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Floroj
el
“La Florejo
de Sadi”

گلهایی
از “گلستان
”سعدی

Tradukis:
Keyhan Sayadpour

:ترجمه به اسپرانتو
کیهان صیادپور

Por ĉi-numero mi elektis du poem-rakontojn el la dua
ĉapitro de "La Florejo" por vi. Flaru ilin kun ĝojo!
Donis ŝercema maljunul' en Bagdad'
l' filinon al metiist' pri ŝufarad'.
La krueledzo mordis ŝian vangon
kaj tiel li fluigis ŝian sangon.
Matene sian patron vizitis l' in'.
Li iris al bofil' kaj demandis lin:
"Ho fiul'! Kia estas via dento?
La mordito estas haŭt', ne cemento."
Ŝerce mi ne diris tiun rakonton,
Lasu bagatelon, prenu l' restonton!
Se en iu fiksiĝas fihumuro,
Nur mort' forigas de lia naturo.

پیرمردی لطیف در بغداد
دخترک را به کفش دوزی داد
مردک سنگدل چنان بگزید
لب دختر که خون ازو بچکید
بامدادان پدر چنان دیدش
پیش داماد رفت و پرسیدش
 این چه دندانست؟،کای فرومایه
چندخایی لبش؟ نه انبان است
بمزاحمت نگفتم این گفتار
هزل بگذار و جد ازو بردار
خوی بد در طبیعتی که نشست
ندهد جز بوقت مرگ از دست
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Floroj
el
“La Florejo
de Sadi”

گلهایی
از “گلستان
”سعدی

Tradukis:
Keyhan Sayadpour

:ترجمه به اسپرانتو
کیهان صیادپور

Mi vidis bukedojn da viol’
kreskintajn sur verda herb-kupol’.
Mi diris: “Kial herb’ mizera
sidas apud flor’ primavera?”
Plore la herb’ diris:”Silentu!
Noblul’ aliajn ne turmentu!
Sen kolor’, bonodor’, aŭ solen’
sed ja herbo de Lia ĝarden’,
Fakte mi estas kreit’ Dia,
kreskinta per favorar’ Lia.
Se mi estas kun aŭ sen arto,
Pro li mi estas en bonfarto.
Kvankam mi estas herb’ mizera,
Kaj por Li, nenion-ofera,
Li scias bezonojn de l’ sklavo,
Sklavo sen rimedo, sen havo.
Mastroj kiuj sklavojn havigas
maljunajn sklavojn ekssklavigas.
Ho! Kreinto de ĉiu merit’!
Pardonon petas via kreit’.
Al obe-Kaabo promenu
Ho Sadi! Dian pordon prenu!
Hontindas turni kapon sian,
De tiu pord’, serĉi alian.”

ديدم گل تازه چند دسته
برگنبدی از گياه رسته
 چه بود گياه ناچيز: گفتم
تا در صف گل نشيند او نيز ؟
 خاموش: بگريست گياه و گفت
صحبت نکند کرم فراموش
گر نيست جمال و رنگ و بويم
آخر نه گياه باغ اويم
من بنده حضرت كريمم
پرورده نعمت قديمم
گر بى هنرم و گر هنرمند
لطف است اميدم از خداوند
با آنكه بضاعتى ندارم
سرمايه طاعتى ندارم
او چاره كار بنده داند
چون هيچ وسيلتش نماند
رسم است كه مالكان تحرير
آزاد كنند بنده پير
اى بار خداى عالم آراى
بر بنده پير خود ببخشاى
سعدى ره كعبه رضا گير
اى مرد خدا ! در خدا گير
بدبخت كسى كه سر بتابد
 كه درى دگر بيابد،زين در
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ﻳﻮﺁﺧﻴﻢ

ﻣﺎﺭﻛﻮﺍﻝ
ﻣﺎﻧﻞ
ﻭﻳﻦﻳﺎﻟﺲ

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍ
ﻗﺴﻤﺖ15 :
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ :ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ

اسپرانتو در کولهبار سفر
طوفانهاي شني شمالي

دور دنیا در  79روز

روز سي و يكم
وئيچي خستگيناپذير است .او سعي ميكند تا
بناهاي ديدني شهر را در مدت زمان كوتاهي به ما نشان دهد.
امروز صبح زود ديدار از بگودا (معبد چيني) و موزه شهر را
تدارك ميبيند و ما بالفاصله بايد به دنبال تهيه بليط باشيم
و حدود دو ساعت از صبح را بچالنيم .او را متقاعد ميكنيم،
كه بهتر است اول بليط را بگيريم ،اما از طرفي چون او را
ديگر ميشناسيم براي اينكه تجربه ديروز تكرار نشود ميرويم
صبحانه بخوريم.
در راه نگاهي به روزنامهها مياندازيم ببينيم آيا
مصاحبه ما و عكسمان جلوي برج ناقوس چاپ شده است يا نه،
كه ميبينيم بله يك چهارم صفحه را پر كردهايم و دختر جوان
روزنامهفروش از اينكه ميبيند همهي روزنامهها را خريديم
شگفتزده ميشود.
6

دوشيزه زائوپينگ در اداره جهانگردي منتظر ماست.

امروز شادتر از ديروز به نظر ميرسد .او گيسواني بلند و مشكي
دارد .دندانهايش كمي برجسته با گونههاي نسبتا گرد و ابروان
ليليپوتي تازه تاتو كرده و چشمان سياهي كه از ميان شكاف
پلكهايش تقريبا به خاطر خواب صبحگاهي خمار است نصفه
مورا بازي انگشت شماري
در چين مردم خيلي مورا بازي ميكنند .در جنوب كاتالونيا
و شمال والنسيا نيز همينطور است .آنجا پرفسورهاي واقعي
را ميتوان پيدا كرد كه با سـرعت فراوان قادر بـه شمارش
و محاسبه هستند .بازي از نشان دادن اعداد با انگشتان يك
دست شروع ميشود كه در آخر بايــد طرف مقابل جمع
آنها را بگويد و معموال بين دو نفر انجام مـيشـود .در
چيــن هم كمابيش همينگونه است و به آن بازي “ 1تا
 ”10ميگويند .غالب اوقات دور يك ميز جمع ميشوند و با
صداي بلند حرف ميزنند و فرصتي هم براي يك نوشيدني
پيدا ميشود.

ديده ميشوند .او جـوان و بسيـار زيباسـت و امـروز زيباتر چون
بليطهاي ما نزد اوست.
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وئيچي براي دوشيزه زائوپينگ در مورد سفر ما
	 
توضيح ميدهد و ما با گستاخي روزنامه را به او نشان ميدهيم
تا خيال نكند كه سفر ما يك مسافرت ساده و معمولي توريستي
است .او روزنامه را برميگرداند و شروع به خواندن خبري
ميكند كه در آن راجع به روباتي كه ديروز وارد اهرام ثالثه
مصر شده و آنجا چيزي پيدا نكرده نوشته است .او از خواندن
روزنامه مجاني كلي مستفيض ميشود.
از استانبول به اين طرف جهانگرد غربي زيادي نديده
بوديم اما حاال اينجا به همراه تعداد بسياري از آنها از موزه
تاريخ با ساختماني مدرن بازديد ميكنيم .آنجـا اشيايي از
دوران نوسنگي تا زمـان فعلي وجود دارد كـه توضيحاتي
برايمان ميدهند .راهنماي موزه به ترتيب تاريخ خيلي خوب
به زبان انگليسي و چيني درباره اشيا توضيح ميدهد .سپس
به سمت معبد دايان ميرويم كه يكي از زيباترين معابد بودايي
در چين است .وئي كامال حق داشت چون پيش از رفتنمان
حيف بود اگر از اينجا بازديد نميكرديم .از مكانهاي قطعا
ديدني است .ناهار ميخوريم ،غذايمان برنج سياه است و به
ما اطمينان ميدهند كه از سر جاليز آورده شده و برنج كامل
(سبوسدار) است .تعدادي بذر آن را ميگيريم تا در شاليزارهاي
خودمان در منطقه بكاريم.
با همه خداحافظي ميكنيم تا به زندگي ناشاد
حلزوني خودمان در حالي كه خانه و زندگي را بر پشت خود
داريم بازگرديم .امروز قطاري كه به چونكينگ ميرود  5ساعت
تاخير دارد و به جاي  7بعدازظهر نيمهشب حركت خواهد كرد،
البته اگر اتفاق جديدي رخ ندهد .اين قطار از ارومچي ميآيد و
طوفانهاي شن آنجا ريل قطار را پوشانده است.

