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Antaŭ ol ĉio…

Ĉijaran aŭtunon ni komencis festante la cent-
jariĝon de Esperanto-movado en Irano, kaj finos 
ĝin festante la neskiĝ-dat-revenon de Zamenhof. 
Do, inter tiuj du gravaj festoj, ni prepares kaj 
prezentas vin la aŭtunan numeron de nia revuo. Pri 
la festo kiu okazis je la sojlo de aŭtuno, vi trovos 
mesaĝon de IREA-prezidantino sur la paĝo 5, kaj 
en postaj tri paĝoj estas prezentita la enhavon de 
prelego farita en la festo.
Nia kara samideano, S-ro Zandi sendis nin 
artikolon pri “La Persa ĝardeno kaj floro” en Perse 
kaj Esperanto. La artikolo ornamas dek paĝojn da 
tiu ĉi numero kun belaj fotoj. 
En aliaj paĝoj de tiu ĉi numero vi trovos tradukitajn 
artikolojn kaj originalajn rakontojn. 
Aperas ankaŭ novaĵo pri la restarigo de IREJO 
(Irana Esperantista Junulara Organizo) kiel la 
junulara sekcio de Irana Esperanto Asocio. Ni 
ĉiuj esperas ke tiu reaktiviĝo estu fruktodona kaj 
prospera.
Lastmomente venis la novaĵo pri la okazigo de 
venonta Irana Esperanto-Kongreso en Majo. 
La belan emblemon de la kongreso vi trovos 
sube. Pliajn novaĵojn pri aliĝo kaj partopreno en 
la kongreso vi trovos en la sociaj retoj kaj en la 
venonta numero de “Irana Esperantisto”.
Ĝis la posta numero!

قبل از هر چیز...

با این امید حضورتان تقدیم  شماره پاییزی مجله "سبزاندیشان" را 
می كنیم كه محتوای آن مفید بوده و بتواند بر اطالعات و آگاهی از 
دو  همچون  نیز  شماره  این  اصلی  موضوع  بیفزاید.  اسپرانتو  دنیای 
ایران  در  اسپرانتو  جنبش  پایه گذاری  سال  صدمین  به  قبل  شماره 
نیز به همین مناسبت در هشتم مهرماه  اختصاص دارد كه جشنی 
سال جاری در سرای محله یوسف آباد برگزار شد. صفحات 6 تا 8 این 
شماره از مجله به مطلب ارائه شده توسط دكتر صیادپور در مراسم 

مذكور اختصاص دارد. 
مقاله مفصلی از دوست گرامی، آقای نادر زندی، تحت عنوان باغ و 
به هر دو زبان  از مجله است كه  گل پارسی زینت بخش ده صفحه 
فارسی و اسپرانتو این موضوع شیرین و خواندنی را مطرح نموده و 

اطالعات مفیدی در اختیار خوانندگان آن قرار می دهد. 
از  یکی  در  شده  منتشر  مطلب  بازتاب  درباره  كوتاهی  مقاله های 
بازی های  برای  اسپرانتو  زبان  از  استفاده  مجله،  گذشته  شماره های 
ترجمه  همچنین  و  ایران  به  تاجیکی  اسپرانتودان  سفر  المپیک، 
شماره  این  داخلی  صفحات  زینت بخش  مختلف  منابع  از  مقاالتی 

هستند.
فعالیت مجدد سازمان جوانان اسپرانتودان ایران )IREJO( به عنوان 
نیازهای  و  خواسته ها  از  یکی  ایران  اسپرانتو  انجمن  جوانان  بخش 
اینک محقق شده  این مهم هم  بود كه خوشبختانه  اخیر  سال های 
است. در این خصوص خبر و اعالنی را در صفحات پایانی مشاهده 

می كنید.
و آخرین نکته اینکه چهارمین كنگره اسپرانتوی ایران در اردیبهشت 
ماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد. آخرین اخبار و اطالعات 
در این خصوص را در سایت انجمن، گروه های موجود در شبکه های 

مختلف اجتماعی و همچنین در شماره آتی مجله پیگیری نمایید.
از همه كسانی كه با ارائه مقاالت و مطالب خود جهت درج در مجله 
را  خود  فراوان  سپاس  می رسانند  یاری  آن  محتوای  شدن  غنی  به 
باشد. این همراهی و همکاری روزافزون  امیدواریم  تقدیم می كنیم. 

منتظر مطالب شما برای شماره بعدی مجله هستیم.
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Saluton miaj geamikoj!
Mi tutkore fieras havi kunlaborantojn kiel vi ĉiuj en nia asocio.
La 8-an de Mehro 1395 (29-an de Septembro 2016), ni kune sukcesis okazigi 
jubileon de la cent-jariĝo de nia patra iniciato; fondo de la unua Esperanta Asocio 
en Irano kio okazis en 1916 en kvartalo JusefAbad! Nu ni eatas 100 jar-aĝa!
D-ro Sayadpour insistis kaj deziris la festo estu okazota en la sama kvartalo kaj 
pagis tutajn kotizojn tiurilate, s-ro Khosro Abadi senlace trovis la konvenan lokon 
kaj preparis regalaĵojn, s-ino Emrani oficiale kontaktis la Kvartal-domon JusefAbad 
kaj faciligis nian feston, s-ro Koŭsari malgraŭ tio ke ne havis ŝancon ĉeesti, tamen 
sendis sian dosieron pri la historio de Irana Esperanta Asocio kiun s-ro Sayadpour 
helpis esti prezentita, s-ro Mamduhi ankaŭ prezentis sian valoran materialon 
titolitan “Inspiriĝi per Alies Sukcesoj”.
Dankegon ĉiuj miaj samideanoj en nia asocio!
Jes! Ni estas cent-jar-aĝa kaj mi esperas nia ago havu konvenan, altnivelan kvaliton 
pri kiu venontaj esperantistoj fiere paroli kaj montri niajn agojn, iniciatojn, 
progresojn :)
Nazi Solat
Prezidantino de IREA

100
jarojn
poste!
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تا  آمدند  یوسف آباد گردهم  ایران در سرای محله  در  اسپرانتو  فعاالن عرصه  و  از دوستداران  نفر  مهرماه، 27  روز هشتم 
صدمین سالروز اتفاق مهمی که در جنبش اسپرانتوی ایران، در سال 1917 در همین محله، رخ داد را گرامی بدارند. در آن 
سال تعدادی از اسپرانتیست های پیشتاز جنبش اسپرانتوی ایران جلسه ای را در این محله برگزار کردند و تصمیماتی گرفتند 
که در این مقاله نظری خواهیم داشت به اینکه آن جلسه چقدر اهمیت داشته و چه اثرات مهمی را به دنبال آورده است. 
بخشی از این مطالب توسط جناب آقای کوثری گردآوری شده و توسط دکتر کیهان صیادپور با افزودن مطالبی تکمیلی به 

آن در جلسه روز هشتم مهرماه ارائه شد. محتوای این مقاله از سخنرانی آقای دکتر صیادپور اخذ شده است.

پس از صد سال!

یکصد سال قبل، در تاریخ سی ام ذیقعده سال 1344 هجری قمری، 
30 سپتامبر 1916 میالدی و برابر با هشتم مهرماه 1295 خورشیدی 
انجمن  اولین  بنیانگذاری  منظور  به  یوسف آباد  محله  در  جلسه ای 
اسپرانتو در ایران تشکیل گردید. طبق گزارشی که در سالنامه پارس 
چاپ شده حداقل دوازده نفر در آن جلسه حضور داشته اند و انجمن 
بنیان  را    )Persia Esperanto Asocio( پارس   اسپرانتوی 
محله  در  و  عصر  جمعه  روز  در  جلسه  این  که  می دانیم  گذاشتند. 
از محل دقیق برگزاری جلسه و  اما اطالعی  برگزار شده  یوسف آباد 
تنها  نیست. تصویر مقابل  بوده در دست  اینکه در منزل چه کسی 
عکسی است که از این جلسه وجود دارد و در سالنامه پارس سال 

1307 منتشر شده است.

زمان: صد سال پیش...

 ۶ منطقه  در  امروزه  که  است  تهران  معروف  و  قدیمی  محله های  از  یکی  یوِسف آباد 
شهرداری تهران واقع شده است. نامگذاری این محله به بنیانگذار آن یعنی میرزا یوسف 
مستوفی الممالک از رجال دوره ناصرالدین شاه بازمی گردد که این محله را در خارج از 
حصار تهران و در شمال غربی دارالخالفه ناصری در سال ۱۲۸۸ هجری قمری پایه 

نهاد.

مکان:یوسفآباد

شرکت کنندگان تعدادی از اسپرانتودانان تهران بودند از جمله آقای بهمن شیدانی. سخنران اصلی در آن مراسم آقای شیدانی بودند و به عنوان 
رئیس انجمن اسپرانتوی پارس معرفی شدند. احتماال چندین سخنرانی در آن برنامه بوده ولی می دانیم که سخنرانی اصلی را خود آقای شیدانی 
انجام داده و در این سخنرانی از جمله گفته که تا سال 1910 )شش سال قبل( در حدود 1837 عنوان کتاب و 94 نشریه به اسپرانتو منتشر 

شده است.

شرکت کنندگان و سخنرانان
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در طول تاریخ برای سرزمین ایران نام های فراوانی به کار رفته که مهمترین آنها دو نام ایران )به 
معنی سرزمین آریاییان( و پرشیا است. واژه پرس، پارس یا پرشیا را اروپائیان از ۲۵۰۰ سال 
پیش همواره به کار می بردند و حتی تا پیش از سال ۱۳۱۳ این نام را در قراردادهای رسمی 
ثبت می کردند. دولت رضاشاه در سال ۱۳۱۳ شمسی به دولت های خارجی اعالم کرد که از این 
پس فقط از نام ایران در اشاره به این کشور استفاده شود. در ۱ فروردین ۱۳۱۴ طبق بخشنامه 
این  تبدیل شد.  ایران  به  از پرس و پرشیا  نام کشور در مکاتبات رسمی  امور خارجه  وزارت 
تصمیم مورد اعتراض گروهی از سیاست مداران و پژوهشگران قرار گرفت که معتقد بودند این 
کار موجب شکاف بین پیشینه تاریخی کشور با ایران امروز می شود. در نهایت محمدرضا پهلوی 
در سال ۱۹۵۹ اعالم کرد که هر دو نام قابل استفاده است. بنابراین در زمان تشکیل جلسه 
یکصد سال پیش، کشور ما در سطح جهانی بیشتر با عنوان پرشیا شناخته می شد و به همین 
دلیل در جلسه مذکور عنوان انجمن اسپرانتوی پارس را برگزیدند. ولی در هر حال فرقی ندارد 
چون این اسم کشور ما بوده و در واقع می توان این انجمن را همان انجمن  اسپرانتوی ایران 

در نظر گرفت.

چرا PEA؟

نخستین جلسه ی عمومی  اسپرانتوی ایران در برخی از نشریات  مانند عصر 
جدید و  سالنامه ی پارس منعکس و خبررسانی گردید. 

روزنامه "عصر جدید" یازده روز پس از این رویداد در  شماره ی روز 11 اکتبر 
1916 خود گزارشی مفصل پیرامون آن منتشر نموده است .

یک سال بعد نشریه "سال نامه پارس" در مطلبی زیر عنوان "زبان بین المللی" 
اشاره  این گردهمایی  برگزاری  به  پایان  به معرفی اسپرانتو می پردازد و در 
نموده و اعضای هیات رییسه ی ”انجمن اسپرانتو پارس PEA” را نام می برد.

بازتاب این گردهمایی

آقای بهمن میرزا شیدانی در واقع پدر اسپرانتوی ایران و یکی از نخستین آموزگاران اسپرانتو در ایران بودند. اگر می خواهید درباره نحوه آشنایی 
اول مجله  "علیرضا دولتشاهی" در شماره ششم دوره  از  ایران"  اسپرانتوی  "تاریخ  مقاله  بدانید  آن  فراگیری  و دلیل  اسپرانتو  زبان  با  شیدانی 

سبزاندیشان )زمستان 1382( را مطالعه کنید.
آقای شیدانی کتابی دارند به نام "لسان عمومی اسپرانتو" که سه بار چاپ شده )1300، 1308 و 1318( و یک کتاب دیگری هم به نام "اسپرانتو 

در بیست درس". وی کارمند نشریه رعد بوده و همسر ایشان هم از اسپرانتیست های فعال و آموزگار اسپرانتو بوده اند. 

بهمن میرزا شیدانی که بود؟
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احمدخان یزدانی: نام این پیشکسوت اسپرانتو نیز در آگهی تدریس اسپرانتو همراه با شیدانی 
و موچول مصور به چشم می خورد . او افسر شهربانی بود و در سال 1928 برابر با سال 1307 
خورشیدی همراه با دوست اسپرانتودان خود محمد رشتی در بیستمین کنگره ی بین المللی 
 PEA اسپرانتو در آنتورپن بلژیک شرکت نمود. او به عنوان رییس "انجمن اسپرانتوی پارس" یا

برگزیده شد.
"انجمن اسپرانتوی پارس" برگزیده شده  او به عنوان منشی  کاظم صفاری )منشی عمومی(: 
است. صفاری در نامه اش به شیدانی خاطر نشان نموده که اسپرانتو را در طی 3-2 روز فراگرفته 

و بعد از یک هفته مقاالتی از اسپرانتو به فارسی ترجمه و در نشریات به چاپ رسانده است.

