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 سخني با خوانندگان
هاي   امروزه مفهوم كاربرد زبان اسپرانتو با سال          

. هايي را دربر داشته و خواهد داشت         گذشته تفاوت 
تالش ما ايجاد يك راه ارتباطي و مسير مناسب             
. براي استفاده از اين زبان در دنياي امروز است            

هاي گذشته باعث شده كه اسپرانتو اكنون در            قدم
هاي   المللي مطرح شود و بتواند گام       مجامع بزرگ بين  

ما نيز در سعي و تالشيم كه         .  تري بردارد   بــزرگ
بتوانيم جداي از انعكاس اين مطالب، خود نيز همراه         

 . و همسو باشيم
 

  
  ::بخش فارسي و اسپرانتوبخش فارسي و اسپرانتو  فهرست مطالب 

رازمهر پرتو: هوگو رولينگر ـ برگردان: هاي يادبود اسپرانتو در يادنما و پيكره  
 سالگي اسپرانتو در تهران ـ انجمن اسپرانتوي ايران 125گزارش جشن 
اسپرانتو براي كودكان دبستاني در كره شمالي و جنوبي ـ رضا خيرخواه 
تر ـ حمزه شفيعي                                                                  معرفي اسپرانتو به بياني امروزي
 سيمين عمراني: مانل وين يالس، يوآخيم ماركوال ـ برگردان: روز 79دور دنيا در 

 ...و 

 Proksimiĝantaj Psikologio kaj Mistikismo: A. R. Mamduhi  

 Nigra Katido - K. Sayadpour 

 Strategia plano, ni diskutu!: H. Shafii 

 Insulo “Geŝmo” kiel geoparko: A. Modabber 

 Metroo sociologie en Irano: M. Mirbozorgi  
 Denaska parolanto: E. Khanian 

Kaj ... 
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 هاي يادبود اسپرانتو در يادنما و پيكره
 

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

 
 )بخش دوم(

 
 رازمهر پرتو: هوگو رولينگر                                                                                         برگردان

 
 

3 

 ي اسپرانتو سده: 1987

 صدمين سالگرد تولد دكتر زامنهوف: 1959

 خيابان اسپرانتو در صوفيه، بلغارستان: 1942

 اولين خيابان به نام اسپرانتو در اسپانيا و فرانسه: 1912
 گذاري خياباني به نام اسپرانتو در ليموگس، فرانسه اولين تالش براي نام: 1907

 “اسپرانتو”كشتي : 1896

 افتتاحيه يادنماهاي اسپرانتو و زامنهوف به ترتيب سال
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 جمع: 

 كشور جهان 54يادنماي اسپرانتو و زامنهوف در  1044فهرست 
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 آرژانتين Sáenz Peňaميدان اسپرانتو در 

 آرژانتين

 

جين لبان عضو باشگاه محلي اسپرانتودانان خيابان  آرژانتين  Mar del Plataبناي يادبود زامنهوف در 
 استراليا  Toowoomba. كند اسپرانتو را معرفي مي
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 استراليا 

گذاري شده واقع در جزيره تاسماني در جنوب استراليا؛ به  نام“ اسپرانتو”تابلو درختي كه 
 سفارش ميشل فيلد كه يك سياستمدار استراليايي است 

 اتريش
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دكتر زامنهوف اسپرانتو ”: نوشته مندرج روي سنگ
 ، اتريش Wörgl، “.را به بشريت اهدا نمود

، به مناسبت “صد سال اسپرانتو”: نوشته پايين بنا
 ، اتريشGrazي اسپرانتو  در  سده

 اتريش، Grazتابلو ميدان اسپرانتو در  ، اتريشLinzبناي يادبود در 
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نيز همگام با    اسپرانتــــودانان ايـــرانــي     
ســـاير اسپرانتودانــان در سـراسـر جهان يكصدوبيست و       
پنجمين سالروز معرفي زبان اسپرانتو به بشريت را گرامي           

 5(ژوئيه    26در اين مراسم كه به دليل تقارن روز          .  داشتند
با ماه مبارك رمضان چند روز زودتر و در روز جمعه            )  مرداد

تن از اسپرانتودانان     20تيرماه برگزار گرديد قريب به         23
 . شركت داشتند

عنوان سخنران    در ابتداي مراسم دكتر صيادپـــور به        
اي ميان وضعيت كنوني جنبش اسپرانتو        افتتاحيه به مقايسه  

با ربع قرن قبل، در زماني كه يكصدمين سالگرد اسپرانتو            

گرامي داشته شد، پرداختند و با اشاره به اين نكته كه                 
آموز جديد اسپرانتو     ايشان در آن زمان به عنوان يك زبان        

در تالش براي برقراري ارتباط با ساير اسپرانتودانان و              
دسترسي به منابع موردنياز با چه موانع و مشكالتي روبرو            

بودند و يادآوري خاطراتي چند، به مقايسه آن دوران با               
به طور خالصه اين      .  وضعيت كنوني ارتباطات پرداختند     

نكته كه امروزه با گسترش ارتباطات و دسترسي آسان به            
منابع متعدد علمي و ادبي و آموزشي، امكان گسترش و              

تر است محور      تر و در دسترس      پيشبرد زبان بسيار آسان    
 .اصلي سخنراني ايشان را تشكيل داد

دومين سخنران مراسم، مهندس ممدوحي بودند كه با          
گيري   هاي بسيار جالب و غيرقابل انكار، نتيجه           استدالل

. سال قبل   125نمودند كه اكنون زمان اسپرانتو است و نه          
كنند كه امروزه با گسترش       اين نكته كه بسياري تصور مي     

امكانات ارتباطي و با تسلط گسترده زبان انگليسي در سطح          
المللي، ديگر جايي براي گسترش اسپرانتو          ارتباطات بين 

نيست و نيازي به اين زبان وجود ندارد در سخنراني آقاي             
ممدوحي به روشني رد شد و برعكس اين نتيجه مورد               
تاكيد قرار گرفت كه امروزه بيش از هر زماني براي                 

 .گسترش و پيشبرد اسپرانتو بايد تالش نمود
در ادامه برنامه، آقاي شفيعي به مطرح نمودن مواردي           

هاي اسپرانتويي و      در رابطه با وضعيت كنوني فعاليت         
از جمله مواردي كه در اين بحث        .  هاي آتي پرداخت    برنامه

انتخاب (رو    ها و انتخابات پيش     مطرح شد موضوع عضويت   
، وضعيت مجله و انتشار شماره آتي آن،             )هيئت مديره 

شرايط دفتر انجمن و پروژه تهيه محل اختصاصي،                
همكاري با خبرگزاري قرآني و دعوت از اسپرانتودانان براي         

ر؟
خب

چه 

 
سالگي  125گزارش جشن 

 اسپرانتو 
 1391تيرماه  23تهران 
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همكاري در بخش اسپرانتوي اين خبرگزاري، داليل حضور        
ها و    ها و نشست    آيي  نسبتاً كمرنگ اسپرانتودانان در گردهم    

ها بود كه در        ها، و لزوم تهيه تقويم فعاليت          گشت  گل
هرمورد نيز حاضران در جلسه نظرات و پيشنهاداتي ارائه            

 .نمودند
و اما بخش شيرين برنامه كه به صرف كيك و شيريني            

و شربت و انداختن عكس يادگاري پرداخته شد مراسم             
وليكن قبل از پايان رسمي مراسم،       .  جشن را تكميل نمود   

آقاي دكتر صيادپور در سخنان كوتاهي به معرفي پروژه            
بزرگ خريد خانه اسپرانتوي ايران پرداختند و از حاضران در          
مراسم و نيز كليه اسپرانتودانان ايراني دعوت نمودند تا در            

جزئيات اين پروژه در سايت     .  اين پروژه بزرگ سهيم شوند    
 :اينترنتي انجمن اسپرانتوي ايران به آدرس

http://www.espero.ir/fa/?page_id=158  

 7مراسم در ساعت     .  باشد  مندان مي   قابل مشاهده عالقه  
 . بعدازظهر به پايان رسيد

 
 ....دانستيد  آيا مي

معروف و مردمي   مجلهJuna Amiko “  دوست جوان”  
اسپرانتو زبان ويژه افراد مبتدي و كودكان در سراسر جهـان  

اين مجله يك فصلنامه بــوده كه حاوي مـطـالـب      .  است
 . باشد خصوص فرهنگي مي گوناگون و به

اي    صفحه 4گــزارشي  2012آوريـل  133در شـماره  
همراه با دو عكس درباره ارتباط ميان دو مدرسه ابتدايي در 

آموزاني كه در    دانش.  تايوان و كره، خبري شايان توجه بود

اند رابطه دوستانـه   اين دو مدرسه زبان اسپرانتو را فرا گرفته
اين اقـدام از پاييز ســـال گذشته صـورت    .  كنند برقرار مي

اي دسامـبـر    آموزان كره گرفت و ادامه يافت و در آخر دانش
براي مالقات دوستان تايواني خود به ايـن كشـور        2011
طي خبرهاي دقيق و مكرر چنين موضـوعـاتـي در      .  آمدند

افتد ليكن در آسيا بـراي اولـيـن بـار          اروپا غالبا اتفاق مي
صورت گرفت كه توجه دنياي اسپرانتوزبان را در سـراسـر     

 . كشورها به خود جلب نمود
آموزان تـايـوانـي       در اين گزارش نام تني چند از دانش 

گويــد مالقات بـا   مي Ghojinaآمــده و از ميان آنـــان 
اي  انگيـزه جديـدي براي فراگيـري و    آمــوزان كره دانش

 . مطالعه اسپرانتو به او داده است
هاي اسپرانتو طي دو دوره توسط وزارت آموزش  كالس 

آمـوز   دانش 12و پرورش تايوان برگزار شد و در جلسه آخر 
ـ كه از سـري  “  مازي در سرزمين گوندو” به اجراي نمايش 

هاي ويديويي آموزش اسپرانتو است ــ در حضـور          درس
رياست مدرسه پرداختند و در پايان ايشـان گـواهـيـنـامـه         

 .  آموزش اسپرانتو دريافت كردند
 رضا خيرخواه

 انجمن اسپرانتوي ايران

 
 در شماره بعد 

هاي  ها و فعاليت گزارشي از همكاري

 سازمان جهاني اسپرانتو را در 

 و  Rio 20كنفرانس 

 سازمان ملل متحد 

 .در همين ستون خواهيد خواند
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ترين زبان زنده جهان امسال و دقيقا در    اسپرانتو، جوان 
المـلـلـي     اسپرانتو زباني بين.  ساله شد 125روز پنجم مرداد 

، توسط دكتر لودويگ زامنهوف در   1887است كه در سال 
يادگيري آن نسبتا آسان بوده، و افـراد      .  لهستان ايجاد شد

 .برند بسياري به آن آشنايي داشته و آن را به كار مي
اي در اينترنت و در گردشگـري   اسپرانتو به طور گسترده 

شود، اين زبان هـمـچـنـيـن داراي ادبـيـات             استفاده مي
اتر، فيلم و ئچنين براي ت هم.  اي به زبان اصلي است گسترده

هاي راديويي در بـرزيـل،    ايستگاه.  شود موسيقي استفاده مي
طور منظم به اسپرانتو برنامه پخش  چين، كوبا و واتيكان به

تلويزيون چيـــن نيز به اين زبان بـرنامه داشته و .  كنند مي
صورت آنالين در  نيز در اينترنت به  هاي زيادي برنامـــــه

 .دسترس هستند
سـالـه، از        124بعد از يك دوره كـوتـاه تـنـهـا            

زباني كه در دنيا وجود دارد، اسپرانتو در حال  6800 مجموع
اين زبـان    .  زبان برتر جهان قرار دارد 100حاضر در ليست 

هـاي     امين زبان پراستفاده است و جزو زبان27 پديا در ويكي
قابل انتخاب در گوگل، اسكايپ، فايرفاكس، اوبونتو و فيس 