خود تشريف ميآورند .مادر و دختر سوارند و پدر گاري سهچرخه
را ميكشد .دو تا ميز تاشــــو و يك چهارپايه كوتاه و يك
منقل صنعتي با سبد ذغال روشن توي آن ،ديگ خوراكپزي
و مقداري بُرش سبزيدار چندتا ظرف از انــواع سبزيجات و
مقداري گوشت خرد كرده .در عرض بيست دقيقه وسط خيابان
يك رستـوران برپـا ميكنند .با تـعجب به سـهچرخـه نـگاه
ميكنيم و باوركردني نيست كه هر چيزي براي خودش جايي
دارد .روح تجارت و از خودگذشتگي چينيها قابل تمجيد است.
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وئيچي مراقب است ،سوال ميكند ،نگاه ميكند .براي
شامخوردن ما را راهنمايـي ميكند .مـيـوه و آب ميخرد
و دنبال راحتترين جا براي ما ميگردد .در مدتي كه داريم
انتظار ميكشيم او با جواني صحبت ميكند تا وي به ما در
مسير كمك كند و پس از رسيدن به مقصد به او تلفني خبر
دهد ،در عين حال ما هم چيزي را فراموش نكنيم .وئي موجود
شگفتانگيزي است و ما به او خيلي بدهكاريم.
حاال ديگر ميدانيم كـه سوار قطاري با بليط بدون
شماره ميشويم و اين خـود ماجرايي است ،هـرچند بـه ياري
اين جوان همراهمان با خوشاقبالي  18ساعت طول سفر را روي
تختهاي راحتي خواهيم گذراند .حاال ديگر فكر راحت است و
همهچيز مهياست ،ميل به خواب پيدا ميكنيم و ميماند كه
چشمها را ببنديم و منتظر روز جديد باشيم.

چونكينگ شهر مهآلود
روز سيو دوم

منتظريم و اطراف ايستگاه قدم مي زنيم .دكههاي
بسياري را ميبينيم.
در شيان ظاهرا نبوغ
يك داد و ستد موفق
است .پانلهاي تبليغاتي
تصوير جواني موفق را
به سبك و سياق غربي
به نمايش گذاشتهاند.
آدمهاي بسياري خسته
منتظرند يا وسط ميدان
روي زمين خوابيدهاند.
ساعت مقرر فرا ميرسد
براي
چي؟
براي
دكههاي موقتي خياباني.
عصرانه در چونكينگ
خانوادهاي با سهچرخه
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ميان تاريكي توي تونلها ،كه گاهي بيانتها بهنظر
ميرسد ،ناگهان چشمت
به كوههــايي سبز و
بزرگ با صخرههاي
خاكستري و شاليزارهايي
كه پرده زرد و
اخراييرنگ محصوالتش
بهزودي درو شدن خود
را اعالم ميكنند زمينه
سبز جاري را ميشكند.
در حاشيه رود باركاسها
(كرجي بزرگ .م) هر
كدام به سمتي روانه
ميشوند بعضيها هم به
دنبال يكديگر ميروند و
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اولين مه صبحگاهي در آنها منعكس ميشود .كوهها جانشين
استپها و صحراها ميشوند ،سبزيجات و رودها به جاي شترها،
غازها جاي شن و قايقها جاي مادهگاوها را ميگيرند .بهطور
مشخص وارد چين جديدي ميشويم.
حامي جوان ما از سمت ديگر قطار به سمت ما ميآيد
تا حال و احوال ما را بپرسد و موقعي كه به مقصد برسيم در
خروجي را به ما نشان دهد .خوشبختانه از  5ساعت تاخير 3
ساعت آن جبران ميشود.
دم در ايستگاه گو  Guو زاعو  Zhaoمنتظر ما
هستند .زاعو ماشين دارد و اين به ما در صرفهجويي در هزينه
تاكسي و اتوبوس و در اصل زمان كمك ميكند .هتل ارزاني
براي شب به ما معرفي ميكنند كه قيمت آن شبي  3يورو است
اما فاقد حداقل امكانات است .هتل ديگري را نشان ميدهند4 ،
ستاره و لوكس ولي شبي  30يورو .توي روستاي ما ميگويند:
“با حساب و اندازه موفقيت حاصل ميشود” .خب ،آخرسر
هتل گرانتر را انتخاب ميكنيم چون حداقل ميتوانيم خوب
استراحت كنيم.
براي امروز عصر يوآن آئيلين از ما دعوت ميكند.
او معاون انجمن محلي اسپرانتو و رئيس مجتمع تجاري و
مالك يك هتل است كه آنجا شام ميخوريم .هتل يودو در
ناحيه تجاري ـ اداري معروف است چون با آن  29طبقهاش
مرتفعترين هتل شهر محسوب ميشود .امروز ما سيستم غذايي
جديدي را كشف ميكنيم .اين رستوران همچون سلفسرويس
عمل ميكند و مواد خام و نپختهاي را در دوتا ظرف وسط ميز
با سيستم مشتعل گازي ميپزند .ظرفــي بزرگ ،گـرد ،حـاوي
روغـن ،عصاره گوشت و سبزيجات و ادويه و چاشنيهاي تند؛
فقط و فقط عصاره .اين توليدات همهشان يه جوري سوپهاي
صافكرده است و بسيار متنوع هم هستند و ميان مارماهيها،
دو تكه گوشت ماهي ،خون غاز ،سيرابشيردان گاو ،قـارچ،
سبـزيجـات و غيره ميتواني پيدا كني و همهچيز به اندازههاي
سدي عظيم و جديد بر روي رودخانه يانگزي
بزرگترين درياچهي مصنوعي در دنيا
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سد ساندو اوپينگ ،رودخانه يانگزي يا  3گلوگاه،
بزرگترين و يكي از گرانترينها در دنيا است .اين سد 175
متر آب را در مسافتي  5كيلومتري در پشت خود ذخيره
ميكند و در  600كيلومتر مربع گسترده شده است .درياچه
به چونكينگ خواهد رسيد .راجع به پيامدهاي اكولوژيكي كه
ايجاد ميكند چيزي نميدانند ،اما بــراي دولت احداث آن
بسيار منطقي بوده است ،زيرا از طرفي جلوي سيالبهاي
وحشتناك در انتهاي رود را خواهد گرفت ،و از جانب ديگر

مركز انرژي آبي بسيار پرقدرتي را به كار مياندازد و انرژي
برق بـدون ايجاد آلودگي در محيط زيست توليد ميشود.
به غير از آن اين سد به رشـد و توسعـه مناطـق داخلي كه
فاقد آب هستند و به شكل انبوه به سواحل صنعتي مهاجرت
ميكنند كمك مينمايد.
قابل پيشبيني اسـت ،كـه در آخـر سـال  2003آبها باال
خواهند آمـد ،عليرغـم آنكـه نتيجهي نهايي در پايان سال
 2009به وقوع ميپيوندد و آن هم وقتي است ،كه  175متر
ضرب در  600كيلومتر بخش بزرگــي از رود آبي را پر
ميكند و كامال شكل آن را تغيير خواهد داد.
كوچك تكهتكه شده كه بايد با چوبهاي غذاخوري آنها را
بلع نمود .طبق معمول اينجا گوشت قرمز خيلي كم و برنج
اصال موجود نيست .مگر آنكه مثل نان بخواهي جداگانه آن را
سفارش دهي.
داريم شام ميخوريم كه ناگهان موزيكي اسپانياييزبان به
صدا درميآيد ،كه برايمان آشنا نيست .ميگويند كه يكي از
معروفترين آثار اسپانيايي است كه راجع به يك زن زيباي
اسپانيايي است و از ما خواهش ميكنند كه آواز بخوانيم و ما كه
عادت به اينكارها نداريم با صداي بلند شروع به خواندن ترانهاي
ديگر ميكنيم چـه فرقـــي ميكند آنها كـه نميدانستند و
خالصه برايمان كف زدند .بله مثل اينكه موفق شديم .اين يكي
از امتيازهاي ندانستن و بلد نبودن زبان است.
در پايان شام رياست هتل نزد ما ميآيد و ما را
به نوشيدن چاي در آخرين طبقه هتل يعني باالترين طبقه
دعوت ميكند .از او تشكر ميكنيم ،و بدون دوش ،با دمپايي
و لباسهاي كثيف از سفر دو روز قبل ،باال ميرويم .اينهم ما
در حال نوشيدن چاي در باالترين طبقهي يكي از لوكسترين
هتلهاي شهر .وقتي مينشيني اولين احساسي كه داري اثر پس
از نوشيدن آبجو است چون اين طبقه دوار است و ميچرخد ،اما
در حقيقت آن به دور محور خود ميگردد و تمام جهات شهر
چونكينگ را در شب به معرض نمايش ميگذارد.

