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Antaŭ ĉio…
Sendube la movado en Irano spertas pli viglan kaj
pli aktivan agadon post la pandemia krizo. Fakte la
virtualiĝo de niaj kunvenoj kaj kongresoj kaŭzis ke
la agadoj de IrEA havu bonan eĥon tutmonde kaj
tio donis kuraĝon por pli da aktivado. La 8-a Irana
Esperanto-Kongreso estis vaste bonvenigata pere de
eksterlandanoj, kiuj trovis en la programo abundon
da prelegoj kaj distraj programeroj. Nun estas tempo
por ke ni donu pli da fokuso al internaj agadoj cele
al varbado de novaj iranaj aktivuloj. Ĝuste por realigi
tiun celon, ni komencis dediĉi paĝojn de la revuo
al minoritataj lingvoj en Irano kaj poste aranĝis
programerojn en tiuj lingvoj dum la IrEK-8. Ni
daŭrigas tiun ĉi novan iniciaton kaj esperas, ke baldaŭ
tio rezulto-donos al aperiĝo de novaj esperantistoj en
ĉiuj partoj de nia lando.
Pri la ĵus pasinta IrEK-8 vi povas legi raportojn kaj
mesaĝojn en tiu ĉi numero. Sed restas ankoraŭ multaj
artikoloj kaj mesaĝoj, kiuj aperos en la venonta
numero. Ni invitas vin legi la reporton pri la kongreso
ankaŭ en la maja numero de la revuo “esperanto”.
Ĝuu la printempan numeron de la “Irana Esperantisto”.
Via, Hamzeh Shafiee

...قبل از هر چیز
 به همین.هشتمین همایش اسپرانتوی ایران با موفقیت برگزار شد
دلیل طرح روی جلد و نیز چندین صفحه از مجله به این موضوع
 سالمها و پیامهای متعددی نیز برای همایش.اختصاص یافته است
 منتخبی از آنها در این،دریافت شده است که به دلیل حجم زیاد آنها
.شماره و بخش برگزیده دیگری نیز در شماره بعدی منتشر خواهد شد
در سایر صفحات مجله قسمت دوم و پایانی خاطرات جالب و
خواندنی سفر خانم مهندس صولت به کنگره جهانی اسپرانتو در
 دکترای، مقالهای درباره معرفی پروفسور علینقی مشایخی،لیتوانی
مدیریت از ا مآ یتی و استاد برجسته دانشگاه صنعتی شریف با
 و نیز صفحاتی به، مصاحبه با دکتر صوفی،ترجمهی خانم ممدوحی
زبانهای کردی و عربی را در کنار مطالب کوتاه خبری و ادبی دیگر
.مشاهده مینمایید
 ضروری میدانم که یک بار دیگر از،و اما در پایان این سخن کوتاه
تمامی خوانندگان این نشریه و اعضای انجمن درخواست کنم که برای
پیشبرد و تسریع در انجام فعالیتها از انجام هرگونه همکاری و کمکی
 دوستان عزیز باور داشته باشند.که از دستشان برمیآید دریغ نکنند
که تنها با همکاری دستهجمعی همگانی میتوانیم به آینده اسپرانتو
.در ایران امیدواری زیادی داشته باشیم
 حمزه شفیعی،ارادتمند

Salutmesaĝo de d-ro Keyhan Sayadpour,
la prezidanto de IrEA, al la 8-a Irana
Esperanto-Kongreso
Karaj! Pasis unu jaro de kiam ni gustumis por la unua fojo la vinon de virtualeco.
Afero kiu apud masko, lavado, kaj socia distanco, protektis esperantistojn kontraŭ
la malica viruso. Kaj poste venis pliaj: VEKI, IMEK, MondaFest, VK, IKIKO,
KAEST, kaj tiel plu. Kaj nun ni komencas nian 8-an kongreson kaj la duan
virtualan kun reala espero pri finvenkado de ne nur nia kara lingvo, sed ankaŭ
de la bataloj kontraŭ tiu viruso.
Niaj pasintaj kongresoj estis
nur Esperant-lingvaj. Ni
plivastigis la terenon kaj
ĉijare ni havos prelegojn
ankaŭ en la persa kaj kelkaj
minoritataj lingvoj de Irano.
Mi dankas vin, kontribuantoj
kaj partoprenantoj. Por nia
celo, virtuala mondo estas reala
espero.
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Novaĵoj

انتشار ماهنامه «اسپرانتوی ما» در پاکستان
«اســپرانتوی مــا» عنــوان ماهنامــه جدیــدی اســت کــه از ابتــدای
ســال جــاری میــادی توســط «مجمــع اســپرانتوی مولتــان» در
شــهر مولتــان پاکســتان منتشــر میشــود .تاکنــون چهــار شــماره
از ایــن نشــریه منتشــر شــده اســت .تصویــر زیــر مربــوط بــه روی
جلــد چهارمیــن شــمارهی ایــن مجلــه اســت کــه بــه مناســبت
روز جهانــی کارگــر بــه چندیــن زبــان بــه آن اشــاره شــده اســت.
همچنیــن در ایــن شــماره از نشــریه مقالــهای از مجلــه «پیــام
سبزاندیشــان» کــه از اســپرانتو بــه زبــان اردو ترجمــه شــده
اســت بــه چشــم میخــورد.

پنجاهوسومین «روز آزاد» “سازمان جهانی
اسپرانتو” و “سازمان جهانی جوانان
اسپرانتودان” بار دیگر به صورت مجازی
بنــا بــه ســنت مرســوم ،مقــر «ســازمان جهانــی اســپرانتو» (دارای
روابــط رســمی بــا ســازمان ملــل و یونســکو) همــه ســاله دو بــار
بــرای بازدیــد عمــوم گشــوده میشــد .بــا بــروز پاندمــی ،انجــام
ایــن امــر میســر نشــد .امــا در عــوض ایــن مراســم بــه صــورت
مجــازی برنامهریــزی و اجــرا گردیــد.
پنجاهوســومین «روز آزاد» ( )Malferma Tagoامســال تنهــا چنــد
روز بعــد از هشــتمین کنگــره اســپرانتوی ایــران و بــا میزبانــی
ســازمان اســپرانتوی ایــران در محیــط زوم برگــزار شــد .در ایــن
برنامــه کــه روز شــنبه  ۲۸فروردیــن از ســاعت  ۱۷:۳۰بــه وقــت
ایــران آغــاز شــد و بــه مــدت  ۷ســاعت ادامــه داشــت ،عــاوه
بــر ســخنرانیهای جالــب و مهــم ،برنامههــای متنــوع دیگــری
نظیــر معرفــی کنگرههــای آینــده ،رادیوهــای اســپرانتوزبان و نیــز
جدیدتریــن ویدیوموزیکهــای تولیــد شــده بــرای حاضریــن در
محیــط زوم و نیــز بیننــدگان در یوتیــوب ارائــه شــد.
چنانچــه مشــاهده آنالیــن ایــن برنامــه را از دســت دادهایــد،
میتوانیــد تمامــی ایــن هفــت ســاعت برنامــه را در کانــال یوتیــوب
«ســازمان جهانــی اســپرانتو» بــه آدرس زیــر مشــاهده نماییــد.
https://youtu.be/et1SODr7i7I

هزینــه اشــتراک ســاالنه نســخه  PDFمجلــهی «اســپرانتوی
مــا» مبلــغ  ۳یــورو میباشــد کــه از طریــق حســاب «مجمــع
اســپرانتوی مولتــان» نــزد ســازمان جهانــی اســپرانتو ()mero-t
قابــل پرداخــت اســت .عالقهمنــدان بــه کســب اطالعــات بیشــتر
میتواننــد بــا آدرس ایمیــل زیــر مکاتبــه نماینــد.
saluton123@yahoo.com

مصاحبه رادیو لهستان با دستاندرکاران برگزاری همایش اسپرانتوی ایران
تنهــا یــک روز پــس از پایــان هشــتمین همایــش اســپرانتوی ایــران ،مجــری سرشــناس بخــش اســپرانتوی رادیــو ورشــو در لهســتان
طــی یــک جلســه از قبــل هماهنگشــده ،مصاحبــهای بــا دســتاندرکاران برگــزاری ایــن همایــش ترتیــب داد تــا دربــاره ایــن
همایــش و همچنیــن فعالیتهــای اســپرانتو در ایــران بــه شــنوندگان ایــن رادیــو اطالعرســانی نمایــد .شــما را بــه شــنیدن ایــن
مصاحبــه از طریــق لینــک زیــر دعــوت میکنیــم:
http://pola-retradio.org/2021/04/e_elsendo-el-la-13-04-2021/
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Ĉeftemo

Raporto

Neforgesinda 4-taga Irana virtuala kongreso
Surush Mohammadzadeh

D

e la 8a ĝis 11a de aprilo okazis la 8a Irana
Esperanto-Kongreso nome IrEK-8, kion
organizis Irana Esperanto-Asocio (IrEA). La
kunveno fariĝis pli riĉa per la kunlaboro de Stefan
McGill, kiu organizis la 72an AMO-seminarion
kadre de la Kongreso – ĝuste kiel okazis ankaŭ en
la IrEK-7 en la pasintjara aprilo. Pro la pandemio
la kongreso okazis duafoje virtuale kun ĉeftemo
“Virtuala Mondo, Reala Espero”. En la kongreso
partoprenis 131 personoj tra la tuta mondo (el 37
landoj kaj 5 kontinentoj!).
La planoj venis tra pensado de kvar personoj kiel
organizantoj: inĝ. Ahmad Mamduhi, inĝ. Hamzeh
Shafiee, d-ro Keyhan Sayadpour kaj s-ro Surush
Mohammadzadeh. La programerojn anoncadis kaj
gvidis tra la tuta kongreso inĝ. Ahmad Mamduhi,
eminenta irana esperantisto senĉese kaj senlace!
La komenca tago: multaj salutmesaĝoj
Ĉe la komenco diversaj asocioj, organizaĵoj
kaj personoj salut-mesaĝis la kongreson ĉu vive
kaj ĉeeste, ĉu vide-registrite kaj ĉu skribe. Inter
la salutantoj troviĝis d-ro Keyhan Sayadpour,
la IrEA-prezidanto, d-ro Duncan Charters, la
6

UEA-prezidanto, s-ino Chen Ji, la direktorino
de ĈEL (Ĉina E-Ligo), d-ro Sean O Riain, la
prezidanto de la Eŭropa Esperanto-Unio, kaj s-ro
Tianyi Wang (Ĉielismo), la prezidanto de IKEF.
Poste komenciĝis jaraj raportoj de IrEA, IrEJo
(Irana Esperantista Junulara Asocio), IrLEI (Irana
sekcio de ILEI), kaj diversaj prelegoj plejparte en
Esperanto kaj kelkaj en la persa, araba, azera kaj
kurda lingvoj.
Amaso da prelegoj en 5 lingvoj!
Dum 4 Tagoj po 12 horoj ĉiutage okazis ĉ.
40 prelegoj per pli ol 30 personoj. La prelegoj
havis tre diversajn temojn: movadajn, edukajn,
artajn, natur-sciencajn, nutrajn, instruajn ktp.
Interesa punkto estis, ke unuafoje dum la IrEKoj
okazis ankaŭ kelkaj prelegoj en iranaj diversaj
lingvoj nome: la persa, kurda, araba kaj azera
(turka) ĉefe por prezentado de Esperanto por
tiulingvanoj.
Donaco de Monato al la partoprenantoj
Alia surpriza ago por la kongreso estis la
malavara donacado de la venonta (la maja) numero
de la prestiĝa “Internacia Magazino Sendependa”,
MONATO, al ĉiuj partoprenantoj de la
kongreso, kiuj aliĝis pere de la IrEA-retejo.
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021

Raporto

Jogo, por ke ni ankaŭ korpe trejniĝu!
Alia unika programo estis en la komenco de
la lasta tago, kiam ni havis instruon de jogo per
Karol, pola esperantisto, kiu nutempe loĝas en
Tajvano. Per liaj movoj, kiuj nomiĝis asanoj en
jogo, la partoprenantoj movis la korpon kaj tiel
povis iom vigliĝi kaj esti pli preparitaj por alia
longa tago de la kongreso, kiu daŭris eĉ pli ol 12
horojn – kalkulante ankaŭ la allogan kaj fintempan
koncerton de la kara Kajto! Estas menciinde ke
ankaŭ eksteriranaj irananoj helpis al la buntigado
de la kongreso, pleje s-ro Reza Kheirkhah, kiu nun
loĝas en Tajvano, kaj montris vive la E-Centron de
Tajvano, kaj prelegis pri siaj vojaĝoj al 22 landoj
per/por Esperanto, kaj - kiel en la pasintjara IrEK
- prezentis jogiston, pri kiu supre vi jam legis.
Granda surprizo de Kajto ĉe la fino
Ĉe la fino de la kongreso, okazis granda surprizo
pere de Kajto, tre konata kant-grupo, kiu koncertis
per belaj novaj kaj malnovaj kantoj dum pli ol unu
horo. Ili lasis ege plaĉan kaj karan memoraĵon por
ĉiuj. Cetere, la nombro de la partoprenantoj dum
la koncerto estis la rekorda dum la tuta kongreso
kun ĉeesto de pli ol 50 personoj samtempe en
Zoom-ĉambro. Dumkoncerte ili uzis diversajn
muzikilojn por siaj bele variaj kantoj. La duopa
Kajto verdire ĉiam-juna kaj ĉiam-vigla estigis
tute gajan kaj senlacigan tempon por ĉiuj
kongresanoj, el kiuj, iuj dum la pasintaj 4 tagoj,
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021

ĉiutage ĉeestis la kongreson entute dum preskaŭ
ĉ. 50 horojn!
ZOOM kaj Jutubo samtempe!
Krom ZOOM la kunveno estis elsendata ankaŭ
pere de la Jutub-kanalo de UEAviva, kiu kaŭzis
plialtiĝon de la nombro de la spektantoj averaĝe ĉ.
160% dum la 4-taga kunveno. Krome, ĝis nun, t.e.
la 7a de majo 2021, la registraĵoj de la kongreso
en la kanalo estas spektita ĉ. 2000 fojojn entute.
En la fino la kongreso (la 11an de aprilo), multaj
partoprenantoj esprimis sian kontenton pri la
kongreso kaj sian entuziasmon por la venontjara
IrEK-9! Ĉe la babilejo de ZOOM dum la tuta
tempo de la kongreso ĉiuj rajtis esprimi siajn
komentojn kaj/aŭ demandojn pri/al la prelegantoj.
Espereble IrEK-9 okazos hibride – t.e. kaj ĉeeste,
kaj rete – ja se ni ĉiuj, la tuta homaro, evitos riskajn
kondutojn rilate al la kuranta pandemio.
Jen ligiloj por spekti la kompletajn registraĵojn de
ĉiuj 4 tagoj de la kongreso:
1. Ligilo por la 1-a tago, ĵaŭde, la 8-an de aprilo:
https://youtu.be/75UhgXfy4g4
2. Ligilo por la 2-a tago, vendrede, la 9-an de aprilo:
https://youtu.be/7PwY6f1wMto
3. Ligilo por la 3-a tago, sabate, la 10-an de aprilo:
https://youtu.be/RRM91QzRLLo
4. Ligilo por la 4-a tago, dimanĉe, la 11-an de aprilo:
https://youtu.be/XGODyp1s4AY
Kaj jen ligilo por la koncerto de Kajto:
https://youtu.be/MuVPxNr4Dos
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کوتاه و مختصر درباره

هشتمین همایش ساالنه اسپرانتو در ایران

•چهار روز فراموشنشدنی در همایش مجازی با ویژگیهای منحصر به فرد
• ۱۳۱شرکتکننده از  ۳۷کشور
• ۴۰سخنرانی توسط بیش از سی سخنران
•اهدای رایگان آخرین شماره مجله «موناتو» به شرکتکنندگان در همایش
•برنامههای متنوع کارگاه اوریگامی ،یوگا و موسیقی در کنار برنامههای سخنرانی
از  ۱۹تــا  ۲۲فروردیــن امســال هشــتمین همایــش ســاالنه
اســپرانتوی ایــران ( )IrEK-8بــه همــت انجمــن اســپرانتوی
ایــران برگــزار شــد .ایــن همایــش بــا همراهــی هفتــاد و دومیــن
ســمینار پــرورش فعــاالن اســپرانتو ()AMO-Seminario
کــه توســط اســتفان مکگیــل اجــرا گردیــد بــه دســتاوردی
بــزرگ بــرای فعالیتهــای اســپرانتو در ایــران و ارتقــای آن در
انظــار اســپرانتودانان جهــان مبــدل شــد .هشــتمین همایــش
اســپرانتوی ایــران همچــون همایــش قبلــی ( )IrEK-7بــه
دلیــل شــرایط پاندمــی بــه صــورت آنالیــن و مجــازی برگــزار
شــد .موضــوع اصلــی همایــش امســال «دنیــای مجــازی ،امیــد
واقعــی» بــود کــه بارهــا توســط ســخنرانان و شــرکتکنندگان
همایــش مــورد اشــاره قــرار گرفــت و در خصــوص آن مطالــب
زیــادی ارائــه شــد .در ایــن همایــش  ۱۳۱نفــر از  ۳۷کشــور از
پنــج قــاره جهــان بــا ارســال فــرم ثبتنــام شــرکت نمودنــد.
شــرکتکنندگان در کارگاه ســاخت اوریگامــی ،در پایــان کالس دستســاختههای خــود در همایــش امســال انجمنهــا ،ســازمانها و افــراد متعــددی
از طریــق حضــور در ایــن همایــش مجــازی و یــا بــا ارســال
را بــه نمایــش میگذارنــد.
پیا مهــای متنــی و تصویــری ســا مهای خــود را بــه
شــرکتکنندگان ارســال نمــوده و همایشــی پربــار و موفــق
آرزو نمودنــد.
در برنامههــای امســال عــاوه بــر ســخنرانی بــه زبــان اســپرانتو،
برنامههــای ســخنرانی بــه زبانهــای فارســی ،کــردی ،عربــی
و آذری نیــز گنجانــده شــده بــود کــه بــه عنــوان یــک ابتــکار
جالــب مــورد توجــه شــرکتکنندگان قــرار گرفــت .موضــوع
ایــن ســخنرانیها عمدت ـاً در رابطــه بــا معرفــی زبــان اســپرانتو
بــرای غیراســپرانتودانان بــود.
میریــو گــروژان ،رییــس «اتحادیــه جهانــی آمــوزگاران اســپرانتودان» در ســخنرانی خــود
آخریــن شــماره «نشــریه بینالمللــی آمــوزش» را بــه حضــار نشــان میدهــد.
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021

از دیگــر ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد و جالــب همایــش
امســال ،اهــدای رایــگان آخریــن شــماره نشــریه معتبــر
بینالمللــی «موناتــو» بــه شــرکتکنندگان بــود کــه بــه
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ابتــکار ناشــر ایــن مجلــه (اتحادیــه اســپرانتوی بلژیــک) صــورت
پذیرفــت .همچنیــن برنامــه آمــوزش یــوگا از تایــوان نیــز در
زمــره برنامههــای جالــب و پرطرفــدار همایــش بــود کــه بــا
کمــک آقــای رضاخیرخــواه وکارلــو ،اســتاد یــوگا از تایــوان برای
شــرکتکنندگان در همایــش اجــرا شــد .چنــد برنامــه آمــوزش
ســاخت اوریگامــی نیــز توســط خانــم الریســا اوســادچوک،
اســتاد نمایــش عروســکی و اوریگامــی از فرانســه ،حــس و حــال
متفاوتــی بــه همایــش بخشــید.
خانــم پروفســور آرکــو ،اســتاد زبــان اســپرانتو در دانشــگاه نانجینــگ ،همـراه
تمامــی چهــار روز برنامههــای کنگــره عــاوه بــر محیــط زوم،
بــه طــور مســتقیم از کانــال یوتیــوب ســازمان جهانــی اســپرانتو بــا دانشــجویانش از کشــور چیــن ب ـرای شــرکتکنندگان در همایــش اســپرانتوی
نیــز پخــش گردیــد و دههــا نفــر نیــز از ایــن طریــق به تماشــای ای ـران ســام میفرســتند.

