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ﯿﺎه ﻖ ﮫﺎری
در ﺑﺨﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻄﻠﺒﻲ درﺑﺎره ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴــﻲ ﻓﺎرﺳـﻲ و ﻳﻜﻲ از ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟـﻪ
ﻛﻴﺎﻳﻲ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻚ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻓﺮاﻧﺴــﻮي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳـﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را درﺑﺎره ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺮدآوري ﻧﻤﻮده و در ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺘـﻲ
)ﺑـﻪ آدرس (www.persaskribarto.free.fr :ﺑﻪ ﻋـﻤـﻮم اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻋﺮﺿـﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ آﺛﺎر آﻗﺎي ﻛﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳـﻲ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ آﻗﺎي ﻛﻴﺎﻳﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﻠﺐ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳـﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
”ﺟﺪﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ“ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

ﻋﺒﺪاﷲ ﻛﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳـﺎل
ﭘﻴﺶ از ﺗﻬﺮان رواﻧـﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ
ﻣﺪرﺳــﻪ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺮود و ﮔـﺮاﻓـﻴـﺴـﺖ
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﻳﻲ ﺧﻂ دﻳـﮕـﺮي
ﺑﺮاي او ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻛـﻴـﺎﻳـﻲ
ﺧﻄﺎط آﺗﻠﻴﻪاي در ﻛﻮﭼﻪﻫﺎي ﺗﻨﮓ ﺳﻨﺖ
ژرﻣﻦ ﭘﺎرﻳـﺲ اﺳـﺖ و از اﻟـﻔـﺒـﺎي
ﮔﻮﺷــــﻪ و ﻛﻨﺎر ﺟﻬﺎن وام ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و

ﺣﺮوف و رﻧﮓﻫﺎ را در ﻫﻢ ﻣﻲآﻣﻴﺰد ﺗـﺎ
اﺛﺮي ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ آﺛﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﻛﻴﺎﻳﻲ.
او در ﺳـﺎل  1333در ﺗـﻬـﺮان زاده
ﺷﺪ .ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻛﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺪاران
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻪﮔـﺎه ﺑـﻪ ﻗﺼـﺪ

ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻗﻠﻢ در دوات ﻣﻲزد و ﺑﻪ ﻗـﻮل
ﻛــﻴــﺎﻳــﻲ” :ﭘــﺪرﺑــﺰرگ ﺷــﻴــﻔــﺘــﻪ
ﺧﻮشﻧﻮﻳﺴـــــﻲ ﺑﻮد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛـﻪ
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺲ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺘﺎدن ﻣﻦ و
اﺧـﻮي در اﻳﻦ دﻳﮓ از آن ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع
ﺷﺪ .ﺑﻌﺪﺗﺮ رﻓﺘﻴﻢ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد اﻣﻴﺮﺧﺎﻧـﻲ
ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺮﺿﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي
اﻳﻦ ﻛﺎر را دﻧﺒﺎل ﺑﻜﻨﻴﻢ .ﺑﻌﺪ ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮدم آﻣﺪم و دﻳﺪم ﻛﻪ دارم ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻢ“.
او از اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮشﻧﻮﻳﺴــﺎن اﻳـﺮان
ﻣــﺪرك ﻣﻤﺘـﺎز ﮔﺮﻓــﺖ و ﭼﻨـﺪي در
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﻓﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳـﺰﻳـﻮن
ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮد و ﻫﻢ زﻣﺎن در اﻧـﺠـﻤـﻦ
ﺧﻮش ﻧﻮﻳﺴﺎن درس داد .ﺳﺮاﻧﺠـﺎم ﺑـﻪ
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ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻄﺎﻃﻲ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻋﺮﺑﻲ اداﻣﻪ
داد و ﻫﻢزﻣﺎن اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ را در ﻻﺗـﻴـﻦ،
ﻫــﻨــﺪي و ﭼــﻴــﻨــﻲ آزﻣــﻮد.
ﺳﺎل  1370ﻛﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﮔﺮوﻫـﻲ
از ﺧﻄﺎﻃﺎن ،ﺑﺎ ﻫـﺪف ﮔﺴـﺘـﺮاﻧـﺪن و
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ،در ﭘﺎرﻳﺲ اﻧﺠـﻤـﻦ
ﺧﻮش ﻧﻮﻳﺴﻲ را ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺷـــﺖ ﻛــﻪ
ﺳـﺎﻻﻧـﻪ ﻫـﻨـﺮﺟـﻮﻳـﺎن ﺑﺴـﻴـﺎري را
ﻣﻲﭘﺮورد .اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﺪه اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻧـﺪﮔـﻲ
ﻫﻨﺮي در آﺗﻠﻴﻪاش در ﺳﺎﺧﺘـﻤـﺎن اﻳـﻦ
اﻧﺠﻤﻦ روي ﻣـﻲدﻫﺪ ،ﺑﻪﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮد

ﻫﻮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘــﻪ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑـﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪ .در دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻤﺎﻛـﺎن
Vintro 2013
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آﺛــﺎر او را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻃــﻲ ﻣـﺤـﺪود
ﻛﺮد؛ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻣﻴــﺰش ﻏﺮﻳﺒﻲ از
ﻧﻘﺎﺷﻲ اﻧﺘﺰاﻋﻲ ،ﺧﻄﺎﻃﻲ و ﮔـﺮاﻓـﻴـﻚ
اﺳﺖ.
ﺧﻮدش در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ” :ﻧﻜﺘﻪ
ﺟﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن وﺟﻮد دارد ،اﻳـﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛـﻪ ﻫــــﺮ
ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧــﺪ اﻳـﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ .اﻣــﺎ
ﭘﺸـﺖ آن ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑـﺪﺑـﺨـﺘـــﻲ و
ﺑﻴﭽﺎرﮔﻲﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺮف ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﺑـﺮﺳـﺪ.
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻣﺸﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺗﻔﺎق
و ﺣﺎدﺛﻪ رخ داده ،اﻣـﺎ وﻗـﺘـﻲ ﻛﺴـﻲ
ذرهﺑﻴﻦاش را درﻣـﻲ آورد و اﺛـﺮ را

ﻣﻲ ﻛﺎود ،ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺣﺴـﺎب
ﺷﺪهاﺳﺖ“.

”ﺑﺪاﻫﻪﺳﺮاﻳﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧـﻪ“ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻨﻈﻢ ،ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻼش را ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ:
http://www.jadidonline.com/
story/253032011/frnk/
kiai_calligrapher

ﮔﺮدآوري اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ :ﺣﻤﺰه ﺷﻔﻴﻌﻲ

ﻛﻴﺎﻳﻲ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫـﺎ ﻫـﻤـﻪ
ﺗﻼشاش ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑـﻮده ﻛﻪ در ﻛﺎرش ﺑﻪ

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ زﺑﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ
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در  27ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2012ﻣﻘﺎﻟﻪاي در ﻣﺴـﻴـﺮ ﻣـﻌـﺮﻓـﻲ و
ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن اﺳﭙـﺮاﻧﺘــﻮ در ﺳﺎﻳﺖ آﻟﻤﺎﻧـــﻲ زﺑــﺎن
دوﻳﭽﻪ وﻟـﻪ ) (Deutsch welleدرج ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
آن را در زﻳﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﺪ.

زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺣﺪود  125ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﺑﺪاع ﺷﺪ .اﻣﺮوز در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﻮﻳﺸﻮراﻧﻲ دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد آنﻛـﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺪهي
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران از ﮔﺴﺘﺮش آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه
ﺑﻪﻃﺮز ﻓﺰاﻳﻨﺪهاي ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ آن اﻓﺰوده ﻣﻲﺷﻮد.
آﻣﺎر دﻗﻴﻖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺸـﺨـﺺ ﻧـﻴـﺴـــــﺖ.
ﺑــﺮآوردﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﻲدﻫــﺪ ﭼﻴـﺰي ﺑﻴﻦ ﻳﻚ و ﻧـﻴـﻢ ﺗـﺎ دو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣـﻲﮔـﻮﻳـﻨـﺪ،
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻳﻦ اﻓـﺮاد در اروﭘـﺎ ﺳـﺎﻛـﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن در ﺣـﺪود
ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ زﺑﺎن ” ﻓﺮاﺳـﺎﺧـﺘـﻪ“
آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻟﻮدوﻳــﻚ ﻻزارو زاﻣــﻨـﻬـــﻮف
Vintro 2013

ﭼﺸﻢﭘﺰﺷــﻚ و ﻟﻐﺖﺷﻨــﺎس اﻫـﻞ ﺑﻴﺎﻟﻮﺳﺘﻮك ﻟﻬـﺴـﺘـﺎن در
اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﻳﻦ زﺑﺎن را اﺑﺪاع ﻛﺮد .اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ
در ﺳﺎل  1887ﺑﻪﭼﺎپ رﺳﻴﺪ .در آن زﻣﺎن ﺑﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻮك ﺑﺨﺸﻲ از
روﺳﻴﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻛﺎر زاﻣﻨﻬﻮف ،اﻳـﺠـﺎد ﭘـﻠـﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺒـﻠـﻴـﻎ ﺻـﻠـﺢ و
ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﻲ ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ
اوﻟﺮﻳﺶ ﻟﻴﻨﺰ ،ﻣﻮرخ و ﻣﻌﺎون اﺳﺒﻖ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧـﻲ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ آنﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦﻫﻤﻪ ﺳـﺎل
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﺻﺪﻫﺰار ﺳﺨﻨﮕﻮ دارد ﺑﻴﺶ ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋـﻞ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد.
او ﻣﻲﮔﻮﻳـــﺪ :اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﺧﺼﻮص در آﻟﻤﺎن ﻧﺎزي و اﺗﺤـﺎد
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷــﻮروي ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻣﺨﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻣﺪ.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺗﺴﻬـﻴـﻞ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ،و ﻃﺒﻌﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي در ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ.

زﻣﺴﺘﺎن 1391

اﮔﺮﭼــــﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻋﻘﺎﻳــﺪ و اﻧﮕﻴـﺰهﻫـﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧـﻲ داﺷﺘﻨــﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﺣــﺎل ﺑﻴﺸـﺘـﺮﺷـﺎن اﻓــﺮاد آزاده،
اﻧﺴﺎندوﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻠﻲﮔﺮاﻳﻲ اﻓﺮاﻃﻲ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﮕﺎه آنﻫـﺎ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﻮد ﺑــﺮاي ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن.
اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ،ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺪهﺋﻮﻟﻮژﻳﺴﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ در ﭘﻴﭻ و ﺧـﻢ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﺪﻳﺪا ﺗﻀﻌﻴﻒ ﮔﺸﺖ و ﺑﻌﺪ
از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭼﻨﺎن رﻳﺸﻪ دواﻧﺪ ﻛـﻪ
دﻳﮕﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮد.
ﺑﺎ اﻳﻦﻫﻤﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳـﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
دوﺑﺎره رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و
ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ .اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ ﻣـﻲﺗـﻮاﻧــــــﺪ
ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ زﺑﺎﻧﻲ در دوران ﻣﺪرن ﺗـﺒـﺪﻳـﻞ
ﺷﻮد.
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
روﻧﺎﻟﺪ اﺷﻨﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﻲاش ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را آﺳﺎنﺗـﺮ ﻛـﻨـﺪ .او
ﺳﺨﻨﮕﻮي ﻳﻚ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﻀـﻮ
اﺳﺖ .او ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻲاش ﺣﺪود ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ
اﻳﻦ زﺑﺎن ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
اﺷﻨﻞ در اداﻣﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻬﻤـﺎنﻧـﻮازي راﻳـﮕـﺎن
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  Coach Surfingاز ﺳﺎل  1974در دﻧﻴﺎي اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﺷﻨﻞ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪﺻـــﻮرت راﻳـــﮕﺎن ﻣﺴـــﺎﻓﺮان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي
ﺧﻮد اﺳﻜﺎن ﻣﻲدﻫﻨـﺪ اﻟﺒﺘــﻪ اﻳﻦ ﺳﺮوﻳــﺲ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑﻪ
اﺳـﻜﺎن ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺴﻴــــﺎري از اوﻗـﺎت ،ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﺷـﻬـﺮ و ﻧﻘـﺎط
دﻳــﺪﻧﻲ آن را ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
اﺷﻨﻞ ﺑﻪ دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻋﻨﻮان ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘـﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗـﻮاﻧﺴـﺘـﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .اﻣﺮوزه او ﺑـﻪ
اﻳﻦ زﺑﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﻲاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
اﺷﻨﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻢﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑـﻪ
ﻧﺴﺒﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ي
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺑﺰاري ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪﻛﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎﺷﺪ.

او ﻣﻲﮔﻮﻳـــﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﺎرﺑــﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﻣﺮوز در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﺎرﺑﺮد دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي ﺑﺮﻟﻴﻦ درﻧﻈﺮ دارد
ﭘﻼﻛﺎردﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را روي دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷـﺪه
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺪ .در ﺷﻬﺮ ورﺷﻮي ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑـﻪ
اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  1100ﻋـﺪد دوﭼـﺮﺧـﻪ
ﻣﻲﺷﻮد  Veturiloﻧﺎم دارد .اﻳﻦ واژه در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي وﺳﻴﻠﻪ
ﻧﻘﻠﻴﻪ اﺳﺖ .از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑـﻲ اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﺘﻞﻫﺎ ﺑـــﺮاي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ
ﺧﻮد ﻛﻠﻤﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺎم ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ.
ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ
ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻧﺘـﻴـﺠـﻪ
ﻣﺴــﺘــﻘــﻴــﻢ اﻓــﺰاﻳــﺶ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﺳـﺖ،
اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺗﻌـﺪاد
رو ﺑـــﻪ اﻓـــﺰاﻳـــﺶ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ:
http://www.dw.de/esperanto-language-gainsground-in-internet-age/a-16404951
ﺑﺎزﮔﺮدان :اﻣﻴﺪ روﺣﺎﻧﻴﺎن

آﻣﻮزش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ راﻳﮕﺎن از ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
www.lernu.net

! lernuﺳﺎﻳﺘﻲ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ درﺑﺎرهي زﺑﺎن
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮاي
ﻓﺮاﮔﻴﺮي آﺳﺎن و راﻳﮕﺎن اﻳﻦ زﺑﺎن راهاﻧﺪازي ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﺳﺎن
اﺳﺖ.
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اداﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا:
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ﺑﻌــﺪاز ﻇﻬــﺮ در اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل ﮔــﺮدش
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .وﻗﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ آدم ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﭼﺸﻢاش ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ .ﻛﻨـﺎر
ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲروﻳﻢ ،ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻫﺎ آن ﺟﺎ ﺟﻤـﻊ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ اي را
ﺑﻴﺮون ﺑﻜـﺸﻨﺪ .ﭼـﻪ ﻣﻼﻟـﺖ و ﻛـﺴﺎﻟﺖ
وﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي!
در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺗﻨﮕـﻪ ﺑـﺴﻔﺮ ﭼﻨـﺪ زوج
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑـﺪون اﻳـﻦ ﻛـﻪ از آن
ﭘﻴﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺎرك ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﺎن ﺟـﺎ
ﺑﻪ درﻳﺎ ﺧﻴﺮه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻲ ﻛـﺸﻨﺪ
و ﭼﺎي ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ .ﻳﻚ ﭘﻴـﺶ ﺧـﺪﻣﺖ از
ﻛﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮهي اﻳﻦ اﺗﻮﻣﻴﺒﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرد و
ﭼﺎي و ﺳﻴﮕﺎر و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺳﺮو ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ.
آب ﺳـــﺒﺰ و ﭘـــﺎك درﻳـــﺎ آرام آرام
ﻃﻼﻳﻲرﻧﮓ ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﺸﺘﻲﻫﺎ از ﭼﭗ و
راﺳــﺖ ﺑــﺮاي ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮدن از آﺧﺮﻳــﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي روﺷـﻨﺎﻳﻲ روز دﻳﻮاﻧـﻪ ﺑـﺎزي
درﻣﻲ آورﻧﺪ .ﻟﺤـﻦ ﻓﻠـﺰ ﻓـﺎم آن ﻫـﺎ ﺑـﺮ
ﮔﻠﺪﺳــﺘﻪ آن ﺳــﻮي ﺳــﺎﺣﻞ ﻣﻨﻌﻜــﺲ
ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻫﻢ از ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﻛـﻪ ﻓـﺮو
ﻣﻲرود و ﺗﻨﮕﻪي ﺑﺴﻔﺮ ﺷﺐ را ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ.

