
 

      Somero 2013            

1 

 

 1392تابستان    

 

تنوع زبانـي، 
معضل اتحاديه 

 اروپا

اسپرانتـو در 
 بار سفر كوله

 )روز 79دور دنيا در (

چه بايد كرد؟ 
ها و  داشته
 ها نداشته

  92، تابستان 6ي فارسي و اسپرانتو ـ دوره دوم، شماره  نامه فرهنگي دو زبانه فصل



 

  Somero 2013     

2 

 

 1392تابستان    

 به نام خداوند جان و خرد 
 
 
 
 و اسپرانتو يفارس  ي ي دو زبانهفرهنگـ پژوهشي  ي هنام فصل  

 1392تابستان 6دوره دوم شماره 
 ISSN 1728-6174: المللي شماره استاندارد بين

 1381پاييز : تاريخ انتشار نخستين شماره
 

نقل مطالب مجله با ذكر منبع و ماخذ جايز است و از استـفـاده    
اي را كه  از نشريه PDFشود يك نسخـه  كنندگان درخواست مي

در آن مطلبـي به نقل از اين مجله درج شـده است به نشـانـي     
 .مجله ارسال كننداينترنتي 

 
 

 .باشد ي نويسندگان آن مي مسئوليت مطالب مندرج در اين مجله برعهده 
 
  

  
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
  

 :ي اين شماره همكاران تحريريه
 رازمهر پرتو

 حمزه شفيعي
 كيهان صيادپور
 سيمين عمراني

Renato Corsetti 
Davide Zingone 

 
  
  

 
 سبزانديشان: يگرافيك وحروفچين

 
 
 :ها نشاني 

                    www.espero.ir: نترنتييپايگاه ا
 info@espero.ir :پست الكترونيك

 
 

24 

الملك نقـاش مشـهـور       اثري از كمال:  روي جلد بخش فارسي
 ايراني

طرحي به مناسبت وزش نسيم اميد و :  روي جلد بخش اسپرانتو
اعتدال در كشور و نيز جشن صعود تيم ملي فوتبال بـه جـام       

 جهاني سال آينده در برزيل

 سخني با خوانندگان
 ها ها و نداشته چه بايد كرد، داشته

 ! دوستان گرامي
دقيقا بيست سال قبل بود كه از طريق خبري كه در مجله اسپرانتو چاپ شده بود،                 

از آن زمان همواره سعي و تالش آن گروه با              .  آشنا شدم   IREJOبا هسته اوليه     
محوريت آقاي ترابي دستيابي به امكانات و مجوزهاي الزم براي شناساندن زبان                 

ها   در نتيجه همين تالش   .  اسپرانتو و جلب مخاطبان و فعاالن در اين زمينه بوده است           
عنوان نماينده سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان و          به“  جوان ـ   اسپرانتو”بود كه گروه    

هاي آموزشي و سمينارهاي متعدد       پس از آن موسسه سبزانديشان تاسيس گرديد، دوره       
عنوان دفتر موسسه     در فرهنگسراها و مراكز آموزشي تشكيل گرديد، مكاني ثابت به           

تدارك ديده شد، انجمن اسپرانتوي ايران از طرف سازمان جهاني اسپرانتو به رسميت              
هاي متعدد ديگري شكل       شناخته شد، مجله پيام سبزانديشان منتشر شد و فعاليت           

عنوان يكي از كشورهاي فعال در گسترش و پيشبرد اسپرانتو             گرفت تا امروز ايران به    
توان گفت كه در منطقه خاورميانه، ايران مقام            در واقع مي  .  در منطقه شناخته شود    

 . هاي اسپرانتويي دارد نخست را در تعداد اسپرانتودانان و فعاليت
اما براي من سوالي مطرح است كه جستجوي پاسخ آن نياز به همياري و كمك                  

هاي اسپرانتو در      كه چرا همواره فعاليت      اين.  همه شما خوانندگان اين مطلب دارد       
كشورمان حول محور چند نفر فعال معدود مطرح است و چرا اسپرانتودانان ايراني توان              

گيرند تا يك جنبش پايدار و مداوم فارغ          دار به كار نمي     و تالش خود را متمركز و جهت      
 از افراد شكل بگيرد؟ 

دانند   ها و عملكرد انجمن قرار دارند مي        همه كساني كه كمابيش در جريان فعاليت       
چه تالش وسيعي صورت گرفت و اين گروه تا چه حد             IREJOكه براي تشكيل گروه     

در پيشبرد اهداف خود در آن زمان موفق بود، اما چه سود كه با خروج گروه اوليه                      
دانيد كه براي ثبت       از موجوديت افتاد، و نيز مي         IREJOدهنده آن، عمال       تشكيل

هايي   موسسه سبزانديشان و نيز دريافت مجوز نشر مجله پيام سبزانديشان چه تالش             
ها پاسداشت الزم     ها، از آن    صورت گرفت، اما متاسفانه پس از كسب اين موفقيت           

 . عمل نيامد و پس از مدتي عمال اين دستاوردهاي بزرگ به كناري نهاده شدند به
آنچه امروز شاهد آن هستيم ادامه روند فوق در مورد موجوديت انجمن اسپرانتوي              

رفته از    بينند كه با جدا شدن تني چند از فعاالن قديمي، رفته             ايران است و همگان مي    
رود كه اين آخرين بارقه هاي اميد كه           ها كاسته شده و مي      ها و فعاليت    ميزان تالش 

 . تنها در چند نفر خالصه شده است نيز به خاموشي گرايد
هاي خود را     روي سخن اين نوشتار با همه كساني است كه در اسپرانتو آرمان                

هاي جامعه بزرگ بشري      آل  كنند و آن را راهـي براي رسيدن به ايده            جستجـو مـي 
داوري، اسپرانتو را ابزاري براي        دور از هرگونه تعصب و پيش        كساني كه به  .  دانند  مي

اين افراد  .  دانند  تفاهم بشري و نيل به صلح جهاني و دموكراسي در عرصه زبان مي              
تري در عرصه      هستند كه بايستي از خود بپرسند كه چرا با قدرت و توان بيش                   

يابند و چرا كمك خود را براي پيشبرد كاربرد           هاي اسپرانتو در ايران حضور نمي       فعاليت
 . نمايند اين زبان  دريغ مي

جا كه ممكن است      مان گرد آمده و تا آن       بياييم همگي حول محور آرمان مشترك      
در شناساندن زبان اسپرانتو و جلب نيروهاي جديد براي فعاليت در اين عرصه تالش                

هاست با اسپرانتو آشنايي پيدا كرده و از مواهب آشنايي            همه ما، كساني كه سال    .  كنيم
المللي به عينه شاهد      ايم و موثر بودن آن را در ارتباطات بين          هايي برده   با اين زبان بهره   

ايم وظيفه داريم تا در جهت اداي دين خود به جامعه بشري در راه شناساندن و                     بوده
 . هاي بعدي تالش نماييم پيشبرد اين زبان و سپردن آن به نسل

اي امكان فعاليت را فراهم       عرصه وسيع اسپرانتو براي همياري شما در هر زمينه          
توانيد در اين عرصه جايگاه مناسبي يافته         سازد، پس مطمئن باشيد كه شما نيز مي         مي

چشم به راه حضور فعال همگان      .  و نام خود را در تاريخ اسپرانتوي ايران ماندگار سازيد         
 .هستيم تا خداي ناكرده اين شمع به خاموشي نگرايد

 حمزه شفيعي
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 سخني با خوانندگان
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 خبرهاي كوتاه از جهان اسپرانتو،
                    

 
 روز، قسمت هشتم،  79دور دنيا در : ي حقيقي ادامه سفرنامه

 سيمين عمراني: بازگردان                
 

 ،هاي يادبود اسپرانتو در يادنما و پيكره
 رازمهر پرتو: بازگردان                
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 تنوع زباني، معضل اتحاديه اروپا
طبق ضوابط اتحاديه تمام اسناد و      .  رسيد  24هاي اتحاديه اروپا رقم اين فهرست به           با پيوستن زبان كروات به ليست زبان       

ها رايگان نبوده و ساليانه يك و نيم ميليارد دالر             اين ترجمه .  هاي موجود در فهرست ترجمه شود       ي زبان   مدارك بايد به همه   
كه بايد يك زبان مشترك وجود داشته باشد شكل             اعتراض بسياري از كشورهاي عضو بر اين موضوع و اين           .  برد  هزينه مي 

باشد، زبان انگليسي را       نماينده انگلستان كه خود از منتقدين اين مساله مي          .  پررنگي از يك معضل را به خود گرفته است          
در شرايط و وضعيت بد      .  كنند  شـدت مخالفت مي    داند اما كشورهاي آلمان و فرانسه زير بار نرفته و به               پيشنهاد خوبي مي  

 .      رساند هايي به روند و كاركرد اتحاديه آسيب مي اقتصادي اروپا چنين هزينه
92خرداد  8چهارشنبه : راديو پيام   

فرانسه ميزبان يكصدمين كنگره جهاني        
 اسپرانتو

در شمال كشور فرانسه ميزبان     )  Lille(شهر ليل    
 2015يكصدمين كنگره جهاني اسپرانتو در سال           

فرانسه يكي از كانديداهاي اصلي براي       .  خواهد بود 
 . برگزاري اين كنگره مهم و تاريخي بود

اي است كه شهر بولوني        شهر ليل مركز منطقه     
سورمر، محل برگزاري نخستين كنگره جهاني            

مند   بسياري عالقه .  اسپرانتو نيز در آن واقع شده است      
بودند كه كنگره صدم نيز در همين شهر بولوني              
سورمر برگزار شود اما امكانات و شرايط الزم براي           
برگزاري چنين كنگره بزرگ و متنوعي در اين شهر          

البته در طول مدت زمان برگزاري كنگره       .  وجود ندارد 
اي به بولوني سورمر        صــدم، گــردش يك روزه     

 .بيني شده است پيش
هاي جهاني اسپرانتــو يكي از                  كنگره 

. هاي ساالنه در جهان است         ترين كنگره   باقدمت
برگزار شد و از      1905هرچند اولين كنگره در سال       

اي   ساله  110فاصله زماني     2015آن زمان تا سال      
وجود دارد، اما كنگره شهر ليل عنوان يكصدمين            
كنگره را بر خود دارد زيرا چند سالي در حين                 

هاي جهاني اول و دوم، برگزاري كنگره                جنگ
صدمين سالگرد برگزاري اولين كنگره      .  متوقف شد 

در شهر ويلنيوس مركز          2005جهاني در سال       
 .ليتووي جشن گرفته شد

رئيس )  Mark Fettes(مارك فتس    
 جديد سازمان جهاني اسپرانتو

در اولين نشست كميته كنگره جهاني             
تيرماه، پروفسور مارك     29اسپرانتو در روز شنبه     

فتس كانادايي به عنوان رئيس جديد سازمان          
فتس جانشين   .  جهاني اسپرانتو برگزيده شد      

شود   مي)  Probal Daŝgupta(پروبال داشگوپتا   
تاكنون   2007كه در دو دوره قبلي از سال             

رياست سازمان جهاني اسپرانتو را برعهده داشته       
 .است
در اين نشست همچنين اعضاي جديد             

عضو افتخاري جديد      3كميته مركزي و نيز       
اطالعات كامل در خصوص       .  انتخاب شدند  

نشست مذكور و اسامي اعضاي جديد در              
صفحات داخلي صفحات اينترنتي سازمان           

 www.uea.orgجهاني اسپرانتو به آدرس       
 .به زبان اسپرانتو قابل مشاهده است

 خبرهاي كوتاه از جهان اسپرانتو

http://www.uea.org�
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 ها در مرز راهزن
 روز دوازدهم

امروز ما بايد ايران را ترك كنيم و      
احساس تاسفي با ما همراه شده اسـت  
كه فرصت چقدر براي ديـدار از ايـن          

 . آور كوتاه بود سرزمين اعجاب
دم در هتل محمدعلي با دوربين و     

ميكروفن و يك سيستم كامل ضبـط،    
اين محمدعلي عـجـب     .  منتظر ماست

كاري است منتظر شده تا     آدم مالحظه
ما از در اتاق بياييم بيرون و نخواستـه    

خواهد   او مي !  توي اتاق مزاحم ما شود 
اي   با ما براي تلويزيون ايران مصاحبـه 
هاي   را ترتيب دهد كه نه تنها از شبكه

زيوني سراسـر كشـور بـلـكـه در           يتلو

حـدود  .  سرتاسر دنيا پخش خواهد شد   
ها و مصاحبه او طـول   دقيقه سوال ١5
كشد و ما از طريق تلويزيون با كل   مي