تنهايي بهتر ...
روز سي و سوم
امروز ناحيه مانهاتان چونكينگ مهآلود از خواب
برميخيزد ،وقتي اينجا در زمستان خورشيد نورافشانيكند
سگها صدايشان درميآيد و زوزه ميكشند چون چنين چيزي
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بسيار نادر است .به آن شهر مهآلود هم ميگويند .در زمان
جنگ با ژاپنيها دستههاي كوچك چيني به اينجا پناهنده
ميشدند ،زيرا مه مانع ديد هواپيماهاي دشمن ميشد و بمباران
امكانپذير نبود.
امروز ما در اين هتل 30يورويي صبحانهاي عالي
كه تلفيقي از صبحانهي چينــي و اروپايـي است مـيخوريم.
بهسمت تخممرغ نيمرو ميدويم ،كالباس نيمهچرب و نان نرم،
اوه! فوقالعاده است .هنر آشپزي چيني بسيار خوب و باارزش
هتل يودو ()Yudu
اين هتل احتماال بهترين هتل شهر است ،و شايسته است آن
را مورد توجه قرار داد .درست در مركز ناحيه اقتصادي شهر
واقع شده است.
با آن  29طبقهاش امكان ديدن پانوراماي شهر را ميدهد
كه در عين حال ميتوان با اقامت در آن به همه خدمات و
امكانات و واحدهاي كاري نزديك بود.
طبقه  29در مدت  90دقيقه دايرهوار گــردش ميكند و
اينجــوري آدم مـيتواند در حال نوشيدن چاي يا خوردن
صبحانه دور و برش را از تمام زوايا ببيند.
قيمتها اصال گران نيست .كافي است كه فقط فراموش
نكني كه صبحانهخوردن در طبقه  29شامل شبنشيني هم
ميشود و رقم بااليي بايد پرداخت كرد.

كه مثل تاكسي خيلي كاربرد دارد .اين وسيله خيلي بدرد بخور
بهنظر ميآيد ،چون راحت عبور ميكند و در هر جاييكه پيدا
كند پارك ميشود .گو خيلي با تعرض و تعدي ،مردانه ،چنانكه
در اين سرزمين معمول است رانندگي ميكند .از سمت راسـت
ماشينها سبقت ميگيرد و اگر راهش را سد كنند ،آنقدر بوق
ميزند تا بگذارند او رد شود ،و داخل هر خطي از مسير ميشود،
جاهايي كه شايد دوچرخه هم نتواند برود.
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در آخــر ،بازديد از ساختماني كوهستاني كه قطعا
توريستي بوده و به شكل گيالس شامپاين ميباشد نصيبمـان
ميشود .آنجا پانوراماي شب شهر به همراه رود ،نورها،
ساختمانها ،كشتيهاي پرچمدار و نـورافكنهـاي مزاحـم
ديسكوتكهايي كه وجود خود را به مردم اعالم ميدارند خود را
به ما مينماياند .پس از خوردن شام در رستوراني كرهاي آنهم
براي تغيير ذائقه كــه ديگر فكر نميكنيم تا وقتي در چين
هستيم تكرار شود ،گو ما را جلوي هتلمان ميگذارد .خسته
هستيم ،ولـي كارهاي زيادي بايد انجام دهيم.
صداي ضربهاي به در شنيده ميشود .باز ميكنيم و
دختران جواني جلوي در آمدهاند تا شب احساس تنهايي نكنيم.
مثل اينكه مدير هتل خيلي ميخواهد ما را لوس كند؛ ممكن
است از ما خوشش آمده كه اينقدر به ما لطف ميكند .اين
هم از مزاياي دانستن اسپرانتو! آنها را راهي كرده و ميگوييم
كه همهچيز مرتب است و ما بايد حاال حاالها با كامپيوتر كار
كنيم .حالشان گرفته ميشود و از بيعالقگي ما تعجب ميكنند.
بفرماييد يكي از اتفاقات نادر در زندگي همين است كه آدم به
اجبار دلش بخواهد تنها باشد ،ا ِي وقايعنويسي لعنتي!

است ،ولي حس چشايي و بويايي در تاريخ حيات بشر قويا دو
حس جاري هستند ،و مــا ديگر بـه مقداري غــذاي غـربـي
نيـاز داشتيم .پيشخدمت كه چشمش به ما افتاد بالفاصله
وسايل غذاخوري جداگانهاي را برايمان ميآورد و يك ميز غربي
ميچيند .اما ما سعي ميكنيم بهوسيلهي چوب و با زرنگي
تخممرغ و كالباس را بخوريم هرچند هنوز هم چندان مسلط
نيستيم.
امروز هتل را عوض خواهيم كرد و به همان جايي
	 
ميرويم كه روز قبل آنجا بوديم و شب را سپري كرديم .از
توجهات آنها سپاسگزاريم و در ضمن قيمتاش ارزانتر است.
فعال در طبقه  25اتاقي ميگيريم كه راضيمان ميكند ،چون
كمي ناجور است كه در طبقه 29ام مهمان شويم اما در طبقه
سوم بخوابيم.
گو يك كاميونت دارد ،كم طول و عرض است ولي
 7نفر ميتوانند سوارش شوند .از اتومبيلي داريم حرف ميزنيم
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اسناد اسپرانتو

Historia Dokumento

زبان فوق ملی ،علمی ،و جهانی اسپرانتو در سرنسخههای دوزبانه پزشکان آیندهگرای اراک  -مرکز استان مرکزی -
پهلو به پهلوی زبان فارسی به چشم میخورد.
این گزارش در بهمن ماه سال  1364تهیه شده است .در توضیح این سند که به زبان اسپرانتو در باالی آن آمده،
شرح مطلب به این گونه ذکر شده است:
شهر اراک ،در  288کیلومتری جنوب غربی تهران ،با حدود  300000نفر جمعیت ،و  150پزشک ،مرکز استان
مرکزی ایران است .بنا به توصیه انجمن پزشکی اراک و شاید برای نخستین بار در جهان ،تاکنون بیش از یک سوم
پزشکان متخصص اراک ،به طور داوطلبانه این توصیه را پذیرفته و برگه نسخههای خود را بصورت یکشکل و دوزبانه،
فارسی و اسپرانتو ،چاپ نمودند .روند ملحق شدن به این حرکت ،همچنان ادامه دارد .موتور اصلی این فعالیت ،دکتر
محمود سینا ،پزشک متخصص  40ساله ،و دبیرکل انجمن پزشکی اراک بوده است.
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”درباره ترجمه کتاب “حجاب سکوت
pri publikiĝo de persa tradukaĵo de
Esperanta libro helpe de interreto
Pers-lingva traduko de libro “ Le voile du silence” ĉe adreso:
issuu.com/nazisolat/doc estas atinglegebla.
( Henri Castiau), Le voile du Silence , Djura, Franclingve, Tradukite el Esperanto
(Vualo de Silento) al Farsi pere de Nazi (Fatemeh) Solat
 ویرایش اختر اعتمادی، از زبان اسپرانتو به فارسی، ترجمه نازی صولت،حجاب سکوت

Originala libro en franca lingvo publikiĝis en 1990 kaj poste ĝi
esperantiĝis pere de Henri Castiau.
La libro rakontas vivon de Algeria virino, nome Ĝura, kiu luktas
kun sia familio, socio por vivi laŭ sia deziro. Ŝi pere de sia kanto
deziras allogi atenton de aliaj popoloj al sia celo kaj vojo.
Persan tradukon faris s-ino Nazi Solat kaj s-ino Achtar Etemadi
redaktis tradukaĵon.
: در آدرس اینترنتیLe voile du silence ترجمه فارسی کتاب
issuu.com/nazisolat/docs
 به چاپ رسید و سپس به1990  این کتاب به زبان فرانسوی و در سال.قابل دستیابی است
. به زبان اسپرانتو ترجمه شدHenri Castiau وسیله
 بیانگر سرگذشت "جورا" زنی الجزایری است که برای رسیدن به خواسته هایش با،کتاب
خانواده و جامعه سنتی خود به مبارزه دست میزند و با هنر خواندن قصد دارد پیام خود را
.به گوش دیگران برساند
 خانم،ترجمه از اسپرانتو به فارسی به وسیله خانم فاطمه صولت انجام شده و ویراستار آن
.اختر اعتمادی است
11
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در سيستم عامل اندرويد ،از نسخه  4.4به باال،
صفحه كليد اسپرانتو بطور پيشفرض و بدون نياز
به نصب نرمافزار جداگانه ،در دسترس همگان قرار
گرفته است .در واقع ،اسپرانتو نيز اكنون يكي از
زبانهاي قابل انتخاب در صفحه تنظيمات گوشي
ها و تبلتهاي اندرويدي ميباشد.