ﺟﺎده اﺑﺮﻳﺸﻢ
در ﭘﺎﻳــﺎن ﻗــﺮن ﻧــﻮزدﻫﻢ ،ﻳــﻚ
ﺟﻐﺮاﻓﻲدان آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧـﺪ
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ﻓﻮن رﻳﺨﺘﻮﻓﻦ ﻧﺎم ﻣـﺸﺘﺮﻛﻲ ﺷـﺎﻣﻞ
ﺗﻤﺎم راهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻢﻛـﻢ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ
ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري ﺑﻴﻦ ﺷـﺮق و ﻏـﺮب
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﺪاع ﻧﻤﻮد و از آن
زﻣﺎن ﻳﻌـﻨﻲ در ﺳـﺎل ﻳﻜـﻢ ﻗﺒـﻞ از
دورهي ﻣﺎ ،ﭘﺎرت ﻫـﺎ اﺑﺮﻳـﺸﻢ را ﺑـﻪ
روﻣﻲﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻛﺎﻣﻼ ﺑـﺎ ﺧـﻮش اﻗﺒـﺎﻟﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ آن را ﺑﻲ ﭼﻮن
و ﭼﺮا ﺑﺮاي ﺟﺎدهاي ﻛﻪ از اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل
ﺑﻪ ﺷﻴﺌﻴﺎن )در ﭼﻴﻦ( ﻣﻲرود ﺑﻪ ﻛـﺎر
ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ .ﺧﻄﻮط اﺻﻠﻲ راهﻫﺎ و ﻧﻘـﺸﻪ
آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻮزه آن ﻫﺎ
در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻛـﺸﻴﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺿﺮورت داﺷﺖ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ از
ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺑﻲ رﺣـﻢ ،ﺳـﺮ ﺑـﻪ ﻓﻠـﻚ
ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫـﺎ در دﻧﻴـﺎ،
رودﻫـــﺎي وﺣـــﺸﻲ درﻧـــﺪه ﺧـــﻮ،
درﮔــﻴﺮي ﻫــﺎ و ﺑﺎﻧــﺪﻫﺎي ﺗﺒﻬﻜــﺎر و
ﺳﺎرﻗﻴﻦ و اوﺑﺎش اﺟﺘﻨـﺎب ﻛـﺮد .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑـﺎاﻫﻤﻴﺘﻲ راﻫـﻲ
وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﻮﺿﻮع راﺟﻊ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﻛﺎروانﻫﺎي ﺷﺘﺮ و ﺗﺎﺟﺮان
ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ﺣــﺪود  3ﺳــﺎل ﺑــﺮاي ﻛــﻞ

ﺳﻔﺮﺷﺎن ﺑﻪ وﻗﺖ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ
اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘــﻞ ﻣــﻲ ﺷــﺪ ،ﻫﺮﭼﻨــﺪ اﻟﺒﺘــﻪ
ﺑﺎرزشﺗﺮﻳﻦاش ﺑﻮد .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺘﻜـﺮ
ﭼﻴﻦ ﺗﻮاﻧـﺴﺖ ﻛﺎﻻﻫـﺎ و اﺟﻨـﺎس و
ﺑﺴﻴﺎري ﭼﻴﺰﻫﺎي دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻨﻲ و
ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اي را ﺑـﻪ ﻏـﺮب
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺜـﻞ اﻧـﻮاع ادوﻳـﻪ ﺟـﺎت،
ﻛﺎﻏﺬ ،ﭼﻴﻨﻲ ،ﺷﻴﺸﻪ ،ﭘﻮدر و ﭘﻨﺒﻪ.
ﻟﻴﻜــﻦ در اﻳــﻦ ﺟــﺎده ﭼﻴﺰﻫــﺎي
دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ راه اﻓﺘـﺎد از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ؛ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ اﻳـﻦ
ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﻣﺬاﻫﺐ ،زﺑﺎن ﻫـﺎ و
ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺴﺘﺮش
و ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻳﺎﻓـــﺖ .آن دﺳـــﺘﻪ از
اﺻﻠﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺬاﻫﺒﻲ ﻛـﻪ در آﺳـﻴﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺟﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃـﻖ
دوردﺳﺖ راه ﻳﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ
آﻳﻴﻦ ﻣﺎﻧﻮي ،ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺴﻄﻮري ﻛـﻪ از
ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎي آﻳﻴـﻦ ﻣـﺴﻴﺤﻴﺖ اﺳـﺖ و
ادﺑﺎن زرﺗﺸﺘﻲ ،ﺑﻮدا ،و اﺳﻼم اﺑﺘﺪا در
ﭼﻴﻦ و ﺳﭙﺲ در ﻛﻞ آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺸﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن
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ﺑﻪ  2100ﺳـﺎل ﭘﻴـﺶ در ﻣﺒـﺎدﻻت
ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﻲ ﺑﻴــﻦ روم و ﭼﻴــﻦ ﺑــﺎز
ﻣــﻲ ﮔــﺮدد .از ﻧﻈــﺮ ﻋــﺮض و ﭘﻬﻨــﺎ
ﺟﺎدهاي ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﻳﻚ اﻣﺎ از ﺣﻴـﺚ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ و از ﺑﺎﺑﺖ داﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ ﺑـﻮد .ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ،
ﺟﺎده اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪن
دوﻣﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺰرگ دﻧﻴـﺎي ﺗﺠـﺎرت
ﺷﺪ :اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻣﻘﺘﺪر ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ آن را
ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﺮد ،و اﻳﻦ ﻗـﻀﻴﻪ ﻛﺮﻳـﺴﺘﻒ
ﻛﻠﻤﺐ را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮد ﺗـﺎ در ﺻـﺪد
ﺟﺴﺘﺠﻮي راه دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﻨـﺪ
از ﻣﺴﻴﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺮآﻳـﺪ .ﭼـﻪ
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﻔﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ،
ﻣﮕﻪ ﻧﻪ؟
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اﺑﺮﻳﺸﻢ
ﭼﻄﻮر ﺧﻼﻗﻴـﺖ ﭼﻴـﻨﻲ ﺗﻮاﻧـﺴﺖ
ﻳﻚ ﭘﺮواﻧﻪ زﺷﺖ را در دﻧﻴـﺎ ﺷـﻬﺮه
ﺧﺎص ﻛﻨﺪ و از ﻣﺎده ﻟﺰج ﺑﺪن ﻛـﺮم
اﻳﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺎرﭼﻪاي ﺑﺒﺎﻓﺪ ﻛﻪ از ﺧﻮد
ﻃﻼ ﻫﻢ ﺑﺎارزشﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺻــﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣــﺴﺘﻠﺰم ﺻــﺒﺮ و
ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ :ﺑﻴﺶﺗﺮ از  300ﺗﺨﻢ
ﭘﺮواﻧﻪ را در ﮔﺮﻣﺎ ﻧﮕﻪداري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﻲ ﺣﺸﺮهﻫﺎي ﻧﻮزاد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷـﺪﻧﺪ،
ﺑﻌﺪ ﺑـﺎ ﺑـﺮگ ﺗـﻮت ﺳـﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در روز ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻞ
دﻓﻊ ﻓﻀﻮﻻت آنﻫـﺎ را ﺗﻤـﻴﺰ ﻛﻨﻨـﺪ.
ﺳــﭙﺲ وﻗــﺘﻲ آن ﻫــﺎ ﭘﻴﻠــﻪ ﺗﻨﻴﺪﻧــﺪ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ،و
ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻳـﻚ ﻟﺤﻈـﻪ
ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎﻣﻼ دﻗﻴﻖ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﺎﺻـﻲ
ﻣﺒﺬول داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﻴﭽـﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد ،ﻗﻄﻌـﺎ ﻗﺒـﻞ از آن ﻛـﻪ
ﺷﻔﻴﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻮد ﭘﻴﻠﻪﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورﻧـﺪ .ﺑـﻪ

ﻛﻤﻚ ﺑﺨـﺎر آب ﺟـﻮش و ﺟـﺎروي
ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧـﺦ
را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻨـﺪ ﺗﺎ از آن ﻫﺎ
را ﻳﻚ ﺗﺎ ﻛـﺮده و ﺑـﻪ دور ﻣﺎﺳـﻮره
ﻣــﻲ ﭘﻴﭽﻨــﺪ .ﺑﻌــﺪا آن ﻫــﺎ را ﻛــﻼف
ﻣــﻲ ﻛﻨﻨــﺪ و ﺑــﺮاي ﺑــﺎﻓﺘﻦ آﻣــﺎده
ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ.
آنﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ دﻫـﺪ ﭘﺎرﭼـﻪ اي
ﺑﻲﺑﺪﻳﻞ اﺳـﺖ ،درﺧـﺸﺎن و ﺷـﻔﺎف
وﻟـﻲ ﻣﺤﻜــﻢ ﺗــﺮ از ﭘــﺸﻢ ،ﻧــﺎزك و
ﻇﺮﻳﻒ اﻣﺎ ﮔﺮم ،ﻟﻄﻴﻒ ﺑﺮاي ﻧـﻮازش
و ﺑﺮاق ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺰ .روﻣﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي آن
ﻗﻴﻤــﺖ ﻃــﻼ را ﻣــﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ و
دﻳﻮاﻧﻪوار اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ در دﻧﻴـﺎي ﻣـﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣـﭙﺮاﻃﻮران
ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از آن ﺑﻴﺮون
ﻣﻲآﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺮاي ﻣﺮدان
ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮدﻧﺪ .ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻛﻪ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳـﻘﻮط و زوال
اﻣﭙﺮاﻃﻮر داﻣﻦ ﻣـﻲ زﻧـﺪ .در ﻋﺮﺻـﻪ
ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻴﺰ اﺑﺮﻳـﺸﻢ ﺟﺎﻳﮕـﺎه
ﻣﻮﻓﻘــﻲ ﭘﻴــﺪا ﻛــﺮد ،و ﺧــﻮد ﺳــﻨﻜﺎ
) Senkaﻓﻴﻠﺴﻮف و ﺗﺮاژدي ﻧﻮﻳـﺲ
روﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﻧﺮون اﻣـﭙﺮاﻃﻮر روم
ﺑﻮد( اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﻼﻳﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ“ :ﻣـﻦ
ﻟﺒﺎس اﺑﺮﻳﺸﻤﻴﻦ را دﻳﺪم ،اﻟﺒﺘـﻪ اﮔـﺮ
ﺑﺘﻮان ﻧﺎم ﻟﺒﺎﺳـﻲ را ﻛـﻪ ﭘﺎرﭼـﻪ اش
ﭼﻴﺰي و ﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﻻﻳﻪاي ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ
و ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﺑــﺪن ﻧــﺪارد ،ﻟﺒــﺎس
ﮔﺬاﺷﺖ .زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﻴﺪن آن
ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻛـﻪ ﺑـﻲ ﻫﻴـﭻ
ﺗﺎﻳﻴﺪي ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻫﻨـﻪ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .آن را از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎﻣـﻲ
ﻛــﻪ ﻣــﺎ را ﻏــﺎرت ﻣــﻲ ﻛﻨﻨــﺪ وارد
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در ازاي آن ﺑﻬﺎي ﮔﺰاﻓـﻲ
ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ ﺗﺎ آنﻛﻪ زﻧﺎن ﻣﺎ ﺧﻮد را
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از اﺗﺎق ﻫﺎﻳـﺸﺎن و ﺣـﺘﻲ در

ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺸﺎق ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن
دﻫﻨﺪ”.
ﺳــﭙﺲ اﻋــﺮاب آن را در ﻛــﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﮔـﺴﺘﺮش دادﻧـﺪ .از
واﻟﻨﺴﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ رﺳﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن
از ﻗــﺮن  15آﻏــﺎز ﺷــﺪ .دو ﻧﻔــﺮ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖﮔﺮاﻳﺎن اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﺎﻓﻲ
در ﻛﺸﻮر ﻣـﺎ  Leleidaو Tortosa
ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑــﺮاي ﺷــﺎم رﺳــﺘﻮران اورﻳﻨــﺖ
اﻛــﺴﭙﺮس را اﻧﺘﺨــﺎب ﻣــﻲ ﻛﻨﻴــﻢ ﻛــﻪ
رﺳﺘﻮراﻧﻲ دﻟﻨﺸﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻘﻠﻴـﺪي از
دوران ﺗـــﺎرﻳﺨﻲ دﻳﮕـــﺮي دارد ،و از
ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ ﻣـﺴﺎﻓﺮان
ﻳﻜﺼﺪﺳﺎل ﻗﺒـﻞ ﭘـﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و
ﻣــﺴﺎﻓﺮان ﻗﻄﺎرﻫــﺎي ﻣﻌــﺮوف را ﻧﻴــﺰ
ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻲ دﻫﺪ .دﻳﻮارﻫـﺎ ،ﻻﻣـﭗ ﻫـﺎي
ﺳﻘﻒ ،ﻋﻜﺲ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن
زﻣــﺎن ﻫــﺎي ﻗــﺪﻳﻢ ،ﭘﻴــﺸﺨﺪﻣﺖ ﻫــﺎ و
ﮔﺎرﺳﻮنﻫﺎ ،ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺘﻲ
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﻣـﺮد
روﺣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ دﻋـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ،ﺣـﻮض و
ﻓﻮارهﻫﺎي آباﻓﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎن ﻣﺎ.
ﻛﻼ اﻋﺠﺎبآور اﺳـﺖ .از ﺧﻮدﻣـﺎن و ﺑـﺎ
ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ
آنﺟﺎ ﻏﺬا ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﭗ ﻣﻲزﻧﻨﺪ
ﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﮔـﻴﺮﻳﻢ .ﻣـﺎ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺳـﻔﺮ
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ.
ـ اوووه ،ﺗﺒﺮﻳﻚ!
ﺑﺮاي آنﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺳـﻮي اﻗﻴـﺎﻧﻮس
آرام ﺑﺮوﻳﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻋﺒـﻮر ﺧــﻮاﻫﻴﻢ ﻛــﺮد و آن ﻫــﺎ ﺗﻮﺿــﻴﺢ
ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔـﺬر از اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑـﻪ
ﻗﻄــﺎر و ﺑــﻪ ﻣــﺪت ﭼﻬــﺎر روز اﺣﺘﻴــﺎج
ﺧــﻮاﻫﻴﻢ داﺷــﺖ .آن ﻫــﺎ ﻫﻨــﻮز درﺳــﺖ
ﻧﻔﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دور دﻧﻴـﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﻨﻴﻢ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﭼﻬـﺎر
ﻗﺎره ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻴﻢ.
در ﺑﺎزﮔــﺸﺖ ﺑــﻪ ﻫﺘــﻞ از ﻣــﺴﺠﺪ
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ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﻳـﺎ ﻣـﺴﺠﺪ آﺑـﻲ ﻋﻜـﺲ
ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﻣﻨﺎره ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻧﻮك ﺳـﻮرﻧﻲ
آن ﺑﺮ ﻓـﺮاز ﺑﺎﻏﭽـﻪ ﻫـﺎي اﻃـﺮاف ﻧـﻮر
ﻣﻲﭘﺎﺷـﺪ .رﺳـﺘﻮران ﻫـﺎي ﺗـﻮي ﭘـﺎرك
ﻫﻤﮕــﻲ ﭘــﺮ اﺳــﺖ از آدم ،و ﻗﻄــﺎر
ﺳـــﺮﻳﻊ اﻟـــﺴﻴﺮ ﻣـــﺸﺮق Orienta
 Ekspresoرا ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﻴـﻨﻲ .اﻳـﻦ ﻫـﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻤﺪن اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻛﻨﻮن در دروازه آﺳﻴﺎ اﻳﺴﺘﺎده اﻳﻢ،
از ﻣﺸﺮق و از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﻳـﺸﻢ ﺑـﻪ
اﻳﻦﺟﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻲرﺳﺪ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﻴﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻳـﻚ ﮔﺮدﻧـﻪ ي آﺑـﻲ ﻛـﻪ
ﻗﺎرهﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و درﻳﺎﻳـﻲ
دﻟﻔﺮﻳﺐ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي
ﺑﺪﻟﻲ و ﺛﺎﻧﻮي ﻳـﻚ ﻧﻘﻄـﻪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد .روﻣﻲ ﻫﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖ اﻣـﭙﺮاﻃﻮري ﺷـﺮﻗﻲ
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑـﺎزار ﺗﺠـﺎرت
ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ و رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﭘـﺪرﺑﺰرگ
ﻣﺎرﻛﻮ ﭘﻮﻟﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋـﻢ در اﻳـﻦ
ﺷﻬﺮ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ و آن را ﭘﺎﻳﮕﺎه ﭘﺴﺮان
و ﻧﻮهﻫﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد .اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل درﺧﺸﺶ
ﭘﺮﺷﻜﻮه و ﺟﻼﻟﺶ را ﻣﺪﻳﻮن اﻣﭙﺮاﻃﻮري
ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﭼﻮن آنﻫﺎ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ي
اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻫﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻏـﺎرت و
ﭼﭙﺎول ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑـﺎ ﺑﻨﺎﻫـﺎي
ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ زﻳﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺠـﺎري
آﺳﻴﺎي ﻏﺮﺑﻲ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳــﺖ :ﻣﺮﺗﺒــﺎ از آذرﺑﺎﻳﺠــﺎن ،اﻳــﺮان،
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و روﻣﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮاي ﺧﺮﻳـﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻲآﻳﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺷﻬﺮ از ﻓﻘﺪان ﺗـﻮازن اﻗﺘـﺼﺎدي
رﻧﺞ ﻣـﻲ ﺑـﺮد ،ﻛـﻪ اﻣـﺮي ﻣﺘـﺪاول در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح ﺟﻬـﺎن ﺳـﻮﻣﻲ
اﺳﺖ ـ وﻟﻲ ﻣﺎ در اروﭘﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪه اﻳـﻢ
آن را ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ ـ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از زادﮔﺎه ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ،ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ و
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ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰار ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﺟﺪﻳـﺪ اﺣـﺪاث و
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ
ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴـﺖ
ﻣﺴﺌﻠﻪﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ.
رﺳﺘﻮران Orienta Ekspreso

 Orienta Ekspresoﻧﺎم ﺧـﻮد
را ﻣــﺪﻳﻮن ﺧــﻂ آﻫــﻨﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺑـﻪ ﭘـﺎرﻳﺲ ﮔـﺮه زد و
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺗﺪرﻳﺠﺎ ﻋﺎدت ﻛﺮده اﺳﺖ ،آن ﻫﺎﻳـﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ اﻳـﻦ رﺳـﺘﻮران
ﻣــﻲ آﻳﻨــﺪ و اﻣــﺮوزه ﺗﺠﻤــﻞ و
ﻟﻮﻛﺲﮔﺮاﻳﻲ را ﺗﻤﺎﻣـﺎ ﺣﻔـﻆ ﻛـﺮده
اﺳﺖ.
رﺳــﺘﻮران اﻳــﺴﺘﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ
ﺑــﺴﻴﺎر زﻳﺒــﺎﻳﻲ دارد ﻛــﻪ ﺑــﺪون
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .درﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔـﻊ و ﺑﻠﻨـﺪ از
ﺧﺎرج ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣـﺎﻫﻮﺗﻲ و از داﺧـﻞ
ﺳﻔﻴﺪ ،ﻓـﺮش ﭘﻬـﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي
زﻣﻴﻦ ،دﻳﻮارﻫﺎي روﺷﻦ ﻛﻪ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ
ﻓﻴﻠﻢ “ﻛﺸﺘﺎر در اورﻳﻨﺖ اﻛـﺴﭙﺮس”
ﺑــﺮ روي آن ﻫــﺎ آوﻳــﺰان اﺳــﺖ ،و
ﭼﻴﺰﻫﺎي ﻋﺘﻴﻘﻪ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺧﻮشآﻣﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﻴﺰﻫﺎي ﮔﺮد و
ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎي دﺳﺘﻪدار اﻃـﺮاف آن ﻫـﺎ
ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﭼﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .از آن ﺳـﻮي
ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي اﻫﺮﻣـﻲ ﺑـﺎ ﺷﻴـﺸﻪ ﻫـﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻛﻠﻴـﺴﺎي اﺳـﻘﻔﻲ ،ﻣﻤﺘـﺎز و
ﺑﺮﺟــﺴﺘﻪ دﻳــﺪه ﻣــﻲ ﺷــﻮد و آدم
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺮاس ﻫـﺎﻳﻲ را از ﻫـﺮدو
ﻃﺮف ﻛﻪ ﻳﻜﻲ در ﻣﺸﺮق ﺧﻴﺎﺑـﺎن و
دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺮف ﺑـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄـﺎر
اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﺪ .ﺗﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮﻓـﻮرژه
از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،وﺳـﻂ