كنيـم، سـوار تـاكسـي         ايران وداع مي 
بهتر .  دهيم  شويم و دست تكان مي مي

 . از اين امكان ندارد
در مرز تركمنستان شيرين و مـراد     

شان را در     زن و شوهري كه تعطيالت 
. كـنـيـم     ايران گذرانده بودند پيدا مـي   

گويند اين مرز منطقه خطـرنـاكـي      مي
كس نبايد اطـمـيـنـان        است و به هيچ

زنند،   ها به انگليسي حرف نمي آن.  كرد
نامـه بـا      ما يك لغت.  فقط زبان روسي

خودمان داريم، آن را از كيف دسـتـي      
آوريم و به خودمـان جـرأت      بيرون مي

دهيم كه به زبان تـولسـتـوي يـه           مي
براي رسيدن بـه   .  چيزهايي بلغور كنيم

آبـاد بـه      ها قطار تركمـن   ازبكستان آن
هـا    آن.  كـنـنـد     سمرقند را توصيه مـي 

چـهـارتـايـي     .  چيز هستند   مراقب همه 
توانيم سوار تاكسي شـده و راهـي         مي

جا بايد سوار     از آن.  شويم ها  دهكده آن
دفتـر كـارگـزاري امـور       .  قطار بشويم 

گمرگي از مـا انـعـام و پـول چـايـي             

خواهد ولي مراد برايشان توضـيـح       مي
دهد كه ما از دوستان او هستيـم و     مي

به اين مهربانـي    .  كند قضيه را حل مي
 .بيش از اندازه اصال اعتماد نداريم

انجام امور گمركـي بـا حـركـتـي         
رود و    وار به كندي پـيـش مـي     حلزون

كه از شر گرسنگي صبح اول    براي اين
هايـي را    صبح خالص شويم نان باگت
هايمـان    كه از روماني هنوز توي ساك 

يه يارويـي كـه     .  خوريم باقي مانده مي
ي ترسناكي دارد كـمـي از ايـن          قيافه
كند ولي خوشش     ها را مزه مزه مي نان
اي يـك     او رفت و از مـغـازه       .  آيد نمي

: كـرده خـريـد      زميني سرخ  ظرف سيب
از قسـمـت    !  س  مسلما خيلي خوشمزه  
گـــذريم و منتظر  كنترل پاسپورت مي

طـرف مـرز      وسيله هستيم تـا بـه آن       
شخصـي كـارد بـه دسـت بـا           .  برويم
سانتي به مــا نزديــك      14اي  تيغــه

هـاي   زند و دندان لبخندي مي.  شود مي
طاليش نور خورشـــيد را منـعـكـس     

كند   با ترشرويي به ما نگاه مي .  كند مي
و كلـمـاتــــي از دهـانـش بـيـرون              

 :ريـزد مي

 مصاحبه تلويزيون ايران با ما
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ـ هان، چيه؟ دالر، دالرهايتـان را        
 !بديد به من

كنيم و به نظـر     ما به مراد نگاه مي  
وضـع  .  رسد كه او ترسيده بـاشـد      نمي

مردك زير خنده   .  يك كم بغرنج است 
! هــا هــا هــا   “ :  زنــد  مــي

و مـا   .   ” ! شوخـي كـردم   
ــ اوه، چـه     :  توي دلمان 

كـنـي     بامزه شوخي مـي   
پيرزن ازبكي فـرش    !  آدم

و پشتي را كه در اصل از   
ايران خريده دارد از يـك   
كاميون پربار، تـخـلـيـه        

كند و بايد توي گاري    مي
بگذارد و براي كنتـرل و       
انتقال نزد ماموران ببرد و  
ــاس را در        ــن ــاره اج دوب
كاميوني بـار بـزنـد كـه         

ي حـركـت بـه آن        اجازه
 .سوي مرز را دارد

شك بـقـيـه نـيـز        بي 
او .  كننـد   همين كار را مي 

زني چاق و بسيار صـبـور    
رسـد و تـقـوا        نظر مـي  به

چيزي است كه او بـه آن   
 .احتياج خواهد داشت

با گاري موتوري خرابي تا دم مـرز    
آخرين كـنـتـرل     .  رويم تركمنستان مي
ماموري كامال خسته و   :  ماموران ايران

ملول از اتـاقـك مـخـصـوص خـود            
. شـود   سختي و كنـدي خـارج مـي          به

نكـرده   بلندقامت، برنزه، با موهاي شانه
و چشماني بادامي كه ويژه ملت پارس  

هـا زيـبـايـي خـاصـي           است و به آن   
رنگ اما   او يك بلوز سبز كم.  بخشد مي

دمـپـايـي    .  بدون دكمـه بـر تـن دارد        
هاي مشـكـي     نارنجي روشن و جوراب

هـايـش     نكردن ناخن  خاطر كوتاه كه به

اند و شلـواري كـه دارد از         سوراخ شده
هـايـش دارد      افـتـد و نـخ       پايش مـي  

شكافد و از زيـر آن زيـرشـلـواري         مي
! اوه چـه ابـهـتـي      .  گلدارش پيداسـت  

تصوير او در مـقـايسـه بـا سـربـازان            
يونيفورم پوشيده مرتب و با ديسيپليـن   

 . كننده است طرف شوكه تركمني در آن
در مرز تركمنستان مراد و شيريـن     

دهند و بي  هايشان را نشان مي گذرنامه
اما به مـا    .  كنند    هيچ مشكلي عبور مي

مـان كـامـل       گيرند ـ مـدارك  ايراد مي
نيست ـ چون آخه توريست هستيـم و   

توانند   خاطر نداشتن مدارك الزم مي  به
شان را با گرفـتـن از مـا          حقوق يكماه
كنـد و     مراد از ما دفاع مي.  رديف كنند

دارد كـه مـا       با قاطعيت اظـهـار مـي       

باز چندين و چـنـد    .  دوستان او هستيم
زننـد    هاي ما را ورق مي دفعه پاسپورت

آيد و ما   كنند، يكي ديگر مي و نگاه مي
كه جنايتكـار     گرداند و مثل اين را برمي

هستيم و البته منـتـظـر        
برگ سبـزي بـا چـهـره       
ليـنـكـلـن بـر روي آن          
هستند كه از زير گذرنامه 

هـا لـيـز       به سـمـت آن    
ما هيچ واكنشـي    .  بخورد

دهيـم و ايـن       نشان نمي
قضيه به همراه انبـوهـي   
از راننـدگـان ايـرانـي و         

ساعـت طـول      3تركمن 
سـاخـتـمـانـي      .  كشد  مي

هايـش    كثيف، كه پنجره  
شيـشـه نـدارد ولـي در         

ها مگـس     عوض ميليون 
تا كـارمـنـد     20مزاحم و 

ــا       ــهـ ــنـ ــه تـ دارد كـ
 . هاست ِ آدم .....كارشان 

  
تمام ابزار و وسـايـل      

شيرين و مراد را كنتـرل    
كننـد حـتـي داخـل         مي

هاي آرايشـي   هاي نوشابه و كرم بطري
ناگهان شيرين و مـراد را     . گردند را مي

برند و چند تا مامـور   به داخل اتاقي مي
ايستند و به آلبوم عكس   هم بيرون مي

. خـنـدنـد     كنـنـد و مـي      ها نگاه مي آن
ها مجاني به خودشـان ادكـلـن          پليس
هـاي    بقيه پشتـي و كـوسـن      .  زنند مي

كننـد و    اي را تكه پاره مي دختر بيچاره
بسياري از چيزهايـي را كـه خـريـده           

ايـم و     ما منتظـر ايسـتـاده     .  شكنند مي
مـا  ”  دوسـتـان  “ .  دانيم واسه چـي    نمي

. آينـد   شيرين و مراد از اتاق بيرون نمي

 هاي طال دندان
هـاي    در تركمنستان و ازبكستان مردم عادت دارند دنـدان 

افراد كـهـنـسـال مـوقـع         .  طاليشان را به نمايش بگذارند   
كنند، البته بايد گـفـت كـه       ها استفاده مي غذاخوردن از آن

هاي سالم خود روكـش       ها روي دندان جوان.  كنند تقلب مي
 .تزييني از طال دارند
كنند و البـتـه      هاي رديف باال را طال مي معموال تمام دندان

دختـران  .  غير از طال، مواد ديگري هم هست مثل آب طال 
اگر در معرض نور آفتاب باشند و لبخـنـد بـزنـنـد بـرق          

جـوري    كـنـد و ايـن       هايشان چشم آدم را كور مـي       دندان
پسـران جـوان دنـدان      .  گذارند شان را به نمايش مي زيبائي

خواهند قدرت و مردانگي خود     تري دارند و مي طالي بيش
 .تر نشان داده به رخ بكشند را بيش

جا به معني     دندان طال در غرب از مد افتاده است، اما اين          
ها پول خود     متاسفانه، آن .  ثروت و توانمندي اجتماعي است    

خواهند   كنند كه غيرضروري است و مي       را خرج چيزي مي   
قدر   كه بعدا آن    توانايي خود را به اثبات برسانند، در حالي        

شان را تامين     پول ندارند كه خوراك و پوشاك فرزندان        
 .كنند
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باالخره .  رسد نظر مي اوضاع كمي بد به
ــي       ــر م ــه س ــار ب ــظ ــت ــا     ان ــد؛ م رس

شيرين از اتاق خـارج    .  ايم شانس خوش
شود و بعد از مدتي   مي

ــرون       ــي ــراد ب ــم م ه
مـراد اصـرار    .  آيـد   مي

دارد كه بگويد بعضـي   
ــراد      ــش اي ــدارك از م
داشته، ولي بوي گنـد     
قاچاق و مواد مخدر و      

هـاي او     رشوه از حرف
تــر بــه مشــام     بــيــش

شنيده بوديـم  .  رسد مي
كــه در مــرز ايــران و      
تركمنستان بانـدهـاي    
قاچاق مستقر هستنـد    

دانستيم كـه     ولي نمي 
 . پوشند يونيفورم مي

چهـارتـايـي يـك       
كيلومتر پياده تـا خـط    
كمربندي مرز پـيـش     

مراد با چندتا   .  رويم مي
ــر     ــاكســي ب ــرت ــوف ش

. زند  سرقيمت چانه مي 
ها بـه يـك      ظاهرا اين

باند مافيايـي تـعـلـق       
تـوانـنـد      دارند و تا مي 

ماشيـن را     هاي بي  آدم
شيريـن از   .  چالنند  مي

. كند  خستگي غش مي 
تمـام طـول شـب را        

كه در پول   خاطر اين به
جويي كرده  هتل صرفه

باشند نخوابيده اسـت و حـاال ديـگـر          
ماموري به سراغ   .  تواند تاب بياورد نمي

االن .  گـردانـد   آيد و او را برمي مراد مي
ساعت است كه منتظر او هستيـم و    2

اين انتظار در زير نگاه صدها نفـر كـه     
انـد راحـت      جا روي صخره نشستـه   آن

دانيم كه چـه قصـدي     نيست و ما نمي

دير وقت است و مـيـان نـگـاه          . دارند
. ايـم   زده اين جماعت محصور شده    زل

رسد، مطـمـئـن بـه نـظـر          تاكسي مي
به .  دربست براي رفتن به شهر .  آيد مي

مـان را عـوض       رسيم و پـول   شهر مي
دهيم ولي فقـط     دالر مي 30كنيم،  مي

حـاال  .  گردانند  تا به ما برمي  10معادل 
بايد چند وقتي تـقـال   
كنيم و دسـت و پـا        
بزنيم تا اين كسـري     
. را جــبــران كــنــيــم   

ــال      ــام ــي ك ــن ــاام ن
در .  محسـوس اسـت   

تاكسي ديگـري كـه     
اش جــوانــي    رانــنــده

ريـخـت بـا يـك         بي
ــدان  هــاي   رديــف دن

طال  ـ طـبـق رسـم     
ـ اسـت     اين سرزمين

 .شويم سوار مي
ــاه     ــن احســاس گ

آيـا  :  دهد  زجرمان مي 
مراد مشكل داشـت،     
چون او از مـا دفـاع        

كرد؟ در حقيـقـت    مي
او بود، كه نگـذاشـت   
دم مرز ما چنـد دالر     

شايد .  از دست ندهيم 
هـا بـه او       چي  گمرك

اند كه چرا  ايراد گرفته
شان نرسيده   زيرميزي

و او باعث ايـن كـار        
هـا    طفلكي.  شده بود 

دانند، كه ما اهل    نمي
كاتالونيـا هسـتـيـم،      
درست مثل خسيـس   

مـان    اثر مولير مشـت 
خواستيـم رشـوه      بسته است، و اگر مي
با مـراد و    .  مرديم  دهيم قبل از آن مي  

هايـمـان را رد و بـدل           شيرين آدرس 
وقت اصل ماجرا     نكرديم، بنابراين هيچ

 تراژدي درياچه آرال
اين .  ازبكستان ميان دو رودخانه بزرگ آمودريا و سيردريا واقع است          

