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* اخبار اسپرانتو
* بشقابی برای خانم لی لی ایوانک 

 * اسپرانتو در سریال اینترنتی با موضوع جامعهای بدون عشق
* زامنهوف به روایت زامنهوف

• Novaĵoj
• Telero por Lili Ivanek - Spomanka Štimec
• Aventuroj de Pioniro
• Diversaĵoj
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  IRANA ESPERANTISTO 
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Bonvenas eseoj, artikoloj, raportoj kaj kontribuaĵoj kondiĉe ke ili ne 
estu publikigitaj antaŭe. Bonvenas kultur-temaj kontribuaĵoj ĉu en 
Esperanto ĉu en la persa.

***

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

Kontribuantoj ĉi-numere

* Simin Emrani
* Akhtar Etemadi
* Hamzeh Shafiee
* Nazi Solat
* Hossein Alizadeh
* Amir Fekri
* Ŝler Karimi

 Mallongigoj uzitaj en ĉi tiu
numero

ILEK: Irana Literatura Esperanto Konkurso
IREA: Irana Esperanto-Asocio
 IREJO: Irana Esperantista Junulara
Organizo
IREK: Irana Esperanto-Kongreso
 IRLEI: Irana Ligo de Esperantistaj
Instruistoj
UK: Universala Kongreso

Irana Esperantisto akceptas 
aperigi anoncojn.

Kovrila Paĝo: 
Inaŭguro de la Nova IREA-Oficejo

Lasta Paĝo:
La 12-a Mez-Orienta Kunvenejo

طرح  روی جلد:
افتتاح محل جدید دفتر انجمن اسپرانتوی ایران

طرح  پشت جلد:
محل برگزاری دوازدهمین همایش خاورمیانه ای اسپرانتو
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    Antaŭ ol ĉio…
  Kiel kutime, ni iomete priskribas la enhavon de la 
revuo: 
  Ĉi numere, vi trovos novaĵojn ĉefe rilate al la 
movado en Irano. 
  En la paĝo 10, aperas mallonga rekonto de 
Spomenka Štimec, nome “Telero por Lili Ivanek”. 
La persa traduko de tiu ĉi rakonto estas troveble en 
la paĝoj 12-15 por perslingvanoj.   
  En paĝo 16, perse aperas intervjuo kun d-rino 
Karimi, aktiva Esperantisto kaj ekonomikisto.   
  Vojaĝ-raporto de du Hispanaj Esperantistoj, Manel 
Vinyals kaj Joaquim Marcoval, kaj biografio de 
Edmond Privat estas daŭrigata en tiu ĉi numero. 
  Certe por ni estas perdonpetinda afero por ni ke la 
plejparto de tiu ĉi numero estas en Persa lingvo kaj 
ne en Esperanto. 
  Kaj pri la plej grava evento por ni venont-jare: La 
12-a Mezorienta Kunveno kiu okazos en Kaŝano. Ni 
invitas ĉiujn interesantojn nepre aliĝi antaŭ la 15-a 
de januaro. Alie eventuale vi ne trovos konvenan 
loĝlokon. Tra tiuĉi adreso vi povas komenci la 
proceduron kaj  aliĝi:
https://uea.org/vikio/La_dek-dua_Mezorienta_
Kunveno_en_Irano
Bonan legadon kaj ĝis la venonta numero,

Hamzeh Shafiee

قبل از هر چیز...
شمارهایراپیشروداریدکهنخستینشمارهپسازتشکیل
به گروه، این تشکیل از هدف است. مجله تحریریه تلگرامی گروه
حداقلرساندنخطاهایتایپیوافزایشکیفیتتصویریومحتوایی
مجلهبود.اینگروهکههماکنوندارایهفتنفرعضومیباشد،در
بازبینیوارائهپیشنهاداتیجهتبهترشدنمجلهبسیارکمککردند
کهالزممیدانمازتکتکآنانتشکرکنم.امیدکهباجاافتادنو
گذشتچندشماره،تغییراتمحسوسیرادرجهتبهبودکیفیو
محتواییمجلهشاهدباشیم.درهمینجاازهمهکسانیکهمایلبه
همکاریوهمفکریهستنددعوتمیکنمتاباارائهپیشنهاداتو
نظراتخودجنبشاسپرانتویایرانرادررسیدنبهمجلهایبهتر

یارینمایند.
دراینشمارهنیزهمانندشمارههایقبلی،سعیشدهاستتا
گسترهمتنوعیازمطالباعمازخبر،مقاله،شعر،داستان،سفرنامه،
سلیقهای هر برای تا بگنجانیم مجله در را زندگینامه و مصاحبه

موضوعمناسبیبرایمطالعهوجودداشتهباشد.
توجهات و فعالیتها کانونی نقطه که اصلی موضوع اما و
مسئله قطعاً بود خواهد آینده ماه فروردین تا ایرانی اسپرانتودانان
خاورمیانه« اسپرانتویی همایش »دوازدهمین بهتر هرچه برگزاری
درکاشانخواهدبود.دوستانیکهمایلبهشرکتدراینهمایش
هستندلطفاًحتماًتاقبلاز25دیماهثبتنامخودراانجامدهندتا
ازاختصاصجادرخانهنقلیاطمینانداشتهباشند.درغیراینصورت
برگزارکنندهمسوولیتیبرایتأمینجاووسیلهحملونقلنخواهد
داشت.درزمانتهیهاینمطلبتعدادشرکتکنندگانایرانیکمتر
اقدامدردقیقهنودبه ازخارجیهاستکهنشانمیدهدهمچنان
عنوانیکیازخصلتهایجامعهما،درمیاناسپرانتوداناننیزصدق

میکند.
امیدکهماههایآخرسالرابهشادیوسالمتیسپرینمایید.
بااحترام،حمزهشفیعی

Irana Esperantisto, Nro. 26 aperis bele kaj riĉe
La plej freŝa numero de Irana Esperantisto (IE) ĵus aperis.
En tiu ĉi somera numero oni povas legi i.a. pri:
Sep malĝustaj kredoj pri lingvo-lernado;
Legindaj Originalaj Esperanto-libroj;
Esperanto en la tornistro;
Aventuroj de pioniro
......
La kovrilon de la revuo ornamas la enirejo de ĵus aĉetita oficejo de IREA (Irana 
Esperanto-Asocio), kiu estis malfacile atingebla sonĝo de la Irana Movado, kiu tamen 
realiĝis per sindonaj donacoj de lokaj Esperantistoj.
Cetere sur la kovrilo aperas ankaŭ la grava informo pri la 12a Mez-Orienta Esperanto-kunveno, kiu okazos en Marto 
de la venonta jaro en urbo Kaŝan en Irano.
En la revuo ankaŭ troviĝas la intervjuo kun S-ro Hamzeh Shafiee, kiu estas la ĉef-redaktoro de la gazeto. Antaŭe dum 
jaroj la gazeto aperis papere kaj ankaŭ sur la gazetaj kioskoj tra Irano kaj tamen nun ĝi aperas rete.
Kontribuaĵoj kaj komentoj estas bonvenaj por la venontaj numeroj de la gazeto, kiu aperas sezone kaj dulingve: Espe-
rante kaj perse.

Raportis Reza Kheirkhah pri la somera numero de la 
revuo en diversaj medioj interretaj
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میتواندراینمکانآشپزیکرد
وهمراهدوستانغذاخورد.نوشجان!

دکترباکگیوانازکرهوخانمیو
جیانچائوهمراهمدیر،آقایسونشوده

داخلمهمانسرا

مراسمافتتاحیه

عکسهاییازمهمانسرایاسپرانتوکهدرتاریخ25مارس2018در
پارکاسپرانتوواقعدرشاندونگچینافتتاحشد.عکسهایبیشتراز

اینمراسمومهمانسرارادرآدرساینترنتیزیرببینید.

مرجع:
http://www.e-muzeo.com/en/shown.asp?id=148

مهمانسرای اسپرانتو
در پارک اسپرانتو در چین

پسازتاییدوزارتآموزشچین،دورهلیسانساسپرانتو)عنواناینرشتهبهچینیزبانجهانیاست(دردانشگاهژائوژوانگواقعدراستانشاندونگ
ایجادگردیدوازترمپاییزامسالدانشجوپذیرفت.

برای اجباری روزهخدمتسربازی ده دوره ازگذراندن داردکهپس دانشجو امسال25 و است مربوط زبانهایخارجی دانشکده به رشته این
دانشجویانجدید،شروعبهیادگیریاسپرانتوخواهندکرد.

بهاینترتیب،ایندورهنخستیندورهلیسانسدرچین،ودرحالحاضرتنهادورهلیسانساسپرانتودردنیاخواهدبود.
دانشجویانایندوره،نهفقطاسپرانتو،بلکهزبانانگلیسی)برایخارجیها،زبانچینی(ودروساقتصادهممیآموزندوپسازچهارسال،مدرک

دیپلماسپرانتودریافتخواهندکرد.
اکنوندرایندانشگاه"موزهاسپرانتو"کهازسال2014گشایششده،وجودداردوازسال2011زباناسپرانتونیزبهعنوانزباناختیاریتدریس
میشود.اینابتکاربهوسیلهآقایSunMingxiaoواسپرانتیستژاپنی،SasakiTenhiroانجامشد.آقایSunMingxiaoکهداوطلبانه

کارمیکردوموفقشدموزهورشتهاسپرانتورابرقرارکند،هماکنونبهعنوانمدیرموزهکارمیکند.
ازسال2016همچنیناسپرانتودانانیازکره)دکتر)BakGiwanوآقای)SatoByusuk(ازژاپنباایندانشگاههمکاریکردهوبهآموزش
اسپرانتووهدایتدورهاسپرانتودانشجویان،مشغولبودند.دراکتبرآینده،دکترMaciejSt.Ziebaهمازلهستانبهاینجمع،پیوستهوبه

آموزشاسپرانتوخواهدپرداخت.
دکترSasakiکهمدتششسالدرایندانشگاه،بهعنواناستادزبانهایاسپرانتووروسیفعالیتمیکرد،ماهژوئنگذشتهبهژاپنبرگشتو
احتماالبهعنواناستادویژهدانشگاه،درآیندهبههمکاریخودادامهخواهدداد.امسالبرایرشتهاسپرانتوفقطدراستانShandongتبلیغ
شدولیدرنظردارنددرتمامکشوربرایجذبدانشجوتبلیغکنندودرآیندهنزدیک،برایجذبدانشجودررشتهزبانهایخارچیازسراسردنیا

فعالیتتبلیغیداشتهباشند.
اگرعالقهمندبهیادگیریودریافتدیپلمزباناسپرانتوهستید،میتوانیدباآدرسزیرتماسبگیرید:

zzxygjc@163.com
آدرسصفحهاینترنتیدانشگاه:

http://www.uzz.edu.cn/
مرجعخبر:

 http://www.e-muzeo.com/en/shown.asp?id=152

افتتاح رشته اسپرانتو دانشگاه ژائوژوانگ

اخبار اسپرانتو
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Intervjuo de Pola Radio Kun D-ro Keyhan Sayadpour
En la 790-a E-elsendo de Pola RetRadio el la 19.09.2018 (www.pola-retradio) aŭdiĝis la surbendigita en 
Lisbono interjuo kun d-ro Keyhan Saydapour el Irano, kun kiu ni parolas pri la E-movado en ĉi tiu lando kaj 
pri kelkaj planoj el inter kiuj, ekzemple la nova sidejo de Irana E-Asocio jam fine de aŭgusto ekfunkciis. La 
programinfomon 
akompanas la 
kovrilfoto de la 
ĵus aperinta nova 
numero de "Irana 
Esperant is to": 
h t t p : / / w w w .
espero.ir/revuo/
IE-26.pdf
Amike, Barbara 
Pietrzak

Ŝajnaj prelegoj kaj veraj prelegoj
Estas facile paroli pri prelegoj, sed estas 
malfacile fari veran prelegon, kiu diras 
ion signifan.
Kelkaj prelegoj utilas nur por montri, ke 
la preleganto estas nova Zamenhof kaj 
povas inventi po unu novan radikon en 
ĉiu frazo.
Kelkaj prelegoj utilas por montri, ke la 
preleganto kapablas paroli longe kaj 
bele, ne dirante ion signifan [Ankaŭ tio 
estas arto. Grekoj nomis ĝin retoriko.].
Kaj kelkaj prelegoj vere parolas pri 
faktoj kaj diras opiniojn pri ili. Tion faros 
Mireille Grosjean en Kaŝano, Irano, dum 
la 12-a Mezorienta Kunveno. Temas pri 
la prelego: Kiam elefantoj batalas, la 
herbo suferas: Vundaj lokoj en la mondo.
Temas pri la lokoj en la mondo, kie 
okazas aferoj, ĉefe militoj, kiuj vundas la 
konsciencon de la homaro, kaj pri kiuj ŝi 
havas fortajn opiniojn.
Se vi volas ĉeesti la prelegon de la jaro 
2019, aliĝu al la 12-a Mezorienta 
Kunveno:  https://uea.org/vikio/La_dek-
dua_Mezorienta_Kunveno_en_Irano ..
Renato

Novaj honoraj membroj de IREA
Dum unua kunsido de komitato en nova sidejo, partoprenintoj 
decidis honorigi ĉiujn kunlaborintojn pro ilia helpo realigi 
gravan  projekton de oficej-aĉeto. Ĉiuj kiuj monhelpis por 
aĉeti novan sidejon, estas novaj honoraj membroj de la asocio.
Ili estas s-ino Behjat Mamduhi kaj s-roj AhmadReza Mamduhi, 
Kejhan Sajadpur kaj Hamed Sufi. 
Sinceran elkoran dankon al niaj geamikoj kaj ankaŭ al s-ro 
Reza Torabi kiu lasta tempe honoriĝis kiel  membro de la 
asocio kaj ankaŭ aktive partoprenis realigi tiunĉi projekton.

Malfermo de oficejo de IREA
Post 25 jaroj de la apero nova movado en Irano (IREJO/IREA) 
finfine realiĝis la malnova kaj ĉiam postulata deziro havigi 
propran oficejon.
Dank’ al D-ro Keyhan Sayadpour kiu ĉefe subvenciis kaj 
kontribuis al la afero krom la ĝenerala kaso de la asocio mem, 
kvar personoj kontribuis al la projekto: s-inoj Behjat Mamduhi 
kaj Fariba Nuri Majd kaj s-roj Ahmad Reza Mamduhi kaj 
Hamed Sufi.
La oficejo situas en la kerno de Teherano kaj ĝi atingeblas per 
3 metroo-linioj.
Posedo de la oficejo povas plifortigi la movadon en Irano.
Oni inaŭguris la oficejon je la 30a de aŭgusto.
Raportis: Reza Torabi
la persa raportfonto: http://perespero.ir/?p=1879
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عضویت افتخاری مشارکت کنندگان در خرید 
دفتر انجمن

طینخستینجلسههیاتمدیرهکهدردفترجدیدتشکیل
شد،شرکتکنندگانتصویبکردندکهتمامیمالکیندفتر
کهسرمایهاصلیرابرایخریددفترجدید،متقبلشدهاند،

بهعنواناعضایافتخاریانجمن،شناختهشوند.
آقایاناحمد ازخانمبهجتممدوحیو ایناعضاعبارتند

ممدوحی،کیهانصیاپوروحامدصوفی.
باسپاسفراوانازایندوستانوهمچنینازآقایرضاترابی
کهپیشازاینبهعضویتافتخاریانجمنپذیرفتهشدهبود

ودراینموردهمازکوششوهمکاری،فروگذارینکرد.