گـذار ايـن      مرورگر گوگل سالگرد تولد بنيان.  باشد بوك مي
چنين انتشار  و هم)  دسامبر 25( زبان دكتر لودويك زامنهوف

را بـه هـمـراه سـايـر            )  ژوالي 26( اولين كتاب اسپرانتو 
ها نفر در    اسپرانتودانان در سطح دنيا جشن گرفت و ميليون

هاي مختلف و مناطق گوناگون جهان درباره اسپرانتو  بخش
 .  موارد بسياري را شنيدند

صورت روزمره در سراسـر جـهـان مـورد          اين زبان به 
ترين مناطق رشد آن نيز آسيا و  گيرد و مهم استفاده قرار مي
انجمن جهاني اسپرانتو داراي روابط مشورتي .  آفريقا هستند

افزايـش روبـه     .  با سازمـان ملل متحد و شوراي اروپا است
توان در پخش برنامه به ايـن   رشد استفاده از اسپرانتو را مي

هـايـي    زبان در تلويزيون چين و نيز استفاده از آن در اعالن

كـام صـورت        تلـه    كه توسط شركت بريتانيايي بريتـيـش  
چنيـن تـعـدادي       دولت بريتانيا هم.  پذيرد مشاهده نمود مي

 .مترجم اسپرانتو را استخدام كرده است
يعني كساني كـه از بـدو       ( از جمله اسپرانتودانان بومي  

سوزان پـولـگـار    :  عبارتند از)  اند تولد با اين زبان بزرگ شده
قهرمان جهاني شطرنج ، اولريش براندنبورگ سفير جـديـد   

جـورج  .  و دانيل بووه برنده جايـزه نـوبـل      آلمان در روسيه
دار معروف نيز در كودكي زبان اسپرانتو را    سوروس سرمايه

 .آموخته بود
سايت جامـع  .  محبوبيت اسپرانتو روند رو به رشدي دارد 

و  هاي آمـوزشـي     با دوره http://www.lernu.netجديد 
نفر مورد بازديد  125000 ابزارهاي يادگيري روزانه از سوي

ويكيپدياي اسپـــرانتو نيــز هـر روز   .  گيرد قــــرار مـــي
 .نمايد مراجعه را ثبت مي 400000

 حمزه شفيعي

 چگونه معرفي كنيم؟
 تر  المللي اسپرانتو به بياني امروزي زبان بين

  
 

 ي  سبزانديشان، موسسه
 انجمن اسپرانتوي ايران 

 
   

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

 
 هاي فرهنگي اسپرانتو براي تقويت فعاليت 
گسترش و به كارگيري اسپرانتو 
 حمايت از اسپرانتو 

 
 !عضو انجمن اسپرانتو ايران شويد

 
www.espero.ir 
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كنـد و     قطار از مونيخ تا بوداپست، در ويـن توقـف مـي      
ويـن هنـوز ويـن      .  شوند  جا از قطار پياده مي   تقريبا همه آن

چندان آبـي، شـهر موسـيقي و           نه“  دانوب آبي”است، شهر 
اين شهر كـه زمـاني پايتخـت يكـي از آخريـن               .  فرهنگ

هاي اروپايي بوده، موفق شد در سـكوت امـا بـا       امپراطوري
. غرور و افتخار قدرت از دسـت داده خـويش را بـاز يابـد                

اي جزو اولين كشورهايي بود كـه بـه      هيچ مبالغه اتريش بي
هـا    گويند، كه يكي از موفقيت آن    مي.  اتحاديه اروپا پيوست

اين بوده كه به دنيا باوراندنـد، بتهـوون اتريـشي و هيتلـر             
بوداپـست  .  رويـم   السير مـي    تا بوداپست را سريع.  آلماني بود

در راه يـك    .  هم زماني پايتخت يك امپراطوري بوده است   
هـاي    شوند كه كيـسه   دسته كارگر با نظم و ترتيب ديده مي

نظـر    كننـد امـا بـه       شن را در ساحل رود دانوب خـالي مـي   
 . رسد كه كار از ريسك باال آمدن آب گذشته باشد مي
با آمدن به بوداپست قابل تشخيص اسـت، كـه چـيزي       

قبل از پياده شدن از قطار چه بـراي تاكـسي و        :  عوض شد
 .شود چه براي هتل به ما پيشنهاداتي مي

سال قبل به بوداپست     10ابراهيم جوانك فلسطيني كه  
برايـش  .  شـود   دهد و به ما آويـزان مـي         آمده به ما گير مي

دهيم كه به چيزي نياز نداريم چـون بعدازظهـر         توضيح مي
كنيم، ولـي او بـا ايـن وجـود مـا را                بوداپست را ترك مي  

دهد، حتي    كند و هر چيز ممكني را توضيح مي  همراهي مي
 .بهترين راه براي تعويض پول

چيزي هـم باقـي     .  كنيم  تغييرات را با دقت مالحظه مي 
در قـسمت   .  مانده است، كه يادآور عـصر كمونيـسم اسـت      

خانـه تاريكي پنهان است، كه در وسط    زيرين ايستگاه قهوه
هاي آهني كه متعلق به آن    ميزهاي كوچك و بلندي با پايه

هاي بانكـي   هاي سپرده در باجه.  آيد دوران بوده به چشم مي
كنند كه ايـن    و امانات از سياست دوران ديگري استفاده مي

يك نفـر بـه انگليـسي       :  دوران، دوران بيكاري مطلق است 

 مانل وين يالس يوآخيم ماركوال

اسپرانتو در  
 بار سفر كوله

 
 روز 79دور دنيا در 
 
 
 
 

 : برگردان
 سيمين عمراني

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

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

 11 . بخشي از كره زمين سفر خواهيد كرد و ماجراهاي حقيقي و عيني را دنبال خواهيد نمود
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ها را داخل   گيرد و آن زند، ديگري چمدان ما را مي حرف مي
ها را    كند و آن   ها را قيچي مي اي از بليط گذارد، زني تكه مي
هاسـت    دهد، حكايت آن طوطي خاكستري توي شوخي    مي

داند كار او چيست، ولي همه او را رئيـس      كس نمي كه هيچ
 . دانند مي
 

 دراكوال، Vlad Tepesوالد تپس 
او فرزند والد دراكول    ).  1428  ـ  1476(متولد روماني 

گويند كه در    پدرش را مي.  آي كبير بود ي ميرسه و نوه
Sighisoara              بـه دنيـا آمـده و در قـصري زندگـي

كنيـم، او     كرده كه امروز ما از آن داريم بازديد مـي  مي

را براي خود كسب نمود كه در زبـان  “  دراكول”عنوان 
اسـت و بعـدها مـردم       “  ابليـس ”رومانيايي به معـني     

“ فرزنــد ابليــس ”را بــه معــني     )  “دراكــوال”(=  “  والد”
 .ناميدند

چنين به خـاطر تمايـل وي بـه زجـركش كـردن                هم
دشمنانش نام مستعار والد تپس يعني والد زجركُـش        

در اين قصر كه اكنـون مـوزه اسـت از       .  را به او دادند
كه چطور دشمنان با سيخ آهني كه از سراسر  ديدن اين

انـد    ستون فقراتشان عبور كرده، به ميل كـشيده شـده    
 . دهد حال تهوع به آدم دست مي

ي   مجارها پدر والد را كشتند و او مجبـور شـد اريكـه      
قدرت را در منطقه واالكي كه در كشور روماني امـروز  

در سـرزمين پادشـاهي او      .  دسـت گـيرد    واقع است به
مكث و صبر وجود نداشت، آن اقليم در مركـز تالقـي    

بايـست در جنـگ و        ها واقع شده بود و دائم مي  تمدن
او موجـود   .  هـا، مجارهـا و غـيره باشـد           ستيز با ترك  

گـاه    گذاشت كـه در كميـن      ندرت مي باهوشي بود و به
 . توسط دشمن غافلگير شود

كرد، چون همه ضد او    او عليه همه وحشتناك عمل مي
بريـد،    او سر اسيران را مـي    .  كردند طور رفتار مي همان

. سـوزاند   كشيد يا زنـده زنـده مـي          آنان را به ميل مي
ها سمبل يك آدم دهـشتناك، و       امروزه او براي بعضي

ها و   براي بعضي ديگر فردي مصمم براي تقابل با ترك

در حقيقـت، سـنن و      .  گـرا اسـت    حفظ اروپاي مسيحي
رسوم آن زمان چندان بر پايـه تقـوا و پرهيزگـاري و          

 . حسن نيت نبوده است
سال بـه حبـس فرسـتادند،        12آخرسر او را به مدت 

ها   ولي او دوباره بر تخت پادشاهي نشست و عليه ترك
ها كمين كردنـد و بـرايش دام         آن.  به جنگ برخاست

بنا به رسم آن زمان، گردن او را    .  گذاشته او را ربودند
تبر زدند، سرش را به استانبول بردند تـا در معـرض         

اي،   بنا به نوشته .  نمايش پايتخت امپراطوري قرار دهند
هـا هـم      مدت زماني كه در سياهچال بـود بـا خفـاش      
ها بدل شد    صحبت شد و حتي، يك شب به يكي از آن

 

 Sighishoara زادگاه والد تپس 
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برام استوكر از اين حكايـت    .  و به دوردست پرواز كرد
“ قاتالن تـاريخ  ”ترين آثارش به نام    در يكي از معروف

 . بهره گرفت
استوكر رمان خود را بر مبناي اطالعاتي كـه دوسـتش    

او ذهنيـت   .  آرمينيوس برايش ارسال كرده بود، نوشت 
خونخواري را با پيشگويي به وسيله احضار ارواح ادغام    

گرايي را به آن افزود و موفـق         نمود و ساديسم و حس
اي واقعـي     شد شاهكاري بيافريند كـه حـداقل زمينـه        

 . داشت
  

كنيم و بـا    به فهرست تماس با اسپرانتودانان مراجعه مي 
جـوان    (Zsolt)با زلـت   .  گيريم اولين تلفن جواب مثبت مي

او خبرنگار ورزشي است  .  شويم طاس آشنا مي  بلند قد و كله
مـا  .  دهد كه تيم فوتبال اسـپانيا مـسابقه دارد        و توضيح مي

كـه در     Puskás“  پوشـكاش ”جا  ي قهرمان ملي اين درباره
امـروز زلـت    .  كنيـم   تيم مادريد بازي كرده بود صحبت مـي 

وقتش آزاد است، آخر امروز روز ملي است كه آن را جـشن     
دهند كـه     هايي را در سطح شهر ترتيب مي گيرند، برنامه مي

او دوربيني در اختيار دارد كه با  .  بهره نيستيم ما نيز از آن بي
آيد و خيلي گـران    اش جور در نمي توجه به وضعيت معيشت

آن را خودش به خودش هديه داده است، چـون سـه     .  است
شود كه سـرطان خـون دارد و بـراي             سال قبل متوجه مي

گويند   شود و به او مي   درمان، مغز استخوان او پيوند زده مي
اگر بعد از سه سال هيچ مشكلي برايش پيش نيايـد ديگـر        

اي كامال برازنده و شايسته   شفا يافته است و حاال اين جايزه
 . خاطر چنين موفقيتي است براي يك خبرنگار  به

شـود    جا موفق مـي    رويم، يوآخيم آن مي“ كاخ شهدا”به  
هـاي مرتفـع و       باال رفتن از مكـان    (كه اولين اجراي صعود آزاد  

متري مـشاهده   50جواني را از يك ستون حداقل )  م. .سخت
در قـسمت سـوراخ    . كنيم سپس از معبد بودا بازديد مي. كند

كه قبال محل زيرنظر گرفتن ورود و خـروج      ورودي ـ جايي
سال قبـل،    13.  افراد بوده ـ فروشگاه صنايع دستي برپاست