چنين محصول پنبه و خربزه را         دو رود آب مورد نياز ساكنان و هم         
. گيرند  شان سرچشمه مي    كنند و از دو كوه پاميرا و تيان            تامين مي 

آمودريا و سيردريا به همراه چند چشمه و آب باران به درياچه آرال              
آرال .  شود  تبخير آب اين درياچه جبران مي      ريزند و به اين ترتيب        مي

 .در وسط بيابان واقع است و چهارمين درياچه بزرگ دنياست
هاي   ايده)  تركمنستان و ازبكستان  (  استفاده از آب در اين دو جمهوري        

ي خدايي است و به       بنابر اين اصول آب هديه    .  اسالمي را در خود دارد    
رشد .  تواند آن را بخرد يا بفروشد        كس تعلق ندارد و كسي نمي        هيچ

برابر بوده است و باز       3سال اخير     40جمعيت در آسياي مركزي طي      
هايي گذر    در طول تركمنستان و ازبكستان از بيابان      .  يابد  هم افزايش مي  

ها به هدر     تري از اين درياچه در آن        كنيم كه هر روزه آب بيش        مي
رود، كه خشك شدن درياچه را در پي خواهد داشت، كه يكي از                 مي

اين .  شناسي خواهد بود    ترين فجايع در تاريخ اكولوژي و زيست         بزرگ
هاي آب زيرزميني خواهد شد و باد          خشكي باعث شور شدن چشمه     

قشر جامد و از قبل فشرده زمين زير آب را كه انباشته از مواد                    
اي   شيميايي و فلزات است به دوردست برده و در عرصه گسترده              

هاي تنفسي و     پيامد چنين وضعي بروز بيماري    .  پراكنده خواهد ساخت  
براي مثال  .  خوني خواهد بود    ريوي، اختالل بينايي، نوزادان ناقص، و كم      

. شير مادر انباشته از مقادير غيرقابل قبولي مواد شيميايي خواهد شد            
اين مسئله از لحاظ اكوسيستم و اقتصاد ضروري است كه فراموش              

خاطر وجود نمك زياد در انواع        هاست اين موضوع به     البته مدت (نشود  
مثال زدني است شهري     ).  ماهي به بوته فراموشي سپرده شده است        

كه در زمان خود يك بندر مهم ماهيگيري بود حاال                Mujnakمانند
 . سي كيلومتر از ساحل دريا به دور افتاده است

دانند   اكنون آرال در حال احتضار و رو به مرگ است و متخصصين مي            
اين .  ها سال ديگر نيز بقا داشته باشد           تواند ده   كه اين درياچه مي    

: ها و علم بشريت بايد به اين قضيه به شكل استثنايي بنگرند              جمهوري
ساختن كشور مزارع پنبه را گسترش دهيم، يا با نجات      آيا براي متحول

ها مرگ و نيستي و خطر اقليمي اجتناب كرده،               درياچه از ميليون   
جلوگيري كنيم؟ عدم كاشت پنبه گرسنگي را به دنبال دارد، ولي                

 . دهد ظاهرا بودنش هم نتيجه را تغيير نمي
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كـه بـاالخـره      را نخواهيم فهميد و اين
 .قضيه چي شد

خودمان را تا حدودي توي خـطـر      
خاطـر حـس      كنيم، اوال به احساس مي

ي   خاصي كه نسبت بـه ايـن رانـنـده       
تاكسي به ما الهـام شـده اسـت، دوم          

هـاي    كه او دارد از يك راه  خاطر اين به
عجـب،  .  كند  ناجوري مسير را طي مي  

رسـيـم و      مـي »  مـاري « ما به منطقه 
اتفاقي هم برايمان نيـفـتـاد و قـطـار         

. خواهد راه بيـفـتـد       آباد هم مي تركمن
يكي از ماموران ايستگاه مـا را بـدون        

كند و اصـرار دارد       بليط سوار قطار مي 
كـه    او بدون ايـن . كه توي كوپه برويم

قبضي يا رسيدي بدهد ده دالر از مـا        
زنـد از     كه لبخند مي   در حالي.  گيرد مي

شود آخه براي حقوق محقر     ما دور مي
ده .  هايي كرده است اش حساب ماهيانه

كنيم و مانل از قـطـار          دقيقه صبر مي
. شود تا برود خوراكي بـخـرد    خارج مي

يك مشت اسكناس در دسـت دارد و        
هــا را مــوقــع خــريــد چــنــان بــه         آن

كـه دارد     دهد مثل ايـن   ها مي فروشنده
يك اثر هنري بنجل را در يك مسابقه 
تلويزيوني پربيننده تبليـغ و مـعـرفـي        

اي   دقيقـه آذوقـه     5در عرض .  كند مي
شامل خربزه و آب و بيسكويت و چند    

همان مامور  .  كند تا چيز ديگر تهيه مي
قبلي مشعوف از ده دالري كه گرفتـه     
وقتي مانل دوباره سوار قطار شد سري  

يـك  .  كـنـد    به احترام براي او خم مي  
آورد كـه     مان مـي    سرويس چاي براي 

غرق گرد و غبار است و او با دستمـال  
هـا را حـاال دارد تـمـيـز             اي آن   كهنه
هايمان   پليسي از ما سراغ بليط.  كند مي

دهـيـم    براي او توضيح مي.  گيرد را مي
ها پول بليـط      چي كه به يكي از كنترل

. ايم و او هيچ قبضي به ما نـداد    را داده
درصـد از     50چـي     بيچاره اون كنترل  

مـاهـا   :  دهـد   معامله را از دسـت مـي       
اش را كرديم و او مجبـور اسـت     چغلي

 .كه پول را تقسيم كند
اي مـا     كوپـه  خانم رحيمه حليم هم 
. كـنـد    اش سفر مي   او با دوتا نوه.  است
زنيـم و     كم بر مشكل زبان پلي مي  كم

هايمان را طـرف مـقـابـل          بهتر حرف 
او با مـاسـت     ).  ما و او( شود  متوجه مي

. كند ماده شتر و سودا از ما پذيرايي مي
خيلي تند و تيز است، وحشتناك است،  
ولي خانم رحيمه با قاطعـيـت اظـهـار      

دارد كه براي شـكـم و دسـتـگـاه         مي
هـا    بـچـه  .  گوارش خيلي مناسب است 

گويند اگر ماست را تنها بـخـوريـم     مي
چـاي را در    .  اصال خوشمزه نـيـسـت     

نوشيم كه از كثـيـفـي     هايي مي فنجان
ها مالفه دارنـد      تخت.  اند اي شده قهوه

ولي ظاهر ا قبل از مـا يـك كـارگـر            
هـا دراز كشـيـده        پزخانه روي آن  كوره

اگر ما پس از اين تجربه از   .  بوده است
قطار پياده شديم و زنده مانديم حتـمـا   

خـانـم   .  توانيم دور دنيا را بگـرديـم   مي
رحيمه با عصبانـيـت بـه مـا هشـدار            

دهد كـه در سـمـرقـنـد خـيـلـي               مي
جـا آدم     حواسمان جمع باشد، چون آن  

اين رو ببـيـن،    .  زند ناجور زياد وول مي
 !ديگ به ديگ ميگه روت سياه

خروج از قطار در نيمه شب، بـدون   
هاي غيرقانـونـي    هتل و در ميان دالل

مـا خـوش    .  آور اسـت    ارز واقعا تـرس   
اقباليم و در همـيـن نـزديـكـي يـك         

جا يـك     اين.  كنيم  خانه پيدا مي  مهمان
سوراخ قانوني است كه وجود عـكـس     

ي   دهـنـده    رئيس جمهور در آن نشـان 
شام به قـدر   .  چيز است پاك بودن همه

كفايت خوشمزه است، ما با نـوشـابـه         
نام .  زنيم  نم مي   ملداوي به آن شام گل

اين نوشيدني به معني ستاره طـاليـي     
. قيمتش هم مثل بارسلون است  .  است
جا بايد حتمـا از قـبـل راجـع بـه              اين

 .ها چانه زد قيمت
  

 برادر بزرگ
 روز سيزدهم

از صبح زود عكس آقـاي رئـيـس      
طـرف پـنـجـره هـتـل           جمهور از آن  

رويم صبحانه    مي.  گر ما دوتاست  نظاره
ايـن  .  كـنـد   بخوريم و او به ما نگاه مي

مـان در     نگـاه را در طـول قـدم زدن         
خيابان و يا ورود به ايستگاه قطـار يـا      

در .  دهـد   چـنـان ادامـه مـي        هتل هم 
آباد عكس او هست و  جاي تركمن همه

يك .  مسلما در تمام كشور چنين است  
پردازي واقعي البته به شـكـل       اسطوره

در قسمت پذيـرش هـتـل       .  بيمارگونه
، توي ايستگاه  1× 4يك پوستر به ابعاد 

، تـوي     5× 10يكي ديگـر بـه ابـعـاد        
رستوران يك تابلوي نقاشي بزرگ بـه   

ها و شعائري مـبـنـي بـر         همراه كتاب
. هاي عظيم در سطـح كشـور    پيشرفت
كـه ديـوار سـفـيـد هسـت،            هر جايي 

جرج ارول  .  جا عكس او برپاست   همان

 هايش خانم رحيمه و نوه. قطار تركمنستان
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گـونـه     را ايـن  »  برادر بزرگ « سيماي 
راهنمايي حاضـر در    “ :  كند توصيف مي

همه جا در كل حيـات كشـور، مـورد          
ترس و احتـرام بـراي هـمـه، نـمـاد             

تـريـن حـكـومـت         ترين و خشن    پاك
 . ”خودكامه

تركمنستان سـرزمـيـن تـبـديـل           
غيرقانوني پول، تزوير و ريا، سارقيـن،     

داران مافيـايـي و      خواري، تاكسي رشوه
درصدي از مردم   99به گمان كشوري 
 .جاي ديگر است خوب مثل همه

جا اول قيمت    اين 
را با راننده تـاكسـي       

كـنـي ولـي       طي مي 
وقتـي بـه مـقـصـد        

رسي او مـدعـي       مي
شـود كـه دو تـا         مي

مسير را طي كرده و      
ــش   ــي ــول ب ــري   پ ت

جــلــوي .  گــيــرد  مــي
چشـــم پـــلـــيـــس  

هاي ارز از شما     دالل
گـيـرنـد      دالر مي 30

 10ولــي بــه انــدازه     
ــه    ــاوضـ ــعـ دالر مـ

كنند، حاال بـايـد       مي
نيم ساعت چك و چانه بزني و بحـث     

تاي ديگر را هم بـتـوانـي        20كني تا 
كشوري كه بعـد از تـغـيـيـر           .  بگيري

حكومت كمونيستي چهره تـلـخـي از       
كند و استقاللي كه  خود را منعكس مي

هـا و     به اشتباه صورت گرفت هزيـنـه    
اش   مشكالت فراواني را بر سـاكـنـان     

 . كند تحميل مي
ميليون نفر  4بر بياباني با ”  نيازاُف“  

جمعيت و كارمنـدان دولـتـي فـراوان        

ها در وضعـيـت      جاده.  كند حكومت مي
وحشتناكي قرار دارند، فقر چشمـگـيـر    
است، بهداشت و سالمت متوقف شده    

ل          چيز سرهم   و همه  مـبـ بـنـدي و سـ
اما در چنين وضعي صفرمـراد  .  شود مي

او .  آورد  درصـد راي مـي      99نيـازاف   
 8اپوزيسيون را برچيد و خود را بـراي     

منـطـق   .  جمهور اعالم كرد سال رئيس
تـرتـيـب يـك      :  كند گونه حكم مي اين

گـيـري عـمـومـي،         فراخوانـي و راي   
سال پياپـي و    8جمهوري براي  رياست

جويي در    به اين ترتيب ذخيره و صرفه 
بـود    او بـهـتـر مـي      .  هاي كشور هزينه

قدر پول براي چـاپ      كه اين جاي آن به
هاي خودش در سراسر     و توزيع عكس

كشور خرج كند، آن را صرف بهداشت   
 . كرد و آموزش و پرورش مردم مي

چيز بـهـبـود      كه همه با اميد به اين 
. رويـم   خواهد يافت به ازبكستـان مـي   

اي كه دارد ما را به طـرف مـرز       راننده
برد سربازي بوده كه مانند بسياري     مي

ها در آلمـان خـدمـت         ديگر از تركمن
هــاي   در راه مــاده گــاو   .  كــرده اســت 
بينيم كه از توي تاكسـي   الغري را مي

شـان را     زده  هاي بـيـرون    شود دنده مي
 . ها فصل بدي است براي آن. شمرد
با مسافر ژاپني تـنـهـايـي آشـنـا             
او منتظر تاكسي است تا بـه  .  شويم مي

بـراي او آرزوي    .  تركمنـسـتـان بـرود     
اقبـالـي و عـاقـبـت بـخـيـري             خوش
كنيم؛ چون بـه آن نـيـاز خـواهـد          مي