به راحتي پيامها و نوشتههاي خود را با حروف
كالهكدار اسپرانتو تايپ مينمايد.
آقاي مقدسي درباره محصولي كه تهيه كرده است
ميگويد" :در تبلتي كه بنده خريداري كردم ،سه
عدد صفحه كليد گذاشتهام :فارسي ،اسپرانتو و
ال قب ً
انگليسي .جالب اينكه مث ً
ال
به جاي حرف  ĉميبايست
حروف  cxرا ميزديم ،ولي در
اين تبلت ،همان حرف  ĉزده ميشود".

بر خالف سيستمهاي
عامل صفحه کلید اسپرانتو در اندروید 4
 iPhoneو  ،iPadسيستم
اندرويد از همان ابتداي عرضهاش امكان تايپ آسان به همه
زبانها در همه برنامهها را فراهم آورده بود .در مورد اسپرانتو،
تاكنون اين كار با نصب يك صفحه كليد جانبي كه از حروف
اسپرانتو پشتيباني نمايد ،امكانپذير ميشد؛ وليكن
اكنون ديگر حتي نيازي به نصب صفحه كليد جداگانه
هم نيست.
عباداله مقدسي ،يكي از عالقهمندان پرشور اسپرانتو
در ايران ،كه از مدتها قبل و با اعالم اولين اخبار درباره
گنجاندن اسپرانتو در سيستم عامل اندرويد ،به شدت
پيگير يافتن تبلت يا گوشي داراي سيستم عامل مذكور
با امكان تايپ اسپرانتو بود ،اخيرا ً باالخره به خواسته
خود دست يافته و با خريد يك تبلت Lenovo
مدل  HV 3500-Aبا سيستم عامل اندرويد 4.4.2

بیاد میآورم اواخر سال
 1392یعنی اسفند ماه بود
که من به اتفاق همسر و
دخترم سفری به استانبول
داشتیم .در آنجا با آقای
مورات و یک اسپرانتیست
چینی مالقات کردیم.
ما قبل از فرا رسیدن نوروز
 93به ایران برگشتیم تا خود
را برای شرکت در اولین
کنگره اسپرانتو در تهران
آماده سازیم.
ما در روزهای اول سال
نو در کنگره اسپرانتو شرکت
کردیم و آنجا بود که با
پروفسور سو گیلسو (یکی از اسپرانتیستهای مشهور دنیای
اسپرانتو) و پروفسور لی جونگ کی آشنا شدم.
پس از مدتی پروفسور سو خاطرات خود را با عکسهایی از
سفرش از ترکیه و ایران و شرکتش در کنگره اسپرانتوی
ایران در فضای مجازی اسپرانتو انتشار داد.
نکته جالب توجه اینکه پروفسور سو و همسرش در فرودگاه

الزم به توضيح است كه صفحه كليد اسپرانتو از نسخه 4.2
سيستم عامل اندرويد به طور مستقيم قابل اضافه شدن است،
ولي اين امر تنها براي گوشيها و يا تبلتهايي صادق
است كه سازنده آن از صفحه كليد استاندارد گوگل
به عنوان صفحه كليد پيشفرض استفاده كرده باشد.
برخي از شركتهاي سازنده ،صفحه كليدهاي ديگري را
به عنوان پيشفرض به روي سيستم خود نصب و ارائه
ميكنند كه در چنين حالتي بايستي شخصا صفحه
كليد مناسب براي تايپ به اسپرانتو را نصب نمود .از
جمله صفحه كليدهايي كه قابليت انتخاب اسپرانتو را
در اختيار قرار ميدهند Multiling ،و Jelly Bean
هستند.

تهران هنگام ورود به ایران،
درست کنار من و خانوادهام
ایستاده بودند و بدون اینکه
یکدیگر را بشناسیم و اطالعی
از کنگره مشترکمان داشته
باشیم ایشان عکسی به
عنوان خاطرات سفر از
فرودگاه بینالمللی امام
خمینی گرفتند که ما در
وسط آن عکس بودیم .وقتی
عکسهای پروفسور سو را
میدیدم با تعجب متوجه
تصویر خودم و خانوادهام در
بین عکسهای ایشان شدم.
این اتفاق جالب را به فال
نیک میگیرم .چون مقاله ام نیز در کنگره جزء مقاالت
برتر شناخته شد .و همه اینها برای من یک خاطره فراموش
نشدنی ساخت .به امید کنگره دوم اسپرانتو در ایران.
فرشیده عربشاهی Esperanto12@yahoo.com

یک اتفاق جالب ،خاطرهای ماندگار
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،سئول
ميزبان يكصد و دومين كنگره جهاني اسپرانتو
پیام مسئول آسیایی انجمن جهانی اسپرانتو به مناسبت انتخاب سئول به
عنوان میزبان یکصد و دومین کنگره جهانی اسپرانتو
Mesaĝo de Lee Jungkee okaze de la elektiĝo
de Seulo kiel la gastiganta urbo por la 102-a
UK

Karaj aziaj esperantistoj,
En la 24-a de aprilo, 2015, la estraro de UEA
findecidis kaj publikigis, ke la 102-a UK en la
jaro 2017 okazos en Seulo, Koreio. Kiel unu el
koreaj esperantistoj mi kore dankas vin, kiuj
varme subtenis la okazigon de la 102-a UK en
Seulo.
Kompreneble, Korea Esperanto-Asocio faros
plejon por sukcesigi la kongreson kunlabore
kun aziaj esperantistoj.
Jen estas mia propono por sukcesigi la
kongreson.
Sub la slogano 'Ni iru al Seulo en la jaro 2017!',
bv. vi komenci Esperanto-kurson por civitanoj,
kiuj ankoraŭ ne konas Esperanton. Laŭ mia
sperto, oni povos ellerni Esperanton tra 26
monata leciono kaj povos sufiĉe esprimi sin en
Esperanto. Mi antaŭvidas, ke korea registaro
relative facile donos vizon al la kongresoaliĝintoj.
Se aziaj esperantistoj kun konkreta celo kaj
plano komencos kursi Esperanton de junio
kurantjare laŭlande, laŭregione kaj laŭlerneje,
mi ne dubas, ke la Seula UK certe sukcesos
nombre kaj enhave. Aliflanke la Seula UK
povus esti tre bona ŝanco
progresigi azian movadon kaj
plifirmigi sian solidarecon
inter aziaj esperantistoj.
Mi estas preta respondi je
viaj demandoj aŭ konsiloj
por sukcesa Seula UK tra
Yahoo-retgrupo, fejsbuko aŭ
retletere.
Esperante vian reagon kaj
kunlaboron, mi kore salutas al
vi, ĉiuj.
13 Samideane via, LEE Jungkee