اﻳﻦ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﻻﻣﭗ ﺑﺰرﮔﻲ آوﻳﺰان اﺳﺖ
ﻛــﻪ ﺳــﻘﻒ ﺧﺎﻛــﺴﺘﺮي را روﺷــﻦ
ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗـﺎﺑﺶ ﻫـﺎي
ﻧﻮر ﺳﺎﻳﻪدار ﺷﻮﻧﺪو ﻓﻀﺎي دﻟﻨﺸﻴﻦ و
ﺑﺎﻋﻄﻮﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ .ﺗﺎﺑـﺶ
ﻧﻮر ﺷـﻤﻊ در وﺳـﻂ ﻫـﺮ ﻣـﻴﺰ اﻳـﻦ
اﺣﺴﺎس را ﻗﻮي ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭼﺸﻤﻪ ي
در ﺣﺎل ﻓﻮران ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻓﻀﺎي ﺑـﻪ
ﻫﻢ آﻣﺪه ﺗﺎج ﻣﻲزﻧﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻌﻨﺘﻲ
روز ﺷﺸﻢ
ﺻﺪاي ﺳـﻮت از روي ﻣـﻴﺰ ﺷـﻨﻴﺪه
ﻣﻲﺷﻮد .زﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ  6ﺻﺒﺢ اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﺑﺎﻳﺪ زودﺗﺮ از رﺧﺖﺧﻮاب ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘــﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻤــﻲ اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺑﮕــﺮدﻳﻢ و
ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻋﻜﺲ ﺑﻴﻨﺪازﻳﻢ.
ﺑــﻴﺮون ﻣــﻲ آﻳﻴــﻢ و ﺑــﺎ ﻳﻜــﻲ از
ﻗﻄﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺗﻨﮕـﻪ
ﺑﺴﻔﺮ ﻣـﻲ رود ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻳﻢ .ﺳـﺮ
ﺳﺎﻋﺖ  7ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺶ ﺗـﺮ از  10ﻣﻴﻠﻴـﻮن
ﺳﺎﻛﻨﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي روزاﻧـﻪ
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﺧـﺼﻮص ﺑـﺮاي
اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺨﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﻛﻨــﺎر درﻳــﺎ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻫــﺎ روي ﭘــﻞ
ﻣﺠﻬﺰي ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖﻫﺎﻳﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ.
اﻣــﺮوز ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻲ رﺳــﺪ ﻛــﻪ روز
ﺧــﻮش ﺷﺎﻧــﺴﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ،و ﺳــﻄﻞ ﻫــﺎ
ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﺑﻴـﺶ ﺗـﺮ از ﻣﺎﻫـﻲ
ﻣﺮدهﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻫـﻮاي ﺧـﺎرج از آب
ﻏﺮق ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﺮاي اوﻟﻴـﻦ
ﺑﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧـﺎﻇﺮ ﻳـﻚ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي
ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﭘـﻞ ﻋﺒـﻮر ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﻢ و
ﻋﻜﺲ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ .ﻣﺎ در راه ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ
ﺷﻬﺮ اﺑﻨﻴﻪﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﻌﻨﻲ “ﺗﻮﭘـﺎﻛﻲ”
ﻣــﺴﺠﺪ آﺑــﻲ ،ﻫــﺴﺘﻴﻢ .ﻛﻔــﺶ ﻫــﺎ را
درﻣﻲآورﻳﻢ و داﺧﻞ ﻳﻜﻲ از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻳـﻲ
ﻛـــﻪ در ﻗـــﺴﻤﺖ ورودي ﻗـــﺮار دارد
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ﻣﻲﮔﺬارﻳﻢ .ﻣﺎ در ﻳﻚ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﻲ ﭘـﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﻢ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم و ﻣﺮاﻋﺎت اﺻـﻮﻟﻲ
ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻜـﺎن و ﺑـﺮاي اﻳـﻦ دﻳـﻦ
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮﻳﻢ:
ﻫﻤﻪ ﺑﺪون ﻛﻔﺶ و زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﻮﺷـﻴﺪه.
ﭘﺎﺳﻪ ﭘﺎرﺗﻮ در رﻣﺎن ژول ورن ،ﺑﻪ داﺧـﻞ
ﻳﻚ ﻣﻌﺒﺪ ﻫﻨﺪي رﻓﺖ ﺗـﺎ از آن ﺑﺎزدﻳـﺪ
ﻛﻨــﺪ ﺑــﺪون ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﺑﺎﻳــﺪ
ﻛﻔﺶﻫﺎﻳﺶ را درﺑﻴﺎورد و اﻳـﻦ واﻗﻌﻴـﺖ
ﻛﻪ ﻏﺮﺑﻲﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎزدﻳـﺪ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻲدﻗـﺘﻲ ﺑـﻪ
ﻗﻴﻤــﺖ از دﺳــﺖ دادن ﻛﻔــﺶ ﻫــﺎ و
ﻧﻮشﺟﺎن ﻛﺮدن ﻛﺘﻚ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪاي از ﻃﺮف
روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .و ،ﺑـﻪ ﻏـﻴﺮ از
اﻳﻦ ،اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺿﺪ اﻣﺘﻴﺎز
ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ ﺷـﺪ ﭼـﻮن ﭘﻠﻴـﺴﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﻓﻮﻛﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻴﻠﻴﺲ ﻓﻮگ ﻛﻪ ﺑـﻪ او
در ﺳﺮﻗﺖ از ﺑﺎﻧﻜﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻈﻨﻮن
ﺑﻮد ﺑﻬﺎﻧﻪاي ﮔـﻴﺮ آورد و ﺗﻮاﻧـﺴﺖ او را
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﻨﺪ.
در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫـﺎ ﻗـﺪم ﻣـﻲ زﻧﻴـﻢ و در
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻳﻚ ﭼﻬﺮه ،ﺧـﺒﺮ ﻳـﺎ ﻣﻜﺎﻧـﻲ
ﺑﺮاي ﻋﻜـﺲ ﮔـﺮﻓﺘﻦ از آن ﻫـﺴﺘﻴﻢ .در
ﻃﻮل اﻳﻦ وﻗـﺖ ﻛﻤـﻲ ﻛـﻪ در اﺧﺘﻴـﺎر
دارﻳﻢ ،ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ از دﻳﺪﻧﻲﻫﺎي ﺷﻬﺮ
ﭼﻜﻴﺪهاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺷﻬﺮي ﻛﻪ 10
روز ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻫﻤﻪ ﭼـﻴﺰ آن
را دﻳﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
آﺧﺮﻳﻦ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﺑـﺰرگ
ﻣﻲاﻧﺪازﻳﻢ :ﺷﺎﻳﺪ در ﺻﺒﺢ ﻳﻚ ﻛﻢ ﻓـﺮق
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﻲ ﻧـﻪ ،ﻫﻤـﻪ ﭼـﻴﺰ ﻋﻴـﻦ
دﻳﺮوز اﺳﺖ .اﻣﺮوز ،ﻫﻤـﻪ ﺑـﺎ آراﻣـﺶ و
ﺳﺒﻚﺑﺎل ﺑﻪ دورﺑﻴـﻦ اﺳـﻼﻳﺪ ﻣـﺎ ﻧﮕـﺎه

ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺣﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﻫﻢ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮﻳـﺪ
ﻣﻲدﻫﺪ .ﺷﺎﻳﺪ داد و ﺳﺘﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و در راه
آنﻫﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﻴﻢ.
ﺳﺮ ﺳـﺎﻋﺖ  2ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬـﺮ آﻣـﺎده
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷـﻮﻳﻢ ،اﻣـﺎ ﺗـﺎ
ﺳــﺎﻋﺖ  3ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﻧﻤــﻲ آﻳــﺪ .ﮔﺮﻣــﺎ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﺳﻌﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﻢ ﻳـﻪ
ﺟﻮري وﻗﺖ ﺑﮕﺬروﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴـﺪ ﻛـﻪ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺗﻮﺑـﻮس ﺑﺮﺳـﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮﺳﻲ از راه ﻣﻲرﺳﺪ و ﻣـﺎ
و ﭼﻤﺪانﻫﺎ را در داﺧﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎﻳـﻲ
ﺧﻔﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺎر ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ .در اﻳـﺴﺘﮕﺎه
اﺗﻮﺑﻮس ﻫـﻢ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ،ﻛـﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .ﺳﺎك ﻫـﺎي
ﺑﺰرگ اﻟﻴﺎﻓﻲ دور و ﺑﺮ راﻧﻨـﺪه روي ﻫـﻢ
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﻛﺠﺎ
ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ  .ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺗـﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ
ﺑﺎز ﺷﻮد .از وﺿﻌﻲ ﻛﻪ داﺷـﺘﻴﻢ ﺗـﺎ ﺣـﺪ
زﻳﺎدي ﺧﻼص ﺷﺪﻳﻢ .آﺧﻴﺶ!
ﻋﺎزم ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑـﺰرگ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻳﻢ.
ﻣﺎرﻛﻮ ﭘﻮﻟﻮ اﻳﻦ ﺟـﺎ را اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺎﻣﻴـﺪ.
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻮاره ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻫـﺴﺖ و از
آنﻫﺎ روﻏﻨﻲ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻓﻮران ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
آدم ﻫــﺎ ﺑــﺮاي درﻣــﺎن از آن اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ:

“ﻓﻮارهاي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ از آن
ﻣﺸﺮوب ﺑـﻮداري ﺷـﺒﻴﻪ روﻏـﻦ ﻓـﻮران
ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ،در ﺣﺠﻤﻲ وﺳﻴﻊ ،ﺗﺎ
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر  100ﺗﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷـﺎرژ ﺷـﻮﻧﺪ؛ ﺑـﺮاي ﺧـﻮردن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ وﻟـﻲ ﺑـﻪ درد ﺳـﻮزاﻧﺪن

ﻣﻲﺧﻮرد ،ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﺎرﺷـﻚ
دارﻧﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻟﻴﺪه
ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﺘﺮ ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺿﺪ ﻛﻬﻴﺮ و زﺧـﻢ
اﺳﺖ .از ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘـﻦ
اﻳﻦ روﻏﻦ ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﻗﻠﻴـﻢ ﻣﺠـﺎور
ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ روﻏﻦ ﺑﺮاي ﺳﻮزاﻧﺪن و ﮔﺮﻣﺎ
از ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ”.
ﻣـــﺎرﻛﻮ ﭘﻮﻟـــﻮ ﻳـــﺎ رﺳـــﺘﻴﭽﻠﻠﻮ
 Rustichelloﺷﺎﻳﺪ در ﻣـﻮرد  100ﺗـﺎ
ﻛﺸﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار اﻏﺮاق ﻛﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ و
ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛـﻪ آن روﻏـﻦ
ﺳﻴﺎه ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .درﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ
ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دوران ﻣـﺎ رﺳـﻴﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺪر زﻟﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺟﻮان ﺑﻮداﭘـﺴﺘﻲ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﺮد ،ﻛﻪ در ﺳـﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﻲ،
زﺧﻢ ﺗﺒﺮ ﺧﻮرده ﺑـﻮد و او را ﺑـﺎ ﻫﻤﻴـﻦ
روش ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﺎرﻛﻮ ﭘﻮﻟﻮ ﭼﻄـﻮر
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ روﻏـﻨﻲ ﻛـﻪ
ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺧﺎرﺷﻚ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ،دﻧﻴﺎ
را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﻛـﻪ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﮓﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در
ﻗﺮن  20ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ  21ام ﺷﻮد؟
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻠﺨﻲ ﺗـﺮك
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮن ﻧﺸﺪ ﻛـﻪ زﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪ از آن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﻢ .ﺷﺎﻳﺪ
از ﺣﺎﻻ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ،اﻳـﻦ ﺑـﺮاي ﺳـﻔﺮ ﻣـﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ي اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ وﻗـﺖ ﻛﺎﻓـﻲ
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اداﻣﻪ دارد

ﻣﻮﺳﺴﻪي ﺳﺒﺰاﻧﺪﻳﺸﺎن،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮي اﻳﺮان
ﻫﻤﻪي ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و دوﺳﺘﺪاران اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ!
 ﺑـﺮاي ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻓــﻌـﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
www.espero.ir 
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آﻳﻨﺪه
زﺑﺎنﻫﺎي
ﺑﻮﻣﻲ

ﻟﻴﻨﺪﺳﻲ واﻳﻠﻲ
ﺑﺎزﮔﺮدان :ﻃﻴﺐ ﭼﻬﺮي

ﻟﻴﻨﺪﺳﻲ ﺟﻲ  .واﻳﻠﻲ اﺳﺘﺎد زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﻛﻼﺳﻴﻚ در ﻛﺎﻟﺞ دارﺗﻤﻮث و در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺮﺳﻲ اﺳﺘﺎدي در زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،و ﻣﻄﺎﻟـﻌـﺎت
ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪاي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠــﻲ اﺳــﺖ .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺰﻳـﺪهاي از ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﻳـﻦ اﺳـﺘـﺎد
زﺑﺎنﺷﻨــﺎس اﺳﺖ) .ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣـﻞ و ارﺟــﺎع ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺑـﻊ ﺑـﺎ ارﺳــﺎل اﻳﻤﻴﻞ ﺑﻪ آدرس
 info@espero.irدر اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ(.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺎ در ﻣﻴﺎﻧﻪ راه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرگ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﺑﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺗﻨﻮع ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .از ﻋﻮارض اﻳﻦ
ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد زﺑﺎن ﻫﺎﺳﺖ.
”ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
در ﻗﺮن آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو
ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻳﻚ زﺑﺎن
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد “.ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ
زﺑﺎن ﻫﺎ )و اﺣﺘﻤﺎﻻّ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ( ﺗﻨﻬﺎ در
ﮔﺬر از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻲ ﭼﻮن
ﻓـــﺮاﻧﺲ ﺑﻮآس ) (Frans Boasو
ادوارد ﺳﺎﭘﻴــــــــﺮ ) Edward
 (Sapirﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد دﻻﻳﻞ از
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﺑﺎن ،ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﻗﻮاﻋﺪ زﺑﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮد اﻓﺮاد
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺑﻮدي زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع
Vintro 2013

زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ) .ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ارﺟﺎع ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ ﺑﻪ info@espero.ir
ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.

زﺑﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ از آﺛﺎر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،ﭼﻪ
در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭼﻪ در آﺛﺎر
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ،آﻣـﺎري درﺑﺎره ﺣﻴﺎت زﺑـﺎن ﻫﺎ
اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺻﺪق
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ  50اﻟﻲ 90
درﺻﺪ زﺑﺎنﻫﺎ در  200ﺳﺎل آﻳﻨﺪه از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮوﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺟﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺮوف
وﺟﻮد دارد” :ﭘﻴـﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در
ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﺷﺶ ﻫﺰار زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﻴﺎ
در آﺧﺮ اﻳﻦ ﻗﺮن ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و
 80اﻟﻲ  90در ﺻﺪ از اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺗﺎ 200
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي از ﺑﻴﻦ
ﺧﻮاﻫﻨـــﺪ رﻓــــﺖ) “.ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻧﻴﻮزوﻳﻚ 19 ،ژوﺋﻦ ﺳﺎل  .(2000آﻣﺎر
ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﻜﻲ از
زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻳــــــﻜﻞ

ﻛـﺮاوس ) (Michael Krussﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮاوس ﺣﻴﺎت زﺑﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
 -1زﺑـﺎن ﻫــﺎي ﺧــﺎﻣــﻮش
) :(Extinct languagesآن ﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن زﺑﺎن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 -2زﺑـــﺎنﻫﺎي در ﺣـﺎل ﻣـﺮگ
)) :(Moribund languagesدر ﺣﺪود
 3000زﺑﺎن( آن ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻣﺎدري
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 -3زﺑـﺎن ﻫــﺎي اﻳـﻤـﻦ ) Safe
) :(languagesدر ﺣﺪود 600زﺑﺎن(
آن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪودي در
آﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺎن ﻳﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي رﺳﻤﻲ دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
 -4زﺑﺎنﻫﺎي در ﺣﺎل ﺧﻄﺮ) :در
ﺣﺪود 2400زﺑﺎن( زﺑﺎنﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ﺟﺪاي از
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ
اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ دﻳﮕﺮ در ﻗﺮن آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ
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ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي در ﺣﺎل
ﻣﺮگ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد
اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس داﻣﻨﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي در
ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﻪ ﺣﺪود  50اﻟﻲ  90درﺻﺪ
ﻣﻲرﺳﺪ .زﺑﺎن ﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ )(%50
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺑﻮده و در ﺣﺎل زوال
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن زﺑﺎن ﻫﺎي در
ﺣﺎل ﺧﻄﺮ )در ﺣﺪود  %40زﺑﺎن ﻫﺎي
دﻧﻴﺎ( ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه
ﻛﺮاوس را دﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻦ آﻣﺎرﻫﺎي
ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ
در ﻗﺮن آﻳﻨﺪه ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﺑﻮدي و
ﻓﻨﺎي  %90زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺸﺮي را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻛﺮد.
ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻛﻨﻮﻧﻲ دو ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
اﺳﺎﺳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻄﺮح
ﻣﻲ ﺷﻮد .اول اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻛﺮاوس از ”زﺑﺎن در ﺣﺎل ﺧﻄﺮ“
ــ ﻳﻌﻨﻲ زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﻦ ﻧﺒﻮده و در ﺣﺎل
ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ــ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد
ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ درك
ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ از آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ
اﮔﺮ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻮﺷﻮﻧﻲ زﺑﺎﻧﻲ آزﺗﻜﻲ ـ
ﻳﻮﺗﺎﻳﻲ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ و ﻓﻮي
زﺑﺎﻧﻲ ﭘﺎﭘﻮآﻳﻲ اﻫﺎﻟﻲ ﮔﻴﻨﻪ ﭘﺎﭘﻮآ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ دو زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ  2500ﺳﺨﻦ ﮔﻮ
دارﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮاوس ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻣﺎ آن ﭼﻪ زﺑﺎن ﺷﻮﺷﻮﻧﻲ را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ دﻻﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﺳﺖ وﻟﻲ آن ﭼﻪ زﺑﺎن ﻓﻮﻳﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ

ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺎن را از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ﻫﺎ
ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﻴﺢ درﺑﺎره
ﻓﻘﺪان زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ارﺗﺒﺎط ﻇﺮﻳﻒ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎّ اﻳﻦ روﻳﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ
زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
دوﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ درﺑﺎره آﻣﺎرﻫﺎي ﻛﺮاوس،
درﺑﺎره ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر آﻳﻨﺪه
زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻّ ﺗﺨﻤﻴﻦ او درﺑﺎره زﺑﺎن ﻫﺎي در
ﺣﺎل زوال ) (%50ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 %50از زﺑﺎن ﻫﺎي راﻳﺞ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻛﺎﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﺮاﻳﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ،
 %10ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و %40
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار داد.
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻗﻮﻣﻲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
 %20زﺑﺎن ﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺣﺎل
ﻣﺮگ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان )ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﻢ
آن ﻫﺎ را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ( ﺑﻪ رﻗﻤﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  %50رﺳﻴﺪه اﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ
ﻛﺮاوس ادﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و زوال
ﻓﺮاوان زﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ
ﻗﺮار دارد ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع
زﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ادﻋﺎي او
آﺷﻜﺎر و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﻧﻬﻔﺘﻪ در آن از آن ﺟﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ زوال و اﻧﺤﻄﺎط زﺑﺎن ﻫﺎ در
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ دﻧﻴﺎ،
ﺑﻴﺶ از  %90ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﺴﺎب ،اﻧﺤﻄﺎط زﺑﺎﻧﻲ در دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
داراي ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ اﺣﺘﻤﺎﻻّ %90
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎري از زﺑﺎن ﻫﺎي

ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻗﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻳﺪ در ﺣﺎل
ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از
ﻟﺤﺎظ ﻗﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،رﻗﻢ  %50ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺮگ
و زوال زﺑﺎنﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر اﺷﺎره
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﻮد داراي
ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺮاوس ،اﻳﻦ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﺎﭘﻮآ ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ )850
زﺑﺎن( ،اﻧﺪوﻧﺰي ) 670زﺑﺎن( ،ﻧﻴﺠـــﺮﻳﻪ
) 410زﺑﺎن( ،ﻫﻨﺪ ) 380زﺑﺎن( و ﻛﺎﻣﺮون
) 270زﺑﺎن( .در ﻣﺠﻤﻮع زﺑﺎن ﻫﺎي اﻳﻦ
ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎّ  %43از زﺑﺎن ﻫﺎي راﻳﺞ
دﻧﻴﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
ﺑﻮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن
آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و روﺳﻴﻪ ،اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﺠﺎ را
ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،زﺑﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎري
اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮاي
زﺑﺎن ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺴﺖ .در
واﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ
زوال و ﻧﺎﺑﻮدي زﺑﺎن ﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎري
)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﻫﻨﺪ و
ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻛﺎﻣﺮون( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮﻋﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ
در ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﻮري ﺑﺮاي
زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي زﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺷﺎره داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺣﻴﺎء و اﺑﻘﺎ
اﺧﻴـــﺮاّ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫــﺎﻳﻲ ﺑــﺮاي ﺣﻔﻆ
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زﺑﺎنﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻫﺪاﻓﻲ ﭼﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش
ﺷﻨﺎور ،ﺗﻮﺳﻌﻪ واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﮔﺴﺘﺮش زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺮاي ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮاي ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎﻳﻲ
ﭼﻮن ﻣﻮﻫﺎك ،وﻟﺰي ،آﻳﻨﻮ ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ
ﻣﻮﺛﺮﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء
زﺑﺎن ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺧﻄﺮ ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض
ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺟﺎﻟﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از زﺑﺎن ﻫﺎي در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و در ﺣﺎل ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن اراﺋﻪ
ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻠﻲ وﺟﻮد دارد،
وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ وﻗﻒ ﺗﺮوﻳﺞ زﺑﺎن ﻫﺎي در

ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻨﻲ
و راﻳﺎﻧﻪ اي ﺟﻮاﻣﻊ زﺑﺎﻧﻲ در ﻧﻘﺎط دور
اﻓﺘﺎده را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،و
اﻟﻲ آﺧﺮ .در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در دﺳﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ و
ﻛﻢ ﺗﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﻣﻠﻲ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺒﻴﺶ ﺗﺮ از اﻳﻦ
ﻣﻬﻴﺞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ارزش
ﻛﻢﺗﺮي ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي
ﻫﻤﮕﻮن ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮕﻮنﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﺑﺎﻧﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺮﺧﻲ
زﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
ﻣﺮﺑﻴﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن و اﻋﻀﺎي ﺟﻮاﻣﻊ اﻗﻠﻴﺖ
ﻣﻮﺿﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﻣﺤﻴﻂ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده و اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﻲ و ﻫﻢ ﺗﻨﻮع ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﺎ دور ﺷﺪن از
ﺧﻂ اﺳﺘﻮا اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻛﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي
ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و زﺑﺎﻧﻲ را ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺣﻘﻮق
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه وﻳﮋه ﺣﻘﻮق
آﻣﻮزﺷﻲ زﺑﺎن در ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎي زﺑﺎن ﻫﺎ
ﻧﻘﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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ﮔﻮﮔﻞ :ﺗﺒﻠﻴﻎ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  ...ﺑﺪون اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن!
ﺑﺮﺧﻰ ،آن را ”اﻧﺒﻮهﺗﺮﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺸﻮﻳﻖ در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﻳﺦ“ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺘﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺷﻤﺎر و ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻫﺰاران ﻳﻮروﻳﻲ داﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﺗّﻔﺎﻗﻰ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ،ﻣﺨﺘﺼﺮى
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺆﺳﺴﻪ اى ﻛﻤﻰ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ،ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل 2009؛
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﻴﺎق و ﻛﻨﺠﻜﺎوى ﺷﺨﺼﻰﺷﺎن ،اﻃّﻼﻋﺎﺗﻰ را درﺑﺎره ى زاﻣﻨﻬﻮف و
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ]در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ[ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهى ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ”روز زاﻣﻨﻬﻮف“ اﻣﺴــﺎل
)(2012؛ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﻮن اﺗّﻔﺎﻗﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ :ﻫﻮﻳﺪا ﺷﺪن ﭘﺮﭼﻢ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،در ﺻﻔﺤﻪ ى اﺻﻠﻰ
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ؛ ”ﮔﻮﮔﻞ“ .ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد زادروز زاﻣﻨﻬﻮف؛ ﮔﻮﮔﻞ ،زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺮد.
دﻧﻴﺲ ﻫﻮاﻧﮓ ،آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ـ ﻛﺮه اىِ ﺳﻰ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
وى ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ اﺻﻠﻰ ﺷﺒﻜﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ”ﮔﻮﮔﻞ“ ،ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ را ﻃﺮّاﺣﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
دﻧﻴﺲ ﻫﻮآﻧﮓ
Vintro 2013
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ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺮوف رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎرى ﺧﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﺗﻌﺪادى از ﺣﺮوف ]ﻋﻼﺋﻢ[ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎى ﺷﺒﻴﻪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعِ ]ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ[ ،روزﻫﺎى
ﻳﺎدﺑﻮد و ﺳﺎﻟﮕﺮدﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰ دارد .ﻧﺸﺎن و ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻌﺪاً ،در روز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻪﺟﺎى ﻧﺸﺎن ﻣﻌﻤﻮل
و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﺑﺮان را ]ﺑﻪ ﺧﻮد[ ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﻧﻴﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ در ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻜﻰ از اﻋﻀﺎى ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﻪ
ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪى ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎرى اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﻰ آﻳﻨﺪ .از ﺳﺎل  ،1998ﺷﻤﺎر
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  700ﻣﻮرد ﻣﻰرﺳﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮدن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس ﺑﺮ روى ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎرى ،ﺷﺨﺺ ﻛﻨﺠﻜﺎو ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ آن ﭘﻰ ﺑﺒﺮد ،و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ روى آن ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ وﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶ ﺗﺮ درﺑﺎره ى
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺧﻴﻠﻰ از ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎى ﻃﺮّاﺣﻰ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﻴﻦ و ﺧﺎص ﻧﺸﺎن داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
)ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻧﻤﺎد ” “€ﺑﻪ ﺟﺎى ” ، “eﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﻮرو در روز اول ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2009در ﻛﺸﻮر اﺳﻠﻮاﻛﻰ( ،وﻟﻰ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ
ﺑﺮاى ﻫﻤﻪى ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ،ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻮﻟﺪ اﻳﺴﺎك ﻧﻴﻮﺗﻦ ) 4ژاﻧﻮﻳﻪ  ،(2010آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮ ) 1ژاﻧﻮﻳﻪ
 ،(2010اﻳﺎم ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ) 21ﺗﺎ  25دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،(2009و ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ دﻛﺘﺮ
ﻟﻮدوﻳﻚ زاﻣﻨﻬﻮف ) 15دﺳﺎﻣﺒﺮ  (2009ﻛﻪ در اﻳﻦ روز ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺮف ”“lدر واژه ”“Googleﭘﺮﭼﻢ ﺳﺒﺰ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮوﻳﺲ ﺷﺒﻜﻪ اي  Doodlewatchدر  33ﻛﺸﻮر AM, AR, AT, BA, BG, BY, CH, CL, CN, CO, DE,
 ES, FR, GR, HK, IL, IT, JP, KR, MD, MX, NL, PL, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TM, TW, UA, USاﻳﻦ
ﺗﺒﻠﻴﻎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺰارد .ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺻﻠﻲ ﮔﻮﮔﻞ  ، www.google.com,ﺑﺮزﻳﻞ ،ﭼﻚ،
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﻟﻴﺘﻮي ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
درآﻣﺪ .ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ دﻟﻴﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ
آن زﺑﺎنﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻮس روي آرم ﻛﻠﻤﻪ ”زاﻣﻨﻬﻮف“ ﻳﺎ ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ،ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ در وﻳﻜﻲ ﭘﺪﻳﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﺎﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ
! lernuﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد .و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﻃﻮل روز درﺑﺎره اﻳﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮔﺰارش ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﻣﻘﺎﻻت آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮد  ،ارﻗﺎم واﻗﻌﻰ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻜﺮد ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺣﺪس ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺎن و
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ را دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎى آﻣﺎرى دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺸﻮد ﺑﺎ دﻗّﺖ
ﻛﺎﻓﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻧﺘﻴﺠﻪدﻫﻰِ آن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎى وﻳﻜﻰ ﭘﺪﻳﺎ ،ﻧﻔﺲﮔﻴﺮ و ﺣﻴﺮت آور ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠّﻰ،
ﻃﻰ ﻣﻘﺎﻻت وﻳﻜﻰ ﭘﺪﻳﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ )ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺮﺑﺎزدﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ( ،ﻣﺪﺧﻞ ” “L. L. Zamenhofرا 330ﻧﻔﺮ در روز
ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ”روز زاﻣﻨﻬﻮف“  ،2012اﻳﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺮاى  850000ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ! درﺑﺎره ى ﻣﺪﺧﻞ ”زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ﻫﻢ دﻗﻴﻘﺎً ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ،در آن روز  170000ﺑﺎزدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻣﻴﺎن ﺳﻰ ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي زﺑﺎﻧﻰ وﻳﻜﻰ ﭘﺪﻳﺎ ،در ﺣﺪود  1750000ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎى ”درﺑﺎره ى زاﻣﻨﻬﻮف“ و ﺣﺪود  650000ﺑﺎزدﻳﺪ از
ﻫﻤﻪى ﻣﺪﺧـــــﻞﻫﺎى درﺑﺎرهى ”زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘــــﻮ“ ﺑﻮد .ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ رﺷــــﺪ را زﺑﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳـﻰ ﺑﺎ ﻣﺪﺧﻞ ” Lingua
 :)“Esperantoزﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺰار ﺑﺎزدﻳﺪ و زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺪﺧﻞ ”:) “Lázaro Zamenhofﻻزاروس
زاﻣﻨﻬﻮف( ﺑﺎ  440ﻫﺰار ﺑﺎزدﻳﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎﺷﻴﻪايﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ”ﺑﻴـﺎﻟـﻴـﺴـﺘـﻮك“ )زادﮔـﺎه
زاﻣﻨﻬﻮف(” ،وﻻﭘﻮك“ )زﺑﺎن ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻗﺒﻞ از اﺑﺪاع اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ( و ﻏﻴﺮه ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد.

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺑﺎﺑﻚ ﺳﺮوش

ﺗﺎﻟﻴﻒ :ﻣﺎرك ﺑﻼش
http://dok.esperantic.org/EsperantoGoogleDoodle.pdf
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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 ﭼﻬﺎرم(
ﻫﻮﮔﻮ روﻟﻴﻨﮕﺮ

14
14

ﻛﺸﺘﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺳﻤﺎ “اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ” و “زاﻣـﻨـﻬـﻮف”
ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ
در ﻃﻲ ﻳﻜﻲ از ﺳﻔﺮﻫﺎ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺘﻢ در ﺗﻨﺮﻳﻒ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻧﺪم درﺑﺎره ﻛﻨﮕﺮه اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ در ﺳـﺎل 1991در
ﻻﮔﻮﻧﺎي اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻣﺼﻮري از “ ﻛﺸﺘﻲ اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ”
در آن درج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎد ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮي را از
ﮔﺰارﺷﮕـﺮ آن  Francisco J. Davila Dortaرﻳـﺎﺳـﺖ
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻻﮔﻮﻧﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺮدم .او ﻣﻘﺎﻟــﻪاي از ﻣـﺠﻠـﻪ
 El DIAﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  23ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1990ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﻛـﻪ
در آن ﮔﺰارﺷـــﻲ درﺑﺎره ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ﺑـﻨـﺪري در ﻣـﺮﻛـﺰ
ﺳﺎﻧﺘﺎﻛﺮوز ﺗﻨﺮﻳﻒ آﻣـﺪه ﺑﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳـﻦ ﮔـﺰارش
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺧﺒﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ در  14اﻛﺘﺒﺮ  1920اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد:

”در ﻓﻠﻖ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫــــــﻲ آﻣﺪن ”اﺳﭙﺮاﻧـﺘـﻮ“ رؤﻳـﺖ

ﺑﺮﮔﺮدان :راﻣﻬﺮ ﭘﺮﺗﻮ
ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﻮهزاري ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪاي ﺧﻮش و
ﭘﺮﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻨﺪر  Puerto de la Cruzاز راه رﺳـﻴـﺪ
ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭼﺸﻢاﻧﺪازي ﻏﻨﻲ از ﺑﺎر ﺧﻮﺷﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ
ﻣﻮز “....
Francisco J.

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ را ﻳﻚ دوﺳﺖ ﺧــــﻮب
 Davilaروزﻧﺎﻣـﻪﻧﮕﺎري ﺑـﻪ ﻧـﺎم Juan A. Padrón
 Albornozﻧﻮﺷــﺖ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺨــﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﻨــﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳـﻚ ﻫـﻔـﺘـﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ آرﺷﻴﻮ ﻣﺠﻼت را در ﻃﻮل  72ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻳـﺮ
و رو ﻛﺮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺷــﺪ ﻛﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ اﻧﮕﺎر ﭘﻴﻮﺳـﺘـﻪ و
ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ درﺑﺎره آﻣﺪن ﻛﺸﺘﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺑﻨـﺪر درج
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧــﻲ ﺑﻪﻧـﺎم Aŭrelio
 Solis Piاﻫﻞ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻛــﺮوز ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻟﻨﮕﺮﮔـﺎه

در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﺘﻲ “اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ” را در ﺑﻨﺪر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﮔﺎراﭼﻴﻜﻮ ،در ﺗﻨﺮﻳﻒ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ
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ﻛﺸﺘﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻨﺪ ،و او ﺳـﭙـﺲ ﮔـﺰارش
دﻗﻴﻘﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد:
در اﻗﻠﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎ ﻛﺸﺘﻲﻫﺎي ﺳﻪ ﻗﻠﻮي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣــﻮﺳﺴﻪ ﺣـﻤـﻞ و ﻧـﻘﻞ در ﺗﺮدد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎم آنﻫﺎ ﻋﺒـﺎرت
ﺑﻮد از“ :ﺳﻦ ﻛﺎرﻟﻮس”“ ،ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻮﺋﻴﺪوﺑﺮو” و “اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ”
دوﺗﺎي اوﻟﻲ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ در درﻳﺎ ـ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﺎ داﺷـﺘـﻨـﺪ.
“ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻮﺋﻴﺪوﺑﺮو” ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ دﻳﮕﺮي ﺗﺼﺎدف ﻛﺮد و ﺑﻪ دور
از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﻏﺮق ﺷــﺪ“ .ﺳــﻦ ﻛـﺎرﻟــﻮس” ﺳـﺮﻧـﻮﺷـﺖ
ﻋﺠﻴﺐﺗﺮي داﺷﺖ .در ﻃﻲ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم اﻳﻦ ﻛﺸـﺘـﻲ
ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲﻫﺎي آﻟﻤﺎن ﺑﻮد .ﺟﺰﻳﺮه ﻓﻮﺋـﺮت
وﻧﺘﻮرا ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻳﻚ ﻣﺨﻔﻲﮔﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻳﻲ را
داﺷﺖ .اﻳﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،آنﺟﺎ ،ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻦ ﻛـﺎرﻟـﻮس
ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺮدرﻳﺎﻳــﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲﻫﺎ ﺑﺎ اژدراﻓﻜﻦ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ .اﻣﺎ
واﻗﻌﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎد ،ﺧﻴﻠــــﻲ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼـــــﻮن
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻪ اﻣﺎ زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲ آﻟﻤﺎﻧﻲﻫـﺎ اﻳـﻦ ﻛﺸـﺘـﻲ
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ اﻣﺪادي را ﻣﻨﻬﺪم ﻛﺮد اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ
ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﮔﺰارش ﮔﺮوﻫﺒﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
او اﻳﻦ ﻣﻮرد را در ﻓﺎﺟﻌﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻌﺪي ﺗﻨﺮﻳﻒ
ﻳﻌﻨﻲ راﻓﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺰاﻟـﺲ رخ داد ﺑـﺮاي دوﺳـــــــــﺖ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎرش ﺟـﺎن آﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﭘﺎدرون آﻟﺒﻮرﻧﻮز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛـﺮد.
ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘـــﻪ آن درﻳﺎﻧﻮرد اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳـﺎﺣـﻞ ﺑـﺎ
ﻧﮕﺎﻫــﻲ ﭘﺮ از ﺣﻴـﺮت و رو در رو ﺑﺎ ﺟﺰﻳﺮه ﻓﻮﺋﺮت وﻧـﺘـﻮرا
ﺷﺎﻫﺪ واﻗﻌﻪ ﺑﻮده ﻣﺎﺟﺮا ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻳـﻚ
زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي آب ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و اژدري ﺑﻪﺳـﻮي
ﻛﺸﺘﻲ ]ﻛﺸﻮر[ “دوﺳﺖ” ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮده ،آن را ﻣﻨﻬﺪم ﻛـﺮده
و ﺳﺮﻳﻌﺎ در زﻳﺮ اﻣﻮاج اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﻦﻛﺎرﻟـﻮس
واژﮔﻮن ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ از ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﻳﺮ آب ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن
وﺿﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪي درﻳﺎﻧﻮردان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﺮد.
“اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ” دوام ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮي داﺷﺖ .ﻣـﺮﺗـﺐ در
ﺑﻨﺪر ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻛﺮوز ﻟﻨﮕﺮ ﻣﻲاﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻮﺷــــﻪ ﻫـﺎي
ﺑﺰرگ ﻣـــﻮز از ﺑﺨﺶ ﺷﻤـﺎﻟﻲ ﺟﺰﻳــﺮه ﺗﻨـﺮﻳـﻒ ﺑــــﻮد
ﻛــﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﺎﺧــﺺ ﻣﻨﻄﻘــﻪاي ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎل  1934وﻗﺘﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪي اﻳـﻔـﻨـﻲ
واﻗﻊ در ﻏﺮب ﺳﻮاﺣﻞ آﻓﺮﻳﻘﺎ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮدﻧﺪ“ ،اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ”
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﻛﺸﺘﻲ ﻫﻤﺰادش ﻣﺮاﺳﻼت ﭘﺴـﺘـﻲ و
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮد.
اﻛﻨﻮن ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺗـﻪ
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ،ﺑﻨﺪرﮔﺎه رودﺧﺎﻧﻪاي ﻻس ﭘﺎﻟﻤﺎس ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ ي
ﮔﺮان ﻛﺎﻧﺎرﻳﺎ آرﻣﻴﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ،1966ﭘﺲ از 70

ﺳـــﺎل ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎﻧﻮردي ،ﺑﻪ آراﻣﻲ و در ﺳﻜﻮت ﺑﻪ زﻳـﺮ
آب رﻓﺖ.
ﭘﺎدرون آﻟﺒﻮرﻧﻮز ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﻳﺶ دﻛـﻞ ﻫـﺎي
ﻣﺮﺗﻔﻊ آن را از ﻣﻴﺎن اﻣﻮاج ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻛـﺮده
ﺑﻮد .در اﻳﻦ اﺛﻨﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺣﺪاث ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺣـﻠـﻲ
“ﻛﺸﺘﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ” اﻛﻨﻮن دﻳﮕﺮ در ﮔﻞ و ﻻي ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 1959ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺰرگ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﭘﻴﻤﺎي “زاﻣﻨﻬﻮف” ﻛـﺎرﮔـﺎه
ﻛﺸﺘﻲﺳﺎزي  ،Splitﻳﻮﮔﺴﻼوي آن زﻣﺎن ،را ﺗـﺮك ﻛـﺮد.
اﻳﻦ ﻛﺸﺘـــــﻲ ﻣﻮجﺷﻜـــﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﻂ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ /
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻗــﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤـﻞ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 12800ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻛﺎخ ﮔﺮﺳﻴﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاي اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
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ﻟﻮح ﻳﺎدﺑﻮد در  ،Weblenآﻟﻤﺎن
ﻣﺘﻦ روي ﻟﻮح ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