از مرز تركمـنـسـتـان سـريـع        .  داشت
گذريـم و مـوقـع       مي

خروج شـخـصـي را      
كنيم كه بـه      پيدا مي 

همراه سربازهـا دارد     
. خـورد   صبحانه مـي  

ــي و       ــاكس ــراي ت ب
طرف   راهنمايي به آن
. كنيـم   مرز توافق مي 

او يك موش حريص  
گمرگـي اسـت، كـه      

هاي هر    براي ژاندارم
دو طــــرف مــــرز    
صــبــحــانــه تــدارك  

او كـامـال    .  بيـنـد   مي
كنـد،    مي  آزادانه عمل

. كنـد   در دفتر خودش پول معاوضه مي 
رود نوشـابـه فـانـتـا بـخـرد و               او مي 
دوتا تغار چوبـي در دسـت      .  گردد برمي

دارد، يكي نان و ديگري پر از بـرنـج         
پـخـتـه كـه هــمـه بـا دسـت از آن               

زند و   ژاندارمي او را صدا مي.  خورند مي
ها را    در ظرف .  دود  او به طرف وي مي

آينـد و     ها مي  كند و بقيه ژاندارم باز مي
او سـپـس    .  شونـد   مشغول خوردن مي  

چيز را مرتب كرده و خداحافـظـي    همه
 !يك منظره تماشايي واقعي. كند مي

 بازارها
هاي جاده ابريشم كمي تغيير كرد، كه          دو مورد در تمدن محدوده    

ها در نزد جهانگردان       اين دو مسئله به قديمي و كهن بودن آن           
هاي مذهبي و دوم       دهد اول اماكن و ابنيه        تري مي   جاذبه بيش 

ها   ها در درك تاريخ و معنويت مفيدند ولي دومي              اولي.  بازارها
خوردن در فرهنگ درازمدت بشري در عرض يكصد سال را            غوطه

هاي پر هرج و مرج و آشفته          در سراسر خيابان  .  شمارند  مجاز مي 
ها با هم     فروشند، بعضي   كنند، برخي مي    ها خريد مي    بازار، بعضي 

. خورند  كنند و مي    كنند و برخي نگاه مي       مذاكره و تبادل نظر مي     
وران و هنرمندان هنر خود را پهن كرده و از عابرين دعوت                پيشه
هاي زينتي و ظروفي كه منقّش به آيات قرآني           كنند تا از بشقاب     مي

جا رفت و در       براي گذران زندگي بايد به آن      .  است بازديد كنند  
 .ور شد غوطه» نداي ابريشم«هاي فرهنگي  بهترين هاله
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داريم به داخل خاك ازبكـسـتـان        
رويم و در قسمت بازرسي پزشـك      مي

پـرسـد كـه آيـا         سفيدپوشي از ما مـي  
بيمـاري داريـم؟ مـا جـواب مـنـفـي             

معاينه كـامـل    « دهيم و او گواهي    مي
سـربـازي   .  كند  را امضا مي»  انجام شد

به عكس يك نفر با ريـش بـلـنـد و            
كنـد    عمامه به اسم بن الدن اشاره مي

گويد؛ آيا ما از دوستان او هستيم؛  و مي
دهيـم و تــوي      ما دوباره جواب نه مي

 ”) البته(   of course“ گوييم    دلمان مي 
با گذر از مرز قيمت توافق شده تازه با    
تخفيف دو برابر شد و ما در يك جر و   

عقل حكم  .  كنيم  بحث آتشين تقال مي
كند كه از اسـب مشـاجـره پـيـاده         مي

تر از  شويم و البته نه دو برابر ولي بيش
 . توافق قبلي  پرداخت كنيم

تغييـر  .  برد تاكسي ما را تا بخارا مي  
شـود و سـبـزتـر و          مناظر شروع مـي   

اي كه سـاكـن      خيلي به منطقه.  سبزتر
-Ebroآن هستيم يعني ابـرو دلـتـو          

delto   اميـدواريـم، كـه     .  شباهت دارد
اين تـاكسـي    .  ها هم عوض شوند    آدم

ها هم    يك الداي قديمي است، پنجره 
شكسته است و بـراي روشـن شـدن          
ماشين بايد آن را هل دهـيـم، چـون          
باطري شارژ نيست و از كـار افـتـاده           

براي خريدن بـنـزيـن رانـنـده          .  است
تاكسي بايد در اطراف پرسه بزند تـا از   

او .  يكي بنزين قاچاقي زيرقيمت بخرد  
دالر بپردازيم   25گويد كه بايد  بعدا مي

كه البتـه بـراي بـار دوم ايـن دزدي            
هـاي مـحـلـي        ديگري بر اساس نرخ   

چون   دوزيم و هم   به او چشم مي.  است
خنديم، مثـل     شريك جرمش به او مي 

فـكـر   “ :  خواهيم بـگـويـيـم     كه مي اين
كني ما حاليمون نيسـت اوضـاع از      مي

تـونـي مـا را گـول          چه قراره؟ تو نمي
 25اي    ، ولي بدون چك و چانـه  ” بزني

هـا را     دهيم و چمـدان  دالر را به او مي
 . افتيم در دست گرفته و راه مي

. بخارا شهري آرام و عجيب اسـت    
چنيـن جـاده      در تاريخ ازبكستان و هم 

ابريشم نقش كليدي داشـتـه اسـت و       
قدر جمع و جور است كـه امـكـان        آن

شـوي    دارد وقتي از خانـه خـارج مـي        
. چيـز پـيـدا كـنـي        جايي نروي و همه

برادران پـلـو،    . چيز دم دست است همه
سـال در     3پدر و عموي ماركـو پـلـو      

. زمان جنگ تاتارها در اين شهر ماندند
دانستند كه آيا    ها خوب نمي احتماال آن

هاي پـرخـطـر     جلو رفته و از ميان كوه
در آخـر   .  بگذرند يا به خانه بـرگـردنـد   

قاصد خان بزرگ كه متوجه شد دوتـا       
هـا    كنند آن خارجي در شهر زندگي مي

شان رفته    را مصمم ساخت كه به تيان 
طور كه قـرار اسـت مـا هـم             ـ همان 

برويم ــ و خـود را بـه خـان بـزرگ             
قـوبـالي   .  قوبالي قاآن معرفي كننـد    

ــزرگ قــوم مــغــول و         قــاآن خــان ب
. گذار دودمان يوآن در چين بـود       بنيان

او كه قبال هرگز اروپايي نديـده بـود،        
ترتيب جشن بزرگي را به افتخار آنـان    

ها را زير باران هزاران سـوال      داد و آن
”  كشورهاي غروب خورشيـد “ ي  درباره
دار   از آن زمان ارتـبـاط ادامـه        .  گرفت

مـا در هـتـل      .  چهل سالـه آغـاز شـد     
. فاطيما، در مركز شهر ميهمان هستيم 

پرسند براي   هتلي كه در آن از شما مي
گرديـد يـا فـردا        شام چه ساعتي برمي

خـوريـد؟    صبح چه ساعتي صبحانه مي
 15با يك زوج بلژيكي كه بـه مـدت        
اند  روز از محل كارشان مرخصي گرفته

گذراننـد    جا مي و تعطيالت را دارند اين

هـا در     محـل كـار آن    .  شويم  آشنا مي 
افغانستان است و جزو تيم پـزشـكـان     

هـا تـعـريـف        آن.  بدون مرز هستـنـد    
چيـز در     كنند كه در افغانستان همه  مي

وضع ناهنجاري قرار دارد، بعد از جنگ 
هاي داده شده عـمـل نشـده          به وعده

ايـن زوج   .  رسـد   است و كمكي نـمـي    
 . جا خواهند ماند ماه آن 9مدت 
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 اولين بناي يادبود زامنهوف

/ گانه تورات   نزول احــكام ده  عيد يادگار( در طول عيد پنجاهه  
اسپرانتودانان   1914)   م. )  ع( بر حواريون عيسي  القدس عيد نزول روح

بناي يادبــود باشكوهي به افتخار دكتر زامـنـهـــــوف در            
در امپـراطـوري     Franzensbadپـارك شـهر آبگرم معدني 

بيست وچـهـار    .  اطريش ـ مجارستان آن زمان افتتاح كردند   
هـاي رژيـم      گروهي از آلمانـي    1938سال بعد، در پاييــــز 

. نازي شـهـر را اشغال كرده و اين يادنما را تخريب كـردنـد     
شـــود و    ناميده مي Frantiskovy Lázněاكنون اين شهر 

هاي اخير اقداماتي  در جمهوري چك واقع است؛ در طي سال
 .در راستاي برپاسازي مجدد اين بنا صورت گرفته است

، خب يعني دو ماه پيش از انفجار    1914مي  31دوشنبه،  
جنگ جهاني اول، اسپرانتودانان اولين بنـاي يـادبـود را بـه           

اين واقعـه در    .  افتخار دكتر زامنهوف و اسپرانتو افتتاح كردند 
، Freanzensbadدر شهر  ”  چهارمين كنگره تمام اطريشي“ 

Frantiskovy Lázně    اسپرانتيست   319.  امروزي روي داد
از تمام مستعمرات امـپـراطـوري اطـريـش آن زمـان و از                 

 . كشورهاي همسايه در آن شركت كردند
، درب نمايشگاه اسپرانتو در هتلي  1914مي  30يكشنبه،  
در طي مراســم  .  روي افراد گشوده شد به”  پارك هتل“ نام  به

 هاي يادبود اسپرانتو در يادنما و پيكره
 

كشـور  54يادنماي مربـوط به دكتر زامنهـوف و اسپـرانتو در  1044اي مصـور از  مجموعه
 1896ـ 1996دنيـا در طول صد سال 

 
 )بخش ششم(

 
                    

 رازمهر پرتو: هوگو رولينگر                                                                                       برگردان 
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رياست باشـگـاه مـحـلـي و          Jakob Hechtlمعارفـه عصر 
دوشنبـه  .  مبتكـر طرح بنا اداي احترام نموده و سخنراني كرد

وي بعد از مراسم آغازين كنگره به نمايندگان وزارتـخـانـه،         
مـقـام     كننده در برنامه و اسپرانتودانان عـالـي    افسران شركت

هاي تبريـك و    كنگره تلگرام.  اي فرستاد سالم و تهنيت ويژه
 .ارسال نمود Franz Josefتحيت خويش را براي امپراطور 

اين افتتاحيه باشكوه در مكاني كه مناسب انتخاب شـده     
بود و با مركز پارك مزبور كامال هماهـنـگـي داشـت ادامـه        

ــت ــاف ــوش    Jakob Hechtl.  ي ــه خ ــي     ب ــوي ــدگ ـــ ـــ آمـ
كنندگان پــرداخت و در همان لحظه اركستر شـهـر         شركت

شروع به نواختن سرود اسپرانتو نمود و تمامـي اعضـــــاي       
 .كنگره با خواندن سرود اركستر را همراهي كردند

متري بـه عـنـوان اولـيـن نـمـونـه                5/5آن بناي تقريبا    
اش در دنيا حقيقتا چه باشكوه سرپا بود؛ تا آن زمان     نمادگونه

فقط چهار خيابان در سطح جهان با نام زامنهوف افتتاح شـد    
و در طول حيات دكتر زامنهوف اين تنها بنايي بـود كـه بـه      

 .نامش ساخته و افتتاح گرديد
نماي چهارتكه    قسمت فوقاني بنا، كه از يك بلوك ستون 

باشد و دربرگيرنـده   سنگي تشكيل شده، معرف كره زمين مي
در قسمت مياني بلوك ستـاره پـنـج    .  اشكالي سمبليك است

كاري برنزي نـيـمـتـنـــه         پر نقـش بسته و در زير آن منبت
بـر  .  شـود   اي مشاهده مـي     همراه متـن ـ نوشتـه زامنهوف به

 : خوانيم روي پايه ستون مي
 سوي درك متقابل، با اسپرانتو به

 !سوي خدا  سوي كار و به سوي صلح، به به
خوبي محافظت شده و ســــرپـا بـود،         به اين نحو بنا به 

هـا    ي ده  ه همراه با تاثيرگـذاري و جـذابيت خاصي كه بر ديد
هاي گـونـاگـون       هزار نفر، همكاران پزشك ميهمان با مليت

سازمان وقت اسپرانتو آلمان، در چكـسـلـواكـي        .  گذاشت مي
ها و اسپرانتودانــان از سـايــــر       طور هماهنـــگ با چك به

. سال گذشـت   24.  كرد ملل در دولت چندمليتي همكاري مي
كامال مخالف با آنچه كه بر روي ايـن   1938گاه، در پاييز  آن

  بنا حك شده بود رژيم نازي آلمان اقدام به اشغال و الـحـاق   
كشور “ اصطالح    سـرزمين پيرامون چكسلواكــي با عنوان به 