PEA درباره رئیس و منشی

Irana Esperanto Asocio یعنی انجمنی که ما االن داریم طبق آنچه 
که در Jarlibro نوشته شده در 1993 تشکیل شد و در سال 2005 به 
عضویت سازمان جهانی اسپرانتو درآمد. من اینجا پیشنهادی دارم و آن 
 Irana Esperanto Asocio بنویسیم که uea اینکه از طرف انجمن به
در حقیقت در سال 1916، در جلسه ای که صدسال پیش برگزار شد، 
موجودیت پیدا کرد. Persia Esperanto Asocio در حقیقت با توجه 
به تغییر نام کشور از Persio به Irano یک موجودیت هستند و فقط 
نام کشور از طرف حکومت و در عرصه سیاسی تغییر پیدا کرده است. 
درست است که در jarlibro سال تاسیس 1903 ذکر شده اما ما خیلی 
قبل تر از آن انجمن اسپرانتو داشته ایم. بنابراین می توانیم این اصالح را 

از uea درخواست کنیم و این تاریخ را عوض کنند. 

ارائه یک پیشنهاد

برای درک اهمیت جلسه صد سال پیش و تصمیماتی که گرفته 
مقایسه ای  دنیا  دیگر  کشورهای  با  را  خودمان  بیاییم  است  شده 

بکنیم. 
قبل از جلسه صد سال پیش، کشورهای زیر دارای انجمن اسپرانتو 

شده بودند: 
بریتانیا،  مجارستان،  فرانسه 1898، سوئیس،  اروپا 15 کشور: 
کرواسی،  دانمارک،  فنالند،  رومانی،  بلغارستان،  سوئد،  آلمان، 

اسکاتلند، صربستان، ایتالیا، نروژ 1911
آمریکای جنوبی: برزیل 1907، ونزوئال 1912

اقیانوسیه: زالند نو 1910، استرالیا 1911
و اما کدام کشورها بعد از آن جلسه صاحب انجمن اسپرانتو شدند: 
ژاپن 1919، کره 1920، روسیه 1921، لهستان 1945، اسپانیا 

1947
و نکته قابل توجه اینکه با تشکیل آن جلسه، ایران چه جایگاهی 

کسب کرد:
بیستمین کشور صاحب انجمن اسپرانتو در دنیا

پنجمین کشور خارج از قاره سبز
اولین کشور در قاره کهن

 اولین کشور اسالمی
در حقیقت این جلسه که صد سال پیش برگزار شده نشان دهنده 
این است که ما چقدر پیشتاز بوده ایم و چقدر از بسیاری کشورهای 

دیگر جلوتر بوده ایم. 

درباره اهمیت جلسه و دستاورد آن

البته سوالی مطرح است و آن اینکه ما شروع جنبش اسپرانتوی ایران را 
چه زمانی در نظر بگیریم؟ آیا این جلسه آغاز جنبش اسپرانتو ایران بوده 
نیز  جلسه  این  از  قبل  که  می دهند  نشان  مدارک  و  اسناد  است؟ 
فعالیت هایی صورت گرفته است و بسیاری نیز تاریخی زودتر از صد سال 
قبل را برای آغاز جنبش در نظر می گیرند. مثال: مقاله یوسف اعتصامی 
)مجله بهار، 12 جمادی االخر 1328 ه ق( 16 سال جلوتر از این جلسه 

)116 سال پیش(. 
به اعتقاد من این جلسه به عنوان آغاز جنبش مطرح است و فعالیت های 
جامعه  در  زبان  این  معرفی  و  به عنوان شروع شناساندن  را  آن  از  قبل 
بایستی یک حرکت  بایستی در نظر گرفت. مالک آغاز یک جنبش را 
مهم و نقطه عطف تاریخی در نظر گرفت که این جلسه دارای چنین 
یا کالس های  معرفی  مقاله  مواردی مثل چاپ یک  و  ویژگی ای هست 

آموزشی را شاید نتوان واجد ویژگی آغازگری یک جنبش دانست. 

نقطه آغاز جنبش اسپرانتوی ایران

مجله  در  که  دولتشاهی  آقای  مقاله  و  اعتصام الملک  آقای  مقاله 
کالس  زمان شش  آن  در  که  می دهند  نشان  شده  چاپ  سبزاندیشان 
اسپرانتو به طور همزمان در تهران فعالیت داشتند. مایه تاسف است که 
نشان  اطالعات  این  نداریم.  همزمان  کالس  تعداد  این  حاضر  حال  در 

می دهد که چقدر در آن زمان اسپرانتوی ایران فعال بوده است. 

یک مقایسه ساده

جا دارد یادی هم داشته 
که  ترابی  اقای  از  باشیم 
زحمات زیادی کشیدند و 
ایران  اسپرانتوی  انجمن 
را به نوعی می توان گفت 
چون  کردند.  احیا  که 
در  گفتیم  که  همانطور 
اسپرانتوی  انجمن  واقع 

ایران یکصد سال پیش پایه گذاری شد.

حسن ختام
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در دنیا، فرش و گربه پارسي بسیار معروف است، ولي گل پارسي و 
به خصوص باغ پارسي به دلیل ساختار خاص خود نتوانست به جز در 

بخش هایي در كشور هندوستان و آسیاي میانه در دنیا معروف شود.

La persa tapiŝo kaj persa kato estas famaj  en mondo, 
sed la persa floro kaj precipe la persa ĝardeno pro 
sia speciala strukturo ne povis famiĝi tutmonde, 
krome en partoj en Hindio kaj mezazio.

باغ وگل پارسي داستاني چندهزارساله دارد و همیشه موضوع الهام بخش 
در هنر و ادبیات ایران بوده است.

در هزارویک شب باغ را پردیس مي گفتند و گل رز را گل سرخ. این 
باغ در تقاطع چهار رودخانه در داخل محوطه اي چهاربر قرار دارد كه 

چشمه هایي با كاشي های فیروزه اي در اطرافش قرار دارند.

زمین اش پر از گل رز است و انواع درختان با رنگ هایشان تعادلي از 
رنگ سبز مي آفرینند و بلبالن در میان آن ها آوازهاي كهن مي سرایند.

La persa ĝardeno kaj floro havas miljaran historion 
kaj ĉiam  estis  inspira temo en arto kaj literaturo 
de Irano.
En la fama fabelo "Mil unu Noktoj", oni  nomis la 
ĝardenon  “Pardiso”, kaj  la rozon, ruĝa floro. 
Ĉi tiu ĝardeno situas en interkruciĝo de kvar riveroj 
en kvarangula loko, kaj fontoj kun turkisaj kaheloj 
ĉirkaŭas ĝin.
 Ĝian plankon kovras rozoj, kaj diveres-specaj arboj 
kun siaj koloroj  kreas harmonion de verda koloro, 
kaj najtingaloj kantas antikvajn kantojn inter arboj.

La persa 
ĝardeno kaj 

floro

باغ و گل 
پارسي

El Preleg-serio en la 3a IREK, 
Nader Zandi, Tehran, 13 majo 2016

سخنرانی نادر زندی در سومین كنگره ملی اسپرانتو ایران
تهران، 24 اردیبهشت 1395
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La ĝardeno "Mil unu Noktoj" estas lando en kiu 
la  ĝojaj revoj de la vivo realiĝas kaj homo  dronas 
en iluzioj kaj senfina ĝojo, ankoraŭ Ŝarazado, la 
heroino de la fabelo rakontas fabelojn kaj esperas al 
estonteco kaj libereco.

 باغ هزارویک شب پارسي سرزمیني است كه رویاهاي خوش زندگي 
در آن عینیت مي یابند و انسان غرق در اوهام و خوشي بي پایان است،  
هنوز شهرزاد، قهرمان هزارویک شب در آن داستان ها و قصه ها مي گوید 

و امید به آینده و آزادي دارد.
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En antikva religio de Irano kaj poste en Zoroastrismo, 
la tero estas patrino de mondo kaj tutaj ŝiaj elementoj 
estas sanktaj. La anĝelo Sepandarmazd estas Ter-
anĝelo kaj Anahid aŭ Anahita estas akvo-anĝelo.

Ĉi tiu kredo ŝanĝis vivon de irananoj kaj  por fari 
sanktan aferon , ili  komencis  agrikulturon kaj 
ĝardenadon. 

Ankoraŭ la festo "Sepandarmazd" kaj "Abangan" 
festiĝas, inter zoroastranoj, por memorfesto pri ĉi 
tiuj anĝeloj  kaj fakte  memorfesto pri tero kaj akvo .

Do, koncepti la iranan ĝardenon, bezonas 
konsideri la kredojn pri kulturo kaj naturo ambaŭ. 
Sepandarmazd estas patrino de tero, kaj virinoj 
estas ŝiaj  simboloj.

در آیین باستاني ایران و سپس در آیین زرتشتي، زمین، مادر هستي 
است و كلیه عناصر آن مقدس هستند. ایزد سپندارمذ، ایزدبانوي زمین 

است و آناهید یا آناهیتا ایزدبانوي آب است.

این باور زندگي ایرانیان را دگرگون كرد و آن ها به دلیل انجام امري 
مقدس رو به كشاورزي و باغداري آوردند.

هنوز هم جشن سپندارمذ و آبانگان به گرامیداشت این دو ایزد و در 
واقع گرامیداشت خاک و آب در میان زرتشتیان جشن گرفته مي شود. 

بنابراین براي فهم كلي باغ ایراني، باید باورهاي فرهنگي و طبیعت را 
با هم در نظر گرفت. سپندارمذ روز مادر هستي است و زنان نماد آن 

هستند.

Ŝarazado 
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Ni ne forgesu , ke en greka lingvo kaj sekve  en aliaj 
eŭropaj lingvoj , la vorto paradizo  kaj ĝardeno de 
paradizo estas derivanta  el  irana vorto “Pardiso” 
kaj signifas ĝardenon.

Sur  malkovritaj argilaĵoj  kvarmil-jaraj, oni povas 
vidi desegnojn pri la unuaj ĝardenoj, kutime 
interkruciĝa plano en kiu, unu  akso estas pli 
longa ol alia akso, kaj nomiĝas “Ĉahar bagh”, kvar 
ĝardenoj.

Fakte, “Ĉahar bagh”, estas inventa plano  de 
Aĥemanida imperio, kio unua-foje  estas realigita 
en Pasargado en palaco de Ciro la granda.

فراموش نکنیم در زبان یوناني و به دنبال آن در دیگر زبانهاي اروپایي 
، واژه بهشت و باغ بهشت از واژه پردیس ایراني به معناي باغ گرفته 

شده است. 

بر روي اشیاء سفالي كشف شده با قدمت چهار هزار سال، طرحهایي 
در مورد نخستین  باغ ها دیده مي شود، معموال طرحي متقاطع كه در 
آن یک محور از محور دیگر درازتر است و نام چهارباغ بر آن گذاشته 

شده است.

براي  كه  است  هخامنشیان  امپراتوري  ابدائي  طرح  چهارباغ  واقع  در 
اولین بار در پاسارگاد دركاخ كوروش بزرگ اجرا شده است.

Antikvaj argilaĵoj 

La desegno de ĉahar-bago (kvar ĝardeno) en 
palaco de Ciro la granda en Pasargado 

Ĝardeno de Pasargado , La rivreteoj 
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Ĉi tiu  plano   por  ĝardeno daŭris  post dinastio de 
Aĥemanidoj ĝis dudeka jarcento en Irano.
La greka Ksenofono  mencias  la ĝardenon  kiun  
Aĥemanidoj  kreis en 401 jaroj antaŭ Kristo  en la 
urbo “Sardo” kaj en siaj skribaĵoj  admiras  lertecon  
kaj ĝustecon de ĝardenistoj por  mezurado .

این شیوه آرایش باغ پس از دوره هخامنشیان در ایران تا قرن بیستم 
میالدي ادامه یافت. گزنفون یوناني اشاره به باغي دارد كه هخامنشیان 
در 401 قبل از میالد  در سارد احداث كرده بودند و در نوشته هایش 

مهارت باغبانان  و دقت آنان در اندازه گیري را تحسین مي كند. 

“Tisfun” , la grandioza ĉefurbo de Sasanidoj  estis 
kolektoj de ĝardenoj , apud la rivero Tigris. 

تیسفون، پایتخت باشکوه ساسانیان، مجموعه اي از باغها در كنار رود 
دجله بوده است.

Post antikva tempo , dum la dinastio Safavido  en 
la dekoka jarcento, la arto de krei ĝardenon atingis 
sian alton. Ekzemple, palaco “Ĉehel sotuno”, 
“kvardek kolonoj” en Isfahano, montras  spertecon 
de irananoj prikombini naturon kaj arkitekturon, 
ĉar, korto de palaco estas tiel kombinita kun interno 
de palaco ke oni ne povas  kompreni, kie korto 
komenciĝas kaj kie finiĝas . 

اوج  به  باغ  ایجاد  بود كه هنر  باستان در زمان صفویه  از دوران  پس 
رسید، براي نمونه، باغ و كاخ چهلستون در اصفهان، مهارت ایرانیان را 
در تركیب طبیعت و معماري نشان مي دهد، زیرا فضاي خارج از كاخ  
را با فضاي داخل آن چنان مربوط مي كند كه نمي توان تشخیص داد 

كجا فضاي بیرون آغاز و كجا پایان مي پذیرد. 

Ĵan Ŝardeno (Jean Chardin), La fama franca es-
ploristo kaj verkisto, vizitis Ŝirazon  en 1674 kaj 
skribas:
La plej belaj lokoj en Ŝirazo estas ĝiaj ĝardenoj  kiuj  
estas dudek , kaj ĉi tiuj ĝardenoj  enhavas la plej 
dikajn kaj  belajn arbojn de mondo .