 ميزبان يكصد و دومين كنگره، پايتخت كره جنوبي،سئول
 ميالدي) خواهد2017( 1396 جهاني اسپرانتو در سال
 مديران سازمان جهاني اسپرانتو مدتي طوالني به بحث.بود
 دو نامزد برگزاري،نشستند تا بين سئول كره و مونترال كانادا
 اين بحث. يكي را انتخاب نمايند،صدودومين كنگره جهاني
حتي به صورت غيرمنتظرهاي طوالني شد چرا كه هر دو
ً نامزد كام
ال آمادگي داشتند و مدارك الزمه را به بهترين
 هر دو آنها همچنين شرايط.وجه تكميل و ارائه نموده بودند
بسيار خوبي را براي برگزاري موفق بزرگترين واقعه ساالنه
 دبيركل، درباره اين موارد.اسپرانتويي تدارك ديده بودند
 آقاي كلي، و دبير ثابت كنگره،سازمان آقاي مارتين شافر
 كه سال گذشته از هر دو شهر بازديد به عمل،ماگلهاس
. گزارشات كاملي ارائه نمودند،اورده بودند
اين براي دومين بار خواهد بود كه كنگره جهاني در سئول
 ميالدي) هفتاد1994( 1373  در سال.برگزار ميشود
 نفر در همين1776 و نهمين كنگره جهاني با شركت
 انجمن اسپرانتوي كره يكي از فعالترين.شهر برگزار شد
 براي.انجمنهاي كشوري سازمان جهاني اسپرانتو است
 همين نكته كافي است كه بدانيم تعداد،تاييد اين موضوع
 طي،اعضاي انفرادي اين انجمن در سازمان جهاني اسپرانتو
 نفر افزايش112  نفر به52 سال گذشته دو برابر شده و از
.يافته است
 منتشره575  بيانيه شماره، بيانيههاي مطبوعاتي انجمن جهاني اسپرانتو:منبع
)2015/4/25( 1394/2/5 در تاريخ
:آدرس صفحه اينترنتي بيانيه مذكور به زبان اسپرانتو

www.uea.org/gk/575a1
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کمی نوستالژی!
!IOM DA NOSTALGIO

آعالن برگزاری منایشگاه و سخرنانی در مشهد  -آذرماه 1377

دکرت عباس مجذوب صفا  -مدرس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
فردوسی مشهد به هنگام سخرنانی در دانشکده علوم ریاضی این
دانشگاه ،با عنوان" اسپرانتو چیست؟"

Pri okazigo de libro-foiro kaj prelego en Maŝhado
Zamenhof-tago 1998
تصویر تعدادی از رشکتکنندگان در منایشگاه کتاب و مجالت اسپرانتو در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه مشهد  -آذرماه 1377
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Vasilij Devjatnin

واسیلی ِد ْویاتنین
)1862-1938( اسپرانتیست روس

سنجاب و طوطی

SCIURO KAJ PAPAGO
Sciuro malgranda kuradis en rado
Kaj homojn amuzis per sia kurado.

سنجابی ریزنقش پیوسته در چرخی میدوید
و از دوندگیاش مردم را تفنن بود
:روی به طوطی برنمود و گردنکشان سخن سر داد

Kaj jen al papago ĝi diris fiere :
» Mi vin, mizerulo, bedaŭras sincere :

بن جان در تأسفم
ِ  بر تو از،« ای بینوا
و با دلی دردمند پیوسته شاهد آنم

Kun kora doloro eterne mi vidas,
Ke tute senmove sur ringo vi sidas. . . !
Rigardu: jen ĉiam mi kuras pli alte
Kaj tial je vivo kontentas senhalte. . . «
Papago rigardis sciuron kun moko
Kaj diris: « kurado rapida kaj lerta,
Sed bone kurante, sur unu nur loko
Vi restas, mizera besteto nesperta«.

!...که بیتحرک به روی حلقهای جا خوش کردهای
 بیشتر و بیشتر، مدام میدوم:بنگر
»...و چنین است که زندگی پیوسته بر من خوش آید
،طوطی از سر تمسخر نظری بر سنجاب افکند
 تند و چابک، « دواندوان:و گفت
، ولیکن تنها به یک نقطه،خوش میدوی
» . حیوانک بینوای خام،در جا میزنی

http://www.gutenberg.org/files/8224/8224-h/8224-h.htm :منبع شعر
15
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dormis la tutan nokton por akcepti nin. Ili varme
akceptas nin kun ilia juna filino por du tagoj.
Ni vizitas la ĉefan palacon kie staras du belaj moskeoj
kovritaj per blua ceramikaĵo. Tutcerte estas unu el la plej
belaj en la mondo. Ni ankaŭ vizitas la palacon de la
ŝaho. Isfahano estis ĉefurbo de la persa imperio kun
granda civilizacio. En la bazaro estas multe da metiistoj,
veraj artistoj, kiuj prilaboras el kupro kaj stano (metalo
griza kaj facile fandebla) telerojn, kruĉojn, kulerojn,
soldatojn, ankaŭ latunaĵojn, (flava alojo el kupro kaj
zinko), ledaĵojn (felo preparita por industriaj uzoj: ŝuoj,
rimenoj kaj aliaj), kaj kaligrafiaĵojn. Ili laboradas antaŭ
ni.

Isfahano.
Elirante de la prizono de Aleksandro, francoj alvokis
min. Estas Olivier kaj lia filino Laura kiujn mi renkontis
antaŭ unu semajno en la trajno ĉe la landlimo inter
Turkio kaj Irano. Ni interŝanĝas pri niaj vojaĝoj kaj
tagmanĝas kune en restoracio.

16

Yadz Irano

MIA VOJAĜO
AL IRANO
Yadz Moskeo Tekihey Amir Chaghmagh

De Isfahano ĝis Yadz ni busveturas posttagmeze. Yadz
estas fama urbo en Irano por sia tre bongustaj kukaĵoj
kaj sukeraĵoj. Mi frandis ilin!
Sabate ni vizitas la malnovan urbon kun ĝiaj domoj
konstruitaj per argilmasonaĵo. Mi vidis ĉe la supro de
domoj inĝeniajn ventokaptilojn, iam nomatajn
« ventoturoj » « badgir ». Estas vertikala strukturo apud
domo (privataj aŭ publikaj) por enkonduki venton en la
internon de la konstruaĵo por malvarmigi per akvo la
venton kaj desekigi
la enajn spacojn.
Ventokaptilo
aspektas kiel tureto
kovrita ĉe la supro
kaj ĉe la vandoj
estas
vertikalaj
fendetoj por ke
eniru la aero.
Ĉitie, ni estas ĉe la
rando
de
la
dezerto: 35 gradojn
kaj pli varmas ol
en Teherano kaj

Bruno Henry, Francio
Dua kaj lasta parto

Ŝirazo Moskeo

Ŝirazo Irano
De Yadz al Ŝirazo ni busveturas posttagmeze. Ŝirazo
estas 850 kilometrojn for de Teherano. Ekde Nilvange
(apud Thionville), mia urbeto, mi veturis ĉirkaŭ 7 000
kilometrojn sen veturi aviadile ! Tiamaniere mi scias
kiom longa estas la distanco kaj kiaj estas la pejzaĝoj
vojaĝante kun popoloj.
Kiam mi rigardas la mapon mi estas surprizita ĉar mi
estas ĉe la punkto la plej fora de mia vojaĝo. Ŝirazo
estas pli fora ol Bagdado kaj Kuvajto!
Ŝirazo estis ĉefurbo de Persio. Ĝi enhavas 1,5 milionon
da loĝantoj kaj estas grava urbo ĉe la vojo al Persa
Golfo.
Vespere akceptas nin Mohammad, kun edzino kaj filino
Fatima.
Dum du tagoj ni vizitas diversajn vizintindajn lokojn de
Ŝirazo: moskeoj, belegaj ĝardenoj, fortereso flankita de
oblikva turo kiel la turo de Pizo kaj maŭzoleo de irana,
famkonata, ŝatata poeto Saadi kiu vivis en la mezepoko.
Mi admiras la Maŭzoleon Shah Cheragh. Ĝia kupolo
estas turkisa kaj facado estas en blua faienco. Ene la
grandaj ĉambroj estas kovritaj kaj ornamitaj per miloj
da speguloj kun alveolforma kupolo.

