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اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي

ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دو زﺑﺎﻧﻪي ﻓﺎرﺳﻲ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

دوره دوم ﺷﻤﺎره  2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن1391
ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲISSN 1728-6174 :

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ را درﺑﺮ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻤﺎره :ﭘﺎﻳﻴﺰ 1381

ﺗﻼش ﻣﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺎﺧﺬ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ و از اﺳﺘـﻔـﺎده
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻳﻚ ﻧﺴﺨـﻪ  PDFاز ﻧﺸﺮﻳﻪاي را ﻛﻪ
در آن ﻣﻄﻠﺒـﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ درج ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧـﻲ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺠﻠﻪ ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ زﺑﺎن در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز اﺳﺖ.





ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪهي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.



ﻗﺪم ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻛﻨﻮن در
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﺰرگ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎمﻫﺎي
ﺑــﺰرگ ﺗﺮي ﺑﺮدارد .ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﻌﻲ و ﺗﻼﺷﻴﻢ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺟﺪاي از اﻧﻌﻜﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه
و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
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ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪي اﻳﻦ ﺷﻤﺎره:










رازﻣﻬﺮ ﭘﺮﺗﻮ
اﻟﻬﺎم ﺧﺎﻧﻴﺎن
رﺿﺎ ﺧﻴﺮﺧﻮاه
ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ
ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮاﻧﻲ
اﺣﻤﺪ ﻣﺪﺑﺮ
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻤﺪوﺣﻲ
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻴﺮ ﺑﺰرﮔﻲ

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

ﮔﺮاﻓﻴﻚ وﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﻲ :ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن

 Proksimiĝantaj Psikologio kaj Mistikismo: A. R. Mamduhi
 Nigra Katido - K. Sayadpour

ﻧﺸﺎﻧﻲﻫﺎ:
ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲwww.espero.ir :
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚinfo@espero.ir :

 Strategia plano, ni diskutu!: H. Shafii
 Insulo “Geŝmo” kiel geoparko: A. Modabber
 Metroo sociologie en Irano: M. Mirbozorgi
 Denaska parolanto: E. Khanian
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﻳﺎدﻧﻤﺎ و ﭘﻴﻜﺮهﻫﺎي ﻳﺎدﺑﻮد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻣﺼـﻮر از  1044ﻳﺎدﻧﻤﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬـﻮف و اﺳﭙـﺮاﻧﺘﻮ در  54ﻛﺸـﻮر
دﻧﻴـﺎ در ﻃﻮل ﺻﺪ ﺳﺎل 1996ـ 1896
)ﺑﺨﺶ دوم(
ﺑﺮﮔﺮدان :رازﻣﻬﺮ ﭘﺮﺗﻮ

ﻫﻮﮔﻮ روﻟﻴﻨﮕﺮ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻳﺎدﻧﻤﺎﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و زاﻣﻨﻬﻮف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎل

 :1987ﺳﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
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 :1959ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف

 :1942ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺻﻮﻓﻴﻪ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن

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

 :1896ﻛﺸﺘﻲ ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“
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ﻓﻬﺮﺳﺖ  1044ﻳﺎدﻧﻤﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و زاﻣﻨﻬﻮف در  54ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﻛﻞ

رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﭘﻞﻫﺎ ،اﺟﺮام
آﺳﻤﺎﻧﻲ،
زﻧﮓﻫﺎ و ...

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻫﺎ،
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻮزهﻫﺎ،
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ...

ﭘﺎركﻫﺎ،
درﺧﺘﺎن ،ﺑﺎغﻫﺎ،
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
اﺗﻮﺑﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي
ﻳﺎدﺑﻮد

ﺑﻨﺎﻫﺎ،
ﭘﻴﻜﺮهﻫﺎ و
ﻏﻴﺮه

ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ،
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ،
راهﻫﺎ،
ﻣﻴﺎدﻳﻦ و ...
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آرژاﻧﺘﻴﻦ
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ﺑﻨﺎي ﻳﺎدﺑﻮد زاﻣﻨﻬﻮف در  Mar del Plataآرژاﻧﺘﻴﻦ

ﺟﻴﻦ ﻟﺒﺎن ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ Toowoomba .اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﻣﻴﺪان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در  Sáenz Peňaآرژاﻧﺘﻴﻦ
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اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
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ﺗﺎﺑﻠﻮ درﺧﺘﻲ ﻛﻪ ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪه واﻗﻊ در ﺟﺰﻳﺮه ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﻲ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ؛ ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرش ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻴﻠﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ
اﺗﺮﻳﺶ
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ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﺪرج روي ﺳﻨﮓ” :دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
را ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ اﻫﺪا ﻧﻤﻮد ، Wörgl ،“.اﺗﺮﻳﺶ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1391

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻨﺎ” :ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺳﺪهي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در  ،Grazاﺗﺮﻳﺶ
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ﺑﻨﺎي ﻳﺎدﺑﻮد در  ،Linzاﺗﺮﻳﺶ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻴﺪان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در  ،Grazاﺗﺮﻳﺶ
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ﮔﺰارش ﺟﺸﻦ  125ﺳﺎﻟﮕﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺗﻬﺮان  23ﺗﻴﺮﻣﺎه 1391
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اﺳﭙﺮاﻧﺘــــﻮداﻧﺎن اﻳـــﺮاﻧــﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ
ﺳـــﺎﻳﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧــﺎن در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟﻬﺎن ﻳﻜﺼﺪوﺑﻴﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻌﺮﻓﻲ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﮔﺮاﻣﻲ
داﺷﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺎرن روز  26ژوﺋﻴﻪ )5
ﻣﺮداد( ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﭼﻨﺪ روز زودﺗﺮ و در روز ﺟﻤﻌﻪ
 23ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  20ﺗﻦ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن
ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪاي ﻣﺮاﺳﻢ دﻛﺘﺮ ﺻﻴﺎدﭘـــﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان
اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻣﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﺎ رﺑﻊ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ،در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﺼﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﮔﺮاﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ
اﻳﺸﺎن در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﺑﺎن آﻣﻮز ﺟﺪﻳﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن و
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ روﺑﺮو
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ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎدآوري ﺧﺎﻃﺮاﺗﻲ ﭼﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن دوران ﺑﺎ
وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻤﻲ و ادﺑﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ،اﻣﻜﺎن ﮔﺴﺘﺮش و
ﭘﻴﺸﺒﺮد زﺑﺎن ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﺗﺮ و در دﺳﺘﺮس ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻮر
اﺻﻠﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻳﺸﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد.
دوﻣﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻤﺪوﺣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن زﻣﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ و ﻧﻪ  125ﺳﺎل ﻗﺒﻞ.
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
اﻣﻜﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﮔﺴﺘﺮده زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﺳﻄﺢ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
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 ﺗﻼش ﻧﻤﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،آﻗﺎي ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاردي
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻳﻲ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻴﺶ رو )اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه( ،وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻠﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎره آﺗﻲ آن،
ﺷﺮاﻳﻂ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ و ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ،
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻗﺮآﻧﻲ و دﻋﻮت از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺑﺮاي

ﺎﯿﭘم ﺰاﺪ ﺸﺎن
ﻫﻤﻜﺎري در ﺑﺨﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ،دﻻﻳﻞ ﺣﻀﻮر
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﺮﻧﮓ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن در ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﻲ ﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و
ﮔﻞ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ ،و ﻟﺰوم ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ در
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
ﺟﺸﻦ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد .وﻟﻴﻜﻦ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻤﻲ ﻣﺮاﺳﻢ،