شاردن، سیاح و نویسنده معروف فرانسوي، در سال 1674 از شیراز 
مي نویسد:  او  مي نویسد.  آن  باغ هاي  زیبایي  درباره  و  كرده  دیدار 
زیباترین محل ها در شیراز، باغ هاي آن است كه تعداد آنها به بیست 
مي رسد و این باغ ها تنومندترین و زیباترین درختان جهان را در خود 

جاي داده است.

Pro seka kaj varma klimato kaj  manko  de akvo en 
irana plataĵo , ekzistas granda diferenco inter iranaj 
kaj eŭropaj ĝardenoj kiuj ricevas multe da akvo  tra- 
jare.

به دلیل آب و هواي گرم و خشک و كمبود آب در فالت ایران، میان 
فراوان  آب  از  سال  سراسر  كه  اروپایي  كشورهاي  و  ایراني  باغ هاي 

برخوردارند، تفاوت بسیار است.

Ĉehel-sotun(Kvardek kolonoj) 
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Eĉ en irano oni intence ne pritranĉis arbojn por ke 
arbo  pli ombrigu.

حتي در ایران تعمداً از هرس درختان خودداري مي كردند تا درخت 
سایه افکن تر شود.

Akvo de rivereto kaj  puto ofte ne sufiĉas .
La karizo aŭ kanato ,estas ĉefa fonto de akvo en 
Irano , kolektoj de putoj kiuj estas konstruitaj lerte 
kaj gvidas akvon de monto al farmoj por akvumi.

آب چشمه و چاه معموالً كافي نبوده است. منبع اصلي تهیه آب در 
ایران كاریز است، مجموعه اي از چاه هایي كه با مهارت بسیار ساخته 
شده اند و آب را از كوهستان به مزارع براي آبیاري هدایت مي كنند.

Karizo estis uzita kutime en Irano en la ses-a 
jarcento  de antaŭkristo dum la dinastio de 
Aĥemanidoj  , kaj estas interese ke, ankoraŭ la vivo 
de iranaj kamparanoj dependas de tiu.

كاریز در زمان هخامنشیان در قرن ششم قبل از میالد در ایران معمول 
و مرسوم بوده است وجالب است كه هنوز هم زندگي كشاورزي ایراني 

به آن وابسته است. 

La muzeo de akvo en Jazdo bele montras ĉi tiun 
iranan arton.

موزه آب در یزد به زیبایي این هنر ایراني را نشان مي دهد.

Kanato(Karizo) en Isfahano 

Muzeo pri akvo, Jazdo 
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La irana ĝardeno estis  inspirado  por la desegno de  
persa tapiŝo.
Fakte, la irana tapiŝo estas imago kaj reflekto  de 
irana ĝardeno en domoj de irananoj.

الهام بخش فرش معروف پارسي بوده است. در واقع فرش  ایراني  باغ 
ایراني تصویر و انعکاسي از باغ ایراني در داخل خانه هاي ایرانیان است.

Dum dinastio de Safavido, tapiŝo kun desegnoj 
de ĝardenoj kaj floroj nomiĝis Ĉahar bago, ĉar ĝia  
dividado estas  kiel dividadoj de ĝardeno.   

در زمان سلسله صفویه، فرش هاي با نقش گل را، چهارباغ مي نامیدند،  
زیرا تقسیم بندي آن شبیه تقسیم بندي باغ است.

La plej malnovaj de ĉi tiuj tapiŝoj, estas en muzeo de 
Ĝaipur en Hindio kaj muzeo de Metropolitano en 
Nov-jorko, kaj montras grandan ĝardenon kio estas 
dividita per riveretoj  en  kelkaj partoj.

قدیمي ترین این فرش ها در موزه جاییپور در هند و موزه متروپلیتن در 
نیویورک نگهداري مي شود، و باغ بزرگي را نشان مي دهد كه بوسیله 

نهرهاي آب به چند قسمت تقسیم شده است.

Muzeo pri akvo, Jazdo 

Antikva tapiŝo kun desegno pri Ĉahar-bago Antikva tapiŝo
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En irana literaturo,  ĝardeno kaj floro, estas ĉiam 
alloga kaj delikata  temo.

لطیف  و  دلکش  موضوعي  و گل همواره  باغ  فارسي،  ادب  و  در شعر 
بوده است.

La rozujoj estas nepartigeblaj el irana ĝardeno. De 
antikva tempo, rozo aŭ ruĝa floro estis konsiderita  
por  irananoj kaj en moderna persa lingvo 
prononciĝas “Gol”. 

بوته هاي گل رز، جزئي تفکیک ناپذیر در باغ ایراني هستند. گل سرخ 
یا رز از زمان باستان بسیار مورد توجه ایرانیان بوده است و در زبان 

فارسي امروز gol تلفظ مي شود.

Oni povas rimarki la radikon de ĉi tiu vorto en 
kelkaj partoj de Avestao, la antikva, scienca, societa 
kaj religia libro de Irano. Ĉi tiu vorto kaj eniris en 
aliajn kulturojn  kaj ankaŭ ŝanĝiĝis en Irano.

ریشه این واژه را مي توان در بخش هایي از اوستا، كتاب باستاني علمي، 
این واژه هم وارد فرهنگ هاي  ایران مشاهده كرد.  اجتماعي و دیني 

دیگر شد و هم اینکه در ایران تغییر یافت.

En Avestao , ĉi tiu vorto pronociĝas “Varsa” ke dum 
sasanida imperio ŝanĝiĝis al “Vard” kaj “Vart”.
La vorto  ankoraŭ restis ĉe la nomoj de multaj iranaj  
vilaĝoj, kiel” Vardavard” kiu situas proksime de 
Tehrano kaj signifas  porti rozon.

در اوستا این واژه varsa تلفظ مي شود كه در زمان امپراتوري ساسانیان 
از  بسیاري  نام  در  هنوز  واژه  این  مي یابد.  تغییر   Vart و   Vard به 
در  روستایی  كه  وردآورد  مانند  است.  مانده  باقي  ایراني  روستاهاي 

نزدیکي تهران است و به معني آوردن گل است.

Dum  Aŝkanido imperio , la vorto “Vart”  aliris al 
Armenujo kaj ankoraŭ signifas rozon tie.
Ekzemple , la nomo “Navart” kiu estas nomo por 
Armenaj virinoj, konsistas el du vortoj, “Nev”  
signifas novan  kaj vart  signifas rozon kaj ruĝan 
floron, kaj  entute signifas burĝonon.

واژه vart در دوره امپراتوري اشکانیان به ارمنستان نفوذ كرد و هنوز 
هم در ارمنستان به معناي گل سرخ است. براي نمونه نام Nevart كه 
نامي براي زنان ارمني است از دو واژه Nev به معناي نو، و Vart به 
معناي گل سرخ یا رز است و در مجموع غنچه گل رز معني مي دهد.

Pro evolucio en dialektoj kaj akcentoj, la vorto “Vard” 
ŝanĝis al la “Vart”  kaj poste al “Vala” kaj “Vola”. 
Oni povas rimarki ĉi tiun evolucion en dialekto de 
provinco  Semnano. En vilaĝaj romantikaj kantoj, ĉi 
tiu  vorto signifas rozon kaj amaton.

به دلیل تحول در گویش ها،  واژه Vard به Vart وسپس به vala و
Vola تحول یافت. نمونه آن را مي توان در گویش سمناني مشاهده 
كرد. در اشعار عاشقانه روستایي، این واژه به معني گل و محبوبه است.

En Irana komparativa lingvistiko, ĉiam “V” 
akcentigas sian postan vokalon kaj ŝanĝas al la 
formo “Gu” kaj “Go”, ekzemple  du antikvaj nomoj 
Viŝtasb kiu estas ŝanĝita al Guŝtasb. Tiamaniere, la 
vortoj “Vol” kaj “Val” ŝanĝas al gul kaj “gol”, la vorto 
kiu ni uzas en moderna persa lingvo hodiaŭ.

در زبان شناسي تطبیقي ایراني، همیشه V با تاكید دادن مصوت بعدي 
خود  به صورت  Gu درمي آید، براي نمونه دو نام باستاني ویشتاسب 
 Val و   vol واژه  ترتیب   این  به  است.  یافته  تغییر  گشتاسب  به  كه 
تبدیل به  gol و gul مي شود، واژه اي كه امروز در زبان فارسي مدرن 

از آن استفاده مي كنیم.

La grekoj akceptis la vorton “Vard” kiel “Vroson” 
kaj poste forviŝante  "V", akceptis ĝin al la formo 
de   "Roson".

 V و سپس با حذف Vroson را یونانیان به شکل Vard واژه اوستایي
به شکل Roson پذیرفتند.

Antoine Meillet la fama franca lingvisto diras ke la 
vorto “Vroson”, ne apartenas al komunaj vortoj de 
Hindo-Eŭropo kaj estas derivita de iranaj orientaj 
dialektoj, precipe sekitaj (aŝkanidaj) dialektoj.

Meillet زبان شناس معروف فرانسوي مي گوید این واژه جزو واژه هاي 
مشترک هندواروپایي نیست و برگرفته از لهجه هاي شرقي ایراني بویژه 

اشکاني است.

La greka vorto “Roson”, forviŝante “n” (al la fino de 
vorto) kiu estas parto de konjugacio kaj, evaluas al 
“Ros”, kaj poste, en tuta Eŭropo estas evaluinta kiel 
“Rosa” kaj “Roz. Plutark, fama greka historiisto, en 
sia verko “Artakserko (Ardeŝir), havas  rakonton pri 
unu el princinoj de dinastio Sekitadido (Aŝkanido), 
Nome “Rodogune” en 140 jaroj antaŭ Kristo.

كرده  حذف  است  آن  تصریفي  بخش  كه  را   n یوناني   Roson واژه 
 Rosa بصورت  اروپا  همه  در  سپس  و  مي آید،  در   Ros شکل  به  و 
مورد  در  داستاني  یوناني،  مورخ  پلوتارک،  است.  آمده  در   Roz یا 
رودوگونه    بنام  اشکاني  سلسله  از  ایراني  شاهزاده خانم هاي  از  یکي 

Rodogune در 140 سال پیش از میالد  دارد.
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 Ŝi estis filino de Mitridato la unua ( Mehrdado la 
Unua).

او دختر مهرداد اول اشکاني بود.

La nomo  “Rodogune” estas konsistinta el vorto 
“Rodo” kiu signifas rozon kaj “Gune” kiu signifas 
vangon , entute  signifas “la damon kiu havas vangon 
kiel rozo”. Ĉi tiu nomo montras  ke la grekaj vortoj 
“Rodon” kaj “Roson” el kiuj  “Roz” estas derivita , 
estas postadaptado  de ĉi tiu vorto el la lingvo de  
Sekitado(Aŝkanido).

 gune به معناي گل رز و Rodo نام رودوگونه ایراني تشکیل شده از
به معني گونه، دركل به معني بانویي با گونه اي مانند گل رز. این نام 
آن  از   Roz كه  یوناني   Roson و   Rodon واژه  كه  مي دهد  نشان 

گرفته شده است، اقتباس بعدي این واژه از زبان اشکاني است.

La nomo “Rodogune” famiĝis en franca literaturo  
per “ Pierre Corneille”, fama franca dramisto, per 
fama tragikomedio “Rodogune” kiu estas biografio 
de ĉi tiu princino. Ŝi laŭ ordo de sia patro devis 
geedziĝi  kun “Dimitrius Nikator “, satrapo(reĝo) 
de Armenujo kaj Sirio, kiu estis  malliberigita pere 
de ŝia patro.

نام رودوگونه توسط كورني شاعر بزرگ فرانسوي با نمایشنامه معروف 
رودوگون  كه شرح حال این شاهزاده خانم  است، در ادبیات فرانسه 
با  ازدواج  به  مجبور  پدرش  دستور  به  رودوگونه  یافت.  شهرت  بسیار 
دمیتریوس نیکاتور، ساتراپ ارمنستان و سوریه كه زنداني پدرش بود، 

شده بود.

Rodogune, pentraĵo(ladamo en blanka)
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Mitridato la Unua 
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Fine , mi esperas , povi prezenti alian signifon de 
malgranda parto de Irana kulturo.
Pri parto de lingvistiko , mi tre uzis  verkon 
“Iranoviĉ” fare de  s-ro Bahram Faravaŝi.

در پایان امیدوارم توانسته باشم مفهومي دیگر از بخش كوچکي از فرهنگ ایراني را ارائه داده باشم. در قسمت زبان شناسي از كتاب ایرانویچ نوشته 
آقاي بهرام فره وشي بسیار بهره گرفتم.

Rodogune, teatraĵo ( de Jaque Rosner)

Corneille (Kornej)
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Mi jam ricevis du ekzemplerojn de la revuo “Pola Esperantisto” en kiu 
oni povas trovi presitan artikolon mian pri rakonto de “Vojtek”, Urso-
soldato kiu helpis kaj partoprenis en dua mond-milito. (Unu ekzempleron 
mi donacis al valora Esperanta arkivo de s-ro Kousari.)
Tiu urso estis Iran-devena kiu tra tre interesa, samtempe ne kredebla 
maniero troviĝis inter polaj soldatoj partoprenintaj en dua mond-milito 
kaj laŭplane traveturis Iranon por aldoniĝi al Itala armeo ,…
La artikolon mi sendis al kaj, nia revuo kaj, prezidanto de PEA.
Indas mi aldoni noton pri erara nomo mia en la revuo, Nazi solat estas la 
ĝusta nomo mia, anstatŭ Nazi Sola!