برنامههــای همایــش پرداختنــد .شــما نیــز چنانچــه موفــق
بــه حضــور در کنگــره نشــدهاید و یــا برنامــهای را از دســت
دادهایــد ،میتوانیــد از طریــق کانــال یوتیــوب انجمــن جهانــی
اســپرانتو ( )UEAvivaمشــاهده نماییــد .در زیــر لینکهــای
فیلــم همایــش بــه تفکیــک روزانــه بــرای اســتفاده عالقهمنــدان
آورده شــده اســت:

روز نخستhttps://youtu.be/75UhgXfy4g4 :
روز دومhttps://youtu.be/7PwY6f1wMto :
روز سومhttps://youtu.be/RRM91QzRLLo :
روز چهارمhttps://youtu.be/XGODyp1s4AY :

پروفســور پروبــال داشــگوپتا ،رییــس اســبق انجمــن جهانــی اســپرانتو ،از کشــور
هندوســتان بــرای همایــش پیــام ارســال نمــود.
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اســپرانتودان سرشــناس ،پروفســور فدریکــو گوبــو ،اســتاد بینازبانشناســی و
اسپرانتوشناســی در دانشــگاه آمســتردام هلنــد ،ب ـرای همایــش اســپرانتوی ای ـران
ســخنرانی میکنــد.

پروفســور خــوزه آنتونیــو ورگارا ،از اعضــای ســابق هیــأت رئیســه ســازمان جهانــی
اســپرانتو ،بــه یــاد جنگلهــای شــمال کشــورمان ،از درون جنــگل پورتومونــت شــیلی،
پیــام میدهــد.
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021

Mesaĝoj

Mesaĝoj al IrEK-8

Antaŭ, dum, kaj post la kongreso, ni
ricevis dekojn da mesaĝoj el ĉiuj partoj
de la mondo. Sube ni aperigas nur parton
de la mesaĝoj por niaj karaj legantoj.
En la venonta numero ni aperigos pli da
mesaĝoj.
Mi partoprenis kun granda plezuro la antaŭan,
la 7-an. Danke al Esperanto mi malkovris
Iranon kaj fariĝis porĉiama amiko de ĝi. Ĉio
pri Irano min interesas.
Luiz Alberto de Oliveira Coelho / Brazilo

Karaj amikoj mi salutas vin el Ukrainio.
KOVIM-19 ne malhelpos al ni amikiĝi
per esperanto por mondpaco kaj amikeco.
Olga Bauer / Ukrainio

Mi salutas, kaj gratulas al la teamo, kiu daŭre
kaj senlace aranĝas IrEK-on. Mi bondeziras
por ĉiuj teamanoj. Sukcesojn.
Adeel Mahmood Butt / Pakistano

Kun ĝojo mi trovis ĉi tiun aranĝon, kiun mi
ŝatus partopreni.
Anjo Amika / Hungario

Estus tre agrable al mi renkonti amikojn
almenaŭ virtuale. Mi salutas organizantojn.
Teresa Pomorska / Pollando

Elkoran Saluton al la Organizantoj!
Lastjare mi havis ŝancon partopreni en la
Irana Esperanto-Kongreso kaj gajnis multajn
interesajn, valorajn kaj utilajn informojn.La
Organizantoj sindediĉe kaj tre bone oragnizis
ĉion laŭ internacia normo.
Ĉijare,mi dankas al vi por via afabla invito kaj
esperas ke venonta Kongreso estos plivalora
ol la lastjara kaj laŭ la temo certe ĝi estos tre
valora kaj utila rilate al la Pandemio.
Mi deziras al vi ege ege sukcesan Kongreson.
NAEEM Muhammad Javaid / Pakistano
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Estimataj,
Mi bonkore salutas la organizantojn kaj la
partoprenantojn de la 8-a Irana EsperantoKongreso dezirante bonan etoson kaj
interesajn kontribuaĵojn.
Mi volonte partoprenus en IrEK-8.
Mi havas freŝajn impresojn pri via lando ĵus
spektinte polan prihistorian filmon „La vojo
de l’ espero” (2020) laŭ la projekto de Pola
Televido pri transviva (survival) ekspedicio
de pola 6-persona grupo laŭ la vojo de
Siberio (Rusio) ĝis Italio por memorigi
preskaŭ 4-jaran migradon de 120 mil da polaj
soldatoj kaj civiluloj kun la Pola Armeo de
generalo Władysław ANDERS dum la Dua
Mondmilito. Gastama Irano donis helpon al
polaj rifuĝintoj evakuitaj el Sovetunio, kiuj
sukcesis atingi Iranon trans la Kaspian Maron.
En Irano oni organizis centrojn por alvenintoj
el la fora Lehistano (en urboj Bandar-e
Anzali, Tehrano, Esfahano). Irano estis la pola
pordego al libereco. Dum la dua mondmilito
la irana popolo, kiu mem estis en malfacila
situacio, verkis belan paĝon en la historio de
monda humanitarismo. La evakuado de poloj
el Sovetunio al Irano komeciĝis en julio 1941
kaj finiĝis en aŭgusto 1942. En du stadioj, estis
transportitaj ĉirkaŭ 120.000 homoj, inkluzive
de pli ol 78 mil soldatoj kaj 37 mil civiluloj,
el kiuj ĉirkaŭ 20.000 estis infanoj. La grupo
de ekspedicio vizitis i.a. polan militistan
tombejon en Tehrano kaj renkontiĝis kun
homoj, kiuj memortenas restadon de polaj
rifuĝintoj.
Kun la plej bonaj salutoj el Pollando
Jerzy DRYJA [jeĵi] / eo Georgo
Legionowo [legjonovo] apud Varsovio

Mi dankegas pro tiu grava kongreso. Mi
bedaŭras ke mi ne pli frue aŭdis ion pli pri
via lando, aŭskultante pri via kongreso nur
posttagmeze; nek pri Azio. Ankoraŭ dankon!
Mikaela el Reunio
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021

Mesaĝoj
Saluton al vi, Mi estas nova esperantisto kaj
mi feliĉas esti kun vi, mi kaj mia amiko faras
programon en Esperanto.
Behnomo Moqaddasi / Irano

La lastjara Irana Esperanto-Kongreso restas kaj restos
kiel speciala kongreso en mia memoro.
Ĝi estis la unua internacia virtuala evento, kiun mi
spertis.
Ekde tiam multo ŝanĝiĝis. Preskaŭ ĉiutage okazas

Vi estas brilaj homoj kaj inspiro por nia
internacia agado.
Fernando Maia Jr. / Brazilo

diversaj virtualaj renkontiĝoj tra la mondo.
Ne ŝanĝiĝis la rimarkinda kaj estiminda vigleco de
iranaj esperantistoj.
Mi certas, ke ankaŭ la ĉi-jara kongreso kun denove

Estimataj Samideanoj,
Korajn dankojn por via tre peza laboro, kiun
mi admiris dum la daŭro de via ege interesa
kongreso. Kion oni povas sincere diri? Por mi
granda travivaĵo. Ĝi estis mia unua virtuala
E-Kongreso.Tre interesaj, pensigaj prelegoj.
Vivaj, saĝaj diskutoj. Kaj ĉiam paciencaj
partoprenantoj, malgraŭ malgrandaj teknikaj
problemoj sendependaj de vi. Koncerto
de Kajto, neforgesebla. Mi gratulas al ĉiuj
organizantoj de Kongreso. Granda sukceso!
Ĝis la venonta jam ne virtuala 9-a E-Kongreso
en Irano.
Via pola amiko Kazimir.

aparte interesa programo kontribuos al pli bona
interkompreniĝo de homoj el diversaj mondpartoj.
KIMURA Goro Christoph (Japanujo)

Salutvortoj al Irana Kongreso
De la prezidanto de ILEI
Karaj geamikoj,
Via IrEA brilas ekde jaroj. Pro la pandemio ĝia rolo
enorme kreskis kaj nun neniu en la Movado povas imagi
la virtualajn eventojn sen via efika kontribuo. Plie via
Asocio arigas altnivelajn esperantistojn, kiuj povas esti
modeloj por ni ĉiuj, ili vere estas ekzemplodonaj en
siaj lingvokapabloj kaj movadaj aktivecoj. Eldonaĵoj,
kursoj, kontaktoj en universitatoj, viaj agadoj elstaras.

Mi dankas vin pro la ideo, la organizado kaj la
peno sukcesigi la renkontiĝon.
Vicente Manzano-Arrondo, Viko / Hispanio

Pro tio ni volas gratuli vin kaj danki vin.
Tiaj bonaj kontribuoj el grava sed ne bone konata (de
Eŭropanoj) mondoparto, kiu estas Okcidenta Azio,
elstaras en la Movado, kie ofte la pezo restas en Eŭropo.

... unue mi gratulas vin kaj viajn kolegojn
pro la ege bona organizado de la 8-a Irana
Esperanto-Kongreso. Mi ne havas ĉiujn
bezonatajn rimedojn por zoom, sed mi povis
esti spektanto per youtube, kaj mi sukcesis
aŭskulti multajn prelegojn. Dankegon!
Bonvolu transdoni miajn dankojn ankaŭ al
Ahmad (kies retadreson mi ne plu havas),
gratulojn al li pro la pacienco, diplomatio,
ĝentileco en la “mastrumado” de la etapoj de
la prelegaro....Estu kontenta post vera sukceso
de via Kongreso! ...
Mara Butan

Deziras similan sukceson kiel la pasintjaran!
Reza Kheirkhah / Tajvano
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021

Nia Movado riĉiĝus multe, se ni sukcesus, sukcesos,
akcepti en ĝi homojn el la tuta mondo, pli da virinoj,
pli da junuloj, pli da personoj kun kompreno de la ne
justa lingva situacio nuntempa. Ni ĉiuj povas klopodi
malfermi nin al la ekstera publiko de nia regiono.
Mi salutas kaj gratulas ĉiujn partoprenantojn de
via Kongreso kaj deziras, ke ĝi estu fruktodona en
interŝanĝoj de informoj, faktoj kaj analizoj.
Fartu bone ĉiuj !
Elkore salutas
Mireille Grosjean

Pluaj mesaĝoj aperos en la posta
numero de «Irana Esperantisto» parte
tradukitaj en la persa.
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Prezento

Maŝajeĥi, spertinte
akademiajn mediojn
eksterlande, prezentis
praktikajn solvojn por
la enlandaj problemoj
– kaj eĉ li mem realigis
parton de ili!

Prof. Alinagi Maŝajeĥi,
serĉanta solvojn por niaj
problemegoj
Alinagi Maŝajeĥi, profesoro pri administrado ĉe la Ŝarif Industria Univeraitato en Tehrano, Irano,
naskiĝis en 1948 en urbo Ĥomejno, kies malnova nomo estis Kamareo kaj situas ĉ. 320 km sude
de Tehrano.
Prof. Maŝajeĥi studis ĝis la naŭa klaso en lernejo kaj mezlernejo en Ĥomejno, poste pro lia
interesiĝo al la matematika fako, por studi la lastajn tri jarojn de mezlernejo, li iris al Tehrano en
1946 kaj studis en Adib mezlernejo kaj diplomiĝis tie. Samjare li akceptiĝis en la Ŝarif Industria
Universitato, unu el la plej renomaj kaj prestiĝaj universitatoj de Irano.
Maŝajeĥi licenciiĝis pri la matematika fako kun la unua rango en la menciita universitato en 1970.
Li laboris por tri jaroj tie kiel edukada asistanto kaj ankaŭ fondis la laboratorion pri termodinamiko
kaj varmotransigado laŭ la vidpunktoj kaj bezonoj de la tiutempaj profesoroj de la koncerna
fakultato.
Li studis en la usona universitato MIT (Masaĉuseca Instituto de Teknologio) kaj fariĝis la prezidanto
de la Irana Asocio pri Dinamiko de Sistemoj. Li kun helpoj de la iranaj Planada Organizaĵo kaj la
Ministrio pri Industrioj fondis la Fakultaton pri Administrado en la Ŝarif Industria Universitato.
Maŝajeĥi en 1973 iris al Usono por studi en doktoriĝa programo pri administrado en la universitato
MIT. Tie li doktoriĝis en 1978 kaj eklaboris kiel esplora asistanto. Post 7 monatoj li decidis reveni
al Irano kaj eklabori en la Esfahan Industria Universitato, kie kun siaj kolegoj li fondis fakon pri la
industria inĝenierado en 1979.
En la sama universitato, Maŝajeĥi kun kelkaj el siaj kolegioj en 1982 lanĉis por la unua fojo en Irano
magistran programon pri inĝenierado de ekonomiaj kaj sociaj sistemoj. En 1986 li translokiĝis al
la Ŝarif Industria Universitato en Tehrano, kaj jaron poste iris por unujara esplor-forpermeso kiel
invitita profesoro al la Ŝtata Universitato de Novjorko en Albanio. Post reveno al Irano, li lanĉis
programon por la ekvivalenta magistrado (vicmagistrado) pri la administrado de sistemoj en la
12
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Industria Fakultato. Pli poste, tiu programo konvertiĝis al oficiala programo de magistrado pri la
“administrado de sistemo kaj utiligado” en industria fako.
Maŝajeĥi lanĉis ankaŭ la Alt-Instituton pri Edukado kaj Esplorado pri Planado kaj Disvolvoiĝo,
kiu poste transformiĝis al la Alt-Instituto pri Edukado kaj Esplorado pri Administrado kaj Planado,
kaj laboris tie ekde 1989 ĝis 1995 kiel ĝia estro. La instituto inkluzivis esplorajn agadojn en la
kampoj kiel: disvolviĝo, energio, transportado, administrado, kaj ekonomiko. Li en la instituto
estigis ankaŭ la scienc-esploran revuon “Programo kaj Disvolviĝo”.
Maŝajeĥi en 2007 nomumiĝis kiel ĝenerala direktoro de la Petrokemia Kompanio Rahbaran. Antaŭ
tio, li estis membro de direktora estraro de Kompanio Kejson.
Li ankaŭ instruis studobjektojn, kiel: administradaj principoj, kontado, buĝetado kaj kontrolado,
strategia administrado, dinamiko de ekonomiaj kaj sociaj sistemoj, industria dinamiko kaj leranantaj
organizaĵoj.
Liaj kredoj pri bedaŭrinda allogiĝo de iranaj studentoj nur al certaj fakoj
Prof. Maŝajeĥi iam diris, ke:
“... Pro sociaj, historiaj kaj politikaj kialoj, la plej altaj talentuloj de la lando allogiĝas al
teknikaj, inĝenieraj aŭ medicinaj kampoj. Ekzemple, la unua-ranguloj de la enir-konkurso
por universitatoj kutime elektas inĝenierajn fakojn. Kompreneble, ĉi tio ne signifas,
ke tiuj kun pli malaltaj rangoj estas malpli talentaj; mi volas diri, ke laŭ la kriterio de la
(universitata) enir-konkurso, la plej altaj ranguloj emas al teknikaj, inĝenieraj, arkitekturaj
kaj similaj kampoj. Ĉi tia fak-elektado (fare de studontoj) ne okazas nur hodiaŭ kaj hieraŭ,
sed havas longan historian precedencon malantaŭ si. Ankaŭ la disciplinoj pri administrado
kaj ekonomio estas kompleksaj kaj, laŭ siaj enhavoj, postulas tiujn (studontojn), kiuj havas
altajn talentojn kaj koherajn kaj serĉemajn mensojn. Iam, niaj studoj montris, ke se ni volas
altiri la talentulojn de la lando al ĉi tiuj kampoj, ĉi tiuj du fakoj devas esti kreitaj en teknikaj
kaj inĝenieriaj universitatoj,...”1
Fakte sekve de la lastfraze dirita kredo de li, li estigis Fakultaton pri Ekonomiko ene de la Ŝarif
Industria Universitato, kiu ankoraŭ hodiaŭ havas kontraŭulojn! Tamen en la intervjuo, el kiu tiu
ĉi parto citiĝis supre, li diris ke en 29 el 30 plej bonaj inĝenieraj universitatoj de la mondo, oni
instruas ankaŭ ĉiujn fakojn de administrado.
Liaj kredoj pri ne-inda loko de la homaj kaj sociaj sciencoj en Irano
Dum interesa intervjuo kun irana fak-asocio, kies titolo estas “La kreskado de ĉiu socio eblas per
kreskado de la homaj kaj sociaj sciencoj”, prof. Maŝajeĥi i.a. diris, ke:
“... La kampoj de homaj kaj sociaj sciencoj ne trovis sian (indan) lokon en nia socio, do
eble nia politika historio kaŭzis ĉi tion. Ĉiuj socioj, kiuj (bone) kreskis kaj disvolviĝis,
fakte iliaj homaj kaj sociaj sciencoj kreskis por doni la bazon por la kreskigado de aliaj
fakoj. Se nia ekonomio ne estas taŭge administrata, la mastrumado de fakoj kaj entreprenoj
ne estas taŭge administrata, tiam la produktiva laboro de specialigitaj personoj ne estos
ebla. Rezulte, (ankaŭ) niaj bonaj inĝenieroj elmigras kaj foriras (el Irano), ĉar ili ne
havas laboron ĉi tie. Se la administrado de la (homaj) sciencoj ne plenumiĝos bone en
organizaĵoj, ĉi tiuj sciencoj kaj ĝiaj (instruantaj) posedantoj fosiliĝos ...”2
1- http://hosseinnaseri.com/view/EN/31094.aspx
2- https://bit.ly/2PGWyON
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021
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Parto de liaj sciencaj kaj plenumaj agadoj
1- Prezidanto de la Irana Asocio pri Dinamiko de Sistemoj, 2017
2- Membro de la Supera Administra Konsilio, 2017
3- Membro de la Fondintaro de la Irana Alt-Lernejo pri Administrado, 2008 ĝis nun.
4- Fondinto kaj prezidanto de la Internacia Administrada Konfrenco en Irano, 2003-2018
5- Profesoro ĉe la Ŝarif Industria Universitato, 1997-2011
6- Estrarano de la Kompanio Kejson, 2006-2011
7- Ĝenerala Sekretario de la Asocio de Eksstudentoj de la Ŝarifa Industria Universitato, 2002-2011
8- Fondinto kaj estro de la Fakultato pri Administrdo kaj Ekonomio de la Ŝarifa Industria
Universitato, 1999-2003
9- Membro de Direktora Estraro de la Industria Administrada Organizaĵo, 1987-1999
10- Konsilisto de Kompanio “High Performance Systems McKinsey” en Usono, 1996-1998
11- Estro kaj fondinto de la Supera Esplorada Instituto pri Planado kaj Disvolviĝo, 1989-1995
12- Konsilisto de la Ministro pri la Energio pri planadaj aferoj, 1985
13- Konsilisto de la Ministro de la Pezaj Industrioj pri la planadaj kaj programaj aferoj, 1984
14- Konsilisto de la Ministro pri Loĝado pri planadaj aferoj, 1983
15- Estro de la Fakultato pri Industrioj de la Esfahan Industria Universitato, 1983-1985
16- Konsilisto de la Programa kaj Buĝeta Organizaĵo, 1980-1983
17- Asistanto pri financo kaj administrado en la Esfahan Industria Universitato, 1978
18- Grupestro de la Inĝenierado de Industrioj en la Fakultato pri Teknologiaj kaj Sociaj Sistemoj
en la Esfahan Industria Universitato, 1979
Kelkaj perslingvaj libroj verkitaj de prof. Maŝajeĥi
1Dinamiko de Sistemoj - Sistema Perspektivo, eldonejo Arjana Galam, 2017
2Disvolvado de Lerno-Kapacito, Defio de Administrantoj kaj Gvidantoj, kun Mostafa
Haŝemi-Taba, Eldonejo Dastan 2010
3Industria Disvolviĝo, Kontadaj Prezoj, kaj Aktuala Inflacio, Eldonejo de Organizaĵo
pri Industria Administrda. 1995
4Perspektivo pri Irana Ekonomia Disvolvoiĝo surbaze de Petrolo, Centro de
Unniversitata Eldonado. 1984
Fontoj:
Krom tiuj menciitaj en la artikolo:
https://bit.ly/3eSSu6K

Enesperantigis: Behĝat Mamduhi
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Okaze de la 80-a naskiĝ-datreveno de kara profesoro Renato Corsetti, IrEA okazigis retan fest-kunvenon
okaze de kiu d-ro Sayadpour, la prezidanto de IrEA, verkis kaj prezentis la suban poemon al Renasto.