هاي نازي بناي زامنهــوف را   گروهــك.  نمود”  كمي جنوبي
دربـاره جـزئـيـات      .  كامــال تخريب و چند قسمـت كـردنـد    

 . گزارشي در دست نيست
انجمن اسپرانتو تـوسـط بـروشـورهـايـي           1989در بهار  
هـاي    آوري كـمـك     منظور احداث مجدد بنا اقدام به جمـع  به

هدف اين بود كه در چهارچوب طـرح تشـكـيـل      .  مالي نمود
پراگ از اين بنا رونـمـايـي        1992كنگره جهاني اسپرانتو در 

كنگره آن سال برگزار نشد، و بناي جديد همچنان بـه     .  شود

 . همان وضع ماند و برپا نشد
در اين اثنا، مستقل از انجمن اسپرانتو چـك، انـجـمـن         

تـابـلـويـي را در         1991ام اكتـبـر     19معلوليـن اسپرانتيست 
رونمايـي    Frantiskovy Lázněگردهمايي ساليانه خود در 

سانتيمتر؛ در محل سابق بنا نصب    50× 40بزرگي تابلو .  نمود
 : متن روي تابلو به اين شرح است. گرديد

در اينجا بـنـاي    1914اول ژوئن 
عظيم يادبود و بزرگداشت دكتـر    

زامنهوف كه در دنيا اوليـن  .  ل. ل
تخـريـب     1938بود افتتاح و در   

 . گرديد
تقـديـم از طـرف مـعـلـولـيـن             

 اسپرانتيست
كنــــد نـه بـه        مي”  اسپرانتو“ اي به   اين نوشته نه اشاره 

شخصيت دكتر زامنهوف، جـــداي از آن تاريخ افتتاحيه نيـز   
اين خاطر من به انجمن مذكور پيشنهاد كردم   به.  اشتباه است

ي مرا    انجمن ايده.  در زيـر تابلو توضيـح جديدي نصب كنند
تصديق كرد و براي انجام كار اقداماتي تدارك ديد، اما يـك    

 1994ژوئـن   10:  قصد و جنايت به آثار هنري اتفاق افتاد سوء
. آموز از ساكنان محلي كال خراب شـد   تابلو توسط يك دانش

ايـن    Frantiskovy Lázněبنا بر تحقيقات كميسيون شهر
او .  نمايي كـنـد   خواسته جلوي دوستانش قدرت آموز مي دانش
گولدن هـلـنـدي بـراي       15بايست جريمه ناچيزي حدود  مي

انـجـمـن    .  تنبيه پرداخت كند، كه جبران خسارت را نـكـرد        
معلولين اسپرانتيست با اين وصف از اجراي طرح خـودداري       
نكرد و تابلوي جديدي را عليرغم مشكالت مالي ساخـتـه و      

اين تابلو با جـالل و جـبـروت       1995آوريل  8. افتتاح كردند
. تمام به همراه متني كه پيشنهاد مـن بـود رونـمـايـي شـد         

 ). تصوير آن را در زير ببينيد(
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جنس تابلو از گرانيت سوئدي تشكيل شده و ابـعـاد آن           
روز افتتاحيه حدود پنجاه نفـر در مـراسـم          .  باشد مي 50× 70

هـاي    ها مديرعامل مركز حوضچه  شركت كردند، در ميان آن
گـرم معدني منطقـه، ريـاسـت انـجـمـن مـعـلـولـيـن                 آب

و نمايندگان انجمن اسپرانتو     Josef Vanečekاسپرانتيست، 
بـرداري از تابلو،   در خالل پرده.  جمهوري چك حضور داشتند

سال   80همخوانــي سرود اسپرانتو، افتتاحيه باشكوه مراسم   
 . را تداعي كرد 1914مي  31قبل، 
باشد كه آن افتتاحيه به عنوان آخريـن دگرگونگـي ايـن      

چنيني باقي بـماند، زيـرا مسلما در قلب بسيـاري ايـن آرزو         
باشد كه امكاني محقق شـود تـا     .  چنان زنده و پابرجاست هم

اوليـن بناي يادنماي پرشأن و ابهتي كه به افتـخـار دكـتـر          
 .زامنهوف برپاگرديده بود بار ديگر بازسازي شود

 
در نـارويـك    ”  ي اسپرانـتـو   سنگ فراموش شده“ 

(Narvik)  
ي يادنمايي در ناحيه شمال نروژ شهر نـارويـك    تاريخچه 

اولين تشويـق بـراي     .  پرماجراترين يادواره از ميان بقيه است
اي بود كـه    مقاله”  سنگ اسپرانتو“ من موضوع تحقيق درباره 

چاپ كرده بـود و در         1991در سال  ”   سرزمين خدا“ نشريه 
از اين عبارت اسـتـفـاده شـده بـود          Arne Lundkvistآن 

خـود  .  در نـارويـك   ”  همراه با سنگ اسپرانتوي از ياد رفتـه  “ 
كشـور    15سنگ و افتتاحيــه آن با حضور اسپرانتوداناني از      

ليكن فقط شش سـال بـعـد، بـه          .  گردد برمي 1934به سال 
در حـدود   .   تكه شد هاي جنگ دوم جهاني تكه خاطر بمباران

هاي آن جايي در سراشيبي يك تنگه زيرآبي  دهه بعد، تكه 4
كه يك گردشگــــر بـر حسـب           در نروژ پنهان بود تا زماني

هاي اسپرانـتـو بـر آن نـقـش          اي را يافت كه واژه اتفاق تكه
هاي ديگـر سـنـگ در         تكه 1980پس از  سال .  بستــه بود

حــدود دو سال   .  پارك ايستگاهــي نارويك قابل رويت بود 
و نيم  مكاتبات پيگير و جدي جواب داد، بـه شـكـلـي كـه           
اكنون مقدور است دقيقا ايــن يادبود بي همتـا را مـعـرفـي       

 :كرد
پايتخت سوئد، استكهلم، ميزبان بيـش از      1934در سال  

كننده در بيست و ششمين كنـگـره جـهـانـي          شركت 2000
، بالفاصله پس از اختتامـيـه      1934آگوست  11.  اسپرانتو بود

همراه گروه اسپرانتو در ايستگـاه     اسپرانتيست به 125كنگره، 
كيلومتر بـه سـمـت        1500استكهلم حضور يافتند تا مشتركا 

سوي الپوني تا پناهگاه سنگي نارويك در شـمـال      شمال آن
تـريـن شـهـر        كيلومتري دايره قطبي، به شمالـي   200نروژ، 

اين مقالـه     Carl Stǿp-Bowitzپروفسور .  جهان سفر كنند

، سـال   9ي    شمـاره   Bladetنروژي زبان را براي ما از مجله
 .ترجمه كرد 1934

  Fagernessسنگ يادبود بر فراز كوه 
 بازديد ميهمانان كنگره در نارويك

دانيد پس از پايان كنگـره اسـتـكـهـلـم           كه مي چنان
هاي گردشگري متنوعي ترتيب داده شده است     برنامه

ها به سوي نارويـك بـوده كـه        كه يكي از اين برنامه
بالفاصله پس از پـايـان     .  باشد شايان توجه خاصي مي

كشــــور از استكهلم  با قطار  15نفر از  125كنگره  
ام آگوست پـس از      16.  برنامــه حركت كردنــد فـوق

طي مسيري طوالني اما جالب در سرتاسر سوئـد بـه        
نارويك رسيدند اسپرانتودانان محلـــي در نـارويــك   

نـام  گـئـورگ روكـان           تحت راهنمايي آموزگاري به
پذيراي آنان شدنـــد، و همگي پس از صرف نـاهـار     

سـازي و     در يكي از دو هتل شهر، از شركت سـنـگ     
كليسا بازديد كردند و آنگاه كمي هواخـوري كـرده و        

بازگشتند، و با ماشـيـن بـه سـمـت             16راس ساعت 
 Fagernessبر فراز كـوه       Fielheimرستوران  

هـايـي گـوش       جا به سخنـرانـي    در آن.  حركت كردند
هـا دربـاره ايـن        كردند كه حاكي از تمجيد و تعريـف  

در نزديكي رستوران سنـــــــگ        .  گردش علمي بود
كـه    چـنـان  .  شد  برداري مي  يادبود بـــرپا بود كه پرده

چيز به يك شكـوه      مطبوعات در نارويك نوشتند همه
ژنرال باستـيـن  مـراسـم        .  نشدني مبدل شد   فراموش

رونمايي را نظارت كرده و بـا ابـراز احسـاس درونـي          
نسبت به  ارزش بزرگي كه فكر برپايـي اين سـنـگ      

در ادامـه   .  رانـد   يادبـود دربـرداشـتـــه سـخـن مـي          
 . . . هاي كوتاهي   سخنراني

 :ي روي سنگ به اين قرار است نوشته 
 اسپرانتو

به اين گوشه از دنيا هم رسيد و به عنوان زبان كمكي در 
 .ميان مردم به پيروزي دست يافت

 در 1934ام آگوست  16برپاسازي 
 مليت 15كننده از  حضور اسپرانتودانان شركت

 Emsertonبرداري وكيل دعـــاوي    در طي مراسم پرده 
از آلمان شعري را كه ويــژه ايـــن واقعه ســــروده بود بـا  

هـاي    يكي از اسپرانتـتـيـسـت      .  صداي بلند براي همه خواند
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 :نروژي نيز اين شعر را منتشر كرد
 اي يادواره سنگ در اوج شمال

 در ساحل درياي نروژ
 افكنند، اي نمي درختان زيتون بر تو سايه

 .اند ها سخت و خشن نشيب
 اي، سرزمين بكر، صخره قهوه

 .شب خورشيدي سرزمين نيمه
 سرزمين مغرور و متبرك،
 .درودي صميمانه بر تو باد

 در جايي كه زمين،
 رسد، به مرز آسمان مي

 اينگ گواه حقيقتي است
 .كانجا سنگي برپاست

 در كنار درياي پرتالطم،
 در طبيعتي پرشكوه، باجالل،

 تا ابد گواه باش
 بر اسپرانتو جاويدان

تـري را     اي نروژي از مراسم افتتاحيه جزئيات بيش نشريه 
 :كند ارائه مي

آقـاي  .  ياد ماندني شـد     آن مراسم خود، ابهت و عظمتي به. .  .  
آمـد    روكان اهل نارويك به زبان اسپـرانـتـو سـالم و خـوش            

گويد، و ژنرال باستين فرانسوي اهـل پـاريـس از سـنـگ             مي
: شـود   ها پيوسته آغاز مي  سپس سخنراني.  نمايد برداري مي پرده

ســـرودي را      Königsbergاهل  Emsertonوكيل دعاوي 
آنـگـاه   .  كنـد   اين مراسم باشكوه سروده بود قرائت مي  كه براي

از ايـتـالـيـا، ريـاسـت دانشـگـاه               Canutدبير پايه دبيرستان 
Carlo Damrek     چكسلــواكي، مهنــدسGovcott   از

 De Wastاز بلغارستـان،       Pamparovپروفسورانگلستـــان، 
 .از هلند، و بسياري ديگر برنامه را ادامه دادند

هاي نارويك سرتيتر خود را در ارتباط بـا   يكي از روزنامه  
اسپرانتو، فرشـتـه نـاجـي       “ اين گزارش چنين اختصاص داد، 

 . ”براي همه مردمان
اما متاسفانه سنگ زماني نه چندان طوالني توانسـت بـر     

نهم آوريل  .  بر مسند قدرت بنشيند    Fjellheimي  فراز آبدره
واحدهاي نظامي آلماني شروع به اشغال بندر حمـل و    1940

نقل سنــگ نارويك كردند، زماني كه بندر در حـال صـادر         
شهر سوئدي مـجـاور       Kirunaهاي معدني از   نمودن سنگ

پنج روز بعد واحدهاي نظامي انگلستان تالش نمـود تـا     .  بود
طـول    اشغالگران را بتارانند، ليكن اين زد و خورد يكمـاه بـه       

هـا در     يـكـي از بـمـب      .  نارويك كامال خراب شـد    .  انجاميد

نزديكي سنگ اسپرانتو منفجر شد و آن را بـه دور پـرتـاب            
 . تكه شد سنگ شكست و تكه. كرد
 : ها پيدا شد حدود چهل سال بعد قسمتي از تكه 

 
اهـل نـارويـك، در حـال          F. Framnesآقاي    1979سال  

سه تكه از سنگ را يكـي در كـنـار         Fjellheimگردش در 
ها در    كاري شده بود پيدا كرد، تكه  ديگري، با متني كه منبت

متري از سطـح     350حدود  Fagernesسراشيبــي كوهپايه 
هـا كـامـال       نوشته روي آن.  آبدره بر روي خاك آرميده بودند