گشایش دفتر جدید انجمن
ماه شهریور هشتم پنجشنبه روز
1397ودربیستوپنجمینسال
جنبش نوین سازمان بنیانگذاری
ایران، در اسپرانتو بینالمللی زبان
در ایران اسپرانتوی انجمن دفتر

اسپرانتو دوستداران و اسپرانتودانان از چند تنی حضور با تهران
گشایشیافت.

نشانیدفترانجمناسپرانتویایران:
تهران،خیابانجمهوری،ازغرببهشرق،نرسیدهبهچهارراهاستانبول
کدپستی - 3 واحد 3 پالک صابری بست بن شیروانی کوچه

1135846519

اخبار اسپرانتو

مصاحبه رادیو اینترنتی لهستان با دکتر صیادپور 
تاریخ در لهستان اینترنتی رادیو رادیویی برنامه 790مین
28شهریور97،مصاحبهضبطشدهبادکترکیهانصیادپور
کهدرزمانبرگزاریکنگرهلیسبن،انجامشدهبودراپخش

کرد.
دراینمصاحبهدرموردجنبشاسپرانتودرایران،برنامههای
مختلفآن،مثلاستقراردفترجدیدانجمناسپرانتوکهدر

مردادماهبهنتیجهرسید،صحبتشدهاست.
جهتمشاهدهمتنخبردربارهاینبرنامهوگوشدادنبه

آنبهلینکزیرمراجعهفرمایید.
/http://pola-retradio.org/2018/09/e_elsendo-el-la-18-09-2018

منبعخبر:
Landa-agado@yahoogroups.com

آغاز دوره های مجازی آموزش اسپرانتو
نخستیندورهآموزشمجازیاسپرانتوازطریقاینترنتو
بهصورتآنالینتوسطمهندسممدوحیآغازگردید.در
از استفاده با و دقیقهای نود جلسه 12 در که دوره این
نرمافزارزوم)zoom(طراحیواجرامیشود،دورهمقدماتی
اسپرانتوبهنوآموزانمعرفیمیشود.عالقهمندانبهشرکت
دردورههایآموزشیبهصورتمجازیجهتکسباطالعات

بیشتربهسایتانجمناسپرانتویایرانمراجعهنمایند.
الزمبهذکراستکهدورههایحضوریاستادممدوحیدر
دانشکدهادبیاتوزبانهایخارجیدانشگاهعالمهطباطبایی
در میتوانند عالقهمندان و میشود برگزار همچنان

کالسهایایندورهثبتناموشرکتنمایند.
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Libera Folio: ناتالی مک ماهون کیست؟
داستان "یک کارگردان و نویسنده من ماهون: مک  ناتالی 
AUniversalLove:عاشقانه یجهانی"هستم.)بهانگلیسی
Story(کهاولینپروژه يمنبابهره گیریازعناصراسپرانتویی
نمایش درجشنواره هایمختلفجهانی که کوتاه )فیلمی بود.
بازیگری با کل در است.( اکران حال در همچنان و شد داده
مشغول بیشتر گذشته سال چند طول در اما کردم شروع
سناریونویسیوکارگردانیبودم.چندینفیلموسریالاینترنتی
موفقیت فیلم جشنواره های در آنها همه ی که ساختم کوتاه
کافیکسبکردند.درحالحاضردرادامه،مشغولتبلیغفیلم
دیگرمبهنام"موقرمز"و"یکداستانعاشقانه یجهانی"در
جشنواره هاهستم.مثالهفته یبعدبرایشرکتدرجشنیادبود
ایتالیا در کاتانیا به کورتیله در کورتی جشنواره ی ساله ی ده
خواهمرفت.درهمانحالکهسناریویسریالاینترنتیجدیدم
رابهزباناسپرانتوبهنام"بیماری ایبهنامعشق"می نویسمو
کارگردانیمی کنم،فیلمکوتاهمراهمتحتعنوان"رقصنده ی
زبان به تخیلی، – علمی درام کهیک رسانده ام پایان به عزا"

آلمانیاست.

Libera Folio: یک داستان عاشقانه ی جهانی درباره ی 
چیست؟

– علمی درامی جهانی، عاشقانه ی داستان یک ماهون: مک 
تخیلیبهزباناسپرانتو،درباره یامکاِنیافتنعشقدردنیای
آنقدر افراد همه ی آن در که است دور آینده ای در غیرفردی
دیگر فرد با ارتباط گویی که می شوند متمرکز خودشان روی
زمانی اینکه به امید و عشق خاطره ی فقط است. غیرممکن
نظرمی رسدگاهی به باقیمی ماند. تجربهکنند، را آن دوباره

معجزه ایازجهانیدیگرالزماستتاانقالبیسربرآورد.

Libera Folio: چرا فیلم به زبان اسپرانتو است؟
این در و بسازم اسپرانتو به فیلمی می خواستم ماهون: مک 
داستان "یک در . دارد وجود زیادی سکانسهای داستان

دوباره را انسانها که عاملی بهعنوان اسپرانتو جهانی" عاشقانه ی
گردهممی آوردبهمثابهانقالبیضروریبرایدرکوتفاهمواقعی

ودگرباره یهمدیگروبیاناحساسات،نقش آفرینیمی کند.

Libera Folio: آیا این زبان را خارج از پروژه های فیلم تان 
به کار می برید؟

مک ماهون:اززمانیکهآنرادرفیلممبهکاربرده ام،واقعاًایده
وحتیبیشترازآنخودزباناسپرانتورادوستداشتمبههمین
دلیلکمیآنرامطالعهمی کنم،بهموسیقیاشگوشمی دهمو
متن هایاسپرانتوییمی خوانم.پیشرفتمکنداستامادوستدارم
درآیندهبیشترآنرابهکارببرم.درسریالاینترنتی امبیشتراز
زباناسپرانتواستفادهخواهمکردومناکنونآمادگیآنرادارم.

Libera Folio: پیوستگی فیلم " یک داستان عاشقانه ی 
جهانی" و سریال "بیماری ای به نام عشق" چگونه است؟

پروژه ی جهانی" عاشقانه ی داستان یک " فیلم ماهون: مک 
جداگانه ایدرتابستاندوسالگذشتهبود،بخاطرنمایشزیادآن
افرادزیادیبرایمپیامفرستادندوبهفیلمعالقه درجشنواره ها،
اکران مختلف جشنواره های در هنوز که حالی در دادند. نشان
نمایش معرض به اینترنت در را آن نمی توانم متاسفانه می شود،
بگذارم.باتوجهبهاینکهمردمداستان هاییشبیهاینراکهدرآن

 اسپرانتو در سریال اینترنتی با موضوع جامعه ای بدون عشق
ترجمه از اسپرانتو: شلر کریمی

سریال اینترنتی تازه ای  تحت عنوان "بیماری ای به نام عشق" در دست تهیه است که در بخشی از آن به زبان اسپرانتو صحبت 
می شود. در دنیای سریال، عشق و اسپرانتو ممنوع هستند. سریال به کشف معماهای اخالقی و انتخاب های دشوار انسان ها در 

چنین جامعه ای می پردازد. 
سریال "بیماری ای به نام عشق" از ساخته های کارگردانی به نام ناتالی َمک ماهون است که قبال هم  فیلمی اسپرانتوزبان تحت 
عنوان " یک داستان عاشقانه ی جهانی" با موضوع علمی – تخیلی ساخته است.  برخالف فیلم قبلی، تماشای این سریال اینترنتی 

رایگان خواهد بود. Libera Folio )برگ آزاد( در این باره گفتگویی با مک ماهون ترتیب داده است. 

ناتالی مک ماهون، نویسنده و کارگردان »یک داستان عاشقانه جهانی»
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عناصراسپرانتوییهمباشددوستدارند،منهمبهفکرافتادم
کهپروژه ایدیگرکمابیشباموضوععشقوارتباطمتقابلدر
اسپرانتو زبان به دور نهچندان آینده ای در متفاوت، جامعه ای
بسازم.امااینبارخواستمچیزیبسازمکههمهبتوانندبالفاصله
آنراتماشاکنندبههمینخاطرسریالاینترنتیایده یکاملی

بهنظرمآمد.

آسانی  به  توانستند  بازیگران  آیا   :Libera Folio
یاد  زبان خارجی  به  نظر خودشان(  )از  را  دیالوگ هایشان 

بگیرند؟
بودکهفکرمی کردم. ازآنچیزی البته،ساده تر مک ماهون:
بازیگرانژاپنیواسپانیاییرابراینقشهایاصلیانتخابکردم
چونشنیدمکهبرایآنهایادگیریآنآسانتراست.ممکناست
طوالنی تر متن ها چون باشد سخت کمی تازه پروژه ی در که
آن با بازیگران و دارم را جمالت همه ی تلفظ من اما هستند

تمرینمی کنند.

Libera Folio: تماشاچیان و منتقدان به فیلم و انتخاب 
زبان چه واکنشی داشتند؟

مک ماهون:واکنش هادرجشنوارهعالیبود!ماحتیچندجایزه
دریافتکردیموفیلمدرچندینکشورنمایشدادهشد.چندنفر
بهمنگفتندکهآنهاحتیازوجوداسپرانتوهممطلعنبودند،اما
بعدازکسباطالع،خیلیبهاینزبانعالقمندشدندبههمین
توسط اینترنتی سریال تبلیغاتی کمپین چهارچوب در دلیل
غیراسپرانتوزبانان فیسبوکمان، درصفحه ی زودی به و پاترئون
می توانندکمیدرمورداسپرانتوبدانندوچندکلمهوجمله ی

مربوطبهفیلمرایادبگیرند.

یا  فیلم  می توانند  چگونه  عالقمندان   :Libera Folio
سریال تازه را تماشا کنند؟

مک ماهون:فیلمدرچندینجشنوارهاکرانخواهدشد،پستا
آنزمانتنهادرآنجا،امکاندیدنآنوجوددارد.جشنواره های
بهروزدرصفحه یاینترنتییافیسبوک"یکداستانعاشقانه ی
جهانی"دردسترساست.بعدازاکرانجشنواره ایدرسریفیلم

اینترنتیقابلدسترسیخواهدبود.
سریالاینترنتیبعدازآمادهشدنازطریقیوتیوبپخشخواهد

شدوهمهمی توانندآنراببینند.
RogierHuurman.

LiberaFolioمنبع:مجلهیاینترنتی
https://www.liberafolio.org/2018/09/11/esperanto-
en-reta-serio-pri-socio-sen-amo/

سایتاختصاصیفیلم:
https://www.universallovestory.com/

درگذشت کوفی عنان 
دبیرکل پیشین سازمان ملل و از 

حامیان زبان جهانی اسپرانتو
اسموبولر)یکیازمدیراندورهایودارایچندینپست

سازمانیانجمنجهانیاسپرانتو(نوشت:
کوفیعنان،فردیبزرگدرجامعهانسانی،دبیرکلسازمان

مللدرفاصلهسالهای2006-1997درگذشت.
اوبرایکنگرههایجهانیاسپرانتودرسالهای1997و1998
پیامسالمفرستادولیوقتیبهکنگرهبرلیندرسال1999
تلفنیدریافتکردمکه پیام ازمعاونش نزدیکمیشدیم،
اسپرانتو به پیامش آخرینجمله عنانمیخواهد میگفت

باشد.
بنابهدرخواستشترجمهلغاتموردنظررافکسکردم:"در
آرزو را شما کامل موفقیت من کنگره، اهداف راستای

میکنم."
سپسعنان،پیامرابهکنگرههایبعدیدرسالهای2000

و2001همفرستادکهباهمینعبارتتماممیشد.
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Somera familia renkontiĝo. Dimanĉa varmo. 
Verdo inundas tra la fenestroj. Aŭdeblas kiel 
trajno bruas ĉe la rando de la pejzaĝo.
Mi prepares la tablon kaj nombras la ĉeestantajn 
geonklojn kaj kuzojn por aranĝi telerojn. Mi ne 
sukcesas. Kiam ĉiuj altabliĝas unu seĝo kun la 
telero restas neokupita.

- Gasto venos. - Diras gaje onklino.
Mi haltigas larmon en la okulo. Mia kunscio 
preparis teleron por li, morta.
La telero restas malplena dum la tuta manĝo. 
Neniu forportas ĝin.
Unu fojon jare ni kutimas renkontiĝi ĉe granda 
tablo kaj kunplektas la familiajn memorojn.
Ĉiu spuras sian fadenon. La rakontoj 
interplektiĝas, la tagoj fiksteksiĝas.
Venas kafotempo. Mi alportas kafotasojn.
La sono de la telefono en la koridoro devojigas 
min.

- Mi estas Ivanek, el Usono. Mi estas 
antaŭ via domo en B. La najbaroj donis 
al mi tiun telefonnumeron kaj informis ke 
ĉiuj familianoj renkontiĝas ĉe vi por iu 
solenaĵo. Ĉu eblas renkonti vin?

- Certe, ni tre ĝojus vidi vin. Ni estas 5 km 
for de vi, ni sendos iun algvidi vin ĉi tien.

La bruo de la parencoj en la ĉambro malhelpis 
ke ili aŭdu la konversacion.

- Sinjoro Ivanek el Usono estas en la korto 
de via hejmo. Li ŝatus viziti nin ĉi tien.

- Dio- diras la onjo- Mi ne vidis lin tiom 
da jaroj.- kaj ŝi transprenas la aŭskultilon 
por klarigi kien direktiĝi. La kuzo foriras 
renkonti la gastojn el Usono. Estas facile 
devojiĝi laŭ la verdaj padoj.

- Mi aŭdis la nomon Ivanek. Li rilatas al 
nia hejmo en la milito. Kiu li estas pre-
cize?

- Estas la juda familio Ivanek kiu dummi-
lite loĝis en nia hejmo kaj kiu estis mort-
pafita.

- Mortpafita? En nia hejmo?
- Ne. Oni elpelis ilin el nia domo kaj pen-

digis.
- Pendigis? Kie? 
- Mi ne scias ĉu oni pendigis ilin en 

vilaĝcentro aŭ ie alie. La gepatroj pereis. 
La filo saviĝis ĉar li ne estis hejme.

- Kie li estis?

Telero por Lili Ivanek
Spomenka Štimec

Spomenka ŠTIMEC [spomenka ŝtimec] 
(naskiĝis en Orehovica la 4-an de januaro 
1949) estas kroata verkistino, tradukisto, 
instruisto de Esperanto, kaj iama sekretario 
de la Esperantlingva Verkista Asocio. Ŝi 
estas interalie konata pro sia verkado de 
originalaj esperantaj libroj.
Ŝi nuntempe estas ano de la Akademio 
Literatura de Esperanto kaj loĝas en bieno 
en Kroatio.

El: Vikipedio
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- Mi ne scias, li lernis en V. tiutempe, li es-
tis gimnaziano. 

