳـﺎر
.ﺷﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﻪ ﺑﺎر ﺧﺎﻃﺮ
ان ﻟﻢ اﻛﻦ راﻛﺐ اﻟﻤﻮاﺷﻲ
اﺳﻌﻲ ﻟﻜﻢ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻐﻮاﺷﻲ
Unu el ili ekdiris: "Ne malĝoju pro tiu eldiro, ĉar dum pasintaj tagoj ŝtelisto vestita kiel derviŝoj
aliĝis al ni.
Oni ne scias pri kaŝit' en kamero,
Skribint' scias kio estas sur letero.
Kaj pro la bonintenceco de derviŝoj, ili ne pensis suspekte kaj akceptis lin respekte.
Dalg (1) estas aspekta derviŝa ekstero,
Kaj sufiĉas! Ena estas la cetero.
11
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Vestiĝu ĉiel ajn kaj faru bon‐agon,
Metu sur l' kapo kronon kaj portu flagon.
En kiraso estu viro de milito,
Armil' ne utilas al hermafrodito.
 ﺧﻮد را در ﺳﻠﻚ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﻢ، ازﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪي دل ﺗﻨﮓ ﻣﺪار ﻛﻪ درﻳﻦ روزﻫﺎ دزدي ﺑﻪﺻﻮرت دروﻳﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪه:ﻳﻜﻲ زان ﻣﻴﺎن ﮔﻔﺖ
.ﻛﺮد
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه داﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻴﺴﺖ ؟
ﭼﻪ داﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴﺴﺖ ؟
. اﺳﺖ ﮔﻤﺎن ﻓﻀﻮﻟﺶ ﻧﺒﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﺎري ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻛﺮدﻧﺪ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺎل دروﻳﺸﺎن
اﻳﻦ ﻗﺪر ﺑﺲ ﻛﻪ روى در ﺧﻠﻖ اﺳﺖ

ﺻﻮرت ﺣﺎل ﻋــــــﺎرﻓﺎن دﻟﻖ اﺳﺖ

ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳـــــﺮ ﻧـﻪ و ﻋﻠﻢ ﺑﺮ دوش

در ﻋﻤﻞ ﻛﻮش و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻰ ﭘﻮش

ﺑﺮ ﻣﺨﻨﺚ ﺳﻼح ﺟﻨﮓ ﭼﻪ ﺳــﻮد؟

در ﻗﮋاﻛﻨــﺪ ﻣــﺮد ﺑــﺎﻳــﺪ ﺑـــــﻮد

Tagon ni marŝis ĝis la vespero kaj nokton apud kastelo ni dormis kiam la malbeata ŝtelisto uzis
la okazon kaj forprenis ies vazon por ŝajne lavi la vizaĝon sed fakte rabi la aĵon.
Rigardu al tiu Dalg‐porta pseŭdoderviŝo,
farinta azen‐kovrilon el Kaab‐tapiŝo.
Kiam li foriris de la derviŝara vido, li iris en la kastelon kaj ŝtelis juvelon. Kiam la suno ekbrilis,
tiu malbrilulo jam foriris enorme kiam la senkulpulaj amikoj ankoraŭ ripozis dorme. Matene oni
ĉiujn portis al la kastelo, batis, kaj malliberigis. Tial ni evitas popolon kaj adoptis izolon ĉar
"Saneco estas en soleco."
Se el popolo iu agas malbone
Por la suba kaj supra estas domaĝo
Se malsaniĝas bovo en la pastejo
Malsaniĝos ĉiuj bovoj en l vilaĝo"
Mi diris: "Dankon al Dio, La Plejvalora kaj Plejglora, tial ke mi ne seniĝis je derviŝa favoro,
kvankam ŝajne mi soliĝis kaj perdis unikan okazon paroli kun ili. La rakonto estas utila ĉar tiaj
spertoj ĉiam profit‐donas al homoj kiel mi.
Ĝentiluloj kiam ili kunvenas
eĉ unu malĝentilan ne eltenas.
Ja malpurigas enfalinta hundo
parfumplenan basenon dum sekundo(2)."
.روزي ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺐ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ و ﺷﺒﺎﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﭘﺎي ﺣﺼﺎر ﺧﻔﺘﻪ ﻛﻪ دزد ﺑﻲﺗﻮﻓﻴﻖ اﺑﺮﻳﻖ رﻓﻴﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﻣﻲرود و ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻣﻲرﻓﺖ
ﺟﺎﻣﻪ ﻛﻌﺒﻪ را ﺟﻞ ﺧﺮ ﻛﺮد
ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺮﻗﻪ در ﺑﺮ ﻛﺮد
. ﺗﺎ روز روﺷﻦ ﺷﺪ آن ﺗﺎرﻳﻚ ﻣﺒﻠﻐﻲ راه رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و رﻓﻴﻘﺎن ﺑﻲ ﮔﻨـﺎه ﺧـﻔـﺘـﻪ.ﭼﻨﺪاﻧﻜﻪ از ﻧﻈﺮ دروﻳﺸﺎن ﻏﺎﻳﺐ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﻲ رﻓﺖ و درﺟﻲ ﺑﺪزدﻳﺪ
. از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮك ﺻﺤﺒﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ و ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و اﺳﻼﻣـﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﺣﺪه.ﺑﺎﻣﺪادان ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ درآوردﻧﺪ و ﺑﺰدﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﻪ ﻛﻪ را ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺎﻧـــﺪ ﻧﻪ ﻣــﻪ را