دﻛﺘﺮ ﻟﻮدوﻳﻚ ﻻزاروس زاﻣﻨﻬﻮف ) 1917ـ  (1859اﻳﻦﺟﺎ در ﺳﺎل 1908ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد.
 1987ـ  1887ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
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ﮔﺰارش اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ  Günnter Minkwitzدر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﻴﻚ ﺳﺎﻛﺴﻮن ﺷﻤﺎره ﻳﻜﻢ ﺳﺎل :1988
از ﭘﻨﺠﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1987در ﺷﻬﺮ  Weblenدر ﻣﺤﻠﻪي زﻳﺒﺎي “ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻲ” ﻳﻚ ﻟـﻮح ﻳـﺎدﺑـﻮد در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘــﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻟــﻮح ﺷﻨﻲ ـ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒــﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺑﻨﻴﺎنﮔـﺬار زﺑـﺎن
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ دﻛﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف و ﻳﺎدﺑﻮد ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1908در ﺷﻬﺮ
درﺳﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن در درﺳﺪن ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻤﺒﺎرانﻫــﺎي در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ،از ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳـﺨـﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮه آن ﺳﺎل ﭼﻴﺰي ﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﻣﺎ از ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮداري آن زﻣـﺎن  Weblenﻛﻪ از ﺗـــــــﺮاس
آن ﺷـﻬـﺮدار ﺑﻪ زﺑــﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘــــــــﻮ ﺑـﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧــﺎن ﺧــﻮشآﻣـﺪ ﮔﻔﺖ و دﻛـﺘـﺮ زاﻣـﻨـﻬـﻮف ﺑـﺮاي
ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻨﮕﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ.
ﺧﺎﻟﻖ اﻳﻦ ﻟﻮح ﻳﺎدﺑﻮد  Johannes Peschelﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﺮاش آﻟﻤﺎﻧﻲ اﻫﻞ درﺳﺪن اﺳـﺖ .در ﻃـﻲ ﻣـﺮاﺳـﻢ
ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از اﻳﻦ ﻟﻮح ﭘﺮدهﺑﺮداري ﺷﺪ .در اﻳﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺷﻜﻮه  Hans Heinelﭘﺮزﻳــــﺪﻧـﺖ
 ،GDREAﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﻮراﻳﺎري ﺷﻬﺮي و ﺣــﺪود  250اﺳﭙﺮاﻧﺘﻴﺴﺖ و ﻣﻴﻬﻤﺎن و در
ﺿﻤﻦ ﻋﺪهاي ﻧﻴﺰ از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي و ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
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“ وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم آزاداﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را درك ﻛﻨﻨـﺪ،
آﻧﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻧﻔﺮت از ﺧﻮد را ﻛﻨـﺎر ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ
ﮔـــﺬاﺷﺖ ”.اﻳﻦ ﻋﺒـــﺎرت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ روي ﺑﻨﺎي ﻳﺎدﺑــﻮد زاﻣﻨﻬﻮف در Pau
ﻓﺮاﻧﺴﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻃﻮل ﻛﻨﮕﺮه ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ) اﻗﻴﺎﻧـﻮس ارام( در
ﺳﺎل  1992ﺣﺪود  800اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻴـﺴـﺖ در
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ و روﻧﻤـﺎﻳـﻲ از ﺳـﺮدﻳـﺲ
زاﻣﻨﻬﻮف در  Qingdaoﭼﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ

ﻣﻌﺒﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در  ، Stok-on-Trentﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

17
در اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺪان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در  ، Bad Kissingenآﻟﻤﺎن ،ﻣﺒﺘﻜﺮ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر  Hugö Rollingerو ﺷﻬﺮدار  Christian Zollﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 24ام ﻣﺎه ﻣﻲ ﺳﺎل  1914اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن
زاﻣﻨﻬﻮف در ﻓﺮاﻧﺴﻪ؛ ﻧﻮﺷﺘﻪ روي ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻋﺮض ﺧﻴﺎﺑﺎن “
ﺑﻪ زاﻣﻨﻬﻮف اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ”

ﻧﺎﻗﻮس اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در  ، Stockumآﻟﻤﺎن.
ﻣﺘﻦ درج ﺷــﺪه روي زﻧــﮓ ﺑﻪ زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:
“ﺣﻤﺪ و ﺳﭙـﺎس ﺑﺮ ﺧــﺪاوﻧﺪ و ﺻﻠﺢ در
زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد  ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘـﺪس از ﻣـﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎ و اﻣــﺮوز ﺻﻔﺎي ﺑﺎﻃــﻦ و
ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﻋﻄﺎ ﻛﻦ ”

ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ در دﻧﻴﺎ :ﭼﻬﺎرراه ﻣﻌﺮوف ،ﺗﻘﺎﻃﻊ دو آزادراه
زاﻣﻨﻬﻮف و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در  ، Schwelmآﻟﻤﺎن .ﻛـﺎري
از  Hannaو Heinz Schindler

ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ، Fuldaآﻟﻤﺎن
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Pajam-e Sabzandiŝan (Mesaĝo de Verdpensuloj)
ISSN 1728-6174

Enhavo:

IRANA ESPERANTISTO estas kultura kaj
sendependa sezon-revuo internacia.

Centjara jubileo de Tibor Sekelj: H Shafiee
Tagaj novaĵoj voĉe kaj tekste: Szilvási László

Kovrilo:

Pri Persa skribarto, Prezento de Abdollah Kiaie:
Kompilis: H. Shafiee
Zamenhoftago en Irano: K. Sayadpour
Komparo inter la Persa kaj Esperanto: Omid Rohanian
Literature– Pasado de la vivo: (tradukis: S. Nami)
Proksimiĝantaj Psikologio kaj Mistikismo: A.R Mamdoohi

Fabelo: Arġento-Reġo: K. Sayadpour
Persa kovrilo:

La persa parto:
Pri Persa skribarto, Prezento de Abdollah Kiaie:
Kompilis H. Shafiee
Esperanto plu gajnas terenon en interneto:
Tradukis O. Rohanian
Esperanto en tornistro, Parto la 6a:
Tradukis S. Emrani

Grafikaĵo kaj enpaĝigo:
Sabzandiŝan

La future de denaskaj lingvoj:
Tradukis T. Chehri

Adresoj: Tehran, Iran

Google: Reklami Esperanton … sen esperantistoj:
Tradukis B. Soroush

TTT-ejo : www.espero.ir
Retpoŝto: info@espero.ir
Bonvenas eseoj, artikoloj, raportoj
kaj kontribuaĵoj kondiĉe ke ili ne estu
publikigitaj antaŭe. Bonvenas kulturtemaj kontribuaĵoj ĉu en Esperanto ĉu
en la persa.

Esperanto Monumente, Hugo Röllinger, Parto la 4a:
Tradukis R. Parto

Ĉia presa aŭ eletronika citado aŭ
eldonado de materialoj de IRANA
ESPERANTISTO, ĉu originale ĉu
tradukite en aliajn lingvojn, estas
permesata. Bonvole menciu pri la fonto
kaj la originala lingvo (t.e. Esperanto
aŭ la persa) kaj se eble, informu nin pri
eldonaĵo en kiu aperis io de aŭ pri
IRANA ESPERANTISTO aŭ/kaj sendu
kopion al ni.
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Centjara Jubileo de Tibor Sekelj

La teksto de prelego farita dum “Monata
Prelego”
Dato: 26.08.2012
Preleginto: Hamzeh Shafiee
Loko: IREA Oficejo

19
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Kiam mi serĉis por elekti
temon de tiu ĉi prelego, mi
trovis ke UEA nomis tiun ĉi
jaron kiel la jaron de Tibor
Sekelj, kaj Esperanto-Unio de
Eŭropo ankaŭ rekomendis ke
landaj asocioj diskutu pri tiu
persono, tiun vizaĝon, kaj
prezentu lin en siaj landoj.
Do, ankaŭ mi interesiĝis pri la
afero kaj kolektis iom da
informoj kaj nun mi
prezentas al vi.
Ĉi-jare estas la 100-a
datreveno de naskiĝo de
Tibor, mult-aspekta homo. En
multaj terenoj li agis kaj
agadis, kaj en ĉiuj terenoj
ankaŭ estas sufiĉe fama inter
esperantistoj. Mi preparis
mian parolon en du partoj.
Unua parto estas iom
mallonga biografio, kaj poste
mi listigos liajn artojn kaj
diversajn fakojn kiujn li agis.
Tibor Sekelj naskiĝis en
1912. En la lando kie tiam
estis parto de AŭstrioHungario, kaj poste fariĝis
parto de Jugoslavio, kaj
denove poste, nun estas
Slovakio. Do, ŝajnas ke ni ne
Vintro 2013

povas nomi lin aŭstro,
hungaro, jugoslaviano, aŭ
slovako. Li mortis en 1988, en
tiama Jugoslavio, en la urbo
Subotica. Sed lia junaĝo: li
estis en Zagrebo, Kroatio kaj
diplomiĝis tie pri Juro, sed ne
laboris pri juro, kaj iris al
verkado kaj ĵurnalismo. Li
fariĝis ĵurnalisto kaj laboris
en ĵurnaloj. Tie kiam li laboris
kiel ĵurnalisto, li lernis
desegni kaj konatiĝis kun
Esperanto. En la jaro 1939, lia
patro elmigris al Argentino,
kaj ĝuste tiam ekestis antaŭ
la mond-milito kaj pro tio ili
restis en Argentino kaj ne
revenis al Eŭropo. Por 16
jaroj ili restis tie en
Argentino. Tie li, tiu Tibor,
presigis lian unuan verkon en
Esperanto. La nomo de la
libro estis “La Trovita Feliĉo”
kaj tie li ankaŭ verkis hispanlingve libron ĉar en argentino
oni parolas hispanan lingvon.
Tie li verkis libron pri la plej
alta monto en Argentino. La
nomo estas Akonkagvo.
Ŝajne estis tragedio pro tio
ke Tibor tiam partoprenis en

teamo kiu iris por grimpi sur
la monto, sed kvar membroj
de tiu teamo pereis. Tio
okazis en 1944, kaj kiam
Tibor revenis el tiu tragedia
mont-grimpado skribis pri tio
en tiu hispan-lingva verko.
La nomo estis “Tempesto
super Akonkagvo”. Kaj tio
faris lin fama. La libro estis
interesa rakonto kaj poste
ankaŭ tradukiĝis al Esperanto
kaj al multaj aliaj lingvoj kaj
poste denove, ĉar tiu estis
fama, Tibor interesiĝis pri
esplor-vojaĝi en diversaj
lokoj kaj skribi pri tio.
Ankoraŭfoje li faris tiun mont
-grimpadon kaj konkeris la
pinton kaj poste li iris al
Brazilo. Ankaŭ tie li faris
voja ĝ oj n ka j es pl or is la
ĝangalojn de Brazilo kaj
ankaŭ tie skribis alian
romanon ĉi foje por infanoj.
La nomo estas “Kumeŭaŭa, la
filo de ĝangalo”. Tiu ĉi libro
estis tre populara kaj fakte
kiam li verkis ĝin, poste
tradukiĝis al la ĉina kaj poste
al aliaj lingvoj. Preskaŭ en
tridek lingvoj ĝi aperis kaj tiu
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ĉi libro havas la rekordon de
libroj kiuj estas tradukitaj el
Esperanto al aliaj lingvoj.
Ekzemple en Japanio, la
japana versio atingis 300,000
ekzemplerojn da vendado kaj
ankaŭ estis rekomendita en
lernejoj kiel la lego-libro por
unujara lernejo. Kaj ekde tiam
ankaŭ neniu libro povis
trapasi tiun rekordon.
Post tiuj ĉi jaroj kiam li
restis en Sud-ameriko; en la
jaro 1955, post 16 jaroj, ili
revenis al Eŭropo, kaj tie, ĉar
li estis membro de UEA kaj
estis engaĝita pri la aferoj,
UEA sendis lin por instruado
de Esperanto al Hinda unio.
Ie mi legis ke li komencis
vojaĝon el Eŭropo al Hinda
unio kaj trapasis Iranon, kaj
ĝis Irano li venis per sia aŭto,
kaj en Irano lia aŭto
difektiĝis, kaj do, li daŭris la
vojaĝon sen la aŭto. Sed mi
ne trovis alian informon pri
eventuala resto ie en Irano. Li
iris al Hindio, tie instruis
Esperanton, kaj poste ankaŭ
iris al Nepalo. Tie li instruis
kaj verkis libron pri Nepalo:
“Nepalo malfermas la
pordon”. Tio estas la lastaj
jaroj kiam li multe faris pri
Esperanto kaj vivis ekster sia
naskiĝ-kontinento, aŭ naskiĝ
-urbo. Poste li revenis al
Jugoslavio, kaj fariĝis televida
filmisto. Li lernis kiel direkti
filmojn kaj poste faris kelkajn
filmojn kaj ankaŭ fariĝis
esplorado al afriko kaj faris
filmojn pri afriko kiuj estis
kiel serialo prezentitaj de
Jugoslavia televido. Krom tiu
filmo pri Afriko, li ankaŭ faris
filmon pri Aŭstralio kaj Novgineo. Tiujn filmojn ankaŭ

produktiĝis en Zagreba
televido. Estis 10 filmoj, kaj
en la tuta Jugoslavio ili estis
publikigitaj.
Preskaŭ por pli ol 20 jaroj
Tibor Sekelj estis membro de
UEA kaj ĝuste pro tio li havis
kontaktojn kun politikistoj kaj
multajn homojn li konis. Kaj
ĝuste ankaŭ li estis tiu ĉefa
persono kiu realigis la
rezolucion de Unesko pri la
100-jariĝo de Esperanto.
Unesko-konferenco okazis en
Sofio kaj tiam li konvikis

registaron de Jugoslavio
proponi tiun rezolucion al la
konferenco kaj ankaŭ
kontaktis multajn politikistojn
por ke ili aprobu tiun
rezolucion kaj li tiam sukcesis
tion fari kaj tio estis granda
merito.
Dum la tutaj vojaĝoj, li
fakte multe vojaĝis al diversaj
landoj kaj tie ankaŭ konatiĝis
kun multaj triboj kaj multaj
etnoj en diversaj landoj kaj
ĝuste pro tio kolektis iom da
etnografiaĵaj aferoj ekzemple
ĉapeloj, ĉapoj, maskoj,
muzikiloj kaj similaj aferoj li

kolektis kaj kiam li estis en
J u g o s l a v io , l i s t u d i s p r i
muzeologio por du jaroj.
Poste li fariĝis direktoro de
muzeo de Zagrebo. Kaj li
donacis ĉion kion li kolektis al
la muzeo, kaj en la fino de sia
vivo, li estis la direktoro de
tiu muzeo. Kaj la lastan libron
kiun li verkis, estis libro
nomata “Paco” en kiu li fakte
kolektis la vorton "paco" en
diversaj lingvoj, do nur la
vorto en diversaj lingvoj. Kaj
ankaŭ li intencis fari alian
libron pri la vorto "amo".
Similan libron, libreton fakte.
Sed tion li ne povis fari. Do,
tio estis iom da biografio.
Kaj pri diversaj fakoj kiujn
li estis sperta, mi diras fakte
ke nun estas la dua parto de
mia prelego. li estis do unue
ĵurnalisto. li estis juristo fakte
ĉar la ĉefa stud-temo pri kiu
li diplomiĝis estis juro. Kaj
poste kiam li iris al Argentino,
li estis ĵurnalisto kaj tie ankaŭ
laboris pri geografio, ĉar
multe vojaĝis kaj ĝuste pro
tio li sciis multon pri
geografio.
Li ankaŭ konatiĝas kiel
geografisto, kaj eĉ estis tiel
ke li fariĝis membro de reĝa
geografia societo de Britio.
Kaj tie an kaŭ publikigis
revuon geografian por
preskaŭ 10 jaroj. Kaj li ankaŭ
estis etnologo. Pro la multaj
vojaĝoj kiujn li faris kaj
kolekto de diversaj aĵoj,
maskoj kaj ĉapoj,
instrumentoj kaj muzikiloj kaj
ilia donaco al la etnografia
muzeo en Zagrebo. Kaj tie
estis lia kolekto kaj ankaŭ li
estis direktoro de la muzeo
kaj pro tio oni konas lin
Vintro 2013
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ankaŭ kiel muzeologon. Li
ankaŭ estis politika aktivulo,
ĝuste pro tio ke li multe
vojaĝis kaj en ĉiuj landoj li
kontaktis gravajn homojn do
multaj ŝtat-estroj akceptis lin
kaj eĉ proponis al li ke
ekzemple resti en tiu lando
kaj en lando mi eĉ aŭdis ke
oni propones al li konstrui
esperantan komunumon nur
parolantan Esperanton kaj li
ne akceptis ĉar eble li volis
vojaĝi ĉiam kaj ne povis resti
en unu loko. Kaj ankaŭ ŝajnas
ke pri financaj aferoj li estis
malkontenta. Kaj ne akceptis.
Kaj ankaŭ li estis tiel
politikisto kaj havis
kontaktojn kun multaj
diplomatoj kaj ambasadoroj
kaj sukcesis re aligi tiun
rezolucion de Unesko en
Sofio en 1985. Krom tio li
estis ankaŭ artisto ĉar li lernis
desegni kiam li laboris en
ĵurnaloj. Li multe desegnis kaj
parton de desegnaĵoj de la
libroj li mem faris. Kaj ankaŭ
oni konas lin kiel verkisto.
Multajn librojn li verkis ne
nur en Esperanto sed ankaŭ
en la hispana, kaj en lia
patrina lingvo ankaŭ li multe
skribis kaj gajnis kelkajn
premiojn de belartaj
konkursoj. Liaj libroj estas
tradukitaj multlingve. Li
ankaŭ estas konata kiel
poligloto. Li preskaŭ 30
lingvojn konis. Kaj ie li mem
diris ke li povis parole
samtempe 10 lingvojn. Li
konas 30 lingvojn. Kaj krom
tiuj li estis esperantisto, kaj
dum 20 jaroj komitatano de
UEA. Do, li havis grandan
rolon kaj en diversaj landoj
kie li iris, li kreis E-klubojn kaj
Vintro 2013

landajn asociojn. Ŝajnas ke ok
landaj asocioj li starigis kaj
preskaŭ 40 klubojn li fondis.
Kaj li estis edukisto kaj
instruisto de Esperanto en
multaj landoj kie li lernigis
Esperanton kaj eĉ faris
televidan Esperanto-kurson
en Ĉinio en 70-a jaroj. kaj en
Hindio kaj en Nepalo. Fakte
la ĉefa inicianto de Esperanto
en Nepalo estis li kaj tie li
multe laboris por Esperanto.
Oni nomas lin ankaŭ
aventuristo, ĉar li multe
vojaĝis kaj aventurojn li havis.
Kaj filmisto ankaŭ, ĉar
multajn filmojn li faris.
Prelegisto, ĉar li ankaŭ multe
prelegis. Oni diras ke
statistike li faris inter 7000 kaj
8000 prelegojn entute. Do
entute estas multe da
prelegoj. Kaj en ĉiuj landoj
multe oni intervjuis lin. En
multaj ĵurnaloj estis trovataj
liaj intervjuoj.
Fine, denove mi mencias
ke ĉi-jare estas la 100-jariĝo
de lia naskiĝo kaj ĝuste pro
tio UEA rekomendis ke
esperantistoj tra la mondo
dediĉu agadojn rilate al tiu
persono kaj multaj landoj oni
nun prepares programojn
por omaĝi honore al li.
Ekzemple oni planas eldoni
lian libron “Kumeaŭa la filo
de la ĝangalo” ankaŭ en
korea, kataluna, slovana kaj
kroata lingvoj. Do, estas kvar
tradukoj preparita ĉi-jare. Kaj
en Akonkagva, en Argentino,
esperantistoj tie planas
okazigi omaĝ-programon
por li. En serbio, kie li vivis kaj
finis sian profesian karieron,
en tiu urba muzeo kaj kie
situas ankaŭ lia tombejo, oni

planas okazigi specialajn
programojn. En slovenio, oni
dediĉas la tutan aktivadon de
tiu ĉi jaro al liaj agadoj kaj
organizas rondajn tablojn kaj
prelegojn tie. Do, tio estas
ankaŭ kion ni povis fari
omaĝe al li.
Rimarkoj:
Post tiu ĉi prelego, mi

ricevis mesaĝon de Djordje
Dragojlovich ĵurnalisto (kaj
delegito de UEA) el Subotica,
Serbio, kie Tibor vivis dum
longaj jaroj, kie li estas
entombigita. Djordje volis ke
mi sendu la tekston de la
prelego al li, kaj tion mi faris.
Poste mi ricevis de li la suban
mesaĝon:
“Hodiau mi ricevis tekston
de via prelego, en kiu estis
ankaŭ via foto. Koran dankon!
Mi gardos la tekston en la
dokumentaro, sed mencio pri ĝi
aperos post kelkaj tagoj en
interreta magazeno kiun mi
redaktas, wwww.diurnarius.info
Se vi permesas, en la artikolon
mi enmetos ankaŭ vian foton.
Kun ĝojo mi kvitancas ke
ankaŭ en Irano oni rememoris
Tibor, okaze de la datreveno de
lia naskiĝo. En la arkivo mi
enmetos la tekston tiel kiel mi
ricevis ĝin de vi... Tamen,
permesu al mi diri, ke en ĝi
estas kelkaj misaj informoj
(ekzemple, lia patro ne enmigris
al Argentino, dum la Dua
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mondmilito li estis
enkarcerigita kaj pereis, kun
preskaŭ la tuta familio, krom
Tibor, lia frato Antonije kaj
filino de ilia fratino). Se vin
eventuale interesas, mi povus
vin informi pri tiuj misaĵoj, pro
kiuj vi, memkompreneble, ne
kulpas -- okazis ech ke UEA
dissendis informon kun eraraj
detaloj pri li!).”