Mi  kolektas la informojn. Pri la mortintoj oni 
ne parolis en la ĉeesto de infanoj. Mortoj okazis 
kaŝe. Mortigoj aparte. Tiun ĉapitron de la familia 
vivo mi maltrafis.

- Sed kion ili faris en nia domo?
- Ili loĝis tie, ni estis for.
- Kie ni estis?
- En Golubovec. La avinjo ludonis la 

domon por gajni kiam la avo enpostenĝis 
en Golubovec.

- Kaj la meblaro?
- La meblaro estis for kun ni. La luantoj 

havis sian propran meblaron. La unua lu-
prenanto estis belga estro de la minejo kaj 
lia edzino Van Loon.

- Belgoj? Ĉi tie?
- Jes, sed ne tro longe. Eble duonjaron ili 

loĝis, ili havis agavon en la koridoro,oni 
rakontis.

- Agavplanton?
- Tio fascinis la vilaĝanojn. La agavplanto 

ĉi tie, for de la maro. Poste la avinoj ludo-
nis la loĝejon al la familio Ivanek. Sin-
joro Ivanek estis inĝeniero en la minejo. 
Kaj tiu kiu nun venos estas la filo de la 
familio. Tiu kiu ne estis hejme kiam oni 
venis elpeli la gepatrojn.

- Kiu precize elpelis ilin. Ustaŝoj*? Ger-
manoj?

- Mi ne scias, mi estis trijara. Mi supozas 
ke estis ustaŝoj.

- Ivanekoj kutimis sendadi el Usono monon 
por la floroj por la monumento. La monu-
mento omaĝe al viktimoj de faŝismo sur 
kiu staras meze de la vilaĝo iliaj nomoj.

- Ĉu la tabulo staras ankoraŭ nun? Ĉu la 
vandaloj ne detruis ĝin?

- Staras mi kredas, ankoraŭ. Mi ne haltis 
lastatempe ĉe ĝi. Kiam mi estis knabino 
mi havis la taskon porti la florojn al la 
tombo. Mi preferis fari tion vespere, sen 
publiko. Kiu ja portadis florojn al la vikti-

moj de faŝismo krom komunistoj.
Mi iris renkonte al gesinjoroj Ivanek. Amika 
renkontiĝo. Li estis persono el la memoroj, 
apenaŭ reala. Sed la persono el la memoroj 
parolis nuancigitan lingvon, sen rusto. Spritulo 
li estas.
Mi servas tagmanĝon, mia onjo rapidis en la 
kuirejon por krei aldonan salaton. Ŝerce mi 
mencias al la gastoj ke mi servis aldonan teleron 
jam tagmeze por ilin. Ili ridetas.
Vino en la glasoj. Tostoj. 

- Kaj kiam vi loĝis en la domo? 
- En la plej malfacilaj jaroj 1939-1944.

Li parolis pri siaj amikoj en Zajezda, kie ili 
antaŭe loĝis. Li memoras homoj kaj eventojn, 
nomojn de la koĉeristo kaj servistino.
La homo kiu akompanas lin estas lia kuzo. 
Silentema. Li diris sian nomon mallaŭte, mi ne 
donis atenton al ĝi.
Poste mi kapstos la fadenojn. Li estas Schreiner, 
la filo de la posedanto de brikfabriko el B. Dum 
la milito la panjo donis al li instrukcion, se io al 
la gepatro okazu li eniru trajnon kaj veturu al la 
najbara vilaĝo, al la onjo Lili. Sed unue io okazis 
al la onjo Lili, poste al la geaptroj. La knabon 
prenis iu ŝoforo kaj gardis lin dum la milita 
tempo en la tegmentejo de sia domo. Ne estis 
facile trakti viglan knabon kiu ne komprenis kial 
li, 14-jara ne rajtus postkuri meleagrojn. Multaj 
domoj en la ĉefurbo daŭre portas la nomon 
Schreiner, sur la kaheloj enkonstruitaj en la 
secesiajn desegnojn.
Post multaj rakontoj, ni adiaŭis. Ili iros ankoraŭ 
al B. vidi la domon en kiu ili loĝis. Li montras al 
siaj familianoj la lokon kie staris lia lito.
Ili reiriras al la urbo. Dimanĉon ili reflugos al 
Usono. Ni en bona etosa adiaŭas ĉe rozarbusto.
Mi telefonos al la panjo, kiu konas detalojn el la 
historio.

- Ĉu vi memoras la familion Ivanek?
- Jes. Lili. Malaltstatura, en rajdvesto, ŝi 

ŝatis ĉevalojn, ŝi rajdis sur iu eta ĉevalo. 
Ŝi rastis tra herbejoj. Onjo Vera estis ŝia 
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معرفی کتاب ماهی سیاه کوچولو در مجله اسپرانتو
درشمارهنوامبرمجلهاسپرانتو،ارگانرسمیانجمنجهانیاسپرانتو،
یکصفحهکاملبهمعرفیونقدکتابتازهچاپشدهماهیسیاه
کوچولواختصاصیافتهاست.اینمتندرصفحه221ازمجلهماه

نوامبربهشماره1329درجشدهاست.

plej bona amikino.
La panjo paŭzis. Ŝi iom hezitis, sed poste ŝi 
aldonis.

- Lili estis enamiĝema. Foje ŝi sendis la 
avinon al V. trajne kun iu letero por iu 
profesoro. Letero kun ciklamenoj. Mi 
konsterniĝis ke mia patrino volis parto-
preni en io tia.

- Ĉu vi scias kie ŝi mortis?
- Mi kredas ke oni metis ŝin kaj ŝian edzon 

sur la koĉeron kaj transportis al Zelina. 
Tie oni mortpafis ilin.

- Mortpafis? 
- Mi ne havas detalojn.
- Post kiam ili estis elpelitaj la vilaĝanoj 

priŝtelis la domon. Ilia servistino Barbara 
aperis anhelante ĉe la onjo Vera por ra-
konti ke la gemastroj estis deportitaj. Vera 
vidis kelkajn orĉenojn de Lili ĉirkaŭ la 
kolo de Barica.

- Ĉu vi memoras la sinjorino Lili?
- Jes, foje ni estis invitatitaj vespermanĝi 

ĉe ili. Estis aparta sento eniri nian  
domon, kiu ne plu estis al nia. Ni en nia 
domo gastoj, feste vestitaj kun blankaj 
geniŝtrumpoj, mia fratino kaj mi, avino 
kaj panjo. post la manĝo la avinjo rigar-
dis la pianon kaj demandis ĉu ŝi rajtus. 
Sinjorino Lili ekkuraĝigis ŝin. La avino 
sidiĝis ĉe la piano kaj ekmuzikis. Mirinda 
muziko plenigis  la ĉambron. Ni, nepinoj, 
tute ne sciis ke nia avinjo muzikas. Ke ŝi 
flikas la ŝtrumpojn kaj elprenas makulojn 
el niaj vestoj, tio estis konata, ke ŝi kuiras 
kaj gladas, tio klaris, sed ke ŝi muzikas… 
Tio restis de ŝia viena tempo. Tie kie ŝi 
kreskis oni edukis infanojn havi bonan 
teniĝon tiel ke ili devis manĝi kun pro-
celanaj teleroj sub la akseloj. Neniu en la 
tuta vivo vidis la avinon kliniĝi, apogi sian 
dorson sur la seĝon. Ĉe la lasta muziktak-
to ŝi ridetis kaj revenis al sia seĝo.

Neniam antaŭe, neniam poste ni aŭdis ŝin muziki.
- Kion vi ankoraŭ scias pri Lili Ivanek?
- Mi ne memoras plu.

Poste me serĉis en la libro pri holokausto. 
Ne necesis long tempo. Tuj mi trovis ŝin en la 
nomlisto. Lili Ivanek, naskita Grűnwald, edzino 
de inĝ. Ianek. Mortpafita kun sia edzo por 
kunlaboro kun partizanoj en 1944.
Mi pensas pri la letero kun ciklamenoj por la 
profesoro. Ĉu tio estis ama aŭ konspira letero? 
Ĉu la ciklamenoj estis aldonitaj por protekti mian 
avinon de la suspekto?
Prefere la letero estu la ama. Mi donacas al ŝi iom 
da emocio en la jaroj antaŭ la morto.
Mi decides: la superflua telero tagmeze sur mia 
tablo estis servita por Lili Ivanek.

Ĵurnalon mi malfermis. Denove brulis sinagogo 
en Francio.
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میهمانیتابستانیخانوادگی.یکشنبهیگرم.سبزی 
رنگبرگهایدرختانازپنجرهبهدرونجاریاست.صدای

قطاریکهمیگذرددرمنطقهمیپیچد.
و عمه و دایی و عمو و خاله و میچینم را میز 
بگذارم. بشقاب تعداد به تا میشمارم را آنها بچههای
حسابهایمدرستازآبدرنمیآید.وقتیهمهسرجایشان
مینشینند،یکصندلیویکبشقابخالیمیماند.خالهام

خوشحالمیگوید:“مهمونمیآد.”
اشکرادرچشمنگهمیدارم.میدانمکهبشقابرا 

برایکسیگذاشتهامکهدرمیانمانیست.
بشقابخالیمیماند. 

عادتداریمکههرسالدورهمجمعشویموپشت 
اینمیزبزرگخاطراتخانوادگیرادورهکنیم.

هرکسخطیراپیشمیبرد.داستانهادرهمگره 
میخورند،مثلروزهاییکهدرهمتنیدهمیشوند.

را قهوه فنجانهای میرسد. قهوه با پذیرایی وقت 
میآورم.

صدایزنگتلفنراهرومرابهخودمیآورد.

Spomenka Štimec اسپومنکا اشتیمس

متولد 1949 رمان نویس و داستان کوتاه نویس اهل 
کرواسی که آثارش را به زبان اسپرانتو می نویسد. 
خانم اشتیمس در دانشگاه زاگرب ادبیات خوانده 
و دبیر انجمن نویسندگان اسپرانتیست است. از 
،“شبنامه ی  از جمله “تیال”  او رمان های متعددی 
شده  چاپ  اسپرانتو  زبان  به  کرواسی”  نظامی 
لی لی  خانم  برای  “بشقابی  کوتاه  داستان  است. 
شده  برگردانده  فارسی  به  اسپرانتو  از  ایوانک” 

است. 

 بشقابی برای خانم لی لی ایوانک 
نویسنده:اسپومنکااشتیمس

مترجم:اختراعتمادی
ویراستار:نازیصولت

منایوانکهستم،ازامریکاآمدهام.جلویدرخونهتون- 
تویمحلهی“ب”هستم.همسایههاشمارهتلفنشماروبه
دارین. مندادنومیگنشمادورهیمیهمانیخانوادهگی

دلممیخوادشماروببینم،میشهبیامشماروببینم؟
حتماً،ماهمخوشحالمیشیم.مادرفاصلهیپنج- 

کیلومتریشماهستیم.یکیرومیفرستمشماروبیاره.
سروصدانمیگذاردتاحرفهایماشنیدهشود. 

آقایایوانکازامریکاآمدهوحاالدمدرحیاطخونه- 
شماایستاده.میخوادبیاداینجاماروببینه.

اونرو خالهگفت“خدایمن.چندسالهکهدیگه 
ندیدم.”

وسمعکشراگذاشتتاتوضیحبدهدچطوریمسیر 
رابروند.پسرعمویمرفتتامیهمانهایرسیدهازامریکارابه
خانهراهنماییکند.ممکنبودتوکورهراههایسبز،راهروگم

کنن.
-اسمایوانکبرایمآشناس.ازآشنایانزمانجنگماهس.

دقیقاًکیه؟
-خانوادهییهودیکهزمانجنگمستاجرمونبودن.پدرو

مادرخانوادهروتیربارونکردن.
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-تیربارونکردن؟تویخونهیما؟
-نه،اوناروازخونهبردنوبهدارزدن.

-بهدارزدن؟کجا؟
-نمیدونموسطدهبهدارزدنیاجاییدیگه.پدرومادراز
بینرفتن.پسرامانجاتپیداکرد،چوناونموقعخونهنبود.

-کجابود؟
-نمیدونم.اونموقعمیرفتمدرسه.دبیرستانیبود.

ایننوعاطالعاتراجمعآوریمیکنم.جلویبچهها 
کسیازمرگحرفنمیزد.مرگهادرپنهاناتفاقمیافتند.
کشتنکهجایخوددارد.اینفصلاززندگیخانوادهرامن

ازدستدادهبودم.
-اماتویخونهیماچهمیکردن؟

-اونااونجازندگیمیکردن،ماجاییدیگه.
-شماکجابودین؟

-درگولوبووک1.وقتیپدربزرگبرایخدمتبهگولوبووک
رفتمادربزرگاینخونهرااجارهداد.

-ووسایلخونه؟
کامل وسایل مستاجرمون بودیم. برده را خونه وسایل - 
داشتن.اولینمستاجر،مردیبلژیکیبودکهمعدنداشتو

اسمهمسرشونلون2بود.
-بلژیکی؟اینجا؟

-بله،ولیخیلیزیادنموندن.حدودششماهاینجازندگی
کردن،میگفتنتویراهروگلدانهایگیاهآگاوه)خنجری(

گذاشتهبودن.
-گلدانآگاوه؟

-همیندهاتیهارامجذوبکردهبود.گلدانآگاوِهاینجا،
دورازدریا.بعدمادربزرگخانهرابهخانوادهیایوانکاجاره
آدمیکهحاال این و بود. معدن ایوانکمهندس آقای داد.
را اونخونوادهس.کسیکهوقتیپدرومادرش میادپسر

میبردن،اتفاقیتویخانهنبود.
-دقیقاًچهکسیاوناروبرد.گروهاوستاش3؟آلمانیها؟
-نمیدونم.اونموقعمنسهسالمبود.شایداوستاشها.

-آقایایوانکازامریکاپولمیفرستادکهبرایبناییادبود
اوناگلبخرن.اینبناییادبودقربانیانفاشیسمهکهاسمشون

رورویتابلویمیداندههمزدن.
-اونتابلوهنوزهمهس؟اوباشاونروخرابنکردن؟

-بهگمانمهنوزهماونتابلوسرجاشه.آخرینباریکهاز
  Golubovec             1
  van Loon              2  
Ustashoگروهراستافراطیکرواسیکهدرسال1941شکلگرفت. 3

اینگروههوادارفاشیسمبود.درسال1945ارتشسرخاینگروهرامنحلاعالم
کرد.

اونجاردشدمتوقفنکردم.وقتیبچهبودمکارماینبودکه
کهکسی شبا کارو این میخواس دلم قبرها. سر ببرم گل
که فاشیسم قربانیان قبر روی مرتب بدم. انجام نمیدید

کمونیستنبودن،گلمیذاشتن.
برخوردی ایوانک. آقای و خانم استقبال به رفتم 
خاطرات جزو ایوانک خانوادهی داشتند. صمیمانه بسیار
به متعلق آدم این اما واقعی. بهزحمت ماهستند، خانواده
خاطراتمابالهجهحرفمیزند،زبانیبدونخراش.بااینهمه

آدمخوشمشربیاست.
وقتناهاراست.عمهامتندمیرودبهآشپزخانهتاباز 
که میهمانانمیگویم به بهشوخی کند. همساالددرست
ظهربراشونبشقاباضافیگذاشتهبودم.آنهالبخندمیزنند.