هـاي خيابانـي      ايم نوازنده كه االن ما ايستاده در همين جايي
يك جـوان آلمـاني را سركيـسه كـرده و پـولش را بـاال                   

دختر جواني كه نامزدش بود او را به سمت خـود     .  كشند مي
ولـم  :  زد  كه او داد مـي  كشيد تا وي درگير نشود در حالي مي
توانـد پـولش را پـس         و مطمئن بود كه مـي   !  ولم كن!  كن

اما نامزدش نه تنها آن موقع، بلكه حتي زماني كه او  .  بگيرد
زد او را     دست بر زانوان گذاشت و بر بخت بد خود زار مـي      

اين دختر با تقوا و پرهيزگار نامزدش را دلـداري  .  ترك نكرد
كـار   كه او را بكشد و هرچند  اگر هم اين جاي اين داد، به مي

پـس از معبـد بـودا،       !  عرضه  پسره بي .  كرد حقش بود را مي
هـايي را     آدم.  پارك و ساختمان مجلس به ترتيب قرار دارند 

دارند، راجع بـه    )  كاله گرد و مسطح  (بينيم كه كاله بِرِه  مي
كنيم چون ما را يـاد خودمـان تـوي       ها از زلت سوال مي آن

ها از اين نوع كـاله      گويد فقط بعضي او مي.  اندازد روستا مي
هـا    گويند كه اصل و نسب ايـن  كنند و مردم مي استفاده مي

پرسـد،    يك نفر مي  .  رودخانه تا لبه پر است .  فرانسوي است
! آخ”-.  از بارسـلون  :  دهيـم   آييم، و ما جواب مـي   از كجا مي

. “كـرد   اسپانيا، مادريد، پوشكاش در تيم مادريـد بـازي مـي     
شود   ها منحرف مي   گاريِ حرف ما از مسير خود روي سنگ

دوستي هميـشه   .  گيريم بحث را كنار بگذاريم    و تصميم مي
گفت كه براي بازكردن سر حرف و گفتگو تعارف كردن     مي

توانيم اضافه كنيم كه در       يك سيگار مناسب است؛ و ما مي
 .ادامه بايد صحبت را به فوتبال كشيد

كند براي گشت و گذار در اينترنـت و         زلت پيشنهاد مي 
كنـد،    او با پدرش زندگي مـي .  شام خوردن به خانه او برويم

ي خروشـان   مند به زبان  اسپرانتو و يك پرچانه آدمي عالقه
ها خانوادگي تـصميم      وقتي چائوشسكو  مرد آن.  و پرتالطم

گيرند از ترانسيلوانيا، جايي كـه هميـشه در آن سـاكن             مي
در حقيقت افراد بـسياري كـه در      .  بودند، به بوداپست بيايند

كـردن بـه زبانـي        رغبت بـه صـحبت      جا باقي ماندند بي آن

 جشن ملي در معبد بودا
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رومانيايي هستند و از زبـان ترانـسيلوانيايي مجـاري دفـاع          
اي در كارپـات كـه زمـاني جـزو قلمـر               ترانسيلوانيا ناحيه (كنند  مي

تاريـخ  .  )م.  هاي روماني اسـت  مجارستان بوده و امروز يكي از استان
هـا جـدايي، ايـن دو         خيلي پيچيده است، و پـس از قـرن         

 . فرهنگ امكان ديگري جز درك و تفاهم متقابل ندارند
پدر زلت زماني كه يك آلماني را كـه آمـده بـود تـا از            

كرده، اسـپرانتو را از او         ترانسيلوانيا بازديد كند همراهي مي  
آقاي آلماني در طـول سـفر بـه اسـپرانتو            .  ياد گرفته است 

گويـد    پدر زلت مي .  صحبت كرد و آن را به پدر زلت ياد داد
بفرما ايـن  .  كه در طول يك ماه اين زبان را فرا گرفته است

 .هم بهترين استفاده از وقت
مجارستان امـروز شـرايط بازمانـده از دوران حكومـت             

جـوارش سـپري      چون ساير كشورهاي هم  كمونيستي را هم
از لحـاظ اقتـصادي سـرزميني خـسارت ديـده و             .  كند  مي

غيرقابل جبران، وفـور بيكـاري در كـشاورزي و مـزارع و               
فاصـله  .  فقدان تمايل و مبادرت به انجـام تعهـدات خطـير        

 5كنـد، كـه       طبقاتي شديدا وجود دارد، و زلت تعريـف مـي   
درصد طبقـه متوسـط       2درصد مردم زندگي مرفهي دارند،   
درصد مابقـي     75كنند و    اجتماع هستند كه گذران عمر مي
هر كاري را كه  ”اين .  دهند هر كاري را كه بتوانند انجام مي

كننـده    به شكل غيرمتعارفي نامحـسوس و نگـران       “  بتوانند
ترين كشورهاي    در حالي كه مجارستان يكي از موفق.  است

خواهـد بـه اتحاديـه اروپـا بـا             اروپاي شرقي است كه مـي  
هـاي آينـده     براي اين كشور در سال.  امكاناتي ثابت بپيوندد

 . شود اي پيش بيني مي شكفتگي و گسترش مقتدرانه
امروز روز جشن ملي اسـت و يـادبود پادشـاه اسـتفانو              

مقدس است كه هزار سال قبل همه را غسل تعميـد داد و        
 1100حـدودا   .  به مذهب كاتوليك هدايت و دعـوت نمـود     

سال قبل مجارها از آسيا به منطقه كارپات رسيدند و در آن   
ــا پيوســتند       ــاره اروپ ــه ق ــا  :  گويــد  زلــت مــي .  روز، ب مــا ب

ها اروپا را تشكيل داديم، مابقي همه بالكانـي     ترانسيلوانيايي
 . هستند

هـا اروپايـي      آن.  مجارها چند فكر و ايده شـفاف دارنـد      
ــسيلوانيا            هــستند و بايــد آن را بشناســانند؛ ســرزمين تران

تبار است؛ و پوشكاش فوتباليست با تيم رئال مادريد   مجاري
 . بازي كرده است

االن در ايستگاه اصـلي قطـار كـه بنـايي بـه سـبك                  

به خاطر زيبايي و رشـد       .  نئوكالسيك و ديدني دارد هستيم
جـا بـه سـرعت و در           جانورگونه جمعيت انساني كه در آن     

خورنـد،    شـوند و در هـم وول مـي           كوتاه مدت تكثير مـي    
تـر    هاي قطار در جهت توريسم و جهـانگردي كـم        ايستگاه

دهيم تـا   كنيم و قول مي با زلت وداع مي.  مورد توجه هستند
 . ابد دوستي و كمك متقابل بين ما برقرار باشد

حاال آماده هـستيم تـا قطـار داكيـا اكـسپرس را كـه                  
ببرد بـه چنـگ آوريـم و           Sighisoaraخواهد ما را به    مي

هـاي غيراخالقـي سكـسي را تـرك            پايتخت اروپايي فيلم 
كمي وقت داريم و بار و بنديل سفر حواسمان را پرت  .  كنيم
 . كند مي

 
  كنيم سياحت مي

كه شهري قابل قبـول بـا امكانـات       بوداپست براي آن
آلي را مد نظر قرار   زياد جهانگردي باشد جزئيات ايده

هايي عتيقه و    رودخانه هميشه رمانتيك، با پل.  دهد مي
اي كه روز و شـب تـصوير           هاي زنجيره  كهن مثل پل

كند و كـوه كـه از قـصري        افسانه پريان را مجسم مي
كند در تمام شهر قابل رويت است    بزرگ حفاظت مي

كـردن و     و آدم را بـه جايگـاه خوشـي بـراي نظـاره            
 . كند گرفتن دعوت مي عكس
ها خوب باقي مانـده و نمونـه هـستند، بـدون            خيابان

وجود چيزهاي عجيب و غريب و نامانوسي كه چـشم     
ور   ور و آن    را بزند مثل تابلوهاي تبليغـاتي كـه ايـن          

گردش شبانه در نيمه تابستان، و توقـف در    .  آويزانند
انداز و آرام   اي مسطح در بلندي و داراي چشم محوطه

و آهسته نوشيدن يـك ليـوان آبجـو مجـاري لذتـي            
 . نكردني است  قياس

همه .  انگيز در مركز اروپا است    بوداپست شهري خيال
خواهد زندگي را عاشقانه با شرايط و       جا دلشان مي آن

شـايد بـه هميـن      .  موضوعاتي پراحساس سپري كنند   
هاي نمايش و آواز      ها پر از مكان دليل، بوداپست شب
ولـي مـردمش آن را      .  هاست خانه و موسيقي و روسپي

هـايش و     اندوهي كه در خيابـان    .  نامند  شهر اندوه مي 
شود، حزني كه تا ابـد بـا      مردم كوچكش  احساس مي

هاي بسيار   بار، خون و اشك هاي زيان ها و جنگ انقالب
 .ها، وفادار باقي خواهد ماند نسبت به پايداري سنت
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 دوستان خوب، استراحت خوب 
 روز سوم

يـوآخيم بـا    .  شـود   ها كنترل مي   پاسپورت.  2:30:  ساعت 
اش بـه تخـت       ايستد و كلـه     شود مي  سرعت يكهو بلند مي

نفري كه مقابل اوست و خواب اسـت بـا        .   خورد بااليي مي
ها كـه     رو بپا، تخت كله!  ـ هي، فالني:   كند سر اعتراض مي

 . شون نميشه چيزي
. هايمـان را يـك سـاعت جلـو بـبريم             ما بايـد سـاعت    
. گـيريم   تر از خورشيد وقت مـي    جوري يك ساعت بيش اين

او گنده و  .  رود يك افسر پليس رومانيايي توي راهرو راه مي
كـه    براي اين .  ماند  اش مثل دشمن آدم مي پير است و قيافه

هايش را به هم فـشار      تر نشان دهد لب خودش را سرسخت
اي، آالت جنگـي،      پرسد كه آيا ما اسلحه دهد و از ما مي مي

ما جواب  .  كنيم   بمب يا چيزي از اين قبيل با خود حمل مي
هاي عجيب و غريبـي       در برابر چنين سوال.  دهيم منفي مي

 . تري جواب داد ترجيحا بايد با اعتماد به نفس بيش
داخل دستشويي از كاغذ توالت خبري نيست، اما چندتـا    

از حاال هر دوتـا را     .  كني موجود است دستمال دست خشك
روي ديوار طرحـي    .  رسد  نظر مي پيدا كردن كمي مشكل به

دهـد كـه      از يك مدار جريان آب آويزان است كه نشان مي
اي از كار بيفتد ديگري    ها به دليل حادثه اگر يكي از دستگاه

هـاي پـر      هـا آدم    رومانيـايي .  به جاي آن عمل خواهد كـرد 
 .توانند حل كنند چيز را مي اي هستند و همه سيستم و وسيله

هـاي كـائوچويي كـه        هايي با چرخ در كنار شوسه گاري 
ايـن هـم    .  شـود   شوند ديـده مـي     ها كشيده مي توسط اسب

كننـد و     وسايل نقليه در كارپات، وسايلي كه حركـت نمـي        
هـا    جا عمده اتومبيل    اين.  ها را اتومبيل گرفته است جاي آن

 Romanهـا رومـن       ، و كـاميون   Aro، آرو   Daciaداسيا  
. هـاي كارخانـه رنـو اسـت          داسـيا يكـي از مـدل       .  هستند
 . است 12ترين مدل در اروپاي غربي رنو  عمده
رويم، سرزمين تسخير شده توسط يك نوكـر   به داكا مي 

تر اهل ترانسيلوانيا، استاني كـه امـروز         اهل تراينو، يا واقعي
طـور كـه      جزو خاك روماني است ولي از لحاظ تاريخي آن   

. گويند داكا به مجارستان تعلـق داشـته اسـت         خودشان مي
فراموش نكنيم، كـه بـسياري از پادشـاهان مجـار، ماننـد              