Vi estas Renato Corsetti!
Verkis: d-ro Keyhan Sayadpour
Renatus estas antaŭnomo de latina origino, kiu signifas "renaskita"
(natus = naskita). En la itala, portugala kaj hispana ĝi ekzistas en
viraj kaj virinaj formoj: Renato kaj Renata. ... La nomo havas
spiritualan signifon, t.e., esti naskita denove kun bapto, t.e., de
akvo kaj la Sankta Spirito.
La familia nomo Corsetti estas por homo, kiu kutime deziras
bonan tagon al ĉiuj, aŭ kiu estas gaja kaj ĝojiga homo.

Kiu vi estas?
Vi estas Renato,
Vi estas renaskita,
Renaskita Zamenhof,
Renaskita Privat,
Renaskita Lapenna,
Renaskita Sekelj,
Estro de Esperanto-movado,
Instigo por agado,
Vi estas Corsetti,
Deziranta bonan tagon,
Bonan epokon,
Finan venkon,
Al ĉiuj esperantistoj,
Al ĉiuj mondanoj,
Vi gajigas esperantistojn,
Vi donas energion,
I n s p i r o n , entuziasmon,
motivon, helpon,
Vi estas Renato Corsetti!
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021
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Jen poemo de Henri George (1879-1952), kiu loĝis en Tournais, Belga urbo apud Francujo, kaj kie la popolo
parolis tradicie la «pikardan» lingvon.
Tiu ĉi poemo eble estas la plej bela en la pikardlingva literaturo, kiun oni tro ofte rigardas kiel reduktita al
komikaĵoj lokaj; ĝi indus fakte esti enigita en klasikaĵojn pro la talento kaj emocipovo, kun kiu ĝi traktas
malĝojan kaj universalan temon. Memoru parkere almenaŭ la lastan strofon kiel citaĵon: ĝi estas tiom bela
kaj korprema! (Eble tiu belo ne senteblas en la Esperanta traduko, sed en la originalo mi certigas vin, ke jes!)
Por kompreni la cirkonstancojn de la sceno: En multaj regionoj kaj urboj de Eŭropo (ne ĉie! En la urbo
kie mi loĝas tio tute ne ekzistas), la lastan tagon antaŭ la religia kristana fasto (Karesmo) estas granda kaj
intensa popola festo, nomata Karnavalo. Tio estas ligita kun multe de tradicioj, ofte malsamaj laŭ la regionoj.
Necesus tutan artikolon por klarigi tion. Mondskale estas ĉefe konataj la Karnavalo de Venezio en Italio,
kaj en Brazilo tiu de Rio de Ĵanejro, sed ili tute ne elĉerpas la temon, tute ne! Estus granda eraro kredi tion.
(Kaj multaj aliaj karnavalaj urboj ekzistas: Binche en Belgio, Dunkirko en Francio, Bazelo en Svislando,
Baranquilla en Kolombio, ktp.)
En kelkaj lokoj anstataŭ festi tiel ANTAŬ la fastotempo, oni festas en la tago meze de tiu periodo, kiam oni
do haltigas la fastadon. Tial oni tiam nomas la feston Karesmomezo.
Do la poeto tie parolas pri tia festo, kaj en la urbo pri kiu li parolas oni okazigas marŝadon de junuloj kaj
junulinoj alivestitaj en personojn nomitaj pierotoj kaj pierotinoj (vidu la bildon sube).

Pierotinoj kaj Pierotoj
Karesmomezon. Ene la stratoj
estis muzikoj, homoj maskataj.
Antaŭ la halo, homamasegoj
irantaran trapasadon ĝenis.
Impresas tiu! Unuaj fronte,
pli ol cento, kalikovestitaj:
tiom da Piĉjoj, kiom da Pinjoj,
tiom da Pinjoj, kiom da Piĉjoj
Alia poste ’stis maskerado.
Plie, tie-ĉi fordeflankiĝis
du pierotoj de l’ kamaradoj:
Piĉjo en ĉi lok’, Pinjo en tiu.
Malproksim’ ne pli ol kelkaj metroj.
Sed geamantoj estas simpluloj;
maltrankviliĝas Pinĉjo ne vidi
Pinjon, kaj Pinjo ne vidi Pinĉjon.
Povra Pinjo estas plorema:
ŝi hejmen kurus ja senprokraste!
Kaj Piĉjo afliktiĝas tutheziteme,
li vagas kiel ‘stus frenezulo.
Ja trista festo estas por ambaŭ;
16
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dum ĉiuj aliaj uloj festas
ili kontraste ekĉagreniĝas
tie-ĉi Piĉjo serĉante Pinjon
kaj tie Pinjo serĉante Piĉjon.
Tempe mi sekvis la irantaron,
kaj mi deziris la retroviĝon
de l’ du: veinde atendo vana!
Mi vidis iun, poste l’ alian,
ambaŭ neniam; tiam en balon
mi ekeniris pensante: baldaŭ
povas esti ke, ja retroviĝos.
Sed sur benk’ Piĉjo atendis Pinjon,
kaj milde Pinjo atendis Piĉjon.
Horojn daŭrantajn, dum muzikiĝas
- tio-ĉi daŭras ĝis ektagiĝo ili restadis kiel statuoj,
poste irante, laŭ siaj vojoj.
Mi vidis ilin, kiuj foriris,
Piĉjo kapkline, Pinjo plorante ….
Kaj dum ĉi tempo gaje dancadis
Pinĉjoj l’ aliaj kun siaj Pinjoj.
Ve ! En la vivo ‘stas ofte same,
vi restas fraŭlo, aŭ vi fraŭlino,
kaj tio estas pli malbonege
ol je laetare*: mallonga estas
la karnavalo, longas la vivo …
Vi tro timema, aŭ tro fiera,
familio tro bonedukita,
aŭ ‘stas stulta, kialo ne gravas!
Maljuna Piĉjo sopiras Pinjon
velkinta Pinjo sopiras Piĉjon.
Tio daŭras jarojn, kiam oni
renkontiĝas, oni salutas sin.
Vole nevole ‘stas la destino!
Okaze, oni ne plu rekonas,
submetiĝas, sed ĉiam bedaŭras,
kiam troas la sufer’, ni diras:
Kiom feliĉa mi ‘stus kun Pinjo!
Feliĉa ‘stus mi, se havus Piĉjon!»

Kiam iam pasas funebrantaro,
sonoriĝadas por entombigo,
L’ oldo, l’ oldino mallaŭte diras:
«Unu pli, kiu montras la vojon.»
«Kiun viron ni do entombigas?»
«Kiun oni enterigas inon?»
Oni interflustras «‘stas ĉi-tiu».
Diradas Piĉjo en si: «‘stas Pinjo!».
Aŭ pensas en si Pinjo: «‘stas Piĉjo!».
Jes aŭskultis vi tristan rakonton.
Samajn rakontojn vi konas ĉu ne?
Ĉar multas ili, vi ja min kredu!
Eble, vi propre spertis mem tion.
Eble murmure kaŝe diras vi,
kion sed laŭte al vi diras mi:
«Ha! Povra Piĉjo sen sia Pinjo!
Ha! Povra Pinjo sen sia Piĉjo!».

* laetare, latina vorto «estu feliĉaj», popola malnova
festo disiganta du kristanajn eventojn.

Esperanta prezento fare de Roland Platteau, kaj la Esperanta traduko de la poemo fare de la membroj de belga Esperantista
klubo de Gembloux
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021
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Vojaĝo

Veturoj kaj memoraĵoj!!(2)
Verkis: Nazi Solat

Jam venis momento de eliro el Litovio kaj reveni
al Rusio, sed ĉi-foje trajne tra Sankt-Peterburgo.
Alia nevidita mia amikino (Irina) rete aprobis helpi
nin trovi tranoktejon dum nia restado en SanktPeterburgo. Sed kiam mi estis en Vilno, ŝi ne
respondis al miaj kontaktoj kaj rezulte ni ne estis
certaj ĉu ni povus uzi ŝian helpon aŭ ne!
Ĉiaokaze ni survojaĝis dum ĉiuj geamikoj miaj
avertis nin ke pasi tra Belorusio1 povus esti tre
riska ĉar survojaj oficiroj estas ege akurataj kaj
ili eventuale arestos nin! Mi forgesis mencii ke
survoje, en la placo de la urbo, hazarde mi renkontis
mian amikon kiun mi perdis lastnokte surstrate. Li
akompanis nin ĝis la stacidomo.
Tio estis nia alia ŝanco ĉar elektra ŝtuparo ne

funkciis kaj se li ne helpis nin, eventuale ni maltrafus
nian tranjnon; komence pene ni enpaŝis trajnon
haltintan en stacidomo sur kiu estis skribita “SanktPeterburgo”! Sed post kiam ni pene kunportis niajn
valizojn, la deĵoranto eksciinte pri ni, eliris el sia
loko kaj avertis nin ke ni jam eraris kaj devas ŝanĝi
nian linion!! Tiu simpla eraro signifis ke ni devis
malsupreniri kaj denove supreniri la ŝtuparon de
alia flanko, kiam la ĝusta tempo de ekveturo de
trajno jam estis pasinta!
Denove kaj bonŝance ĝi ekis prokraston preskaŭ 15
minutojn!
Atinginte la trajnon, alifoje alia deĵoranto informis
nin ke ni devus antaŭ eniro en trajnon, devas iri al
inspekt-parto kiu situis ĝuste en la fino de la linio

1 - Belorusio estas senhavena lando en Orienta Eŭropo, limanta al Rusujo, Ukrainio, Pollando, Litovio kaj Latvio. Ĝia ĉefurbo
estas Minsko.
Dum la plej granda parto de historio, tio, kio nun estas konata kiel Belorusio, estis parto de aliaj teritorioj, inkluzive de la
Duklando Polatsk, Granda Duklando Litovio, Komunumo de Pollando-Litovio kaj Rusa Imperio. Finfine en 1922 ĝi fariĝis respubliko en Sovetunio sub la nomo Belorusa SSR.
Ĝi oficiale deklaris sian sendependecon kiel Belorusio la 25-an de aŭgusto 1991, post la kolapso de Sovetunio.
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kaj ankaŭ ni devis kunporti niajn valizojn tie!!
Ah!! Ne kredeble! Mi vere estis elĉerpita post tiom
da paŝadoj kune kun pezaj valizoj kaj vere ne havis
energion alifoje kunporti tiujn valizojn ĝis la fino de
linio. Mi komprenigis kaj akceptigis la deĵoranton
permesi nin senvalize iri tien ĉe la inspektoron.
Li per sia sendrata telefono por ricevi permeson,
bonŝance fine akceptis!!
Finfine ni estis en la ĝusta trajno sur la ĝusta vojo
al Sankt-Peterburgo! Oni gvidis nin al iu kvaropa
kupeo kie gejunuloj dormintis aparte en siaj lokoj.
La forta junulo helpis nin meti la pezan valizon
de mia amikino supren kaj finfine ni daŭrigis nian
veturon.
En la trajno oni devis aĉeti kontraŭ rublo. Ni
havis malmulton kiu sufiĉis por akvo, nur!! Do
ni rezignis aĉeti surfolion. Sed tiu junulo afabla
foriris de kupeo kaj reveninte kunportis du pakaĵojn
enhavantajn purajn surfoliojn! Li tuj eliris kupeon
kaj ne revenis dum tiu nokto, eble pro tio ke ni
virinoj restu komfortaj dum la nokto!
Ĵus tiam kiam mi trovis okazon, klopodis iel
komprenigi lin ke mi deziras pagi la kotizon al li,
sed li tute ne akceptis.
Post trifoja kontrolado de niaj pasportoj ni sukcesis
pasi la limon!
Intertempe mi kelkfoje klopodis telefoni mian
amikinon, sed malsukcesis ĉar en la kupeo ne estis
reto atingebla.
Finfine je la oka horo matene, la valorega reto
fariĝis atingebla kaj mi aŭdis voĉon de iu virino.
Mi malkovoris ke ŝi estis Irina, alia jam ne vidita
amikino kiu hazarde aŭdis la telefon-sonon, ĉar ŝia
filo, kiel kutime, mutigis telefonon dum nokto pro
tio ke ŝi dormu pli komforte.
Ŝi demandis min pri nia alven-stacidomo. Ŝi afable
intencis alveni kaj akompani nin. Mi ne sciis pri nia
alven-punkto kaj denove petis helpon de la junulo
en nia kupeo. Ĉi tio estis ĝusta decido ĉar ŝi intencis
iri alian stacidomon!
Eltrajniĝinte tiu junulo helpis nin elporti pezajn
valizojn.
Ĵus elirante de la trajno ni renkontis Irina-n kaj ŝian
filon Saŝa.
Intertempe ili petis sian amikon Vladimir kiu fakte
estis kliento de Saŝa por veni al stacidomo per sia
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aŭto. Li afable akceptis kaj akompanis ilin kaj poste
nin. Li estis maljuna viro kaj konsentis ke ni unue
iri al lia loĝejo kaj poste translokiĝi alien.
Survoje kiam ni iris al iu vendejo por aĉeti kelkajn
aĵojn por nia maten-manĝo, tiu amiko alvokis kaj
diris al Irina ke ni povos tranoki en lia loĝejo,
ĉar unue li supozis ke ni estis islamaninoj kiuj
surmetas vualon, kaj ne deziris permesi nin resti
ĉe lia loĝejo! Sed ekvidinte ke ni havis normalajn
vestaĵojn, proponis nin tranokti ĉe lia loĝejo kontraŭ
tre akceptebla kotizo!
Ni ege gajiĝis ne sciinte ke tiu bona kotizo
inkluzivis niajn veturadojn al vidindaĵoj de Sanktpeterburgo, ĉirkaŭaj urbetoj, trifojajn nutraĵojn kaj
interreton. Lia loĝejo estis ege luksa. Lia edzino
estis ege afabla kaj helpema. Nokte ni konatiĝis kun
ilia knabino, Lisa!
Ni gajege ripozis en la luksa tranoktejo nia.
Lia edzino deĵoris ie kaj frumatene foriradis
por atingi sian laborejon, sed ĉiutage preparadis
maten-manĝon por ni antaŭ foriro! Poste Vladimir
kunportadis nin kune kun Irina kaj Saŝa por viziti
iun vidindaĵon. Mi ne povas preterpasi kaj ne
mencii bongustajn manĝaĵojn kiujn la afabla edzino
kuiris por ni ĉiutage! Laŭ konfeso de Vladimir, ŝi
miksis sian bonhumoron kun krudaj materialoj, ĉar
li mem per samaj materialoj ne sukesus prepari la
samon tiel bonguste!!
Ni atingis Sankt-peterburgon dimanĉe kiam estis
feria tago. Lunde, la tria tago de nia reveno al
Rusio, ni klopodis registriĝi. Do mi kontaktis la
numeron donitan al ni por registrĝi, sed estis vane!!
Mi kontaktis Tehranon petante helpon. Ili donis nin
alian numeron. Sed denove nia klopodo sen rezulto
estis. Tamen ili proponis nin revenonte al Moskvo
kontakti ilin por trovi solvon.
La edzino de Vladimir nokte kontaktis kelkajn
referencojn por helpi trovi solvon kaj fine diris
nin “vi devas post tri labor-tagoj registriĝi, sed
merkrede kiu estas la tria tago, vi forlasos ĉi
tien kaj ĵaude atingos Moskvon! Do tie vi povos
plenumi aferon senprobleme”. Intertempe ni aŭdis
pri «Migra Karto» kiun oni disdonis ĉiujn elirintojn
de aviadilo!! Kaj ni komprenis ke ni devis prizorgi
ĝin same kiel niajn okulojn, sed ne agis tiel kaj eĉ
ne sciis kie kuŝis ĝin tiam!!!
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Vojaĝo
Ni traserĉis ĉiujn niajn kunportaĵojn kaj finfine
trovis ĝin inter niaj paperfolioj!
Ĉiaokaze ni trajne veturis al Moskvo kaj reklamis
niajn alvenojn al nia amikino Lana pri nia
alven-horo.
Lana en stacidomo atendis kaj anoncis nin ĉar alia
gasto tranoktis en ŝia hejmo, ni ne povis resti ĉe ŝi
kaj ni devus tranokti alien. Ŝi mem klopodis trovi
hotelon por ni, sed nur pri unu hotelo ŝi sukcesis
atingi aprobon! Plejmulto de hoteloj ne akceptis
eksterlandajn gastojn kaj tiuj kiuj akceptis, sciinte
ke ni estis irananoj, rezignis!
Fine ni kune kun Lana iris al la hotelo kiu povus
nin akcepti. La respondeculino ekvidinte niajn
pasportojn diris pro tio ke ni jam ne estis registritaj,
ŝi ne povos akcepti nin kaj ni devus iri ĉe polico!
Intertempe mi klopodis kontakti tiun numeron
kiun donis nia agentejo por solvi nian eventualan
problemon pri registrado, sed estis vane!!
Lana klopodis konvinki virinon, eĉ per subaĉeto
(per kaŝa skribo al ŝi), sed ankoraŭfoje malsukcesa
estis ŝia klopodo. Mi mem serioze estis kontraŭ
subaĉeto, eĉ timis!! Fine post perdi longan tempon
ni kune kun Lana iris al policejo. Malpuran,
turbulentan kaj sufiĉe akran medion ni trovis.
Ni kelkfoje estis ĵetitaj al diversaj ĉambroj kaj
deĵorantoj.
Kara Lana multe debatis ilin eĉ koleriĝis kaj
fariĝis ruĝega. Feliĉe en la fino ni trafis al ĝusta
respondeculino kiu diris al Lana «kiu adresis vin ĉi
tie? Neniu rajtas postuli vin pagi monon.»
Poste montrinte siajn fingrojn kalkulis tagojn kaj
aprobis ke ni ne faris ion malĝustan kaj ĝuste
dum sama nokto ni devas registriĝi. Ŝi diris nin
“nepre diru al respondeculino de la hotelo rigardi
koncernan ĉapitron en la leĝar-libro kaj ŝi mem
komprenos la aferon.” Ni petis policinon skribi la
numeron de la ĉapitro sur papereto kaj doni ĝin al
ni. Ŝi facile faris tion kaj donis nin la bezonotan
detalon.
Ni iomete pli komforte enspiris kaj post ripozo kaj
manĝi ion ĉe manĝejo, ĉar estis preskaŭ tagmezo
kaj ni ekde pasinta nokto manĝis nenion, poste iris
al la hotelo, sed survoje ni decidis iri alian hotelon,
ĉar fakte ni ne deziris resti en tiu aĉa hotelo kun tia
respodeculino!
Denove ni havis saman debaton kun du aliaj virinoj.
Sed ĉi-foje ni havis tiun gvidon kiun la policino
havigis nin; la koncernan numeron de la regulo.
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Unu el du deĵorantinoj kiu estis pli afabla, prenis
grandegan leĝar-libron kaj trovis tiun regulon kaj
konvinkiĝis ke ni pravas. Samtempe ŝi telefonis al
alia persono kaj rakontinte la aferon konvenkigis
tiun ankaŭ! Post perkape komprenigis sian kolegon
paroli kun la persono sur linio, ĉar ŝi ankoraŭ
daŭrigis sian debaton kun ni.
Fine ĉiuj konvenkiĝis. Ni rezervis ĉambron por
15 minutoj kondiĉe ke se ni ne revenus post 15
minutoj, ili rajtus rezervi ĝin por aliulo. Ni revenis
al la unua hotelo kiu post negocoj permesis nin meti
niajn pezajn valizojn tie! Ĉi-foje ni intencis preni
niajn aĵojn.
Ŝi ankoraŭfoje insistis siajn vidpunktojn kaj eĉ ne
ĵetis rigardeton al la noto de policano!! Mi diris al
Lana nepre adresi mian vidpunkton al ŝi pri tio ke
ŝi ne meritas ŝian postenon ĉar ŝi nek havis sufiĉajn
informojn, nek pretis ekscii pri ĝi!
Ĉiaokaze ĉi tiu problemo finiĝis kaj ni mendis
ĉambron en la hotelo por tri tagoj sed la afabla
deĵorantino de la hotelo preninte niajn biletojn,
registris nin ĝis la fino de nia ĉeesto en Rusio
senrigarde kie ni restus! Do ĝis fino de nia ĉeesto
en Rusio ni ne havis problemon pri registrado aĉa!
(Ofte en turbulenta medio en ĉi tiaj sistemoj, oni
povus trovi solvojn de problemoj imune pere de pli
afablaj, helpemaj homoj!)
Post tri togoj kiam la loĝejo de Lana malpleniĝis,
pro insisto de Lana, ni iris al loĝejo ŝia.
Subite en la hotelo, tiu viro kiu multfoje ne
respondis mian kontakton, telefonis min kaj diris:
“Se vi tranoktus en loĝejo de via amikino (Kiel
li eksciis??), via amikino devus havi permesilon
oficialan por registri vin!! Se vi dezirus mi povos
kontraŭ 150 rubloj registri vin”!!!!!
Tio signifis ke ni restus en loĝejo de Lana sen
permesilo kaj post pago al tiu viro, li kompletigus
niajn dokumentojn! Ĉu iu fine komprenis kiel utilis
“registrado”!!??
Fakte ĝis fino de nia veturo kaj nia atendo en
aviadilo, neniu el ni sciis ĉu ni faris ion malĝustan
kaj oni postulus nin pagi mon-punon aŭ ne!!!
Dum nia aventurplena veturo al Rusio, mi trovis
helpemajn rusojn kiuj multfoje helpis nin, kiuj
loĝas en ege bela, sed mirinda burokrata lando kune
kun nekomprenebla regularo!!
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نازی صولت