D o , t iu n m e s aĝ on mi
metis tien ĉi, ĉar la informoj
estas gravaj por korekti miajn
erarojn en la prelego.
Responde al Djordje, mi
sendis la suban retpoŝtaĵon
kaj reicevis la respondon kiun
ambaŭ mi metas tien ĉi por
kompletigi la artikolon.
Jen mia mesaĝo: “…Dum
mia serĉo por informoj pri
Tibor, mi notis ke li iam
estis en Irano, sed nenie mi
trovis informojn pri ajna lia

TAGAJ NOVAĴOJ MALLONGEKAJ PER VOĈO KAJ PER
TEKSTO!

Kio estis la ĉefaj novaĵoj
hodiaŭ en la mondo? - je tiu
demando faras respondon
Maximiliano Catania el
Argentino, redaktor o de
novtipa jutuba novaĵservo!

agado aŭ mencio pri lia
resto en Irano. Kaze ke vi
eble havas informojn pri tiu
afero,
mi
estus
ege
dankema ricevi informojn
pri tio. …”
Kaj la respondo de Djordje:
Laŭ mia scio, Tibor nur en sia
libro "Mondo de travivaĵoj", en
ĝia unua ĉapitro, skizo por
aŭtobiografio anstataŭ
antaŭparolo, menciis vojaĝon
tra Irano. Temas pri nur kelkaj
frazoj, jen mi citas ilin:
Sed jam en printempo de 1956
denove mi estas survoje. Ĉi-foje
per aŭtomobilo tra Azio. Mia
celo estas Novdelio, kie en
oktobro mi devis partopreni la
laboron de la ĝenerala
konferenco de Unesko, kiel
observanto de Universala
Esperanto-Asocio. La fakto ke
mia veturilo plene difektiĝis en
Irano ne tro ĉagrenis min.
Forlasinte ĝin en garaĝo en

Jam de pluraj monatoj li
ĉiutage resumas en E-o la
plej gravajn novaĵojn en 1.5
minuta aŭd-vida kompliaĵo
per jutuba filmeto: oni vidas
frapfilmeton (kiel en
televido), aŭdas la novaĵojn
(kiel en radio), kaj sub la
filmeto oni povas ankaŭ legi
la voĉlegitajn tekstojn, kiu

Teherano, mi daŭrigis kun
kunvojaĝantino f-ino Parson
per aŭtobuso kaj fervojo, por
atingi ĝustatempe Novdelion.
Jen tio estas ĉio. Mi legis ie ke
sinjorino Parson (ŝajne plurfoje)
prelegis pri tiu vojaĝo, sed
pliajn detalojn mi ne konas.
Povas esti ke ankaŭ Tibor iam
prelegis pri tio (ekzemple:
"Fakaj kunvenoj" (de la 53-a UK
en Madrid): "Geografoj" Heroldo de Esperanto n-ro 1456
-1457, jaro 1968, paĝo 3 prelegis Tibor Sekelj pri "De
Istambulo ĝis Pekino" kun
lumbildoj), sed tio estas ĉio
kion mi scias. Nenion pri ajna
lia agado en Irano, eĉ ne pri la
sorto de lasita aŭtomobilo... .

22
povas multe helpi la
komencantojn.
Tiuj aŭdvidaj tagaj novaĵoj
estas spekteblaj en propra
kanalo de Youtub ĉe http://
www,youtub.com/user/
mxcatania/feed?filter=2
Maximiliano Catania
produktis jam pli ol 100
novaĵ-registraĵojn, kiujn oni
povas spekti laŭ diversaj
enhavkategorioj: e-o novaĵoj,
sportaj novaĵoj, novaĵoj por
muziko, novaĵoj de BBC, ktp.
La kompilaĵoj estas aŭdvideblaj ne nur en la jutuba
kanalo, sed ankaŭ en la
novaĵportalo RTE ĉe http://
novjhoj.weebly.com/ kaj
ankaŭ en Muzaiko.
Szilvási László
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Saadi (~1210 – ~1291):
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La persa belskribo (aŭ
kaligrafio) estas la tradicio
de arabskriba belskribo, kia
ĝin interpretis artistoj
de irano kaj najbaraj landoj.

(regul)rompa). Ĝi estiĝis en la
17a jarcento. En ĝi la kurboj
malfermiĝas, kaj la literformoj
kunfluas. Ĝi estas malfacile
legebla.

Persa stilo

Enpaĝigoj, ĝenroj, ecoj

Post aliaj sistemoj,
la araba skribo estis uzata
en persio ekde la 7a jarcento.
persaj artistoj kontribuis al la
fruaj stiloj de tiu skribo: kufa,
triona kaj aliaj. En la 14a
jarcento Mir Abdola sintezis
la rektajn formojn de la nasĥa
stilo kun la kurbaj formoj de
la divana stilo. li tiel iniciatis
nacian stilon, kiun oni
ordinare nomas persa stilo
(perse kaj faklingve nastaliĥ).
Ĉi tiu stilo sin distingas
per elegantaj, ovoformaj
kurboj, kaj ioma klino al
malantaŭo (tio estas, en
almaldekstra skribo, klino al
la dekstra flanko). Ĝi estas
konata en ĉiuj arabskribaj
landoj, sed aparte flegata en
Irano kaj najbaraj landoj, kaj
ankaŭ estis en turkio antaŭ la
ŝanĝo al latinida skribo.

Flua persa stilo
La flua persa stilo estas
malformala, rapidigita formo
de la persa stilo
(perse ŝekasteh tio estas
Vintro 2013

Persaj belskribistoj volonte
metas la liniojn oblikve sur la
paĝo, aŭ eĉ iom impertinente
skribas renverse, turnante la
folion. popularas nigra etudo,
ekzerco en kiu oni nigrigas la
paĝon, skribante senorde en
ĉiuj direktoj, eventuale en
diversaj grandoj.
Aliflanke persa arto tre
atentas etajn detalojn.
ĉiuj literoj ricevas precizajn
grandojn laŭ mezurpunktoj,
kaj interadaptiĝas per
apenaŭ videblaj modifoj. La
plej prestiĝa kaligrafia ĝenro,
laŭnome ĉalipo, konsistas el
kvar duonversoj oblikve
skribataj laŭ tre strikta
enpaĝiga ŝablono.
La persa librarto volonte
kunmetis kaligrafion
kaj miniaturon, du grafikajn
artojn de precizo kaj
eleganto en malgranda
formato.
De:

http://eo.wikipedia.org/wiki/
Persa_kaligrafio

Abdollah Kiaie

Naskiĝis en Tehrano en
marto 1954. Li komencis
kaligrafion en subtena medio
hejmen al "la litero". Kun lia avo
en la aĝo de kvin jaroj antaŭ
sekvi la instruadon de la majstro
kaligrafoj Amirkhani kaj
aliaj ... Tiel, ĝi kondukas al
akiri la gradon de
kaligrafio persa kaj araba.
Antaŭ lia alveno en Francio
en 1987, li laboris en Irano kiel
kalígrafo kaj grafika dezajnisto
en diversaj institucioj kaj
organizoj (inkludante la irana
televido), kaj instruis samtempe
en la irana kaligrafoj Asocio
(ĉefa korpo de la kaligrafio en
Irano).
En Francio, li daŭrigas instrui
Persan kaligrafion, dum daŭre
siajn studojn en grafikaj artoj kaj
esploro en la ĉina kaligrafio,
latino, en la kampoj de
pentrarto kaj praktikoj.
En 1991, li estis unu el la
fondintoj de la asocio
ductus por promocii kaligrafion
en Francio.
Abdollah Kiaie regule elmetas
liajn verkojn ekde 1988, dum
maniestacioj persona aŭ
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kolektiva, kies lasta en Bruselo,
Parizo, Luxemboug ...
Ĝi havas multajn profesiajn kaj
edukaj aktivecoj: atingoj de
m a l s a m a j o r d o j d e
kaligr afio , kuraĝigo trejnado
(speciale por instruistoj de
arto), dum regula persa kaj araba
kaligrafio, manifestacioj,
konferencoj, laborgrupoj en
diversaj institucioj, bazlernejo arto
lernejoj ...

S-ro Herman Deceuninck prezentis
al ni la retpaĝaron pri la Persa
Skribarto:
http://persaskribarto.free.fr/
index.htm
Ĵeromo
Vaŝe
redaktis
kaj
enpaĝigis ĝin. La enhavo resumas
la instruon de Abdollah Kiaïe, de
kiu vi povas vidi aliajn (malpli
formalajn) verkojn en kelkaj retejoj:
http://a.kiaie.monsite-orange.fr/ ,

Zamenhof-Tago
La plej intima
24
Vendrede la 23a de decembro okazis tiu festo en la oficejo de IREA. Pli ol 20 esperantistoj
patoprenis. La etoso estis tre ĉarma kaj la plej plaĉa dum la pasintaj 2-3 jaroj. Irana ĉefedelgito,
A. R. Mamduhi, prezentis sian persan Powerpoint-prezentaĵon pri Esperanto. Oni povas uzi tiun
ampleksan prezentaĵon por varbi nian
lingvon inter perslingvanoj. Mi prelegis pri la
poemlibro "La rakonto pri Kieŭ". Poste
samideanoj H. Shafii kaj S. Emrani parolis pri
asociaj aferoj inkluzive de baldaŭa voĉdono
por IREA-komitato kaj la revuo "Irana
Esperantisto". Bankedo estis la lasta
programero. Fotojn ankau troveblas sur nia
retejo: www.espero.ir
Dr. K. Sayadpour
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Komparo inter la Persa kaj E-o
(Memore al Ahmad Kasravi)
Omid Rohanian

25
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Multe estas jam dirita pri grandeco de
literatura trezoro de la persa lingvo, ĝia beleco
kaj aliaj virtoj. Sed ni ĉiuj konsentus, ke jam
venis la tempo kiam ni analizu nian karan
lingvon el realisma kaj scienca perspektivo kaj
determinu ĉu ĝi konvenas al la bezonoj de nia
nuna socio. Ni devas trovi la eblajn mankojn
en nia lingvo kaj elpensi metodojn por solvado
de ĉi tiuj problemoj.
Unu el la karakterizaĵoj de iu ajn lingvo
estas ĝia genera povo aŭ nivelo de kreemo.
Oni povas studi la kreemon de lingvo laŭ
multaj aspektoj (el literatura, sintaksa, vortara
kaj aliaj vidpunktoj). Tie ĉi ni sole interesiĝas
pri lingva kreemo ene de la vortara sfero.
Alivorte, ni analizas la manieron laŭ kiu la
persa lingvo formas siajn novajn vortojn.
Produktado de novaj vortoj helpas al la lingvo
Vintro 2013

adapti sin al la bezonoj de la ĉiameŝanĝiĝanta socio kaj ĝisdatigi sin harmonie
kun pasado de tempo.
Laŭ lingvistika terminologio, ĉi tiu flanko de
lingvo estas klasifikita sub vortfarado aŭ
derivado. En simplaj vortoj, derivado temas pri
farado de nova verbo el la ekzistanta
substantivo aŭ adjektivo, aŭ farado de
substantivo aŭ adjektivo el verbo, ktp. Kun iom
da neprecizeco, oni povas diri ke derivado
signifas iradon de iu gramatika kategorio al
alia.
Do, se ni volas mezuri la generan potencon
de lingvo kaj kompari ĝin al aliaj lingvoj, ni
devas informiĝi pri la grado de facileco, kun
kiu oni povas iri de iu gramatika kategorio al
alia. Inter diversaj metodoj por derivi novajn
vortojn, la plej grava estas konstruado de
verboj el substantivoj aŭ adjektivoj. La kialo
estas tio, ke verbo mem havas generajn eblojn
kaj oni povas akiri multajn novajn vortojn per
ĝi.
Ekzemple ni povas rigardi al la vorto
"penso" en Esperanto kaj vidi kiel la verbo
estas evoluigita kaj kiom da novaj vortoj povas
esti formitaj rekte de ĝi:
Substantivo: Penso
Verbo: Pensi
Kelkaj vortoj kiuj devenas de la verbo:
pensado, pensigi, pensiga, pripensi,
p r i p e n s a do , n e p e n s e b l a , s e n p r i p e n s a ,
antaŭpensi, ekpensi, elpensi, elpensinto,
pensisto
Kiel klare videblas en la ekzemplo, irado de
substantivo al verbo okazas glate; kaj pro uzo
de afiksoj, multaj novaj vortoj formiĝas. Tio
estas la normo en Esperanto.
Nun ni povas reveni al la persa kaj vidi kiel
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la sistemo funkcias tie. Unue mi resume
listigas la punktojn kaj poste pli detale
klarigos pri ĉiu.
1) En la persa, nur la simplaj verboj (verboj
kun unu radiko) havas la potencialon por
derivado.
2) En la moderna persa, oni ne plu povas
konstrui novajn simplajn verbojn. Alivorte,
novaj verboj kiuj estas formitaj en la moderna
persa ne kapablas fari adjektivojn kaj
substantivojn.
3) La nombro de tiaj simplaj verboj kiujn ni
heredis de pasinteco estas tre malgranda.
4) Ene de ĉi tiu limigita kvanto, multaj verboj
baldaŭ fariĝos neuzataj, se ne jam ekstere de
uzo. Ilin anstataŭos kombinaĵoj. En la persa,
tiaj verboj estas “senelirejoj” ĉar mankas al ili la
derivada trajto.
La rezulto estas tio, ke la persa lingvo ne
havas problemon plenumi niajn ĉiutagajn
bezonojn, tamen tia lingvo, en la aktuala stato,
maltaŭgas por esti la lingvo de scienco, en kiu
la kapablo produkti novajn terminojn kaj
vortojn estas plej grava.
En la cetero de la prelego, mi provos
amplekse pritrakti la jam-menciitajn aferojn,
kaj fine prezentos ideojn por solvi la
problemon.
1) Kiel mi antaŭe diris, en la persa nur
simplaj verboj kapablas fari derivaĵojn. Pruvo
de ĉi tio estas tre facila. Por ekzemplo,
konsideru la vorton "( "ﻧﻤﻮدنnemudan) kiu
signifas “montri(ĝi)”. De ĉi tiu vorto ni povas
akiri kelkajn derivaĵojn:

 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه، ﻧﻤﺎﻳﺶ، ﻧﻤﺎﻳﺎن، ﻧﻤﺎ، ﻧﻤﻮده، ﻧﻤﻮدار،ﻧﻤﻮد
Nemud, nemudar, nemude, nema, nemajan,
nemajeŝ, nemajande
Kaj ankaŭ aliaj duarangaj derivaĵoj kiuj estas
faritaj per plukombini la derivaĵojn kun aliaj
afiksoj:

 ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
Nemajandegi, nemajeŝgah, nemajeŝname,
nemajeŝi
Malgraŭ tio, en la moderna persa, la verbo
" "ﻧﻤﻮدنestas tre malofte uzata en sia originala
signifo; kiel ekzemple en la fama verso de
poeto ‘Sadi’:

دﻳﺪار ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻲ و ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲﻛﻨﻲ
ﺑﺎزار ﺧﻮﻳﺶ و آﺗﺶ ﻣﺎ ﺗﻴﺰ ﻣﻲﻛﻨﻲ
Anstataŭ la transitivan signifon de  ﻧﻤﻮدنoni
nun uzas la kombinaĵon “( ”ﻧﺸﺎندادنneŝan
dadan) kaj ĝia netransitiva signifo estas
anstataŭigita per “( ”ﺑﻪﻧﻈﺮ آﻣﺪنbenazar amadan)
kaj "( "ﺑﻪﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪنbenazar residan) sed tiaj
kombinaĵoj estas senfruktaj kaj ne donas la
eblecon por produktado de derivaĵoj.
Ni notu, ke se jam de la komenco, nia
lingvo montrus la saman emon konstruadi
malsimplajn verbojn anstataŭ derivi verbojn el
substantivoj, neniu el la jam menciitaj derivaĵoj
de la verbo "nemudan" nune ekzistus.
Por alia ekzemplo konsideru la sinonimajn
verbojn “( ”ﻓﺮﻳﻔﺘﻦfariftan) kaj “( ”ﻓﺮﻳﺐ دادنfarib
dadan). Ambaŭ signifas “trompi”. La unua
estas malnova simpla verbo kiu estas maolfte
uzata. La dua estas duparta kombinaĵo kiu ofte
uziĝas en la moderna persa. Kompreneble ne
eblas akiri derivaĵojn el la dua verbo. Sed,
ekzistas la jenaj vortoj faritaj el la unua:

 ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﮔﻲ، ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه، ﻓﺮﻳﺒﺎﻳﻲ، ﻓﺮﻳﺒﺎ، ﻓﺮﻳﺐ، ﻓﺮﻳﻔﺘﮕﻲ،ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ
Farifte, fariftegi, farib, fariba, faribaji, faribande,
faribandegi
2) En la moderna persa, oni ne plu povas
fari simplajn verbojn. Tio signifas, ke ne eblas
fari verbojn el substantivoj aŭ adjektivoj. En la
persa, la tendeco estas konstrui plurpartajn
verbojn; kaj tiu sistemo uziĝas por farado de
novaj konceptoj. Necesas kelkaj ekzemploj por
ke la afero fariĝu kristalklara:
En la angla oni faris la verbon “to
telephone” el la nom o de la ap ar ato
“telephone”. Same okazis en la franca kaj
uziĝas la vorto “téléphoner”. En Esperanto, oni
tutsimple faris “telefoni” el telefono. Sed kion
ni faris en la persa? Ni konstruis la kombinaĵon
“( ”ﺗﻠﻔﻦزدنtelefon zadan). En Esperanto oni
povas fari “telefonisto” el telefoni kaj tiel akiri
alian vorton. Sed en la persa, “ ”ﺗﻠﻔﻦزدنestas
malfruktodona el la vortfarada vidpunkto.
De la vorto “filozofio” oni faris filozofi/
filozofii kiu signifas “rezoni filozofie” aŭ
“esplori kaj pritrakti filozofion”. Oni faris same
en la angla per “philosophise” kaj en la franca
per “philosopher”. En la araba oni prenis la
Vintro 2013
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vorton “( “ﻓﻠﺴﻔﻪfalsafe) kaj faris verbon el ĝi:

 ﻳﺘﻠﻔﺰ،( ﺗﻔﻠﺴﻒjotalfezo, tafalsof). Sed en la persa ni
diras “ ”ﻓﻠﺴﻔﻪﭘﺮداﺧﺘﻦaŭ “”ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪﭘﺮداﺧﺘﻦ. Denove
kombinaĵo. Kiam irana filozofo d-ro Human
Sadr en siaj skribaĵoj faris la simplan verbon
“( ”ﻓﻠﺴﻔﻴﺪنfalsafidan), multaj akademianoj
protestis kaj asertis ke la termino estas
malbonsona kaj ŝajnas kontraŭ-intuicia.
Jen alia ekzemplo: En la angla oni faris la
vorton “polarize” el la adjektivo “polar”. En
Esperanto oni faris polarigi kaj polarizi
depende de la scienca signifo. En la persa ni
uzas “( ”ﻗﻄﺒﻲﻛﺮدنkotbi kardan). Iuj provis uzi la
simplan verbon “( ”ﻗﻄﺒﻴﺪنkotbidan) el kiu oni
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povas derivi multajn novajn vortojn. Sed la
plimulto de la kleruloj ne akceptis tion,
nomante ĝin “falsa infinitivo” kaj ĉiujn ĝiajn
derivaĵojn kiel “falsaĵoj”.
Kiel evidentas en la ekzemploj, kiam mi
uzas la vorton “kombinaĵo” rilate al verboj, mi
priparolas nur tiujn verbojn kiuj formiĝas per
kombinado de du aŭ pli da vortoj. Tio ne
inkluzivas utilajn verbojn kiuj uzas afiksojn.
Do, mi pensas, ke la ekzemploj klare montras,
ke en la persa ni emas fari kombinaĵojn, kaj ke
ni rezistas kontraŭ la originala sistemo de la
persa en kiu simplaj verboj kreiĝis el
substantivoj kaj rezultis je multaj derivaĵoj.
3) La nombro de la simplaj verboj kiujn ni
heredis el niaj prapatroj estas malmultega. Dro Ĥanlari, en sia libro “Historio de la persa
Lingvo”, listigas ĉiujn simplajn verbojn kiuj
estas ankoraŭ uzataj, “inkluzive de la vortoj
kiuj foje aperas en skribaĵoj kaj ankaŭ tio, kio
uziĝas en parolado.”
Entute, troviĝas nur 277 verboj en la listo.
Sed se oni pli precize rigardas al la listo,
evidentiĝas, ke multaj vortoj nenie uziĝas en la
moderna persa. Vortoj kiel:
 ﺧﺴﺘﻦ، ﭼﻤﻴﺪن، ﺑﺴﻮدن، اوﺑﺎﺷﺘﻦ، آﻫﻴﺨﺘﻦ،ﻏﺎرﺗﻴﺪن
karatidan, ahiĥtan, obaŝtan, besudan, ĉamidan,
ĥastan
Efektive, la vera nombro estas multe malpli
ol tio. En tri apartaj esploroj en Universitato de
Teherano, studentoj provis trovi ĉiujn simplajn
verbojn kiuj uziĝas en amaskomunikiloj kaj en
ĉiutaga parolado. La plej alta nombro kiun ili
atingis estas 115.
Vintro 2013

Se ni malzorgeme kalkulas la malpli uzatajn
verbojn, maksimume la nombro estas inter
150 ĝis 200. Tio signifas ke en la persa, nur
200 verboj kapablas produkti derivaĵojn.
Katastrofo, ĉu ne?
En la piednotoj de la sama libro, li skribas
'Komparu ĉi tion kun la nombro de verboj en
la franca, kiu estas 4160'.
En la angla, fari verbojn el substantivoj
estas relative simple. En la vortaro 'Random
House', oni povas trovi 16 verbojn sub la
vortoj kiuj komenciĝas per la prefikso tele. Ĉi
tiuj verboj havas siajn proprajn derivaĵojn:
Telecast, telecommunicate, telecommute,
teleconference, telegram,telegraph, telemeter,
telepathize, telephone, teleport, telescope,
teleshop, teletype, teleview, televise, telex
Se ni prenas tion kiel la normon en la angla,
ni povas diri ke la tuta nombro de tiaj verboj
estas proksimume 23000.
La afero fariĝas ege interesa kiam ni
komparas Esperanton kun la persa. Sendube
Esperanto estas produktema kaj uzas iun
koheran sistemon por vortfarado. Interese, la
sama trajto kiu malhelpas al la persa krei
derivaĵon, donas al Esperanto grandan
potencon: Kombinado.
Kunmetitaj verboj estas ege utilaj en
Esperanto; kaj la kreemo de la lingvo restas en
ili. Sed kio estas la diferenco de kunmetitaj
verboj inter la persa kaj Esperanto? La
diferenco estas en strukturo de verboj. En la
moderna persa, novaj verboj kreiĝas per la
jena metodo:
Substantivo-plus-verbo [la verbo estas ofte
“’( ”ﻛﺮدنkardan’: fari)].
La verbo nomiĝas “malpeza verbo” (angle
“light verb”) en lingvistiko. Ĝi apenaŭ havas
sian propran semantikan enhavon, kaj nur
uziĝas por formado de verbo el la substantiva
parto. Ĉi tio estas la sola parto de la verbo kiu
estos konjugaciita. Ni vidas similan fenomenon
en la frazaj verboj (=phrasal verbs) en la angla.
Verboj kiel "go up" (supreniri) aŭ "ask
around" (demandi al ĉiuj). La diferenco estas
tio, ke la angla ankaŭ vaste uzas kunmetitajn
vortojn faritajn el afiksoj, sed en la persa la
ĉefa emo estas ĉi tiu formo, kaj uzado de
afiksoj por kreado de novaj verboj, almenaŭ en
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la skribita formo, nur malofte okazas.
Oni eble demandas al si pri la kaŭzoj de la
nova tendeco en la persa. Kial en la moderna
persa, anstataŭ fari simplajn aŭ kunmetitajn
vortojn, ni uzas kombinaĵojn per malpezaj
verboj? La kialo estas parte historia. Kiam
araboj konkeris Iranon, ili perforte instalis sian
lingvon ĉi tie. Sed irananoj rezistis. Kun paso
de tempo, multaj fremdaj arabaj vortoj eniris
la persan. Ĉar irananoj neniam akceptis tute
ŝanĝi sian lingvon, ili provis persigi la fremdajn
vortojn kaj fari verbojn el ili laŭ persa stilo. Do,
ŝajnas nature ke ili kunmiksis arabajn
substantivojn kun “malpezaj” verboj kaj faris
kombinaĵojn. Sed tio iom post iom fariĝis
uzata ankaŭ rilate al la persaj vortoj, kaj nun ĝi
estas la ĉefa metodo por vortfarado.
Do, kiel videblas, la elementoj ne
kungluiĝas en unu vorto, kaj la kombinaĵo
konsistas el du apartaj vortoj. Sed en
Esperanto la strukturo estas malsama, ĉar ne
nur verboj kuniĝas en formo de unu vorto, sed
ankaŭ afiksoj ludas gravan rolon kiam ili
aldoniĝas al la radikoj.
Ĉi tiu trajto ekzistas en la kerno de la persa.
Ĝi, same kiel Esperanto, estas aglutina lingvo
(nur parte en la leksiko kaj ne en la gramatikaj
kazoj), signfante ke ĝiaj vortoj estas formataj
ĉefe per aldono de unusignifaj afiksoj. Sed
nuntempe la trajto ne estas sufiĉe uzata en la
vortfarado. Tio estas specife neglektita en
farado de novaj verboj. Ahmad Kasravi estis la
unua persono kiu konstatis tiun mankon. Li,
kiu estis forte influita de Esperanto kaj ĝia
vortfarada sistemo, klarigis pri tio en sia grava
libro “( ”زﺑﺎن ﭘﺎكLa pura lingvo) en 1933.
Bedaŭrinde multaj lingvistoj rilatigis la verkon
al lingvistika purismo kaj tute malakceptis ĝin.
Tamen, la influo de la libro en akademiaj
rondoj kaj en multaj nove-aperintaj persaj
vortoj estas evidenta. Mi pensas ke Kasravi
estas la plej miskomprenita lingvisto en la
historio de Irano. Kion li faris, estis pli ol nura
provo por purigado de la lingvo. Li klasifikis
ĉiujn afiksojn kaj montris la kapablon de la
persa, kiam ĝi regule faras verbojn el
substantivoj kaj uzas ĝiajn afiksojn senescepte;
ĝuste kiel Esperato. Li fakte menciis d-ron
Zamenhof kaj Esperanton en la antaŭparolo de

sia libro. Tiu “purigado” pri kiu li parolis estis
pli multa uzado de derivado kaj forlasado de
neregulaj esceptoj en la gramatiko. Li opiniis ,
ke la persa devas funkcii ene de iu kohera
vortfarada sistemo, kaj forlasu ĝiajn
esceptaĵojn. Tiu pura, kohera, senescepta
sistemo kiu inkluzivos ĉiujn aspektojn de la
lingvo neniam okazos en la persa; kaj mi ne
havas iluzion pri tio. Sed lia propono rilate al
vortfarado estas ege trafa; kaj nuntempe
grandaj lingvistoj kiel d-ro Mohammadreza
Bateni rekomendas simile.
Se ni volas, ke la persa estu konvena por
scienco, kaj ke ĝi reakiru sian potencon, ni
devas facile fari verbojn el substantivoj per la
sufikso ( ـﻳﺪنidan) kaj ankaŭ laŭregule lasi ĝin
krei siajn derivaĵojn. Ekzemple, kiam oni uzas
 ﻗﻄﺒﻴﺪنni devas scii ke tio estas tute ĝusta. Aŭ
kiam en la interreto adoleskantoj uzas ﺗﻠﻴﺪن
(telidan: telefoni) aŭ ( ﭼﺘﻴﺪنĉatidan: rete
babiladi) ni ne moku ilin ĉar ili bone konscias
pri la reguloj de siaj lingvo.
Por ŝanĝi la nunan staton, la bezono por
lingvoplanado forte sentiĝas. Tio estas tasko
de la registaro kiu povas multe influi la
lingvajn tendecojn per amaskomunikiloj.
Noto:

1) Ahmad Kasravi estis ankaŭ malkaŝema kritikanto
de religia superstiĉo. En 1943, li estis murdita en
la plej maljusta kaj kruela maniero fare de
religiaj fanatikuloj, dum li estis defendanta sin
en la kortumo kontraŭ falsaj akuzoj. Lastatempe
la registaro de Irano nomis unu el la ĉefaj
metroaj stacioj laŭ la nomo de lia murdinto. Li
estis unu el la unuaj iranaj Esperantistoj, kaj li
fondis la unuan Esperantan asocion en
Teherano. Li estas la unua irana lingvisto, en la
moderna senco de la vorto.
2) Aglutineco estas relativa koncepto. Ekzemple,
aglutineco de la persa estas 34%, angla 30% kaj
Esperanto 99.9%.
3) Rilate al la vorto “telefonisto”, fakte, ni havas la
vorton “( ”ﺗﻠﻔﻨﭽﻲtelefonĉi); sed “–ĉi” estas turka
sufikso kaj la kunmetaĵo ne devenas de la verbo
“”ﺗﻠﻔﻦ زدن. Kiel mi antaŭe diris, la verbo mem estas
senfrukta, kaj ne donas sian propran derivaĵon.
4) Mi uzis la jenajn fontojn:
- Lingvistikaj aspektoj de Esperanto (John Wells)
- Persa, ĉu senfrukta lingvo? (Mohammadreza
Bateni)
- La pura lingvo (Ahmad Kasravi)
Vintro 2013
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Pasado de la vivo
Verkis:
Nasrin
Ghorbani

Elpersigis:
Saeed
Nami

Ĉi-nokte mi estingis kvindektrian vivkandelon, Kandelo klara kiel horizonto kaj varma kiel suno,
Ĉi-nokte, post kelkaj jaroj, mi akiris tempon por sole esti kun mi mem, kaj rigardi al la plej
profundaj tavoloj de mia animo.
Kaj vidi ke mi estas nek printempo nek aŭtuno. Eble mi estas unua monato de la aŭtuno; tiu, kiu
ankoraŭ tenas insiste branĉojn printempajn kaj ne kredas printempan foriron.

29
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Sed mi bedaŭras, ĉar mi jam scias ke oni devas fari ĉi tiujn ŝanĝojn ĝis oni iĝos perfekta homo.
Kvankam la fruveninta vintro sidiĝis kelkajn jarojn pli frue sur miaj haroj! Sed ankoraŭ ili estas
tiel belaj.
Ĝi sidiĝis kaj rememorigas al mi pasadon de la vivo; sciigante ke mi estas ne tiel juna por esti
emociplena, kaj ne tiel maljuna por esti indiferenta pri estonto.
La vivo metis du kontraŭajn spegulojn vidalvide al mi, ke mi rigardu al la vizaĝo: jam ne plu tiom
juna, kaj blankajn harojn, kaj mi memoru aŭtunajn tagojn.
Kaj mi ŝatas ĉi tiun spegulon. Ĉiam, kiam mi retiras miajn rememorojn, mi sentas la plej
profundan bedaŭron en mia koro.
Mi kvazaŭ kutimus bedaŭri nehavaĵojn kaj ne scii la valoron de havaĵoj.
Kvazaŭ mi forgesus pasintecon, kiam mi estis deziranta edziĝi kaj plezuri la momentojn de
familia vivo.
Sed hodiaŭ mi legis duonon de mia viv-libro. El ĉi tiu hasta legado, mi ne multe kontentas.
Mi jam forgesis, ke la koloroj de miaj sopiroj ŝanĝiĝas. Mi forgesis; hodiaŭ mi rigardis al la
mondo tra la fenestro.
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Malnovaj kaj
Geviroj laŭ Zukav

Novaj

Proksimiĝantaj Psikologio kaj
Mistikismo

Zukav distingas la
“Malnovan Viron" (kvin-sensa,
protektanta, provizantoa) kaj la
“Malnovan Virinon" (kvinsensa, infanoportanta,
Artikolo surbaze de prelego far Ahmad R.
dommastrina), kiuj interligiĝas
Mamduhi en 28a de majo 2012, en Irana
en geedziĝo por plialtigi
Esperanto-Asocio (IREA), en Tehrano,
probablecojn de pluvivado kaj
komfortado, disde la
Irano
emerĝanta “Nova
(la fina parto)
Viro" (multsensa, intuicia,
emocie konscia) kaj la “Nova
Virino" (multsensa, kapabla en ĉiuj elektitaj klopodoj), kiuj interligiĝas en nova speco de rilato por
krei aŭtentan potencon kaj helpi unu la alian por kreado de aŭtenta potenco. Li nomas tian rilaton
"spirita partnereco" kaj difinas ĝin kiel "partnerecon inter egaluloj por la celo de spirita kreskado. "
Laŭ Zukav, "spirita kreskado nun postulas rilatojn inter substanco kaj profundo"1 kaj nur spiritaj
partnerecoj povas apogi ĉiujn multsensajn individuojn (ne nur parojn) en kreado de aŭtenta
potenco.

Universala Homo laŭ Zukav

Kaj fine, Zukav vidas la "Universalan Humanon" kiel la finfinan potencialon de la emerĝanta
multsensa humano – homo, kiu estas “super nacio, religio, raso, sekso, kaj ekonomia statuso;
civitano de la Universo, kies fideleco/civitaneco estas al Vivo unue kaj al ĉio alia due."

17

5-3- Esther Hicks: Abrahamoj

30

Esther Hicks (naskita Esther Weaver) estas usona inspira preleganto
kaj furoranta verkisto. Ŝi kun-verkis naŭ librojn kun sia edzo Jerry
Hicks, prezentas atelierojn pri la Leĝo de Altiro2 kaj aperis en la unua
publikado de la filmo La Sekreto. La libroj de la Hicks-oj, inkluzive de
la furoranta serio La Leĝo de Altiro, estas - laŭ Esther Hicks "tradukitaj de grupo de ne-fizikaj unuoj nomitaj Abraham". (Hicks
priskribas kion ŝi faras kiel frapetado en "senfina inteligenteco").

Instruoj de Abraham–Hicks

Esther kaj Jerry Hicks en 2007

Esther Hicks diras ke ne-fizikaj uloj nomitaj Abraham parolas tra ŝi,
kaj ke ŝiaj instruoj (referitaj kiel Abraham-Hicks-instruoj) estas bazitaj sur tiu sperto. La bazoj de la
instruo inkludas tion ke:
1- Homoj kreas siajn realaĵojn tra siaj pensoj,
2- Emocioj konstante gvidas homojn direkte al kie ili volas iri,
3- Vivo laŭsupoze estas ĝojo.
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La esenco de la instruoj de Abraham-Hicksoj ekde 1986 estis prezentita jene:
Individuoj estas fizikaj etendaĵoj de la ne-fizikaj.
Homoj estas en siaj korpoj ĉar ili elektis esti.
La bazo de vivo estas libereco; la celo de vivo estas ĝojo.
Homoj estas kreintoj; ili kreas per siaj pensoj.
Kion ajn homoj povas imagi estas ilia, por esti, por fari, aŭ por havi.
Individuoj elektas siajn kreaĵojn samkiel ili elektas siajn pensojn.
Emocioj indikas kion homoj estas kreantaj.
Vintro 2013
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La Universo adoras homojn; ĝi elscias iliajn intencojn.
Individuoj devas senstreĉiĝi en sia natura bonfarto, kaj scii ke ĉio estas bone.
Vivo ne devas esti lukto, sed procezo de permesado/lasado.
Homoj estas kreintoj de “pens-vojoj" sur iliaj unikaj "padoj de ĝojo".
Agoj kaj mono estas kromproduktoj de fokusado sur ĝojo.
Individuoj povas foriri el sia korpo sen malsano aŭ doloro.
Homoj ne povas morti; iliaj vivoj estas eternaj.