Yadz Bagdir

Vojaĝo Irano  Paĝo 5/10
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Persepoliso

Persepoliso Irano
Ni forveturas per taksio al Persepoliso, 65 kilometrojn
norde de Ŝirazo. Persepolison konstruigis Dariuso la
unua reĝo de Persio en 518 antaŭ Kristo, cele al prestiĝa
ĉefurbo de la persa imperio.
Tiu mirinda palaco impresis min. Altaj kolumnoj staras
de longaj jaroj. Iuj estas kovritaj per ĉapelo en formo de
virbovo kaj leonoj.
De Ŝirazo ĝis Isfahano ni busveturas posttagmeze. Poste
ni pasigas la tutan nokton en kuŝvagono kun simpatia
irana familio kun infano ĝis Teherano kie Hamzeeh
akceptas nin.

kultivas multajn diversajn legomojn. Silkon (Delikata
kaj brila fadeno sekreciita de iu speco de raŭpo)
tabakon, kaj teon ankaŭ oni produktas. Oni fiŝkaptas
sturgon (primitiva rabofiŝo, iom ŝarkoforma, vivanta en
eŭropaj maroj, sed preskaŭ formortinta) en la Kaspia
Maro por elpreni kaviaron kiun oni eksportas.
Kun Akbar, per aŭto, ni veturas al Bandare Anzali, kiu
estas haveno ĉe la Kaspia Maro.
Mi malkovras la Kaspian Maron. Ĝi estas blua verda kaj
moviĝas multe. La irananoj de aliaj regionoj ŝatas sin
bani tie, ĉar malpli varmas. En la sudo ĉe la Persa Golfo
la temperaturo superas pli ol 40 gradoj! Nuntempe estas
malpermesita naĝi ĉar la ondoj estas altaj. La rando
malpermesita de la plaĝo ĉe la maro estas limigita per
ŝnuro. La naĝgardisto fajfas al tiuj homoj kiuj sin riskas
transpasi la ŝnuron. Multaj homoj sin banas. La virinoj
sin banas tute vestitaj kun kaptuko. Kiam eblas naĝi la
virinoj kun bankostumo sin banas en virina rezervita
parto, kiu estas kaŝita per granda tolaĵo kontraŭ la vido
de la viroj. La akvo estas agrabla kaj varma. La fundo
estas malprofunda.
La Kaspia Maro ĉirkaŭbanas Rusion, Kazakion,
Turkmenion, Azerbajĝanon kaj Iranon.
Poste ni veturas al Fuman, ĉefurbo de Krakeno
« kalouches ». tio estas rondforma kuko kun nukso kaj
cinamo (Aroma ŝelo de cinamujo, uzata kiel spico).
Monumento honore al tiu kuko staras en la urbocentro.
Ni frandeme etapas por gustumi krakenojn vere
bongustajn kaj dolĉajn !

Kaspia Maro

Rascht Kaspia Maro Irano
De Teherano ĝis Rascht la distanco estas 300 km en 5
horoj per buso. Rascht situas norde de Irano, ĉirkaŭ 30
kilometrojn for de la Kaspia Maro. Ĉitie oni parolas
alian lingvon ol la persa, la Gilakan.
La kreskaĵoj pli kaj pli densiĝas kun arboj, kampoj kaj
herbejoj. La kontrasto estas okulfrapa ĉar aliloke, unu
triono de Irano estas seka duondezerto kaj tre varma. La
temperaturo estas malpli alta ol en Nilvange, ĉirkaŭ 35
gradoj. Sed atmosfero estas tre peza ĉar en tiu regiono la
klimato estas tre humida.
Akbar rakontas al mi pri sia urbo kiu enhavas 650000
milojn da loĝantoj!
Tiu regiono estas pripluvita kaj humida. Tio ebligas
kultivi rizon kiu estas irana baza manĝaĵo. Tie oni

17

Mansouley

Ni iras al Mansouleh je altitudo de 1 500 metroj. La
vojturniĝoj pli kaj pli mallarĝiĝas kaj la deklivo
krutiĝas. La unuaj kremkoloraj domoj ekaperas.
Konstruitaj ĉe la flanko de montetoj, ili ŝajnas
supermetitaj! Inter la loĝejoj stratetoj direktas al bazaro!
La pitoreskaj domoj en okra tono estas terase konstruitaj
ĉe la flanko de la montaro kaj sur la plataj tegmentoj
kuŝas stratetoj. Tiumaniere oni povas marŝi sur la
tegmentoj de la malsupraj stratetoj ! Strange por mi !
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Turistoj estas iranoj. Ni ne renkontas eksterlandanojn.
La vilaĝo vicigas multajn butikojn kaj restoraciojn.
Poste ni iras per vojeto direkte al la kastelo kiu staras en
la arbaro. Akbar nomas tiun kastelon « Rivera kastelo ».
Piede ni grimpas ŝtuparon kiu laŭiras proksime de
torento. Miloj da irananoj, piknikas aŭ tendumas laŭ la
vojeto kaj la torento ĉar tie estas ombro kaj freŝeco.
Staras budoj kovritaj per ŝirmtolaĵoj kie oni vendas
turistmemoraĵojn, kekabojn, trinkaĵojn kaj regionajn
produktaĵojn kiel tiu karbokoloran konfitaĵon.
La kreskaĵoj estas abundaj en tiu mirinda natura loko.
Bedaŭrinde multajn rubaĵojn oni forlasas tie plastajn
sakojn, plastajn botelojn ktp... Troviĝas malmulte da
rubujoj.
Post tri tagoj en Rascht kiam mi forveturas al Teherano
la buso preterpasas grandan elektran baraĝon kiu tenas
grandan lagon kiu ricevas akvon per larĝa torento. Ĉe la
rando de la lago aperas pluraj ventogeneratoroj. Tiu
lando enhavas multajn energiajn riĉofontojn : petrolon,
venton kaj sunon.
Mi finas mian restadon ĉe Hamzeeh en Tehrano kaj
busveturas de Teherano al Istambulo 3000 kmojn for en
35 horoj. Bedaŭrinde ne plu estis loko por mi en la
trajno kiu veturas unufoje en la semajno al Ankaro!

kaptukon.
Oni manĝas per kulero kaj tranĉas per forketo.
En necesejo necesas forlasi la pantoflojn kaj surmeti
plastajn sandalojn.
Foje irananoj diras al mi ke multaj eksterlandanoj
opinias ke irananoj estas teroristoj ! Pri tio ili ne
konsentas. « Vi ne havos problemojn kun irananoj » ili
diras al mi. Mi spertis neniajn problemojn kaj streĉojn
ĉitie. Irananoj estas agrablaj kaj gastemaj kun
eksterlandanoj. Ili tre ŝatas alilandanojn kaj emas scii pri
ili. Mi sentas min bone en tiu lando! Amaskomunukilioj
en Eŭropo ne montras bonan bildon pri Irano. Sed la
realeco estas tute alia.
Multaj irananoj estas kleraj, ŝatas poezion. Virinoj estas
pli nombraj ol la viroj en la universitatoj. Multaj virinoj
ne emas surmeti kaptukon! Irananoj ŝatas infanojn kaj
zorgas pri maljunaj gepatroj. Multaj plendas pro la
registraro. Ekonomia situacio estas tre malbona :
senlaboreco kreskas, ĉiuj prezoj altiĝas konstante pli
rapide ol salajroj, kelkfoje laboristoj ricevas malfrue
sian salajron. Prezo de benzino duobliĝis. Teokratio kaj
mualoj (diservanto ĉe islamanoj premas la homojn): ne
estas esprimlibereco, liberaj amaskomunikiloj, homoj ne
rajtas manifestacii, virinoj devas surmeti kaptukon,
malpermeso trinki surstrate dum ramadano. Religia
polico nomita « Gasht e Ershad » (Polico de la Verto)
kontroladas ke la virinoj estas kovritaj de la kapo ĝis la
piedoj. Pri la viroj estas pli toleremaj ĉar kelkaj viroj
surmetas ĉemizojn kun mallongaj manikoj.
Oni ne rajtas kanti kaj danci publike en Irano. Kelkaj
gekantistoj kantas eksterlande!
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Teherano Esperanto Klubo gastigas min !

Vivo kaj impresoj pri Irano
Oni uzas en Irano muzulmanan kalendaron. Ni estas en
la jaro 1391 kaj en aliaj landoj ni estas en 2012. La
skribo estas araba sed la lingvo estas persa. La ĉiferoj ne
estas araba sed persa (venas el Hindio).
La irananoj ne estas araboj sed azia popolo.
Vendredo en Irano estas kiel dimanĉo en Francio neniu
laboras.
Kiam okazas fasto oni ne rajtas trinki kaj manĝi dum la
tago sed post la sunsubiro oni povas manĝi kaj trinki.
Nur la vojaĝantoj povas manĝi kaj trinki.
Viroj rajtas surmeti ĉemizojn sed ne mallongajn
pantalonojn. Virinoj eĉ eksterlandaj devas surmeti

Trojan

Trojan Bulgario
Post la busa vojaĝo de Teherano al Istambulo mi pasigis
unu tagon en tiu ĉi bela urbo por ĝui la etoson en
moskeo. Vespere mi forveturas de la stacidomo Sirkeci
kaj post 24 horoj mi atingas Trojan Ĉie tie gastigas min
fervojista amiko Pavlin en urbeto Trojan ĉe la montaro
Vojaĝo Irano  Paĝo 7/10
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Balkano. Mi prelegas pri Irano por esperantistoj kaj
emerituloj. Pavlin tradukas en la bulgaran lingvon. Oni
faras multajn demandojn pri la vivkondiĉoj de virinoj en
Irano.