نوبت خروج از ليتواني و ورود مجدد به روسيه رسيد .برنامه
ما عبور زميني و ورود به سنت پطرزبورگ ،از راه بالروس بود.
دوست ناديده ديگري هنگامي که در ايران بودم از طريق ايميل
به من اطالع داده بود که ميتواند ما را بپذيرد .ولي پس از آن
به چندين ايميل متوالي من که از ويلينيوس به او ميفرستادم
پاسخي نداد و در نتيجه نميدانستم که آيا خواهم توانست از
کمکهاي او استفاده کنم يا نه.
در هرحال به راه افتاديم در حالي که همه آشنايان و دوستان
به ما اخطار ميدادند که مواظب باشيد مامورين بين راه بسيار
سختگير هستند و ممکن است بازداشت شويد!
يادم رفت بگويم که موقع رفتن به ايستگاه راه آهن ،دوستي
را که شب قبل گمش کرده بودم در ميدان شهر ديديم و او
هم با ما به ايستگاه راهآهن آمد .آمدن او هم (شانس) ديگري
بود چون پله برقيهاي ايستگاه خراب بود و اگر بهطور اتفاقي
او را نميديديم و به ما کمک نميکرد ،احتماال به قطارمان
نميرسيديم؛ يک بار به اشتباه و با زحمت زياد به سمت قطاري
که نام سنت پطرزبورگ را بر بدنه خود داشت و در ايستگاه،
ايستاده بود رفتيم و پس از اينکه بارهاي سنگين خود را با
زحمت زياد به آن حمل کرديم ،مامور آن که تازه متوجه ما
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شده بود ،از جايگاهش بيرون آمد و با ديدن بليطها به ما گفت
خط را اشتباه انتخاب کردهایم و بايد به خط ديگري ميرفتيم.
اين اشتباه ساده به معناي پايين رفتن از پلهها که با زحمت از
آنها باال آمده بوديم ،و دوباره باال رفتن از پلههاي سمت مقابل
بود! در حالي که ساعت از زمان حرکت قطار هم گذشته بود اما
خوشبختانه قطار ما حدود يک ربع ساعت تاخير داشت!
با رسيدن قطار ،مامور خط به ما گفت که قبل از سوارشدن
بايد به پست بازرسي که در انتهاي خط قرار داشت برويم و
بارهايمان را هم با خود ببريم .آه از نهادم برآمد .با آن بارهاي
سنگين و خستگي باال و پايين رفتن از پلهها ،ديگر توان نداشتم
چمدانها را هم به آنجا برسانم .به مامور فهماندم که اجازه دهد
بدون بار به آنجا بروم و او هم به وسيله بي سيم پس از کسب
تکليف ،اجازه داد.
به هرحال سوار شديم .به کوپهاي چهار نفره ما را هدايت کردند
که يک پسر جوان روس و يک دختر ديگر ،سر جاي خود
خوابيده بودند .پسر جوان توانمند کمک کرد و چمدان سنگين
دوست همراهم را باالي سر جا داد و ما باالخره جا گرفتيم.
جالب است که همه چيز خريدني بود آن هم به روبل روسيه؛
آب خوردن ،ملحفه براي خواب و این در حالي بود که در
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ايستگاه قطار ،محل تعويض پول وجود نداشت و پول خردي
که از قبل برايمان باقي مانده بود ،فقط براي خريد آب کافي
بود و مسئول کوپه هم فقط روبل روسيه قبول ميکرد! بنابراین
از خريد ملحفه خودداري کرديم .ولي آن پسر مهربان با درک
مسئله از کوپه بيرون رفت و موقع بازگشت دو بسته ملحفه
تميز به ما داد و دوباره بالفاصله از کوپه بيرون رفت بدون
اينکه کالمي حرف بزند و مدتها هم ديگر به کوپه بازنگشت.
در اولين فرصت با زبان ايما و اشاره به او فهمانديم که پول آن
را از ما قبول کند که خودداري کرد.
به هرحال با سالمتي و بدون هيچ مشکلي از مرز گذشتيم.
هرچند که سه مرتبه مدارک ما کنترل شد و خيلي هم معطل
شديم .در مسير ،سعي کردم با موبايل با دوست ناديدهام در
سنت پترزبورگ ،تماس بگيرم ولي امکا نپذير نبود ،چون
موبايل ،آنتن نداشت .تا باالخره ساعت حدود هشت صبح آنتن
موبايل امکان برقراري تماس را نويد داد .تلفن باالخره زنگ
خورد و صداي زني شنيده شد که پس از پرس و جو معلوم
شد همان دوست ناديده من است که خيلي اتفاقي آن موقع
صبح گوشي را برداشته بود .چون گويا پسرش گوشي تلفن را
که نزديک اوست شبها قطع ميکرده است تا بتواند بخوابد .به
هر حال اين هم شانس ديگري بود!
از من پرسيد که کدام ايستگاه وارد ميشويد تا دنبالتان بيايم.
نميدانستم و از آن پسر جوان با اشاره خواستم که با گوشي
من صحبت کند و محل ايستگاه را به دوستم اعالم کند .کمک
بجايي بود چون «ايرينا» قصد داشت به ايستگاه ديگري برود.
موقع پياده شدن هم آن پسر جوان براي پايين گذاشتن چمدان
سنگين کمکمان کرد و هنوز پياده نشده بوديم که «ايرينا»
و پسرش را ديديم که به سراغ ما آمده بودند .در اين فاصله
آنها از دوست ديگرشان ،کمک گرفته بودند که با اتومبيلش به
دنبال ما بيايد و او هم با مهرباني قبول کرده بود .پسر ايرينا به
نام «ساشا» وکيل بود و در واقع دوستش ،مشتري او و مردي
مسن به نام «والديمير» بود .او پذيرفته بود که ما موقع ورود
به خانه او برويم و پس از آن به جاي ديگري نقل مکان کنيم.
براي خريد سر راه به فروشگاهي رفتيم .در آنجا مشغول جدا
کردن پنير وکره بوديم که والديمير ،به ايرينا پيغام داد که اين
خانمها ميتوانند در خانه من بمانند!
معلوم شد او تصور کرده بود ما که از ايران رفته بوديم ،حتما
چادري هستيم و از آنجا که خوشش نميآمد حاضر نشده بود
ما را درخانهاش بپذيرد .ولي پس ازديدن اين که ما چادر به
سر نبوديم ،به اشتباه خودش پي برده بود و پيشنهاد کرد در
منزلش بمانيم .هزينهاي هم که درخواست ميکرد بسيار قابل
قبول بود .در هر صورت بسيار خوشحال شديم .در اين مرحله
هنوز نميدانستيم اين اقامت شامل حمل و نقل هر روزه حتي
براي ديدن شهرهاي مجاور ،صبحانه ،شام ،اتاق بسيار لوکس
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با همه تجهيزات حتي اينترنت هم خواهد بود! خالصه بسيار
خوشحال شديم و به خانه رفتيم و با خانم بسيار مهربان او ،و
بعد شب با دخترشان «ليزا» هم آشنا شديم.
هر روز صبح خانمش که صبح زود به سرکار ميرفت ،صبحانه
ما را آماده ميگذاشت و منزل را ترک ميکرد .بعد والديمير ما
را همراه ايرينا و ساشا به محلي که ميخواستيم ميرساند و يا
خودش ما را همراهي ميکرد ،يا اين که منتظر ايرينا ميمانديم
تا برسد و بعد براي گشتزني و ديدن ميرفتيم .واقعا نميتوانم
از غذاهاي بسيار خوشمزهاي که همسر والديمير برايمان تهيه
ميکرد ،يادي نکنم؛ به قول والديمير ،اخالق خوش همراه
مواد غذايي که استفاده ميکرد ،رمز کارش بود! چون به قول
خودش ،او (والديمير) هم همين مواد را بهکار ميبرد ،ولي به
اين مزه نميرسيد!!
روز رسيدن ما به سنت پترزبورگ روز يکشنبه و تعطيلي بود.
روز سهشنبه که سومين روز ورود ما به روسيه بود براي ثبتنام
سعي کرديم که با شمار هاي که به ما داده شده بود ،تماس
بگيريم که پس از سعي فراوان امکانپذير نشد .پس با تهران و
آژانسي که بليط را از آن تهيه کرده بوديم تماس گرفتيم که
دوباره شماره تلفن ديگري به ما دادند .به نتيجهاي نرسيديم
و به ما گفت که به مسکو که برگشتيد با من تماس بگيريد.
همسر والديمير هم شب پس از تماس با چند مرجع به ما گفت
شما پس از سه روز اقامت کاري در روسيه موظف به ثبتنام
هستيد .در صورتي که شما روز سوم که چهارشنبه خواهد بود
اينجا را ترک ميکنيد و پنجشنبه به مسکو ميرسيد .آنجا که
رسيديد اقدام کنيد ،مشکلي نخواهيد داشت .در ضمن پرس و
جوها صحبت از  Immigration Cardما شد و تازه متوجه
شديم که از برگهاي که هنگام خروج از هواپيما براي تکميل
ميدهند بايد مانند تخم چشممان مراقبت ميکرديم ولي ما
اينکار را نکرده بوديم و نمي دانستيم کجا گذاشته بوديم!!
تمامي وسايلمان را گشتيم .کاغذها را البالي مدارکمان پيدا
کرديم که خيلي به ان بياعتنايي کرده بوديم! در هرحال سوار
قطار شديم و به سمت مسکو رفتيم و به «النا» هم خبر داديم
که چه ساعتي خواهيم رسيد.
تنها تاسفي که برايم باقي ماند ،نديدن باله ديدني «درياچه قو»
بود؛ فرصت کافي براي ديدار ديدنيهاي بسيار سنتپترزبورگ
نداشتيم و تصور ميکرديم که بعد در مسکو خواهيم ديد.
در حالي که به ما گفتند ،باله سنت پترزبورگ ،معرو فتر و
حرفهايتر از باله مسکوست!
النا در ايستگاه منتظرمان بود و به ما خبر داد که چون در خانه
کوچکش مهمان ديگري اقامت دارد نميتواند ما را بپذيرد.
به همين دليل سعي کرده بود در هتلي براي ما جا بگيرد
ولي فقط توانسته بود در يکي از آنها جا پيدا کند .بيشتر
هتلها خارجي نميپذيرفتند و آنهايي هم که ميپذيرفتند،
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وقتي متوجه ميشدند که ما ايراني هستيم ،منصرف ميشدند!
در هرصورت به هتلي که ما را پذيرفته بود رفتيم که مسئول
پذيرش با ديدن پاسپور تهاي ما گفت که چون «ثبتنام»
نکردهايد نميتوانم شما را بپذيرم و بايد به اداره پليس برويد!
با فردي که قرار بود براي حل مشکل ثبت نام به ما کمک کند،
سعي کردم تماس بگيرم که موفق نشدم!
النا سعي کرد مسئول هتل را متقاعد کند و حتي با يادداشتي
به او پيشنهاد پرداخت پول (زيرميزي) کرد تا ما را بپذيرد.
من با اين کار او بسيار مخالف بودم و حتي مي ترسيدم! در
هر صورت پس از اتالف وقت فراوان به اداره پليس رفتيم.
محيطي کثيف ،خشن و سردرگمکننده .ما را چند بار از اتاقي
به اتاقي و از باجهاي به باجه ديگر فرستادند و النا در حالي
که تمامي گردن و صورتش از عصبانيت قرمز و پر از دانههاي
کهير شده بود ،با آنها جر و بحث ميکرد .باالخره به باجه مورد
نظر رسيديم و مامور پليس به النا گفت چه کسي به شما گفته
اينجا بياييد .کسي حق ندارد از شما پولي دريافت کند .بعد
هم با انگشتان خودش نشان داد که شما هنوز تخلفي انجام
ندادهايد .چون ميتوانيد پس از سه روز کاري ثبتنام کنيد .روز
يکشنبه تعطيل است .دوشنبه ،سهشنبه و چهارشنيه ميشود
سه روز .ديشب هم که در راه بودهايد و بليط داريد که در راه
بودهايد .امروز بايد حتما اگر شب در جايي ميمانيد ثبت نام
کنيد .به ما گفت به مسئول هتل بگوييد بند مربوطه را در
کتابچه قانون و مقرراتش بخواند ،متوجه خواهد شد .از مامور
وظيفهشناس خواستيم که شماره بند قانون را براي ما بنويسد
که اين کار را به راحتي انجام داد.
نفسي به راحتي کشيديم و پس از استراحتي کوتاه و خوردن
غذا ،چون از شب گذشته تا آن موقع که ديگر نزديک ظهر بود،
چيزي نخورده بوديم .به طرف محل هتلي که ما را به اداره
پليس فرستاده بود ،رفتيم .با اين تفاوت که سر راه سراغ يک
هتل ديگر هم رفتيم ،چون ديگر حاضر نبودم در آن هتل با آن
مسئول کذايي بمانم.
دوباره همان بحث پيش آمد .اما ما اين بار يادداشت پليس را
داشتيم .با نشان دادن يادداشت مامور ،يکي از مسئولين هتل
که ظاهر مهربانتري داشت ،دفترچه بزرگ قانون و مقررات را
بيرون کشيد و قانع شد .در همان حال به فرد ديگري تلفن کرد
و جريان را به او گفت و موافقت او را گرفت و به همکارش ،که
هنوز با ما بحث مي کرد ،اشاره کرد که گوشي تلفن را بردارد
و با طرف صحبتش ،مذاکره کند .باالخره همه قانع شدند .جا
را به مدت يک ربع ساعت رزرو کرديم با اين شرط که اگر پس
از يک ربع ساعت برنگرديم ،جا را به ديگري بدهند .به هتل
اول برگشتيم تا وسايلمان را که مسئول هتل بداخالق پس از
چانهزني اجازه داده بود در آنجا بماند ،برداريم.
او همچنان به نظر خود پافشاري ميکرد و حاضر نشد يادداشت
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مامور پليس را حتي نگاهي بيندازد .به النا گفتم به او بگويد که
او صالحيت مسئوليتش را ندارد چون نه اطالعات کافي دارد و
نه حاضر است اطالعات بهدست بياورد.
در هر صورت اين مساله هم تمام شد .ما براي سه روز هتل را
گرفتيم ولي مسئول پذيرش مهربان هتل با دريافت و مشاهده
بليط ما ،تا پايان اقامت ما در مسکو (يا هر جاي ديگر در
روسيه) برگه ما را تکميل کرد و در واقع تا پايان اقامت ما در
روسيه ،ديگر مشکلي نداشتيم ،صرفنظر از اينکه کجا اقامت
کنيم! ما بهوسيله مسئول مهربان هتل ،قانون را دور زديم و
کلي خوشحال شديم! (هميشه در قوانين دست و پاگير جوامع
ديکتاتور بوروکراسي-محور که همه را در پيچ و خمهاي
بوروکراسي بيمصرف نفسگير ميفرسايند ،راه خروج زيرکانه
و انسانهاي مفيد هوشمند وجود دارند!)
ما سه روز بعد که يک نفر از ساکنين خانه النا کم شده بود ،به
اصرار النا به خانه او برگشتيم ،در حاليکه تا هنگام خروج از
پست بازرسي فرودگاه ،نه ما و نه النا مطمئن نبوديم که واقعا
مشکلي نخواهيم داشت و ما را هنگام خروج جريمه نخواهند
کرد!
ويژگي شرايط بيقانون ،نگهداشتن مداوم انسانها در شرايط
بياطميناني از موقعيت و هراس مدام است.
در هر صورت متوجه نشديم که «ثبت نام» چه دردي را و از چه
کسي دوا ميکرد تا اينکه فردي که قرار بود براي حل مشکل
«ثبت نام» به ما کمک کند ولي به تماسهايم پاسخ نداد ،با من
تماس گرفت و اعالم کرد «در صورتي که بخواهيد در خانه
دوستتان اقامت کنيد (از کجا ميدانست؟؟) ،دوست شما بايد
مجوز داشته باشد تا بتواند شما را «ثبت نام» کند .در صورتي
که مايل باشيد ،من با دريافت  150روبل ميتوانم براي شما
اين کار را انجام دهم».
يعني ما در خانه النا اقامت ميکرديم و او به صورت قانوني
مدرک اقامت ما را در قبال پرداخت مبلغ مورد نظرش ،تهيه
ميکرد! فهميديد اين قضيه «حياتي» ثبت نام به چه درد
ميخورد؟؟
خيلي شانس آورده بوديم و با کلي تجربه و خوشي به سفرمان
ادامه ميداديم.
روسيه کشوري بيقانون و عقبافتاده در مقايسه با کشورهاي
اروپايي است ولي مردمي بسيار کمککننده و مهربان دارد.
مسکو جاهاي ديدني بسياري دارد که با کمک و راهنمايي النا
به برخي از آنها سر زديم؛ ميدان يادبود جنگ مسکو (همان
ميدان سرخ) ،مترو ،دانشگاه مسکو ،باله روسيه با نمايش «دن
کيشوت» و موزه عکس مزين به عکس بزرگي از کنفرانس
تاريخي تهران ،برخي از اين ديدنيها بودند.
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Socio
Profesoro Mahmud Sari-Ol-Galam
Li naskiĝis en 1959 en Tehrano kaj postdoktoriĝis pri Internaciaj
Rilatoj ĉe la Ŝtata Universitato de Ohio, Usono, kaj nun estas en la
Departemento pri Politikaj Sciencoj ĉe la Universitato Ŝahid Beheŝti,
Irano, kaj esploras pri disvolvado, politikaj sciencoj kaj la nuntempa
historio de Irano. Li estas ankaŭ la vicprezidanto de la Centro pri
Scienca Esplorado kaj Strategiaj Studoj de Mezoriento.

Tridek karakterizaĵoj de tiuj,
kiuj ne legas libron
Esperantigo: Simin Emrani

•

Propagandoj tre facile influas ilin.

•

Provizas bazojn por aŭtoritatismo.

•

Parolas ripetite.

•

Multe parolas sen pensi.

•

Ne scias multe da vortoj.

•

Ne bone distingas siajn profitojn.

•

Ne konas sin mem.

•

La vorto 'konsulto' estas ne konata ĉe ili.

•

Vivas sentimentale kaj ekscitite.

•

Feliĉigas registarojn.

•

Argumenta parto de ilia menso preskaŭ ne
funkcias.

•

Kaŭzas, ke la partia sistemo ne formiĝu en
la lando.

•

Ili trovas talenton por populistiĝi.

•

Rapide nervoziĝas.

•

Iliaj intelektaj potencoj ne estas evoluintaj.

•

•

Ne multe povas kontroli tion, kion ili diras.

Ne konscias pri la civitanaj rajtoj de si mem
kaj de aliaj.

•

Ne lernas aŭskulti al aliuloj.

•

•

Facile akceptas onidirojn.

Ne sentas bezonon por kreskigi siajn
karakteron kaj penson.

•

Ne eltrovas la gravecon pri malsimileco de
la homoj.

•

Pri ĉio esprimas sian poinion.

•

Facile nomaĉas onin.

•

Ilia lern-koncentriĝo malpliiĝas akre.

•

•

Iliaj cerboj ruiniĝas.