ــو     ــاس كورين ــد    Matiaso Kovrinoماتي ــا متول ، حقيقت
جا بـه دنيـا آمـد، همـان            دراكول هم آن.  ترانسيلوانيا بودند

. بخش رمان معروفي شد   پرنس خونخوار رومانيايي كه الهام
گويند اين قضيه دروغ بوده، ولي ما چند بوته سير تـوي     مي

خوريم تـا اگـر كـسي         ايم و از آن مي   هايمان گذاشته ساك
تصميم بگيرد اين يك ذره خون ما را بمكـد، فقـط بـوي            

 .سير ما را نجات خواهد داد] گند[
شـهر    )Segesvárبه زبان مجـاري     (  Sighisoaraدر   

والد تپس تشنه به خون كه نامي براي رمان دراكول شـد،     
مان را يعني اليزابت، باسيل و پِكـس مالقـات          تا دوست سه
هـاي تنـگ،      خيابـان :  گـرديم   ها شهر را مي    با آن.  كنيم مي
هاي رنگ شده زرد، قلعه، قصري در يك گوشه؛ همـه     خانه

تلفيق همانندي با معبد بودا در بوداپست، ولـي    .  زيبا هستند
گوشـت  :  خـوريم   خانه صبحانه مي توي يك قهوه.  تر كوچك

زميني، ساالد كلـم، آبجـو و      سرخ شده راسته خوك با سيب
كه داشتيم توي خونه     گويي مثل اين بود .  مقدار زيادي نان

زميني، روغن زيتون و نـان    املت سيب.  خورديم صبحانه مي
 .هميشه نقطه عطف غذاشناسي ساده ما بود

بـه مجـاري    (  Tirgu Muresبه شهر تـيرگو مـورس         
Marosvásárhely  (جـا    آن.  رويـم   مركز استان مورس مي

ها   آن.  او پسر اليزابت و باسيل است .  كنيم پل را مالقات مي
توانيم دوش بگيريم و      پذيرند و ما مي ما را در خانه خود مي

. هاي روزانه را براي ارسال آماده كنيـم   ها و يادداشت عكس
كند ناهاري تقريبا مثل شـام شـب         اليزابت ناهار درست مي

خـوريم؛ همـه غذاهـا        ها ناهار مـي  چون اسقف هم.  عروسي
مـشروبي را   .  بسيار نمونه هستند و در آخر هم دسر شـاهانه 

 60خوريم پالنكا نـام دارد و درجـه الكـل آن                كه فقط مي
. آورد  درصد است كه هرچه و هركه جلويش باشد تاب نمـي 
دار و    در روماني هنوز مردانگـي بـا خـوردن غـذاي ادويـه            

جـا سـرزمين ذكـور        اين.  شود  مشروب قوي محك زده مي  
 . پوالدين و زخم معده است

ها بـا     كنيم و آن  به سفارت امريكا در بخارست تلفن مي 
جـا    آن  7/30دارند، كه اگر ما صبح سـاعت     تاكيد اظهار مي

باشيم، پول پرداخت كنيم، ظهر ويـزا را دريافـت خواهيـم           
جا همه تقاضاي     آيد كه همه كنيم، يادمان مي باور نمي.  كرد

كنند و اگـر موافقـت       روز براي صدور ويزا را مي 10حداقل 
تـصميم  .  شود گويي لطف و عنايتي شامل حال شده اسـت   

دالر بـپردازيم كـه اگـر         65گيريم كه ريسك كنيـم و      مي
موفق شويم نيمي از ماجراي سفرمان حـل شـده اسـت، و       
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دالر از دست خواهيم داد و شرط را هـم   130برعكس شود 
اين ديگر آخرين شانس اسـت كـه بايـد       .  ايم به ويلي باخته
 . امتحان كنيم

كنيم، پارك،   خيلي سريع شهر تيرگو مارس را بازديد مي 
. گيريم  از همه چيز عكس مي  .  شهرداري و يك پارك ديگر

زده   كنيـم و اليزابـت مـا را شـگفت            ها را آماده مـي  چمدان
. هاي ما را شسته و خـشك كـرده اسـت           او مالفه.  كند مي

 ! از صميم قلب ممنونيم! اليزابت
شب با آخريـن      11خريم و ساعت   بليط بخارست را مي 

شـود    خدماتي كه شامل اين بليط مـي  .  شويم قطار عازم مي
هر سفر يك كوپن    .  است ولي موثرند)  عتيقه(خيلي قديمي 

هـاي    كارت دارد كه وسط آن سوراخ است و آن را از ميلـه      
آهني رد كرده و اين كارت روي يك قفسه متحـرك قـرار      

براي هر سفر ممكن اسـت       . شود گيرد و از آن خارج مي مي
دهنده مـسير سـفر      يكي نشان.  كارت گيرت بيايد تا كوپن 4

السير، يكي ديگر براي تـرن      است، ديگري براي ترن سريع
 . و يكي هم ترن درجه يك) توربوترن(مافوق سرعت 

تر بمانيم، ولـي      دوست داريم بيش .  كنيم خداحافظي مي 
اليزابـت و واسـيل     .  ممكن نيست، ما بايد به دور دنيا برويم  

بيننـد كـه در طـي سـفر بـه              برايمان چيزهايي تدارك مي 
بيسكويت، كرم قهوه، شكالت صبحانه، و :  خورد دردمان مي
. شرت تبليغاتي كه متعلق به محل كارشـان اسـت    چندتا تي

 2)  تقريبا پس از مـرگ چائوشـسكو    (سال  12پس از حدود 
بـراي  .  درصد از توليدات تجـاري، داخلـي و ملـي هـستند          

هـا را     كنيم و به اميد ديداري دوبـاره آن     چيز تشكر مي همه
 . كنيم ترك مي

در روماني مردم به قطار چندان    .  قطار تقريبا خالي است 
ها كاري   اعتماد ندارند و مسئولين هم براي متقاعدكردن آن

هـاي    هـا كثيـف اسـت، سـرويس         واگـن .  دهنـد  انجام نمي
چـيز بـوي كهنگـي و        گرفته، همه زده و جرم بهداشتي زنگ

تـا بليـط بـا آن همـه ادا و اطـوار و                  4.  دهد  گي مي  مانده
 .پرداخت براي چنين قطاري اضافه

بنـدد و پـي       متصدي قطار در را با قفـل و زنجـير مـي       
يوآخيم بـدون مـشكل در جـانبي را بـراي           .  رود كارش مي

به ماه كـه نگـاه      .  كند  گرفتن در مهتاب كامل باز مي عكس
نظـر    آسـا بـه     چون يك فـانوس دريـايي غـول       كني هم مي
مـا بـا    .  درخـشد   رسد كه روي ريل باشكوه و جالل مـي  مي

سوار است بـه   هاي اسب چران قطاري كه شايد متعلق به گله
ما كـه خـارجي بـوديم حـاال ببينيدكـه           .  رويم بوداپست مي

 !ها چطوري است اوضاع براي بومي
 

 !خدا را شكر، معجزه شد
 روز چهارم

قطـار بـا بليطـي بـه مقـصد بواپـست،             .  6:15:  ساعت 
السير، مافوق سرعت و صندلي درجه يك ناگهـان در        سريع

 . كند مقصد توقف مي
با خروج از قطار مثل هميشه راننـده تاكـسي، راهنمـا،           

دوست، متخصص كاه پركني تو پوست جك و جانورهـا و         
برايـشان توضـيح    .  كـشند   هرچيز ديگر انتظـار مـا را مـي         

هـا    دهيم كه به چيزي احتياج نـداريم، امـا يكـي از آن          مي
جـوري هرچـه كـه        دهد و يـه     به ما گير مي.  كن نيست ول
فهمد حاال چرا، چون زبان كاتالونيايي بيش از     گوييم مي مي

اندازه به زمان رومانيايي شبيه است از ايـن بابـت كـه آدم          
اگـر مـا يـك      .  فهمد  كس زبان او را نمي  مطمئن است هيچ

تاكسي رسمي بخواهيم، او خود را كارشناس رسمي نـشان     
هايمان را بگـيرد، زن او        اگر بخواهيم يكي چمدان.  دهد مي

گرفتـن    آخر به محـل تحويـل    .  آماده به خدمت حاضر است
ها را به زن اين بابـاي سـمج كـه            رويم و آن ها مي چمدان

سپاريم و بـراي گرفتـن        رسد همسرش باشد مي نظر نمي به
مـان منـصرف      بـاالخره دوسـت   .  كنيـم   تاكسي عجله مـي   

 .شود مي
صف متقاضـيان ويـزا جلـوي سـفارت          .  7:15:  ساعت  

خانـه    ساختمان سفارت .  امريكا در بوداپست بسيار دراز است 
از آن با حداكثر سيـستم  .  در مركز شهر حسابي آنتيك است

سـر  .  شود، درسـت مثـل لنـدن       خوبي مراقبت مي امنيتي به
اول :  شـود   دهي صف انتظار شروع مي    سازمان 7:30ساعت 

. شان تاييد شده اسـت، و سـپس بقيـه         هايي كه مالقات آن
واقعا .  شوند  نفره براي تو رفتن منظم مي همه در صفوف پنج

ما آخـر همـه     .  دهي خيلي خوب عمل كرد اين سر و سامان
 . هستيم

 
 

 ادامه دارد 

16 



شان 1391تابستان   ایپم د  زا

      Somero 2012             

17 

 

 

 
 
 
 
 
 

 طرح بزرگ خريد خانه اسپرانتو ايران

هـاي     طـرح .  طور كه مطلع هستيد از بدو تاسيس انجمن، مسئله محل دفتر هميشه از مشكالت اصلي بـوده اسـت       همان 
انجمن قصد دارد تا با همكاري شما يكي از   .  صورت جدي پيگيري نشده است مختلفي براي حل اين معضل ارائه شده ولي به

 .اين طرح ها را به اجرا بگذارد

مند خريداري شده و به عـنـوان دفـتـر          توسط اسپرانتودانان عالقه)  سهمي( در اين طرح يك آپارتمان به صورت اشتركي  
 :جزئيات طرح به شرح زير است. انجمن استفاده خواهد شد

هر سهم مـعـادل ربـع        .  ميليون تومان در نظر گرفته شده است 96ميليون تومان جمعا  4سهم هر كدام به مبلغ  24تعداد  
نام هر فرد و تعداد سـهـم     .  تواند يك يا چند سهم خريداري كند هر فرد مي.  دانگ ملك خريداري شده با مبلغ فوق خواهد بود

 .تواند در آينده سهم خود را به نرخ روز به فرد ديگر بفروشد هر سهامدار مي. وي در سند مالكيت درج خواهد شد

دار داده  آوري خواهد شد و به ازاء مبلغ دريافتي يك فقره چك به سهام جمع 1391دي  23تير لغايت 23مبالغ فوق از تاريخ  
در صورت زودتر جمع شدن مبلغ فوق خريد ملك قـبـل از     .  توانيد يكجا يا تدريجي پرداخت كنيد مبلغ سهم را مي.  خواهد شد

در صورت جمع نشدن مبلغ كافي، وجوه سهامداران مسترد خواهد شد ملـك خـريـداري شـده بـه            .  ماه انجام خواهد شد دي
شود و مطابق قوانين اجاره امالك مسكوني، انجمن موظف به پـرداخـت شـارژ ،           صورت رايگان اجاره داده مي داران به سهام
 .هاي تعميرات ساختمان نيز بر عهده انجمن خواهد بود ي برق و غيره بوده و عالوه بر آن هزينه هزينه

داران به صورت رايگان به عضويت انجمن درآمده و براي استفاده از امكانات و برنامه هاي انجمن از تخـفـيـف     كليه سهام 
 .توانند از محل دفتر براي اقامت شبانه استفاده نمايند داران غير تهراني نيز مي سهام. ويژه برخوردار خواهند شد

با شركت در اين طرح عالوه بر كمك معنـوي  .  انجمن اسپرانتوي ايران اميدوار است با همت شما صاحب خانه دايمي شود 
در صورت تمايل به همكاري مراتب را به اينجانب بـه  .  به جنبش اسپرانتوي ايران، از مزاياي مالي آن نيز برخوردار خواهيد شد

 .اطالع دهيد 09124949303شماره 
 دكتر كيهان صيادپور

 
 
 
 

 پيام رياست انجمن اسپرانتوي ايران
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Karaj legantoj! 