Daŭras la Rakonto

 1392پاييز   

      Aŭtuno 2013            

33 

 

Post reveno el Pollando al mia lando, 
alvenis ret-mesaĝo kies enhavo estis 
tre interesa kaj mirinda por mi. 
Tiu mesaĝo ankaŭ enhavis kelkajn 
fotojn malnovajn pri tiu urso 
akompanante polajn soldatojn dum 
milito kiuj aspektis kiel veraj fotoj (sen 
uzo de artaj rimedoj)!  
Do mi sendis la ret-mesaĝon al kelkaj 
miaj novaj geamikoj en Pollando 
demandinte ilin pri tiu urs-soldato! 
Preskaŭ neniu havis ian informon pri 
ĝi. Nur Stanislaw Mandrak (prezidanto 
de PEA) skribis min ke tiu nomo tre 
agrablas en Pollando, sed nenio alia 
informo!  
Poste mia amikino pola konfirmis ke 
Jes! Jes! Tio estas vera rakonto kaj ĝi 
onidire partoprenis en dua mondmilito 
kune kun polaj soldatoj! 
Do mi mem en Google kaj interreto 
serĉis pri tiu fenomeno kaj jen la 
rezulto: 

 

Kio estas rakonto malnova pri urso-
soldato? 

Post finiĝo de dua mond-milito arestitaj 
polaj soldatoj estis senditaj al Siberio. 
Stalin decidis batali kontarŭ aliancaj 
armeoj kaj uzi liberigitaj polaj soldatoj 
tiucele. Do soldatoj entrajniĝis kaj trans 
Irano sendiĝis unue al Palestino kaj poste 
aldoniĝis helpi al 8-a armeo de Britujo por 
invadi Italujon, aŭ fakte militi kontraŭ itala 
armeo kiu estis unuiĝinta kun la germana 
armeo (Nazia).  

Transirante Iranon, pola armeo renkontis 
mizeran junulon (eble veninte el Hamedan, 
urbo en okcidenta parto de Irano) kiu 
havis grandan sakon same kiel sako de 
vesta ĵoj. I l i  nutris t iun junulon kaj 
demandante pri tiu sako eksciis ke ĝi 
enhavis ursidon kiu estis disigita de sia 

Woitek (soldet-urso) en pola armeo! 

 

Kolektita kaj verkita pere de F. H. Solat 

33 

Por scii la rakonton de "Vojtek", la soldat-urso, vi povas legi la 7-an numeron 
el la dua serio de "Irana Esperantisto" (Aŭgusto 2013). La artikolo aperis en 
Persa kaj Esperanto. Sube estas foto de la esperanta paĝo de la artikolo.
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   La olimpiko estas unu el 
la plej grandaj internaciaj 
eventoj. Dum tiu ĉi evento 
la sportistoj kunvenas en la 
gastigantan landon de diversaj 
nacioj kun diversaj lingvoj 
por fari sanan konkurson. 
Laŭ filozofio de la olimpiko, 
nur venki dum la vivo ne estas 
ĉefa afero, sed penadi. Venki konkursanton ne estas 
ĉefa afero, sed partopreni kaj bone batali. Efektive 
la sporto estas ilo, kiu servas pacon, amikecon kaj 
ŝanĝon de la mondo.
   Do, la celo de la olimpiko estas kreo de pli paca kaj 
pli bona mondo. Tio sendube estas altega celo. Sed 
ĉu nur havo de bonaj ideoj sufiĉas? Kompreneble la 
homaro, dum la sia historio, ne mankis/as bonajn 
ideojn kaj pensojn. Jen estas la demando: ĉu la ideoj 
kaj la pensoj per si mem efektiĝas/os? Nu, estas 
multe da jaroj, ke ni estas atestantoj de la ĉeesto 
kaj kunveno de la atletoj nomata la olimpiko. Dum 
tiu ĉi kunvenoj kiom da profundaj amikecoj inter 
la sportistoj estiĝis? Kiom ili proksimiĝis al unu la 
aliaj? Ili kolektiĝas, konkursas, sed io grava mankas. 
Dum la olimpiaj ludoj la sportistoj preterpasas unu 
la aliajn kaj iliaj solaj vortoj povas esti "saluton" aŭ 
iom pli, "kiel vi fartas", angle aŭ alilingve, ĉar ili timas 
kaj eĉ hontas, ke staru kaj pli interparoli pri diversaj 
aferoj kun unu la alia. Tial vi ankaŭ samopinias kun 
la skribanto de la linioj, ke la naciaj lingvoj tute ne 
taŭgas por la intenaciaj rilatoj.
   La celo de Zamenhofo ankaŭ estis estigo de pli 
bona kaj pli paca mondo surbaze de komuna kaj 
facila lingvo. Tial, ni ŝuldas lin multe, ĉar li estis 
klerulo, kiu konis unu problemon el la plej grandaj 
problemoj de la homaro, la solvon prezentis kaj 
komencis disvastigi tiun.
   En unu el la lastaj tagoj de olimpiko Rio-de- Ĵanejro 
2016, Brazilo, la perskanalo de BBC hazarde montris 
intervjuon kun iu japana s-ino, en kiu ŝi indikis 
interesan kaj gravan punkton. Ŝi -kiu laŭ-ŝajne 
estis unu el la sportaj respodeculinoj en sia lando- 
esprimis, ke sia lando por la olimpiko 2020 bezonos 

almenaŭ 75000-personan 
armeon da tradukistoj kaj tiu 
ĉi afero estas grandega defio 
por Japanio. Vi mem kalkulu, 
ke tiu ĉi armeo de tradukistoj! 
Kian kotizegon trudos al 
Japanio. Pri aliaj aferoj plu ni 
ne parolas!
   La esprimoj de la 
respondeculino, venigis tiun 

ĉi penson en nian kapon, kial ni ne lanĉas kampanjon 
por uzi kaj apliki Esperanton en la olimpiko 2020 
kaj subteno de tiu ĉi afero? Konsidere ke Japanio 
estas pionira lando precipe pri E-o kaj laste postlasis 
sian la centan nacikongreson, ni respekte petas 
japanan E-asocion, ekde nun konsultu unuflanke 
kun respondeculoj de siaj landoj kaj aliflanke kun 
internacia komitato de la olimpiko, por ke E-o iĝos 
unu el la komunaj aŭ eĉ oficialaj lingvoj de tiu ĉi 
internacia evento. Ili eĉ povas -ekde nun- fari paĝon, 
en kiu oni povos subskribi kaj subteni la kampanjon. 
Ni kaptu oportunojn. Ni esperas ankaŭ UEA, 
E-asocioj de ĉiuj landoj kaj pacemuloj tra la mondo 
subteni ĉi-movon kaj la kampanjon.
   Oni povas ellerni Esperanton dum tri-monata 
kurso kaj post tiu ĉi tempo atingos relativan regadon 
super ĝi. Ĉar E-o estas la plej logika, la plej facila, la 
plej pacema lingvo kaj fakte la plej granda atingo de 
la homaro en teritorio de la lingvo. Tiurilate eĉ la 
rezolucioj de UNESKO pri E-o ankaŭ sigelas rolon 
kaj gravecon de nia modesta lingvo en internaciaj 
komunikadoj.
   Alia laboro, kiun precipe niaj japanaj geamikoj 
povas fari, estas aldoni E-on al la list-lingvoj de la 
poŝtelefono. Kaj ankaŭ kreo de taŭgaj aplikaĵoj, je 
kiuj troviĝos diversaj informoj pri la olimpiaj ludoj, 
la bezonataj informoj por la turistoj kiel la publikaj 
veturiloj, la hoteloj, la restoracioj kaj manĝaĵoj, 
prezento de vidindaj lokoj ktp. 
   Fine menciindas, ke ideo de ĉi-movo stariĝis en 
nia lasta kunsido kun profesoro Saheb-Zamani, unu 
el gravaj pioniroj de E-o en Irano kaj nia granda 
instruisto, kiu sian vivon honeste kaj sindone dediĉis 
al E-o.

Esperanto, la komuna lingvo
de la Japana olimpiko

 Amir FEKRI
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Saluton al geiranaj karaj amikoj.  Jam de infaneco mi 
revis viziti Iranon ne nur pro nia komuna historio kaj 
komuna lingvo sed ankaŭ pro dolĉeco de la poezio 
kaj  afablega prononco de la persaj vortoj. 
Kaj ĉi-jare, alhamdolellah (dank' al Dio) ĉi-Ŝanco 
aperis kaj mi kun mia edzino vojaĝis al tre kara al 
mi lando Irano. Vere mi ne dubis pri afableco de la 
irananoj des pli mi kiu havas multajn geamikojn tie 
kaj ĉiam en unu angulo de la mia vastega koro, kara 
al mi, lando Irano havas sian lokon.
Ni dank' al Dio kaj miaj geamikoj, ni vizitis tre 
vidindajn lokojn de Irano.
Giti Ferdosnia organizis tre bonan programon. En 
tre kurta tempo ni vizitis kaj nordon de Irano kaj 
multajn lokojn en Tehrano.
Nia vizito al IREA estas memorinda kiu okazis 
03/9/16.
Poste nin gastigis mia buruĝerda amiko Masud 

Saidnabi Saidilhomzoda 
rakontetas pri vojaĝo al Irano

Gudarzi kaj li organizis vojaĝon al Hamadan,  Esfahan,    
Shiraz. Certe listigitaj urboj havas  tutmonde famajn 
lokojn kiujn ni volonte vizitis.
Eĉ nun kiam mi estas fore de mezazio mia koro estas 
kun miaj amikoj kaj iliaj homlandoj kiujn mi iam 
vizitis
 Nepre mi revizitos Iranon pri denova aperiĝo tia 
Ŝanco.
 Estimkore, Saidnabi
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تعلیم  درباره  قسمتی  سه  مجموعه  از  قسمت  اولین  در 
آمریکایی  مردی  او  شدیم.  آشنا  خان  سلمان  با  تربیت  و 
به  بنگالدش و هند است که  از  والدینی  و 39 ساله، فرزند 
دخترعمویش  به  تنها  آغاز  در  پرداخت.  خصوصي  تدریس 
به  اینترنت  کمک  به  سال  چند  از  پس  اما  می داد،  درس 
و  اشخاص  از  مالی  کمک  هیچ  بدون  دانش آموز  میلیون ها 
موسسات، تدریس می کرد. این گونه روش تدریس هم اکنون 
 Nicholas( نگروپنته  نیکالس  جمله   از  بسیاری  بین  در 
درباره  مقاله  این  که  می باشد،  انتقاد  مورد   )Negroponte
او است.  نگروپنته 72 ساله نیز آمریکایی می باشد، اما طبق 
گفته خودش، صرف نظر از نام کامال ایتالیایی اش، صددرصد 
اصالتاً یونانی است. وي دوره  ابتدایی اش را در نیویورک انجام 
در موسسه  نهایتاً  داد، و سپس در سوئیس تحصیل کرد و 
تکنولوژی ماساچوست )MIT( در کمبریج معماری و طراحی 
لباس توسط کامپیوتر خواند، و سپس در همان جا مشغول به 
کار شد. او به آموزش و کامپیوتر عالقه داشت، و با ِسیمور 
روش هاي  درباره  تحقیق  به   )Seymour Papert( پاپرت 
 MIT Media یادگیری سازنده پرداخت. در سال 1985 او
Lab یا آزمایشگاه چندرشته ای را تاسیس و رهبری کرد، و در 
آنجا چندین پروژه تحقیقاتی مهم را شروع کرد، که تاثیرات 
داشتند.  کامپیوتری  تکنولوژی های  توسعه  روی  بر  بزرگی 
الکترونیکی ای که در کتاب خوان  برای مثال در آنجا جوهر 
 Aspen های کیندل مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین
 Google برنامه  نقشه  اولین حالت  به عنوان   Movie Map
Earth ساخته شد. آنها از تبلیغات در شبکه های اجتماعی 
مانند فیس بوک و توییتر که کاربران بسیاری دارند، استفاده 
کردند. پس از آن فعالیت علمی موفق نگروپونته پروژه "یک 
 One Laptop Per کامپیوتر برای هر کودک" )به انگلیسی
Child( را شروع کرد، و برای آن بیش از 1 میلیارد دالر جمع 

آوری و خرج کرد. 

آیا تفکر درباره فکر کردن اهمیت دارد؟
در دهه 70 نگروپنته و پاپرت – كه ریاضی دان و معتقد به روانشناسی 
سوئیسی جان پیاژت  بود – تفکر را مورد مطالعه قرار دادند، آنها درباره 
تفکر فکر كردند. طبق گفته آنها ما نباید مباحث آموزشی، بلکه تفکر و 
خود یادگیری را تدریس كنیم. برای این هدف یک راه حل عالي وجود 
با كمک  برنامه نویسی LOGO می باشد.  با زبان  دارد و آن كامپیوتری 
این زبان برنامه نویسی دانش آموزان به راحتی می توانند برنامه های ساده 
كامپیوتری بنویسند. معموالً برای بار اول برنامه ها به صورت عادی كار 
نخواهند كرد، و باید دنبال خطاها گشت و چند مرتبه آنها را رفع نمود. 
این فرایند طبق گفته نگروپنته و پاپرت بسیار شبیه به خود یادگیری و 

حل مشکالت توسط مغز می باشد، و بسیار برای بهبود توانایی های فکری 
دانش آموزان مفید است. 