Ne scias la diferencon inter iluzio kaj
neiluzio.

•

Perdas la okazon pensi en la vivo.

•

Kredas, ke la vivo inkluzivas nur la homajn
instinktojn.

•

La vorto "kritiko" estas fremda ĉe ili.

•

Ne scias kio estas malscio.
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Decido por Ŝanĝi la Sorton

A

lfred NOBEL estis inter la malmultaj personoj,
kiuj havis la ŝancon, ke antaŭ la morto legis
sian nekrologon. Kiam lia frato mortis la ĵurnalistoj
imagis, ke la fama NOBEL, la dinamita inventisto, estas
mortinta.
Matene, kiam Alfred legis la la ĵurnalojn, rigarante la
nekrologon de la unua paĝo ŝtoniĝis de la miro: “Alfred
NOBEL, vendisto de la morto kaj inventisto de la plej
mortiga armilo de la homaro mortis”.
Li multe malĝojiĝis kaj pensis ĉe si mem: Ĉu estas
bone, ke post la morto oni konos min tia?
Li rapide alportis sian testamenton. Multajn frazojn
elstrekis kaj modiﬁs. NOBEL proponis, ke parto de lia
riĉo elspeziĝu por paco kaj pacemaj progresoj.
Nuntempe ni konas lin pli kiel inventinton de La Nobelpremio pri paco, Nobel-premio pri ﬁziko, Nobel-premio
pri kemio kaj… ol kiel dinamita inventisto.
Nuntempe li havas alian idenecon. Unu decido suﬁĉas
por ŝanĝi la sorton.

Heroa Patrino

E

DISON revenis hejmen kaj iun noton donis
al sia patrino. Li diris: “Mia instruisto la
noton donis al mi kaj emfazis, ke nur mia patrino
legu ĝin.” La patrino havante larmojn en siaj
okuloj voĉlegis al sia ﬁlo jene: “Via ﬁlo estas
genia, sed la lernejo estas malgranda por li. Vi
mem entreprenu lian edukadon.”
Jaroj pasis. Lia patrino forpasis. Iun tagon
Edison, kiu nun estis la plej granda inventisto de
la mondo, kiam rigardis al la ŝranko, iu papero
ene de la fendita muro scivoligis lin. Li eligis
kaj legis ĝin. Sur ĝi estis skribite: “Via ﬁlo estas
stulta. Ekde morgaŭ ni ne permesos, ke li envenu
la lernejon.”
Edison horojn ploris. Li poste skribis en siaj
memoraĵoj: Thomas Alva EDISON estis stulta
knabo, kiun heroa patrino igis la geniulo de la
jarcento.
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Diversaĵoj

Malkuraĝega Postvivanto

K

iam la famega ŝipo Titanic (elp.
Tajtanik) koliziis kun glacimonto
en norda Atlantiko en la jaro 1912,
1517 virinoj, viroj kaj infanoj dronis
en sian tombejon, en la fundon de
la oceano. Masabumi Hosono (15
October 1870 – 14 March 1939) ne
estis unu el ili.
Masabumi Hosono estis la nura
japana persono, kiu postvivis la dronon
de Titanic kiel vojaĝanto. Li estis unu
el la malmultaj bonŝancaj personoj,
kiu per savoboato eskapis. Li reirinte
Japanion ne estis tre bonŝanca. Li pro
malsinofero dum tiu mara akcidento
nomiĝis malkuraĝulo kaj senhontulo.
Masabumi kune kun 2208 pasaĝeroj
eniĝis en la plej grandan veturilon
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de la homaj kreaĵoj en la mondo. Li
vekiĝis je la frumatenaj horoj de la
15-a de aprilo 1912 en la damnita ŝipo.
Masabumi forte ﬂankenpuŝis ĉiujn
por atingi al la ferdeko. “La malbelaj
fulmoj de la krizotorĉoj kaj la bruoj
estis teruregaj. Regis etoso de timego
kaj malfeliĉo.” li diris. Masabumi
cedis al neevitebla sorto. Li kredis, ke
ne estas rimedo krom sekvi la destinon
de Taitanic. Dum li en sia menso
adiaŭis la edzinon kaj la infanojn,
vidis la virinojn kaj infanojn, kiuj
estis enirantaj savoboaton numero
10. “Loko por du pliaj personoj”, iu
oﬁciro ekkriis. Masabumi rimarkis,
ke iu viro eksaltis sur la savoboaton.
Ankaŭ li senhezite faris la samon.
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021
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La Evitita Savito de Titanic
Masabumi en la savoboato aŭdis la
kriojn de tiuj, kiuj estis dronantaj,
infanoj, kiuj plorkriis al siaj patroj kaj
la virinoj, kiuj ploregis pro siaj edzoj.
Lin superregis profunda malespero.
Li reirinte Japanion, de la publika
opinio kiel malkuraĝulo estis
mallaŭdata kaj ankaŭ maldungiĝis
el sia laboro. Kelkaj diris ĉar li
perﬁdis sinoferan kaj sindonan
spiriton de samurajo. Margaret D.
Mehl, profesorino de iu okcidenta
universitato kredas, ke Masabumi
kondamniĝis ĉar li hontigis Japanion
antaŭ la okuloj de la mondanoj.
Dum kelkaj diras, ke mallaŭdo de
Masabumi estis japana reago unika,
aliaj indikas similan reagon en Britujo.
Angla komercisto Joseph Ismay
(12 Decembero 1862 – 17 Oktobro
1937) estis la ĝenerala direktoro de
la kompanio, kiu posedis Titanic-on.
Ankaŭ li travivis dronon. Ankaŭ li
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021

same kiel Masabumi, pro eskapo el
la ŝipo dum la virinoj kaj la infanoj
ankoraŭ estis en ĝi akre estis kritikita
kaj mallaŭdiĝis.
Neniu scias, kiel reagus fronte al la
morto. Kvankam elekti la vivon estas
la natura respondo, tamen ne ĉiuj faras
ĝin.
Titanic-a
pasaĝero
Benjamin
Guggenheim
elektis
sindonon.
Anstataŭ savi sian vivon, li enigis
sian edzinon en iun savoboaton.
Helpinte pliajn infonojn por eniĝi en
la savoboatoj, li reiris al sia ĉambro
por vesti vesperan vestaĵon kaj meti
rozon en la jakan poŝon. “Ni vestis
niajn plej bonajn vestaĵojn kaj pretiĝis
por droni same kiel ĝentelmanoj.” li
diris.
Guggenheim kaj lia servanto en la
lasta fojo estis viditaj sidantaj sur
ferdekaj seĝoj, fumante cigarojn kaj
gustumante brandon.
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Aventuroj de Pioniro

R

EVENINTE PARIZON en la jaro
1915 mi fariĝis kunlaboranto de la
granda serioza ĵurnalo “Le Temps” kaj,
ĉar mi estas sviso kaj ankaŭ skribis tiam
en “Journal de Genève” mi do rajtis
vojaĝi kun svisa pasporto en Aŭstrio
kaj Hungarujo. La redakcioj petis min
veturi tien kaj studi la naciajn movadojn
de la ĉeĥoj, slovakoj kaj slovenoj por
verki serion da artikoloj pri la sentoj kaj
esperoj de tiuj popoloj. Oni ekparolis
tiam pri la fama principo de la rajtoj
de la popoloj disponi pri si mem, kaj la
publiko deziris legi pri tiuj slavaj nacioj,
kies teritorioj apartenis ankoraŭ al la
malnova aŭstrohungara imperio.
Estis iom danĝera vojaĝo en tempo
de mondmilito, sed treege interesa,
kaj mi lernis parkere la adresojn de
pluraj esperantistaj korespondantoj
en tiuj landoj por ilin viziti kaj diri
al ili la celon de mia informvojaĝo.
Travojaĝinte Vienon sen halto tie, mi
unue veturis al Prago kaj devis multe
kuri ĝis mi povis trovi samideanojn,
ĉar multaj el ili deĵoris en armeo. Fine
mi sukcesis kaj pasigis neforgeseblan
vesperon en kela subtera renkontejo, kie
miaj amikoj povis detale sciigi min pri
la naciaj esperoj de la ĉeĥa popolo. Ili
jam ne dubis, ke la okcidentaj potencoj
fine venkos la militon kaj ili deziris, ke
la franca kaj angla publikoj aŭdu pri la
deziroj ĉeĥaj.
Antaŭ ol forlasi Parizon mi estis
farinta aranĝon kun “Daily News” en
Londono por ankaŭ presigi artikolojn
tie. Certe la policoj de tiu tempo
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MASARYK Prezidanto de Ĉeĥoslovakio

EN PARIZO 1915. PRAGO

ankoraŭ ne fariĝis tiel zorge organizitaj
kaj severaj kiel dum la mondmilito, ĉar
alie mi ne estus volinta kaŭzi riskojn al
miaj ĝentilaj kunparolantoj, sed ili estis
ankaŭ kuraĝaj kaj preferis ion riski por
ke la ĉeĥa popolo aŭdiĝu en Okcidento.
Sed ili rakontis al mi, ke pluraj personoj
estis arestitaj pro malprudentaj paroloj
aŭ gestoj. Ĵus unu estis kondamnita 10
monatoj, ĉar li ne leviĝis ĉe la himno.
Kiam mi revenis Parizon kaj publikigis
artikolojn pri mia vizito al Prago, mi
baldaŭ ricevis dankleteron de ĉeĥa
profesoro, la filozofo Tomaso Masaryk,
kiu poste fariĝis prezidanto de la
Ĉeĥoslovaka Respubliko. Li sendis al mi
sian sekretarion Eduardo Benes, ankaŭ
rifuĝinton kiel li mem, kaj mi invitis
al modesta tagmanĝo en mia hejmo
pariza tiun junan patrioton ĉeĥan, kiu
poste fariĝis eksterlanda ministro kaj
fine prezidanto. Ni fariĝis bonaj amikoj
kaj li ĉiam helpis al nia movado ĉe la
Ligo de Nacioj kaj ankaŭ en sia propra
lando.
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ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎى ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺘﺎز

در ﭘﺎرﯾﺲ  .1915ﭘﺮاگ
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ادوارد ﺑﻨﺶ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و رﻫﱪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ

ﺳــﺎل  1915ﭘــﺲ از ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ ﭘﺎرﯾــﺲ ﺷــﺮوع ﺑــﻪ
ﻫﻤــﮑﺎرى ﺑــﺎ روزﻧﺎﻣــﻪ وزﯾــﻦ  Le Tempsﮐــﺮدم و ﭼــﻮن
ﺳﻮﺋﯿﺴــﻰ ﺑــﻮدم و ﻫﻤﺰﻣــﺎن در ژورﻧــﺎل ِد ژﻧــﻮ ﻗﻠــﻢ
ﻣــﻰزدم ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴــﺘﻢ ﺑــﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣــﻪ ﺳﻮﺋﯿﺴــﻰ ﺑــﻪ اﺗﺮﯾــﺶ
و ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎن ﺳــﻔﺮ ﮐﻨــﻢ.
ﺳــﺮدﺑﯿﺮ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾــﺖ داد ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺳــﻔﺮ
و درﺧﺼــﻮص ﺟﻨﺒﺶﻫــﺎى ﻣﻠــﻰ ﭼــﮏ ،اﺳــﻠﻮاﮐﻰ و
اﺳــﻠﻮوﻧﻰ ﺑــﺮاى ﺗﻬﯿــﻪ ﭘﺎورﻗــﻰ درﺑــﺎره اﺣﺴﺎﺳــﺎت و
اﻣﯿﺪﻫــﺎى ﻣﺮدﻣــﺎن آن ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﮐﻨــﮑﺎش ﮐﻨــﻢ.
در آن ﻫﻨــﮕﺎم ﺑﺤــﺚ ﺣﻘــﻮق ﻣــﺮدم و ﺣــﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ ﻫــﺮ
ﻣﻠــﺖ ﺑــﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺧﻮﯾــﺶ داغ ﺑــﻮد و ﻃﺒﻌــﺎ ﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪ ﺑﻮدﻧــﺪ از اوﺿــﺎع اﻗــﻮام اﺳــﻼو ،ﮐــﻪ ﺧــﺎك
آﻧﻬــﺎ ﻫﻨــﻮز ﺟــﺰو اﻣﭙﺮاﺗــﻮرى ﻗﺪﯾﻤــﻰ اﺗﺮﯾــﺶ -ﻣﺠﺎرﺳــﺘﺎن
ﻗﻠﻤــﺪاد ﻣﻰﺷــﺪ ﻣﻄﻠــﻊ ﺷــﻮﻧﺪ.
در ﻫﻨــﮕﺎم ﺟﻨــﮓ ﺟﻬﺎﻧــﻰ اﯾــﻦ ﺳــﻔﺮ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﺧﻄﺮﻧــﺎك و
در ﻋﯿــﻦ ﺣــﺎل ﺑﺴــﯿﺎر ﺟﺎﻟــﺐ ﻣﻰﻧﻤــﻮد .ﺑــﺮاى ﻣﻼﻗــﺎت ﺑــﺎ
اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن و در ﻣﯿــﺎن ﮔﺬاﺷــﺘﻦ ﻫــﺪف ﺳــﻔﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗــﻰ
ﺧــﻮد ﺑــﺎ اﯾﺸــﺎن ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺑﺮﺧــﻰ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن
اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮدان را ﺑــﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﺳــﭙﺮدم.
ﭘــﺲ از ﮔــﺬر از وﯾــﻦ ،ﺑــﺪون ﺗﻮﻗــﻒ ﻋــﺎزم ﭘــﺮاگ ﺷــﺪم.
ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﻪ آﻧﺠــﺎ ﻣﻰرﻓﺘــﻢ ،ﺑــﺮاى اﯾﻦﮐــﻪ
ﺑﺘﻮاﻧــﻢ ﻫﻢآرﻣﺎﻧــﺎن را ﭘﯿــﺪا ﮐﻨــﻢ ،ﭼﺮاﮐــﻪ ﺗﻌــﺪاد زﯾــﺎدى از
آﻧﻬــﺎ در ارﺗــﺶ ﺧﺪﻣــﺖ ﻣﻰﮐﺮدﻧــﺪ.
ﺑﺎﻻﺧــﺮه در ﯾــﮏ زﯾﺮزﻣﯿــﻦ ﺟﻠﺴــﻪاى ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ و
دوﺳــﺘﺎن از اﻣﯿﺪﻫــﺎى ﻣﻠــﻰ ﻣــﺮدم ﭼــﮏ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗــﻰ در
اﺧﺘﯿــﺎرم ﮔﺬاﺷــﺘﻨﺪ .آﻧﻬــﺎ اﻃﻤﯿﻨــﺎن داﺷــﺘﻨﺪ ﻗﺪرتﻫــﺎى
ﻏﺮﺑــﻰ ﺳــﺮاﻧﺠﺎم در ﺟﻨــﮓ ﭘﯿــﺮوز ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺷــﺪ و
ﻣﻰﺧﻮاﺳــﺘﻨﺪ ﻣــﺮدم ﻓﺮاﻧﺴــﻪ و اﻧﮕﻠﯿــﺲ از آرزوﻫــﺎى ﻣــﺮدم
ﭼــﮏ ﺑﺎﺧﺒــﺮ ﺷــﻮﻧﺪ.
ﭘــﺲ از ﺗــﺮك ﭘﺎرﯾــﺲ و ورود ﺑــﻪ ﻟﻨــﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪاى ﺑــﺎ
دﯾﻠﻰﻧﯿــﻮز ﺗﺮﺗﯿــﺐ دادم ﺗــﺎ ﺑــﻪ آﻧﺠــﺎ ﻫــﻢ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑﺪﻫــﻢ.
ﻣﺴــﻠﻤﺎ ﻫﻨــﻮز ﭘﻠﯿــﺲ ﻣﺜــﻞ زﻣــﺎن ﺟﻨــﮓ ﺟﻬﺎﻧــﻰ دوم
دﻗﯿــﻖ و ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮ ﻧﺒــﻮد ،ﭼــﻮن در ﻏﯿــﺮ اﯾــﻦ ﺻــﻮرت
ﻣــﻦ داوﻃﻠــﺐ ﻧﻤﻰﺷــﺪم ﮐــﻪ ﺑــﺮاى ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷــﻮﻧﺪﮔﺎن
و ﻫﻤﺮاﻫــﺎن ﻣﻬﺮﺑــﺎن ﺧﻄــﺮ و ﻣﺸــﮑﻠﻰ ﺑــﻪ وﺟــﻮد آورم،
ﻟﯿﮑــﻦ ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﯾــﻦ ،آدمﻫــﺎى ﺟﺴــﻮرى ﻫــﻢ ﭘﯿــﺪا
ﻣﻰﺷــﺪﻧﺪ ﮐــﻪ رﯾﺴــﮏ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺻــﺪاى ﻣــﺮدم ﭼــﮏ را
ﺑــﻪ ﮔــﻮش ﻏــﺮب اروﭘــﺎ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ.

آﻧﻬــﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﺣــﺎل ﺧﯿﻠﻰﻫــﺎ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ در
ﻧﻈــﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ اﺣﺘﯿــﺎط در ﺻﺤﺒــﺖ ﯾــﺎ ﺣﺘــﻰ اﯾﻤــﺎ و
اﺷــﺎره دﺳــﺘﮕﯿﺮ ﺷــﺪﻧﺪ.
ﭼﻨــﺪى ﭘﯿــﺶ ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ دﻟﯿــﻞ ﯾــﮏ ﻧﻔــﺮ را ﺑــﻪ
 10ﻣــﺎه ﺣﺒــﺲ ﻣﺤﮑــﻮم ﮐﺮدﻧــﺪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻋﻠــﺖ ﮐــﻪ
ﻫﻨــﮕﺎم اﺟــﺮاى ﺳــﺮود ﻣﻠــﻰ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﺸــﺪ از ﺟــﺎى ﺧــﻮد
ﺑﻠﻨــﺪ ﺷــﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﭘﺎرﯾــﺲ ﺑﺎزﮔﺸــﺘﻢ و در ﺧﺼــﻮص دﯾــﺪار
و ﻣﺸــﺎﻫﺪاﺗﻢ از ﭘــﺮاگ ﻣﻘﺎﻻﺗــﻰ ﺑــﻪ ﭼــﺎپ رﺳــﯿﺪ ،ﻃﻮﻟــﻰ
ﻧﮑﺸــﯿﺪ ﮐــﻪ ﻧﺎﻣــﻪ ﺗﺸــﮑﺮآﻣﯿﺰى از ﭘﺮﻓﺴــﻮر اﻫــﻞ ﭼــﮏ،
ﻓﯿﻠﺴــﻮف ﺗﻮﻣــﺎس ﻣﻠﺴــﺎرﯾﮏ ﮐــﻪ ﺑﻌﺪﻫــﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬــﻮر
ﭼﮑﺴــﻠﻮاﮐﻰ ﺷــﺪ درﯾﺎﻓــﺖ ﮐــﺮدم.
او دﺳــﺘﯿﺎرش ادوارد ﺑﻨــﺶ ﮐــﻪ ﻣﺜــﻞ ﺧــﻮدش ﯾــﮏ
ﭘﻨﺎﻫﻨــﺪه ﺳﯿﺎﺳــﻰ ﺑــﻮد را ﻧــﺰد ﻣــﻦ ﻓﺮﺳــﺘﺎد.
ﻣــﻦ اﯾــﻦ ﺟــﻮان ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳــﺖ اﻫــﻞ ﭼــﮏ را ﮐــﻪ ﺑﻌﺪﻫــﺎ
وزﯾــﺮ ﺧﺎرﺟــﻪ و ﺳــﺮاﻧﺠﺎم رﺋﯿﺲﺟﻤﻬــﻮر ﺷــﺪ ﺑــﺮاى ﺻــﺮف
ﻧﺎﻫــﺎرى ﺳــﺎده ﺑــﻪ ﻣﻨــﺰل دﻋــﻮت ﮐــﺮدم.
ﻣــﺎ دوﺳــﺘﺎن ﺧﻮﺑــﻰ ﺷــﺪﯾﻢ .او ﻫﻤــﻮاره ﯾﺎرﯾﮕــﺮ ﺟﻨﺒــﺶ ﻣــﺎ
ﺑــﻮد ،ﭼــﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﻠــﻞ و ﭼــﻪ در ﮐﺸــﻮر ﺧــﻮدش.
ﻓﺮاﻣــﻮش ﮐــﺮدم ﺑﮕﻮﯾــﻢ ﮐــﻪ از دﯾــﺪن ﭘــﺮاگ زﯾﺒــﺎ
ﺧﻮﺷــﺤﺎل ﺷــﺪم.
ﺑﻌﺪﻫــﺎ ﺑــﻪ دﻓﻌــﺎت از اﯾــﻦ ﺷــﻬﺮ زﯾﺒــﺎ دﯾــﺪن ﮐــﺮدم و
ﻫــﺮ ﺑــﺎر ﺑﯿــﺶ از ﭘﯿــﺶ از ﺳــﻔﺮ ﺑــﻪ آن ﻟــﺬت ﻣﻰﺑــﺮدم و
ﻣﺮدﻣــﻰ دوﺳﺖداﺷــﺘﻨﯽ دارد.
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 37, Printempo 2021

