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 بخش اسپرانتوي اين شمارهبخش اسپرانتوي اين شمارهمعرفي مطالب 

 
 احمدرضا احمدي شاعر سينماگرا

ي احـمـدرضـا       بخش اسپرانتوي اين شماره  ويژه
احمدي شاعر معاصر كشورمان است، كه شـامـل     

هايي از شـعـرهـاي او       مروري بر آثار وي و نمونه
اين مقاله كاري از احمدرضا مـمـدوحـي    .  باشد مي

 .همكار ثابت و يار ديرين مجله است
 
 
 

هفت شعر اصيل از اسد محبوب براي 
 احمدرضا احمدي 

 
 
 
 
 
 
 

 به كي تلفن كنم؟
ي احمد طالبي نژاد منتقد ادبي بـا شـاعـر       مصاحبه

 -ي فرهنگي نامه نامدار احمدرضا احمدي كه در ماه
ي شـيـمـا       هنري هفت منتشر شده است با ترجمه

 .باستاني
 
 

 
 هايي از گلستان سعدي گزيده

هاي قبل بخشي از  در اين شماره نيز همچون شماره
ي كيهان صيادپور تـقـديـم     گلستان سعدي با ترجمه

 .شود خوانندگان مي
 
 
 
 
 

 كنگاور، شهر معبد آناهيتا
به معرفي شهر  -اسپرانتودان كنگاوري -علي كوثري

پردازد و با تـوضـيـحـات      خود براي اسپرانتودانان مي
جامعي كه در اين مقـالـه داده اسـت، اشـتـيـاق             

انگيزانـد   مندان به مكان هاي تاريخي را برمي عالقه
 .كه از اين شهر نيز ديدن كنند

 
 
 

 ي تنهاي من نيمه
 فهمي . ي م داستاني از سونا نجاتي با ترجمه

 .زينت بخش داستان ايراني اين شماره است
  

 :خوانيد ي آينده مي در شماره 
  نظمِ نوينِ زبانيِ جهان •

 كلود پيرون با روزنامه ايتاليايي  مصاحبه
 گذشته، حال، آينده: اسپرانتو در آسيا •

 گزارشي از وضعيت اسپرانتو در قاره كهن
 هاي فارسي   ظهور نسل اينترنتي اسپرانتوانان و اسپرانتو در وبالگ •



 1385تابستان / بهار   16/15شماره      

2 

 

  N-ro: 15/16 printempo/somero 2006 

55 

 به نام خداوند جان و خرد 
 
 
 

 و اسپرانتو يفارس  ي ي دو زبانهفرهنگـ پژوهشي  ي هنام فصل
 1385تابستان /بهار 16/15سال پنجم  شماره   

 ISSN ١٧٢٨-٦١٧٤: المللي شماره استاندارد بين

 1381پاييز : تاريخ انتشار نخستين شماره
 مجدفريبا نوري :  صاحب امتياز و مدير مسئول

 يمحمدرضا تراب:  سردبير
نقل مطالب مجله با ذكر منبع و ماخذ جايز است و از استـفـاده     •

اي را كه در آن  شـود دو نسخه از نشريه كنندگان درخـواست مي
مطلبـي به نقل از اين مجله درج شـده است به نشاني مـجلـه     

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

  
 
 
 
  
 

 
 

 
  

 :ي اين شماره همكاران تحريريه
 فرمهر اميرخاوري

 شيما باستاني
 حبيب پور. پ. م

 كيهان صيادپور
 فهمي. م

 علي كوثري
 حسين عليزاده
 سيمين عمراني

 اسد محبوب
 احمدرضا ممدوحي
 مرتضي ميرباقيان

 
 
 بابك ترابي: گرافيست  •
 حسنلو   يرضا حاج: امور چاپ •
 سبزانديشان: يحروفچين •
 77500565آرويج  : چاپ و صحافي •

  197خ شريعتي، باالتر از سه راه طالقاني پالك    
 
 :ها نشاني 

 17765 -184تهران، صندوق پستي   •
  88348929: تلفن •
 88348928: فكس •
   www.sabzandishan.com: نترنتييپايگاه ا •
 info@sabzandishan.com :پست الكترونيك •
خيابان خاقاني  –دروازه دولت  -خيابان انقالب  •