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺻﻴﺎدﭘﻮر در ﺳﺨﻨﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
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اﻳﻦ دو ﻣﺪرﺳﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧـﻪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ اﻗـﺪام از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳـــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ و اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و در آﺧﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻛﺮهاي دﺳﺎﻣـﺒـﺮ
 2011ﺑﺮاي ﻣﻼﻗﺎت دوﺳﺘﺎن ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر
آﻣﺪﻧﺪ .ﻃﻲ ﺧﺒﺮﻫﺎي دﻗﻴﻖ و ﻣﻜﺮر ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋـﺎﺗـﻲ در
اروﭘﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻟﻴﻜﻦ در آﺳﻴﺎ ﺑـﺮاي اوﻟـﻴـﻦ ﺑـﺎر
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ دﻧﻴﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮزﺑﺎن را در ﺳـﺮاﺳـﺮ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد.
در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﺎم ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗـﺎﻳـﻮاﻧـﻲ
آﻣــﺪه و از ﻣﻴﺎن آﻧـــﺎن  Ghojinaﻣﻲﮔﻮﻳــﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑـﺎ
داﻧﺶآﻣــﻮزان ﻛﺮهاي اﻧﮕﻴـﺰه ﺟﺪﻳـﺪي ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴـﺮي و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ او داده اﺳﺖ.
ﻛﻼس ﻫﺎي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻃﻲ دو دوره ﺗﻮﺳﻂ وزارت آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺗﺎﻳﻮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ  12داﻧﺶآﻣـﻮز
ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ”ﻣﺎزي در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﺪو“ ـ ﻛﻪ از ﺳـﺮي
درسﻫﺎي وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ آﻣﻮزش اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ ــ در ﺣﻀـﻮر
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﺸـﺎن ﮔـﻮاﻫـﻴـﻨـﺎﻣـﻪ
آﻣﻮزش اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
رﺿﺎ ﺧﻴﺮﺧﻮاه

ﺑﺰرگ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و از ﺣﺎﺿﺮان در
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ﻣﺮاﺳﻢ و ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎﻳﺖ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان ﺑﻪ آدرس:

در ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ

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

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

ﮔﺰارﺷﻲ از ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در

اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان

آﻳﺎ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻴﺪ ....
”دوﺳﺖ ﺟﻮان“  Juna Amikoﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺮدﻣﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن وﻳﮋه اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪي و ﻛﻮدﻛﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻳﻚ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑــﻮده ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷـﻤﺎره  133آورﻳـﻞ  2012ﮔــﺰارﺷﻲ  4ﺻﻔﺤﻪ اي
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﻋﻜﺲ درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در
ﺗﺎﻳﻮان و ﻛﺮه ،ﺧﺒﺮي ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در
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ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  Rio 20و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺘﻮن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪ.

Somero 2012
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﻢ؟
زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ اﻣﺮوزيﺗﺮ
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺟﻮانﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن زﻧﺪه ﺟﻬﺎن اﻣﺴﺎل و دﻗﻴﻘﺎ در
روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮداد  125ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤـﻠـﻠـﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ،1887ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﻟﻮدوﻳﮓ زاﻣﻨﻬﻮف در
ﻟﻬﺴﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .ﻳﺎدﮔﻴﺮي آن ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺳﺎن ﺑﻮده ،و اﻓـﺮاد
ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و در ﮔﺮدﺷﮕـﺮي
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻳﻦ زﺑﺎن ﻫـﻤـﭽـﻨـﻴـﻦ داراي ادﺑـﻴـﺎت
ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻓﻴﻠﻢ و
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي رادﻳﻮﻳﻲ در ﺑـﺮزﻳـﻞ،
ﭼﻴﻦ ،ﻛﻮﺑﺎ و واﺗﻴﻜﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭼﻴـــﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣـــــﻪﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ در
دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ دوره ﻛـﻮﺗـﺎه ﺗـﻨـﻬـﺎ  124ﺳـﺎﻟـﻪ ،از
ﻣﺠﻤﻮع  6800زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در ﻟﻴﺴﺖ  100زﺑﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ زﺑـﺎن
در وﻳﻜﻴﭙﺪﻳﺎ 27اﻣﻴﻦ زﺑﺎن ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﺟﺰو زﺑﺎن ﻫـﺎي
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب در ﮔﻮﮔﻞ ،اﺳﻜﺎﻳﭗ ،ﻓﺎﻳﺮﻓﺎﻛﺲ ،اوﺑﻮﻧﺘﻮ و ﻓﻴﺲ
ﺑﻮك ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮورﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻨﻴﺎنﮔـﺬار اﻳـﻦ
زﺑﺎن دﻛﺘﺮ ﻟﻮدوﻳﻚ زاﻣﻨﻬﻮف)  25دﺳﺎﻣﺒﺮ( و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر
اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )  26ژوﻻي( را ﺑـﻪ ﻫـﻤـﺮاه ﺳـﺎﻳـﺮ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن درﺑﺎره اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﻪﺻﻮرت روزﻣﺮه در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟـﻬـﺎن ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ آن ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺎ و
آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ داراي رواﺑﻂ ﻣﺸﻮرﺗﻲ
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺷﻮراي اروﭘﺎ اﺳﺖ .اﻓﺰاﻳـﺶ روﺑـﻪ
رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻣﻲﺗﻮان در ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ
زﺑﺎن در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭼﻴﻦ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از آن در اﻋﻼنﻫـﺎﻳـﻲ
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ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﻳﺘـﻴـﺶ ﺗﻠـﻪ ﻛـﺎم ﺻـﻮرت
ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻫﻢﭼﻨﻴـﻦ ﺗـﻌـﺪادي
ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺑﻮﻣﻲ )ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از ﺑـﺪو
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻮزان ﭘـﻮﻟـﮕـﺎر
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻄﺮﻧﺞ  ،اوﻟﺮﻳﺶ ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ ﺳﻔﻴﺮ ﺟـﺪﻳـﺪ
آﻟﻤﺎن در روﺳﻴﻪ و داﻧﻴﻞ ﺑﻮوه ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﻳـﺰه ﻧـﻮﺑـﻞ .ﺟـﻮرج
ﺳﻮروس ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدار ﻣﻌﺮوف ﻧﻴﺰ در ﻛﻮدﻛﻲ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي دارد .ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣـﻊ
ﺟﺪﻳﺪ  http://www.lernu.netﺑﺎ دورهﻫﺎي آﻣـﻮزﺷـﻲ و
اﺑﺰارﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي روزاﻧﻪ از ﺳﻮي  125000ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ
ﻗــــﺮار ﻣـــﻲﮔﻴﺮد .وﻳﻜﻴﭙﺪﻳﺎي اﺳﭙـــﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻴــﺰ ﻫـﺮ روز
 400000ﻣﺮاﺟﻌﻪ را ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ

ﻣﻮﺳﺴﻪي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان

ﻫﻤﻪي ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و دوﺳﺘﺪاران اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ!
 ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان ﺷﻮﻳﺪ!
www.espero.ir
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اسپرانتو در
كولهبار سفر
دور دنيا در  79روز

ﻣﺎﻧﻞ وﻳﻦ ﻳﺎﻟﺲ

ﺑﺮﮔﺮدان:
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮاﻧﻲ

ﻳﻮآﺧﻴﻢ ﻣﺎرﻛﻮال

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

ﻗﻄﺎر از ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺗﺎ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ،در وﻳـﻦ ﺗﻮﻗـﻒ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ آنﺟﺎ از ﻗﻄﺎر ﭘﻴﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .وﻳـﻦ ﻫﻨـﻮز وﻳـﻦ
اﺳﺖ ،ﺷﻬﺮ ”داﻧﻮب آﺑﻲ“ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان آﺑـﻲ ،ﺷـﻬﺮ ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖ ﻳﻜـﻲ از آﺧﺮﻳـﻦ
اﻣﭙﺮاﻃﻮريﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻮده ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺳـﻜﻮت اﻣـﺎ ﺑـﺎ
ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر ﻗﺪرت از دﺳـﺖ داده ﺧـﻮﻳﺶ را ﺑـﺎز ﻳﺎﺑـﺪ.
اﺗﺮﻳﺶ ﺑﻲﻫﻴﭻ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪاي ﺟﺰو اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن ﻫـﺎ
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺎوراﻧﺪﻧـﺪ ،ﺑﺘﻬـﻮون اﺗﺮﻳـﺸﻲ و ﻫﻴﺘﻠـﺮ
آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﺑﻮداﭘﺴﺖ را ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺴﻴﺮ ﻣـﻲ روﻳـﻢ .ﺑﻮداﭘـﺴﺖ
ﻫﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻳﻚ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ .در راه ﻳـﻚ
دﺳﺘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴـﺴﻪ ﻫـﺎي
ﺷﻦ را در ﺳﺎﺣﻞ رود داﻧﻮب ﺧـﺎﻟﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر از رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳـﺖ ،ﻛـﻪ ﭼـﻴﺰي