La signifo de E-uzado en la nuna 

epoko jam ŝanĝis kaj ŝanĝos. Ni 

ankaŭ klopodas fari taŭgan direkton 

por pli utila uzado de nia lingvo. La 

burĝonoj de pasintaj paŝoj hodiaŭ 

floras kaj Esperanto en grandaj 

internaciaj kunvenoj povas ĉeesti.  

Nia lingvo partopraenas en la 

diversgravaj seminarioj, kaj tiu 

signifas imponan salton! 

2

نامه فرهنگي  فصلایپ
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Proksimiĝantaj Psikologio kaj Mistikismo 

 

Artikolo surbaze de prelego far Ahmad R. Mamduhi en 28a de majo 
2012, en Irana Esperanto-Asocio (IREA), en Tehrano, Irano, en serio 
de Monataj Prelegoj organizata pere de d-ro Keyhan Sayadpour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inter esti libera, kaj konjekti esti libera, povas ekzisti tre grandaj diferencoj.  
Fonto de la foto: http://www.kamondaposada.com/2012/04/the-power-of-you-living-a-life-of-purpose/  

Abstrakto 
 En pasinteco, distanco inter fiziko kaj 
metafiziko estis tre longa kaj ili ne aprezis 
atingaĵojn de unu la alia tiel. Sekve de tio, 
i.a. psikologio (kiel branĉo de scienco) kaj 
mistikismo (kiel branĉo de metafiziko) estis 
foraj unu de la alia kaj iel eĉ malamikemis 
inter si. Tamen, ju pli pasis/as la tempo ili 
estas pli proksimiĝantaj unu al la alia. 
Probable kialoj malantaŭ tia ŝanĝo i.a. 
estas tio ke unuflanke scienco estas pli 
larĝiĝanta ĉiutage, kaj precipe pere de 
atingaĵoj de kvantuma fiziko/teorio, jam 
metafizikaj aferoj estas diskuteblaj en 
sciencaj rondoj; kaj aliflanke novaj versioj 
de antikvaj mistikismoj estas pli science 
ellaboritaj/prezentataj. 
 
1- Enkonduko 
 Eble oni povas diri ke la homa moviĝado 
pendo leska  in te r  sc ienco  ka j 
pseŭdoscienco/superstiĉo aŭ alivorte inter 
fiziko kaj metafiziko, multe kontribuis al 
progresado de la kulturo kaj civilizacio 
mondskale. Probable en la komenco regis 
superstiĉo kaj homo ankoraŭ ne ĝuis 
multan sci(enc)on. Ekz-e kiam okazis 
timiga fulmotondro, la homo nesciante la 

kialon malantaŭ tio, ekestigis superstiĉajn 
kredojn kaj eĉ komencis oferi 
diversmaniere. Supernaturaj kredoj 
eventuale kondukis al prareligioj kaj pli 
poste estiĝis instituciaj religioj, … kaj 
probable el la skolastiko ekestiĝis scienca 
metodo por diskutado/rezonado, kaj … 
eble la unuaj universitatoj naskiĝis el 
religiejoj iel… kaj en la nuna erao ŝajnas 
ke ili – t.e. fiziko kaj metafiziko - 
konverĝemas pli malpli pleje tra kvantuma 
teorio.  
 En tiu ĉi artikolo, unue la lastatempa 
historio de la temo prezentiĝas, kaj i.a. tre 
mallonge paroliĝas pri la movadoj Nova 
Penso kaj Nova Epoko kaj iliaj aliroj al la 
interagado de fiziko/metafiziko. Post tio, 
unu el la repacigaj provoj priskribiĝos kiel 
ekzemplo ĉi-terene. Ĉi-cele laŭ ĉefverko 
de Fritjof Capra ni ekscios pri ĉeiĝo de 
grandegaj figuroj en la mondo de 
kvantuma fiziko, t.e. Heisenberg kaj Bohr 
al metafiziko, i.a. pere de iliaj konatiĝoj 
respektive kun la Barata Mistikismo kaj 
Ĉina Mistikismo. 
 En pli posta parto tri nuntempaj famaj 
psikologoj priparoliĝos, kies verkoj iel 
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emas al metafiziko kaj/aŭ mistikismo, t.e. 
Debbie Ford, Gary Zukav kaj Esther Hicks. 
Fine prezentiĝos tri nuntempaj mistikuloj, 
kies verkoj iel emas ankaŭ al scienco, kaj 
kiuj prezentas siajn trovitaĵojn surbaze de 
sciencaj metodoj, t.e. Mikao Usui, 
inventinto de Rejkio; Miguel Ángel Ruiz, 
reviviganto de Tolteka Mistikismo; kaj M.A. 
Taheri, elpensinto de Ringa Mistikismo 
surbaze de iranaj mistikuloj kiel Rumio kaj 
Hafezo. 
 En la konkluda finaĵo, krom konciza 
entuteca reesprimo de diritaĵoj kaj atingitaj 
rezultoj, kompara tabelo montros la 
proksimiĝon de fiziko kaj metafiziko unu al 
la alia pere de verkoj kaj ideoj de supre 
menciitaj sciencistoj kaj mistikuloj. 
 
 2- Historia Aspekto: La Nova Penso 
La Nova Penso Movado aŭ Nova Penso 
estas spirita movado, kiu evoluis en Usono 
dum la malfrua 19-a jarcento kaj emfazas 
metafizikajn kredojn.  
Ĝi konsistas el loze aliancita grupo de 
religiemaj nominalaj valoroj, laikaj membro
-organizoj, verkistoj, filozofoj, kaj individuoj, 
kiuj dividas aron de metafizikaj kredoj 
koncerne la efikojn de:  

▪ pozitiva pensado,  
▪ la leĝo de altiro,  
▪ resanigado,  
▪ vivoforto,  
▪ kreiva bildigo, kaj  
▪ persona potenco. 
 
 Ĝi reklamas la ideojn ke "Infinita 
Inteligento" aŭ "dio" estas ĉiea; spirito 
estas la tutaĵo de realaj aĵoj, vera homa 
memo estas dieca, penso estas forto por 
bono, kaj ke ĉiu malsano originas de la 
menso, kaj "rekte/ĝuste pensi" havas 
kuracan efikon. 

 Kvankam Nova Penso


 estas nek 
monolita nek doktrineca, ĝenerale ties 
nuntempaj anoj kredas ke:  
▪ ilia interpreto de "dio" aŭ "Infinita 
Inteligento" estas "supera, universala, kaj 
eterna";  
▪ dieco restas ene de ĉiu persono kaj ke 
ĉiuj homoj estas spiritaj estaĵoj;  
▪ la plej alta spirita principo [estas] onia 

amado al aliaj... kaj instrui kaj resanigi tiujn 
aliajn". 
2-1- William James pri Nova Penso 
 William James (1842-1910) estis pionira 
usona psikologo kaj filozofo, kiu estis 
trejnita kiel kuracisto. Li estis la unua 
edukadisto, kiu prezentis psikologian 
kurson en Usono. Li skribis influajn librojn 
pri la juna scienco de psikologio, kleriga 
psikologio, psikologio de religia sperto kaj 
mistikismo, kaj pri la filozofio de 

pragmatismo.  

 
 

 
 
 
 

  
 William James, en sia fama ĉefverko La 

Variaĵoj de Religia Sperto


, priskribis 
Novan Penson jene: 
 “... por koncizeco, mi donos la titolon de 
la ‘mens-kuraco’. Ekzistas diversaj sektoj 
de tiu ĉi ‘Nova Penso’, por uzi alian nomon 
por nomi sin; sed iliaj interkonsentoj estas 
tiel profundaj ke ilia disopinieco povas esti 
neglektita por mia nuna celo, kaj mi traktos 
la movadon, sen pardonpeto, kvazaŭ ĝi 
estus simpla aĵo….” 
 James diras jene pri la naturo kaj 
karakterizaĵoj de la Nova Penso: 

“… Ĝi estas optimisma skemo de 
vivo, kun kaj teoria kaj praktika 
flankoj. En ĝia laŭpaŝa evoluo dum la 
lasta kvarono de jarcento, ĝi prenis 
en sin kelkajn participantajn 
elementojn, kaj ĝi nun devas esti 
rekonita kiel originala religia potenco. 
Ĝi atingis al la etapo, ekzemple, kiam 
la postulo por ĝia literaturo estas 
sufiĉe bonega por malsincera 
materialo, meĥanike produktita por la 
merkato, por esti laŭ certa mezuro 
liverita fare de eldonistoj - fenomeno 

William James, usona 
psikologo kaj filozofo 
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neniam observita, mi imagas, ĝis 
religio estas bone preterpasinta ĝiajn 
plej fruajn nesekurajn komencojn…” 

 Pri la devenoj de la Nova Penso James 
kredas ke: 

“… Unu el la doktrinaj fontoj de 
Menso-kuraco estas la kvar 
Evangelioj; alia estas Emersonismo 
aŭ Nov-Anglia transcendismo; alia 
estas Berkeleya idealismo; alia estas 
Spiritismo, kun ĝiaj mesaĝoj de "leĝo" 
kaj "progreso" kaj "evoluo"; alia estas 
la optimisma populara scienco de 
evoluciismo, pri kiu mi ĵus parolis; kaj, 
finfine, hinduismo kontribuis multe…” 

 
 Kaj fine, li pri la plej ĉefa karakterizaĵo 
de la Movado esprimas ke: 

“…Sed la plej karakteriza kvalito de la 
Mens-kuraca Movado estas inspiro 
multe pli rekta. La gvidantoj en tiu 
kredo havas intuician kredon je la 
popol-feliĉiga povo de san-inklinaj 
sintenoj kiel, en la konkera efikeco de 
kuraĝo, espero, kaj fido, kaj 
korelativan malrespekton por dubo, 
timo, maltrankvilo, kaj ĉiuj nervoze 
antaŭgardindaj statoj de menso. Ilia 
kredo estis laŭ ĝenerala maniero 
konfirmita per la praktika travivaĵo de 
iliaj disĉiploj; kaj tiuj ĉi spertoj hodiaŭ 
formas amason da kazoj.” 