آیا آموختن درباره فرآیند یادگیری ارزشی دارد؟
محله های  در  واقع  مدارس  در  آنها  یادگیری،  درباره  بیشتر  فهم  برای 
فقیرنشین شهر نیویورک و دیگر شهرها آزمایشاتی را انجام دادند، و به 
این نتیجه رسیدند كه، یادگیری وقتی موثرتر است كه خود دانش آموزان 
در فرایند یادگیری فعال باشند. در دهه 80 آنها كار خود را به قاره های 
آفریقا، آسیا و جنوب آمریکا گسترش دادند. و این آغازی بود برای پروژه 
سازنده  یادگیری  روش  اساس  بر  كه  كودک"  هر  برای  كامپیوتر  "یک 
بنیان نهاده شده است. طی چندین دهه آنها به بچه های رده سنی بین 
6-12 سال در كشورهای لیبی، نیجریه، رواندا، كامبوج، تایلند، پاكستان، 

آرژانتین، برزیل، اروگوئه، و پرو، بیش از 1 میلیون لپ تاپ دادند. 
لپ تاپ های بچه ها بایستي چطور باشند؟

آن ها مي گویند كه این لپ تاپ ها كم تر از 100 دالر قیمت دارند، و بسیار 
مقاوم هستند، زیرا ممکن است از دست بچه ها بیافتند. از كار گروهی، 
است  معنی  بدین  این  می كنند.  پشتیبانی  واي فاي  طریق  از  مکالمه  و 
كه، طبق كارایی هایشان بیشتر شبیه به كامپیوترهای ارتش یا خانگي 
هستند. اما از لحاظ ظاهر باید زیبا و دوست داشتنی باشند، و به دل بچه ها 
بنشینند. و همانطور كه بعدها مشخص شد، نیمی از دانش آموزان آنقدر 
این لپ تاپ ها را دوست داشتند، كه حتی با آنها به خواب می رفتند. و 
قابل ذكر است كه، یکی از این لپ تاپ های سبز رنگ در "موزه ی هنرهای 

مدرن" نیویورک به صورت دائمی در معرض نمایش قرار گرفته است. 
آیا این برنامه عملی است؟

وقتی از نگروپنته درباره موفقیت این پروژه سوال می شود، او خاطر نشان 
می كند كه، یکی از بهترین شواهد توقف اجتناب و یا ترک مدارس است. 
چندین بار حتی 30 درصد ترک مدرسه وجود داشته است كه پس از 
دریافت لپ تاپ ها كامال به صفر درصد تبدیل شده است. آنها درباره دالیل 
اجتناب و ترک مدرسه فکر كردند و به این نتیجه رسیدند كه نه فقر، و نه 
كارهای خانه، بلکه كسالت بار بودن روش های تدریس عامل آن می باشد. 
و با كمک این كامپیوترها اوضاع كامال تغییر كرد. فایده دیگر این پروژه 
طبق گفته معلم ها، از بین رفتن مشکالت برقراری نظم كالس و افزایش 
بوده است. دانش آموزان، فعال تر،  قابل توجهی  انرژی به صورت  سطح 

امکانات نوین آموزشی؟
)بخش دوم(

ترجمه مقاله ای از مجله اسپرانتو شماره 1304 )ماه جوالی/آگوست 2016( 
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نیز  معلمان  و همچنین  بیشتر،  نفس  به  اعتماد  با  متوجه تر،  مشتاق تر، 
مشتاق تر شده بودند. آنها همگی اشتیاق بیشتری در مدرسه داشتند. و 
بعالوه، ارتباط والدین با مدرسه بهتر و عمیق تر شد، و زندگی در روستاها 
تغییر قابل توجهی كرد و بچه ها عامل آن تغییرات شدند. شاید تنها اشکال 
این بود كه معلمان ایمیل های بسیاری دریافت می كردند. دانش آموزان 
نه تنها می توانستند در مدرسه سواالتشان را بپرسند، بلکه می توانستند 
از خانه پس از جمع آوری پرسش های خود، آنها را به معلم ایمیل كنند. 
جالب این است كه در پرو، دانش آموزان پس از فراگیری دروس، شروع 
به تدریس خواندن و نوشتن به والدین خود كرده بودند. در اروگوئه – كه 
همه ی دانش آموزان یک لپ تاپ دریافت كردند و این به معنی بیش از 
400,000 دستگاه می باشد – طبق گفته ها، یک خانم معلم، كه برای 
30 سال تدریس می كرد، وقتی كه از نقشه جدید با خبر شد، به اداره  

بازنشستگي مراجعه كرده و تقاضاي بازنشستگي پیش از موعد كرد. كارمند 
كامپیوترها  حین  آن  در  بازگردد.  بعد  هفته  سه  خواست  او  از  مربوطه 
رسیدند، دانش آموزان با آنها آشنا شدند، و شروع به استفاده از آنها كردند. 
پس از دو روز خانم معلم به دفتر بازگشت و درخواست كرد كه به او اجازه 

دهند تا پس از سن بازنشستگی نیز كار كند. تنها پس از دو روز! 
خواندن بر روی کاغذ یا کامپیوتر؟

انتقاد بزرگی بر این پروژه وارد شد، كه دانش آموزان باید كتاب های كاغذی 
در  آنها  داد كه،  توضیح  نگروپنته  نکنند.  بازی  كامپیوترها  با  و  بخوانند 
داخل كامپیوترها 1,600,000 كتاب قرار داده اند. چطور؟ هر كامپیوتر 
دارای 100 كتاب می باشد. اگر برای مثال به یک روستا 100 كامپیوتر 
می دادند، در آن روستا ناگهان 10,000 كتاب ظاهر می شد. و همچنین 
آنها به صد هزار كتاب دیگر دسترسی داشتند. در این رابطه كامپیوتر 
وسیله ای برای دریافت كتاب بود. و فایده دیگر این است كه، آن متون به 

راحتی قابل استخراج، و به روزرسانی هستند و هیچوقت نایاب نمی شوند 
و به كاغذ احتیاجی ندارند، و اینگونه از محیط زیست نیز حفاظت می شود. 
مسلماً دانش آموزان از كامپیوترها برای گوش دادن به موزیک، تماشای 
فیلم و بازی استفاده می كنند. از نظر نگروپنته اینگونه نیز باید باشد. آنها 
تا   باشند،  داشته  به خانه  را  كامپیوترها  بردن  اجازه  بچه ها  تا  خواستند 

جزئی از زندگی روزمره بچه ها شوند.
چطور پیش برویم؟

از آن می خواست  بیشتر  او حتی  نبود.  راضی  نتایج  آن  از  نگروپنته  اما 
انجام دهد. بسیاری او را تمسخر كردند كه: "تو نمی توانی به یک كودک 
كامپیوتر بدهی و بروی." نگروپنته فکر كرد: "چرا كه نه؟" او مطمئن بود 
كه ما توانایی های كودكان را دست كم می گیریم. وضعیت به این شکل 
است كه در دنیا بین 50-100 میلیون كودک زندگی می كنند كه توانایی 
رفتن به مدرسه را ندارند، به دلیل اینکه تا 10-15 كیلومتری محله آنها 

هیچ مدرسه ای وجود ندارد. 
بدون مدارس باید چه کرد؟

بسیاری بر این باورند – كه در میان آنها متخصصان سازمان ملل متحد و 
بیل گیتس نیز می باشد – كه باید مدرسه بسازیم و معلمان را باهوش تر 
كنیم. نگروپنته ایده ی دیگری داشت. چه می شود اگر در یک روستا – كه 
نه برق نه رادیو نه تلویزیون و نه تلفن وجود دارد – این كامپیوترها را 
بدون آموزش طریقه استفاده و بدون افرادی كه توانایی استفاده از آنها 
را دارند، وارد كنیم؟ آیا كسی می تواند از آنها استفاده كند؟ جواب این 
سوال "بله" می باشد. طبق آزمایش هایی كه در دو روستا واقع در اتیوپی 
انجام شد، كودكان می توانند از این لپ تاپ ها استفاده كنند. پس از تنها 
2 تا 5 دقیقه،  اولین كامپیوتر از جعبه خارج، باز، و روشن شد. پس از 
5 روز كودكان روزانه از 50 برنامه استفاده می كردند، و پس از دو هفته 
شعر الفبا را می خواندند. در ماه ششم آنها كد سیستم عامل اندروید را 
حدس زده و تغییر داده بودند. به دلیل اینکه این كامپیوترها هر فعالیتی 
را زیر نظر دارند، توانستیم این اطالعات را كسب كنیم. باید بگوییم كه، 
طریقه عملکرد این كامپیوترها به یکی از افراد بالغ روستا در ایستگاه های 
برق خورشیدی آموزش داده شد، و همه می توانستند در آنجا باتری ها را 

شارژ كنند. 
آیا توسط کامپیوتر می شود خواندن را آموخت؟

آن كودكان نمی توانستند بخوانند و بنویسند و هیچگاه حروف را، حتی بر 
روی لباس ها نیز، ندیده بودند. آیا آنها می توانند توسط كامپیوتر خواندن 
را بیاموزند؟ اگر جواب مثبت است، در این صورت با خواندن می توانند 
بسیاری چیزهای دیگر را نیز بیاموزند. و حقیقتاً، طی دو سال كودكان 
توانایی خواندن، حتی به اصطالح خواندن عمیق را نیز داشتند. قابل ذكر 
كه  رسید  نتیجه  این  به  داد  انجام  كه  مقایسه ای  با  نگروپنته  كه  است 
به  نمی توانند  از 6 سال  نیویوركی حتی پس  دانش آموزان  از  30درصد 

صورت عمیق مطالعه كنند. 
مشخص است كه بسیاری فعالیت نگروپنته را مورد انتقاد قرار داده اند. اما 
تعداد چنین تجربه هایی در حال افزایش است. یکی از آنها در شماره بعدی 

مجله ارائه خواهد شد. 
اگر مشتاق به کسب اطالعات بیشتر هستید لطفا صفحات زیر را 

مشاهده فرمایید )به زبان انگلیسی(:
مصاحبه Big Think با نیکالس نگروپنته:

 https://www.youtube.com/watch?v=2-8w6j3W9jU
نیکالس نگروپنته: تاریخچه 30 ساله آینده )2014(:

 https://www.youtube.com/watch?v=5b5BDoddOLA
نویسنده: اُتمار جارب

)adeadmarshal@gmail.com( مترجم: علی مرادی

شکل 1: دانش آموزان از کامپیوتر مخصوص در مدرسه استفاده می کنند.
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ماهيان پرنده
در درياي چين و خروج از ژاپن، ماهي هايي را كـه واقعا پرواز مي كنند 
مشاهده مي كنيم. ماهي هايي كه مثل برق آسمان از زير كشتي بيرون 
مي آيند و قبل از آن كه دوباره به دريا فرو روند طي چند ثانيه در هوا 
به پرواز درمي آيند. با نوازش و لمس دريا، توسط دم خود با زرنگي به 
آب مي كوبندكه باعث مي شود مدت بيش تري پروازشان طول بكشد 

و از خطر دور شوند. 
اين ماهي هاي پرنده در اصل در اقيانوس ها و درياهاي زير خط استوا 

يافت مي شوند. عقب بدن شان آبي و از زير نارنجي رنگ هستند.
 

ترجمه: سیمین عمرانی

دور دنیا در 79 روز
قسمت بیست و یکم

آقاي هرمان صاحب کشتي 
روز چهل و هفتم

ممکن نیست، كه بدن ما به این تغییر ساعت هایي كه تجربه  شان كردیم 
عادت كند. هر روز سر فالن ساعت بیدار مي شویم، و در ساعتي غیر 
ناهار غذا مي خوریم و وقت دیگري تو رخت خواب ولو مي شویم.  وقت 
خوشبختانه این جا كار كم است و اگر تا ساعت 11 صبح بخوابیم مشکل 

خاصي ایجاد نمي كند. 
چند دفعه شب ها بیدار مي شویم، به سختي خوابمان مي برد، بدون اشتها 
نباید  كه  وقتي  و  نمي خوابیم  بخوابیم  باید  كه  وقتي  مي خوریم،  غذا 
بخوابیم خوابمان مي گیرد. احتماال مربوط به حاالتي است كه در كشتي 
یا هواپیما دست مي دهد و تمام وضعیت متعادل آدم را برهم مي زند. 
چهار روز قبل ما در چین بودیم و 20 روز پیش شن و ماسه بیابان ما را 
دربر گرفته بود، حاال وسط در وسط اقیانوس آرام هستیم و به همراه یک 
كشتي و 22 كارمند و یک مسافر كه با او باالخره موقع صبحانه خوردن 
باید باهم حرف بزنیم، و آب دور تا  برخورد كردیم و گفتیم: - وایسا! 
دورمان را گرفته است. جدول زمان بندي این جا این جوري است: 7:30 
ما  براي  این ساعت ها  تمام  ناهار؛ 17:30 شام. چون  صبحانه؛ 12:00 
بي اندازه زیاد است ماها همیشه دیر مي كنیم و براي هر وعده غذاخوردن 

فقط نیم ساعت وقت گیرمان مي آید. 