ﮔﭗ و ﮔﻔﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﯾﺮان را اﺣﯿﺎ ﮐﺮدم
ﮔﭗوﮔﻔﺖ ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﺻﻮﻓﻰ

آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﻣﻬــامن اﯾــﻦ ﺷــامره ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از ﮐﻨﮕﺮهﻫــﺎی اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮی اﯾــﺮان ﺑﺎزﻣﯽﮔــﺮدد .ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ در آن
ﻣﻼﻗــﺎت رد و ﺑــﺪل ﺷــﺪ از داﻧــﺶ ﺧــﻮب اﯾﺸــﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ادﺑﯿــﺎت ﺣﮑﺎﯾــﺖ داﺷــﺖ .در ﻣﯿــﺎن اﯾــﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان
دﮐــﱰ داروﺳــﺎز اﻃﻼﻋــﺎت ﺟﺎﻟــﺐ دﯾﮕــﺮی ﻧﯿــﺰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﮔﯿﺎﻫﺨــﻮاری ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮدم .اداﻣــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی اﯾﺸــﺎن اﻟﺒﺘــﻪ ﻧﻘﺸــﯽ
اﻧﮑﺎرﻧﺸــﺪﻧﯽ در ﭘﻮﯾﺎﯾــﯽ و ﻃـﺮاوت ﺟﻨﺒــﺶ داﺷــﺘﻪ و دارد .ﯾﮑــﯽ از اﯾــﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎ اﻟﺒﺘــﻪ اﯾﺠــﺎد ﮔــﺮوه اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ
در ﭘﯿﺎمرﺳــﺎن ﺗﻠﮕ ـﺮام ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺑﺴــﱰی ﺷــﺪ ﺟﻬــﺖ ﺗﺒــﺎدل اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﯿــﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑــﻪ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﻧﯿــﺰ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن.
اﻣــﺮوز اﻟﺒﺘــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ از اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺧــﺎرج از ﮐﺸــﻮر ﻧﯿــﺰ ﻋﻀــﻮ اﯾــﻦ ﮐﺎﻧــﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺖوﮔــﻮی ﺻﻤﯿامﻧــﻪ ﻣــﺎ را
ﺑــﺎ دﮐــﱰ ﺣﺎﻣــﺪ ﺻﻮﻓــﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ.
ﺑــﺮاى آﺷــﻨﺎﯾﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن ﻟﻄﻔــﺎ ﺧﻮدﺗــﺎن را ﺑﯿﺸــﺘﺮ
ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿــﺪ.
ﺣﺎﻣــﺪ ﺻﻮﻓــﻰ ﻫﺴــﺘﻢ ،ﻣﺘﻮﻟــﺪ  ،1366از ﺗﺒــﺎر ﺳﯿﺴــﺘﺎن ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿــﻞ
دﮐﺘــﺮى ﻋﻤﻮﻣــﻰ داروﺳــﺎزى از داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷــﮑﻰ ﺷــﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻰ ،و در
ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻫــﻢ در ﻗﺎﻟــﺐ داروﺳــﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻰ در ﺷــﻬﺮ ﺳــﻤﻨﺎن ﻣﺸــﻐﻮل
ﺑــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻫﺴــﺘﻢ .ﺑــﻪ ﺗﺮﺟﻤــﻪ و وﯾﺮاﺳــﺘﺎرى ﻫــﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪم و در اﯾــﻦ
زﻣﯿﻨــﻪ ﻫــﻢ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗــﻰ رو داﺷــﺘﻪام.

ﺳــﭙﺲ ﮐﺘــﺎب »زﺑــﺎن دوم )دﮐﺘــﺮ ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎﻧــﻰ(« رو ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐــﺮدم؛ در
ﻓﺎﻧﺘﺰىﻫــﺎى اﺳــﭙﺮاﻧﺘﯿﮏ ﺧــﻮدم ﻏــﺮق ﺑــﻮدم ،ﺗــﺎ اﯾﻦﮐــﻪ ﺑــﺮاى اوﻟﯿﻦﺑــﺎر
در ﮐﻨﮕــﺮه زﺑــﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳــﺎل  1394ﺷــﺮﮐﺖ ﮐــﺮدم ،و از اوﻧﺠــﺎ ﺑــﻪ ﺑﻌــﺪ
ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﻓﺼــﻞ ﺟﺪﯾــﺪى در زﻧﺪﮔــﻰام آﻏــﺎز ﺷــﺪ و ﻣــﻦ ﻫــﻢ ﺑﺨﺸــﻰ از
ﺑﺪﻧــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎى ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾــﺮان ﺷــﺪم؛ در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺑــﺎ ﮐﺘــﺎب
»آﺳــﺎنﺗﺮﯾﻦ زﺑــﺎن دﻧﯿــﺎ )ﻣﻬﻨــﺪس ﻣﻤﺪوﺣــﻰ(« ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺑــﻪ داﻧﺴــﺘﻪﻫﺎم
ﻋﻤــﻖ ﺑﺨﺸــﯿﺪم.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ و آن را آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ؟
ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤــﮑﺎرى ﻣــﻦ ﺑــﺎ ﭘﺎﯾــﮕﺎه وﯾﮑﻰﭘﺪﯾــﺎى ﻓﺎرﺳــﻰ ﺑــﻪ ﺑﯿــﺶ از
ﯾــﮏ دﻫــﻪ ﻗﺒــﻞ ﺑﺮﻣﻰﮔــﺮده؛ ﻫﻤﻮﻧﻄــﻮر ﮐــﻪ ﮔﻔﺘــﻢ ،ﻋﻼﻗــﻪ واﻓــﺮى ﺑــﻪ
ﺗﺮﺟﻤــﻪ دارم ،و ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﺟﻬــﺖ ﺳــﻌﻰ ﻣﻰﮐــﺮدم در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟــﺐ
و ﻣﺒﺎﺣﺜــﻰ ﮐــﻪ در ﺑﯿــﻦ ﻓﺎرﺳــﻰزﺑﺎﻧﺎن ﺑــﺎ ﻓﻘــﺮ ﻧﻮﺷــﺘﺎرى ﻣﻮاﺟــﻪ ﻫﺴــﺘﯿﻢ،
در وﯾﮑﻰﭘﺪﯾــﺎى ﻓﺎرﺳــﻰ ﻣﺪﺧﻞﻫــﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ رو اﯾﺠــﺎد ﮐﻨــﻢ ،ﮐــﻪ
ﻋﻤﺪﺗــﺎ ﻫــﻢ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗــﻰ ﻣﻰﺷــﺪن ﮐــﻪ ﻋﻼﻗــﻪ ﺷــﺨﺼﻰ ﺧــﻮدم
در ﺑﺮﻫﻪﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ زﻧﺪﮔــﻰام ﺑــﻮدن )زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳــﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻓﻮﻟﮑﻠــﻮر،
ﻋﮑﺎﺳــﻰ ،ادﺑﯿــﺎت ﻣــﺪرن ،ﺣﻘــﻮق ﺣﯿﻮاﻧــﺎت ،رواﻧــﮑﺎوى ،آﻧﺘﺮوﭘﻮﻟــﻮژى،
و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳــﻰ داروﯾــﻰ(؛ ﻧﮑﺘــﻪ ﺟﺎﻟﺒــﻰ ﮐــﻪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺗﻌﺠــﺐ و اﻟﺒﺘــﻪ
ﮐﻨﺠــﮑﺎوى ﻣــﻦ رو ﺑﺮﻣﻰاﻧﮕﯿﺨــﺖ اﯾــﻦ ﺑــﻮد ﮐــﻪ در ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﻘــﺎﻻت
وﯾﮑﻰﭘﺪﯾــﺎ ،ﻣﺪﺧــﻞ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ وﺟــﻮد داﺷــﺖ ،وﻟــﻰ ﻫﻨــﻮز ﻣﺪﺧــﻞ ﻓﺎرﺳــﻰ
ﺑــﺮاى اونﻫــﺎ ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻧﺸــﺪهﺑﻮد؛ از ﻫﻤﯿــﻦ رﻫﮕــﺬر ﺑــﻮد ﮐــﻪ رﻓﺘﻪرﻓﺘــﻪ ﺑــﻪ
زﺑــﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪ ﺷــﺪم و ﭼــﻮن ﻋﻼﻗــﻪ ﺷــﺨﺼﻰ و دﯾﺮﯾﻨــﻪاى ﻫــﻢ
ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻻﺗﯿــﻦ داﺷــﺘﻢ )و ﺧــﻮب اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫــﻢ ﻗﺮاﺑﺖﻫــﺎى ﺟﺎﻟﺒــﻰ ﺑــﺎ
زﺑــﺎن ﻻﺗﯿــﻦ داره( ،ﺳــﺎل  1392ﺷــﺎﻧﺲ ﺧــﻮدم رو ﺑــﺮاى ﯾﺎدﮔﯿــﺮى اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ
اﻣﺘﺤــﺎن ﮐــﺮدم .اﺑﺘــﺪا از ﻧﺮماﻓــﺰار »ﮐﻮرﺳــﻮ د اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ« ﮐﻤــﮏ ﮔﺮﻓﺘــﻢ و