 
2-2- Nova Penso: Fruaj originoj  
 La plej frua identigebla propagandanto 
de kio poste konatiĝis kiel Nova Penso, 
estis Phineas Parkhurst Quimby (1802-
66), usona filozofo, mesmeristo, 
resaniganto, kaj inventisto. Quimby 
evoluigis kredsistemon, kiu inkludis la 
opinion ke malsano originas de la menso 
kiel sekvaĵo de eraraj kredoj kaj ke menso 
malferma al la saĝeco de dio povas venki 
ajnan malsanon.  
 Lia baza trovitaĵo estis tio, ke:  

"La problemo estas en la menso, ĉar 
la korpo estas nur la domo por la 
menso por en-resti … Do, se via 
menso estis trompita fare de iu 
nevidebla malamiko en kredo, vi 
havas ĝin en la ekstera mondo en la 

formo de malsano, kun aŭ sen via 
scio. Pere de mia teorio aŭ vero, mi 
venas en kontakto kun via malamiko, 
kaj revenigas vin al sano kaj feliĉo. 
Tion ĉi certe mi faras parte mense, 

kaj parte per parolado ĝis mi korektas 
la malĝustan impreson kaj establas la 
Veron, kaj la Vero estas la kuraco. “ 
 

3- Historia Aspekto: La Nova Epoko 
 La Movado de Nova Epoko estas 
okcidenta spirita Movado, kiu evoluis en la 
lasta duono de la 20-a jarcento. Ĝiaj 
centraj perceptoj estas priskribitaj kiel 
"uzado de kaj orientaj kaj okcidentaj spiritaj 
kaj metafizikaj tradicioj kaj infuzi ilin per 
influoj de memhelpo kaj motiviga 
psikologio, holisma sano, parapsikologio, 
konsci-esplorado kaj kvantuma fiziko“. 
 La esprimo Nova Epoko estis uzita jam 
en 1809 far William Blake, kiu priskribis 
baldaŭan epokon de spirita kaj arta akcelo 
en sia antaŭparolo al Milton a Poem 
(Milton iu Poemo). 
 Ĝi planas krei "spiritecon sen limoj aŭ 
limigaj dogmoj" kiu estas inkluzivema kaj 
plurisma. Alia de ĝiaj primaraj trajtoj estas 
"holisma mondrigardo", tiel substrekante 
ke la menso, korpo kaj spirito estas 
interrilataj kaj ke ekzistas formo de 
Monismo kaj Unueco en la tuta universo. 
Ĝi plue provas krei "mondrigardon, kiu 
inkludas kaj sciencon kaj spiritecon" kaj tiel 
ampleksas kelkajn formojn de scienco kaj 
pseŭdoscienco. 

Noto: - New Thought  
           - The Varieties of Religious Experience  
 

 

(La fino de la unua parto) 

Phineas Parkhurst 
Quimby (1802-1866), 
usona filozofo  
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La Nigra Katido 
 
  Estis agrabla printempa vespero. Amanto kaj amatino promenis sur strateto manĝante 

sandviĉon. 

 “Fi! Kiom malbela estas tiu nigra katido!” Kriis la amatino. 

 “Sed laŭ mi ĝi estas karesinda besto. Mi ŝatas katidojn.” Kontraŭis la amanto. 

 “Male mi malŝatas ĉiujn nigrajn vivulojn, 

speciale katojn. Vi ne rajtas ĵeti por ĝi el via 

sandviĉo. Ĝi sekvos nin se vi tion faros.” 

  La nigra katido miaŭetis kaj rigardis ilin 

kiuj estis malproksimiĝantaj. Ĝi jam naskiĝis 

antaŭ kelkaj tagoj kaj ĝia patrino, same tute 

nigra, lasis ĝin sola kaj iris trovi manĝaĵojn. 

Ŝi tre malĝojiĝis kiam vidis ĝian koloron 

naskinte sian bebon. Kiel nigra katino ŝi 

havas multe da problemoj. Unue, preskaŭ 

neniu homo ĵetas manĝaĵon por nigra kato. 

Aldone, alikoloraj katoj ankaŭ ne ŝatas nigrajn katojn. Estas malfacile por ŝi trovi seks-

kunulon. En la kvartalo kie ŝi vivas, ne ekzistas nigra virkato kaj ne-nigraj virkatoj apenaŭ 

emas seksumi kun nigra katino! 

 “Miaŭ! Ĉu via patrino mortis aŭ ŝi estas ne-nigra kaj ŝi forlasis vin por ĉiam?” 

Demandis griza preterpasanta kato. 

 “Ne! Ŝi iris trovi manĝaĵojn. Ŝi estas nigra ankaŭ.” Respondis la nigra katido. 

  Estis frua mateno. Ŝoforo hastis ĉar iom malfruiĝis kaj li devis preni ĉiujn lernantojn 

kaj alporti ilin ĝustatempe al la lernejo. Subite la akra sono de forta bremsado vekis ĉiujn 

loĝantojn de la strateto. La ŝoforo, ankoraŭ ne bone vekita, ne vidis nian nigran katidon 

trapasintan la strateton kaj mortigis ĝin sub la radoj de sia aŭto. Li ne haltis ĉar li ne 

deziris ke la lernantoj vidu la tragedian scenon. La nigra katido komforte dormis eterne 

sur la asfalto de la strateto kaj ne spertis la malfacilaĵojn de nigraj katoj.   

 

Keyhan Sayadpour 

 

22 



شان 1391تابستان   ایپم د  زا

      Somero 2012             

23 

 

Strategia plano, ni diskutu! 
 

Hamzeh Shafii 
 

  
 
 Ni, iranaj esperantistoj, kiuj sentas 
devon fari ion por pli progresigo de la 
Movado en Irano, kaj deziras ke irananoj 
pli konatiĝu kun la lingvo, eble ĉiutage 
pripensas pri la eblecoj, rimedoj kaj 
farendaĵoj. Eble ni bezonas plani 
konkretan ampleksan vojmontrilon por 
niaj agadkampoj. Tiu ĉi mapo ne estos 
realigebla sen konsideri limitecojn kaj 
malhelpojn.  
 Antaŭ kelkaj semajnoj, okazis kunsido 
en IREA-Oficejo en kiu estis proponita 
provizoran planon. Sube vi legos la ĉefajn 
punktojn de tiu plano. Certe ĝi bezonas 
pliperfektigon kaj poste aprobon de ĉiuj 
iranaj esperantistoj por poste efektiviĝi. Ni 
petas vin skribi pri viaj opinioj, kritikoj kaj 
proponoj. Tiel nia asocio trovos la ĝustan 
vojon al evoluiĝo.  
 
A: Celoj: 

A1- Diskonigi la utiligadon kaj uzad-
kampojn de Esperanto.  

A2- Uzi la lingvon en ĉiuj kampoj eblaj, de 
internacia interkomunikado ĝis 
kulturaj aferoj. 

A3- Kunigi samideanoj pri la lingvo 
internacia, interkonatiĝi kaj kunhelpi 
unu la alian. 

B: Strategio: 

 La strategio devas montri al ni la ating-
vojon al niaj celoj. Do, mi proponas 
jenajn: 

B1- Informado por la ekstera Pers-lingva 
publiko. Tio povas esti aperigo de 
broŝuroj, reklami en amaskomunikiloj 
kaj uzi la inter-reton. 

B2- Informado pri la aktuala stato de la 
movado land-nivele kaj mond-skale. 

B3- Inform-doni al la interesuloj kiuj jam 
scias ion pri la lingvo kaj la movado, 
sed ankoraŭ sentas bezonon por pli 
scii au komenci lerni ĝin.  

B4- Informado pri instruado de la lingvo. 
Tio devas esti aparte planita por 
IRLEI, kies celoj kaj strategio 
kaj laborplano kongruas kun tiu ĉi 
tereno. 

B5- Fortaj Publikaj Rilatoj. Tio vere estas 
bezonata. Ni devas respondi ĉiujn 
demandojn, petojn, leteron, 
retmesaĝon ktp. Tio bezonas 
organizitan publik-rilaton.   

B6- Fondi lokajn filiojn tra la lando. Tiel ni 
distribuos la laboron kaj progresos. 

B7- Disvastigi la agad-kampon al najbaraj 
landoj. Kunlabori kun najbaraj landaj 
asocioj.  

C: Labor-plano:  

 NIa laborplano helpos nin realigi la 
strategion kaj estas la praktika parto de 
tiu ĉi artikolo. Ju pli ĝi estu preciza kaj 
detala, des pli ni povas esperi pri nia 
sukceso. Do, mi petas ke ni ĉiuj diskutu 
ĝin kaj aldonu necesajn agojn kaj/aŭ 
forigu ne plenumeblajn partojn.  

C1- Ni preparu fald-folion pri la lingvo, la 
movado, kaj nia asocio. Tio estos la 
starta punkto por prezenti nin. Do, ni 
ĉiuj kunhelpu prepari ĝin.  

C2- Ni planu okazigi regulajn kursojn, Por 
tio mi sentas bezonon por pli da 
diskuto pri pliprecizigi la necesajn 
paŝojn. 

C3- Ni okazigu kunvenojn kaj ekskursojn 
laŭeble por plivigligi nian agadon. 
MoRo kaj Prelegoj estas tre necesaj, 
sed ne sufiĉaj. 

C4- La komitato vekiĝu kaj pliaktive 
laboru!  

C5- Ni laŭokaze preparu gazetarajn 
komunikojn kaj klopodu aperigi 
artikolojn en publikaj ĵurnaloj.  

C6- Se ni havus sufiĉe da rimedoj, eble ni 
dungus personon por oficaj laboroj. 
Tio vere estas necesa. Pri tio ĉi ni 
povas pridiskuti. 

C9- Ni pli aktive aperiĝu en internacia 
tereno. Ni regule skribu al esperanto 
organizaĵoj. Tio ankaŭ estas necesa. 
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Insulo “Geŝmo” kiel Geoparko 
 
 

Ahmad Modabber 

 Insulo Geŝmo en  sia jarmila historio 
memorigas al ni, tri nomojn: Persa Golfo, 
Markolo de Hormozo, kaj la lando de 
Irano.  Skribi pri tiu insulo estas kaj facile 
kaj malfacile. Facilas ĉar  oni bele 
priskribis pri la tuto de la insulo kaj 
malfacilas ĉar apenaux plumo povas 
ekspliki la mirindaĵojn de la insulo. 
 Unuafoje ĉi tiu peco de alta lando 
elvenis el la akvo kaj malsekigis sian 
belan vizaĝon sub la varmaj sunbriloj de 
la sudo. Ĝi akiris tre mirindajn diversajn 
naturojn: valetojn, kavernojn, ebenaĵojn, 
rokojn, ktp. Ŝtormoj kaj pluvegoj sentime 
blovis sur la vizaĝo de la bela insulo. 
 
           Geografio 
  
 Geŝmo havas formon de delfeno. Ĝi 
situas sude de marbordoj de Irano en 
markolo Hormozo en la lazura maro de 
Persa Golfo. Pli malgrandaj insuloj estas 
ĉirkaŭ Geŝmo; la plej gravaj insuloj estas 
Hormozo, Larako kaj Hengamo. Ankaŭ 
aliaj malgrandetaj insuloj estas en tiu 
kvartalo kiel insuloj Naz. 
 La regiono inter la plej malalta tajdo kaj 
la plej alta tajdo estas  1565 kvadratajn 
kilometrojn. La longeco de la insulo estas 
preskaŭ 130 km kaj la larĝeco 
maksimume 30 km. La ordinara larĝeco 
estas 10 km. La plej alta punkto en la 
insulo estas la pinto de Namakdano, kun 
397 metroj da alteco, kiu situas en la 
sudokcidenta parto de la insulo. 
 La plej malproksima distanco de 
Geŝmo al haveno Bandar-Abbas estas 22 
km, kaj la plej proksima distanco estas 
1.8 km de Laft-haveno (en Geŝmo) kaj 
Pol-haveno. 

 
Klimato 
  

 Geŝmo apartenas al la grupo de la 
varm-sekaj landoj malgraŭ ties multa 

malsekeco. La temperaturo en Geŝmo 
kutime estas inter 22°C kaj 31°C kaj dum 
la somero pliiĝas al 50°C. La pluvokvanto 
atingas al 150 mm ĉiujare kiom estas tre 
malmulta. Du tajdoj okazas ĉirkaŭ la 
insulo nokt-tage, kies diferenco de la 
alteco estas 2 ĝis 3 m. La ondoj de maro 
en Geŝmo estas ofte malpli ol 1 m  kaj oni 
povas diri la maron kvieta; dume videblas 
iuj ondoj pli altaj ol 3 m ĉe suda kaj 
orienta marbordoj. Koncentreco de salto 
en la marakvo ĉirkaŭ Geŝmo estas 35 g/
lit. La koloro de la marakvo estas 
plejparte flav-verda kaj en iuj partoj blua. 
 