شرابدرجام.بادهنوشی. 
-شماچهوقتیتویاونخونهزندگیمیکردین؟

-درستهمونسالهایسخت1939-1944.
در دوستانش از است. صحبتی خوش آدم ایوانک 
زندگی آنجا در ما خانه از قبل که جایی زد، حرف زایزدا
میکردند.آدمهاووقایع،حتیاسمکالسکهرانوخدمتکار

خانهشانراخیلیخوببهیاددارد.
پسرداییاشهمراهاوست.آدمساکتیست.اسمش 

راآهستهگفت،دقتنکردمکهچیبود.
بعددربارهشپرسوجوکردم.اسمششراینراست، 
زمان “ب”. محلهی در آجرسازی کارخانهی صاحب پسر
جنگمادرشبهاویاددادهبودکهاگراتفاقیبرایآنهاپیش
آمد،سوارقطارشودوبرودبهدهمجاور،پیشعمهلیلی.اما
حادثهاولبرایعمهلیلیاتفاقافتادوبعدبرایپدرومادر
اتاقک در جنگ مدت تمام و کرد پیدا را او رانندهای او.
زیرشیروانیخانهاشازاونگهداریکرد.اینرفتاربرایپسر
چهاردهسالهیباهوشیمثلاوسختبود؛درکنمیکردکه

چراحقندارددنبالبوقلمونهابدود.
نام پایتخت در خانهها از بسیاری سردر کاشی بر 

شراینرحکشدهاست.
بعد کردند. تعریف ما برای فراوانی داستانهای 
خداحافظیکردیموآنهابهمحلهی“ب”رفتندتاخانهایرا

کهدرآنزندگیمیکردند،پیداکنند.
جایتختشراهمدراتاقبهخانوادهاشنشانداد.

دوبارهبهشهربرگشتند.یکشنبهباهواپیمابهامریکا 
بازمیگردند.درفضایدلچسبیکناربوتههایگلسرخبا

آنهاخداحافظیمیکنیم.
را آنها تلفنمیکنم،کهجزییاتداستان بهمادرم 

میداند.
مادر،شماخانوادهیایوانکرابهیادداری؟- 
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بله.لیلی.قدکوتاه،بالباسسوارکاری،اسبهارو- 
دوستداشت.سواریهاسبکوچکیمیشد.ازوسطبوتهها

میرفت.عمهورابهتریندوستشبود.
مادرممکثکرد،بعدگفت: 

-لیلیعاشقپیشهبود.یکباریهنامهداددستمادربزرگ
گل نامه پاکت روی پروفسوری، یه برای ببره قطار با که
سیکلمهزدهبود.یهنامهباگلسیکلمه.حیرانبودمکهمادرم
دلشمیخواستهدرماجراییاینچنینسهمداشتهباشد.

-میدونستیکهلیلیمرده؟
-میدونمکهاونوشوهرشروباکالسکهیخودشونبه

زلینا4بردن.بعداونجااوناروتیربارونکردن.
-تیربارون؟

-جزییاتشرونمیدونم.
-بعدکهاوناروبردن،دهاتیهاخونهروغارتکردن.باربارا5
خدمتکارشونرنگپریدهاومدخونهیعمهوراکهبگهارباباشو

بردن.وراگردنبندلیلیروتویگردنباربارادید.
-شمالیلیخانومیادتونهس؟

-بله،یهبارشاممارودعوتکردهبودن.مارفتهبودیمتوی
میهمان خودمون خونهی توی میهمانی. خودمون خونهی
میهمانی لباس مادربزرگم و مادرم و خواهرم و من بودیم،
پوشیدهبودیم،باجورابسفید.بعدازشاممادربزرگچشمش
بهپیانوافتادوگفتمیشهکهپیانوبزنه.لیلیخانومخیلی
استقبالکرد.مادربزرگپشتپیانونشستوپیانوزد.صدای
که نداشتیم خبر نوهها ما، کرد. پر را اتاق تمام موسیقی
رو جورابهامون که میدیدیم  بلده. زدن پیانو مادربزرگ
گیری لکه رو لباسهامون روی لکهی میکنه،  پینه وصله
اما میکنه، اتوکشی میکنه، آشپزی که میدیدیم میکنه،
دورهای رو زدن پیانو حتماً بودیم. ندیده را پیانوزدنش
یادگرفتهکهدروینزندگیمیکرده.اونجاییکهبزرگشده
بود،بهبچههاآدابرویادمیدادن،بهاونایاددادهبودنکه
تویبشقابچینیغذابخورن.هیچکسدرتماممدتزندگی
بنشیند. صندلی به تکیه با قوزکردهیا که ندید مادربزرگ
صافومتشخصمینشسترویصندلی.آخرینآهنگشرا
صندلی روی سرجایش رفت و کرد تبسم زد، پیانو با که
نشست.نهقبلونهبعدازآندیگهماپیانوزدنمادربزرگ

روندیدیم.
دیگهچیازلیلیایوانکیادتونمیآد؟- 
دیگههیچی.- 

از دراردوگاههایمرگ فهرستکسانیکه پیداکردن برای
بینرفتند،کتابیدرموردهولوکاستراورقزدم.کارسختی
  Zelina          4
  Barbara         5

پیدا کشتهشدگان فهرست در را اسمش زود خیلی نبود.
کردم.لیلیایوانک،متولدگرونوالد،همسرمهندسایوانک،

درسال1944بهدلیلهمکاریباپارتیزانهاتیربارانشد.
)پنجه سیکلمه گل به مزین که افتادم نامهای صرافت به 
نامهی اینیک واقعاً پروفسورفرستادهشد. برایآن مریم(
عاشقانهبودیاقرارومداریسیاسی؟آیالیلیگلسیکلمهرا
شک من مادربزرگ به کسی تا بود کرده سنجاق نامه به

نکند؟
بهتراستنامهراعاشقانهفرضکنیم.دلممیخواهدکمی

عشقپیشازمرگراچاشنیزندگیاشکنم.
بشقابخالیرویمیزماللیلیایوانکبود.

آتش فرانسه در را کنیسهای هم باز میکنم. باز را روزنامه
زدند.		

شعری از حسین علیزاده

تقدیمبااحترامبههمهدوستانگرامی
همآرمان

بهمناسبتعیدغدیروگشایشفرخندهدفترجدیدانجمن
اسپرانتویایران

یادهمهدوستانزمزمهیدفتراست
نونوقلممیبردهرکهدراینباوراست

شهربهشهرامید،شوقبهشوروسالم
شیفتهیشمعجان،شاعرشهریوراست

تازهترازشعرمن،نامهلودویکنیک
هرطرفازناماوزینتیکدیگراست

آینهایبیدروغدوستیپرفروغ
آینهیصلحمادوستترازمادراست

دوستیپرچمسبزامیدوسالم
حالدلشدیدنیست،عاقبتشخوشتراست

عیدنویدوغدیر،شادییارانصبح
دفترشوقوشعور،صاحبزیبوفراست

صولتدیدارعشق،رخصتکیهانیم
مصدرسیمیندل،قدسیخوشمنظرست

میربزرگمنندشفیعواحمد،رضا
سروشهمفکریاستکهشعرمننوبرست؟!

نیستمجالیکهمننامهمهدوستان
یادکنم،یادنیکبهترازگوهراست.

حسینعلیزاده,شهریور97
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گپ و گفت با اسپرانتودانان

لطفا خودتان را بیشتر معرفی کنید و از شغل و حرفه تان 
برایمان بگویید. 

مازندران. دانشگاه علمی هیات عضو هستم، کریمی زهرا
استاداقتصادهستموتخصصماقتصادبازارکاراست.

چطور با اسپرانتو آشنا شدید و آن را آموختید؟

که کرد تشویق را ما خیرخواه رضا آقای قدیمی دوست
اسپرانتویادبگیریموبرایاینکاردرسالهایجنگایران
وعراقهفتهاییکشببهمنزلمامیآمدوازرویکتاب
سیالجیبهمااسپرانتومیآموخت.وقتیکتابسیالجیتمام
شد،مدتیهمازرویکتابElLernuتدریسراادامه
داد.بعدامدتکوتاهیدرکالسخانمژیالصدیقیدرمیدان

انقالبشرکتکردمکهمتاسفانهکالسادامهپیدانکرد.

همسرتان هم اسپرانتودان است. شما ایشان را تشویق 
به یادگیری کردید؟

سال در میداد. یاد اسپرانتو ما هردوی به خیرخواه آقای
ماسایوکی، دعوت به آذرهوشنگ، غالمرضا 1991همسرم،
و رفت ژاپن به یومیهوتراپیست و اسپرانتودان سایونجی
ارتباطگستردهایباکلوبهایاسپرانتویژاپنوکرهایجاد

کرد.

از فعالیت هایتان در زمینه اسپرانتو برایمان بگویید.

رضاخیرخواه تشویق به اوایلدهه1970 از وهمسرم من
تهران در خودمان خانه در را اسپرانتو آموزش کالسهای
عالقهمندان به  »چه« روش از استفاده با و دادیم تشکیل
خارجی مهمانان میدادیم. یاد اسپرانتو مکالمه صورت به
اسپرانتودانرابهمنزلماندعوتمیکردیمودربهثبترساندن
انجمناسپرانتویایرانباآقایرضاترابینیزهمکاریداشتیم.

رفتیم. بابلسر به زندگی و کار برای تحصیالتم پایان از بعد
بابلسرودردانشگاه بهمدتچندسالدرکتابخانهعمومی
در میکردیم. برگزار اسپرانتو آموزش کالسهای مازندران
تماس مختلف کشورهای اسپرانتودانان با خارجی سفرهای
دوستان آلمان، بهویژه و آمریکا، چین، به سفر در داشتیم.
اینکشورهاکمکهای فرهنگ با آشنایی برای اسپرانتودان

ارزندهایبهماکردند.

به دلیل باور غلطی که وجود دارد خیلی ها فکر می کنند 
یادگیری  شما  برای  است.  ساده ای  زبان  اسپرانتو  که 

کدام نکته یا نکات سخت تر بود؟

تاثیر بسیار مثبت اسپرانتو در زندگی من

گفت وگوی سبزاندیشان با دکتر زهرا کریمی
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و میانوندها و پیشوندها مشکل مهمترین من نظر به
دیگر همانند اسپرانتو، فراگیری در بعالوه پسوندهاست.

کشورهادانستنلغاتحائزاهمیتاست.

خیلی جالب است. چرا فکر می کنید که آوندها یادگیری 
به  بسیار  که  حالی  در  است  کرده  سخت  را  اسپرانتو 
صرفه جویی  یادگیری  در  و  می کند  کمک  واژه سازی 
نه یک  آوندها  که  بگویم  می آورد. می خواهم  به وجود 

ضعف، بلکه از نقاط قوت اسپرانتوست.

ولی میکنند آسان را اسپرانتو دستورزبان آوندها هرچند
پیشوندها، با طوالنیشده کلمات بردن کار به و خواندن
آوندها بنابراین میشود. دشوار گاه پسوندها و میانوندها
هرچندازنقاطقوتزباناسپرانتوبهشمارمیروند،اماگاه

ترکیبی کلمات کاربرد در
دشواریهاییهمبروزمیکند.

ازجمله   1375 سال 
انجمن  پایه گذاران 
رئیس  و  ایران  اسپرانتوی 
بودید.  آن  هیات مدیره 
از  شما  روایت  می خواهیم 

تشکیل انجمن بشنویم.

زبان شناختن در مسلما
دکتر ایرانیان به اسپرانتو
مهمی نقش صاحبالزمانی
داشتهاست.ولیدراواخردهه

بود. شده محدود بسیار صاحبالزمانی دکتر فعالیت 1360
ایجادتحرکی دنبال به اسپرانتودانانجوان بههمینجهت
یکی درمطب اوایل بودند. ایران اسپرانتوی نهضت در تازه
ازپزشکاناسپرانتوداندورهمجمعمیشدیمولیبهتدریج
جمعبزرگتروامکاناتمانبیشترشد.سرانجامدرسال1375
انجمناسپرانتویایرانرابهثبترساندیم.برایطیمراحل
دوستان و مجد فریبا خانم ترابی، آقای انجمن ثبت اداری
به مرا دوستان که بود افتخاری کردند. تالش بسیار دیگر

عنوانرئیسهیاتمدیرهانجمنانتخابکردند.

دستاوردهای انجمن در آن سال ها چه بود؟

دراواخردهه1360بافعالیتاسپرانتودانانجوانمانندآقای
ترابی،آقایباغستانیوآقایخسروآبادیتحرکقابلتوجهی
دراسپرانتویایران،بهویژهدرمیانجوانانایجادشد.حتی
اسپرانتودانانپیشکسوتیمانندآقایعارفآذریازاینگروه
آقای به باید گروه این میان از میکردند. حمایت فعاالنه
و فعال اسپرانتودانان از که کنم اشاره هم شفیعی حمزه
پرتالشهستند.همانطورکهگفتمدردهه1370باحضور

اسپرانتودانانخارجیدرایرانوسفرایرانیاناسپرانتودانبه
در خوبی تحرک بینالمللی کنگرههای در شرکت و خارج
نهضتاسپرانتویایرانایجادشد.ولیدرنیمهدهه1380،
همراهبامحدودشدنفعالیتسازمانهایغیردولتی،نهضت

اسپرانتویایرانهمضعیفشد.

ارزیابی  چگونه  را  انجمن  فعالیت های  حاضر  حال  در 
می کنید؟

سینوسی حرکت اسپرانتو فعالیت که میدهد نشان تجربه
داشتهاست.گاهاوجمیگیردوگاهفرومینشیند.درکاهش
تحرکانجمناسپرانتویایران،تشدیدتحریمهایبینالمللی
ایران به خارجی اسپرانتودانان سفر کاهش ایران، علیه
و کنگرهها به ایرانی اسپرانتودانان سفر امکان کمشدن و
جهان در اسپرانتو نشستهای

نقشداشتهاست.

دردوسهسالگذشتهدوستان
صیادپور، دکتر چون فعالی
عمرانی، خانم صولت، خانم
آقایممدوحی،آقایمحمدزاده
نهضت شدن پویاتر برای و...
بسیار تالش ایران اسپرانتوی
در بینالمللی نشست چند و
تهرانبرگزارکردهاند.اطمینان
تنشهای کاهش با که دارم
بینالمللیارتباطاسپرانتودانان
بیشتر و بیشتر جهان و ایران
خواهدشدوتاثیرمثبتقابلتوجهیبرگرایشبهیادگیری

زباناسپرانتودرایرانایجادخواهدکرد.

به نظر شما چه باید کرد که حضور اسپرانتو در محافل 
دانشگاهی بیشتر شود؟ 

میشودباگروهزبانهایخارجیدردانشگاههاارتباطایجاد
کردوبرایعالقهمندانفراگیریاینزبانکالسدایرکرد.
عالمه دانشگاه در ممدوحی آقای گذشته سال را کار این
طباطباییانجامداد.مشکلاینجاستکهبانزدیکشدنبه
زمانامتحاناتدانشجویاندیگردرکالسحاضرنمیشوندو

کالسنیمهتمامرهامیشود.

دوست داریم مطلبی به اسپرانتو از شما به یادگار داشته 
باشیم.