ﯾﺎدﮔﯿــﺮى ﮐــﺪام ﻣﺒﺤــﺚ ﺑــﺮاى ﺷــﻤﺎ ﺑــﺎ ﭼﺎﻟــﺶ ﺑﯿﺸــﺘﺮى
ﻫﻤــﺮاه ﺑــﻮد؟
ﺑﻪﻗــﺪرى اﯾــﻦ زﺑــﺎن ﺑــﺮاى ﻣــﻦ ﺷــﯿﺮﯾﻦ ﺑــﻮد ،و ﺑــﺮاى ﯾﺎدﮔﯿــﺮىاش
ﻫﯿﺠــﺎن داﺷــﺘﻢ ،ﮐــﻪ ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﺳــﺨﺘﻰﻫﺎ و ﻣﻮاﻧــﻊ ﯾﺎدﮔﯿــﺮىاش ﻧﻤﻰﺷــﺪم؛
ﺑﺎاﯾﻦﺣــﺎل ﻣــﻦ ﻫــﻢ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫــﺮ ﻧﻮآﻣــﻮز دﯾﮕــﺮى ،در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﺑﺨﺸــﻰ از
ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﮔﺮاﻣــﺮى زﺑــﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮐــﻪ در زﺑــﺎن ﻓﺎرﺳــﻰ ﺑﻪﻃــﻮر ﮐﺎﻣــﻞ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻤﯿــﻢ ﻧﯿﺴــﺖ دﭼــﺎر ﻣﺸــﮑﻞ ﺑــﻮدم )ﻣﺜــﻞ ﺣــﺮف ﺗﻌﺮﯾــﻒ ،ﺿﻤﯿــﺮ
اﻧﻌﮑﺎﺳــﻰ ،اﻓﻌــﺎل ﺷــﺮﻃﻰ ،ﻗﯿــﻮد ﻓﺎﻋﻠــﻰ و ﻣﻔﻌﻮﻟــﻰ و ﺑﺮﺧــﻰ از ﻫﻢﺑﺴــﺘﻪﻫﺎ
و ﭘﯿﺸــﻮﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺴــﻮﻧﺪﻫﺎ(.
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از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾــﻰ ﮐــﻪ در زﻣﯿﻨــﻪ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ داﺷــﺘﯿﺪ و دارﯾــﺪ
ﺑﺮاﯾﻤــﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿــﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎى اﺳــﭙﺮاﻧﺘﯿﮏ ﻣــﻦ در اﺑﺘــﺪا ﺑﻪﺻــﻮرت اﻧﻔــﺮادى و ﺧﻮدﺟــﻮش
اﻧﺠــﺎم ﻣﻰﺷــﺪ )ﺗﺮﺟﻤﻪﻫــﺎى ﻣﺘﻌــﺪد در ﺣــﻮزه اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ در وﯾﮑﻰﭘﺪﯾــﺎى
ﻓﺎرﺳــﻰ ،راهاﻧــﺪازى ﭘﺎﯾــﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘــﻰ ﺳــﺎﻟﻮﺗﻮن ،ﮐﺎﻧــﺎل آﭘﺎراﺗــﻰ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ،
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﮔــﺮوه ﺗﻠﮕﺮاﻣــﻰ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎى اﯾــﺮان ،و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫــﺎى
ﺟﺴــﺘﻪوﮔﺮﯾﺨﺘﻪاى ﮐــﻪ از ادﺑﯿــﺎت اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑــﻪ ﻓﺎرﺳــﻰ اﻧﺠــﺎم ﻣــﻰدادم،
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ﮔﭗو ﮔﻔﺖ
و ﺑﺨﺸــﻰاش رو ﻫــﻢ ﺑــﺮاى ﻣﺠﻠــﻪ ﭘﯿــﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸــﺎن ارﺳــﺎل ﻣﻰﮐــﺮدم(؛
ﺗــﺎ اﯾﻦﮐــﻪ ارﺗﺒﺎﻃــﻢ رو ﺑــﺎ اﻧﺠﻤــﻦ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان ﻗﻮىﺗــﺮ ﮐــﺮدم ،و ﺑــﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎى ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ )ﮐــﻪ ﻋﻼﻗــﻪ ﺷــﺨﺼﻰ و دﯾﺮﯾﻨــﻪ ﺧــﻮدم ﻫــﻢ ﻫﺴــﺖ(
روى آوردم .ﻣﺎﻧــﻊ ﺑــﺰرگ ﺑــﺮاى ﺗﺤﻘــﻖ ﺑﺴــﯿﺎرى از اﻫﺪاﻓــﻢ ،دورى ﻣــﻦ از
ﭘﺎﯾﺘﺨــﺖ ﺑــﻮد ،ﺑﺎاﯾﻦﺣــﺎل ﺳــﻌﻰ ﻣﻰﮐــﺮدم در ﻗﺎﻟــﺐ دورﮐﺎرى ،ﺑﺨﺸــﻰ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎم رو ﻋﻤﻠــﻰ ﮐﻨــﻢ؛ ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧــﻢ ﺑﮕــﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾــﻦ دﺳــﺘﺎوردى
ﮐــﻪ ﺑــﺮاى اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان داﺷــﺘﻢ ،اﺣﯿــﺎى ﻣﺠــﺪد »ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧــﺎن
اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﯾــﺮان« در ﺳــﺎل  1396ﺑــﻮد :ﻓﺮآﯾﻨــﺪى ﮐــﻪ درواﻗــﻊ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ
اﻧــﺮژى و وﻗــﺖ رو از ﻣــﻦ ﮔﺮﻓــﺖ؛ در اونﺳــﺎل ﻃﺒــﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت آزادى ﮐــﻪ
ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ ﻣــﻮرد ﻟﻄــﻒ دوﺳــﺘﺎن واﻗــﻊ و ﺑــﻪ رﯾﺎﺳــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺨــﺎب
ﺷــﺪم و ﺳــﭙﺲ در »ﻫﯿﺎترﺋﯿﺴــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺟﻮاﻧــﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮدان«
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎى ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻣــﻦ آﻏــﺎز ﺷــﺪ .ﭘــﺲ از اون ﺑــﺎ ﻫﻤــﮑﺎرى دوﺳــﺘﺎﻧﻢ
در ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧــﺎن ،ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ راهاﻧــﺪازى ﺳــﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻــﻰ ﺳــﺎزﻣﺎن )ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﺑــﻪ زﺑــﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ( ﺷــﺪﯾﻢ .در اداﻣــﻪ ،ﻟﻄــﻒ دوﺳــﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺷــﺎﻣﻞ
ﺣــﺎل ﻣــﻦ ﺑــﻮد و ﺳــﺎل  1398در ﺳــﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧــﺖ )ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿــﺲ( »اﻧﺠﻤــﻦ
اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان« ﺑﺮﮔﺰﯾــﺪه ﺷــﺪم .در ﺣﺎلﺣﺎﺿــﺮ ﻧﯿــﺰ ﺗﻤﺮﮐــﺰم ﺑﯿﺸــﺘﺮ روى
ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ در ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى ﻣﺠــﺎزى ﺑــﺮاى رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺟﻨﺒــﺶ
اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان اﺳــﺖ.
از ﺷــﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮهﻫــﺎ و ﻣﻼﻗــﺎت ﺑــﺎ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن
ﺧﺎﻃــﺮهاى دارﯾــﺪ؟
ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ و ﺑﻪﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﻰﺗﺮﯾــﻦ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺣﻀــﻮر ﻣــﻦ در ﺟﻤــﻊ
اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎ ،ﺑﺮﻣﻰﮔــﺮده ﺑــﻪ دوﻣﯿــﻦ ﮐﻨﮕــﺮه اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان )ﺳــﺎل
(1394؛ ﻣﻰﺗﻮﻧــﻢ ﺑﮕــﻢ ﺳﮑﺎﻧﺲﺑﻪﺳــﮑﺎﻧﺲ اون دو روز رو ﺑﻪﺧﺎﻃــﺮ
ﻣــﻰآرم؛ درواﻗــﻊ ﻣــﻦ دوﺳــﺘﺎن زﯾــﺎدى داﺷــﺘﻢ ،ﮐــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ از درﯾﭽــﻪ ﻓﻀــﺎى
ﻣﺠــﺎزى ﺑــﺎ اونﻫــﺎ ارﺗﺒــﺎط ﺑﺮﻗــﺮار ﻣﻰﮐــﺮدم؛ ﺑﻪﺧﺼــﻮص ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣﻼﻗــﺎت و
ﮔﻔﺖوﮔــﻮ ﺑــﺎ ﺑــﺰرﮔﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان ﺑــﺮاى ﻣــﻦ ﺑﺴــﯿﺎر ﻟﺬتﺑﺨــﺶ ﺑــﻮد؛
ﺑــﺎ اﯾﻦﺣــﺎل ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾــﻦ ﺧﺎﻃــﺮه اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﻰ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﯾــﺎد ﻣــﻰآرم،
ﺑﺮﻣﻰﮔــﺮده ﺑــﻪ ﮔﻔﺖوﮔــﻮى ﻣﻬﻨــﺪس ﺷــﻔﯿﻌﻰ ﺑــﺎ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻓﺮاﻧﺴــﻮى
)ﮐــﻪ اﺗﻔﺎﻗــﺎ ﮐﻠﯿﭙــﺶ رو ﻫــﻢ در ﭘﺎﯾــﮕﺎه آﭘﺎراﺗــﻰ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎرﮔــﺬارى ﮐــﺮدم(؛
ارﺗﺒــﺎط ﻣﺆﺛــﺮ و ﺷــﯿﻮا ،در ﻓﻀﺎﯾــﻰ دوﺳــﺘﺎﻧﻪ و دﻟﻨﺸــﯿﻦ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫــﺎى ﻣــﻦ رو
ﺑــﺮاى ﻓﺮاﮔﯿــﺮى ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﺑﻬﺘــﺮ زﺑــﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﮐــﺮد.
ﺗــﺎ ﺟﺎﯾــﻰ ﮐــﻪ اﻃــﻼع دارم در ﺣــﺎل ﺗﻬﯿــﻪ رﺳــﺎﻟﻪاى
ﺗﺤﺖﻋﻨــﻮان »زﺑــﺎن ﺧــﻮب« ﺑﻮدﯾــﺪ .در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد ﻫــﻢ ﮐﻤــﻰ
ﺗﻮﺿﯿــﺢ ﻣﻰدﻫﯿــﺪ؟
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﺘــﺎب زﺑــﺎن ﻧﮑــﻮ )ﺑﻪﻗﻠــﻢ ﮐﻠــﻮد ﭘﯿــﺮون( در ﮐﻨــﺎر ﻋﻼﯾــﻖ دﯾﺮﯾﻨﻪام
ﺑــﻪ ﺳﺮهﻧﻮﯾﺴــﻰ ،ﻣــﻦ رو ﺑــﺮ اون داﺷــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﺎ روﯾﮑــﺮدى ﺗــﺎزه و ﺑــﺎ اﻟﻬــﺎم
»زﺑــﺎن ﺑﺲﻧﮑــﻮ« ،ﺑــﻪ
از »ﺟﻨﺒــﺶ زﺑــﺎن ﻧﮑــﻮ« ،رﺳــﺎﻟﻪاى رو ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان
ِ
رﺷــﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾــﺮ درﺑﯿــﺎرم؛ در اﯾــﻦ اﺛــﺮ ﺗﻼﺷــﻢ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑــﻮده ﮐــﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫــﺎى
واژﮔﺎﻧــﻰ ﺗــﺎزهاى رو ﺑــﻪ آﮐﺎدﻣــﻰ زﺑــﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﮐﻨــﻢ ،و راهﺣﻞﻫﺎﯾــﻰ
رو ﭘﯿــﺪا ﮐﻨــﻢ ﺑــﺮاى ﻧﺰدﯾﮏﺗــﺮ ﺷــﺪن زﺑــﺎن اﻣــﺮوزى اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑــﻪ ﻫــﺪف
اوﻟﯿــﻪاى ﮐــﻪ ﺧﻮاﺳــﺖ ﺧﺎﻟــﻖ اون ﯾﻌﻨــﻰ ﻟﻮدوﯾــﮏ زاﻣﻨﻬــﻮف ﺑــﻮده؛ ﮐﻠﯿــﺎت
اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﻪ در ﭼﻬﺎرﻣﯿــﻦ ﮐﻨﮕــﺮه اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان روﻧﻤﺎﯾــﻰ ﺷــﺪ ،و در
ﺣﺎلﺣﺎﺿــﺮ در ﺗــﻼش ﻫﺴــﺘﻢ ﺑــﺎ ارﺗﻘــﺎى داﻧــﺶ زﺑﺎنﺷــﻨﺎﺧﺘﻰام ،اﯾــﻦ
اﺛــﺮ رو در ﻗﺎﻟــﺐ ﯾــﮏ ﮐﺘــﺎب ﻣﺴــﺘﻘﻞ و ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﻪ ﺳــﺒﮏ آﮐﺎدﻣﯿــﮏ ،ﺑــﻪ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان زﺑــﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻘﺪﯾــﻢ ﮐﻨــﻢ.
ﻧﺜــﺮ ،ﺷــﻌﺮ ،ﻟﻄﯿﻔــﻪ ﯾــﺎ دﻟﻨﻮﺷــﺘﻪاى ﮐــﻪ دوﺳــﺖ دارﯾــﺪ ﺑــﺎ
ﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن ﺑــﻪ اﺷــﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﯾــﺪ.
ﺗﺎرﯾــﺦ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺳﺮﺷــﺎر ﺑــﻮده از ازﺧﻮدﮔﺬﺷــﺘﮕﻰﻫﺎ و ﺗﻼشﻫــﺎى
ﺑﻰدرﯾــﻎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑﻪاﯾﻦزﺑــﺎن؛ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان ﻫــﻢ در ﻃــﻮل
ﯾﮏﻗــﺮن اﺧﯿــﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦﺳــﺎزان ﺑﺴــﯿﺎرى رو ﺑﻪﺧــﻮدش دﯾــﺪه؛ اﻣــﺎ ﻧﻘــﺶ ﺳــﻪ
ﺗﻔﻨﮕــﺪار اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان رو ﻧﻤﻰﺷــﻪ در رﺷــﺪ و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺳــﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ
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اﯾــﻦ زﺑــﺎن ﻣﻨﮑــﺮ ﺷــﺪ :ﮐﯿﻬــﺎن ﺻﯿﺎدﭘــﻮر ،اﺣﻤﺪرﺿــﺎ ﻣﻤﺪوﺣــﻰ و ﺣﻤــﺰه
ﺷــﻔﯿﻌﻰ؛ ﺑﻪﺷــﺨﺼﻪ از ﻧﺰدﯾــﮏ ،ﺷــﺎﻫﺪ اﻗﺪاﻣــﺎت ارزﻧــﺪه و دﻟﺴــﻮزاﻧﻪ
اﯾــﻦ ﺳــﻪ ﺑﺰرﮔــﻮار ﺑــﻮدم ،و ﻣﻌﺘﻘــﺪم ﺳــﺎلﻫﺎى ﺳــﺎل ﺑﺎﯾــﺪ ﺳــﭙﺮى ﺑﺸــﻪ
ﺗــﺎ ﺟﻨﺒــﺶ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان ،ﻧﻤﻮﻧــﻪ اﯾــﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿــﻦ رو ﺑﻪﺧــﻮدش ﺑﺒﯿﻨــﻪ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺟــﺎ داره ﺑــﻪ ﻧﻮﺑﻪﺧــﻮدم ﻗﺪرداﻧــﻰ ﮐﻨــﻢ از ﻣــﺮد ﺷــﻤﺎره ﯾــﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎى ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ در ﺗﺎرﯾــﺦ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان ﯾﻌﻨــﻰ ﻣﺤﻤﺪرﺿــﺎ ﺗﺮاﺑــﻰ؛
ﻋــﺪم ﺣﻀــﻮر اﯾﺸــﻮن در ﻃــﻮل ﯾــﮏ دﻫــﻪ اﺧﯿــﺮ در داﺧــﻞ ﮐﺸــﻮر ،ﺣﻘﯿﻘﺘــﺎ
ﺧﺴــﺮان ﺑﺰرﮔــﻰ ﺑــﺮاى ﻓﻌﺎﻟﯿــﻦ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان ﺑــﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨــﺪ اﯾﺸــﻮن ﺑــﺎ
ﮐﻤــﺎل ﮔﺸــﺎدهروﯾﻰ و ﻣﺘﺎﻧــﺖ ،از ﻫﯿــﭻ ﮐﻤﮑــﻰ در ﺟﻬــﺖ ﭘﯿﺸــﺒﺮد اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى
اﯾــﺮان ،ﻓﺮوﮔــﺬار ﻧﺒﻮدﻧــﺪ.
ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﺷــﻤﺎ ﺑــﺮاى ﺟــﺬب و ﺗﺸــﻮﯾﻖ اﻓــﺮاد ﺑﻪﺧﺼــﻮص
داﻧﺶآﻣــﻮزان و داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﺑــﻪ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭼــﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾــﺪ
ﮐــﺮد؟
در ﻃــﻮل دﻫﻪﻫــﺎى اﺧﯿــﺮ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﺳــﻨﻰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑﻪاﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﻪﻃــﺮز ﻣﺤﺴــﻮس ﭘﺎﯾﯿــﻦ اوﻣــﺪه؛ اﯾــﻦ ﺧــﻮدش ﻧﺸــﻮن ﻣــﻰده اﯾــﻦ زﺑــﺎن داره
راه ﺧــﻮدش رو ﭘﯿــﺪا ﻣﻰﮐﻨــﻪ؛ ﺑﻪﺧﺼــﻮص اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫــﺎى ارزﺷــﻤﻨﺪ
ﺑﺴــﺘﺮ ﻓﻀــﺎى ﻣﺠــﺎزى در ﻃــﻮل ﯾﮏدﻫــﻪ اﺧﯿــﺮ ،دﻟﯿــﻞ ﺷــﻤﺎرهﯾﮏ رﺷــﺪ
ﻣﺤﺴــﻮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑــﻪ زﺑــﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑــﻮده؛ ﺑــﺎ اﯾﻦﺣــﺎل ﺑﻪﻋﻘﯿــﺪه
ﻣــﻦ ،ﻫﺮﭼﻘــﺪر در اراﺋــﻪ ﯾــﮏ ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﮐﺎرﺑــﺮدى ،زﻧــﺪه و ﺟــﺬاب از زﺑــﺎن
اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑــﺮاى ﻋﺎﻣﻪﻣــﺮدم ،ﻣﻮﻓﻖﺗــﺮ ﻋﻤــﻞ ﮐﻨﯿــﻢ ،ﺑــﺮ ﺷــﻤﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان
ﺑــﻪ اﯾــﻦ زﺑــﺎن ،اﻓﺰودهﺗــﺮ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ؛ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫــﺎى ﻣﺘﻌــﺪد اﯾــﻦ زﺑــﺎن
ﮐــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘــﻦ ﮐﻨﺠــﮑﺎوى ﺧﯿﻠﻰﻫــﺎ ﺷــﺪه ،ﻣﻰﺷــﻪ ﺑــﻪ ﺻــﺮف
زﻣــﺎن ﮐﻮﺗــﺎه ﺑــﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ ﺳــﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳــﻂ زﺑﺎﻧــﻰ ،ﺧﺪﻣــﺎت اﻗﺎﻣــﺖ
ﺗﻮرﯾﺴــﺘﻰ راﯾــﮕﺎن در ﺑﯿــﺶ از  90ﮐﺸــﻮر دﻧﯿــﺎ ،ارزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗــﻰ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑــﺮاى ﯾﺎدﮔﯿــﺮى زﺑﺎنﻫــﺎى ﻣﻬــﻢ اروﭘﺎﯾــﻰ ،و ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎﯾــﻰ ﮐــﻪ ﻫﻤﻪﺳــﺎﻟﻪ
در اﻗﺼﻰﻧﻘــﺎط دﻧﯿــﺎ ﺑــﺎ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎ ﺑﺮﮔــﺰار ﻣﻰﺷــﻪ ،اﺷــﺎره
ﮐــﺮد؛ و اﻣــﺎ در ﺧﺼــﻮص ﻧﺴــﻞﻫﺎى ﺟﻮانﺗــﺮ؛ ﺑﻪاﻋﺘﻘــﺎد ﻣــﻦ ﺗــﺎ زﻣﺎﻧــﻰ
ﮐــﻪ ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﺪهاى از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎى اﺳــﭙﺮاﻧﺘﯿﮏ ،ﻣﻌﻄــﻮف ﺑــﻪ ﺟﻮانﺗﺮﻫــﺎ
ﻧﺸــﻪ ،ﺑﺴــﯿﺎرى از ﺗﻼشﻫــﺎ ﻋﻘﯿــﻢ ﻣﻰﻣﻮﻧــﻪ ،و در ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت ﺑــﻪ ﻧﺘﺎﯾــﺞ
دﻟﺨــﻮاه ﻧﻤﻰرﺳــﻪ؛ ﺑــﺮ ﻫﻤﯿــﻦ اﺳــﺎس ﻫــﻢ ﻫﺴــﺖ ﮐــﻪ اﻧﺠﻤــﻦ ﺟﻬﺎﻧــﻰ
اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ از دﻫــﻪ  70ﻣﯿــﻼدى ،ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﺎﻟــﻰ و ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧــﻰ
ﺟﻮاﻧــﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮدان رو ﺑﻪﻃــﻮر ﮐﺎﻣــﻞ در اﺧﺘﯿــﺎر ﺧــﻮدش ﮔﺮﻓــﺖ؛ در اﯾــﺮان
ﻫــﻢ ﺟﺎﻟﺒــﻪ ﮐــﻪ ﺷــﺎﮐﻠﻪ ﮐﻠــﻰ اﻧﺠﻤــﻦ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان ،در اﺑﺘــﺪا ﺗﻮﺳــﻂ
ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧــﺎن اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮدان اﯾــﺮان ،ﺷــﮑﻞ ﮔﺮﻓــﺖ؛ و ﻓﮑــﺮ ﻣﻰﮐﻨــﻢ ﻫﻤﯿــﻦ
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾــﻰ ﮐﻔﺎﯾــﺖ ﻣﻰﮐﻨــﻪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﺑــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎى ﺟﻮاﻧــﺎن؛
اﯾــﻦ ﻧﺴــﻞ ﮔﻔﺘﻤــﺎن ﻣﺨﺼــﻮص ﺑﻪﺧــﻮدش رو داره ،و ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﻫــﻢ ﺟﻠﻮﺗــﺮ
ﻣﻰرﯾــﻢ ،ﺗﻌﻤﯿــﻖ ﺷــﮑﺎف ﻧﺴــﻞﻫﺎ رو ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﯿــﻢ؛
ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑــﺎﻻى ﻓﻀــﺎى ﻣﺠــﺎزى در اﯾــﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ
ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮ و ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨــﺪه ﺟﻮانﺗﺮﻫــﺎ در اﻧــﻮاع ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى ﻣﺠــﺎزى ،ﻓﺮﺻــﺖ
ﺑﮑــﺮى رو در اﺧﺘﯿــﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿــﻦ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮى اﯾــﺮان ﻗــﺮار داده ،ﺗــﺎ ﺿﻤــﻦ اﻧﻄﺒــﺎق
ﺑــﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫــﺎى واﯾــﺮال در ادﺑﯿــﺎت ﻋﺎﻣــﻪ ﺟﻮاﻧــﺎن ،ﺑﻬﺮهﺑــﺮدارى ﻻزم رو از
اﯾــﻦ ﺑﺴــﺘﺮ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷــﻨﺪ.
ﭼﯿــﺰى ﻫﺴــﺖ ﮐــﻪ ﻧﭙﺮﺳــﯿﺪه ﺑﺎﺷــﯿﻢ و دوﺳــﺖ داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﯿﺪ در اﯾﻨﺠــﺎ ﺑﯿــﺎن ﮐﻨﯿــﺪ؟
در ﯾﮑــﻰ دو ﺳــﺎل اﺧﯿــﺮ ،ﺑﻪﻃــﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳــﺘﻪ از ﺣﺠــﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎى
اﺳــﭙﺮاﻧﺘﯿﮏ ﻣــﻦ ﮐﺎﺳــﺘﻪ ﺷــﺪ )ﺑﻪواﺳــﻄﻪ ﻣﺸــﻐﻠﻪﻫﺎى ﻣﺘﻌــﺪد ﺷــﺨﺼﻰ(؛
ﺑﺮﺧــﻰ از دوﺳــﺘﺎن ﻫــﻢ اﻇﻬــﺎر ﻟﻄــﻒ داﺷــﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﮕﯿــﺮ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ؛
در اﯾﻦﺧﺼــﻮص ﺑﺎﯾــﺪ ﻋﻨــﻮان ﮐﻨــﻢ ،در ﺣــﺎل ﻃﺮحرﯾــﺰى ﺷــﺎﮐﻠﻪ ﺟﺪﯾــﺪى
ﺑــﺮاى ﭘﯿﺸــﺒﺮد ﺟﻨﺒــﺶ اﺳــﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾــﺮان ﻫﺴــﺘﻢ ،و اﻣﯿــﺪوارم در آﯾﻨــﺪه
ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﺎ ﺗــﻮان ﻣﻀﺎﻋــﻒ و ﺑــﺎ ﻫﻤﺮاﻫــﻰ ﻣﺠــﺪد دوﺳــﺘﺎن ،ﻣﻮﺟﺒــﺎت رﺷــﺪ و
ﮔﺴــﺘﺮش ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﺑﻬﺘــﺮ اﯾــﻦ زﺑــﺎن زﯾﺒــﺎ رو ﻓﺮاﻫــﻢ ﺑﯿﺎرﯾــﻢ.
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TEJO
ڕێکخراوەی جیهانیی ئێسپێڕانتۆی الوان

کەسێک بە ناوی ئی .ڤان ڤینیندال – باوز( E. van
 )Veenendaal-Bouwesڕێکخراوەی جیهانیی ئێسپێڕانتۆی
الوانی لە ساڵی  ،1938لە گرۆت ( )Groetی هۆڵەندا بە ناوی
ڕێکخراوەی جیهانیی الوان دامەزراند و لە ساڵی  1952ئەم
ناوەی ئێستای بۆ دانراوە.
ساڵی  ، 1956تێ یۆ  Tejoبوو بە لقی الوانی ڕێکخراوەی
جیهانیی ئێسپێڕانتۆ (  .)UEAساڵی  1971بەشی ماڵی و
بەڕێوەبەرایەتی  tejoبە تەواوەتی لەگەڵ بەشی ماڵی و
بەڕێوەبەرایەتی  ueaتێکەڵ بوو.
ڕێکخراوەی جیهانیی ئێسپێڕانتۆی الوان ،ئەنجومەنێکە بۆ
ئاخێوەرانی الوی ئێسپێڕانتۆزان کە لە  40واڵتی جیهاندا ئەندام
و نوێنەری هەیە .دانیشتنە سەرەکییەکانی لە ڕۆتێردامی
هۆڵەندا بەڕێوە دەچێت.
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 Tejoهەموو ساڵێک کۆنگرەی جیهانی الوان لە شوێنە
جیاوازەکانی جیهان بەڕێوە دەبات .لە چاالکییەکانی دیکەی
ئەم ڕێکخراوەیە ،بەڕێوەبردنی کۆڕ و کۆبوونەوە و ڕاهێنان
بە کۆمەڵێک بابەتی جۆربەجۆرە Tejo .هەروەها گۆڤاری
فەرهەنگی -کۆمەاڵیەتی ( )kontaktoو هەواڵە بەڕۆژەکانی
تێ یۆ ( )TEJO aktualeباڵو دەکاتەوە .یەکێک لە ناسراوترین
پڕۆژەکانی  ،tejoخزمەتگوزاری پاسانپۆرتییە ( pasporta
 )servoکە لە ڕێگەی ماڵپەڕی ئینتێرنێتەوە هەموو ئەو
کەسانەی کە دەیانەوێ ئێسپێڕانتیستەکان لە ماڵەکانی
خۆیان وەکوو میوان وەربگرن یان خۆیان ببن بە میوانی
ماڵی ئێسپێڕانتیستەکان لە سەرانسەری جیهاندا ،پێکەوە
کۆ دەکاتەوە .ئەم ئەنجوومەنە لە فرەزمانی ،مافی مرۆڤ
و بەتایبەت الیەنە زمانییەکەی بەرگری دەکات و هەروەها
یەکێک لە ئەرکەکانی لێک تێگەیشتنی جیهانی لە ڕێگەی
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دەسپێڕاگەیشتنی ئاسان بە پێوەندییە نێونەتەوەییەکانە.

باشترکردنی توانا ڕێکخراوەییەکانی چاالکوانان و
•	
هاندانیان بۆ پەرەپێدانی فەرهەنگ و سوودوەرگرتن لە هێزی
گەنج بۆ پێشبردنی بزووتنەوەی ئێسپێڕانتۆ.

بە پێی ئامار ،ئامانجەکانی  tejoبریتین لەمانە:

ئەم ئەنجومەنە هەروەها کار و چاالکی تریش بەڕێوە دەبات
کە بۆ پارێز لە درێژدادڕی لێرەدا باسیان لێ ناکرێت .هەموو
ئەو کەسانەی کە تەمەنیان خوار  35ساڵە ،دەتوانن ببن بە
ئەندامی ڕێکخراوەی جیهانیی ئێسپێڕانتۆی الوان ( .)Tejo

ئامانجەکان:

پەرەدان بە کەڵکوەرگرتن لە زمانی جیهانیی
•	
ئێسپێڕانتۆ.
•	

یارمەتیدان بۆ پەرەسەندنی فەرهەنگی ئێسپێڕانتۆ.

کارکردن بۆ چارەسەری کێشەی زمان لە پێوەندییە
•	
نێونەتەوەییەکان و ئاسانکردنی پێوەندی جیهانی.
ئاسانترکردنی پێوەندییە مادی و مەعنەوەییەکانی
•	
نێوان مرۆڤەکان بە بێ ڕچاوکردنی جیاوازییە نەتەوەیی،
ئایینی ،ڕەگەزی  ،سیاسی یان زمانییەکان.