در  به گمان  كه  است  هامبورگ  از  بازنشسته اي  كارمند  هرمان  آقاي 
زندگي خویش هیچ مفهوم یا جهتي را نیافته و از طریق اینترنت به این 
چنین  است.  برده  پي  تجاري  كشتي  با  سفر  یعني  زندگي  شیوه 
كشتي هایي ـ مثل همین كه ما االن سوارش هستیم ـ چند سال قبل 
به مدد آغاز استفاده از تکنولوژي و تربیت پرسنل كاري، تصمیم گرفته 
شدند  یعني  دهند  تخصیص  مسافر  براي  نیز  را  آزادي  جاي  شد 
كشتي هاي تجاري ـ مسافري. آقاي هرمان مفتون این گونه سفرهاست 
این  با  را  او ظاهرا خوشبختي  را در دریا مي گذراند.  ماه  و هر سال 7 
جایي كه  است،  آورده  به دست  اقیانوس  وسط  در  گم شده  كشتي هاي 
هیچ كس باعث سردرد دیگران نمي شود و، حتي اگر آدم دوست نداشته 

باشد مي تواند با كسي حرف نزند.
امتحان  با كشتي هاي مسافربري  دریا  در  را  و گذارهایم  ــ من گشت 
كه  زیادي  بسیار  آدم هاي  خب  شدند:  مشکل  باعث  آن ها  اما  كردم، 
همیشه لباس متناسبي براي شام خوردن و رقصیدن دارند دائم درباره 
به چیزهاي مختلف سوال  راجع  و  زندگي دیگران كنجکاوي مي كنند 

مي كنند. اما من حاال یک كشتي فقط براي خودم دارم. 
دارد خوشمان  او  كه  از چنین سیستمي  نیز  ما  زیرا  دارد،  خیلي حق 

مي آید. درباره خانه و خانواده اش مي پرسیم.
ــ تو خونه موندن خیلي كسل كننده و ماللت آور است خیلي. 

این جوري جواب ما را داد و پاسخ اش تمام شد. معلوم است كه از او 
اطالعات بیش تري بیرون كشیدن سخت خواهد بود.

ــ براي این سفر چقدر پول خرج مي كنید؟
ــ روزي 100 یورو. البته بستگي به سفر دارد، كه آدم بیش تر یا كم تر 
بپردازد. یک دفعه در سنگاپور موتور از كار افتاد و ما 3 هفته در بندر 
ماندگار شدیم. اما چون مشکل از آن ها بود من چیزي پرداخت نکردم.

ما نیز كمابیش همین قدر مي پردازیم. 
هر هرمان )Herr Herman( مردي بلند قامت با پاهاي الغر و شکمي 
آلماني ها. كله اي  نزد  اندامي متناسب در  الگوي  بزرگ است.  نه چندان 
دراز با دماغي یک كم نوک تیز. چند تار موي نامنظم، كوتاه و خاكستري 

كه اطراف گوش ها و باالي پیشاني اش را پوشانده است.
در راهروهاي كشتي یک اطالعیه مي بینیم، كه مي بایست چند ساعت 
براي  ولي  است،  دیروز  مال  این كه  مثل  كنیم.  اضافه  ساعت مان  به  را 
امروز نیز متناسب است. به نظر مي رسد، كه بازدیدها و زیارت هاي ما در 
جستجوي سرزمین خورشید به حداكثر سرعت مي رسد. دیگه چیزي 

نمونده.
تجربه این سفر با هیچ كدام از كارهایي كه كرده ایم قابل قیاس نیست. 

این جا آقاي هرمان خوشبخت است و ما نیز همین طور.
 

نیکالس آشپز
روز چهل و هشتم

هانجین وینا به سوي مقصد خویش دریا را با غرور به سوي بندر لونگ 
بیچ در لوس آنجلس درمي نوردد، و موتوري كه با قدرت 75000 اسب 
بخار و َدَوراني به حول محور خود بدون مساله این كشتي 69000 تني 
 44 برابر  كشتي  دوم  افسر  قول  به  كه  دریایي  گره   24 سرعت  با  را 
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كیلومتر در ساعت سرعت یک اتومبیل است به جلو مي كشد. اگر فرض 
بگیریم كه راه مستقیم است و مثل جاده ها سرباالیي و سرپاییني ندارد 
با این سرعت چنان كه قبال پیش بیني كردیم به بندر لونگ بیچ خواهیم 
رسید و 9 هزار كیلومتر را در عمق تنهایي بزرگ ترین اقیانوس خواهیم 

پیمود. 
هرمان نشان مي دهد كه معاشرتي تر شده و ما با دریانوردان فیلیپیني 
سر صحبت را باز مي كنیم. مانل از ریکاردو خدمتکار مي پرسد، كه آیا 
كند.  كوتاه  را  موهایش  مي خواهد  چون  هست  آرایشگاه  كشتي  در 
ریکاردو ابتدا مي گوید نه اما بار دوم جواب مثبت مي دهد، كه آشپز این 
توضیح مي دهد، كه در همه ي  آقاي هرمان  انجام مي دهد.  نیز  را  كار 
پیدا  است، همیشه كسي  كرده  دریانوردي  آن ها  با  او  كه  كشتي هایي 
مي شود كه كار سلماني را انجام دهد بدون آن كه واقعا آرایشگر باشد و 
معموال آشپزها این كار را در كشتي انجام مي دهند. این جریان ما را 
براي  تزریقات چي  به یاد رسوم قدیم روستاهاي خودمان مي اندازد، كه 
آن كه دخل بیش تري داشته باشد سلماني هم مي كرد. و كم كم دیگر 
آن چه باقي ماند یک آرایشگر بود تا آمپول چي و مامور بهداشت. او اغلب 
مثل پزشک ها رفتار مي كرد اما در درجه اول او یک آرایشگر شده بود و 
مردم براي كوتاه كردن مو و اصالح سروصورت به او مراجعه مي كردند 
بعد هم براي گرفتن فشار خون و كشیدن دنـدان، جـا انداختن استخوان 
دررفته یا گچ گرفتن دست شکسته یا آمپول زدن او را صدا مي زدند. كار 
دكتري و آرایشگري با هم بود. این هم كاري كه امروز شاید دیگر به این 
شکل رایج نباشد اما در همه ي روستاهاي كوچک بسیار مفید و رایج 

بوده است. 
در میان اقیانوس آرام، زندگي هم چون شمال آلمان است یعني غذاها و 
عادات شبیه  به هم هستند، فهرست هاي غذا شامل كالباس فرانکفورتي 

و خردل و نان سیاه )جو(. هرمان به نظر ما اعتراض مي كند. 
ــ بله، ولي آشپز ما فیلیپیني است.

خب، واقعا، آدم نمي تواند در زندگي همه چیز را باهم داشته باشد.
با آشپز سر ساعت 1 براي اصالح مو توافق مي كنیم. اسم او نیکالس 
آراگون وسپي است. او چندبار در روز لباس بلند و كاله آشپزي خود را 
مي پوشد و درمي آورد. امروز او آرایشگر خواهد بود و در این زمینه بسیار 

چیره دست است.
نیکو كه البته خودش ترجیح مي دهد این جوري صدایش  كنند، زبان 
اسپانیایي را در مدرسه یاد گرفته است و كمي به آن صحبت مي كند. با 
اسپانیایي او و انگلیسي ما به بهترین نحو سعي مي كنیم از گرفتاري و 

نیکالس آشپز به عنوان آرایشگر در كشتي هانجین وینا

مشکالت زبان طفره برویم. 
انگلیسي.  فقط  نمي دهند،  درس  اسپانیایي  مدارس  تو   دیگه  حاال  ــ 
وقتي جوان بودم هر كسي كه مي خواست دریانورد شود اسپانیایي یاد 

مي گرفت. 
او از ماشین اصالح و قیچي اش با ترس زیاد استفاده مي كند. وقتي دم 
گوش ها مي رسد ترسش دو برابر مي شود. نمي تواند موقع تیغ زدن مثل 
انجام  را  وظیفه  كفایت  به حد  اما  دارد،  نگه  را  خودش  كاره  این  آدم 

مي دهد. 
ــ درآمدمون ماهي 1300 دالر است و 9 ماه تو كشتي و روي آب و 3 
ماه در منزل هستیم. هر بار باید قرارداد جدید ببندیم و مشکل است كه 
دو دفعه پشت سرهم با یک كشتي و همان آدم هاي قبلي بخواهي كار 
كشتي  یک  در  بار  یک  مي دهند.  پول  بهتر  كه  هست  جاهایي  كني. 
اونا خیلي  اما  ناو،  رزم  مثل  كار مي كردم یک چیزي  اكتشافي  جنگي 
پرتوقع بودند، و چون نفرات شان زیاد بود  كار پرمسئولیت و سنگیني 
داشتم. روزي 16 ساعت كار مي كردیم و در ساعات آخر دیگه نمي شد 
طاقت آورد. این جا حالم خوبه. 37 سال دارم و این كار را تا 45 سالگي 
با  و  بمانم  خونه  توي  دارم  دوست  آن  از  بعد  و  دهم  ادامه  مي خواهم 

خانواده باشم. 
از او مي پرسیم: - از این حقوقت چیزي براي پس انداز مي ماند؟

همه چي  آن ها  و  پسر،  یک  و  دختر  تا   4 دارم،  بچه  تا   5 من  نه،  ــ 
مي خوان.

ــ جدا 5 تا بچه داري؟ خب زمان كمي هم در خونه به سر مي بري. البد 
خوب از این مدت استفاده مي كني.

نیکو مي خندد و مي گوید: 
ــ آره، من دلم مي خواست 2 تا پسر داشته باشم، به هواي پسر دوم، 4 

تا دختر گیرمان آمد. دیگر ادامه ندادیم. همین تعداد كافي است. 
مي خواهند  بچه  مورد  در  شوهر  و  زن  كه  مي آید  پیش  غالبا  البته 
خانواده  یک  آخرسر  اما  پسر،  یک  و  دختر  یک  باشد،  جور  جفت شان 
پرچمعیت مي شوند. آدرس هایمان را به یکدیگر مي دهیم تا پس از سفر 

اطالعات مان را رد و بدل كنیم.
امروز هوا روشن است و خورشید، به دفعات، فرش زرین خود را بر پهنه 
دریا و كشتي تا آن دور دورها باز مي كند، حریر امواج در زیر كشتي 
متولد مي شود و بالفاصله پس از بیست سي متر از میان مي رود؛ این 
تکان بي وقفه یکنواخت تکرار مي شود. گاه به گاهي یک ماهي پرنده به 
هوا مي جهد و پر از ترس از پیش آمدن چیزي صدها متر بر باالي آب 
و  مي كند  حل  خود  در  را  آدم  ذهن  امواج  به  نگاه  مي رود.  پیش  به 
حس  چه  آه،  دربرمي گیرد.  را  انسان  یک جا  آرامشي  و  آسودگي 

خوشایندي!
شب به یکي از دوستان مان كه قرار است داماد شود تلفن مي كنیم و به 
او مي گوییم كه اتفاقا در همان روز ازدواج او ما داریم دوباره زندگي را 
یا  دقیقه  فاصله چند  به  زماني كه  تجربه مي كنیم. هم چون  و  احساس 

ثانیه از یک سال به سالي دگر قدم مي نهیم. 
 

زادگاه خورشید
]و باز هم[ روز چهل و هشتم

امروز لحظه  اي رسید كه زمان آن را به ما هدیه داد یا شاید همان مدتي 
را كه ما روز به روز با زدن از ساعت ها و وقت هایمان و كاستن از خواب 
و استراحت ذخیره كردیم. این هم روز لطیفه ها، روز جادویي، تجربه اي 
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كه برحق بودن این سفر را ثابت مي كند. این روزي است كه ژول ورن 
با زرنگي براي جذاب ساختن رمان خود از  آن استفاده كرد، و به آن 
جذابیتي غیرمنتظره و شگفت انگیز در پایان داد، موردي كه شاید باعث 

موفقیت بعدي آن گردید.
آقاي هرمان وقت صبحانه توجه ما را به موضوعي جلب مي كند، امروز 

ما مثل دیروز پرتقال داریم، چون امروز شنبه است مثل دیروز. 
بي صدا مي خندد، تقریبا بدون هیچ تکاني و با دهان بسته. خویشتن داري 
خود را هیچ وقت از دست نمي دهد: سر و بدن راست و صاف، و صحبتي 
آرام، گویي هر كلمه اي را كه مي خواهد بگوید به آن فکر مي كند، نه 
ژست مي گیرد و نه مي خندد یا ظاهرا خندیدن بلد نیست. او نمونه یک 
از  بعد  است:  او در سفر یک كهنه سرباز  است.  و رسمي  اداري  آلماني 
بازنشستگي در سال 1998، او بیش تر در دریا بوده تا خشکي؛ او حتي 
هلندي  این  حال  است.  داشته  هم  را  دریایي  سگ  یک  شکار  تجربه 
سرگردانـ  یا صحیح تر آلماني سرگردان ـ  نمي تواند یک لنگرگاه مناسب 

پیدا كند. 
یک دفعه در این مسیر دریایي او ـ البته یک دفعه از چندین دفعه ـ با 
جشن سالگرد تولد افسري مواجه مي شود كه جشن اعجاب انگیزي بوده 
و آن جشن فقط با دو عدد كلوچه برگزار شده است. اووه، چقدر واقعا 

شگفتي برانگیز!
به سکوي  كه  مي كند  درخواست  ما  از  تلفن  با  كاپیتان   .8:46 ساعت 
فرماندهي در كشتي برویم. ماها هم ِد بدو، دستور دستور است و كاپیتان 

فرمانده.
ما به زودي به خط فرضي بین المللي زمان )شروع تاریخ روز در كره زمین واقع 
در 180 درجه طول جغرافیایي. م( خواهیم رسید. االن در مشرق هستیم و 5 
دقیقه دیگر در مغرب خواهیم بود. دقت كنید، چون به زودي به آن سوي 

محدوده و حصار زماني خواهیم جست. 
كاپیتان با دست ژست پریدن و جهیدن مي گیرد تا به ما نشان دهد كه 
باید بپریم، و مي خندد. این كاپیتان زمخت تر از برس سیمي است، ولي 
كشتي  وارد  وقتي  مي برد.  به كار  را  مطمئني  طعنه هاي  هم  چندبار 

مي شویم، او با این كلمات به ما خوش آمد گفت: 
ــ به تایتانیک خوش آمدید.