          Plantoj 
  
 La unua kaj la plejmulte grava arbaro 
en la insulo estas Harra mar-arbaro, kiu 
inkluzivas speciojn de mangloarboj, 
nomita Avicenna Marina (nomita pro 
Avicenna, la fama irana sciencisto). Harra 
mar-arbaro kovras 200 kvadratajn 
kilometrojn de la  tuta surfaco de Geŝmo. 
 Ĝenerale, Geŝmo estas tropika, 
kaj  multe da humideco ekzistas somere 
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kaj ties surfaco estas plejparte en la 
formo de dezerto kun mallongaj sporadaj 
arbetoj. 
 
           Bestoj 
  
 Diversaj insektoj, rampuloj, birdoj kaj 
mamuloj loĝas en Geŝmo. Oni povas trovi 
inter la mamuloj, gazelon kaj vulpon kaj 
inter la birdoj la blankajn falkojn kaj 
pelikanon.  
 La kvanto de lokaj migrantaj birdoj  en 
la insulo estas 70. Pli ol 50 specioj de 
kraboj kaj koraloj troviĝas en Geŝmo. 
 Oni povas ankaŭ vidi tute alispecajn 
salikokojn, bubojn,  histrikojn, kaj 
markukumojn en la insulo. Specoj de 
amfibioj ankaŭ povas troviĝi en la Harra 
arbaro. La diversaj fiŝoj en la maro de la 
insulo estas tre multaj. Inter ili estas 
specoj komercaj kaj ornamaj kaj ankaŭ 
ŝarkoj, delfenoj kaj balenoj. 
 
          Geoparko 
  
 Kio estas Geoparko? Laŭ Uneska 
difino, geoparko konsistas el kelkaj belaj 
kaj geologiaj fenomenoj kaj estas ne nur 
de geologia signifo sed ankaŭ de 
ekologia, historia aŭ kultura valoroj. 
Geoparko ne nur estas pri rokoj kaj ŝtonoj 
kaj lokaj pejzaĝoj sed ankaŭ pri homoj, 
kulturoj, artoj, kaj historioj (Chris Woodley
-Stewart, Geoparko Manaĝero, Norda 
Pennines AONB, Britio). La Tutmonda 
Reto de Naciaj Geoparkoj kiu estas 
helpita de Unesko en 2004, formas 
platformon de aktiva kunlaboro inter 
fakuloj kaj praktikistoj en geologia 
fenomeno.  
 .  
 
           Geoparko de Geŝmo 
 
 Ekde 2004, oni elektis 53 naciajn 
geoparkojn el 17 landoj (Aŭstrio, Brazilo, 
Ĉinio, Kroatio, Ĉeĥa Respubliko, Francio, 
Germanio, Grekio, Irlando, Italio, Irano, 
Malajzio, Norvegio, Portugalio, Rumanio, 
Hispanio, Britio) kiuj estas aktualaj  
 Sur baze de difino de geoparko, ni 

povos konsideri Geŝmon kiel granda 
geoparko aŭ kolektoj de kelkaj geoparkoj. 
Uneska Tutmonda Reto de Geoparkoj 
elektis la insulon Geŝmo kiel sian 
membron la 21-an de marto, 2006. La 
geoparko estas en la okcidenta parto de 
la insulo kaj kovras pli ol 32000 hektarojn. 
Geoparko en Geŝmo havas ok partojn: 
  
1. Dare Setare Oftade 
2. Dare Kurkura Kuh 
3. Bame Geŝm 
4. Dare Tandisha 
5. Dare Ŝur 
6. Ĉahkuh 
7. Gonbade Namaki 
8. Dulab 
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Minado Esploradoj en Qeshm Regiono, 
Ministerio de Minoj kaj Industrioj. 

3. Alireza Amrikazemi, 2005. Geotourism 
Atlaso de Qeshm, Eldonejo: Nacia 
Geoscience Datumaro de Irano kaj 
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4.http://www.unesco.org/science/earth/
geoparks.shtml 

 
 Rakonteto  
 

Genio 
 En granda kompanio kiu produktis tualetaĵojn, oni 
ricevis plendleteron. Iu skribis ke aĉetis tualetan sapon 
sed post malfermi la koverton de la pako, ĝi estis 
malplena. 
 Tuj la respondeculoj de la kompanio ordonis la 
inĝenier-grupon de koncerna fabriko por solvi la aferon 
kaj ne plu okazon. Post tagnokta penado la menciita 
grupo raportis: la monitrado de pakita linio per sistemo 
de X-radio kaj monitoroj fort-rezultaj baldaŭ estas 
aĉetotaj. Poste ankaŭ du personoj konstante estos ĉe 
sistemoj kaj kontrolos la maŝinojn ĝisbari  la pason de 
eventualaj malplenaj paketoj. 
 Ankaŭ en iu el aliaj malgrandaj produktaj laborejoj 
same okazis, sed tie iu ordinara ne specialista oficisto 
solvis problemon pli simple kaj malpli multekoste. Li 
metis elektran ventumilon apud pakita lino kaj tiele la 
vento forĵetis malplenajn paketojn.   

De: Rakontisto 
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Metroo 
(Parto 1: Sociologie en Irano) 

 
 
 
La unuaj impresoj 
 Imagu ĉi tiun pordon la ŝovpordo de la 
vagonaro.  
 Jen la vagonaro kiu proksimiĝas de la 
malproksimo. La pasaĝeroj sinpretigas. Baldaŭ 
komenciĝos konkurso (se estas la unua stacio la 
konkurso pli rivala). 
 Mi ne scias la nomon de konkurso, eble "unu 
seĝomanka" ludo, t.e. multenombraj homoj volas 
sidi sur malmultenombraj seĝoj.  
 Vagonaro venas kaj haltas, kaj la konkursantoj 
atendas aŭdi la pif-on por komenci konkurson de 
seĝ-kapti, kaj sidiĝi.  Dum malpli ol unu sekundo.  
 Se vi tiam rigardos la vizaĝojn de la venkintoj 
(sidintoj) vi povas vidi kontentecan, ruzulan rideton 
kaj eble ankaŭ honteman sur iliaj lipoj kaj okuloj. 
Stranga sceno, Vere.  
Mi mem iam estis inter tiuj konkursantoj kaj mi 
estis malkovrinta aŭ inventinta venko-rimedojn por 
mi mem. Mi estis profesiulo. 

***** 

 Nu, la historio pri la kaŭzo por komenci ĉi tiun 
serion da skribaĵoj estas ke mi en tempodaŭro 
estis devigita veturi ĉiumatene de Karaj al Tehran 
pro iu 6-monata laboro.  
 En tiu daŭro mi estis atestanto de ordinaraj kaj 
eksterordinaraj okazintaĵoj en la metroo. Sur la 
kajo, sur la ŝtuparoj, ĉe la biletgiĉeto, en la trajnoj 
k.t.p. 
 Mi komencis skribi kelkajn blogerojn kaj kiam mi 
legis por mia etfranjo, ŝi ege ĝojis kaj ridis. Ĉar tiuj 
okazintaĵoj estis ridindaj. (mi rakontos al vi kelkajn) 
 Nu, mi estis iomete spicinta tiujn skribaĵojn, sed 
la scenoj, kiujn mi priskribis, mem estis ridindaj kaj jen ili estis specimenoj de la 
popolkondutaro.  Individuaj kondutoj, kiuj formas fasadon de iu el la facoj de la socia 
vivo kaj kulturo. 
 Nu, se mi ne volu prezenti statistikajn vicojn da nombroj kaj ciferoj. Oni diras ke la 
firmao de Metroo en Irano fondiĝis antaŭ la revolucio, mi ne certas ĉu 32, 33, aŭ 34 jaroj 
antaŭe. Entute ne gravas. Kaj la planoj por la metroo estis preparitaj antaŭ multaj jaroj. 
 Mi memoras tiun tagon, en kiu, unu tagon antaŭe mi informiĝis pri ĝia ekfunkcio, kelkaj 
amikoj diris ke ili iros por la inaŭguro, sed mi verdire timis iri, pro la nekonfido: Ĉu la 
tuneloj kolapsos aŭ ĉu la trajnoj elreliĝos, kaj pro aliaj ĉu-oj nedirendaj. :-).  
 La irintoj revenis kun steloj en la okuloj, magiitaj, kaj ili multe laŭdis pri ĝia imponeco 
kaj pureco kaj fremdeco, fremdesko aŭ eksterlandeco. 

 Nu, mi ne rememoras unuafoje kiam iris al metroo, sed mi bone rememoras la etoson. 
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 La koloseco de la konstruaĵoj de la 
stacidomoj, la ŝtuparoj, la biletgiĉetoj. Ĉio  ĉi 
sorĉis min. Kaj ankaŭ la vagonaro. Ĉiuj tiuj 
aferoj donis al mi ian impreson de admiro al 
la konstruintoj kaj fremdan etoson al la tuto 
de Metroo. 
 
La popolo 
 Nu, ĉiu komuna konstruaĵo akiras sian 
signifon en la rilato kun la popoloj. Kaj ekz. 
se oni konstruas imponan konstruaĵon kaj la 
popolo ne ŝatas ĝin aŭ la konstruaĵo ne 
estas konvena por la uzado, kompreneble ili 
ne estos sukcesaj.  
 Unuavide en la okuloj de la popolo estis 
la brilo de ĝojo. Ili rigardis la ĉirkaŭon kaj ĉe 
si adoris la novebakitajn konstruaĵojn. 
 Ili havis ian senton miksitan de la timo, 
miro, ĝojo kaj plezuro.   
 En la unuaj tagoj la metroo estis tre 
maltumulta kaj mankis homoj en ĝi.  
 Ni imagante komencu veturon kiel 
pasaĝero, kiu veturas ekz. el Karaj ĝis la oficejo de Esperanta asocio en Tehran.   
 
1. Antaŭ la stacidomo 
 Antaŭ la stacidomo vi eltaksiiĝas kaj iras al la stacio, se ne estas la tempo de trajn-
alveno, ne estas tiom da problemoj. Sed se ĝuste samtempe alvenas trajno el Tehran, vi 
havas problemon en trovi vian vojon al la biletgiĉeto.  
 La popoloj, kiuj jam alvenis, de ĉiuj direktoj venas kaj vi ne scias de kiu flanko trovi 
vian vojon. Ili ankaŭ ĉi tie sentas ian rivalecon por disponi taksion. Vera ĥaoso. 
 Ankaŭ estas homoj de via teamo (tiuj, kiuj volas veturi al Tehrano) kiuj kuras por akiri 
la ĵusvenintan trajnon.  
 Iu interesa afero estas en tiu konduto, ke tiu kurado kaŭzas ian publikan reagon. T.e. 
kiam ili vidas vin kuranta, ili ankaŭ komencas kuri. Nu, ĝi estas ia pulika konduto.  
 Mi pensas ke la popolo en la publikaj lokoj, precipe tumultaj lokoj, sentas timon en si 
por ne perdi sian rajton aŭ ne malvenki. 
 Tiu komuna (publika) reago mem povas esti utila en la kontrolado de la socio. Nome la 
publiko mem donas itineron kaj prototipojn kondutajn al aliaj kaj la vivo glate iras. 
 

2. En la salono  
 En la salono ankaŭ ekzistas tiaj menciitaj okazaĵoj. Granda larĝa salono, alta plafono 
kaj iomete luksa. Planko el la nigra marmoro beligas la salonon.  
 
3. Antaŭ la biletgiĉeto 
 Antaŭ la biletgicĉeto ne gravas tumulton aŭ maltumulton. Ĉiuj volas mem pli frue ol la 
aliaj akiri bileton. Ili timas la perdon de la trajno, pro tio ne pensas pri la aliaj.  
 Ofte formiĝas 2 aŭ tri vic-linioj. Iuj zorgas pri la vico, sed por iuj aliaj ne gravas vico kaj 
preteriras por aĉeti bileton senvice. Pro tio ke estas nur malgranda truo, kaj 10 manoj 
samtempe volas sinŝtopi en tiu malgranga aperturo. Karambolas la manoj tie. Kaj imagu 
la bilet-vendiston kiu devas respondi (preni la monon, doni la bileton kaj repagi la reston, 
mi mem ankoraŭ ne komprenis kiel li/ŝi pasis de tiu mallarĝa malfermaĵo) tiom da hastajn 
manojn. 
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 Multfoje mi vane protestis al la neobservado de la popoloj en tiu loko. 
 