Esperanto havas tre bonan efikon en mia
vivo. Mi trovis bonajn geamikojn en Irano
kajenaliaj landoj.Esperantoeĉhelpismin
porpliboneparolilaanglanlingvon.Protio
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miŝatasinstruiEsperantonalĉiujkiujvolas
lernilainternacianlingvon.

ما  برای  بخواهید  که  اسپرانتو  دنیای  از  جالبی  خاطره 
تعریف کنید؟

برایبازدیدازچندکارخانهدرسال1995سفریبهچین
ابتدایورودیکاسپرانتودانچینیدرفرودگاه از داشتیم.
منتظرمابود.ایشانبرایسفردرداخلچینکمکبزرگی
دانشگاه ارزانیدر اقامت مامحل برای پکن ماکرد.در به
به را ما حتی داد؛ نشانمان را پکن دیدنیهای کرد. تهیه
خانهاشدعوتوبرایمانازتحوالتاقتصادیچینصحبت
کرد.دوستیکهمرادرسفرهمراهیمیکرد،گفتکهدراین
سفراصالاحساسغربتنداشت.دوستاسپرانتودانسفرما

بهچینرابسیاررنگینودلچسبکرد.

چقدر از وقت تان را صرف مطالعه اسپرانتو می کنید و 
مطالعه تان بیشتر در چه زمینه ای است؟

متاسفانهتمامیمطالعاتحرفهایمنبهزبانانگلیسیاست.
مطالعه اسپرانتو به را کوتاه داستانهای و مقاالت برخی

میکنم.

دست  در  اسپرانتو  زمینه  در  خاصی  برنامه  یا  فعالیت 
انجام دارید؟

هرزمانکهبتوانمباانجمناسپرانتوهمکاریمیکنم.

سخن آخر.

با و متحولشود بهسرعت ایران بینالمللی روابط امیدوارم
تنشزداییباکشورهایجهان،اسپرانتوبهعنوانزبانصلح،

پیوندمیانایرانیانومردمجهانرامستحکمسازد.

مطمئنمکهدرشرایطمناسب،اسپرانتومیتواندبهصنعت
رساند. یاری قابلتوجهی نحو به نیز ایران گردشگری
همانگونهکهقبالتورهایویژهاسپرانتودانانژاپنیبهایران
آمدند،میتوانانتظارداشتکهاسپرانتودانانازنقاطمختلف
جهانبرایدیدنکشورایرانبافرهنگهزارانسالهاشتیاق

نشاندهند.

از وقتی که در اختیارمان قرار دادید سپاسگزاریم.

La dek-dua Mezorienta Kunveno en Irano

Pri vizoj
Ĵus oni informis ke por plifaciligi turismajn 
aferojn, precipe por eŭropanoj kiuj timas 
havi problemojn pri siaj venontaj veturoj al 
Usono, oni ne plu stampos eŭropanajn 
pasportojn en enirejo de la lando.
Kondiĉoj por atingi enir-vizon en Iranon!

Landoj kiuj ne bezonas vizon:Sirio(90 tagoj), 
Turkujo, Libano(15 tagoj), Azerbajĝano (15 tagoj), 
Kartvelujo(45 tagoj), Bolivio (30tagoj), Armenujo 
(30 tagoj) kaj Egiptujo(20 tagoj). Tiuj kiuj deziras 
resti en Irano dum pli da tagoj ol indikitaj kvantoj, 
sin turnui al la konsulejo au ambasadejo de Irano 
en siaj landoj. Se ili estas en Irano, ili povos sin 
turni al polico porvfremduloj kaj peti por daurigi 
iliajn vizojn.

Civitanoj de Usono, Anglujo kaj Kanado nepre 
devas veturi grupe. Ilia vojaĝplano devas esti 
klara, iliaj loĝejoj kaj lokoj kiujn ili vizitos, preciza 
dato de vizito devas esti klaraj. Anoj de Usono 
aldone devas veturi kune kun gvidanto aprobita 
pere de kelkaj ŝtataj instancoj.

Civitanoj de Usono, Anglujo, Kanado, Irako, 
Kolombio, Jordanio, Somalujo, Afganujo, 
Pakistano kaj Bangladeŝo ne povas ricevi vizon en 
flughaveno kaj devas nepre peti vizon en siaj 
landoj. Civitanoj de Afganujo kaj Bangladeŝo 
nepre devas sin turni al konsulejo au ambasadejo 
de Irano en siaj landoj.

Civitanoj de ceteraj landoj devas ricevi vizon por 
eniri Iranon.

Lastatempe ministro de eksterlandaj aferoj 
provizis multajn facilaĵojn cele plifaciligi 
vizricevon en flughaveno. ĉiuokaze informiĝu 
jam nun en la irana ambasadejo en vialando.

Ankaŭ se oni prenas referenc-kodon(riceveblan el 
turismaj agentejoj) en sia lando, procedure de viz-
atingo pli faciliĝos kaj pli frue oni povus atingi 
vizon.

Nur civitanoj de Turkujo kaj de Armenujo NE 
bezonas vizon por eniri Iranon. 

Ĉiuj ceteraj ŝtatanoj principe bezonas vizon. Ĉiu 
bonvolu tuj informiĝi ĉe la irana konsulejo en sia 
lando. Donu al vi sufiĉe da tempo. Iru al la 
konsulejo unu monaton antaŭ la ekiro al Irano.
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دوردنیادر79روز
قسمتبیستونهم ترجمه:سیمینعمرانی

تطهیر با قلیاب رنگي
روز هفتاد و دوم

امروزازهنرمتروپلبازدیدميکنیم.تبلیغنمایشگاهيدربارههنر
مغوليتحتعنوان“میراثچنگیزخان”توجهماراجلبميکند،
وليایننمایشگاهدرآخرماهبرپاخواهدشدوحاالمابهجايآن
به آنجا در که دنیا تمام از غیرمتعارفي هنري گلچین با باید
نیویورک شویم. آشنا است شده گذاشته نمایش معرض
شهرموزههاست.]امریکا[کشوريکهتاریخچهايکوتاهومختص
بهخودداردـبهاستثناءتاریخمربوطبهسرخپوستانکههمیشه
سعيشدهاستازآناجتنابورزندـموزههايخودراباخرج
دائمدالر،حاالگاهباخریدوگاهباچپاولغنائمتاریخيکشورهاي

دیگر،سرپانگهميدارد.
نیویورکدرابتدايقرن20درمیانثروتمندترینشهرهايدنیا
امریکا برايفرهنگ رابهخوداختصاصدادکه عنوانمطرحي

مقادیرهنگفتيدربرداشت.
سوراخهاي بین در یا کشیده فلک به سر جنگلهاي میان ما
تاریکمترونیمهمتروکميجنبیم.درشهرگردشميکنیمودر
)شاعر لورکا گارسیا فِِدریکو شدهایم. احاطه شهر این رنگارنگي
ماشیني زندگي و مکانیکي تمدن از اشعارش در اسپانیا( نامي

دلگیراستزیرابینشهروطبیعتفاصلهایجادشدهاست.حال
اینگونه بامابودزیادشگفتزدهنميشدچونبه امروز او اگر

شرایطوموضوعاتعادتکردهبودوبرایشتازگينداشت.
جیمِمدانورابطاسپرانتیستمادراینجزیرهبزرگشد.اوفرزند
یکزنامریکایيویکمردچینياست،وليپدرفیلیپینيفعلي
اوناماوراازریشههايفامیلياسپانیایياشانتخابکردهاست.
سهـچهارتاکامپیوتربهشکلپراکندهدراتاقهايآپارتماناو
است. آماده گزارشها ارسال براي نیاز حد از بیش دارد، وجود
اینجاباتوماساِکارتآشناميشویم،واوبهاسپرانتووهمبهزبان
زبان و تاریخ به راجع ما از اوبیش کاتالونیایيصحبتميکند.
به و ميکنیم ترک را آنها دارد. اطالعات و آگاهي کاتالونیا
حوزه  چینيها محلهي از بازدید براي  Downtownدانتاون

کمربنديوپلبروکلینميرویم.
دراینشهرهايامریکایي،آدمهامجزاازهمزندگيميکنندوبا
ورودبهاینمحلهدوروبرماراچینيهااحاطهميکنند.چینتان
خودجزءنیویورکاستوعليرغمآنکههمهدریکشهرزندگي
ازدیگران امابهنظرميرسدکهمرزينامرئيآنهارا ميکنند
جداکردهونميگذاردکهبهقسمتهايمختلفشهربروند.در
مرکزشهرميتوانفقطچندتاچینيیاسیاهپوستدید،وآنهم
یا سفیدپوست کمي تعداد که همانطور درست کم، خیلي
سیاهپوستدراینجادیدهميشود.درامریکانهرنگچهرههابه
نظرميرسدگویي به و نهکمرنگميشود و همدرميآمیزد
قانونملکهيانگلستان)ممنوعیتازدواجاروپایيهاباسرخپوستان(

هنوزاعتبارداشتهباشد.
امریکا قاره به اسپانیایيها ازرسیدن ماهپس قولگفتني9 به
اولیندورگهاروپایيسرخپوستبهدنیاآمد.بعدازبدعتگذاري
از اسپانیا پادشاهي کشورهاي مجموعه در نژاد و خون اختالط
باقي دیگرچیزي داشتند اصیل اسپانیایي آنکهخون ساکنان
ارمغان به خوب چیز سه اسپانیایيها کوبا در ميگویند نماند.
گذاشتند؛یکيکفشتوريکهنهکفشاستونهصندل؛دیگري
باکالههايمتداولآنزمان بِِره)کالهصافومسطح(که کاله
یعنيکالهپشميبيلبهوکالهشاپوفرقداشتوبالخرهزنان
دورگهکهنهسفیدپوستبودندونهسیاهپوست.عدماختالطنژاد
وخونویکدستماندن،شانسایجادیکجامعهمتحدواقعيو
لذتبردناززیبایيکهحاصلاینآمیختگيهاميتواندباشدرااز

بینميبرد.


برج دوقلو
مرکزتجارتجهانيبهعنواننمونهايبرترنسبتبهسمبلموجود
Empireاستیت امپایر ساختمان یعني نیویورک در
در را دوقلو برج آن برخالف و شد ساخته  StateBuilding
باعث برجها این کردند، برپا مانهاتان در ناشناس بسیار مکاني
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و فعال جهانگردان براي حداقل دوباره شهر قسمت این شدند
باتحرکشود،چونبسیاريازشهروندانهیچوقتازآنخوششان
نميآمد.ساختغیرطبیعيآنباعثبههمریختنسیگنالهاي
تصویريتلویزیونهاميشدومردمدائمميبایستآنتنهارابه

قسمتهايباالتريمنتقلميکردند.
ميگویندکهپنجرههايليليپوتيِ]سرزمینخیاليکوتولهها[
آنرويآدماثرميگذاشتوفکرميکرديتويزندانهستي.به
خاطرفرمهندسياینساختمانپنجرههانصبنشدهاندوطوري
قرارگرفتهاندکهدرطيیکروزبادوطوفانيميتوانندتاسهمتر
بهباالوپایینتاببخورندوکارگرانرابهوحشتاندازد.باالخره
اینسمبلفراجهانيوبنابهگفتهمردم“صاعقهايبرفرازمانهاتان”
وقت؟! چه شد، تخریب تروریسمي صاعقههاي با روز یک در
دو سقوط باعث انتحاري( )خلبانهاي دیوانههایي زمانيکه
پلکانهاي شدند. زا انرژي سوختي مواد و آدم از پر هواپیماي
واقعميشوندولي ازساختمان نیویورکدرخارج اضطراريدر
اینجادرداخلبرجبودوصرفاًسوراخيایجادکردهبودکهراهي
بهبیروننداشت.برخالفواقع،آنتنتلویزیونيرويیکيازبرجها
در آتش )خداي آگوني خودساخته تصاویر از دقیقه چند فقط

افسانههاـمنظورصحنهحریقبرجها(راارسالکرد
حیاتي فعالیتهاي کاهش تجاري کمربند این کنوني وضعیت
تجارتاست،اینسوءقصد2819انسانرادروکردوباعثکشتار
آنانشد،تمامواحدهايتولیدياقتصاديبههمراهکارکنانآنها
ناپدیدشدوازبینرفت،هزارانکارگربيکاروبيخانمانشدند
وفعالیتهايبازرگانيبهمدتدوماهمتوقفشد،سرویسهاي
شد. گسترده شهر تمام روي آزبست از ابري و تلفن، و برق
خسارتهايماليچیزيحدودنود)90(میلیارددالربرآوردشد
وليخسارتهايجانيرانميتوانتخمینزدوقیمتگذاشت.
و انزجار بیشترین حتي که است، وحشتناک آنقدر چیز همه
که آنچه براي توجیهي نميتواند نیز امریکا دولت علیه نفرت
Thomas اِکارت توماس گفته به و باشد داشته افتاد اتفاق
بشریت به مرا اعتماد ها برج به قصد سوء “این ،Eccardt

ویرانکرد”.


آخرین گام ها بر روي زمین تجارت
روز هفتاد و سوم

امروزآخرینروزدرنیویورکودرامریکاست،واحساسميکنیم
مثلاینکهآخرمسافرتماناست.میلبهنوشتندیگرتهکشیده
و رخوت یک به داشتیم سفر ابتداي در که را هیجاني و است

سستيعمیقتبدیلشدهاست.
ازمجسمهآزاديميخواهیمدیدنکنیموبعدبهکشتيميرویم
کهمارابهساتهمپتونخواهدبرد.هواخیليسرداستوصبح
وآسمانخراشهايرنگپریدهوغوطهوردراندوهابرهايپرتهدید

بارانيروزراغیرقابلتحملميکنند.
بههمراهلوLuازهتلخارجميشویم.اوباکالهوکراواتوباراني
مشکيمثلهمیشهوفرملباسپوشیدنشراهرگزتغییرنميدهد.
بهقصدباتريپارکواردمتروميشویم.متروهاينیویورکيهم
مثالهايخوبيبرايسرمایهگذاريعمومينیستندومتزلزلبه

نظرميرسند.ظاهراًاینکشورعالقهزیاديبهسرمایهگذاريدر
زمینهوسایلنقلیهریلي)قطارومتروو...(ندارد.