 ﻳﻜــــﻰ ﺑﻰ داﻧﺸﻰ ﻛﺮد،ﭼﻮ از ﻗﻮﻣﻰ

ﺑﻴﺎﻻﻳـــــﺪ ﻫــﻤــﻪ ﮔﺎوان ده را

ﺷﻨﻴﺪﺳﺘـــﻰ ﻛﻪ ﮔﺎوى در ﻋﻠﻒ ﺧﻮار
Vintro 2015
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 ﺑﺪﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻲ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.ﮔﻔﺘﻢ ﺳﭙﺎس و ﻣﻨﺖ ﺧﺪاي را ﻋﺰوﺟﻞ ﻛﻪ از ﺑﺮﻛﺖ دروﻳﺸﺎن ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻧﺪم ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺼﻮرت از ﺻﺤﺒﺖ وﺣﻴﺪ اﻓﺘﺎدم
.ﮔﺸﺘﻢ و اﻣﺜﺎل ﻣﺮا ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر آﻳﺪ
ﺑﺮﻧﺠـــــﺪ دل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪان ﺑﺴﻰ

ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺎﺗﺮاﺷﻴـــﺪه در ﻣﺠﻠﺴـــﻰ

 ﻛﻨﺪ ﻣﻨﺠﻼب،ﺳﮕﻰ در وى اﻓﺘﺪ

اﮔــﺮ ﺑﺮﻛــﻪاى ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪ از ﮔﻠــﺎب

Rakonto 17
Marŝanto kun nudaj kapo kaj piedoj kun la Hiĝaza karavano forlasis Kufe‐on kaj kunvojaĝis kun
mi sen havaĵo. Li marŝis trankvile kaj diris:
"Mi nek rajdas nek ŝarĝon havas.
Mi nek sklavon havas nek sklavas.
Por mi nek gajno nek perd' gravas.
Mi trankvile vivas kaj pravas."
Kamel‐rajdanto diris: "Ho la derviŝo! Kien vi iras? Ne iru, alie vi mortos malfacile!" Sed li
neglektis tiun averton kaj daŭrigis. Kiam ni atingis al Mahmud palmĝardeno(3) la riĉa rajdanto
severe malsaniĝis kaj estis mortanta. La derviŝo venis ĉe li kaj diris: "Malfeliĉan min ne trafis
morto, sed riĉan vin trafis tia sorto!
Pro malsanulo tutnokte larmis ies okul',
Matene li mortis sed pluvivis la malsanul'.
Foje rapid‐ĉeval' ne povas fini,
Sed la celon atingas kripl‐azeno.
Multaj sanuloj jam iĝis subteraj,
Kiam vunditoj vivas en sereno.
: ﺧﺮاﻣﺎن ﻫﻤﻲ رﻓﺖ و ﻣﻲﮔﻔﺖ.ﭘﻴﺎدهاي ﺳﺮ و ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺎ ﻛﺎروان ﺣﺠﺎز از ﻛﻮﻓﻪ ﺑﺪر آﻣﺪه و ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
 ﻧﻪ ﻏﻼم ﺷﻬﺮﻳــــﺎرم،ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻋﻴﺖ

 ﻧﻪ ﭼﻮ اﺷﺘﺮ زﻳﺮ ﺑﺎرم،ﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﻮارم

ﻧﻔﺴﻰ ﻣﻰزﻧﻢ آﺳﻮده و ﻋﻤﺮى ﻣﻲﮔﺬارم

ﻏﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺮﻳﺸﺎﻧـــﻰ ﻣﻌﺪوم ﻧﺪارم

، ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺨﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد در رﺳﻴﺪﻳـﻢ. ﻧﺸﻨﻴﺪ و ﻗﺪم در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻬﺎد و ﺑﺮﻓﺖ. اي دروﻳﺶ ﻛﺠﺎ ﻣﻲروي؟ ﺑﺮﮔﺮد ﻛﻪ ﺑﺴﺨﺘﻲ ﺑﻤﻴﺮي:اﺷﺘﺮﺳﻮاري ﮔﻔﺘﺶ
. ﻣﺎ ﺑﺴﺨﺘﻲ ﺑﻨﻤﺮدﻳﻢ و ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺨﺘﻲ ﺑﻤﺮدي: دروﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﺶ ﻓﺮاز آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ.ﺗﻮاﻧﮕﺮ را اﺟﻞ ﻓﺮا رﺳﻴﺪ
ﭼﻮن روز آﻣﺪ ﺑﻤﺮد و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺰﻳﺴﺖ

ﺷﺨﺼﻰ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺮﻳﺴﺖ

ﻛﻪ ﺧﺮ ﻟﻨﮓ ﺟﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑـــﺮد

اى ﺑﺴـــﺎ اﺳﺐ ﺗﻴــﺰرو ﻛـﻪ ﺑﻤﺎﻧـــﺪ

دﻓﻦ ﻛﺮدﻳﻢ و زﺧﻢ ﺧــﻮرده ﻧﻤﺮد

ﺑﺲ ﻛﻪ در ﺧﺎك ﺗﻨﺪرﺳﺘـــــــﺎن را

Noto:
1‐ Derviŝa vestaĵo.
2‐ Laŭ Islamo, hundo estas malpura.
3‐ La lasta haltejo de karavanoj al Mekko.
Foto: ArtBirds_Persian‐Star.org
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Esperanto
asturia
belarusa
Bretona kataluna dana
germane angla
Esperanto
hispana
franca
galega
islanda
itala
kmera
litova
malajala
nederlanda
pola
portugala
rumana
rusa
slovaka
slovena
sveda
tagaloga
ukraina
ĉina

ﭘﻴﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن

Bonvolu vidi liston de problemoj, se vi havas problemojn. Elŝuti
malnovajn versiojn aŭ ĉiutagan version. Startigi per Java WebStart.
Lingvoilo (LanguageTool) estas libera plurlingva programo por kontroli
stilon kaj gramatikon en Esperanto, sed ankaŭ en multaj aliaj lingvoj.
Lingvoilo atentigas pri tiuj eraroj, kiujn literuma kontrolilo ne trovas.
Lingvoilo povas ankaŭ atentigi pri literumaj eraroj, sed la versio por
Libreoffice/OpenOffice nur atentigas pri gramatikaj eraroj.
Uzu Esperantan vortaron kune kun Lingvoilo por literumaj eraroj en
Libreoffice/OpenOffice.
Por iuj eraroj, Lingvoilo sugestas korektojn, kaj fojfoje havas ligilon al
retaj gramatikoj (PMEG de B. Wennergren, La tuta Esperanto de H.
Seppik, aŭ Lernu!) aŭ al la Reta Vortaro por pliaj detalaj klarigoj pri la
eraro.
● Tiu versio estas kromaĵo por LibreOffice/OpenOffice. Ĝi atentigas
pri gramatikaj eraroj, sed ne pri literumaj eraroj, ĉar LibreOffice/
OpenOffice jam faras tion post elŝuto de Esperanta vortaro por
LibreOffice/OpenOffice.
● Ni forte konsilas uzi LibreOffice‐3.5.4 (aŭ pli nova) aŭ Apache
OpenOffice‐3.4.1 (aŭ pli nova), ĉar pli malnovaj versioj havas
cimon, kiu kaŭzas longan paŭzon je la startigo de la programo.
● Uzi Iloj… → Aldonaĵa mastrumilo… → Aldoni… en LibreOﬃce/
OpenOffice.org
por instali tiun dosieron.

Lingvoilo (LanguageTool) estas libera plurlingva programo por kontroli stilon kaj gramatikon en Esperanto, sed
ankaŭ en multaj aliaj lingvoj.
Elŝuti LanguageToolFx por Firefox
Elŝuti Lingvoilon memstara
Version 2.7 — 81 MB — Bezonas Java 7+
Elŝuti la kromaĵon Lingvoilo por LibreOffice/OpenOffice
Version 2.7 — 50 MB — Bezonas Java 7+