4. Pasaparatoj (bariloj) 

 La memdecidaj pasaparatoj mem decidas 
permesi vin pasi aŭ ne. Eble ili ankaŭ protestas 
aŭ eble ili estas ebriaj.  
 
5. La gardistoj aŭ zorgantoj ĉe la pasaparatoj 

 La kondutoj de la gardistoj ĉe tuj pasaparatoj 
estas hontigaj.  
-Venu de ĉi tie. 
-Ne, sinjoro, iru malantaŭen, ahha... 
-Patro, Nĉo... 

kaj tiel plu 
 
6.Ŝtuparoj kaj elektraj ŝtuparoj 

 En la unuaj jaroj ne ekzistis elektraj ŝtuparoj, sed ordinaraj ŝtuparoj.  
 Ion entute mi diru pri la koliziado de la rigardoj. Ĉie en la civilizta mondo kiam du 
rigardoj kolizias la mienoj ridas unu al alia, sed en Irano oni firmigas la trajtojn kaj 
acidigas la vizaĝon kaj paŭtas unu al alia. Strange. Ĉu ne? 
 Sur la pavimoj en koridoroj, kaj entute en ĉiuj lokoj kies mallarĝeco devigas onin 
observi zorge pri pasado, oni devas pasi el la dekstro de la pasejo. Unu el tiuj pasejoj 
estas la ŝtuparo, kaj oni povas diri ke ĉ. 90% de la homoj ne observas. Ili kuras, aŭ tre 
malrapide mal/supreniras ĉiuj laŭ siaj stiloj. Maldekstre, dekstre ne diferencas. Ili nur 
volas ating la trajnojn, nur. 
 Sur la elektraj ŝtuparoj mi aŭdis ke oni devas stari dekstre en unu vico, por ke la hastaj 
personoj pasu. Sed oni senkiale koleriĝas pro la hastaj personoj. Ĉial ajn, iuj hastas, do 
ni devas permesi ilin pasi. 
  Ankaŭ la kondutoj de tiuj, kiuj timas de la 
elektraj ŝtuparoj estas ridindaj. Ili venas al la 
ŝtuparo timeme. La akompanoj helpas ilin kaj 
se ili eraras ĝuste meti sian paŝon. Kelkaj 
ŝirkrias kaj kaŭzas la ridon de aliaj. 
 Denove ĉi tie observi la vicon estas grava. 
La popolo tumulte iras al la elektraj ŝtuparoj kaj 
kaŭzas problemojn. Sed por ke ili movas kaj 
oni ne havas multan tempon ĉe la ŝtuparoj, la 
problemoj frue solviĝas kaj la movo daŭrigas.  
 Rigardo-manĝi: (Rigardo-manĝi estas tre 
vasta ĉapitro kiun mi pridiros en la trajnoj). 
 
7. Sur la kajo 
 Ĉe la ŝovpordo de la interurba duetaĝa 
vagonaro: 
 Laŭ la tempo la kondutoj diferencas. Fruaj 
matenoj, kiam la laborantoj iras al siaj laborejoj 
en Tehrano tie estas katastrofa ĥaoso.  
 Multaj laboristoj laboras ekz. kiel tajloroj, 
ŝuistoj ktp en la bazaro de diversaj aĝoj.  
La pli aĝaj estas trankvilaj sed la junaj formas 
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amikajn rondojn kiuj gardas sian grupon. Ili venas grupe aŭ sintrovas sur la kajo. Pro la 
juneca energio kaj ankaŭ pro la sinergio ili komencas interparoli, interŝerci kaj konduti 
vigle laŭtbrue, kaj ridegante. 

 En tiaj grupoj ofte unu fariĝas la ĉefo, 
kiu havas la arton kontroli la aliajn, dolĉe 
paroli, ridigi kaj laŭokaze kverelante kun 
aliaj popoloj, lerte kaj elokvente respondi 
kaj venki en la disputado. Eĉ esti lerta en 
probablaj bataloj. 
 Svarmas la pasaĝeroj antaŭ la pord-
lokoj por ke la vagonaro venu kaj 
komenciĝu la antaŭe menciita konkurso. 
Sed ĉi tie proporcie laŭ pli granda 
dmensio. 
 La vagoaro alvenas kaj kaŭzas ondon 

en la svarmo de la popolo. En tiu tempo aŭdiĝas ia ne harmonia bruado el la popolo: Ne 
puŝu, Sinjoro; Ho, ne puŝu; Kion vi faras?  
 Puŝo malantaŭen kaj poste puŝo antaŭen kaj dum unu, du sekundoj la popolo 
entrajniĝas per la forto, frapoj, batoj kaj bari unu la alian.   
 
 En la interurba vagonaro depende de la horo kaj de la tumulto de la pasaĝeroj vi 
sukcesas havi sidlokon aŭ ne. Ĉar en horoj pro la tumulteco vi eĉ ne sukcesas eniri en la 
vagonaro kaj vi devas resti surpiede en la enirejo kaj… . 
 Nun komenciĝas la laŭteparoloj, kaj 
ridoj kaj pajacadoj kaj tiel ĝeni la popolon 
per la grupoj antaŭe mi menciis, iel diri la 
huliganoj, sed mirige ili estas laboristoj, 
ne huliganoj kaj tiele vidiĝas ke la limo 
inter la popoloj estas diafanj. T.e. la 
homoj eble mem ne scias kiaj homoj ili 
estas kaj kiel ili devas konduti. 
 Mi miras, vidante tiun saman konduton 
de la studentoj. Ekz. triope ,kvarope aŭ pli 
ĉirkaŭsidas kaj tre laŭte interbabilas 
(interkrias). Eble la knabinoj por allogi la 
knabojn kaj la knaboj por allogi la 
knabinojn.  
 Tre malofte vi vidas junulon kiu stariĝas por doni sian lokon al maljunulo. Eble krom se 
la maljunulo estos tre kaduka.  
 
8. La rigardo-manĝi 
 Pro la stato de la seĝoj la bazaro de la rigardmanĝantoj estas varma. Mizeriĝas se 
bela virino sidiĝos antaŭ tia viro. Ŝi entute manĝiĝas ĝis la destino.  
(la unuokula viro) 
 
9. La demetado de la ŝuo 
 Vi estas trankvile sidanta sur la seĝo kaj pensas pri la beleco de la vivo kaj vi spektas 
la arbojn kaj la florojn, kiuj pasas de antaŭ viaj okuloj. 
 Abrupte vi sentas ian tre malbonan odoron de putritan karnon kaj pro la denseco de tiu 
malbonodoro eĉ vi ektusas.  
 En tiaj kazoj vi havas du rimedojn, aŭ protesti aŭ fuĝi laŭ la lumrapido. Mi mem 
preferas la duan.  
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10. …. 
 Vi vidas du junulojn tie samseksaj aŭ malsamseksaj, kaj ili emas samtempe aŭskulti 
muzikon. Nu, ili aŭdigas ian nuntempan kantiston ili aŭskultas (Fifi, Ŝuŝu, Andi, aŭ mi ne 
scias...)  
 
11. Kolportistoj 
 La afero de la kolportistoj estas alia 
rakonto. Nu, ilin arestas la gardistoj en la 
stacidomoj, sed ili sinkaŝas kaj forkuras.  
 Ili venas per malbonaj korŝiraj voĉoj 
propagandas siajn varojn. 
 Se vi estas sida, tiom ne gravas sed se 
estos tumulta kaj vi estas stara, tiam kaŭzas 
problemo. Ili venas kaj iras, iras kaj venas.  
 

 
 
Verkis: Mahmud Mirbozorgi 
Fotoj: Hasan Mousavi, Fars Novaĵ-Agentejo 

 
 

 Ĉi tiu mallonga artikolo diskutas pri la 
koncepto de la Indiĝena aŭ denaska 
parolanto. Estas unu demando: Kiu estas 
indiĝena parolanto? Ĉu tiu estas kun ni 
de naskiĝo (nasko) aŭ estas akirebla? En 
ĉi tiu artikolo, ni klopodas proksimiĝi al la 
respondo. 
 Difino de la Indiĝena aŭ denaska 
parolanto ne klariĝas. Tiu koncepto 
(Indiĝena parolanto) ludas ege 
gravan  rolon en aplika lingvistiko. 
Ferguson rimarkas: Lingvistoj donas 
specialan lokon al la indiĝenaj aŭ 
denaskaj parolantoj, ĉar ili provizas 
verajn, profitajn, kaj grandvalorajn 
informojn de lingvo (Ferguson, 1983). 
Noam Chomsky  kredas, ke ĉiu estas 
Denaska parolanto de la individua lingvo, 
ke kreskas en lia/ŝia menso aŭ cerbo. La 
distingo inter la indiĝena parolanto kaj ne 
indiĝena parolanto ne estas evidenta kiel 
la diferencoj inter la seksoj estas 

evidenta. Tiu tute ne estas genetika 
diferenco, sed diferencoj inter la seksoj 
estas genetikaj. Se ni akceptas la 
modelon de Universala Gramatiko laŭ 
Noam Chomsky (1957), la diversaj lingvoj 
estas la samaj lingvoj kaj ili similas unu al 
la aliaj. Do de ĉi tiu vidpunkto tutaj lingvoj 
malsamas esence pri vortaroj. Tiu 
signifas, ke ĉiuj homoj havas gramatikon 
en siaj mensoj, ĉar ili konas almenaŭ unu 
lingvon. En ĉiuj lingvoj gramatiko estas 
simila ekzemple en ĉiuj lingvoj ekzistas 
verboj kaj objektoj. Do, ĉiuj homoj nur 
bezonas lerni novajn vortojn en alia 
lingvo. 
 La indiĝena aŭ denaska parolanto 
estas difinita per ses konceptoj (Davies 
1991, 2003): 
1. La denaska parolanto akiras la unuan 

lingvon en infanaĝo. 
2. La denaska parolanto havas intuiciojn 

pri lia/ŝia idiolekta gramatiko. 

 
 
 

Denaska Parolanto 
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3. La denaska parolanto havas intuiciojn pri 
trajtoj de la gramatiko de la standarda 
lingvo, kiu diferencas de lia/ŝia idiolekta 
gramatiko. 

4. La denaska parolanto havas unikan 
kapablecon por produkto de la flua 
spontana prelego (Pawley kaj Syder, 
1983). 

5. La denaska parolanto havas unikan 
kapablecon por skribo kree (kaj ĉi tiu 
inkluzivas, la literaturo de la ĉiuj niveloj de 
la ŝercoj al epopeo, kaj de la metaforoj al 
la romanoj). 

6. La denaska parolanto havas unikan 
kapablecon por interpreto kaj traduko al la 
unua lingvo (la indiĝena lingvo). 

 Ni konkludas, ke la koncepto de denaska 
parolanto restas ambigua. Estas multaj 
difinoj pri tiu koncepto, sed ne nur difino 
estas kompleta kaj ĝusta. Finfine, la adolta 
persono povas esti aŭ fariĝi Indiĝena aŭ 
denaska parolanto, se havos iun el subaj 
principoj: 
1. denaska parolanto per naskiĝo, (tio 

signifas, ke la persono lernis la lingvon, 
ĉar la persono lernis la lingvon en 
infanaĝo senkonscie). 

2. denaska parolanto, ĉar estas indiĝena 
uzanto. 

3. denaska parolanto (aŭ indiĝena simil-
parolanto) kiam la lernanto esceptas. 

4. denaska parolanto tra edukado en la 
lando, kie oni parolas la specifan lingvon. 

5.  denaska parolanto tra longa loĝado en la 
alia lando.  
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