خوانا بود، اما يابنده متوجه نشد كه به چه زباني نوشته شـده    
جا نيز كسـانـي      آن.  ها را به شهر نارويك اهدا نمود آن.  است

خـوبـي     ها كه به  ها را ديدند نتوانستند به راز آن نوشته كه آن
شد پي ببرند زيرا سرستون منقوش آن يادنمـا بـا       خوانده مي
 . كاري شده اسپرانتو هنوز پيدا نشده بود واژه قلم

براي رمزيابي متن از دانشگاه تروماسو درخواست كمـك    
. نانوا از اهالي تروماسو شنيد  Rolf Holmاين خبر را . كردند

او اسپرانتيست بود و حتي شخصا همان زمان يعـنـي سـال         
. در مراسم رونمايي از سنگ مورد نظر حضور داشـتـه    1934

ي بعد دوباره به نارويك سـفـر كـرده و        حال تقريبا پنج دهه
” سـنـگ خـاطـره     “ بالفاصله به همسان سازي بـدنـه ايـن      

 .پرداخت
ام  25هاي سنگ را به هم پيوند زده و        شهر نارويك تكه  

براي انجمن اسپرانتو نروژ يادداشـتـي بـديـن        1980مارس 
 :مضمون نوشت
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داري   در نارويك نگـــه     1934سنگ يادبود كنگره جهاني ” 
سانتيمتر و بدنه متشكل از سه تكه   62× 58ابـعـاد آن .  شــود مي

آن،     بــراي حفاظت و مركزيت دادن بــه  .  باشد شكافته شده مي
سنـگ  . . .  روي سطح صافي از بتون مستقر گردد و  بايست بر مي

آهــن جايگاه خود را داشته باشد، در جايـي كـه     بايد در پارك راه
 “ .موقعيت مركزي داشته و از قبل آماده شده باشد

ــه     ــام ــورخ       Fremoverروزن ــك م ــاروي ــل   23ن آوري
 :كند چنين گزارش مي1983

اسپرانتودان در آن وقت از اجتـمـاعـات مـراكـز            20بيش از  
برداري از سنـگ      و نارويك در مراسم پرده Kirunaآهن در  راه

شـمـا   “ :  به خبرنگـار مـا گـفـت        Rolf Holm. شركت جستند
توانيد گزارش كنيد، كه مـن آخـريـن بـازمـانـده از               شك مي بي

 . .  .”هستم 1934كنندگان كنگره  شركت
در زمان خــود محيط مناسب و فعالي در نارويــك ايـجـاد         

آهن تشكيـل    هـا را كارگران راه شــد كه بخـش بزرگـــي از آن
داند، آيا از اسپـرانـتـودانـان آن زمـان              نمي Holm.   داده بودند

 . كسي باقي مانده است
روزنامه مربوطه از يكي از خواننـدگـان خـود پـاسـخـي          

 1983ام آوريـل     25دريافت كرد، كه آن را دو روز بعد يعني   
 : به چاپ رساند

زيرا من  .  اسپرانتيست اشتباه كرده است   Rolf Holmقطعا “ 
راسـتـي دارم      حضور داشتم و به   )  1934در ( هـــم در آن رويداد 

سـتـــون    “ به   Tryggve Bjøstadاين پاسخ، ”كنم زندگي مي
من هم  در كالس  “ :  دهد وي ادامه مي. روزنامه ما بود” شهــري

كنم هنـوز تـعـداد بسـيـاري از             گمان مي.  اسپرانتو شركت كردم
 .”اند كنندگان آن زمان هنوز زنده شركت

الـعـاده سنــگ اسـپـرانـتـــــو در            اين تاريخچه خارق   
نارويــــك بود، كــه اكنون فـقـط چـنـد قـدم دورتـر از                 

اسپرانتيســت    125تعداد  1934ايستگاهي است كه در سال 
هـاي پـس از كنگـره به استكهـلـم سـفـر       در يكي از برنامه

 .كرده و به نارويك در شمال نروژ رفتند
نقل و انتقال سنگ به مكانـي امـن و حـفـاظـت از آن             

دهنده ويژگي خاصي است كه شهر نـاوريـك نسـبـت        نشان
كه شايان تشكر و بازشناسي  المللي قائل شده، و اين زبان بين

كه فصل تـابسـتـان        هر ساله در طول مدتي .  اين شهر است
 . شود آرايي مي شمالي ادامه دارد آن سنگ پرخاطره گل

هاي ناوريك كـه چـاپ        در نسخه جديد راهنماي ديدني  
اداره گردشگري است عكس و توضيحات درباره اين يادنمـا     

در مسـيـر پـژوهـش       .  همراه متني به اسپرانتو آمده اسـت   به
موضوعي نويسنده اين كتاب انگيزه شهر ناوريك برانگيختـه  

تـري    ها تقاضا كرد تحقيقـات بـيـش     شد و  از سازمان پارك
 . درباره سنگ اسپرانتو بكند

هنوز كه هنوز است نهضت اسپرانتو بايد متواضعانـه  بـا         
اين حقيقت دلداري داده شود، كه ايـن سـنـگ پـر تـاريـخ            

آسايي از آن عصر اندوهناك رهـايـي       همتا به نحو معجزه بي
اما شايد يك روز روياها و اميـدهـا در بـه واقـعـيـت            .  يافت

پيوستن رنسانسي ديگر تحقق يابـد تا اين فــراز آغازين آن   
 : افتتاحيه باشكوه  زندگي را دوباره از سر گيرد

 اي يادواره سنگ در اوج شمال 
 در ساحل درياي نروژ
 بر اسپرانتو جاويدان
 تا ابد گواه باش

Rolf Holm  بعد از پنجاه سال از زمان افتتاحيه اين سنگ
 . پردازد يادبود دوباره به همسان سازي بدنه آن مي

ها در جلوي  بدنه سنگ اسپرانتو در زمان حاضر در ميان گل
.ايستگاه نارويك قرار دارد  
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مقـام دولـتـي از      
 )طنز(خود ممنون 

 
مامور كنترل مواد مخدر به يـك     

دامداري در ايالت تكـزاس امـريـكـا       
ي    رود و به صـــاحب سالخـورده مي

 :گويد آن مي
ات را بــراي       بـايــد دامــداري 

جلوگيري از كشت مواد مخدربـازديـد   
دامدار، با اشـاره به بخشـي از    ”  . كنم

 :گويد مرتع، مي
مامور فـريـاد   .  ” . باشه، ولي اونجا نرو“

من از طرف دولت فدرال !  آقا” :  زنه مي
برد  بعد هم دستش را مي”  . اختيار دارم

و از جيب پشتش نشان خود را بيرون 
كشد و با افتخـار نشـان دامـدار         مي
 :كند دهد و اضافه مي مي

بيني؟ اين نشـان بـه ايـن         اينو مي“
معناست كه من اجازه دارم هرجا دلـم  

بـدون   در هر مـنـطـقـه    .  خواد برم مي
 ”ات شد؟ حالي. پرسش و پاسخ

دامدار محترمانه سري تكان مي دهد، 
خواهد و دنـبـال كـارش         پوزش مي

 .رود مي
كمي بعد، دامدار پير فريادهاي بلـنـد   

بيند كه مامور از تـرس   شنود و مي مي
اي كه هر لحـظـه    گاو بزرگ وحشـي

دوان    شـود، دوان    تر مي به او نزديك
رسد كه مامور  به نظر مي.  كند فرار مي

كـه بـه      راه فراري ندارد و قبل از اين
ي امن برسد، گرفتار شاخ گـاو   منطقه

دامــدار لوازمش را پـرت  .  خواهد شد
هـا     كند، باسرعت خود را به نـرده مي
 :كشـد    رساند و از ته دل فرياد مي مي
 ”! نشانت را نشانش بده. نشان ”

Ŝtata 
Posteno 
Kontraŭ-narkotaĵa policisto  
iris al bieno en Teksaso kaj 
diras al la bienmastro: "Mi 
devas esplori la bienon." 
La  mas t ro  r e spond i s 
montrante lokon per sia 
fingro: "Bone! Nur ne iru al 
tiu loko!" 
La policisto kriis: "Ho 
sinjoro! Mi havas permeson 
flanke de la federala ŝtato por 
esplori ĉie."  
Poste li montris sian insignon 
kaj daŭris: " Ĉu vi vidas ĝin? 
Ĝi signifas ke mi rajtas 
esplori ĉie sen demando. Ĉu 
komprenite?" 
La posedanto respekte 
kapjesis kaj iris. 
Post nemallonge oni aŭdis 
kriojn de la policisto fuĝante 
de la sovaĝa granda virbovo 
kiu postkuris lin: "Helpu! Pro 
Dio helpu min! Kiun mi 
faru!" 
La mastro forte kriis: 
"Insignon, montru vian 
insignon al ĝi!" 
 

IREA Elektis 
Estraron! 

 

Jen la fina rezulto de elekti 

estraranoj fare de IREA-

Komitato. Ni kaptas la okazon 

por gratuli al la nove-aliĝintaj al 

la oficiale aktivuloj de la asocio 

kaj esperas ke dum la ilia ofic-

perido IREA sukcese kaj forte 

pluen-iru. 

Prezidanto:  

K. Sayadpour 

Vicprezidanto:  

A. R. Mamdoohi 

Ĝenerala sekretario:  

B. Soroush 

Kasisto kaj Vicprezidanto:  

H. Shafiee 

Estrarano pri landa agado:  

A.A. Kousari 

Estrarano pri Varbado:  

M. Zargaripur 

 

Estas notinde ke, la nova komitato 

kiu elektis la supran estraron 

konsistas el kvin samideanoj kiuj 

estis elektitaj pasint-februare lau la 

statuto de IREA. Por tiuj kiuj 

deziras koni la komitaton, jen la 

kompleta listo: 

1- Simin Emrani 

2- Ahmar Reza Mamdoohi 

3- Said Nami 

4- Keyhan Sayadpour 

5- Hamzeh Shafiee 
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La frenezula diagonalo 
Davide Zingone 
 
“Delikata reĝo, oblikva kuriero, 
senkompata 
reĝino, rekta turo kaj ruza peono 
sur la blank' kaj la nigro de l' promeno 
serĉas kaj estras sian armobatalon.” 
J. L. Borges 
 
 Neniu alia ludo pli sukcesis tikli la 
fantazion de verkistoj kaj poetistoj en la 
jarcentoj, ol ŝakoj. Dante, Cervantes, 
Goethe, Poe, Bulgakov, Borges, nur por la 
plej gravajn mencii, dediĉis en siaj paĝoj 
apartan intereson al ĉi tiu jarmila ludo. La 
kialo verŝajne estas, ke oni eme kaj facile 
sukcesas forpreni la matematikajn, logikajn 
ecojn el ŝakoj por teni nur la internan, 
filozofan nuancon de la ludo. Jen kial tra 
arta bildigo la ŝaktabulo fariĝas maniĥea 
universo kie la matĉo inter blanko kaj 
nigro metaforas la ĉiaman batalon inter 
bono kaj malbono, la kontraŭstaron de 
maloj, alivorte, la senfinan dialektikon de 
la universo, kaptita en eterna disputo inter 
senmovo kaj fariĝo, vivo kaj morto, 
konscio kaj nekonscio, batalgrundon por 
homo kontraŭ si mem, kapablan malhelpi 
ties certojn kaj enkonduki frenezecon. 
Samkiel spegulo, ŝakoj reflektas la 
grandajn pasiojn de homa kondiĉo kaj 
tradukas laŭ estetika dimensio la draman 
homan batalon kontraŭ la tempo, kaj 
kontraŭ siaj limoj, pli ol la adversulaj. Eksa 
monda ĉampiono Karpov kutimis diri ke 
militojn homoj devus bataligi de la plej 
bonaj ŝakludistoj sur ŝaktabuloj, por eviti 
sangelverŝon de senkulpaj popoloj. Fakte, 
ne hazarde, la matĉon de 1972 en 
Reykjavik, Islando, inter la rusa Spasskij kaj 
la usona Fischer, oni vidis kiel la plej bonan 
metaforon de la streĉo de la malvarma 
milito: la unua ludisto estis moderstila, 