Vintro 2015
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● Restartigi OpenOffice.org/LibreOffice post la instalado de la kromaĵo.
● Se vi uzas LibreOﬃce‐3.5.x kaj deziras kontroli tekstojn en la angla, elektu: Iloj… →
Agordaĵoj… → Lingvaj agordoj→ Skribhelpoj por malŝal LightProof kaj ŝal Lingvoilon por
la angla.
● Tiu versio estas por uj, kiuj deziras uzi Lingvoilon sen LibreOﬃce/OpenOﬃce, uzante
ekzemple la grafikan Javainterfacon, aŭ en komanda linio, aŭ kiel servilo, aŭ ene de aliaj
programoj kiel ene de la tekstoredaktilo Vim. Tiu versio ne nur atentigas pri gramatikaj
eraroj sed ankaŭ pri literumaj eraroj dank’ al vortaroj en Lingvoilo.
● Duoble‐klaku sur la dosieron kaj startigu languagetool.jar. Vidu ankaŭ la aliajn manierojn
por uzi Lingvoilon.
● Tiu kromaĵo por la retumilo Fajrovulpo (Firefox) kontrolas la gramatikon de apartigita teksto
en TTT‐paĝoj aŭ en tekstokampoj. Java ne estas bezonata.
Lingvoilo daŭre pliboniĝas. Reguloj estas ofte aldonitaj aŭ ŝanĝitaj. Por tiuj, kiuj deziras uzi la plej
freŝan version,v ersioj
ĝisdatigitaj ĉiu‐tage el la lasta versio en la git‐deponejo ankaŭ haveblas (liston de ŝanĝoj). Sed
atentu: tiuj versioj estas malpli
testitaj ol la oficiala versio. Tamen, Lingvoilo enhavas multajn aŭtomatajn testojn, do la ĉiu‐tagaj
versioj estas ankaŭ sufiĉe
sencimaj. Pli malnovaj oficialaj versioj ankoraŭ haveblas en la dosierujo de elŝuto.

Ekrankopio en LibreOffice
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Lingvoilo povas atentigi pri pli da eraroj ol tiuj en la ĉi‐supra ekrankopio. Gramatikaj eraroj
trovitaj per Lingvoilo estas blue
emfazitaj. Literumaj eraroj trovitaj per la Esperanta vortaro de LibreOffice/OpenOffice estas ruĝe
emfazitaj.
Certigu, ke la elektita lingvo de la teksto en LibreOffice/OpenOffice estas Esperanto, por ke la
korektilo povu atentigi pri
Esperantaj eraroj.

Ĉu vi bezonas helpon?
Bonvolu vidi liston de la plej oftaj problemoj. Por plia helpo, vi povas demandi aŭ en la forumo,
aŭ en la retpoŝta dissendlisto aŭ
retpoŝti al la verkisto de la Esperanta versio.

Ligiloj al aliaj Esperantaj kontroliloj
Lingvoilo ne estas la nura Esperanta gramatika kontrolilo. Vidu ankaŭ:
Lingvohelpilo
Esperantilo

Permesilo kaj kodofonto
Lingvoilo libere haveblas sub la permesilo LGPL. Kodofonto elŝuteblas ĉe github per git:
$ git clone https://github.com/languagetool‐org/languagetool.git
La enhavo de la hejmpaĝo haveblas sub la permesilo CC BY‐SA 3.0.

En zoroastra kalendaro la 5a tago de
ĉiu monato nomiĝas Sepanta Armaiti
(=Esfand), kiu estas la kvara Ameŝasepando
en zoroastria religio. (La vorto
Ameŝasepando konsistas el du partoj,
Ameŝa kiu signifas senmorta kaj Sepanta
kiu signifas sankta kaj pura, ambaŭ tiu
s i g n i f a s s e n m or t a sa nkto a ŭ p u r a
senmorto. Ameŝaspandoj estas puraj
kvalitoj de dio.)
Sepanta Armaiti konsistas el Sepanta
(sankta kaj pura) kaj Armaiti signife
humileco kaj pacienco. Do la nomo de
Ameŝasepando Sepanta Armaiti signifas
sankta harmonio, humileco kaj pacienco.
Ĉi tiu vorto en persa lingvo estas ŝanĝita al
Sepandarmazo, Esfandarmazo kaj fine
Esfando.

En ĉi tiu tago, la tago esfando de monato
Esfando, oni celebris kune specialaj
tradicioj kaj formalaĵoj. Zoroastranoj
ĉiujare celebras la feston.
En antikva Irano, oni celebras ĉi tiun feston
por respekti kaj omaĝi la staton de virino.
Sepandarmazo estis Izado(anĝelo) kaj
protektinto de tero kaj protektinto por piaj,
justaj kaj bonfarantaj virinoj, kaj pro
respektokaj omaĝo la viroj donacis al virinoj.
En epoko de Aburejhan Biruni, ĉi tiu tradicio
estis ankoraŭ laŭmoda.

El: Gahŝomari va ĝaŝanhaje Irane bastan
Verkis: Hashem Razi
Tradukis: Nader Zandi
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Kaj …
Antaŭaj
numeroj
disponeblas
Nomo:
Familia Nomo:
De numero:
Adreso:
Poŝt-kodo:

Ĝis numero:
Telefono:

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

Ĝis:

Troveblas Ĉe: www.espero.ir
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