ﻋﻮض ﺷﺪ :ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺎده ﺷﺪن از ﻗﻄﺎر ﭼﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺎﻛـﺴﻲ و
ﭼﻪ ﺑﺮاي ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻮاﻧﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻛﻪ  10ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺑﻮداﭘﺴﺖ
آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ آوﻳـﺰان ﻣـﻲ ﺷـﻮد .ﺑﺮاﻳـﺶ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻳﻢ ﭼـﻮن ﺑﻌﺪازﻇﻬـﺮ
ﺑﻮداﭘﺴﺖ را ﺗﺮك ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،وﻟـﻲ او ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﻣـﺎ را
ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻤﻜﻨﻲ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺣﺘﻲ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻮل.
ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﭼﻴﺰي ﻫـﻢ ﺑﺎﻗـﻲ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﺎدآور ﻋـﺼﺮ ﻛﻤﻮﻧﻴـﺴﻢ اﺳـﺖ .در ﻗـﺴﻤﺖ
زﻳﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در وﺳﻂ
ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﻠﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي آﻫﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن
دوران ﺑﻮده ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲآﻳﺪ .در ﺑﺎﺟﻪﻫﺎي ﺳﭙﺮدهﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜـﻲ
و اﻣﺎﻧﺎت از ﺳﻴﺎﺳﺖ دوران دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ
دوران ،دوران ﺑﻴﻜﺎري ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ :ﻳﻚ ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ
Somero 2012
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ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﺪ ،دﻳﮕﺮي ﭼﻤﺪان ﻣﺎ را ﻣﻲﮔﻴﺮد و آنﻫﺎ را داﺧﻞ
ﻣﻲﮔﺬارد ،زﻧﻲ ﺗﻜﻪاي از ﺑﻠﻴﻂﻫﺎ را ﻗﻴﭽﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و آن ﻫﺎ را
ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ آن ﻃﻮﻃﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻮي ﺷﻮﺧﻲ ﻫﺎﺳـﺖ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺲ ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﻛﺎر او ﭼﻴﺴﺖ ،وﻟﻲ ﻫﻤﻪ او را رﺋﻴـﺲ
ﻣﻲداﻧﻨﺪ.
وﻻد ﺗﭙﺲ  ،Vlad Tepesدراﻛﻮﻻ
ﻣﺘﻮﻟﺪ روﻣﺎﻧﻲ ) 1476ـ  .(1428او ﻓﺮزﻧﺪ وﻻد دراﻛﻮل
و ﻧﻮهي ﻣﻴﺮﺳﻪآي ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻮد .ﭘﺪرش را ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در
 Sighisoaraﺑـﻪ دﻧﻴـﺎ آﻣـﺪه و در ﻗـﺼﺮي زﻧﺪﮔـﻲ
ﻣﻲﻛﺮده ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ از آن دارﻳﻢ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﻢ ،او

واﻗﻊ اﺳﺖ ﺑﻪدﺳـﺖ ﮔـﻴﺮد .در ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﻲ او
ﻣﻜﺚ و ﺻﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،آن اﻗﻠﻴﻢ در ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻼﻗـﻲ
ﺗﻤﺪنﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و داﺋﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ در ﺟﻨـﮓ و
ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺮك ﻫـﺎ ،ﻣﺠﺎرﻫـﺎ و ﻏـﻴﺮه ﺑﺎﺷـﺪ .او ﻣﻮﺟـﻮد
ﺑﺎﻫﻮﺷﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ ﻛـﻪ در ﻛﻤﻴـﻦ ﮔـﺎه
ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﺷﻮد.
او ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻤﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺿﺪ او
ﻫﻤﺎنﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .او ﺳﺮ اﺳﻴﺮان را ﻣـﻲ ﺑﺮﻳـﺪ،
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ ﻳﺎ زﻧـﺪه زﻧـﺪه ﻣـﻲ ﺳـﻮزاﻧﺪ.
اﻣﺮوزه او ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﻳﻚ آدم دﻫـﺸﺘﻨﺎك ،و
ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﺮدي ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺮاي ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺮكﻫﺎ و
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ﻋﻨﻮان ”دراﻛﻮل“ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در زﺑـﺎن
روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌـﻨﻲ ”اﺑﻠﻴـﺲ“ اﺳـﺖ و ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻣـﺮدم
”وﻻد“ )= ”دراﻛــﻮﻻ“( را ﺑــﻪ ﻣﻌــﻨﻲ ”ﻓﺮزﻧــﺪ اﺑﻠﻴــﺲ“
ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻳـﻞ وي ﺑـﻪ زﺟـﺮﻛﺶ ﻛـﺮدن
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر وﻻد ﺗﭙﺲ ﻳﻌﻨﻲ وﻻد زﺟﺮﻛُـﺶ
را ﺑﻪ او دادﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺼﺮ ﻛﻪ اﻛﻨـﻮن ﻣـﻮزه اﺳـﺖ از
دﻳﺪن اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻄﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺦ آﻫﻨﻲ ﻛﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮاﺗﺸﺎن ﻋﺒﻮر ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﻛـﺸﻴﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ
ﺣﺎل ﺗﻬﻮع ﺑﻪ آدم دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻣﺠﺎرﻫﺎ ﭘﺪر وﻻد را ﻛﺸﺘﻨﺪ و او ﻣﺠﺒـﻮر ﺷـﺪ ارﻳﻜـﻪ ي
ﻗﺪرت را در ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻻﻛﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر روﻣﺎﻧﻲ اﻣـﺮوز
Somero 2012