Mlada Boleslav Ĉeĥio
Post du tagoj ĉe Lago Balatono mi trajnveturas tra
Hungario kaj Slovakio dum unu tago al Ĉeĥio. En
Mlada Boleslav norde de Prago gastigas min
geesperantistoj kaj Jindra kiun mi konas de 20 jaroj.
Ĉeĥio tre ŝanĝiĝis post la disfalo de socialismo en 1989.
Urboj pli beliĝis sed la senlaboreco kreskis. Antaŭe la
medicino estis senpaga kaj preventa. Nun la popolo
pagas parton de la kuracado kaj kuracilojn.
Mi prelegas pri mia vojaĝo kaj oni faras al mi multajn
demandojn pri rajtoj de virinoj en Irano.
Jindra klarigas al la neesperantistoj kio estas Esperanto
kaj kiamaniere mi vojaĝas dank'al Esperanto kaj

Bukareŝto Popola Palaco

Bukareŝto Rumanio
Post tri tagoj en Trojan kaj unu nokto en trajno mi
trarigardas Bukareŝton ĉefurbon de Rumanio dum
kelkaj horoj inter du trajnoj. Mi vizitis ĝin en 1981. En
tiu epoko ĝi aspektis tre aŭstera sed enhavis malnovajn
kaj tipajn kvartalojn kun belaj prejeĝetoj. Bedaŭrinde
eksprezidento Ceaucescu malkonstruis ilin por starigi
gigantan parlamenton kaj domegojn por loĝi ŝtatajn
oficistojn.

Prago Gotika Turo kaj Ponto Karlo

Lago Hevyz

Pasporta Servo.
Mi vizitas la klubon de Prago. Prago estas la ĉefurbo de
Ĉehio unu el la plej belaj ĉefurboj en Eŭropo.
Mi parolas al ili pri Irano kaj Margrit kiu instruis al mi
Esperanton en Ĉeĥio antaŭ kelkaj jaroj ĝojas ke la
Esperanto movado estas vigla en Irano.
Mi reveturas trajne dum unu tago al Francio tra Ĉeĥio
kaj Germanio mia kapo plena da mirindaj memoraĵoj
post dumonata rondvojaĝo!

Balatonederics Hungario
Mi forveturas vespere de Bukareŝto per nokta trajno ĝis
Budapeŝto kaj ŝanĝas trajnon ĉietie por veturi al la lago
Balatono. Otto mia malnova amiko gastigas min en Bruno HENRY
vilaĝo Balatonederics apud granda lago Balatono tre
fama en Eŭropo. Julio Baghy fama hungara verkisto,
poeto kaj instruisto instruis al li Esperanton en la jaroj
1950. Mi banas min en la varma lageto Heviz proksime
de Balatono. La temperaturo estas en tiu lageto 31
gradoj super nulo. La akvo estas tre bona kontraŭ
artrozo!
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Irana esperantistino partoprenis en
la konkurso de mallongaj filmoj fare
de Ĉina Radio Internacia
خانم فرشیده عربشاهی ،از اسپرانتودانان فعال کشورمان ،با تهیه فیلمی با
مضمون "چای و عشق" در مسابقه فیلم کوتاهی که به همین عنوان توسط
رادیوی بیناملللی چین برگزار گردید رشکت منودند.
توضیح خانم عربشاهی به زبان اسپرانتو درباره این فیلم و نیز لینک صفحه
اینرتنتی مربوطه که میتوان با مراجعه به آن فیلم مذکور و همچنین سایر
فیلمهای رشکتکننده در این مسابقه را مشاهده منود ،در زیر آمده است.
La filmo komencas kun teo-kampoj en norda
parto de Irano. Tie ekzistas verdaj kaj belaj
pejzaĝoj. Poste mi montras farmistojn kiuj
laboras sur la tero kaj kolektas teajn foliojn. En
fin-parto estas tradicia teo-domo kaj geamuloj
kiuj trinkas teon kun amo.
)Aŭtoro:Farshideh Arabshahi (Irano

فیلمی از یک اسپرانتودان ایرانی در میان فیلمهای برگزیده مسابقه فیلم کوتاه "چای و عشق"
http://esperanto.cri.cn/1621/2014/12/25/165s169974.htm
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Tunizio estas araba lando en Nordafriko kun 165
21
mil km2 da surfaco kaj 10 milionoj da loĝantaroj.
La 2-a kaj la 3-a plej proksimaj punktoj de Afriko
al Eŭropo, post Ĝibraltaro. Tunizio posedas longan
historion. Diversaj gentoj kaj triboj venis al Tunizio
kaj influis ĝian kulturon. Unue venis guetalianoj kaj
libanoj, kaj poste persoj, berberoj, fenicoj, romianoj,
araboj, turkoj, kaj francoj. Hodiaŭ ankoraŭ loĝas
berberoj. Ili teksas tapiŝetojn nomatajn “kelim”
kiu verŝajne estas persa “Gelim”. Araboj kunportis
islamon al la lando. Fenicoj faris la civilizacion de
Kartago. La tunizia
flago similas
al la turkia, kaj
tunizianoj
uzas
ĉapelon
similan al
la turka “Paŝa”
(Baŝa en
la araba). La
franca
lingvo
estas
vaste uzata
kaj preskaŭ ĉiu
scias ĝin.
Dank’ al klopodoj
de
Habib
La diino Tanit
Bourguiba, Tunizio
fariĝis sendependa
lando en 1956. Revolucio en 2011, eksigis Zine El
Abidine Ben Ali, la aŭtokrata posteulo de Bourguiba.
Kial la nomo Tunizio? La nomo
verŝajne devenas de Tunizo, la
ĉefurbo. Pri ĝia deveno estas multaj
hipotezoj. En antikva Tunizio estas
grava diino nomata Tanit. La plej
akceptebla hipotezo estas la deveno
de Tunizo de Tanit.
Pejzaĝo de Sidi Bou Said
Tunizo situas oriente de la lando apud samnoma golfo. La kombino de montetoj, Habib Bourguiba
maro kaj lagoj faris belajn pejzaĝojn apud la urbo. Speciale en la kvartalo Kartago kie troviĝas ne
nur ruinaĵoj de la fenica civilizacio, sed ankaŭ romianaj. La apuda vilaĝo Sidi Bou Said estas ankaŭ
belega.