فروشندگاندورهگردکهغیرقانونيکارميکنندقدم مادرمیان
با را ساعتهایي دست در کوچکي چمدان با آنها ميزنیم.
مارکهايآشناوقیمتهايناچیزبهجهانگردانپیشنهادفروش
ميدهند.درنزدیکياسکلهیکدکهلباس،باالپوشوژاکتبه
قیمت10دالردرمعرضدیدقراردادهاستومایکيازآنهارا
ميخریم.سرماوحشتناکاستوپالتویيراکهازچینخریدیم
کمک مکزیکي ژاکت این حاال و نميآمد بهنظر نازک اینقدر

خوبياست.
کنترلبرايورودبهکشتيخستهکنندهوطوالنياست.همهچیز
راکنترلميکنند.سیستمموجیابفلزاتبهخاطرپولخردها،
محوطه درميآید. صدا به یادداشت دفترچه فنر حتي و عینک
بیرون از فقط و است بسته عموم بازدید براي آزادي مجسمه
ميتوانآنرادید.سرماویخبندانبیدادميکندوهمهکمکمبه
ودرآنجاآب پناهميبرند نوشیدنيهايگرم دکههايکوچک
گرمپررنگيرابهتحلیلميبرند،کهاینجابهآنقهوهميگویند.
فروشگاهاجناسیادگاريهمپرميشودومسلماً،امروزبیشاز
هروقتدیگريارزشبازدیدکردنداردچونداخلآنهواکمي

گرماست.
رأسساعت13:22مادراسکلهمسافرینميایستیم،درآنجا
الیزابت2بامسافرانشروعبهپرشدنميکند.ما کشتيملکه
راجعبهاینکهآیااسمماندرلیستمسافرانبرايورودبهکشتي
به اسممان تکرار از بعد و ميکنیم سوال نه یا است ثبتشده
روشهايمختلفوتلفظآنبهدفعات،حاالبهماصفدرازيرا
نشانميدهندوتوصیهميکنندکهبرویمودرآنصفبایستیم.
حدودساعت9شبنیویورکراترکميکنیم.اینکشتيهادیگر
جذابیتخودراازدستدادهاند:ماشبانهراهافتادیم،بدونهیچ
باندموسیقيکهحداقلمارشجنگبنوازد؛أدمهادیگردستمال
کاغذيخودرارويعرشهکشتيپرتنميکنند.سفرباکشتي
مسافرت ابتداي در جایيکه تا بوده، رویایي ما براي همیشه
احساسکردیمسریال“کشتيعشق”کهدرجوانيازشبکهاول
اتفاق و ميشود زنده دوباره دارد ميشد پخش اسپانیا تلوزیون

ميافتد،ولي....
لیستبرنامهامروزرادرکابینمانپیداميکنیم،درآنپیشنهاد
بپوشیم. باید وکراوات یعنيکتکوتاه فرم لباسغیر شدهکه
مطلعميشویمکهقضیهدربارهبرنامهشاممجللامشباستکه
برايشرکتدرآنبایداینجوريلباسبپوشیم.ماهانهاینیکي
راداریمنهآنیکيراوحتيتصورشرانميخواهیمبکنیم.اگر
کتکوتاهوکراواتلباسغیرفرماستپسلباسفرمچیست؟!
پسازبحثکوتاهيبینخودماندراینبارهکههرکسحقدارد
شیکترین ميگیریم تصمیم بپوشد، لباس خودش میل به
بدون ـ عیار تمام تظاهر با و بپوشیم را خود محلي لباسهاي
امر این به که غذاخوري به ميکنیم سعي ـ چیزي از واهمه
اختصاصیافتهاستواردشویم.باورودبهرستورانهمهترسمان
ميریزدوخودمانرابیننادینوپمکهنشستهاندميیابیم.آنها
اهلنواداهستندوجکيوژانتازنیوجرسيأمدهاند.مادرحاليکه
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بینچهارتاخانمنشستهایمغذاميخوریموآنهاازگوشهچشم
بهمانگاهميکنند.بازبانيمشکلوسرعتالکپشتيپیشخدمت
تاآخر اول از اولینشامشاهانه مادر ماغذاميأورند. براي ها

عذابميکشیم.


کمي تأمل
به امریکا واژه است راترککردیم.شایسته امریکا قبل لحظهاي
خوبينوشتهشودبرايآنکهزیرآنبشودخطکشید.خطکشید
تابربيعدالتيکهبرهمهيساکناناینکشوریامردمامریکاي
همسایه کشورهاي از پوشي باچشم البته شده تحمیل شمالي
بهنوعي امریکايجنوبيکههمگي تمام یا کانادا، مثلمکزیک،

مثلخودامریکا،امریکایيهستند،بتوانتأکیدکرد.
درسطح اقتصاديسودگرانه رقابت تواناترین اینکشورصاحب
دنیاستواینترقيرابهمددکارفراوانوسرمایهگذاريانبوهدر
امرپژوهشوتحقیقاتحاصلکردهاست.اینقضیهبهامریکااین
در و وجنگطلبي درجنگ دنیا راهنماي که راميدهد اجازه

تکنولوژيجدیدمانندمحاسباتکامپیوتريباشد.
ازطرفي،کارگراندرسالفقط10روزمرخصيدارندکهآنرا
یکجانميتوانندبگیرندوبایدبهطورپراکندهدرطولسالازآن
اقتصادي استفادهکننددرنتیجهاینموضوعبهواحدهايبزرگ
را داخلي توریسم و ميدهد اروپا با رقابت براي زیادي توانایي
تحریکوتقویتميکند،چونباچنینشرایطيمسافرتبهخارج
با امریکا دولت دیگر طرفي از است. مشکل بسیار کشور از
دستآوردهایشکهنتیجهيموفقیتهايدانشمندانياستکهدر
عنوان کسب به موفق اروپا، از حتي و هستند، جهاني مقیاس
واحدهاي مثال براي است. شده اکتشافات و اختراعات کشور
احتکار را نوبل جوایز از بزرگي بخش امریکا اقتصادي تولیدي
محققان نه دیگر کشورهاي پژوهشگران بهمدد آنهم ميکنند
امریکایي.اینجاازمدتهاقبلفهمیدهاندکهکلیههزینههایيکه
برايتحقیقاتاختصاصميیابدجزءمخارجوصرفهزینهنیست،

بلکهسرمایهگذاريبرايآیندهاست.
زمانيکهمادرچینبودیمباجانجوانيامریکایيآشناشدیم.او
باراهنمايچینيخودمسالهداشت،چونراهنمایشسعيميکرد
اورابرايخوردنغذاهايتیپچینيدعوتکند،اماجانبهخوبي
آنغذاهاراميشناختوحتياسمتکتکشانراازمراکزچیني
تنوع سرزمین اینجا ميدانست. و بود گرفته یاد نیویورک در
فرهنگهاستوحتيميتوانمستعمراتيرایافتکهساکنانشاز
همهجايکرهزمینآمدهاند.براينمونه،انواعواقسامغذاهابراي
شامازخوراکهايچینيگرفتهتاپیتزايایتالیایيتهیهميشود
تایلنديخوشش آشپزي هنر از یکي که ميشنود آدم وقتي و
ميآید،دیگريمکزیکيوسوميغذاهايژاپنيدوستداردکامال

عادياست.
وطنپرستيدرامریکااغلبافرادخارجياستفراغميکند،اماقابل
سخت چقدر ميبینیم کنیم فکر خورده یک اگر است، درک
ميشودملتامریکاراباوجودمهاجرتبيوقفهاقوامدیگربهاین
سرزمیندرککرد.آنهاهمهچیزدارندواحتماالکسيبهآنها
چیزياهدانکردهاست،صحبتراجعبهمردماست.آنهاهرچیز

رااعمازخوبیابدباتالشخودشانبهدستآوردهاند.جامعه
آنهابهراحتيپاکیاآلودهميشود.اینمردملحظاتتاریکياز
تاریخشانرادربااليسردارند.درسال1898باترفندحملهبه
کشتيمینMaineاسپانیااعالنجنگکردند.پیروزيدراین
جنگاینامکانرابرايآنهامهیاميساختکهامپراطوريخود
رابررويآرامگاهاسپانیاکهبهطورقطعباخاکیکسانشدهاست
بنانهند.دراسپانیامقاومتوپایداريسرسختانهايعلیهامریکا
شکلگرفت،امازندگيبيقفهرويبرميگرداندوهیچگاهنميتوان
گفتکهازآنآبنخواهمنوشید.پساز50سالبازخميکه
که خواست امریکا از اسپانیا دیکتاتور فرانکو بود، باز همچنان
درهايدنیارابهروياوبازکردهوکمککندتادولتيفاشیستي
کهاوحکمرانشخواهدبودآرایشدهد.آنهاآمدند،نوشابههاي
گازداروشیرخشکآنهاکهازبچگيماراآزارميدادسرازیرشد.
خوشبختانهیکآدمنیکوکاردربارسلونکارخانهايراهانداختو
شروعبهتولید“کوالکائو”)نوعيکاکائو(کهبهقورتدادنشیر
شیرخشکها این نگذریم انصاف از نمود. ميکرد، کمک خیلي
برايخطکشيتوحیاطمدرسهبرايدرختکاريبسیارمفیدبود.
قرنبیستمقرنامپراطوريامریکابود.آنهاخودراقوياحساس
کردندوبرتريوتفوقخودراباتکبروتفرعندرسرتاسردنیابه
گردشدرآوردند.همهجادرآمیختند،حتيجاهایيکهظاهراًهیچ
چیزآنخوشایندنبود.اینامرمیلبهمقاومتومخالفترادر
همهجاایجادکرد،بیشترازهمهدرکشورهاياسالميکهتمایلي
برابرچنینفرهنگيدرقرنجدیدنداشتند. بهتسلیمشدندر
تعهدات انجام به باید امریکایيها سپتامبر 11 حادثه از پس
بوش پرزیدنت آنکه عليرغم فکرکنند 21 قرن در خطیري

رغبتيبهتفکروکنکاشدرمسائلندارد.


جشن هالووین
روز هفتاد و چهارم

)QueenElisabeth( الیزابت ملکه کشتي در که را اتاقکي
در که یکي آن بزرگي با قیاس قابل وجه بههیچ اصاًل گرفتیم
بدون کلمشکل سوراخ یک مثل این نیست. داشتیم Hanjin
قرار عرشهکشتي زیر پنجم طبقه در ميرسدکه نظر به پنجره
نوعيترسميشودکه  باعث و نوراست بدون و دارد.کوچک
معموالًبهبیمارانعصبيدرمکانهايبسته،دستميدهد.چارلز
دیکنزاتاقيراکهدرکشتيبهاودادهبودندبهماشیننعشکشياي
توصیفکردهکهپنجرهدارد.اماماپنجرههمنداریم.ظاهراًفقط
خوابورعایتبهداشتفرديماراوادارميکندکهاینجابمانیم.
بعداز75روززندگيآزاد،حاالخودرادرزنداناحساسميکنیم.
خدمتکار27سالهفیلیپینيمابرايآنکهلبخنديرويلبهاي
مابنشیندوبهماکمکيکردهباشد،هرکاريکهازدستشبرآید
ميکند.درهرسفراوازمسافرهابالخرهپولچایيخودرادریافت
اوآنقدرناچیزاستکههرروزبراي ميکندوليظاهراًحقوق
ریکاردو او اسم مبارزهکند. و تالش باید پاداش و انعام گرفتن
فرانکواست.اونامخانوادگيخودراباکميترستلفظميکند.
لبخندحقبهجانبازطرفمااینتصوررادراوایجادميکندکه
ماازاهمیتنامخانوادگياشدرتاریخاسپانیاآگاههستیمومابه
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تداوم فعالیت ها در دانشگاه عالمه طباطبایی
دوستان مداوم و موثر فعالیت شاهد گذشته، ماه چند در
دانشگاهعالمهطباطبایی آقایممدوحیدر ویژه به گرامی
و تبلیغات،سمینار از زیرگوشهکوچکی تصاویر در بودیم.
نمایشگاهبرگزارشدهدرایندانشگاهرامشاهدهمیفرمایید.

اوميگوییمکهازبختواقبالخوبنامما“مارکوس”نیست.
امروزبهمایکمؤسسهتوریستيراپیشنهادميدهندکهسفربه
لندنرابرنامهریزيميکند.همچنیندفترویژهايکهسفرهاي
دیگريراتوسطمؤسسهکنرادـمالککشتيـترتیبميدهد،
گلفروشيباگلهايتازهبرايهدیهدادنبهکسانيکهدوستشان
داریم،تخفیف50درصديرويهمهکاالهایيکهدرمغازههاو
ارائهميشود،و دکههايHarrodsکهدرکشتيبرايفروش
تخفیف20درصديبرايسالنماساژوآبدرمانيبهماتوصیه
توخونه اینکه تبلیغاتيهمهجاهست.مثل اگهيهاي ميشود.
خودمونهستیم.حتيکالسهايرایگانيرابرايیادگیريوبازي
درکازینو)قمارخانه(وخوششانسبودندراینبازيهاترتیب
دادهاند.لرزشهايمکررکشتيچندانمطرحنیستندودرطول

شبمسافریناینلرزشهاراتمرینوتجربهميکنند.
ابریشمي فرشهاي روي و ميرویم بازگشت صبح اولین در
رأس ميکنیم. گردش شده گذاشته فروش براي که گوناگوني
کالس 11 ساعت وال، تري 10 ساعت و بریج بازي 9 ساعت
انفورماتیکدراتاقکامپیوتربرگزارميشود.درآنسالنبهازاي
مبلغناچیزيحدود13یوروميتوانواردشبکهاینترنتشد.در
راهروعکسهایيمربوطبهروزگذشتهموقعپذیرشوورودبه
کشتيبهنمایشوفروشگذاشتهميشود؛رويیکيازمیزهاي
جلوتریکپازلنیمهکارهقرارداردوهرکسازجلويآنردمي
شودیکقسمتجدیدبهآناضافهميکند.مانیمساعتوقت
و کنیم پیدا را درخت مانده باقي قسمت آخرین تا داریم الزم
حوصله و صبر باید آدم پازل بازي براي بگذاریم. سرجایش
بیشتريبهخرجدهدتااینکهبخواهدبهسخنرانيفیدلکاسترو
گوشکند.کارمندمسئولسفارشغذاباموهايبلوندوقدکوتاه
وصورتيکهبهیکورکجشده،ایستادهوبرايشامازمسافران
سفارشميگیرد.شرابهافرانسويوبرخيهممالشیليوایتالیا
است،اماهیچکداممالکاتالونیانیست.سرویسغذايماکههمه
باهمميفروشندیکچیزسرهمبنديشدهاستو را چیزآن
بعضيچیزهایيراکهميخواهیماویانميفهمدماچهميخواهیم
یااصاًلآنهارانميشناسد.امشبضیافتيبرپاستومردانباکت
و بلند لباسهاي با زنان و وجلیقهسفید پاپیون و اسموکینگ
پلکان نزدیک ميکنند. زدن قدم به شروع 6 ساعت از باشکوه
دکوريساختهاندکهآنهمشبیهپلکاناستوازنوعقدیميو
عتیقه،درآنجاازمسافرینعکسميگیرندوروزبعدعکسهارا
جشن امشب و پوشیدهاند بالماسکه لباس بعضيها ميفروشند.
هالووینبرپاستوزوروها،دراکوالها،ونمونهکاملشخصیتهاي
حزنآورسینمایيظاهرميشوند.ماشبیهبههنرپیشههايهندي
لباسميپوشیموبهرستورانميرویمامامتاسفانهدخترخانمي
کهمسئولقسمتپذیرشاستمارانميپذیردچونکالهنداریم
وبسیارمحترمانهماراردنمودهراهيرستورانلیدومينمایدکه
آنهمتعطیلاست.آخرسرمانیمهشبميتوانیمشامبخوریم.
میل که است کساني مخصوص و دارد آماده غذاهاي بوفه این
دارندقبلازخوابچیزيبخورندوماازآناستفادهکاملمي
و شیک دریایي گذارهاي و گشت که شدهایم متوجه ما بریم.