ﺣﻔﻆ اروﭘﺎي ﻣﺴﻴﺤﻲﮔـﺮا اﺳـﺖ .در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ،ﺳـﻨﻦ و
رﺳﻮم آن زﻣﺎن ﭼﻨﺪان ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﻘـﻮا و ﭘﺮﻫﻴﺰﮔـﺎري و
ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
آﺧﺮﺳﺮ او را ﺑﻪ ﻣﺪت  12ﺳﺎل ﺑـﻪ ﺣﺒـﺲ ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻧﺪ،
وﻟﻲ او دوﺑﺎره ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﻧﺸﺴﺖ و ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮك ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺮاﻳﺶ دام
ﮔﺬاﺷﺘﻪ او را رﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رﺳﻢ آن زﻣﺎن ،ﮔﺮدن او را
ﺗﺒﺮ زدﻧﺪ ،ﺳﺮش را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮدﻧﺪ ﺗـﺎ در ﻣﻌـﺮض
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اي،
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺎﻫﭽﺎل ﺑـﻮد ﺑـﺎ ﺧﻔـﺎش ﻫـﺎ ﻫـﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ،ﻳﻚ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ ﺑﺪل ﺷﺪ
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و ﺑﻪ دوردﺳﺖ ﭘﺮواز ﻛﺮد .ﺑﺮام اﺳﺘﻮﻛﺮ از اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳـﺖ
در ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎرش ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﻗﺎﺗﻼن ﺗـﺎرﻳﺦ“
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
اﺳﺘﻮﻛﺮ رﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛـﻪ دوﺳـﺘﺶ
آرﻣﻴﻨﻴﻮس ﺑﺮاﻳﺶ ارﺳﺎل ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺖ .او ذﻫﻨﻴـﺖ
ﺧﻮﻧﺨﻮاري را ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺣﻀﺎر ارواح ادﻏﺎم
ﻧﻤﻮد و ﺳﺎدﻳﺴﻢ و ﺣﺲﮔﺮاﻳﻲ را ﺑﻪ آن اﻓﺰود و ﻣﻮﻓـﻖ
ﺷﺪ ﺷﺎﻫﻜﺎري ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ زﻣﻴﻨـﻪ اي واﻗﻌـﻲ
داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑـﺎ
اوﻟﻴﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ .ﺑﺎ زﻟـﺖ ) (Zsoltﺟـﻮان
ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ و ﻛﻠﻪ ﻃﺎس آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ .او ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ورزﺷﻲ اﺳﺖ
و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ ﻣـﺴﺎﺑﻘﻪ دارد .ﻣـﺎ
درﺑﺎرهي ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﻳﻦﺟﺎ ”ﭘﻮﺷـﻜﺎش“  Puskásﻛـﻪ در
ﺗﻴﻢ ﻣﺎدرﻳﺪ ﺑﺎزي ﻛﺮده ﺑﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﻢ .اﻣـﺮوز زﻟـﺖ
وﻗﺘﺶ آزاد اﺳﺖ ،آﺧﺮ اﻣﺮوز روز ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺟـﺸﻦ
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛـﻪ
ﻣﺎ ﻧﻴﺰ از آن ﺑﻲﺑﻬﺮه ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .او دورﺑﻴﻨﻲ در اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﺸﺖاش ﺟﻮر در ﻧﻤﻲآﻳﺪ و ﺧﻴﻠﻲ ﮔـﺮان
اﺳﺖ .آن را ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻫﺪﻳﻪ داده اﺳﺖ ،ﭼـﻮن ﺳـﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳـﺮﻃﺎن ﺧـﻮن دارد و ﺑـﺮاي
درﻣﺎن ،ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان او ﭘﻴﻮﻧﺪ زده ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳـﺪ دﻳﮕـﺮ
ﺷﻔﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰهاي ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮازﻧﺪه و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ”ﻛﺎخ ﺷﻬﺪا“ ﻣﻲروﻳﻢ ،ﻳﻮآﺧﻴﻢ آنﺟﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد
ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ اﺟﺮاي ﺻﻌﻮد آزاد )ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎي ﻣﺮﺗﻔـﻊ و
ﺳﺨﺖ. .م( ﺟﻮاﻧﻲ را از ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺣﺪاﻗﻞ  50ﻣﺘﺮي ﻣـﺸﺎﻫﺪه
ﻛﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮدا ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .در ﻗـﺴﻤﺖ ﺳـﻮراخ
ورودي ـ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺤﻞ زﻳﺮﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ورود و ﺧـﺮوج
اﻓﺮاد ﺑﻮده ـ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ 13 .ﺳﺎل ﻗﺒـﻞ،
در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ اﻻن ﻣﺎ اﻳﺴﺘﺎدهاﻳﻢ ﻧﻮازﻧﺪه ﻫـﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧـﻲ
ﻳﻚ ﺟـﻮان آﻟﻤـﺎﻧﻲ را ﺳﺮﻛﻴـﺴﻪ ﻛـﺮده و ﭘـﻮﻟﺶ را ﺑـﺎﻻ
ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ .دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰدش ﺑﻮد او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧـﻮد
ﻣﻲﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ وي درﮔﻴﺮ ﻧﺸﻮد در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ او داد ﻣـﻲ زد :وﻟـﻢ
ﻛﻦ! وﻟﻢ ﻛﻦ! و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘـﻮﻟﺶ را ﭘـﺲ
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ﺑﮕﻴﺮد .اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺰدش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ او
دﺳﺖ ﺑﺮ زاﻧﻮان ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﺧﻮد زار ﻣـﻲ زد او را
ﺗﺮك ﻧﻜﺮد .اﻳﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر ﻧﺎﻣﺰدش را دﻟـﺪاري
ﻣﻲداد ،ﺑﻪﺟﺎي اﻳﻦﻛﻪ او را ﺑﻜﺸﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ ﻫﻢ اﻳﻦﻛـﺎر
را ﻣﻲﻛﺮد ﺣﻘﺶ ﺑﻮد .ﭘﺴﺮه ﺑﻲ ﻋﺮﺿﻪ! ﭘـﺲ از ﻣﻌﺒـﺪ ﺑـﻮدا،
ﭘﺎرك و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ .آدم ﻫـﺎﻳﻲ را
ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻼه ﺑِﺮِه )ﻛﻼه ﮔﺮد و ﻣﺴﻄﺢ( دارﻧﺪ ،راﺟﻊ ﺑـﻪ
آنﻫﺎ از زﻟﺖ ﺳﻮال ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮن ﻣﺎ را ﻳـﺎد ﺧﻮدﻣـﺎن ﺗـﻮي
روﺳﺘﺎ ﻣﻲاﻧﺪازد .او ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛـﻼه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ اﻳـﻦ ﻫـﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻮي اﺳﺖ .رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ .ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﭘﺮﺳـﺪ،
از ﻛﺠﺎ ﻣﻲآﻳﻴﻢ ،و ﻣﺎ ﺟﻮاب ﻣـﻲ دﻫﻴـﻢ :از ﺑﺎرﺳـﻠﻮن”- .آخ!
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﺎدرﻳﺪ ،ﭘﻮﺷﻜﺎش در ﺗﻴﻢ ﻣﺎدرﻳـﺪ ﺑـﺎزي ﻣـﻲ ﻛـﺮد“.
ﮔﺎريِ ﺣﺮف ﻣﺎ از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد روي ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﺑﺤﺚ را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ .دوﺳﺘﻲ ﻫﻤﻴـﺸﻪ
ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻛﺮدن ﺳﺮ ﺣﺮف و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﻌﺎرف ﻛﺮدن
ﻳﻚ ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ و ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در
اداﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻛﺸﻴﺪ.
زﻟﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و
ﺷﺎم ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﺮوﻳﻢ .او ﺑﺎ ﭘﺪرش زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ،
آدﻣﻲ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﻳﻚ ﭘﺮﭼﺎﻧﻪي ﺧﺮوﺷـﺎن
و ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ .وﻗﺘﻲ ﭼﺎﺋﻮﺷﺴﻜﻮ ﻣﺮد آن ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗـﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ از ﺗﺮاﻧﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ ،ﺟﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫﻤﻴـﺸﻪ در آن ﺳـﺎﻛﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻓﺮاد ﺑـﺴﻴﺎري ﻛـﻪ در
آنﺟﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻲ رﻏﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﺤﺒﺖ ﻛـﺮدن ﺑـﻪ زﺑﺎﻧـﻲ
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روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از زﺑـﺎن ﺗﺮاﻧـﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﺠـﺎري دﻓـﺎع
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ )ﺗﺮاﻧﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي در ﻛﺎرﭘـﺎت ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺟـﺰو ﻗﻠﻤـﺮ
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده و اﻣﺮوز ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎنﻫﺎي روﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ .م( .ﺗﺎرﻳـﺦ
ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ،و ﭘـﺲ از ﻗـﺮن ﻫـﺎ ﺟـﺪاﻳﻲ ،اﻳـﻦ دو
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮي ﺟﺰ درك و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺪر زﻟﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ آﻟﻤﺎﻧﻲ را ﻛـﻪ آﻣـﺪه ﺑـﻮد ﺗـﺎ از
ﺗﺮاﻧﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﺮده ،اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ را از او
ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎي آﻟﻤﺎﻧﻲ در ﻃـﻮل ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد و آن را ﺑﻪ ﭘﺪر زﻟﺖ ﻳﺎد داد .ﭘﺪر زﻟﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳـﺪ
ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﺎه اﻳﻦ زﺑﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻔﺮﻣﺎ اﻳـﻦ
ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از وﻗﺖ.
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن اﻣـﺮوز ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه از دوران ﺣﻜﻮﻣـﺖ
ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ را ﻫﻢﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻢ ﺟـﻮارش ﺳـﭙﺮي
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .از ﻟﺤـﺎظ اﻗﺘـﺼﺎدي ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧـﺴﺎرت دﻳـﺪه و
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ،وﻓـﻮر ﺑﻴﻜـﺎري در ﻛـﺸﺎورزي و ﻣـﺰارع و
ﻓﻘﺪان ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬـﺪات ﺧﻄـﻴﺮ .ﻓﺎﺻـﻠﻪ
ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺷﺪﻳﺪا وﺟﻮد دارد ،و زﻟﺖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ،ﻛـﻪ 5
درﺻﺪ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻓﻬﻲ دارﻧﺪ 2 ،درﺻﺪ ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ
اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺬران ﻋﻤﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و  75درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘـﻲ
ﻫﺮ ﻛﺎري را ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ”ﻫﺮ ﻛﺎري را ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ“ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرﻓﻲ ﻧﺎﻣﺤـﺴﻮس و ﻧﮕـﺮان ﻛﻨﻨـﺪه
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻪ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ اروﭘـﺎ ﺑـﺎ
اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎلﻫـﺎي آﻳﻨـﺪه
ﺷﻜﻔﺘﮕﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
اﻣﺮوز روز ﺟﺸﻦ ﻣﻠﻲ اﺳـﺖ و ﻳـﺎدﺑﻮد ﭘﺎدﺷـﺎه اﺳـﺘﻔﺎﻧﻮ
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻤﻪ را ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴـﺪ داد و
ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ﻫﺪاﻳﺖ و دﻋـﻮت ﻧﻤـﻮد .ﺣـﺪودا 1100
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺎرﻫﺎ از آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎرﭘﺎت رﺳﻴﺪﻧﺪ و در آن
روز ،ﺑــﻪ ﻗــﺎره اروﭘــﺎ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻨﺪ .زﻟــﺖ ﻣــﻲ ﮔﻮﻳــﺪ :ﻣــﺎ ﺑــﺎ
ﺗﺮاﻧﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎﻳﻲﻫﺎ اروﭘﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻳﻢ ،ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻧـﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺠﺎرﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻜﺮ و اﻳﺪه ﺷـﻔﺎف دارﻧـﺪ .آن ﻫـﺎ اروﭘﺎﻳـﻲ
ﻫــﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳــﺪ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳــﺎﻧﻨﺪ؛ ﺳــﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺮاﻧــﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ
ﻣﺠﺎريﺗﺒﺎر اﺳﺖ؛ و ﭘﻮﺷﻜﺎش ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ رﺋﺎل ﻣﺎدرﻳﺪ
ﺑﺎزي ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻻن در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻـﻠﻲ ﻗﻄـﺎر ﻛـﻪ ﺑﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ
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ﻧﺌﻮﻛﻼﺳﻴﻚ و دﻳﺪﻧﻲ دارد ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ و رﺷـﺪ
ﺟﺎﻧﻮرﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ و در
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و در ﻫـﻢ وول ﻣـﻲ ﺧﻮرﻧـﺪ،
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻗﻄﺎر در ﺟﻬﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﺟﻬـﺎﻧﮕﺮدي ﻛـﻢ ﺗـﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ زﻟﺖ وداع ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﻗﻮل ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﺗـﺎ
اﺑﺪ دوﺳﺘﻲ و ﻛﻤﻚ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ آﻣﺎده ﻫـﺴﺘﻴﻢ ﺗـﺎ ﻗﻄـﺎر داﻛﻴـﺎ اﻛـﺴﭙﺮس را ﻛـﻪ
ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ  Sighisoaraﺑﺒﺮد ﺑـﻪ ﭼﻨـﮓ آورﻳـﻢ و
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اروﭘﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗـﻲ ﺳﻜـﺴﻲ را ﺗـﺮك
ﻛﻨﻴﻢ .ﻛﻤﻲ وﻗﺖ دارﻳﻢ و ﺑﺎر و ﺑﻨﺪﻳﻞ ﺳﻔﺮ ﺣﻮاﺳﻤﺎن را ﭘﺮت
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺳﻴﺎﺣﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ
ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﺮاي آنﻛﻪ ﺷﻬﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑـﺎ اﻣﻜﺎﻧـﺎت
زﻳﺎد ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﺪهآﻟﻲ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻣﻲدﻫﺪ .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ رﻣﺎﻧﺘﻴﻚ ،ﺑﺎ ﭘﻞﻫﺎﻳﻲ ﻋﺘﻴﻘﻪ و
ﻛﻬﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﻞﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي ﻛﻪ روز و ﺷـﺐ ﺗـﺼﻮﻳﺮ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﺮﻳﺎن را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻛـﻮه ﻛـﻪ از ﻗـﺼﺮي
ﺑﺰرگ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ
و آدم را ﺑـﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺧﻮﺷـﻲ ﺑـﺮاي ﻧﻈـﺎره ﻛـﺮدن و
ﻋﻜﺲﮔﺮﻓﺘﻦ دﻋﻮت ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺧﻮب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ،ﺑـﺪون
وﺟﻮد ﭼﻴﺰﻫﺎي ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ و ﻧﺎﻣﺎﻧﻮﺳﻲ ﻛﻪ ﭼـﺸﻢ
را ﺑﺰﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ور و آن ور
آوﻳﺰاﻧﻨﺪ .ﮔﺮدش ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،و ﺗﻮﻗـﻒ در
ﻣﺤﻮﻃﻪاي ﻣﺴﻄﺢ در ﺑﻠﻨﺪي و داراي ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و آرام
و آﻫﺴﺘﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻳـﻚ ﻟﻴـﻮان آﺑﺠـﻮ ﻣﺠـﺎري ﻟﺬﺗـﻲ
ﻗﻴﺎسﻧﻜﺮدﻧﻲ اﺳﺖ.
ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺷﻬﺮي ﺧﻴﺎلاﻧﮕﻴﺰ در ﻣﺮﻛﺰ اروﭘﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ
آنﺟﺎ دﻟﺸﺎن ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔﻲ را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﭘﺮاﺣﺴﺎس ﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪ .ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤﻴـﻦ
دﻟﻴﻞ ،ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺷﺐﻫﺎ ﭘﺮ از ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺶ و آواز
و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و روﺳﭙﻲﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ .وﻟـﻲ ﻣـﺮدﻣﺶ آن را
ﺷﻬﺮ اﻧﺪوه ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻧﺪوﻫﻲ ﻛﻪ در ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻫـﺎﻳﺶ و
ﻣﺮدم ﻛﻮﭼﻜﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد ،ﺣﺰﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ اﺑـﺪ ﺑـﺎ
اﻧﻘﻼبﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎي زﻳﺎنﺑﺎر ،ﺧﻮن و اﺷﻚﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻨﺖﻫﺎ ،وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺎﯿﭘم ﺰاﺪ ﺸﺎن
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮب
روز ﺳﻮم