klasikema, klara ekzemplo de la soveta 
planemo; la dua estis neantaŭvidebla, 
brila, enkarnigo de la usona revo; ili ne sin 
defiis per bomboj kaj fusiloj, sed per 
intelekto, la plej nobla homa armilo. 
 Ŝajnas ke ŝakludo naskiĝis je ĉirkaŭ la 
kvina jarcento p.K. en Barato kun la nomo 
"chaturanga", t.e. "kvarobla armeo", kiel 
evoluo de ludo alportita jarcentojn antaŭe 
el Ĉinio. Sur la tabulo batalis la kvar fakoj 
de la barata armeo: elefantoj, kavalerio, 
infanterio kaj militĉaroj. 
 Komence simpla prezento de skemigita 
milito cele al amuzo de la reĝoj, ŝakludo 
posedas diversajn legendojn pri sia 
naskiĝo; laŭ unu el tiuj, la inventisto rifuzis 
la promesitan duonon de la regno, kiun la 
reĝo ofertis por la invento; kaj al ĝi li 
preferis nur unu tritikan grajnon, 
duobligitan je ĉiu el la 64 ĉeloj sur la 
tabulo. Unue la reĝo ridetis je tia 
senzorgemo, sed tuj kiam liaj kontistoj 
kalkulis la kvanton da tritiko kiun la genia 
inventisto celis, la reĝo pro kolero 
freneziĝis kaj dehakigis lian kapon. 
 Kelkaj nunaj fakuloj consenta, ke la 
"Latruncolorum ludus" ("la soldata ludo"), 
malfrua tabula ludo, kiun romiaj soldatoj 
eble lernis dum la militoj en la Oriento, 
estas rekta praaĵo de ŝakludo. Fakte multaj 
malfrulatinaj literaturaj atestoj ĝin 
priskribas kiel ludo pri peonoj sur tabulo 
kiuj atakas aŭ defendas fortikaĵon. La 
grava diferenco kompare al ŝakoj estas, ke 
la "soldata ludo" uzas ĵetkubojn, kaj tial la 
simileco povus esti nur hazarda. 
 De Barato, tamen, ŝakoj moviĝis laŭ la 
suniro, tra la konkeraj kaj komercaj vojoj, 
komence en Persio, kie chaturanga fariĝis 
“chatrang”, poste en la araba mondo, kie 
la ludo “al-shatranj” tre favoriĝis. En 
Eŭropon ŝakludo penetris inter la 8a kaj la 
10a jarcento per la islama konkero de 
Hispanio kaj la krucaj militiroj en la Sankta 
Lando, kaj ĝi rapide disvastiĝis, kiel multaj 
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dokumentoj konfirmas: ekzemple, la atesto 
de la Grafo de Urgel, en Katalunjo, en la 
11a jarcento, priskribas lason de ĉiuj 
havaĵoj, inter kiuj valora ŝaktabulo, al la 
eklezio; kaj letero de kardinalo Pietro 
Damiani, verkita en la jaro 1060, al Papo 
Aleksandro la dua, en kiu oni plendas je 
tio, ke la "maŭra ludo" estis konkeranta la 
kristanojn. Krome pluraj mezepokaj 
poemaĵetoj, ĉefe francaj, ĉerpas inspiron 
de la ŝakoj pro la unikaj eblecoj kiujn tiu 
ludo donis por la disvolviĝo de 
amrakontoj: en tiu epoko ŝakmatĉo estis 
unu el la malmultaj kialoj kiuj permesis al 
viro nemaldecan viziton en virina ĉambro, 
kaj kompreneble, ĝi ankaŭ donis valoran 
oportunon al geamantoj por sidi proksime. 
Sen troa esploro sufiĉu memori ke Tristano 
kaj Izoto, sed ankaŭ Lanceloto kaj 
Ĝenevro, uzis ĉi tiun rimedon por sin 
renkonti, kaj ekzistas kelkaj bildoj pri la 
reĝo Arturo dum li ludas ŝakojn. 
 Dum la mezepoko ŝakoj difiniĝis "la 
ludo de reĝoj, la reĝo de ludoj" kaj oni 
rakontas ke la granda Napoleono 
Bonaparte, samkiel multaj aliaj generaloj 
antaŭ li, pretigis atente siajn militajn 
taktikojn sur ŝaktabulo. La itala nomo 
"scacchi" [skakki], kiu samtempe celas kaj 
la ludon mem kaj la unuopajn pecojn, 
venas de la persa "shah" (ŝaho, reĝo), tra la 
araba “al-shag” kaj la provenca "escac". La 
fama esprimo "scacco matto" (mato), kiu 
celas la venkan movon de la matĉo, estas 
kalkeo de la persa diro "shah mat", "la 
reĝo mortis". 
 Dum la longa vojaĝo Eŭropen la 
originaj ŝakpecoj transformiĝis laŭ la 
okcidenta batalmaniero. Restis samaj la 
reĝo, la ĉevalo kaj la peonoj (el la hispana 
“peón”, t.e. "infanteria soldato", siavice el 
la malfrua latina "pedo", eg-vorto de 
"pes", t.e. "piedo"). Ŝanĝojn tamen suferis 
la turo, antaŭe nomita "rocco" [rokko], t.e. 
"fortikaĵo", el “rokh”, persa nomo por 

kamelo uzita de pafarkistoj, kaj, laŭ forma 
kunigo, por la ŝakpeco kiu celis elefanton 
sur kiun oni montis turon; la reĝino, en la 
franca "vierge" (“virgulino”), veninta tra 
malakurata popola etimologio de la persa 
vorto "ferz", kiu signifas "kondotiero, 
veziro": praktike la soldatestro ŝanĝis sian 
sekson kaj fariĝis reĝino, la plej forta peco 
sur la tabulo; kaj la kuriero, en la itala 
"alfiere", de la araba "al-fil", kiu signifas 
"elefanto", pro tio ke ĉe la araboj tiu peco 
ĝuste celis pakidermon. En la itala lingvo la 
vorto "alfiere" signifas "flagportisto" kaj 
ankaŭ tiu venas de la araba, sed de la 
vorto "al-faris", t.e. "kavaliro". 
 Estas kurioze, ke la kuriero estas la nura 
peco kies nomo ŝanĝiĝas laŭ lingvo: en 
anglaj landoj ĝi estas episcopo (“bishop”); 
en Germanio ĝi estas kuristo aŭ kuranto 
(“Läufer”), en Francio, frenezulo (“fou”). Ĉi-
lastan difinon ni aparte ŝatas, ĉar ĝi ŝajnas 
aludi la diagonalan movon de la kuriero, 
laŭ la plej stranga perspektivo de 
tridimensia spaco: ni povus tiun difini la 
"frenezula diagonalo", la plej bona titolo 
por la vivo de ĉiuj homoj kiuj devas skizi 
imagitajn liniojn sur metafora ŝaktabulo; 
peonoj de pli altnivele ludita matĉo, kiel la 
12jarcenta persa poeto Omar Khayyam 
diris, "Ni estas la peonoj de la mistera 
ŝakmatĉo ludita de Dio. Li nin movas, nin 
haltigas, nin forpuŝas, kaj fine unu post la 
alian li nin ĵetas en la skatolon de l' nenio". 
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Enkonduko al la libro “Esperanto estas facila” 
 
Listego de Esperantaj vortoj, kiuj ne apartenas al "La bona lingvo". Provo bremsi la 
enkondukon de [troaj] neologismoj en Esperanton. Red. Renato Corsetti, 137 paĝoj, 21 cm     
 

 Tiel ni ĉiam prezentas la lingvon en niaj propagandiloj, ĉu ne? Fiere ni ilustras, kiel 
eblas krei tutan serion da vortoj surbaze de la sama radiko: ĉevalo, ĉevala, ĉevale, 
ĉevalino, ĉevalido, ĉevalejo; bela, bele, beleco, belulo, beli, beligi; unu, unua, unuo, 
unueco, unuiĝo, unuigi – kaj kontrastas tion kun la neregulaj kaj pluroblaj radikaroj de aliaj 
lingvoj. 
 Kiel ĉiu artisto scias, simpleco ne estas facile akirita. Poeto ŝvitas dum horoj, fortajlante 
nenecesajn vortojn, ĝis restas nur unu perfekte tornita frazo. Simile, Zamenhof laboris dum 
pli ol jardeko por atingi ĉefverkon de simpleco. 
 La facileco de Esperanto efektive estas motivo por lerni ĝin; tial, cetere, mi mem 
ekinteresiĝis pri ĝi. Ĝia facileco tenas la entuziasmon de lernantoj, kiuj rimarkas post 
malmultaj lecionoj pli grandan progreson ol eblus eĉ post plurmonata studado, se ili lernus 
alian lingvon. 
 Unu el la plaĉaj aspektoj por novaj esperantistoj estas la ebleco mem krei vortojn: ne per 
enkonduko de novaj radikoj, sed per kombino de ekzistantaj radikoj kaj uzo de sufiksoj. 
Kiel instruisto mi rimarkas, ke komencantoj aparte ĝuas la lecionon pri la mal-vortoj: ili 
malkovras kun plezuro, kiel lerninte longa, nova, juna ktp. ili mem povas krei mallonga, 
malnova, maljuna. 
 Esperanto havas la aspekton de latinida lingvo, kaj tial parolantoj de tiuj lingvoj tro 
facilanime emas enkonduki novajn vortojn. Se oni ne scias, ekzemple, kiel diri illegal aŭ 
editorial, estas multe pli facile diri ilegala aŭ editorialo, ol cerbumi kiel plej trafe esprimi 
tiujn konceptojn en Esperanto. Mi kredas, ke alta proporcio de la vortoj, kiuj plenigas niajn 
vortarojn, ekaperis en la lingvo pro nepensemo de parolantoj. Tiel ili faciligas la lingvon 
por si mem, sed ne nepre por siaj legantoj aŭ aŭskultantoj. Por ke Esperanto retenu sian 
simplecon, necesas pensi. 
 Aliaj vortoj aperis tutsimple pro eraroj. Kiam amaso da homoj, ekzemple, kune marŝas 
tra la stratoj por fari politikan proteston, tio estas manifestacio. Por parolantoj de eŭropaj 
lingvoj, estas tro facila eraro nomi tion demonstracio – tiun vorton mi eĉ foje vidis en 
revuo Esperanto (ne lastatempe, sed antaŭ 10-15 jaroj). Por eviti tiajn erarojn, necesas 
kontroli en vortaro, kiam oni ne certas pri vorto, anstataŭ senpripense supozi, ke oni jam 
scias. Mi memoras, kiel mi mem, kiel nesperta sed tre entuziasma esperantisto, preskaŭ 
skribis la vorton parmezano [piv] sur mian aĉetliston. Poste mi pensis, ke tamen estus bona 
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ideo kontroli en la vortaro, kaj malkovris, ke tio nomiĝas en Esperanto parma fromaĝo (t.e. 
fromaĝo el la urbo Parma). “Ha, kompreneble!” mi pensis. “Kiel bonŝance, ke mi 
kontrolis!” La problemo estas ne nur, ke nespertuloj ne kontrolas, sed ke poste la vortaroj 
reprenas kaj disvastigas iliajn erarojn. Alia granda fonto de tiaj eraroj estas Vikipedio, en 
kiu nun ja aperas la kapvorto Parmezano. Konsiderante la fakton, ke tiu itala fromaĝo 
nomiĝas en la itala parmigiano, tiu angla-franca formo vere ne havas sencon. 
 Neniu normale provus aldoni novan radikon al nature evoluinta lingvo, sed ĉar 
Esperanto estas artefarita, eĉ komencantoj opinias, ke ili rajtas kaj povas plibonigi la 
laboron de Zamenhof. Mi legis iam proponon pri nova vorto ekvila en la kunteksto ekvila 
komerco. Kiel Esperanto elturniĝis dum la lastaj 120 jaroj sen la vorto ekvila? Tre simple: 
per la vorto justa. Tiun ekzemplon vi ne trovos en la paĝoj de La Bona Lingvo (bonŝance 
tiu propono estis mortnaskita), sed amason da aliaj: cis, humanitara, violenta ktp. ktp. 
 Iuj esperantistoj opinias, ke ili rajtas proponi ŝanĝon al la vorttrezoro tutsimple ĉar ili ne 
ŝatas ekzistantan vorton, kaj pensas, ke alia formo estus pli bona aŭ pli bela. Tiel, apud la 
Fundamentaj vortoj kruro, besto, vinbero kaj presi aperis gambo, animalo, uvo kaj printi. 
La ĉiama preteksto estas, ke estas iu esenca distingo en la signifo: ekzemple, ke kruro 
rilatas nur al la parto inter la piedo kaj la genuo, dum gambo estas la tuto; aŭ ke animalo 
rilatas al ĉiuj bestoj inkluzive de la homo. La praktika (kaj certe ankaŭ la celita) rezulto 
estas iompostioma anstataŭigo de la Fundamentaj vortoj per aliaj pli laŭ la gusto de ties 
uzantoj. La sekvo estas, ke anstataŭ lerni nur unu vorton, komencantoj devas lerni du kun 
praktike la sama signifo – ĉar kompreneble la malnova formo ne falas el la uzado. Kien do 
malaperis la facileco de Esperanto? 
 Por lernantoj de Esperanto estas tre kuraĝige konstati, ke ili mem povas per kombinado 
de radikoj kaj sufiksoj multobligi sian vorttrezoron. Bedaŭrinde, iuj esperantistoj kredigas 
al ili, ke tiaj kunmetitaj vortoj ne estas serioza parto de Esperanto, ke ili apartenis al 
primitiva fazo de la lingvo, nun superita. Tiun vidpunkton mi iam aŭdis ankaŭ de nesperta 
esperantisto: ŝi plendis, ke ŝi ne havas sufiĉe grandan vortprovizon en Esperanto – jes, ŝi 
scias, ke eblas mem krei vortojn, sed ŝi volas lerni la “ĝustan” nomon de la koncerna 
objekto. Evidente, ŝiaj instruistoj jam konvinkis ŝin, ke la kunmetaĵoj, kiujn ŝi mem 
elpensas, estas duarangaj anstataŭaĵoj, uzindaj nur se oni ne konas la “veran” terminon. 
Ni ĉiuj konas la faman rakonton pri la eta Ludoviko kaj la dolĉaĵvendejo: ke vidante la 
rusan vorton konditerskaja (sukeraĵejo) li ekkomprenis, kiel per sistemo de afiksoj li povos 
limigi la bezonatan radikaron de sia nova lingvo kaj tiel faciligi la taskon de lernantoj. Ĉu 
ne plu validas tiu brila inspiro de Zamenhof? Ŝajne ne – precipe dum ĉiu duonbakita 
duonkomencanto kredas, ke li aŭ ŝi rajtas proponi aldonojn al la vortaro. Tiel ekestas 
situacio, en kiu la radikaro konstante kreskas, kaj lernantoj estas devigataj dediĉi horojn 
por studi ĝin. Tion sugestas ekzemple la paĝaro Lernu! per sia rubriko “Vorto de la tago”, 
kiu rekomendas amason da nenecesaj vortoj: lokalizi, delico, akomodi, fetoro, sukuri ks. 
   Kunmetado estas la kerno de la esperanta vortfara sistemo. Ni ne donu al komencantoj 
listojn de novaj vortoj parkere lernendaj; anstataŭe ni montru al ili, kiel surbaze de 
malgranda radikaro, ili povos mem esprimi preskaŭ ĉiujn normale bezonatajn konceptojn. 
 