سەرچاوە:
www.tejo.org
www.uea.org

یارمەتیدانی بە کۆمەڵی گەنجان بۆ سازکردنی
•	
کۆمەڵگایەکی نێونەتەوەیی ،تەبا و شایانی ڕێز.
پە رە پێد ا نی هە ستی یە کگرتو و یی لە نێوا ن
•	
ئەندامەکانی و هەروەها تێگەیشتن و ڕێزلێنان لە خەڵکانی
تر.
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Pasporta Servo

خزمەتگوزاری پاسانپۆڕتی
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خزمەتگوزاری پاسانپۆڕتی لەو جۆرە خزمەتگوزاریانەیە کە
ئێسپێڕانتۆزانەکانی هەر واڵتێک لە جیهاندا دەتوانن سوودی لێ
وەربگرن .بە وتەیەکی تر هەر کەس زمانی نێونەتەوەیی ئێسپێڕانتۆ
کە زمانێکی ئاسان و مەنتقییە ،فێر ببێت ،دەتوانێت لەم خزمەتانە
کەڵکوەربگرێت .ڕێکخراوەی جیهانیی ئێسپێڕانتۆی الوان ()Tejo
ئەم خزمەتە پێشکەش بە ئێسپێڕانتیستەکانی جیهان دەکات.
لە چوارچێوەی ئەم خزمەتگوزاریەدا کە لە ساڵی  1974دەستی
بە کار کردووە ،ئێستاکە ئێسپێڕانتیستەکانی زیاتر لە  90واڵتی
جیهان ئامادەن بۆ یەک شەو یان ماوەیەکی درێژخایەنتر گەشتیارە
ئێسپێڕانتۆزانەکان لە ماڵەکانی خۆیاندا وەربگرن .شوێنی حەوانەوە
و نوستن بێ بەرانبەر دەبێت ،بەاڵم سەبارەت بە خواردن پێوەندی
بە ڕێککەوتنی نێوان دووالیەن واتە میوان و خاوەن ماڵ هەیە .ئەم
خزمەتگوزارییە بەتایبەت بۆ گەنجان و خوێندکاران باشە ،چونکە
زۆربەی کات ئەوان دەوڵەمەند نین و ناتوانن شوێنی لۆکس و گران
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 36, Vintro 2021

پێشپارێز بکەن .ئەم جۆرە خزمەتگوزارییە دەرفەتێک بۆ کەسەکان
دەڕەخسێنێت بۆ ئەوەی بە کەمترین تێچوو لە ناسینی فەرهەنگ
و دابونەریتی نەتەوە جوراوجۆرەکان و هەروەها بەهێز کردنی
زمانەکەیان و بینینی شوێنە گەشتیارییەکانی جیهان چێژ وەربگرن.
کتێبی  Pasporta Servoکە هەموو ساڵێک باڵو دەبێتەوە پێڕستی
ئەو کەسانە لە خۆ دەگرێت وا خۆبەخشانە لە واڵتانی تر میوان
وەردەگرن .ئەم خانەخوێیانە بارودۆخی تایبەت بۆ میوانەکانیان
دابین دەکەن .هەر ئێسپێڕانتیستێک کە ئەم کتێبە دەکڕێت،
دەتوانێت لە سەفەر بۆ واڵتانی تر بۆ ماوەیەک میوانی ئەو
ئێسپێڕانتیستە خۆبەخشانە بێت کە ناونیشانیان لەو کتێبەدا وەکوو
خانەخوێی هاتووە .ئەو کەسانەی وا پێڕستی خانەخوێکان دەکڕن
یان وەکوو خانەخوێ ناویان لەم پێڕستەدا هاتووە ،دەبنە ئەندامی
 pasporta servoو دەتوانن بە بێ بەرانبەر وەکوو میوان کەڵکی
لێ وەربگرن .هەموو ساڵێک پێڕستی نوێ باڵو دەبێتەوە و ئەو
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پێش چوون بۆ ماڵیان ،لە ڕێگەی نامە،
تەلەفوون یان ئیمەیل ئاگادار بکرێنەوە
و ئەوان واڵمی خۆیان بە ئەرێ یان نەرێ
بدەنەوە .کەم تا زۆر هەموو خانەخوێکان
ژمارەیەک میوان یان ڕۆژانی مانەوەیان
دیاری دەکەن.

پێڕستە تاکوو چاپی داهاتوو متمانەپێکراوە.
ئەو کەسانەی وا خۆبەخشانە وەکوو
خانەخوێ ناوی خۆیان لە کتێبەکەدا تۆمار
کردووە ،بە بێ بەرانبەر کتێبەکە وەردەگرن
و دەبن بە ئەندامی ئەم سرویسە .کەسانی
تر ئەوەی ببن بە ئەندام ،دەبێت ئەم
کتێبە بکڕن .خانەخوێیەکان دەبێت هەموو
ساڵێک ئەندامێتییەکەیان وەکوو خانەخوێی
خۆبەخش پشتڕاست بکەنەوە ،ئەگینا
ناویان لە کتێبەکە دەسڕدرێتەوە .هەروەها
کتێبی  pasporta servoوەکوو داراییەکی
تاکەکەسی وایە و نادرێت بە کەسێکی
تر تەنانەت وەکوو سپاردنیش .بۆ ئەوەی
پێڕستەکە جێی متمانە بێت ،دەبێت ناوی
خاوەن کتێبەکە لە سەر ڕووبەرگەکەی بنووسرێت ( ڕێک بەو
هۆکارەی کە هەر کەسێک دەبێت پاسانپۆڕتی تاکەکەسی خۆی
ببێت و کەسی تر بۆی نییە کەڵکی لێ وەربگرێت).
میوان بوون الی ئێسپێڕانتۆزانەکانی واڵتانی تر زۆر جار بە شێوازی
لۆکس نییە .ڕەنگە ناچار بکرێن لە سەر عەرز بنوون یان کیسە خەو
لەگەڵ خۆتان ببەن .خانەخوێکە بارودۆخی میوانەکە دەسنیشان
دەکات ،بۆ نموونە هەندێک لە خانەخوێکان دەخوازن ماوەیەک
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بەم زانیارییانە دەتوانن هەر لە ئێستاوە
بڕیار بدەن کە بۆ سەفەری داهاتووتان
بەرنامە دابڕێژن .ئەمجارە بە دوای هۆتێلی
هەرزان یان شوێنی حەوانەی ئاستنزم مەبن.
ئێوە دەتوانن سەفەرێکی خۆش و پڕپیتتان
بێت و زۆربەی ئەو نەناسراوانە بناسن و
ئەو جۆرە سەفەرانە ئەزموون بکەن کە
کەمتر کەسێک دەتوانێت ئەزموونی بکات.
ناونیشانی  Pasporta Servoلە ئینتێرنێت:
https://pasportaservo.org/
سەرچاوەکان:
ماڵپەڕی ویکیپێدیا – ماڵپەڕی http://esperanto.blogfa.com/tag/
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ما هو شكل مجتمع
االسبرانتو؟

االســبرانتو ليســت لغــة فقــط  ،بــل هــي أيضً ــا حركــة .مئــات اآلالف
مــن األشــخاص يتعلمــون حاليًــا اإلســبرانتو مــن خــال  Duolingoو
 ، lernu.netوهــم يتعلمــون اللغــة جيـ ًدا  ،لكنهــم ال يعرفــون شــيئًا
عــن الحركــة وراء تلــك اللغــة .كيــف تبــدو هــذه الحركــة؟
يعمــل مجتمــع المتحدثيــن باالســبرانتو بنفــس طريقــة عمــل
المجتمعــات اللغويــة األخــرى .الفــرق هــو أن مجتمــع اإلســبرانتو
ليــس مرتبطًــا بدولــة واحــدة .تــم العثــور علــى مكب ـرات الصــوت
فــي جميــع أنحــاء العالــم.
أســاس كل شــيء هــو األف ـراد الذيــن يتعلمــون اإلســبرانتو ألســباب
مختلفــة  ،لكنهــم عمو ًمــا يهتمــون باللغــات والثقافــات األجنبيــة.

إن وجــود اإلنترنــت ووســائل اإلعــام العالميــة األخــرى لــم يغيــر
الطبيعــة البشــرية .نظــ ًرا ألن النــاس يحبــون االلتقــاء بأشــخاص
لديهــم اهتمامــات مماثلــة  ،يتــم تشــكيل نــوادي االســبرانتو المحلية
فــي العديــد مــن المــدن حــول العالــم .بعــد الــدورة التدريبيــة عبــر
اإلنترنــت  ،يقــوم الطــاب عبــر اإلنترنــت بالبحــث عــن األنديــة
المحليــة وتنظيمهــا فــي مدينتهــم .يريــدون التحــدث باإلســبرانتو مع
األحيــاء  ،وليــس فقــط مــع أجهــزة الكمبيوتــر الخاصــة بهــم.
المســتوى التالــي هــو المنظمــات الوطنيــة .هنــاك أكثــر مــن 100
جمعيــة وطنيــة حــول العالــم تنظــم االجتماعــات والمؤتمــرات
الوطنيــة واالجتماعــات المماثلــة وتنشــر المجــات وتــوزع الكتــب
باالســبرانتو .تتمثــل المهمــة الرئيســية للجمعيــات الوطنيــة فــي
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اإلبــاغ عــن اإلســبرانتو بلغتهــم األم.

المتحدثــون باالســبرانتو لديهــم منظمــات دوليــة .أكبر وأهــم جمعية
االســبرانتو العالميــة .توحــد  UEAجميــع الجمعيــات الوطنيــة
وتقــوم بالعديــد مــن األشــياء األخــرى :فهــي تمثــل اإلسبرانتســت في
األمــم المتحــدة ( )UNواليونســكو  ،وتنشــر مجلــة وكتبًــا  ،وتــوزع
جميــع الكتــب المنشــورة باإلســبرانتو  ،وتنظــم مؤتم ـرات عالميــة.
كمــا تعمــل علــى نشــر االســبرانتو فــي جميــع القــارات ونشــر قيــم
التفاهــم المتبــادل والســام واالحت ـرام للشــعوب كبيرهــا وصغيرهــا
والتــي ربطهــا مبتكــر االســبرانتو الزارو لودوفيكــو زامنهــوف منــذ
البدايــة.
هــذا الهيــكل لحركــة اإلســبرانتو موجــود منذ أوائــل القرن العشــرين.
لــم تغيــر وســائل االتصــال الحديثــة فــي العالــم الحالــي هــذا الهيكل
 ،ولكنهــا ســاعدته علــى العمــل بســهولة أكبر.
أنــت نفســك  ،كمتحــدث فــردي باإلســبرانتو  ،هــي الجــزء األكثــر
قيمــة فــي المجتمــع بأكملــه  ،وتعاونــك مــع المتحدثيــن اآلخريــن
فــي مــكان إقامتــك وفــي بلــدك لــه نفــس القيمــة لذلــك  ،اتصــل
بالمنظمــات مــن حولــك وتعــاون مــع المتحدثيــن اآلخريــن
باالســبرانتو .ال توجــد قواعــد حــول مــا عليــك القيــام بــه ؛ لديــك
الحــق فــي العمــل بحريــة تامــة مــن اختيــارك .كلنــا متطوعــون.
ريناتو كورسيتي
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ستقرأ في هذا
الموقع غال ًبا عن
 .UEAإذا كنت ال تعرف
بالفعل  ،فال شك في أنك
تتساءل  ،ما هي  UEAالتي يتم
الحديث عنها كثي ًرا؟
اسمها الكامل
هو Universala
 ، Esperanto-Asocioوهي
أهم وأكبر جمعية إسبرانتو
في جميع أنحاء العالم  ،تأسست
عام  .1908من المهم أن يكون لحركة
اإلسبرانتو جمعية مركزية يمكنها
تمثيل اللغة والحركة مثل جميع
المنظمات الدولية مثل األمم
المتحدة واليونسكو.

ما هو
UEA؟

تنشر جامعة
إيست أنجليا المجلة
الشهرية اسبرانتو ومجلة
الشباب كونتاكتو .وهي
تحتفظ بموقع esperanto.net
متعدد اللغات وموقعها الخاص ،
باإلضافة إلى موقع uea.facila
الجديد بالطبع.

لدى
A
E
 70 02دولة Uج
م
ع
ي
ا
(الم .1تنظم كوأعضاء فرتد وطن
ي
ة
ف
ت ملكة ا ل عام يين ف ي
جمع لل لمتحد مؤتم ًرا ي
مختتقام المملمتحدثينةب)  ،وهو أعكالم ًيا
ال لف كل كة المت االسبرانت بر
و متحدة ا عام .أق حدة في و.
في عام  9ألولى في يمت الم بلد
ب المتحدة ر 201ستك عام 905ملكة
فنلندا م قم  104ون المم ، 1
ن  20إلى في الهت لكة
 27يو ي
ليو.

يتم رعاية األعضاء األصغر س ًنا
في ( UEAحتى سن  35عا ًما)
من قبل TEJO (Tutmonda
Esperantista Junulara
 .)Organizoاقرأ المزيد عن
 UEAفي قسم Current about
 UEAوعن  TEJOعلى موقعها
اإللكتروني.

ستيفان ماكجيل
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TEJO
هــل عمــرك أقــل مــن  35ســنة؟ إذا كان األمر كذلــك  ،فنحــن ندعوك
لتصبــح عضـ ًوا فــي  !TEJOلكــن ما هــو TEJO؟

هــذان المنشــوران إلــى توحيــد المتحدثيــن الشــباب باللغــة وإثـراء
معرفتهــم بالعالــم والمجتمــع بشــكل عــام.

ربمــا تكــون قــد ســمعت بهــذا االســم بالفعــل إذا كنــت قــد شــاركت
فــي اجتماعــات االســبرانتو حيــث تــم تنظيــم أحــداث خاصــة
للشــباب .اســمها الكامــل هــو Tutmonda Esperantista Junulara
 ، Organizoوأعضائهــا مــن الشــباب المتحدثيــن باالســبرانتو.

لدى  TEJOأعضاء فرديون وقسم وطني

تنظــم  TEJOمؤتمــر الشــباب الدولــي ( )IJKكل عــام فــي مــكان
مختلــف فــي العالــم .حــدث  IJKاألخيــر قبــل الوبــاء فــي ســلوفاكيا
فــي عــام  ، 2019وفــي عــام  2020تــم اســتبداله بتجمــع افتراضــي.
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،تنظــم  TEJOأحداثًــا أخــرى ألعضائهــا  ،مثــل
النــدوات والتدريــب حــول مواضيــع مختلفــة.
يتلقــى جميــع أعضــاء  TEJOالمجلــة االجتماعيــة والثقافيــة
 .Kontaktoتنشــر  TEJOأيضً ــا النشــرة اإلخباريــة عبــر اإلنترنــت
 ، TEJO Aktualeوالتــي يمكــن للجميــع قراءتهــا مجانًــا .يهــدف
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 Sفــي حوالــي  40دولــة .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،فهــو قســم الشــباب
التابــع لجمعيــة اإلســبرانتو العالميــة .تأسســت عــام  ، 1938ويقــع
مقرهــا الرئيســي فــي روتــردام بهولنــدا .لمزيــد مــن المعلومــات ،
قــم بزيــارة موقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت.
إذا كنــت ترغــب فــي االنضمــام إلــى  ، TEJOيمكنــك االنضمــام مــن
خــال منظمــة شــبابية  Esperantoفــي بلــدك أو مباشــرة مــن خالل
 TEJOنفســها .إذا كان عمــرك أكثــر مــن  35عا ًمــا  ،فيمكنــك دعــم
أنشــطتها وتلقــي منشــوراتها بصفتــك راعيًــا لـــ TEJO (https://uea.
)org/alighoj/alighilo
كارينا أوليفيرا
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بازی کنید ،کسب دانش نمایید ،جایزه بگیرید.
نســخه جدیــد بــازی «ریســک» بــه تازگــی در ســایت  edukado.netدر دســترس عالقهمنــدان بــه ایــن
بــازی قــرار گرفتــه اســت و میتوانــد عــاوه بــر ســرگرمنمودن شــما ،بــه میــزان دانســتههایتان دربــاره
زبــان ،فرهنــگ و جنبــش اســپرانتو بیافزایــد.
قواعــد ایــن بــازی بســیار ســاده هســتند .روزانــه یــک مرتبــه میتوانیــد بــا مراجعــه بــه صفحه «ریســک»
شــانس خودتــان را بــرای کســب امتیــاز امتحــان کنیــد .هــر روز ســه ســوال از یکــی از دســتههای
انتخابــی «زبــان ،فرهنــگ ،جنبــش» مرتبــط بــا اســپرانتو بــه شــما داده میشــود .بــا پاســخ شــما
بــه اولیــن ســوال بســته بــه غلــط یــا درســت بــودن پاســخ ،صفــر یــا یــک امتیــاز دریافــت میکنیــد.
ســپس از شــما ســوال میشــود کــه «آیــا تمایــل بــه ادامــه بــازی داریــد؟» در صــورت پاســخ منفــی،
از بــازی خــارج و در صــورت ابــراز تمایــل ،ســوال دوم بــه نمایــش در میآیــد .حتــی در صورتــی کــه
جــواب ســوال اول شــما اشــتباده بــوده باشــد ،میتوانیــد بــازی را بــا ســوال دوم ادامــه دهیــد ،امــا اگــر
جــواب ســوال دوم را هــم اشــتباه داده باشــید ،دیگــر اجــازه ادامــه بــازی را نداریــد .بــرای دریافــت ســوال
ســوم بایســتی حداقــل یــک امتیــاز داشــته باشــید ،یعنــی حداقــل یکــی از دو ســوال نخســت را پاســخ
درســت داده باشــید .بعــد از ســوال دوم و بــا داشــتن حداقــل یــک امتیــاز ،میتوانیــد بــرای دریافــت
ســومین ســوال ریســک کنیــد .چنانچــه بــازی را بعــد از ســوال دوم متوقــف نماییــد امتیــاز کســب
شــده شــما برایتــان منظــور خواهــد شــد .امــا چنانچــه مایــل بــه ادامــه بــازی و دریافــت ســوال ســوم باشــید ،ایــن ریســک را میپذیریــد کــه
در صــورت پاســخ نادرســت امتیــاز حاصلــه آن روز خــود را از دســت خواهیــد داد و در صــورت پاســخ صحیــح امتیــاز شــما دو برابــر خواهــد شــد.
توجــه داشــته باشــید کــه بــرای پاســخ بــه هــر ســوال محدودیــت زمانــی نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت .پاســخ صحیــح ســواالتی کــه به اشــتباه
پاســخ دادهایــد نیــز بــه ایمیلتــان ارســال میشــود تــا بــه داســتههای خودتــان اضافــه نماییــد.
بــه دارنــده باالتریــن امتیــاز در هــر مــاه جایــزهای بــه انتخــاب شــخص برنــده از لیســت جوایــز در نظــر گرفتــه شــده اهــدا میشــود .بهتریــن
بازیکــن ســال نیــز جایــزهی ویــژهای دریافــت خواهــد کــرد.
برای این بازی بایستی در سایت ثبتنام نموده و با نام کاربری و رمز عبور خودتان وارد شوید.
برای توضیحات کامل درباره این بازی و انجام آن به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://edukado.net/ludoj/risko

Reago de anonima leganto pri la pasinta numero
!Tre interesa revuo kun multe da diverseco enhavo-vidpunkte
Mi tre interesiĝis pri la vivo de Marjam Mirzaĥani.
Mi ŝatis ankaŭ la oftan uzon de rakontetoj por priskribi
ideojn, estas tre originala laŭ mi (eble kultura irana trajto?).
Pri la blato-teorio, estas interese. Mi komprenas la principon
sed mi persone konsideras ege danĝere fortranĉi sin de siaj
emocioj fronte al iuj situacioj.
Ekzemple, foje vi devas lasi paroli vian spontanean simpation
por helpi aliulojn aŭ ne akcepti maletikajn situaciojn. Kaj foje,
raciaj argumentoj estas nur maniero pravigi neakcepteblajn
situaciojn. Pensu je Eichmann ekzemple, aŭ la oficialaj
teorioj de iuj diktatoroj.
Laŭ mi, emocioj ne devas teni sole la stirilon kompreneble
sed oni devus aŭskulti ankaŭ ilin. Ili estas tio kio igas nin
ankaŭ karakterhavaj homoj.
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