ﺳﺎﻋﺖ .2:30 :ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷـﻮد .ﻳـﻮآﺧﻴﻢ ﺑـﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻜﻬﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻲ اﻳﺴﺘﺪ و ﻛﻠـﻪ اش ﺑـﻪ ﺗﺨـﺖ
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲﺧﻮرد .ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اوﺳﺖ و ﺧﻮاب اﺳـﺖ ﺑـﺎ
ﺳﺮ اﻋﺘﺮاض ﻣﻲﻛﻨﺪ :ـ ﻫﻲ ،ﻓﻼﻧﻲ! ﻛﻠﻪرو ﺑﭙﺎ ،ﺗﺨﺖ ﻫﺎ ﻛـﻪ
ﭼﻴﺰيﺷﻮن ﻧﻤﻴﺸﻪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ ﻫﺎﻳﻤـﺎن را ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ ﺟﻠـﻮ ﺑـﺒﺮﻳﻢ.
اﻳﻦﺟﻮري ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ وﻗﺖ ﻣـﻲ ﮔـﻴﺮﻳﻢ.
ﻳﻚ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﻴﺲ روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮي راﻫﺮو راه ﻣﻲرود .او ﮔﻨﺪه و
ﭘﻴﺮ اﺳﺖ و ﻗﻴﺎﻓﻪاش ﻣﺜﻞ دﺷﻤﻦ آدم ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛـﻪ
ﺧﻮدش را ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻟﺐﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓـﺸﺎر
ﻣﻲدﻫﺪ و از ﻣﺎ ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺎ اﺳﻠﺤﻪ اي ،آﻻت ﺟﻨﮕـﻲ،
ﺑﻤﺐ ﻳﺎ ﭼﻴﺰي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ﺟﻮاب
ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻮال ﻫﺎي ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺒـﻲ
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﺶﺗﺮي ﺟﻮاب داد.
داﺧﻞ دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ از ﻛﺎﻏﺬ ﺗﻮاﻟﺖ ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪﺗـﺎ
دﺳﺘﻤﺎل دﺳﺖ ﺧﺸﻚﻛﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .از ﺣﺎﻻ ﻫﺮ دوﺗـﺎ را
ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .روي دﻳﻮار ﻃﺮﺣـﻲ
از ﻳﻚ ﻣﺪار ﺟﺮﻳﺎن آب آوﻳﺰان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ
اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺎدﺛﻪاي از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ دﻳﮕﺮي
ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛـﺮد .روﻣﺎﻧﻴـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ آدم ﻫـﺎي ﭘـﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ و وﺳﻴﻠﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﻛﻨﺎر ﺷﻮﺳﻪ ﮔﺎريﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺮخ ﻫـﺎي ﻛـﺎﺋﻮﭼﻮﻳﻲ ﻛـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺐﻫﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد .اﻳـﻦ ﻫـﻢ
وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﻛﺎرﭘﺎت ،وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻛـﺖ ﻧﻤـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و
ﺟﺎي آنﻫﺎ را اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺟﺎ ﻋﻤﺪه اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫـﺎ
داﺳﻴﺎ  ،Daciaآرو  ،Aroو ﻛـﺎﻣﻴﻮن ﻫـﺎ روﻣـﻦ Roman
ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﺳـﻴﺎ ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺪل ﻫـﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ رﻧـﻮ اﺳـﺖ.
ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل در اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ رﻧﻮ  12اﺳﺖ.
ﺑﻪ داﻛﺎ ﻣﻲروﻳﻢ ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﻛـﺮ
اﻫﻞ ﺗﺮاﻳﻨﻮ ،ﻳﺎ واﻗﻌﻲﺗﺮ اﻫﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛـﻪ اﻣـﺮوز
ﺟﺰو ﺧﺎك روﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﻳﺨﻲ آن ﻃـﻮر ﻛـﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ داﻛﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﻢ ،ﻛـﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﻣﺠـﺎر ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﺎﺗﻴــﺎس ﻛﻮرﻳﻨــﻮ  ،Matiaso Kovrinoﺣﻘﻴﻘﺘــﺎ ﻣﺘﻮﻟــﺪ
ﺗﺮاﻧﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .دراﻛﻮل ﻫﻢ آن ﺟﺎ ﺑـﻪ دﻧﻴـﺎ آﻣـﺪ ،ﻫﻤـﺎن
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ﭘﺮﻧﺲ ﺧﻮﻧﺨﻮار روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ رﻣﺎن ﻣﻌﺮوﻓﻲ ﺷﺪ.
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ دروغ ﺑﻮده ،وﻟﻲ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻮﺗﻪ ﺳﻴﺮ ﺗـﻮي
ﺳﺎكﻫﺎﻳﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﻢ و از آن ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﻢ ﺗـﺎ اﮔـﺮ ﻛـﺴﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد اﻳﻦ ﻳﻚ ذره ﺧﻮن ﻣﺎ را ﺑﻤﻜـﺪ ،ﻓﻘـﻂ ﺑـﻮي
]ﮔﻨﺪ[ ﺳﻴﺮ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ) Sighisoaraﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺠـﺎري  (Segesvárﺷـﻬﺮ
وﻻد ﺗﭙﺲ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮاي رﻣﺎن دراﻛﻮل ﺷـﺪ،
ﺳﻪﺗﺎ دوﺳﺖﻣﺎن را ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻴﺰاﺑﺖ ،ﺑﺎﺳﻴﻞ و ﭘِﻜـﺲ ﻣﻼﻗـﺎت
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﻬﺮ را ﻣﻲ ﮔـﺮدﻳﻢ :ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻫـﺎي ﺗﻨـﮓ،
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي رﻧﮓ ﺷﺪه زرد ،ﻗﻠﻌﻪ ،ﻗﺼﺮي در ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ؛ ﻫﻤـﻪ
زﻳﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﺑﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮدا در ﺑﻮداﭘﺴﺖ ،وﻟـﻲ
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ .ﺗﻮي ﻳﻚ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺧـﻮرﻳﻢ :ﮔﻮﺷـﺖ
ﺳﺮخ ﺷﺪه راﺳﺘﻪ ﺧﻮك ﺑﺎ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ ،ﺳﺎﻻد ﻛﻠـﻢ ،آﺑﺠـﻮ و
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻧﺎن .ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ داﺷﺘﻴﻢ ﺗﻮي ﺧﻮﻧﻪ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻲﺧﻮردﻳﻢ .اﻣﻠﺖ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ ،روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و ﻧـﺎن
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻏﺬاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎده ﻣﺎ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗـﻴﺮﮔﻮ ﻣـﻮرس ) Tirgu Muresﺑـﻪ ﻣﺠـﺎري
 (Marosvásárhelyﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرس ﻣﻲ روﻳـﻢ .آن ﺟـﺎ
ﭘﻞ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .او ﭘﺴﺮ اﻟﻴﺰاﺑﺖ و ﺑﺎﺳﻴﻞ اﺳﺖ .آن ﻫﺎ
ﻣﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ دوش ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و
ﻋﻜﺲﻫﺎ و ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي روزاﻧﻪ را ﺑﺮاي ارﺳﺎل آﻣﺎده ﻛﻨﻴـﻢ.
اﻟﻴﺰاﺑﺖ ﻧﺎﻫﺎر درﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﺎﻫﺎري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺜﻞ ﺷـﺎم ﺷـﺐ
ﻋﺮوﺳﻲ .ﻫﻢﭼﻮن اﺳﻘﻒﻫﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﻣـﻲ ﺧـﻮرﻳﻢ؛ ﻫﻤـﻪ ﻏﺬاﻫـﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﺧﺮ ﻫﻢ دﺳﺮ ﺷـﺎﻫﺎﻧﻪ .ﻣـﺸﺮوﺑﻲ را
ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺧﻮرﻳﻢ ﭘﺎﻟﻨﻜﺎ ﻧـﺎم دارد و درﺟـﻪ اﻟﻜـﻞ آن 60
درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ و ﻫﺮﻛﻪ ﺟﻠﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎب ﻧﻤـﻲ آورد.
در روﻣﺎﻧﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﺮداﻧﮕـﻲ ﺑـﺎ ﺧـﻮردن ﻏـﺬاي ادوﻳـﻪ دار و
ﻣﺸﺮوب ﻗﻮي ﻣﺤﻚ زده ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺟـﺎ ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ذﻛـﻮر
ﭘﻮﻻدﻳﻦ و زﺧﻢ ﻣﻌﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺑﺨﺎرﺳﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و آن ﻫﺎ ﺑـﺎ
ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﻲدارﻧﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﺳـﺎﻋﺖ  7/30آن ﺟـﺎ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻇﻬﺮ وﻳـﺰا را درﻳﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﻴـﻢ
ﻛﺮد .ﺑﺎور ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻳﺎدﻣﺎن ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﺣﺪاﻗﻞ  10روز ﺑﺮاي ﺻﺪور وﻳﺰا را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﮔـﺮ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
ﺷﻮد ﮔﻮﻳﻲ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺗـﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ ﻛﻨﻴـﻢ و  65دﻻر ﺑـﭙﺮدازﻳﻢ ﻛـﻪ اﮔـﺮ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻳﻢ ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺎﺟﺮاي ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺣـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،و
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ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﻮد  130دﻻر از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد و ﺷﺮط را ﻫـﻢ
ﺑﻪ وﻳﻠﻲ ﺑﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ .اﻳﻦ دﻳﮕﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ
اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﻢ.
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻴﺮﮔﻮ ﻣﺎرس را ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﭘﺎرك،
ﺷﻬﺮداري و ﻳﻚ ﭘﺎرك دﻳﮕﺮ .از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ.
ﭼﻤﺪانﻫﺎ را آﻣﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﻢ و اﻟﻴﺰاﺑـﺖ ﻣـﺎ را ﺷـﮕﻔﺖ زده
ﻣﻲﻛﻨﺪ .او ﻣﻼﻓﻪﻫﺎي ﻣﺎ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺧـﺸﻚ ﻛـﺮده اﺳـﺖ.
اﻟﻴﺰاﺑﺖ! از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﻤﻨﻮﻧﻴﻢ!
ﺑﻠﻴﻂ ﺑﺨﺎرﺳﺖ را ﻣﻲﺧﺮﻳﻢ و ﺳﺎﻋﺖ  11ﺷﺐ ﺑﺎ آﺧﺮﻳـﻦ
ﻗﻄﺎر ﻋﺎزم ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ .ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻠﻴﻂ ﻣـﻲ ﺷـﻮد
ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ )ﻋﺘﻴﻘﻪ( اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﻔﺮ ﻳﻚ ﻛﻮﭘﻦ
ﻛﺎرت دارد ﻛﻪ وﺳﻂ آن ﺳﻮراخ اﺳﺖ و آن را از ﻣﻴﻠـﻪ ﻫـﺎي
آﻫﻨﻲ رد ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻛﺎرت روي ﻳﻚ ﻗﻔﺴﻪ ﻣﺘﺤـﺮك ﻗـﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد و از آن ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ
 4ﺗﺎ ﻛﻮﭘﻦﻛﺎرت ﮔﻴﺮت ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﻳﻜﻲ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣـﺴﻴﺮ ﺳـﻔﺮ
اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﺮن ﺳﺮﻳﻊاﻟﺴﻴﺮ ،ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗـﺮن
ﻣﺎﻓﻮق ﺳﺮﻋﺖ )ﺗﻮرﺑﻮﺗﺮن( و ﻳﻜﻲ ﻫﻢ ﺗﺮن درﺟﻪ ﻳﻚ.
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .دوﺳﺖ دارﻳﻢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ ،وﻟـﻲ
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دور دﻧﻴﺎ ﺑﺮوﻳﻢ .اﻟﻴﺰاﺑـﺖ و واﺳـﻴﻞ
ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺗﺪارك ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﻃـﻲ ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ
دردﻣﺎن ﻣﻲﺧﻮرد :ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﺮم ﻗﻬﻮه ،ﺷﻜﻼت ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،و
ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺗﻲﺷﺮت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺷـﺎن اﺳـﺖ.
ﭘﺲ از ﺣﺪود  12ﺳﺎل )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﺲ از ﻣـﺮگ ﭼﺎﺋﻮﺷـﺴﻜﻮ( 2
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺠـﺎري ،داﺧﻠـﻲ و ﻣﻠـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﺑـﺮاي
ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ اﻣﻴﺪ دﻳﺪاري دوﺑـﺎره آن ﻫـﺎ را
ﺗﺮك ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﻗﻄﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ .در روﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﻄﺎر ﭼﻨﺪان
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻛﺮدن آنﻫﺎ ﻛﺎري
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﻨـﺪ .واﮔـﻦ ﻫـﺎ ﻛﺜﻴـﻒ اﺳـﺖ ،ﺳـﺮوﻳﺲ ﻫـﺎي
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زﻧﮓزده و ﺟﺮمﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﻪﭼـﻴﺰ ﺑـﻮي ﻛﻬﻨﮕـﻲ و
ﻣﺎﻧﺪهﮔﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ 4 .ﺗـﺎ ﺑﻠﻴـﻂ ﺑـﺎ آن ﻫﻤـﻪ ادا و اﻃـﻮار و
اﺿﺎﻓﻪﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﺎري.
ﻣﺘﺼﺪي ﻗﻄﺎر در را ﺑﺎ ﻗﻔـﻞ و زﻧﺠـﻴﺮ ﻣـﻲ ﺑﻨـﺪد و ﭘـﻲ
ﻛﺎرش ﻣﻲرود .ﻳﻮآﺧﻴﻢ ﺑـﺪون ﻣـﺸﻜﻞ در ﺟـﺎﻧﺒﻲ را ﺑـﺮاي
ﻋﻜﺲﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻬﺘﺎب ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎه ﻛـﻪ ﻧﮕـﺎه
ﻣﻲﻛﻨﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻳﻚ ﻓـﺎﻧﻮس درﻳـﺎﻳﻲ ﻏـﻮل آﺳـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ روي رﻳﻞ ﺑﺎﺷﻜﻮه و ﺟﻼل ﻣـﻲ درﺧـﺸﺪ .ﻣـﺎ ﺑـﺎ
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ﻗﻄﺎري ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻠﻪﭼﺮانﻫﺎي اﺳﺐﺳﻮار اﺳﺖ ﺑـﻪ
ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻣﻲروﻳﻢ .ﻣﺎ ﻛـﻪ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﻮدﻳﻢ ﺣـﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪﻛـﻪ
اوﺿﺎع ﺑﺮاي ﺑﻮﻣﻲﻫﺎ ﭼﻄﻮري اﺳﺖ!
ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ،ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺪ!
روز ﭼﻬﺎرم