Sekreto: La Leĝo de Altiro

Granda parto de la laboro de Hicks centriĝas ĉirkaŭ la Leĝo de Altiro3, koncepto
priskribita en la fruaj 1900-aj jaroj far William Walker Atkinson (1862-1932), en lia
libro Pensa Vibrado4 aŭ la Leĝo de Altiro en la Penso-Mondo (1906).

6- Mistikismo Emiĝanta al Scienco

En tiu ĉi parto ni pritraktos 3 nuntempejn sukcesajn mistikulojn, en kies verkoj

William Walker Atkinson (1862 - 1932) estis advokato, komercisto, eldonisto, kaj verkisto,
same kiel okultisto kaj usona pioniro de la Nova Penso movado.

ĉeestas ankaŭ sciencaj aŭ fizikaj ideoj/kredoj aŭ/kaj ilia metodo por montri/pruvi siajn
starpunktojn kaj trovitaĵojn estas scienca. Estas tre interese ke ankaŭ iliaj verkoj jam tradukiĝis,
eldoniĝis kaj eĉ instruiĝas en multegaj landoj tra la mondo. Probable unu kialo malantaŭ ilia
populariĝo estas tio, ke la nuna popolo - pro sia scienca edukiĝxo - emas nur al tio, kio estas
sciencmetode ellaborita kaj prezentata.

6-1- Mikao Usui: Rejkio aŭ Energi-kuracado
31
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Mikao Usui (臼井甕男, 1865-1926, ofte Usui Mikao en la japana) estis la budhana
fondinto de formo de spirituala praktiko konata kiel Rejkio5 (霊気) en 1922,
utiligita/ata kiel komplementa terapio por la traktado de fizikaj, emociaj, kaj
mensaj malsanoj. Laŭ la surskribo sur lia memoroŝtono, d-ro Usui instruis
Rejkion al pli ol 2000 homoj dum sia vivdaŭro. Dek ses el tiuj studentoj daŭrigis
siajn trejnadojn kaj atingis la Shinpiden-nivelon, nivelo ekvivalenta al la
okcidenta tria grado, aŭ Majstro/Instruisto-nivelo.

Bazoj/Kredoj de Rejkio

Rejkio uzas teknikon ofte nomitan palma kuracado kiel formo
de komplementa kaj alternativa medicino kaj estas foje klasifikita D-ro Mikao Usui, Kreinto de Rejkio
kiel orienta medicino fare de kelkaj profesiaj korpoj. Tra la uzo de
tiu tekniko, terapiistoj postulas transdoni kuracantan energion en la formo de ki tra la
palmoj.
Rejkio-instruo asertas ke Rejkio :
 estas neelĉerpebla
 povas indukti kuracantan efikon.
Rejkiaj Terapiistoj asertas ke:
6

 kiu ajn povas akiri aliron al tiu energio per agordada procezo aranĝita

fare de Reikia Majstro.
Rejkio estas priskribita fare de ties anoj kiel:

 Holisma terapio, kiu helpas la homon resanigante fizikajn,

mensajn, emociajn kaj spiritajn malordojn.

Homaj manoj: transigantoj de
kosma energio laŭ Rejkio

La kredo estas ke la energio fluos tra la manoj de la terapiisto sur kie ajn la
manoj estas metitaj, aŭ tenitaj proksime de potenciala ricevanto.
Vintro 2013

1391 زﻣﺴﺘﺎن

Kelkaj instrumetodoj emfazas la gravecon de la intenco de la terapiisto aŭ ĉeeston en
tiu procezo, dum aliaj asertas ke la energio estas tirita per la vundo/malsano de la
ricevanto por aktivigi aŭ plifortigi la naturajn kuracajn procezojn. Plue, la kredo de Rejkio
estas tio ke la energio estas "inteligenta", signifante ke la Rejkio scias kiujn partojn/
organojn de la korpo resanigi, eĉ se la manoj de terapiisto ne estas metitaj sur/apud la
koncerna(j) korpoparto(j).
Ĉakro
Ĉakro
Ĉakro
Ĉakro
Ĉakro
Ĉakro
Ĉakro

Ĉakroj kaj meridianoj de homa korpo ludas graven rolon en energi-proceduro.

6-2- Don Miguel Ruiz: Mistikismo de Toltekoj
Don Miguel Ángel Ruiz (naskita en 1952), pli bone konata kiel Don Miguel Ruiz, estas
meksika verkisto de Nova-Epokaj spiritistaj kaj neoŝamanistaj tekstoj. Liaj instruoj estas
signife influitaj per laboroj de Carlos Castaneda.
Carlos Castaneda
Carlos Castaneda (angligita de Castañeda;
1925-1998) estis Peru-naskita amerika
antropologo kaj verkinto. Komencante kun La
Instruoj de Don Juan7 en 1968, Castaneda verkis
serion de libroj kiuj priskribas lian trejnadon en
ŝamanismo. La libroj, rakontitaj en la unua
persono, pridiras liajn travivaĵojn sub la
kuratoreco de Yaqui “Viro de Scio" nomita Don
Don Miguel Ruiz, tolteka ŝamano kaj kuraculo
Juan Matus. Liaj 12 libroj vendiĝis pli ol 8
kaj lia inspirinto/influinto Carlos Castaneda
milionojn da kopioj en 17 lingvoj.
Li fondis Cleargreen, organizaĵo kiu antaŭenigis tensegritio8, laŭdire tradicia Tolteka
reĝimo de spirite potencaj ekzercoj.
La tolteka kulturo estas antikva mezamerika kulturo, kiu regis ŝtatan centron en Tula de
Allende en la frua post-klasika periodo de mezamerika kronologio (800-1000 CE).
La posta aztekoa kulturo vidis la toltekojn kiel siajn intelektajn kaj kulturajn antaŭulojn.

La Kvar Interkonsentoj, la ĉefverko de Ruiz aperis ankaŭ en la persan9 kaj papere kaj cifere kaj voĉlege (akireblaj
ankaŭ rete).
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La Kvar Interkonsentoj
Lia plej fama kaj influa verko de Ruiz, La Kvar Interkonsentoj, estis publikigita en 1997
kaj vendiĝis ĉirkaŭ 4 milionoj da kopioj. Ĝi estis prezentita en la Oprah televidspektaklo,
kaj rekomendas personan liberecon de interkonsentoj kaj kredoj ke ni faris kun ni mem
kaj aliaj kiuj kreas limigon kaj malfeliĉon en niaj vivoj.
Kvar Interkonsentoj
La Kvar Interkonsentoj estas:
1.
Estu nepekiva/perfekta per viaj vortoj.
2.
Ne prenu ion ajn persone.
3.
Ne Supozemu ion.
4.
Ĉiam faru vian plej multan klopodon.
La Kvina Interkonsento
La filo de Don Miguel Ruiz poste publikigis daŭrigan verkon, La Kvina Interkonsento,
kiu aldonas plian interkonsenton:
La 5-a interkonsento:
Estu dubema, sed lernu aŭskulti.

33
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6-3- M.A. Taheri: Ringa Mistikismo
Mohammad Ali Taheri (1956-) fondinto de nova spirituala praktiko konata kiel RingMistikismo, kiu i.a. estas utiligata kiel komplementa terapio por la traktado de korpaj,
mensaj kaj psikaj malsanoj. La fizika korpo kaj ties resanigo/plifortigo laŭ Ringmistikismo
estas plej facila/primitiva temo. Kio plej serĉatas en tiu ĉi nova skolo de irana mistikismo
estas spirtuala transcendado de la homa spirito.
Laŭ la sistemo, kiun li desegnis, ĉiu persono
povas mastriĝi proksimume post 1 jaro, kaj
se deziranta, ekinstrui ĝin al aliaj. Por
M. A. Taheri bazigis sian
kapabliĝi kuraci sin kaj aliajn sufiĉas pasigi
skolon sur la irana antikva
mistiksimo kaj instuoj de nur la unuan klason (el la entute ok klasoj
famaj mistikuloj kiel Rumi.
plus du paralelaj klasoj nomataj Defenda
Radiado kaj Psimentologio)10, nomata en la
persa Fara-Darmani (Super-kuracado).
Ideoj de Ring-mistikismo
Laŭ la ringmistikismo, tiun ĉi mondon regas du fortoj: negativa kaj pozitiva. Homo en
ĉiu ajn momento povas esti nur en unu fazo, aŭ negative aŭ pozitiva. Kiam vi estas en la
pozitiva fazo aŭ stato, nenio negativa povas havi malbon-efikon sur vi. Ankaŭ validas la
inverso: kiam vi estas en la negativa, nenion pozitivan vi povas
absorbi.
Metafizaj fortoj povas esti utiligataj kaj per la negativa kaj per la
pozitiva flankoj/retoj. La celo de Ringmistikismo estas teni la
disĉiplojn en la pozitiva stato kiel eble plej ofte helpe de metafizikaj
fortoj pere de Ringoj al kiuj nur la disĉiploj povas konektiĝi.
Laŭ la Ring-Mistikismo, la nunan mondon konsistigas dupolusa sistemo: pozitiva kaj negativa flankoj.
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Super-kuracado
Super-kuracado (Fara-darmani en la persa) nomiĝas tiel, ĉar ringmistikistoj kredas ke
pere de medikamentoj ofte oni provas nur forigi doloron/malsanon, sed pere de Feradarmanio oni forigas la estiganton de la doloro/malsanon (ĉefe per modifado de
Mondovida filtrilo, kies klarigon vi vidos sube). Plue, ili kredas fortan interagon/interefikon
inter korpo, menso kaj psiko: bonfart(ig)o de ĉiu el ili bonfartigas aliajn du, kaj male,
malbonfart(ig) ado de …. Ili similigas tiun ĉi trion al tripeca pilko: ĉia frapo sur kiu ajn
peco, ekmovas la tutan trion (pilkon).
Ringa Mistikismo bazigas sin sur la Kosma Konscia Reto kaj pro tio nomiĝas ankaŭ
Kosma Mistikismo. Pere de simpla konektiĝo kun la Reto, oni povas utiligi kuracon kaj
plifortiĝon ĉu korpan ĉu mensan, ĉu psikan.
Kiel Ni Reagas laŭ Ring-Mistikismo
Por montri sciencan aliron de tiu ĉi nova irana mistikisma skolo, kiel ekz-o, en la suba
figuro ni vidas kiel ni homoj reagas al la sentataj okazaĵoj laŭ ringmistikismo:

La individua sinteno rilate al la travivaĵoj
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Kiel Ni Reagas laŭ Ring-Mistikismo (Scienca Aliro en Nova Irana Mistikisma Skolo)
Fonto:Taheri, M.A., Bineŝe Ensan (La Homa Mondovido), Tohfe Eldonejo, 122pp., p.14, elŝutita el: www.parsbook.org.

Kiel videblas en la figuro, la Mondovida Filtrilo ludas tre gravan rolon, kaj fakte laŭ tio
nia reago povas treege varii. Ĉia eraro en onies mondovido, povas estigi konflikton/
kontraŭaĵon en oni, kaj sekve malsanigi onin mense kaj psike (kaj sekve korpe).
Ringmistikismo asertas ke eblas ŝanĝi/modifi tiun ĉi filtrilon kaj tiel faciligi la
bonvivadon kaj transcendadon. Do ringmistikismo kredas ke tute kapablas superigi la
homajn kapablojn kaj kapacitojn, kaj fizike kaj metafizike.
Psimentologio
Tiu ĉi parto de Ringmistikismo okupigxas ĉefe pri psikaj kaj mensaj resanigado kaj
plifortigado. Laŭ tiu ĉi mistikismo ĉio estas el konscio, nome enegio kaj materialo mem
estas el konscio. Do per nura traktado de konscio (psiko kaj menso) oni povas efiki ankaŭ
materialan korpon – kio eblas per Super-kuracado. Tamen pere de psimentologio kaj ties
ringoj eblas ŝanĝi/modify ankaŭ psikajn kaj mensajn aferojn, ekz-e dormadon/sonĝadon
aŭ diversajn kutimojn kaj alkutimigxojn, i.a. al narkotaĵoj kaj fumado. Ĝenerale, homoj ofte
havigas al si ripetajn kutimojn, kaj sekve de tio, se iam ne eblas al ili ripeti tion, ili povas
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ekhavi mensajn kaj psikajn problemojn. Bonjad en la persa signifas fundamenton, kaj unu
el gxiaj signifoj en la persa estas tio, kun kio ĉiu novnaskito envenas nian mindon kaj ne
estas genetikaĵo tra gepatroj. Psimentologio asertas, ke povas modifi la bonjadon* ankaŭ.
2012a Defiado
Laŭ ringmistikismo la jaro 2012 estas kiam la du flankoj (nagativa kaj pozitiva) tre klare
defias unu la alian. La negativa, nome la Potenca aŭ Forta Mistikismo, provas ekregi la
mondon pere de perforto kaj superigi iujn relative al aliaj, dum la pozitiva, nome
Perfektema aŭ Ringa Mistikismo strebas por indukti la paceman transcendan aliron sur la
homaron, kaj tiel konduki al dezirinda unueco.
7- Konkludo
● Ju pli ni iras malantaŭen en la historion, des pli foriĝas fiziko kaj metafiziko unu de la
alia.
● En la nuna tempo ili multe proksimiĝis unu al la alia.
● Unu kialo por tio estas plivastiĝo de fiziko, dum alia kialo estas pli sci(enc)iĝo de la
metafiziko
● Samo aŭ saimilo validas ankaŭ por psikologio kaj mistikismo grandparte.
● Multaj nuntempaj sciencistoj iel kaj iom mistikiĝis.
● Muktaj mistikuloj nuntempaj pli science prezentas siajn diraĵojn/trovitaĵojn.
● Espereble per homa ekipiĝo per ambaŭ ili, progresrapido de la homo plialtiĝos
okulfrape.
Kompara Tabelo
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Fontoj: 1- Zukav, Gary (2010). Spiritual Partnership. Harper One. ISBN 978-0-06-1458502- Law of Attraction
3- Law of Attraction
4- Thought Vibration
5- Reiki, Angla elparolo: /reɪki
6- atunement
7- The Teachings of Don Juan 8- Tensegrity
9- http://novinketab.com/?GID=0FFB340425F74356BEAB3817BD8E70F9&AKH=546
10- Psik-mens-ologio, kio okupiĝas pri kuracado de psikaj kaj mensaj malsanoj.
11- http://epo.wikitrans.net/
12- http://en.wikipedia.org/
13- http://eo.wikipedia.org/
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La arĝento-reĝo

K. Sayadpour
"Fi al tiu kolesterolo! Se tiu grasaĉo ne
troviĝus multe en mia sango, mi ne devus
tiom frumatene vekiĝi kaj sporte kuri." "Pli
malbone estas tio ke mi proksimiĝas al tiu
odoraĉa loko."
Jes. Mi kurante jam atingis la lokon kie
kolektiĝas kloakoj de la kvartalo.
"Sed kion faras tiu homo?" Mi vidis
personon eltirantan kelkajn pakaĵojn el la
kloakoj, kiu ekforiris vidinte min. Estis
interese. Kio estis en tiuj pakaĵoj? La afero
ŝajnis stranga. Do mi reveninte hejmen
telefonis al la polico kaj raportis ĉion.

***
Pasis kelkaj semajnoj ĝis kiam tiu
enigmo solviĝis. Temis pri riĉulo nomata
Arĝento-reĝo. La plejmulto de la arĝentobazaro de la lando apartenis al li. Mi legis
en ĵurnalo pri lia arestiĝo. La ceteron de la
eventoj mi rakontas laŭ lia intervjuo:
"Mi diplomiĝis antaŭ kelkaj jaroj pri
biologio sed kiel aliaj samuloj mi ne trovis
taŭgan laboron. Ekde miaj studjaroj mi
sciis ke la besta retino ensorbas arĝenton
por siaj funkcioj. Ankaŭ mi sciis ke la homa
feko enhavas malmultan kvanton da
arĝento. Do, mi metis kat-kadavron en
duon-tralasiva pakaĵo kaj metis ĝin en la
kloako de mia hejmo. Post dek tagoj mi
prenis ĝin kaj mirinde mi trovis du arĝento
-globojn en la pakaĵo. Ja tio funkciis. Do
mi daŭrigis la aferon. Unue pli da katoj en
mia-hejma kloako, poste en pli grandaj
kloakoj kaj pli da bestoj, kaj tiel plu ĝis
kiam mi sukcesis kolekti tiom multe da
arĝento."
Tiel, simpla biologo fariĝis Arĝento-

reĝo. Li vere kreis imperion konsistantan el
multaj personoj: ĉasistoj kiuj mortigis
vagabondajn hundojn, katojn kaj musojn;
tiuj kiuj metis la kadavrojn en la kloakoj kaj
poste prenis ilin; kaj tiuj kiuj ekstrakis
arĝenton. La afero daŭris ĝis kiam leviĝis
suspektoj. La oficistoj en la buroo pri
vagabondaj bestoj ĉe la urbodomo miris
pri granda malkresko en la nombro de tiaj
bestoj. Ankaŭ aliaj arĝento-komercistoj
miris de kie Arĝento-reĝo provizas sin per
tiom granda kvanto da arĝento. Li nek
havis minejon nek importis la mineralon. Ili
raportis tion al la polico. Mia raporto
ankaŭ kontribuis al la sukcesa solvo de la
afero.
***
La juĝado pri lia proceso daŭris longe
pro la komplika kaj ne-ordinara kazo kaj
abundo de la personoj kaj instancoj kiuj iel
rilatis al la afero. Mi pensas, ke li subaĉetis
multajn personojn pro tio ke la fina decido
estu favora al li. Jen la fina juĝo pri li:
1- La akuzito estas kulpa pro ne registrigi
sian malkovron.
2- La akuzito estas kulpa pro kaŝa uzado
de la kloakaĵoj, kiuj apartenas al la
urbodomo.
3- La akuzito estas kulpa pro senpermesa
ĉasado en la urbo.
4- Oni admiras la akuziton pro liaj utila
malkovro kaj helpo redukti la nombron de
vagabondaj bestoj.
La akuzito devas pagi 4 milionoj da dolaro
al la ŝtata kaso kaj registrigi sian
malkovron. Aldone, la kloakaĵoj apartenas
al la urbodomo kaj por utiligi ilin kiel ajn
oni devas akiri permeson.
Arĝento-reĝo revenis al sia regno sed ĉifoje tute leĝe. Li pagis la pun-monon kaj
registrigis sian malkovron kaj tenis la
rajton por ties ununura uzo ĉe si mem.
Nun li pagas multe por uzi kloakaĵojn al
la urbodomo sed ankoraŭ restas sufiĉe
multa kvanto por li mem. Oni respektas lin
multe ĉar la urbodomo uzas almenaŭ
procenton da liaj pagoj por plibonigi la
aspektojn de la urbo. Aliflanke oni apenaŭ
povas trovi malutilajn bestojn kiel
vagabondajn hundojn, katojn kaj musojn
sur la stratoj.
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Kultura sezon-revuo en la persa kaj Esperanto N-ro: 4, Dua serio, Vintro 2013

Pri persa skribarto

Centjara Jubileo de Tibor Sekelj
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Tagaj novaĵoj voĉe kaj rete

Zamenhoftago la plej intima

Proksimiĝantaj Psikologio kaj Mistikismo
Vintro 2012