Tunizio

La Lando de Pejzaĝoj

8-a Mezorienta Kunveno

La kunveno en sia 8-a jaro iris al Tunizio, ĉar la
sama komisiono respondecas pri Esperanto-movado
en mezoriento kaj nordafriko. Aliĝis 71 personoj sed
nur 45 partoprenis. La ĉefa kialo estis terurista atako
al Bardo muzeo en Tunizo kiu finiĝis kun morto de
kelkaj turistoj. La kunven-urbo estis Hamameto,
bela apudmara urbeto por naĝemuloj. Partoprenis
esperantistoj el Alĝerio, Francio, Germanio,
Hispanio, Hungario, Italio, Maroko, Nederlando,
Rusio, Svislando, Tunizio kaj Turkio.
Partoprenintoj en 8-a Mezorienta Kunveno
Mezorienta Kunveno pli kaj pli maturiĝas. La ĉefa
celo de la kunveno estas kontakto inter la esperantistoj de la regiono, sed ofte ankaŭ vizito de la lando
por samideanoj el aliaj landoj. Ĝi ofte okazas dum Paskaj ferioj.
Keyhan Sayadpour
21
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روایت اسپرانتودان نپالی از زلزله بزرگ نپال
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 – 2015/4/25در این روز ساعت  7صبح از خواب برخواستم
و کمی درباره اقتصاد و امور مالی مطالعه کردم ،آخر میدانید،
من دانشجوی اقتصاد هستم .پس از آن همراه با خانوادهام طبق
معمول صبحانه خوردیم .پس از صرف صبحانه ،تصمیم گرفتم به
دفتر انجمن اسپرانتوی نپال بروم ،چون روز شنبه بود و معمو ٌال
شنبهها ما در دفتر یکدیگر را مالقات میکنیم .برای سوار شدن
به اتوبوس ،پیاده در حال رفتن به ایستگاه بودم که چند تن از
دوستانم را دیدم و کمی با هم گپ و احوالپرسی کردیم .پس از
آن با اتوبوس به سوندهارا (سوندهارا ترمینال اتوبوسرانی نزدیک
برج دهارارا است .این برج هم در زلزله تخریب شد و بیش از
 50نفر کشته شدند ).رفتم تا با تعویض اتوبوس به راتنا پارک
بروم .در راتنا پارک کمی مکث کردم ،چون دو راه برای رفتن به
دفتر انجمن اسپرانتو داشتیم ،و من راهی را انتخاب کردم که
کمتر سرراست بود و کمی پیچیدگی داشت .از پل روی خیابان
اصلی که دوطرف آن مغازههای زیادی وجود دارد عبور کردم.
من این راه را انتخاب کردم چون میخواستم دوستم را که در
آن محله کار میکرد مالقات کنم .این محله بسیار خطرناک
است چون یک خیابان باریک دارد که هر دو طرف آن مغازهها و
فروشگاههای زیادی هستند .من به دوستم تلفن کردم تا مطمئن
شوم که امروز در مغازه هست یا خیر ،که جواب مثبت بود.
بنابراین به راهم ادامه دادم تا به خانه قدیمیای رسیدم که در
آن کفش میفروشند .درست در همان لحظه ،آجرها شروع به
ریزش کردند .من به سرعت به سمت وسط خیابان دویدم ،اما به
دلیل شدت زیاد زلزله نمیتوانستم خوب بدوم .ولی با این وجود
از برخورد با آجرهای در حال سقوط اجتناب کردم .همزمان با
من ،ناگهان مردم از مغازهها و خانهها بیرون میدویدند و سعی
میکردند خود را به خیابان برسانند ،در حالی که فریاد میزدند:
"زلزله ،زلزله ،زلزله!" و خیابان پر از آدم شد .وقتی توانستم خودم
را به وسط خیابان برسانم ،نفس عمیقی کشیدم و در جلوی
خودم خانه قدیمیای را نگاه میکردم که فرو میریخت .من واقعا
از مرگ گریخته بودم .ضربالمثلی داریم که میگوید" :برای
مردن ،باید زمان آن فرا رسیده باشد" .و من فکر میکنم که
آن روز ،روزی نبود که مرگ من فرا رسیده باشد .من همراه با
هزاران نفر افرادی که در خیابان گرد آمده بودند به موتورسوارانی
که در حین حرکت نقش بر زمین میشدند نگاه میکردیم .آنان
به سختی میتوانستند موتورسیکلت خود را کنترل کنند و بعد

از زمین خوردن ،به سختی میتوانستند برخیزند .چندین نفر به
سمت خانه قدیمی ویران شده دویدند تا به قربانیان کمک کنند.
اما من نه تنها قادر به کمک کردن نبودم ،بلکه امکان هرگونه
حرکتی از من سلب شده بود .ناگهان به یاد دوستم افتادم و
تالش کردم تا به او تلفن بزنم ،اما موفق نشدم و به ناچار با پیامک
احوالش را جویا شدم .خوشبختانه او نیز در امان بود .سپس با
منشی انجمن اسپرانتوی نپال (بهارات گیمری) تماس گرفتم.
من مجروحانی را دیدم که دست و یا پایشان قطع شده و خون
از بدنشان جاری بود ،اما کمکی از من بر نمیآمد .به سختی
و با پای پیاده ،ظرف ده دقیقه خودم را به محل برج کاتماندو
(دهارارا) رساندم که اکنون دیگر به خرابهای بدل شده بود .سعی
کردم کمی کمک کنم ،اما به دلیل ضعف بدنیام نتوانستم چندان
مفید باشم .فکر کردم بهتر است به خانه برگردم ،اما اتوبوسی
برای رفتن وجود نداشت .بنابراین قدمزنان به سمت بانشور رفتم.
نیم ساعت بعد به آنجا رسیدم و سپس با اتوبوس به خانه رفتم.
در زیر نکات مهمی درباره زلزله نپال را برایتان لیست
کردهام.
*این زلزله را زلزله گورخا مینامند .بارپاک ،که در منطقه
گورخا واقع شده است ،مرکز زلزله بود و تقریبا در میانه حدفاصل
بین پوخارا و کاتماندو قرار دارد.
*این زلزله ،با شدت  7.9در مقیاس ریشتر ،دومین زمینلرزه
بزرگ در تاریخ نپال است .زلزله قبلی با شدت  8.5ریشتر در
سال  1993اتفاق افتاد و در آن بیش از  8000نفر کشته شدند.
*مناطق با بیشترین قربانی و تخریب :سیندوپالچوک (بیش
از  2500کشته) ،کاتماندو (حدود  1300کشته) ،گورخا (415
کشته) ،باکتاپور ،اللیتپور ،کاوره ،نوواکوت ،دوالخا
*تعداد کشته شدگان تاکنون از  7000نفر فراتر رفته و
مجروحان نیز بیش از  15000نفر هستند( .تا اول ماه مه )2015
*بیش از  4500مدرسه و  700مرکز درمانی کامال تخریب
شده اند.
*دولت احتمال میدهد که تعداد کشتهشدگان از  10000نفر
نیز فراتر رود ،و اعالم کرده است که مجروحان را به رایگان مداوا
میکند.
*اعمال مدیریت بر کمکهای بینالملل ،معضل بزرگی برای
دولت است .دولت هنوز نتوانسته کمکها را به درستی بین
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قربانیان توزیع نماید.
*مبلغ زیادی کمک مالی از طرف ژاپن به میزان  800میلیون
دالر ارائه شده است .کشور چین نیز برای نجات قربانیان با
تجهیزات مدرن ،کمک زیادی نموده است ..دولت هند عمدتا
نگران اتباع هندی است که در نپال هستند .نخستوزیر بوتان
نیز شخصا از نپال بازدید کرده و یک میلیون دالر کمک مالی
نموده است .همچنین کمکهایی از انگلیس ،کانادا ،پاکستان،
سریالنکا ،استرالیا ،کره ،هلند ،لهستان ،آلمان ،اسپانیا ،فرانسه و
کشورهای دیگر ارسال شده است.
*وضعیت آب و هوا بعد از زلزله بسیار بد بوده و اغلب اوقات
باران میبارد.
*مردم کاتماندو به دلیل ترس از زلزلههای مکرر (پس از زلزله
اولیه تاکنون بیش از  120پسلرزه تا اول ماه مه واقع شده است)
شبها را در بیرون از خانهها به سر میبرند .هرچند وضعیت رفته
رفته به حالت عادی تبدیل میشود اما ترس از زلزله همچنان

وجود دارد.
*مردم کاتماندو هم اینک از بروز اپیدمی در وحشت هستند و
به همین دلیل ،بسیاری از مردم ،شهر را ترک میکنند.
*آب ،برق و شبکه اینترنت در بسیاری از مناطق کاتماندو
همچنان قطع است.
*بسیاری از بناهای تاریخی ،از جمله پاتان دربار ،هانومان
دوکا ،میدان بهاراتپور دربار ،برج دهارارا تخریب شده است .اینها
مکانهای اصلی توریستی بودند که تعدادی از آنها در لیست
میراث فرهنگی یونسکو قرار داشتند.
*کاتماندو  3متر به سمت جنوب لغزیده است اما اورست
همچنان در جای خود قرار دارد.
*همه اسپرانتیستهای نپال سالم هستند.
گزارش از پرادیپ گیمیره (پژوهشگر)
ترجمه :حمزه شفیعی
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LA DUA IRANA ESPERANTO KONGRESO
IREK-2
فرصت رشکت در دومین کنگره اسپرانتو را از دست
ندهید....
جهت کسب اطالعات بیشرت و ثبت نام به آدرس
وبسایت ما مراجعه فرمایید.
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