ﺳﺎﻋﺖ .6:15 :ﻗﻄـﺎر ﺑـﺎ ﺑﻠﻴﻄـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺼﺪ ﺑﻮاﭘـﺴﺖ،
ﺳﺮﻳﻊاﻟﺴﻴﺮ ،ﻣﺎﻓﻮق ﺳﺮﻋﺖ و ﺻﻨﺪﻟﻲ درﺟﻪ ﻳﻚ ﻧﺎﮔﻬـﺎن در
ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﻗﻄﺎر ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ راﻧﻨـﺪه ﺗﺎﻛـﺴﻲ ،راﻫﻨﻤـﺎ،
دوﺳﺖ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎه ﭘﺮﻛﻨﻲ ﺗﻮ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻚ و ﺟﺎﻧﻮرﻫـﺎ و
ﻫﺮﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﺎ را ﻣـﻲ ﻛـﺸﻨﺪ .ﺑﺮاﻳـﺸﺎن ﺗﻮﺿـﻴﺢ
ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي اﺣﺘﻴﺎج ﻧـﺪارﻳﻢ ،اﻣـﺎ ﻳﻜـﻲ از آن ﻫـﺎ
ولﻛﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻳـﻪ ﺟـﻮري ﻫﺮﭼـﻪ ﻛـﻪ
ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻲﻓﻬﻤﺪ ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ،ﭼﻮن زﺑﺎن ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از
اﻧﺪازه ﺑﻪ زﻣﺎن روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ از اﻳـﻦ ﺑﺎﺑـﺖ ﻛـﻪ آدم
ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻﻛﺲ زﺑﺎن او را ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﺪ .اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﻳـﻚ
ﺗﺎﻛﺴﻲ رﺳﻤﻲ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ،او ﺧﻮد را ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ ﻧـﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻳﻜﻲ ﭼﻤﺪانﻫﺎﻳﻤﺎن را ﺑﮕـﻴﺮد ،زن او
آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻦ
ﭼﻤﺪانﻫﺎ ﻣﻲروﻳﻢ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ زن اﻳﻦ ﺑﺎﺑـﺎي ﺳـﻤﺞ ﻛـﻪ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﭙﺎرﻳﻢ و ﺑـﺮاي ﮔﺮﻓﺘـﻦ
ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻋﺠﻠﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﻢ .ﺑـﺎﻻﺧﺮه دوﺳـﺖ ﻣـﺎن ﻣﻨـﺼﺮف
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ .7:15 :ﺻﻒ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن وﻳـﺰا ﺟﻠـﻮي ﺳـﻔﺎرت
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر دراز اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧـﻪ
در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺣﺴﺎﺑﻲ آﻧﺘﻴﻚ اﺳﺖ .از آن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ
اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،درﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ ﻟﻨـﺪن .ﺳـﺮ
ﺳﺎﻋﺖ  7:30ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷـﻮد :اول
آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻼﻗﺎتﺷﺎن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،و ﺳـﭙﺲ ﺑﻘﻴـﻪ.
ﻫﻤﻪ در ﺻﻔﻮف ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه ﺑﺮاي ﺗﻮ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .واﻗﻌﺎ
اﻳﻦ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎندﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻛﺮد .ﻣﺎ آﺧـﺮ ﻫﻤـﻪ
ﻫﺴﺘﻴﻢ.