ــ خب، ما امیدواریم كه حادثه تایتانیک تکرار نشود.
تایتانیک مواجه  با مشکالت  آلماني است و  این یک كشتي  نه،  نه،  ــ 

نخواهد شد. 
كاپیتان هم چون یک آلماني خوب، آب به آسیاب خود مي برد، ولي در 
واقع آن چه در این كشتي دیدیم به بهترین نحو تدارک دیده شده است. 
 W به  E )شرق(  از  را  او مسیر  به 180 درجه مي رسد،   GPS وقتي 
)غرب( تغییر مي دهد و آن نشان مي دهد، كه ما از خط عبور كردیم، 
حاال دیگر در غرب قرار گرفته ایم. ادوارد افسر سوم كشتي، آژیر كشتي 
را به كار مي اندازد، درست مثل وقتي كه اتومبیل به صد هزار كیلومتر 

مي رسد.

خط نامرئي زمان بین المللي در 180 درجه از شرق و 180 درجه از غرب 
 Hostal Nou نصف النهار صفر یعني گرینویج واقع است كه از  محله ي
ساكنان شهر  اگر  مي كند.  عبور  اسپانیا  والنسیاي  در   Morella شهر 
قرار  دنیا  دیگر  جهت  در  به واقع   Morella باوفاي  و  قوي  خردمند، 
مي گرفتند، آن ها یک سري امتیاز و یک سري دردسر مي داشتند. مثال، 
به  زماني  دیروز،  یا  آمده اند  دنیا  به  امروز  آیا  نمي دانستند،  آن ها  اگر 
جشن تولد مي رفتند كه طرف ازدواج كرده و در ماه عسل به سر مي برد 
یا زماني به كشتارگاه خوک مي رسیدند كه كالباس آن دم تنور آتش 
آویزان شده است. از طرفي دیگر امکانات دیگري وجود دارد: مثال دوبار 
جشن تولد بگیرند، سالگرد ازدواج را به اندازه  دو روز طوالني كنند، سال 
نو را دوبار جشن بگیرند یا در پرداخت بدهي شان در طول روز آن را 
به تعویق اندازند. خوشبختانه در این كمربند به ندرت كسي اقامت دارد و 

محل سکناي چنداني وجود ندارد. 
در حقیقت ما داریم یک روز كامل به دست مي آوریم، یعني داریم مثل 
قبل مي شویم. از وقتي از خانه خارج شدیم یک وقت 24 ساعته اضافي 
داشتیم و آن 24 ساعتي را كه عقب مي انداختیم وقت درست و صحیح 
زمان بود. از هنگام عزیمت تا بازگشت این 24 ساعت كه در اصل 48 
مدت  دلیل  به  كه  است  هدیه اي  هم چون  گفت  مي توان  است  ساعت 
زمان هایي كه از دست داده بودیم یا خواهیم داد این جا به ما داده شد. 

 
واقعا آسوده

روز چهل و نهم
كسي كه ایـن اقیانوس را آرام نامید حتما سفري مثل ما داشته بدون 
هیچ چیز شنیدني و حکایتي، چــه رسد به شنیدن موضوعات روزمره 
طوفان ها،  تندبادها،  با  اقیانوسي  اقیانوس.  این  مسافران  و  دریانوردان 
كوالک هاي هم چون باد صرصر )بادي شدید با درجه 12 در مقیاس بوفور. م( و 
جنگ هاي تاریخي به درست یا غلط اقیانوس آرام نامیده شده است و در 

چنان روزهایي به نام خود افتخار مي كند. 
هم چنین امکان دارد، كه او در سرتاسر بخش جنوبي مسافرت كرده و 
مانند  مي شود  سرمست  دیدن شان  از  آدم  كه  آن چه  مشاهده  به خاطر 
و  نخل  درختان  با  سفید  شن هاي  روي  بر  پالژهایي  بهشتي،  جزایر 
رقصندگاني كه زنجیرهاي گل در دست دارند، آن را در شرایط روحي 
كه قرار داشته و لذت مي برده و حظ مي كرده ”آرام“ نامیده و نه وضعیتي 
كه شرایط اقلیمي این اقیانوس دارد. متاسفانه سوت كشتي ما به خاطر 
جزایر بهشتي به صدا درمي آید ولي طبق مقصد خود مسیر را درمي نوردد 
و راه را ادامه مي دهد، حمل كاالها در اسرع وقت و قیمت ارزان. به این 
خاطر به سختي تاهیتي و هاوایي را خواهیم دید، جزایري كه در آن ها 

دزدان دریایي گنج هایي را پنهان كرده اند. 
كشتي ما كه اكنون تنها همراه و یاور آب است عبور خود را در سرتاسر 
صفحه ي اكران رایانه اي نشان مي دهد. در شمال فقط به ترتیب مجموعه 
جزایر آله اوت را مي بیني كه هم چون زنجیري زینتي بر گردن دریاي 

تاريخچه تقسيم زمين
صفر  نصف النهار  واشنگتن،  بين المللي  كنفرانس  در   ،1884 سال  در 
درجه در رصدخانه گرينويچ انگلستان ابداع گرديد. اين خط فرضي 
گذران بنا بر موقعيت جايگاه آن رصدخانه اولين نصف النهار بر مبناي 
در  شد.  شناخته  مبدأ  نصف النهار  به عنوان  كه  است  جغرافيايي  طول 
زاويه  در  جديد  روز  كه  گرفتند،  تصميم  هم چنين  كنفرانس  همان 
180 درجه نصف النهار گرينويچ آغاز خواهد شد. يعني، خورشيد در 

استراليا باال مي آيد و در امريكا غروب مي كند. از آغاز 1884 
ساعت را در نصف النهار صفر درجه “زمان بين المللي” نام نهادند. بعدا 
 GMT آن را وقت قراردادي گرينويچ ناميدند كه مخفف انگليسي آن
ابتداي 1928 به زمان جهاني هماهنگ )مخفف انگليسي:  است و از 
UTC( تغيير يافت، هرچند اغلب مردم آن را همان GMT مي نامند. 
به اين دليل، سفر از غرب به شرق يك روز اضافي دارد كه برعكس 

آن از شرق به غرب يك روز كم مي شود. 
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برینگ آویخته شده اند و مثل آن ها را نخواهیم دید. 
حاال فقط تنهایي براي ما مانده است و تصویر تکراري اقیانوس كه در 
بي نهایت گم مي شود. دریانوردها مي گویند كه حالشان فقط روي آب و 
بمانند، چون  زیاد در خانه هایشان  در كشتي خوب است و نمي توانند 
مي توانند  را  چیزي  چه  دریا  در  آدم ها  این  مي شوند.  ملول  و  افسرده 
احساس كنند؟ روي خشکي كه هستند چه ندا و دعوتي را مي شنوند؟ 
سلول  و  زندان  این  درون  در  آزادي  احساس  تنهایي،  دریا،  اقتدار  آیا 
شورآب؟ شاید همه چیز تحت تاثیر قرار مي گیرد و ـ هرچند آن ها این 
قضیه را نمي پذیرند ـ شاید گریختن از روزمره گي هاي زمیني و مراقبت 
باشد.  نیست  نیازي  آن ها  به  هستند  كشتي  در  وقتي  كه  توجهاتي  و 
این جا آدم با مشکالت خانواده دست به گریبان نیست، مسایل و دوستان 
یا حتي جریانات كشور را نمي بیند. اگر این چیزها و این افراد را نبیند، 
آن ها هم او را نمي شناسند، و وقتي شناختني در كار نیست، رغبتي در 

میان نخواهد بود و مساله اي آدم و اطرافیان را عذاب نمي دهد. 

این قضایا بحث كرده و آن ها را تجزیه و  در مدتي كه داریم راجع به 
تحلیل مي كنیم، از موردی مطلع مي شویم كه قبال پیش بیني نکرده ایم: 
و  اتالف  باعث  و  ادامه مي یابد  بیج كه هفته ها  لونگ  بندر  در  اعتصاب 

تاخیرهاي بي شماري براي كشتي ها مي شود. 
در حالي كه كشتي ما باید به لنگرگاه برود و بارش را تخلیه كند این 
جریان مي تواند مدت زمان درازي آن را معطل كند و كاپیتان مي گوید: 
ــ مخارج بیش تر مي شود. شركت ها و موسسات دراین باره مقصر نیستند 

و مسافران باید روزهایي از اقامت شان را در كشتي بگذرانند. 
ــ این انتظار مي تواند ده پانزده روز طول بکشد و شاید حتي ما را وادار 
كند كه بندر مقصد خود را تغییر دهیم و ادامه راه خیلي سخت مي شود 

و موقعیت ما در این سفر به  خطر مي افتد. 
باید امیدوار به خوش اقبالي باشیم، كه بتوانیم سر وقت به ساحل برسیم، 

و با كشتي كه از نیویورک مي خواهد خارج شود مواجه نشویم. 

آكادمی خان سازمانی آموزشی است كه وب گاهی 
با همین نام دارد و هدف اصلی این سازمان، »ارائه 
به  باال،  استاندارد  و  كیفیت  با  آموزشی  امکانات 
هركس و در هر كجا« بیان شده است. این سازمان 
غیرانتفاعی در سال 2006 به دست سلمان خان، 
دانش آموخته  خود  كه  تبار  آمریکایی-بنگالدشی 
مؤسسه فناوری ماساچوست )MIT( است بنیان 

نهاده شد.
در وب گاه این سازمان صدها دوره آموزشی دربارٔه 
ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اقتصاد، 

تاریخ، پزشکی و… به رایگان ارائه شده است.
اورلوسکي  ماتیو  نام  به  كانادایي  اسپرانتودان  یک  قبل،  مدتي  از 
كردن  زیرنویس دار  و  ترجمه  به  دست   )Matthew Orlowski(
از  پس  اكنون  نمود.  اسپرانتو  به  سایت  این  فیلم هاي  از  تعدادي 
بازخوردهاي مثبت و كسب تجربه، وي اقدام به تولید فیلم با صداي 

اسپرانتو نیز نموده است. 
نخستین فیلم 9 دقیقه اي وي با موضوع "شناخت اولیه درباره عملکرد 
قلب" با صدا و زیرنویس اسپرانتو در این آكادمي منتشر شده است. 

این فیلم در كانال یوتیوب به آدرس:
 https://www.youtube.com/watch?v=hBpOgt5ldxs 
و همچنین در بخش پزشکي سایت كتابخانه علمي و فني اسپرانتو 

)STEB( به آدرس:
 http://www.eventoj.hu/steb/ 

نیز قابل مشاهده مي باشد. 

فیلم هاي آموزشي پزشکي به زبان اسپرانتو
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سایت مشهور Stack Exchange، كه در آن درباره موضوعات 
گرفته  متخصصان  از  آنها  پاسخ  و  پرسش می شود  بسیاری 
چیزها  دیگر  بین  دارد.  اسپرانتو  برای  قسمتی  حال  می شود، 
 "per", "por", "pri" دانش آموزان می خواستند درباره كلمات
موضوعات  درباره  همچنین  كنند،  كسب  اطالعات   "pro" و 

كالفه كننده. 

اگر درباره چیزی كنجکاو هستید، جست و جو كردن در اینترنت 
همیشه راه چاره است. اما همیشه بهترین جواب را نمی توان به 
آسانی پیدا كرد. هر كس هر چیزی می تواند بنویسد و نمی توان 
نظر  مورد  مطلب  آن  در  یا  است  متخصص  ایشان  كه  فهمید 

مبتدی است. 
برای حل چنین مشکالتی، Stack Exchange ساخته شد 
كه سایت بسیار مشهوری در زمینه پرسش و دریافت پاسخ از 

بهترین  كه  می شود  مشخص  رای گیری  توسط  و  است،  اجتماع 
پاسخ ها كدام ها هستند. این سایت اول برای برنامه نویسان تحت 
نام Stack Overflow راه اندازی شد، اما برای در برگیری دیگر 

مجموعه ها گسترش یافت. و حال همچنین باالخره اسپرانتو. 
 Stack .موضوع درباره یک كلیک ساده و باز كردن سایت نیست
جدید  مجموعه های  پذیرش  برای  طوالنی ای  روند   Exchange
دارد. اول باید كسی گروه را پیشنهاد دهد، و سپس باید حداقل 
200 نفر كه قول بدهند از سایت استفاده كنند جمع كنند، و 100 
نفر از آنها از پیش باید اعتبار باالیی در دیگر مجموعه های سایت 

داشته باشند. 
اخیراً  و  شد،  آغاز  پیش  ماه   7 از  اسپرانتو  برای  اصلی  پیشنهاد 
كارهای بسیاری برای هماهنگی در تلگرام به منظور یافتن افراد 
مورد نیاز انجام شد. با موفقیت به آن دست یافتند و سپس برای 
20 روز نسخه آزمایشی خصوصی آن تنها برای افرادی كه اجازه 
ورود داشتند فراهم شد تا بتوانند شركت كنند و مجموعه سواالت 

ابتدایی را جمع آوری كنند. 
در نهایت دو هفته پیش نسخه آزمایشی عمومی شروع به كار كرد 
و حال همه می توانند پرسش و پاسخ ها را بدون ثبت نام در سایت 