لوکسمناسبمانیست..					
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روایتگر  می تواند  زامنهوف  خود  از  بهتر  کسی  چه 
به  جز  نکردم  خاصی  کار  من  رو  این  از  باشد؟  زندگی اش 
به   1905 فوریه   21 زامنهوف  که  نامه ای  گذاشتن  اشتراک 
میشائو، رئیس گروه بولونیا، نوشت و تاکنون جایی منتشر 

نشده است.
دوستعزیز،خواستهبودیدازخودوزندگیامبگویم.باکمال
میلدرخدمتم،لیکنآناندازهکهمقدورباشد.متاسفانه،بنابه
آن از زیاد نمیتوانمخیلی رفت، اشارهخواهد بدان که دالیلی
شاید آتی نسلهای برای من زندگینامه بگویم: مطالعه سخن
خالیازفایدهنباشد،ازآنجاکهزندگیامازکودکیتاامروز،مدام

دستخوشیکسریکشمکشهایمختلفبودهاست.
الف(ایدهآلهاوانگیزههایمختلفدردرونمدائمباهمدر
کشمکشوبهگونهایبرابربرایمنازاهمیتبرخورداربودند،

ولیترجیحیکیبربقیهاغلببرایمبسیاردشوارمینمود.
مشکالت و موانع با بودم مجبور اغلب زندگی طول در ب(
متعدددستوپنجهنرمکنم،چونهیچگاهایدهآلهایمبابروز
نبودوازاینروبهبادتمسخروانتقادگرفتهمیشدم.عالوهبر
این،خیلیازسالهایعمرمرابرایامرارمعاشمجبوربهتحمل
زحماتزیادودردآوریبودموهمینزندگیرابهکاممتلخکرد.
نداشته شب نان دغدغه دیگر که جایی به رسیدم سالها این
با باشم؛لیکنافسوس،دراینراهطوالنیفرسودهشدموحاال

اینکههنوز46راپرنکردهام،60سالهنشانمیدهم.
من15دسامبر1859دربیالیستوکدیدهبهجهانگشودم.
پدر)کههنوزدرقیدحیاتاست(وپدربزرگم،معلمزبانبودند.
زبانهمیشهبرایمنعزیزترینچیزدنیابود.زبانروسیرا،که
درآنپرورشمییافتم،خیلیدوستداشتم.آنراعاشقانهیاد
میگرفتم.گاهدررویاخودرادرکسوتیکشاعربزرگروس
میدیدم)درکودکیشعرهایزیادیسرودمودهسالهبودمکه
یکتراژدیپنجپردهاینوشتم(.بااشتیاقزبانهایدیگریرانیز
تاعملی،چوناصال آموختم،کهبیشترجنبهغیرتجربیداشت
امکانتمریننبودوهمیشهآنهاراباچشممیخواندمتادهان،
زبانهایروسی، به بدونمشکلمیتوانستم و اینروراحت از
مشکل فرانسه زبان خواندن در بزنم. حرف آلمانی و لهستانی
نهچندان البته و میکنم صحبت کم خیلی ولی ندارم، خاصی
خوب.عالوهبراین،درزمانهایمختلفبههشتزباندیگرهم

ناخنکزدم،زبانهاییکهباآنهاآشناهستم،هرچندمختصرو
غیرتجربی.

میورزیدم. عشق روسیه همه و روسی زبان به کودکی در
ولیچندینگذشتکهدیدمبهایعشقمنبادشمنیپرداخت
میشود.صاحبانانحصاریاینزبانوسرزمینمرایکخارجی
بدونکوچکترینحقوحقوققانونیمیدانند)باوجودآنکه
من،اجدادونیاکانمدراینسرزمینبهدنیاآمدیمو همینجا
مورد هستند، دشمن برادرانم با همه کردیم(، کار و زندگی
میگیرند.  قرار روحی فشارهای سختترین تحت و بیاحترامی
همچنینمیدیدمکهاقوامدیگرشهرمازهمبیزارندویکدیگر
اینموضوعدر از بسیار قرارمیدهند.من اذیت و آزار رامورد
رنجبودمورویایزمانیرامیدیدمکهدشمنیمیانملتهااز
بههمه متعلق کامالمشروع، وسرزمینی زبان وقتی برود، بین
استفادهکنندگانومردمآنبهوجودآید،وقتیانسانهاهمدیگر

رابشناسند،دشمنیراکنارخواهندگذاشت.
بعد ولی بیالیستوکشدم، رئال دبیرستان وارد سال1869
ازدوماهبهخاطریکبیماریجدی)درکودکیمرتبمریض
میشدم(مجبورشدممدرسهنروم.سال1870دوبارهبهمدرسه
عالی بسیار نمرات با دیگری از یکیپس را ودرسها برگشتم
پشتسرگذاشتم)بایدخاطرنشانکنمطی9سالتحصیلدر
دبیرستان،چهدربیالیستوکوچهپسازآندرورشو،همیشه
میدانستند بااستعداد بسیار مرا معلمها بودم، ممتاز شاگرد
هرگونه از دور به و حسننیت )با همکالسیهایم و دوستان و
حسادت،چونهیچوقتبینآنهاکسینبودکهبامنخصومت
داشتهباشد(همیشهموفقیتهایچشمگیریبرایممتصوربودند؛
هرچندپیشبینیآنهااصالدرستازآبدرنیامدومدتزیادی
درتالشبودمتانانبخورونمیریبرایخانوادهامدرآورم. سال
1873پدرممعلمزبانآلمانیدبیرستانرئالورشوشدواجبارا
بهآنجاکوچکردیم.براییادگیریزبانهایالتینویونانیپنج
زبانشناسیورشو وارددبیرستاندوم بعد و ماندم ماهدرخانه
سپس گردیدم. فارغالتحصیل مدرسه آن از 1879 سال شدم.
برایتحصیلدررشتهپزشکیبهمسکورفتم.همکالسیهایمدر
مسکوازاقوامونژادهایمختلفبودند.همینموضوعانگیزهامرا
برایایجادوحدتمیانخانوادهبشریمضاعفکرد.طولینکشید
از دیگر آنها گرفتند. قرار مضیقه در والدینم مالی لحاظ به که

زامنهوف
 به روایت زامنهوف

 https://eo.wikisource.org :منبع برگردان از اسپرانتو: ا. فکـری      
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اینروسال1881 از برنمیآمدند. تامینمخارجمندرمسکو
دوبارهبهورشوبازگشتموتحصیالتمرادردانشگاهاینشهرپی
اوایلژانویه1885ازدانشگاهورشوفارغالتحصیلشدم. گرفتم.
آنگاهبرایطبابتبهروستایویسیهرفتم.چهارماهطبابتکافی
بودتامتوجهشدمپزشکیعمومیباروحیهامسازگارنیست،چون
بیشازاندازهحساسمورنجبیماران)بهخصوصبیمارانمحتضر(
واقعابرایمدردآوربود.بهورشوبازگشتموتصمیمگرفتمتخصصی
دورازتشویشونگرانی،یعنیبیماریهایچشم،رادنبالکنم.
در بیمارستان یک چشمپزشکی اختصاصی محل در ماه شش
تشخیص بخش بهطبابتمشغولشدم.سپسمدتی در ورشو
تحصیل به )اتریش( وین بیمارستانهای بالینی آموزشهای و
شروع چشمپزشک عنوان به 1886 سال اواخر در و پرداختم
از زیلبرنیک کالرو همسرم، با ایام همین در کردم. طبابت به
کوونو)اوآنزماندرورشومهمانخواهرشبود(آشناشدم.ما
ایده از راجشنگرفتیم.خالصهای پیوندمان 9آگوست1887
آیامیخواهد پرسیدم او از نامزدمگفتم. به را آیندهام برنامه و
سرنوشتشرابامنگرهبزند؟جواباونهتنهامثبتبود،بلکهبا
کمالمیلهمهداراییخودرادراختیارمنقرارداد.همسرماین
امکانرابرایمفراهمکردتاپسازجستجوهایبسیاروبینتیجه
برایپیداکردنناشر،سرانجام)جوالی1887(چهاربروشوراولم
)خودآموزاسپرانتوبهزبانهایروسی،لهستانی،آلمانیوفرانسه(

رامنتشرکنم.
»کوالک« »پیوست«، دوم«، »کتاب کوتاهی مدت از پس
)تالیفگرابوفسکی(،ترجمه»کتابدوم«و برادر« و و»خواهر
»پیوست«،فرهنگواژگانسطحمتوسطآلمانی،فرهنگکامل
ماری، شاهدخت سوئدی، خودآموز و انگلیسی روسی، واژگان
تالیفات انتشار به مربوط هزینههای و منتشر را ... و نشانیها
آگهیهای همینطور کردم. تقبل هم را فیلیپس ه. و اینشتین
و اینسو به زیادیکتاب تعداد زیادیدرمجالتچاپکردم،

آنسوفرستادمو....
مصروف همسرم دارایی از عمدهای بخش که نکشید طولی
کشید؛چون ته زود خیلی هم ماند باقی آنچه اسپرانتوگشت؛
درآمدطبابتموحشتناکناچیزبود.درپایان1889دیگرحتی

یککوپکهمدرجیبنداشتم!
از غیر جایی باید بود. غمانگیز خیلی من زندگی موقع آن
نزد فرزندم با شد مجبور همسرم میگشتم. کار دنبال ورشو
)جنوب خرسو شهر عازم )1889 )نوامبر من و برود پدرش
روسیه(گردیدم.ظاهرااینشهرچشمپزشکنداشت)آنجافقط
یکچشمپزشکزندگیمیکرد(ازاینروامیدواربودمدرآمدم
بهترشود.امابیفایدهبود:نهتنهاخرجخانوادهامدرنمیآمد،بلکه
بهرغمقناعتزیادوزندگیدرویشی!حتیازپسادارهخودمهم
نداشتم. خوردن برای چیزی وقتها بیشتر حقیقتا برنمیآمدم.
از چیزی بستگانم و همسر نمیخوردم! هم ناهار مواقع خیلی
ناراحت را همسرم نمیخواستم چون نمیدانستند. موضوع این
کنمدرنامههایممدامبهاودلداریمیدادمکههمهچیزمرتب
اورانزدخود بهآیندهبسیارخوشبینموبهزودی است،نسبت
نبود.مجبورشدم ایندیگرتحملجایز باوجود آورد... خواهم

راستشرابههمسرمبگویم.آنموقعهنوزبیشازاندازهمغرور
بودمتاازکسیکمکمالیبگیرم،باوجوداین،ناراحتیواصرار
نیز و موقع آن )که را پدرزنم کردکمک مجبورم زیادهمسرم
بعدهاهیچگاهکمکشراازمندریغنکردوهمیشهحامیمن
بود(قبولکنموبهورشوبرگشتم.بهاینامیدکهطبابتمرونق

بیشتریپیداخواهدکرد.می1890بهورشوبازگشتم.
اینبارهمنتیجهموردانتظاررابهدستنیامد.درآمدمزیادکه
نشدهیچ،قرضهمباالآوردم.اکتبر1893بهشهرگرودنونقل
ازورشوبودومخارجمکمتر. مکانکردیم.آنجادرآمدمبیشتر
همیشه مثل بود. عقبتر خرج از دخل هم گرودنو در هرچند
صبر با سال چهار بود هرطور میگرفتم. کمک پدرزنم از باید
با بچهها تحصیل هزینه چون ولی کردم. سر آنجا شکیبایی و
خودشانبزرگشدهبودوشهرگرودنوآنقدرفقیراستکهیک
چشمپزشکاصالنمیتواندحقویزیتخودشرابیشترکند،از
اینروبااصرارپدرزنماواخرسال1897تصمیمگرفتمدوبارهبه

ورشوبازگردموآنجاآخرینشانسمراامتحانکنم.
آنزمانوضعیتروحیوحشتناکیداشتم.خوبمیدانستم
کهاینآخرینتالشمهستواگرشانسنیاورم،دیگرنابودخواهم
با نهایت در ولی شدم. دیوانه ناامیدی از تقریبا اول سال شد.
سعیوتالشوافر،سرنوشتنسبتبهمنمهربانترشد.طولی
نکشیدکهطبابتمرونقگرفتوازسال1901آنقدریهست
کهدرآمدمبهطورکاملمخارجمراپوششدهد.نجاتپیداکرده
حاال سرانجام مبارزه و فراوان رنج سالها تحمل از پس بودم.
زندگیآرامتریدارموبرایخانوادهامروزیکافی)هرچندباید
خیلیسادهزندگیکنموحسابهرکوپکمراداشتهباشم(.من
دریکیازفقیرترینمحالتورشوساکنهستم،بیمارانمآدمهای
فقیرهستندوویزیتخیلیکمیپرداختمیکنند؛هرروزباید
40-30مریضراببینم،تاآنمقدارعایدمشودکهاطبایدیگر
ازویزیت10-5بیمارعایدشانمیشود؛باوجوداینحاالخیلی
راضیهستم،چونخرجمدرمیآیدودیگربهکمککسینیاز

ندارم.
منحاالسهفرزنددارم:یکپسرودودختر.

خیلیخستهامومیدانمکهشماراهمبانامهخیلیطوالنیام
خستهکردم.خداحافظ!

ارادتمندشما
زامنهوف


خانوادهزامنهوف:لودویک،کالراوفرزندانشان:آدام،صوفیاولیدیا
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چائوتاوکوا و درسدن
پسازسخنرانیهاودورههاییدرجاهاییازمرکزآمریکاوحتیتورنتویکاناداجوالی1908دراولینکنگرهاسپرانتوی

آمریکادرچائوتاوکوا1شرکتکردم.البتهیکهفتهپیشازکنگرهیکدورهعالیبرگزارکردم.
چائوتاوکوایکمحلتابستانیزیبادرساحلدریاچهایزیباونمونهپیشگامیکدانشگاهتابستانیاست.خانههایعموما
چوبیاین»قریهپرباغ«2اکثرادرتابستانمورداستفادهقرارمیگرفت.چائوتاوکواجمعیتثابتینداشتومردمدرماههای
یا میدادند ترتیب انجمنها که برجستهای ازسخنرانیشخصیتهای استفاده و تفریح هفته چند برای آگوست، و جوالی

کالسهایعلمی-هنریبهاینجامیآمدند.
کالسهایخاصیهمبرایکمکبهبچههاییکهدرامتحاناتتجدیدشدهبودندونیازبهکالسهایتقویتیجهتامتحانات
پاییزداشتندبرقراربود.حتیدرمحلویژهایاتاقکهایاکلبههایزیادیباپیانو3موجودبودکهدخترهامیتوانستندبهتمرین
و میآمدند دریاچه کنار ورزش و قایقسواری بازی، شنا، و آبتنی برای همه بعدازظهر بپردازند. عالقهشان مورد موسیقی
بعدازظهرخوشحالبرایاستفادهازسخنرانییاکنسرتدرایوانستوننمایقصرکوچکجمعوسپسجوانانسرگرمترقص

وپایکوبیمیشدند.
بهاینترتیبهمهخانوادههاضمنلذتازطبیعتوجاذبههایفرهنگیبهبهترینشکلممکنازاوقاتفراغتشاناستفاده

میکردند.
ازفعالیتهایاینسازمانآمریکاییجالبمجموعهعکسخوبیتهیهکردموآنرابرایشهروندانخیلیازکشورهای
اروپاییباشرحاسپرانتوبهنمایشگذاردم.فعالیتهایسازمانمذکورباعثشدبهفکرتشکیلنخستیندانشگاهتابستانیمان

بیفتمکهاینکارراهمسال1925درژنواجراییکردم.
برایرسیدنبهموقعبهآلمانوشرکتدرچهارمینکنگرهجهانیدردرسدن)1908(باکشتیخطآمریکا-هامبورگ،
بااینکشورخداحافظیکردم.دردرسدنباشاعرهمانماریههانکلودکترآرنهولدکهمیزبانخانوادهزامنهوفبودآشناشدم.
آنجاازدیدندوبارهدوستوفادارمهکتورهولدر،کهبهتازگیUEAرابرایسازماندادنواستفادهبیدرنگازاسپرانتوبهجای
انتظارتاپیروزینهایی4تاسیسکردهبود،خوشحالشدم.سیستمنمایندههایاینسازماندراقصینقاطجهانبهجنبش

ساختاریمحکمبخشیدتاچونیکموجودیزندهواقعیبهحیاتخودادامهدهد.