ا

داﻣﻪ دارد

ﺎﯿﭘم ﺰاﺪ ﺸﺎن

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1391

ﭘﻴﺎم رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان

ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻳﺮان
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻴﺪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻃـﺮح ﻫـﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪي ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻤﺎ ﻳﻜﻲ از
اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻳﻚ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮﻛﻲ )ﺳﻬﻤﻲ( ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋـﻨـﻮان دﻓـﺘـﺮ
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺗﻌﺪاد  24ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﻤﻌﺎ  96ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣـﻌـﺎدل رﺑـﻊ
داﻧﮓ ﻣﻠﻚ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﺪ .ﻧﺎم ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺗﻌﺪاد ﺳـﻬـﻢ
وي در ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪه ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق از ﺗﺎرﻳﺦ 23ﺗﻴﺮ ﻟﻐﺎﻳﺖ  23دي  1391ﺟﻤﻊآوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ازاء ﻣﺒﻠﻎ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ ﺑﻪ ﺳﻬﺎمدار داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻬﻢ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻜﺠﺎ ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرت زودﺗﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﻗـﺒـﻞ از
ديﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪن ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎﻓﻲ ،وﺟﻮه ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻠـﻚ ﺧـﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه ﺑـﻪ
ﺳﻬﺎمداران ﺑﻪﺻﻮرت راﻳﮕﺎن اﺟﺎره داده ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺎره اﻣﻼك ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘـﺮداﺧـﺖ ﺷـﺎرژ ،
ﻫﺰﻳﻨﻪي ﺑﺮق و ﻏﻴﺮه ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎمداران ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ درآﻣﺪه و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ از ﺗﺨـﻔـﻴـﻒ
وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺳﻬﺎمداران ﻏﻴﺮ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ داﻳﻤﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻌﻨـﻮي
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان ،از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺎﻟﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎره  09124949303اﻃﻼع دﻫﻴﺪ.
دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺻﻴﺎدﭘﻮر
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IRANA ESPERANTISTO estas kultura
kaj sendependa sezon-revuo internacia.

Kovrilo:

Persa kovrilo:

ﺎﯿﭘ

ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

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!
Enhavo:
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 Strategia plano, ni diskutu!: H. Shafii
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enpaĝigo:

 Insulo “Geŝmo” kiel geoparko: A. Modabber
 Metroo sociologie en Irano: M. Mirbozorgi
 Denaska parolanto: E. Khanian

Adresoj: Tehran, Iran

Kaj ...

TTT-ejo : www.espero.ir
Retpoŝto: info@espero.ir

La persa parto:

Bonvenas eseoj, artikoloj, raportoj
kaj kontribuaĵoj kondiĉe ke ili ne estu
publikigitaj antaŭe. Bonvenas kulturtemaj kontribuaĵoj ĉu en
Esperanto ĉu en la persa.
2
Ĉia presa aŭ eletronika citado aŭ
eldonado de materialoj de IRANA
ESPERANTISTO, ĉu originale ĉu
tradukite en aliajn lingvojn, estas
permesata. Bonvole menciu pri la fonto
kaj la originala lingvo (t.e. Esperanto aŭ la
persa) kaj se eble, informu nin pri
eldonaĵo en kiu aperis io de aŭ pri IRANA
ESPERANTISTO aŭ/kaj sendu kopion al
ni.

 Esperanto Monumente, Hugo Röllinger, Parto la 1a,

Tradukis: Razmehr Párto
 125 jariĝo de E-o en Tehrano: IREA raportas
 E-a intervizito de suda kaj norda koreaj infanoj: R.

Kheyrkhah
 La pli nova esprimo pri la prezento de Esperanto: H. Shafii
 Esperanto en tornistro, Parto la 5a, tradukis: Simin Emrani

Kaj ...
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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/

19
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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
pendoleska
inter
scienco
kaj
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
Somero 2012

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
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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, usona
psikologo kaj filozofo

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
Somero 2012
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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…”

21
21

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 (180266), 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
Somero 2012

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,

Phineas
Parkhurst
Quimby (1802-1866),
usona filozofo

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)
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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
22

havas multe da problemoj. Unue, preskaŭ

22

neniu homo ĵetas manĝaĵon por nigra kato.
Aldone, alikoloraj katoj ankaŭ ne ŝatas nigrajn katojn. Estas malfacile por ŝi trovi sekskunulon. 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

Somero 2012
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B4- Informado pri instruado de la lingvo.
Tio devas esti aparte planita por
IRLEI, kies celoj kaj strategio
Hamzeh Shafii
kaj laborplano kongruas kun tiu ĉi
tereno.
, iranaj esperantistoj, kiuj sentas
B5- Fortaj Publikaj Rilatoj. Tio vere estas
bezonata. Ni devas respondi ĉiujn
devon fari ion por pli progresigo de la
demandojn,
petojn,
leteron,
Movado en Irano, kaj deziras ke irananoj
retmesaĝon ktp. Tio bezonas
pli konatiĝu kun la lingvo, eble ĉiutage
organizitan
publik-rilaton.
pripensas pri la eblecoj, rimedoj kaj
farendaĵoj. Eble ni bezonas plani
B6- Fondi lokajn filiojn tra la lando. Tiel ni
konkretan ampleksan vojmontrilon por
distribuos la laboron kaj progresos.
niaj agadkampoj. Tiu ĉi mapo ne estos
B7- Disvastigi la agad-kampon al najbaraj
realigebla sen konsideri limitecojn kaj
landoj. Kunlabori kun najbaraj landaj
malhelpojn.
asocioj.
Antaŭ kelkaj semajnoj, okazis kunsido
en IREA-Oficejo en kiu estis proponita
C: Labor-plano:
provizoran planon. Sube vi legos la ĉefajn
NIa laborplano helpos nin realigi la
punktojn de tiu plano. Certe ĝi bezonas
strategion kaj estas la praktika parto de
pliperfektigon kaj poste aprobon de ĉiuj
tiu ĉi artikolo. Ju pli ĝi estu preciza kaj
iranaj esperantistoj por poste efektiviĝi. Ni
detala, des pli ni povas esperi pri nia
petas vin skribi pri viaj opinioj, kritikoj kaj
sukceso. Do, mi petas ke ni ĉiuj diskutu
proponoj. Tiel nia asocio trovos la ĝustan
ĝin kaj aldonu necesajn agojn kaj/aŭ
vojon al evoluiĝo.
forigu ne plenumeblajn partojn.

Strategia plano, ni diskutu!

Ni
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A: Celoj:
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A1- Diskonigi la utiligadon kaj uzadkampojn 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 atingvojon 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.
Somero 2012

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
Somero 2012
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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
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25

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
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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
Referencoj
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Vaziri H.Meysami, 1355. Geologio de
Hormoz Insulo, Geologio Grupo - Tarbiat e - Mualem Universitato.
2. Haghipoor, 1374. Geologia Esplor kaj
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
Geologia Enketo de Irano.
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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(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.
Somero 2012
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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.
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1. Antaŭ la stacidomo
Antaŭ la stacidomo vi eltaksiiĝas kaj iras al la stacio, se ne estas la tempo de trajnalveno, 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.
Somero 2012
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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
Somero 2012
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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 pordlokoj 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.
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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

Denaska Parolanto
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Elham Khanian
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.
Somero 2012
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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 similparolanto) 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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