بخوانند. 
مسلما بسیاری سایت های دیگر كه در آن می تواند درباره اسپرانتو 
در  زبانی  همفکری  اتاق  مثال  برای  دارند؛  وجود  پرسید  سوال 
این  با   .Duolingo و   Lernu سایت  انجمن های  یا  فیس بوک 
حال اغلب در آنجا سوال ها در بحث ها قاطی می شوند و اطالعات 

مفید نتیجه گیری در اعماق بحث گم می شوند. 
توسط Stack Exchange بحث و نتیجه آن از هم جدا می شوند 
و اطالعات مفید همیشه در باالی صفحه قرار دارد و یافتن آنها 

برای روباتهای جست و جوگر گوگل آسان تر است. 
آزمایشی  نسخه  در  موضوعی  هر  درباره  پرسش  به حال 301  تا 
وجود دارد، از پرسش هایی درباره منشاء بامبو تا شبهه هایی درباره 
ریزترین نکات گرامری. مبتدیان می توانند درباره پایانه –n سوال 
بپرسند و افراد خبره نیز درباره بهترین ترجمه كلمه "آفتاب زدگی" 
با یک دیگر رقابت دارند؛ پس در هر سطحی كه باشید می توانید 

 سوال بپرسید. 
صفحه  چه  مانند  تخصصی،  موضوعات  درباره  سواالت  همچنین 
مورد  است،  بهتر  همه  از  كاله دار  حروف  نوشتن  برای  كلیدی 
رضایت  بسیار  حال  به  تا  پاسخ ها  سطح  می گیرند.  قرار  استقبال 
بخش است و حتی برخی اعضای انجمن های علمی هستند كه به 

سوال های زبانی پاسخ های پربار می دهند. 
Stack Exchange توسط یک كارآفرین آمریکایی ساخته شده 
در  این حال  با  است.  انگلیسی  آن  اصلی  زبان  دلیل  به همین  و 
اسپرانتو  زبان  به  پاسخ  و  پرسش  از  همچنین  اسپرانتو  مجموعه 
استقبال می شود. بدین صورت سایت هم برای مبتدیان انگلیسی 
زبان و هم برای كسانی كه در حال پیشرفت هستند و احساس 

می كنند كه با پرسش به خود اسپرانتو راحت ترند، مفید است. 
سایت همچنان در مرحله اولیه خود می باشد و آینده آن به خود 
كاربران بستگی دارد. اگر می خواهید جزئی از این مکان اسپرانتویی 

در حال رشد باشید، می توانید به این آدرس رجوع كنید:
stackexchange.com

منبع:
http://www.liberafolio.org/2016/esperanto-
ekvideblas-en-granda-usona-retejo

)adeadmarshal@gmail.com( مترجم: علی مرادی
Charlotte Scherping, Neil Roberts :نویسندگان

اسپرانتو در سایت بزرگ اینترنتي آمریکایی
)libera folio( ترجمه مقاله ای از سایت برگه آزاد
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برنده جایزه نوبل اقتصاد،
صاحب نظر برجسته زبان اسپرانتو

 و یکی از بنیان گذاران آکادمی علوم سن مارینو
درگذشت.

در 23 آگوست امسال، دنیای اسپرانتو یکی از برجسته ترین دانشمندان 
خود یعنی پروفسور راینهارد سلتن را دست داد. راینهارد سیلتن، در 5 
در  را  خود  دكترای   1961 سال  در  و  آمد  دنیا  به   1930 سال  اكتبر 
ریاضیات از دانشگاه گوته فرانکفورت كسب نمود. وی در سال تحصیلی 
در  بود.  بركلی  در  كالیفرنیا  دانشگاه  در  مدعو  استاد   1967-1968
دانشگاه آزاد برلین در سالهای 1972-1969، در دانشگاه بیلفلد -1972

تدریس  به  استادی  عنوان  با  بن  دانشگاه  در  سال 1984  از  و   1984
پرداخت. از سال 2006 تا 2014 او هدایت یک پروژه تحقیقاتی در مورد 
اقتصاد تجربی از آكادمی علوم و هنر راین شمالی-وستفالی را عهده دار 

بود. یازده دانشگاه به وی مدرک دكترای افتخاری اعطا كردند.
برنده  آمریکایی،  اقتصاددان  دو  با  همراه  سلتن  اكتبر سال 1994،  در 
جایزه نوبل در اقتصاد به خاطر سهم برجسته اش در نظریه  تئوری بازی 
اقتصاد  در  پیشگامانه ای  تحقیقات  بازی ها، سلتن  نظریه  بر  شد. عالوه 
علمی  كتابشناسی  در  داد.  انجام  محدودشده  عقالنیت  و  تجربی 
گسترده اش، كه عمدتا به زبان آلمانی و انگلیسی است، این اثر نیز به 
های  بازی  نظریه  بر  مقدمه ای  بیاموزم؟  اسپرانتو  "آیا  می خورد:  چشم 

زبانی )1982؛ چاپ دوم در 1995(، با همکاری جاناتان پول.
سلتن درباره اسپرانتیست شدن خودش چنین حکایت می كند: "من در 
17 سالگی شروع به یادگیری اسپرانتو به صورت خودآموز كردم. پدرم 
اسپرانتیست بود و در جنبش اسپرانتودانان نابینا كامال فعال بود. با این 
حال، من زبان اسپرانتو را نه به واسطه مستقیم او، بلکه مدت ها پس از 
به  آزمون  در  فرانکفورت  در   1960 سال  در  سلتن  آموختم."  مرگش 
انجمن  نایب رئیس  نیز  مدتی  و  اسپرانتو شركت كرد  معلم  عنوان یک 
اسپرانتوی محلی بود. او همسر خود را از طریق اسپرانتو مالقات كرد و 
این زبان را به برادر كوچکتر خود نیز آموخته است. او همانند همسرش، 
عضو مادام العمر انجمن اسپرانتو جهانی از سال 1969 بود و در عین 

مقاله خواندنی "سخنرانی علمی 
برنده ی جایزه نوبل به زبان 

اسپرانتو" را در شماره ششم از 
دوره اول مجله سبزاندیشان 
حتما بخوانید. جهت دریافت 

فایل PDF این مجله به سایت 
انجمن )www.espero.ir( منوی 

"نشریه" مراجعه فرمایید.

اسپرانتو  انجمن  عضو  حال 
المللی  بین  آكادمی  و  آلمان 
 )AIS( مارینو  سن  در  علوم 
بود. در هشتادوچهارمین كنگره 
برلین  در  اسپرانتو  جهانی 
دانشگاه  ریاست  او   ،)1999(
عهده دار  را  كنگره  المللی  بین 

بود.
تحت   1997 سال  در  سلتن 
از  مجموعه ای  سردبیر  عنوان 
درباره  تحقیقات  و  مطالعات 
در  زبانی  ارتباطات  هزینه های 
سال  در  نمود.  منتشر  اروپا 
فرانک  هلمر  با  همراه   2005

كتابی را در ترغیب به دوزبانگی در اروپا منتشر كرد. روز نهم ماه می 
سال 2007، سلتن در پارلمان اروپا به عناون سخنران مدعو در دفاع از 
اسپرانتو و به مناسبت پنجاهمین سالگرد معاهده رم سخنرانی نمود. وی 
حزب  آلمانی  بخش  اصلی  كاندیدای  اروپا   2009 سال  انتخابات  در 

"اروپا-دموكراسی-اسپرانتو" بود. 
در هشتادمین كنگره جهانی اسپرانتو در فنالند )سال 1995( راینهارد 
سیلتن به عنوان عضو كمیته پشتیبان افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو 

انتخاب شد.
سلتن ضمن اینکه اقتصاددان و ریاضیدان بزرگی بود صاحب نظر برجسته 
زبان اسپرانتو و یکی از بنیانگذاران آكادمی بین المللی علوم سن ماریو 

بود. 
سلتن در 23 اوت سال جاری میالدی )2016( درگذشت.
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Malgraŭ tio, ke 
Irano elstare staras 

inter la unuaj landoj, en 
kiuj Esperanto unuafoje 

kreskis kaj ekfloris, tamen 
ni konfesu, ke la 90-a jardeko 

restas tre unika en la tuta historio 
de la Irana Esperanto movado. Ĝuste post 
la starigo de la Irana junulara organizo 
(t.n. Irana Esperantista Junulara Organizo, 
mallongite, IREJO) en la menciita jardeko, 
ĉefe per la eminentaj penado kaj agado de 
la plej fama Irana Esperantisto tutmonde, 
S-ro Reza Torabi, la movado en Irano are kaj 
grupe signife kreskegis pli kaj pli alten, tiel 
ke la menciita organizo tuj post sia naskiĝo 
elektiĝis kiel landa branĉo de TEJO, kaj plie 
en postaj jaroj, la landa sekcio de UEA en 
Irano formiĝis surbaze de la aktivado kaj 
aktivuloj de IREJO. 

Sed postan jardekon pro la pluraj kialoj, 
la junulara organzio alfrontis defian kaj 
ondan akceladon, pro kiu iom post iom ĝi 
malproksimiĝis de ĝia glortempa aktivado. 
Daŭre okupiĝinte pri tiu koncerno, laŭ kiu 
konfesendus, ke la estonteco de ia serioza 

movado forte bezonos 
aktivajn kaj altnivelajn 

junulojn, kadre de la 3-a Irana 
Esperanto Kongreso (IREK), 

mi proponis denovan plifortan 
restaŭradon de la junulara branĉo de 

Irana Esperanto Asocio (IREA). 

Feliĉe la estraranoj de la asocio benvenigante 
min kaj miajn junulajn samideanojn, 
akceptis la proponon, kaj asertis, ke ili varme 
kunlaboradus kun ni. Iom poste, sur gravegaj 
gvidoj de eks-prezidanto kaj iniciatoro de 
IREJO, S-ro Reza Torabi, ni oficiale kaj 
publike deklaris nian ekzistadon, kaj petis 
ĉiajn helpojn de ĉiuj junuloj iranaj, kaj sekve 
ni ekformis novan komitaton de IREJO. 
Surbaze de la komitat-konsilado, ni laŭelekte 
formis la novan estraron de tiu organizo. Jen 
la rezultoj, kiuj nun oficiale anonciĝas: 

Komitatanoj de IREJO (2016-2017):
  
- Ali Moradi 
- Kianush Hemmati 
- Arasch Darvischi
- Mohammad Sadegh Ghasemi Sustani
- Mohsen Nirouzad 
- Hamed Sufi
 
Estraro de IREJO (2016-2017): 
 
- Prezidanto: Hamed Sufi 
- Vic-prezidanto: Ali Moradi 
- Sekretario: Kianush Hemmmati 

Helpe de bonkvalitaj kaj altnivelaj junuloj en 
nia organizaĵo, por pluverdigi nian movadon 
enlande kaj eĉ eksterlande, nun enpense ni 
havas multajn ideojn (kvankam ĝi devus 
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esti agnoskita, ke realigado de ĉiuj ideoj ne 
estos facile akirebla), el kiuj mi povas mencii 
jenajn: 

•	 Starigi	 nian	 propran	 retpaĝaron	 por	
plifacile varbadi novajn talentulojn junajn, 
oficiale respondi kaj kunlaboradi kun TEJO, 
diskonigi niajn agadojn kaj ideojn, ktp.
•	 Posedi	 nian	 propran	 publikaĵon,	 eble	
kadre de la nova serio de la elstara ĉirilata 
eksa publikaĵo, t.n. Bulteno de IREJO. Sed ni 
jam findecidis unuapaŝe ni havu la apartan 
sekcion en la nuntempa revuo de IREA (Irana 
Esperantisto), kiu publikiĝas ĉiusezone.
•	 Plipropagi	 iranan	 kulturon	 kaj	
literaturon en Esperantujo. Ni planis pri 
koncizaj kaj eĉ kompletaj tardukaĵoj kaj 
skribaĵoj, por ke nia antikva kaj nuntempa 
kulturo kaj literaturo estu plikonataj en la 
mondo de Esperanto.
•	 Plijunigi	 nian	 movadon	 enlande.	
Certe ununure per altnivelaj kaj celplenaj 
agadoj kaj varbado de talentuloj junuaj, nia 
estonta movado en Irano agados plijune kaj 
sekve plivigle. Por realigi ĉi tian planon, ni 
devas satigi junulajn bezonojn, por ke, novaj 
aktivuloj povu endroniĝi pli celkonscie en la 
movadon. 
•	 Agadi	laŭcele	kaj	laŭplane	en	la	sociaj	
retoj, kiuj estas nuntempe plikurantaj en 
Irano.
•	 Kunlaborado	 kun	 najbarlandaj	
junularaj organizaĵoj, aparte tiuj de 
perslingvanaj landoj (Taĝikio kaj Afganio) 
sub la titolo "Koalicio Perslingva Trilanda".   

Finfine, ni bonvenigus ĉiajn helpadojn de ĉiuj 
novuloj kaj spertulo; bonvole kontaktu nin 
pere de tiu ĉi retpoŝto: junulara@yahoo.com

Raportis:
D-ro Hamed Sufi 
Prezidanto de IREJO 
Komitatano de IREA 
Reprezentanto de Irano en KAEM

IREJO Retrorigarde



آرشیو كامل شماره های گذشته 
مجله "پیام سبزاندیشان" در 

سایت انجمن اسپرانتوی ایران  
در دسترس شماست. 

www.espero.ir

Arkivo de la pasintaj 
numeroj de "Irana 

Esperantisto" estas facile 
atingebla en la retejo de 

IREA: 
www.espero.ir