Anna Lowenstein 
 
 
Petu kaj vi ricevos senpage per la reto la komputilan version de la libro “Esperanto estas facila”. 
Skribu simple pet-mesaĝeton al renato@esperanto.org. 
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"Esperanta retradio" havas novan retejan adreson: http://esperantaretradio.blogspot.co.at 
Esperanta Retradio - la ĉiutaga aŭd-vida servo! 
"Esperanta Retradio" estas unika kaj tre interesa aŭd-vida servo, kiu ĉiutage aperigas novan 3-6 
minutan son-dosieron kun aldono de ĝia skribita teksto! Tiu solvo ebligas ne nur simple ĝui la 
enhavon de la sondokumentoj, sed ĝi povas tre efike helpi al instruado kaj ekzercado de la lingvo: se 
oni ne komprenis iun fragmenton aŭ esprimon per orelo, oni povas retrovi ĝin en skriba formo per la 
okulo. Tre utila solvo kaj por kursanoj kaj por ekzercantoj! 
"Esperantan Retradion" iniciatis aŭstra esperantisto Anton Oberndorfer, lastatempe al ĝia kompilado 
aliĝis helpantoj el Israelo, Brazilo kaj Pollando. La regulaj ĉiutagaj elsendoj funkcias ekde 26-a de 2011, 
ĝis nun estas faritaj pli ol 970 sondokumentoj, do post ĉ. 1 monato ni povos gratuli la funkciigantan 
teamon je la 1000-a "elsendo" !!  
Laŭenhave la temoj de la elsendoj estas tre variaj: inter ili troviĝas tagaj interesaĵoj, notoj pri mondaj 
aktualaĵoj, sciencaj novaĵoj, kaj malofte eĉ E-movadaj temoj. 
Lastatempe – danke al Gian Piero Savio – la tradician son-formaton ofte kompletigas ankaŭ mallongaj 
kaj bonkvalitaj filmetoj, kiuj igas la retejon eĉ pli interesa! 
Pro fermo de la ĝisnuna retejo ekde majo Esperanta Retradio havas novan adreson:  
http://esperantaretradio.blogspot.co.at  
Listo de ĉiuj antaŭaj elsendoj estas trovebla ĉe: http://aldone.de/retradio  
Gratulon kaj dankon pro tiu servo al Anton Oberndorfer, kaj al la kunlaborantaj teamanoj!  

Szilvási László, L.S. 
——————————- 

La lasta elsendo temas pri la hodiaŭa rolo de diversaj asocioj, kaj ĝi iom tuŝas ankaŭ Esperantan 
temon: 
Asocioj perdis signifon  
 
- fragmento -  
 
"...La granda epoko de la asocioj estas evidente pasinta. ....Ankaŭ por la celo disvastigi Esperanton 
montriĝas ke la asocioj apenaŭ povas plenumi tiun sian taskon. Asocioj funkcias laŭ siaj propraj leĝoj, 
internaj aferoj ofte estas multe pli gravaj ol la ekstera agado, sed ili pretendas por si iun statuson de 
oficialeco. Tiu imago pri oficialeco fariĝas granda memtrompo kiu malebligas kunlaboron kun aliaj 
laŭcelaj iniciatoj. 
En Esperantujo la grandaj asocioj jam delonge lamas. En ili la internaj aferoj kaj problemoj regas la 
vivon de la asocio. Ilia produktivo do estas ege malalta. La strebado al oficialeco malrapidigas ĉion. La 
lingvo povas nur kreski de malsupre, la praktikado, tio estas parolado, estas unuaranga. Por akceli tion 
asocioj apenaŭ povas kontribui. Sed ili povus almenaŭ elstarigi la gravecon de la parolado kaj kuraĝigi 
adeptojn de Esperanto paroli la lingvon en publika kunteksto por atingi laŭeble multajn homojn tiel 
portante la lingvon al ili. 
La Esperanta Retradio kiel tute privata iniciato akcelas pli bonan paroladon de Esperanto per ĉiutagaj 
ekzemploj de parolata lingvo. ...." 
 
Aŭskultu la tutan elsendon ĉe: http://esperantaretradio.blogspot.co.at (rimarku la eblon aldoni 
komentojn al ĉiuj artikoloj!) 
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 Rakonto 

  En la palaco de Oglomeŝ* mi renkontis 
kolonelidon, kiu havis saĝon kaj inteligenton 
kaj sagacon kaj talenton senmezurajn. Jam de 
malgrandeco la signoj de grandeco evidentis 
sur lia frunto. 
 Pro saĝ' super lia ĉapel' 
 lume brilis nobleca stel' 

  Entute li plaĉis al la sultano ĉar li havis 
belojn eksteran kaj karakteran, kaj kiel la 
saĝuloj diris: "Riĉo estas pro arto kaj ne pro 
havaĵaro, kaj matureco estas pro saĝo kaj ne 
pro jaro." 
  Liaj kolegoj ĵaluzis al li lian rangon kaj 
akuzis lin al perfido kaj vane penis verŝi lian 
sangon. Kiel malamiko bat-kapablas kiam 
amiko afablas? La reĝo demandis: "Kial ili 
malamikas kontraŭ vi?" Li diris: "Sub la reĝa 
moŝta ombro; daŭru lia reĝeco; mi kontentigis 
ĉiujn krom la ĵaluzulon kiu ne kontentiĝas 
krom per falo de mia pozicio, kaj daŭru reĝeco 
 kaj feliĉo de la reĝo." 

 Eblas por mi ĝeni neniun krom 
 ĵaluzulon ĉar li estas mem-ĝena. 
 Ho ĵaluzul'! Mortu ĉar nur tiel 
 via korp' iĝas je turment' sena. 

 Malfeliĉaj homoj sopiras ke 
 onia feliĉ' estu malŝvela. 
 Se vampir' ne povas vidi tage 
 ĉu la sunbrilo estas malbela? 
 Pli indas ke mil tiaj okuloj 
 estu blindaj ol la sun' malhela. 
 

* Nomo de reĝo. 
Tradukis: Keyhan Sayadpour 

 

Floro el la Florejo de Sadio 

Ĵaluzo estas eco akompananta homon ekde Kaino ĝis nun. En tiu ĉi rakonto, la majstro Sadio bone 
karakterizas ĵaluzon. 

 حكايت  
اي را بر در سراي اغلمش ديدم كه عقل و كياستي و      سرهنگ زاده 

فهم و فراستي زايدالوصف داشت، هم از عهد خردي آثار بزرگي در               
 .ي او پيدا ناصيه

 باالى سرش ز هوشمندى
 تافت ستاره بلندى مى

الجمله مقبول نظر افتاد كه جمال صورت و معني داشت و                 في 
اند  توانگرى به هنر است نه به مال، بزرگى به عقل                خردمندان گفته 
 . است نه به سال

ابناي جنس او بر منصب او حسد بردند و به خيانتي متهم كردند و               
دشمن چه زند چو مهربان باشد       .  فايده نمودند   در كشتن او سعي بي     

دوست؟ ملك پرسيد كه موجب خصمي اينان در حق تو چيست؟                
ي دولت خداوندي دام ملكه همگنان را راضي كردم             در سايه :  گفت

شود اال به زوال نعمت من و اقبال و              مگر حسود را كه راضي نمي      
 .دولت خداوند باد

 توانم آن كه نيازارم اندرون كسى 
 حسود را چه كنم كو ز خود به رنج در است   
 بمير تا برهى اى حسود كين رنجى است 
 كه از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست 

  
 شوربختان به آرزو خواهند 
 مقبالن را زوال نعمت و جاه  
 گر نبيند به روز شب پره چشم  

 چشمه آفتاب را چه گناه ؟  
 راست خواهى، هزار چشم چنان 
 كور، بهتر كه آفتاب سياه  
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De: 

Kaj …  

Ĝis: 

 
 
 
 

Ĉe www.espero.ir troveblas. 

Antaŭaj numeroj disponeblas 
 
 
 

Nomo:                                            
Familia Nomo:                               
De numero:             Ĝis numero: 
Adreso: 
 
Poŝt-kodo:       Telefono:     
E-poŝto: 
 
 
Sendu la peton al la adreso:  
E-poŝto: info@espero.ir 
 

Bonan legadon, 
Irana Esperantisto 

Ĉu la novaj politikaj ŝanĝoj en Irano 
helpos nian movadon? 
 
 Ĉi-jare politika scenejo de Irano atestas ŝanĝojn 

en sia registaro kaj la nova prezidento ek-komencas 

kvar-jaran ofic-periodon. La nova prezidento nomas 

sian registaron kiel la “Registaro de Espero kaj 

Modereco”. Nun la demando por ni estas la atendo 

de iranaj esperantistoj al la nova etoso. Ĉu ni povas 

reveni al pli publika agado? Ĉu ni povas esperi pri 

malfermo en la kultura tereno, en kiu ni povus 

denove okazigi seminariojn, ekspoziciojn kaj 

publikajn prezentojn facile kaj sen ajna problemo? 

Tion la tempo povas montri, sed nun pli gravas ke ni 

preparu la antaŭpreparojn por kiam ni havos pli da 

eblecoj. Ekzemple ni kune planu por partopreni en 

libro-ekspozicioj kaj kultur-domoj. Bedaŭrinde niaj 

fortoj kaj la aktivuloj inter ni ne estas multaj, fakte 

ne estas aktivaj esperantistoj inter ni pli ol la nombro 

de fingroj en ambaŭ manoj. Do, per tiuĉi limitaj 

eblecoj, ni kion povas fari? Ĉu vi havas ideon? 

Skribu al ni pri viaj proponoj kaj ideoj por pli 

progresigo de nia Movado. Ni ne forgesu ke oni 

kredas la movado en Irano estas la plej aktiva en la 

regiono de Mez-oriento. Ni almenaŭ tenu la rankon 

kaj ne plu lasu ĝin malfortiĝi. Vere la nombro de 

Esperantistoj kaj Esperanto-amikoj en Irano estas 

sufiĉe granda, sed kial ni ne kunvenas por agi 

komune por nia komuna ideo? Ĉirkaŭ 100 telefon-

numeroj estas registritaj en la listo kiu elsendas SMS

-mesaĝojn pri eventoj kaj informoj rilate al nia 

movado. Sed kiam iu informo pri la monataj 

renkontiĝoj (MoRo) aŭ la Monataj Prelegoj estas 

dissendita al la membroj de tiu listo, la nombro de 

partoprenantoj ne superas ol 10 personoj. Ĉu eblas 

trovi la kialon, kaj ĉu iu povas klarigi la aferon?  

 Ĉiu el vi kiu legas tiunĉi revuon, povas 

kontribui kaj helpi la movadon. Jam estas tempo por 

ke vi ankaŭ aliĝi. 
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Floroj el la 
FLOREJO 

De  
Sadio 

La 
frenezula 
diagonalo 

Kultura sezon-revuo en la persa kaj Esperanto N-ro: 6, Dua serio,  Somero 2013   
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