1 . شهرک کوچکی واقع در ایالت نیویورک 
 ĝardena به اسپرانتو ،Ciudad Jardín می گوید: باغ شهر، به اسپانیایی ĝardenvilaĝo 2 . لیون دک، دوست اسپانیایی مترجم در توضیح واژه

urbo، ناحیه ای است با خانه هایی عموما تک خانوار با باغچه ، خیابان هایی کم عرض و تا اندازه ای دور از سروصدا و ترافیک شهر.
3 . نام این ساز در ابتدا پیانو فورته )Pianoforte( بوده  است که از دو قسمت پیانو به معنی مالیم و فورته به معنی صدای بلند )رسا( تشکیل شده  و 

به خوبی منعکس کننده توانایی این ساز در تولید شدت های گوناگون است.
4 . پیروزی نهایی )به اسپرانتو: La Fina Venko( در فرهنگ اسپرانتو به معنای همه گیری بهره گیری از زبان بین المللی اسپرانتو در جهان به عنوان 

زبان مشترک جهانی است. پیروزی نهایی هدف اصلی جنبش اسپرانتو در سراسر جهان است.

ماجراهای یک پیشتاز
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کنگره روان شناسی
آگوست1908بعدازاینکهتولدنوزدهسالگیامرادردرسدنجشنگرفتم،سفرتبلیغاتیامرابهفرانسه،ازشمالتاجنوب،با
سخنرانیهاییدربارهزبانمانشروعکردم.اینسخنرانیهاراپرفسورکارتدرپاریسترتیبداد.لیکنعاقالنهوپدرانهتوصیه

کردخیلیاینسفرراکشندهمتابهتحصیلدردانشگاهبرسموالبتهحقبااوبود.
عیدپاک1909بهژنوبرگشتموبهعنواندانشجودردانشکدهبررسیومطالعهآثارادبیثبتنامکردم.همزمانکارتالیف
کتابچهکارلوتمامشدوبهپرفسورفلوارنوی،بهعنواندستیار،برایبرگزاریکنگرهبینالمللیروانشناسیکمککردم.این
روانشناسژنوییارصمیمیجنبشمابود.حتیدردورهمربوطبهبزرگساالنمنشرکتکرد.ایشانپیشنهادکردقطعنامه
اینکنگرهتوصیهکنددانشمنداندرپایانمقاالتیاتالیفاتخودبهزبانهایملی،خالصهایبهزباناسپرانتونیزبگنجانند.

قابلذکرآنکهدرآنجلسهفیلسوفلهستانی،لوتوسالوسکیپشتیبانیازاسپرانتوراتابنیاورد،ازجایخودبرخاستوبه
مخالفتباآنپرداخت.اواسپرانتورازبانیمندرآوردیوابداعقومیهودتوصیفکردکهدرتضادباروشنفکریاست.سپس
وقتیباچهرهایبرافروختهبرجایخودنشست،رئیسجلسهباآرامشازایشانپرسید:آیاشمااینزبانراآموختید،یااصال

باآنآشناهستید؟پرفسورباعصبانیتگفت:»خیر،خداوندمراازچنینننگیدوربدارد!«
رئیسبامتانتگفت:»خوب،مردانعلمهیچگاهنبایددربارهآنچهنمیدانندوباآنآشنانیستندقضاوتکنند.نبایدبهقومی
کهدانشمندانبرجستهایبهبشرارزانیداشتتوهینوبیاحترامیکرد.حالمنازدستیارجوانمانخواهشمیکنمحرفهای
مرابهزبانجهانیزامنهوفبرگرداندتادوستعالیقدرماناینآزمونراموردارزیابیقراردهدوبهعنوانیکعالمواقعیکه
بهحقایقاحتراممیگذاردخودقضاوتکند«.آنگاهرئیسمرافراخواندومنکلماتشراموبهموبهاسپرانتوبرگرداندم.لیکن
فیلسوفلهستانیباعصبانیتازجایخودبلندشدوبهنشانهاعتراضجلسهراترککرد.همکاراناوازایناقدامابرازتاسف
کردندوچنینکاریرادونشانمقامعلمدانستند.شایدیکیازدالیلیکهموجبشدآنهابااجماعبهقطعنامهرایمثبت

دهندهمینموضوعبود.
متاسفانهاینقبیلجبههگیریهاکهباخردزاویهداردوتنهاازسرتکبرانجاممیشودکمنیست.هماناازجوانیتعصبروی
یکموضوعبهصرفآنکهفالنحرفرافالنآدممعروفگفته-حالآنکهخودآنآدمهمممکنبودکمترینآشناییبا
موضوعموردبحثنداشتهباشد-راکنارگذاشتم.چندیپیشروانشناسیبهنامپرفسورپیاژه،استاددانشگاه،داستانمشابهی
برایمتعریفکرد.ایشانگفت:پیشازآنکهیونسکوبخواهددربارهاسپرانتوتحقیقرسمیانجامدهد،باهمکارانبرجستهسایر
رشتههادرکمیتهبینالمللیواردبحثشدم،لیکناظهارنظرهایمهملوپیشداورانهآنهامرامتعجبکرد.وادامهداد:»حاال
منخودمیکهواخواهدوآتشهنیستم،لیکنازدیدنآدمهاییکهتنهاازسرتکبروخودراییهمهاصولعلمیومشاهدات

عینیراهیچمیانگارندواحساس،ونهنادانی،برآنهاچیرهاستواقعاحیرتزدهمیشوم«.

ماجراهای یک پیشتاز
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12. CHAUTAUQUA KAJ DRESDENO

Post PRELEGOj kaj kursoj en lokoj de la usona centro kaj eĉ en la kanada urbo Toronto mi 
somere partoprenis la unuan usonan esperanto-kongreson, en Chautauqua en julio 1908, farinte 
superan kurson dum la antaŭa semajno.
Chautauqua estas ĉarma somerloko ĉe bordo de bela lago kaj la pionira tipo de somera 
universitato. La domoj, ĉefe lignaj, de tiu ĝardenvilaĝo estis plejparte uzataj nur somere. Tie 
ne ekzistis loĝantaro konstanta, sed nur someraj libertempuloj, kiuj plenigis la pensionojn dum 
julio kaj aŭgusto por pasigi agrablajn semajnojn kaj aŭskulti la prelegojn de famaj personoj, 
invititaj de la organizanta societo por fari paroladojn aŭ kursojn matene aŭ vespere.
Ankaŭ ekzistis apartaj kursoj por helpi infanojn, kiuj malsukcesis ekzamenojn kaj devis iom 
specialiĝi pri unu aŭ alia fako por refari ekzamenon en aŭtuno. Eĉ ekzistis multaj kajutoj aŭ 
dometoj en izolita loko kun fortepianoj, kie knabinoj povis ekzerci je sia muziko.
Posttagmeze ĉiuj iris al lago por sin bani, naĝi, ludi, boati, partopreni je sportoj, kaj vespere la 
tuta gaja popolamaso retroviĝis je prelego aŭ koncerto en la bela kolona palaceto kaj poste la 
junularo dancis.
Tiamaniere tutaj familioj havis profitplenan libertempon ĝuante naturajn kaj kulturajn belaĵojn.
Bonan kolekton de kliŝoj fotografaj mi kunportis poste pri tiu tre interesa usona institucio kaj 
ĝin montris al la publiko de multaj landoj eŭropaj kun esperanta klarigo. Ĝi donis al mi la 
ideon aranĝi nian unuan somer-universitaton en Ĝenevo en la jaro 1925.
Efektive mi forlasis Usonon per ŝipo de la Hamburg-Amerika Linio por alveni ĝustatempe en 
Germanujon kaj partopreni la kvaran universalan kongreson en Dresdeno, 1908. Tie mi 
konatiĝis kun nia poetino, la grizhara Marie Hankel, kaj doktoro Arnhold, kiu gastigis la 
familion Zamenhof. Ĝoje mi retrovis mian fidelan kamaradon kaj amikon Hector Hodler, kiu 
ĵus fondis UEA por organizi la tujan uzon de la lingvo anstataŭ atendi la finan venkon. Lia 
sistemo de delegitoj en la tuta mondo donis al nia movado la fundamentan bazon por ekzisti 
kiel vivanta realaĵo.

AVENTUROJ
de

PIONIRO
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13. PSIKOLOGIA KONGRESO

FESTINTE mian deknaŭan jaron en Dresdeno dum aŭgusto 1908 mi poste faris propagandan vojaĝon 
tra tuta Francujo kun paroladoj pri nia lingvo de la Nordo ĝis la Sudo. Profesoro Cart en Parizo tion 
organizis por mi, sed saĝe kaj patre konsilis, ke mi ne lasu tro da monatoj pasi ĝis mi komencos 
universitatan studon, kaj li certe pravis.
Je pasko 1909 mi do revenis Ĝenevon kaj enskribiĝis kiel studento ĉe la Fakultato Beletristika. 
Samtempe mi verkis la libreton Karlo kaj helpis profesoron Flournoy kiel sekretario por organizi la 
internacian Kongreson de Psikologio. La ĝeneva psikologo estis bona amiko de nia afero, eĉ sekvis 
kurson, kiun mi faris al pliaĝaj personoj, kaj li proponis al la kongreso rezolucion por rekomendi, ke 
la scienculoj ĉiam almetu esperantajn resumojn ĉe la fino de siaj artikoloj aŭ verkoj en naciaj lingvoj.
Ankoraŭ mi memoras kiel kolere stariĝis la pola filozofo Lutoslavski tondrante kontraŭ ĉiu subteno 
al monstra lingvaĉo eltrovita de judo kaj laŭ li abomena al ĉiuj intelektuloj. Post kiam li sidiĝis tute 
ruĝa en la vizaĝo, la prezidanto tre trankvile demandis lin, ĉu li lernis aŭ konas la lingvon. La kolera 
profesoro kriis.
«Ne, Dio min gardu de tiu honto!»
«Nu», respondis la prezidanto, «kiel scienculoj ni neniam juĝu ion ajn, kiun ni ne konas kaj ni ne 
insultu genton, kiu donis al la homaro multajn plej gravajn scienculojn. Mi volas nun peti nian junan 
sekretarion traduki parolojn en la mondlingvo de Zamenhof por ke nia eminenta kolego ricevu la 
profiton de eksperimento kaj povu juĝi kiel vera scienculo, respektema al la faktoj».
Tiam la prezidanto min vokis kaj mi tradukis liain vortojn en nia lingvo, sed la kolerulo leviĝis kaj 
forlasis Ia ĉambron kun laŭta protesto, kio estis publike bedaŭrata de liaj kolegoj kiel tute ne scienca. 
Eble pro tio mem ili unuanime voĉdonis la rezolucion.
Tia sinteno, nur afektiva kaj neniel racia, bedaŭrinde renkontiĝas sufiĉe ofte kaj jam de juneco perdigis 
al mi ĉian blindan kredon je la aŭtoritato de famuloj, kiam ili priparolas pri aferoj al ili nekonataj. 
Antaŭ kelka tempo mi aŭdis alian psikologon, profesoron Piaget, kiu nun instruas en la Pariza 
Universitato, rakonti similan sperton. Antaŭ ol UNESCO decidis fari enketon pri nia lingvo li diskutis 
pri la afero kun eminentaj kolegoj de aliaj fakoj en internacia komitato kaj li tre miris pri la sensencaĵoj 
kaj nuraj antaŭjuĝoj esprimitaj.
«Mi mem ne estas entuziasma», li diris, «sed mi emus fariĝi tia, kiam mi aŭdas absolute nesciencan 
kaj nure afektivan babiladon de personoj, kiuj forgesas ĉian regulon de scienco kaj objektiva ekzameno 
de faktoj, kiam iliaj sentoj kaj nescio ilin regas».

AVENTUROJ
de

PIONIRO
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DIVERSAĴOJ 

– Ĉu vi havas sonĝon? 
– Jes, por perdi pezon. 
– Kial vi ne perdas pezon? 
– Kaj kiel vivi sen sonĝo? 
 

-Hieraŭ nokte ŝtelisto eniris en 
mian hejmon por serĉi monon. 
-Ho! kaj kion vi faris? 
-Mi ellitiĝis kaj serĉis kune kun li! 
 

Ĉu vi scias, ke en Filipino 
malpermesitas divorci? 
 

Preparo Kaj Traduko: A. FEKRI 

 

 

Kompilo kaj Traduko: A. FEKRI
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Simpleco Aŭ Malsimpleco 
Gabriel García Márquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estis la fina ekzameno de la filozofa leciono. La 

profesoro starigis nur unu demandon. La demando 
estis la jena: Kiel vi povas konvinki min, ke via 
antaŭa seĝo estas nevidebla? 

Daŭris preskaŭ unu horon, ke la studentoj skribis 
siajn argumentojn sur la paper-ekzamenojn, krom 
mallaborema studento, ĉe kiu daŭris nur 10 
sekundojn por skribi la respondon. 

Post kelkaj tagoj kiam la profesoro deklaris la 
notojn, tiu mallaborema studento akiris la plej 
bonan noton de la klaso. Li responde nur la jenon 
skribis: “kiu seĝo?!” 

 

La rezulto: Oni ne devas kompliki la aferojn 
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ZZ 
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ZZ 

La maljunulo demandis la knabineton:
- Ĉu vi estas malgaja?
- Ne.
- Ĉu vi certas?
- Ne.
- Kial vi ploras?
- Miaj geamikoj ne ŝatas min.
- Kial?
- Ĉar mi ne estas bela.
- Ili mem diris al vi tion?
- Ne.
- Sed vi estas la plej bela knabino, 

La Maljunulo Kaj 

La Knabineto 

kiun ĝis nun mi vidis.
- Ĉu serioze?
- Jes, mi seriozas elkore.
La knabineto leviĝis, kisis la 
maljunulon kaj ĝojante kuris al siaj 
geamikoj.
Post kelkaj minutoj la maljunulo 
viŝis siajn larmojn, malfermis sian 
sakon, eligis la faldeblan blankan 
bastonon kaj foriris... .
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La 12-a MEZORIENTA ESPERANTO-KUNVENO 
Kaŝano - IRANO

28-31 de marto  - Kaŝano