 33كوچه عليزاده پالك 

 
 ويندوز و لينوكس زبان

المللي اسپرانتو برابرخواه است، در اين باره جاي هـيـچ      جنبش بين 
 . دهد ترديدي نيست، اين را تاريخ و كارنامه آن نشان مي

شامل هـمـگـان اسـت         ”  همه“ است و اين ”  همه“ اسپرانتو براي  
رسد كه اسپـرانـتـودانـان از        به نظر مي.   اي هيچ تعريف محدود كننده بي

ي برابري زباني را بلنـدتـر و      معدود گروه هايي هستند كه پرسش درباره
ي    پرسند و نسبت به تهديد زبان و فرهنگ بومي در گسـتـره     بلندتر مي

دهند هر چنـد،   جهاني به همگان هشدار داده و  از خود واكنش نشان مي
شنوند و هشدار آنان را پاسخـي در     هايي كه بايد بشنوند هنوز نمي گوش

در اين باره قضاوت خواهد كـرد    ”  تاريخ“ ، ” زمان“ خور نيست اما در گذر 
ي حفظ زيست بوم فرهنگي را داشته و دارنـد، در     كه چه كساني دغدغه

انـد و       كه خواهان ارتباطي برابر با ديگران در مناسبات فراملي بوده حالي
 . هستند

هـاي     كدامين كارشناس فرهنگي است كه تاثير فراگيري زبـان 
ملي و رسوخ فرهنگ آنان را از مجراي آموزش زبان تاييـد نـكـنـد در         

اگر بخواهيم مـثـالـي      .  شود”  بومي“ تواند  كه اسپرانتو از هر نظر مي حالي
هاي ملي همچون سيستم عامل ويندوز هستند كـه كـامـال         بزنيم زبان

قرار دارد  و اسپرانتو همچون سيستم عامـل  ”  انحصاري و تحت مالكيت“ 
. اسـت ”  كننده غير انحصاري و متعلق به استفاده“ لينوكس است كه كامال 
” انحـصـار نـامـحـدود       “ المللي براي خلع يد از  جنبشي كه در سطح بين

سيستم عامل ويندوز به راه افتاد، سرانجامش به سيستمـي هـمـگـانـي        
انجاميد كه به همگان با توجه به توانايي خود، امكانِ استفـاده از آن را        

ي سيستـم عـامـل و         بومي سازي در زمينه“ كند، يعني نوعي  هموار مي
دهند از بسته تر و تمـيـز و      ، هر چند هنوز بسياري ترجيح مي” افزارها نرم

حال پـرسـش ايـن      .  ” تا بعدا چه پيش آيد“ ي ويندوز استفاده كنند  آماده
چه هنگامي ضـرورت خـود را بـر          ”  لينوكس زبان و فرهنگ“ است كه 

  همگان آشكار خواهد كرد؟
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 دنياي پس از اسپرانتو

 
 

. ل.  المللي اسپرانتو، دكـتـر ل     گشت تولد خالق زبان بين مناسبت سال راني احمدرضا ممدوحي به متـــن سخن
 و روز جهانيِ كتاب اسپرانتو) 1859-1917(زامنهوف 

 اهميت زبان و ويتگنشتاين

ي جوان كـتـاب    ، نويسنده) 1979-( گـــرِگوري بِرگمن  
ــد      ــديـ  The little book of bathroom) 2004( جـ

philosophy    بـا  ( ”  كتاب كوچك فلسفه“ كه در ايران با نام
منتـشـر شـده      )  ي كيوان قباديان و توسط نشر اختران ترجمه

است، در اين كتابِ موجز فلسفه، هنگامي كه به ويتگنشتايـن  
 :گويد پردازد، مي مي

العاده است، زيرا براي علم فقـط يـك      نفوذ ويتگنشتاين فوق“ 
اي كـه   گونه توجه به كاربرد زبان به:  ي مشروع قائل بود وظيفه

از معضالت فلسفيِ ناشي از كاربرد نادرست كلمات اجـتـنـاب    
 .”شود

-1970( ويتگنشتاين، كه از شاگردان برتـرانـد راسـل         
ي    دان انگليسي بود، بنابـر گـفـتـه       فيلسوف و رياضي)  1872

وي .  ي فلسفيِ قرن بيستم را متـحـول كـرد      بسياري، انديشه
ي اهميت زبان بسيار صحبت كرده است، ازجـملـه در        درباره

 :ي بين واقعيت و زبان گفته است كه مورد رابطه

توانيم  اند كه مي ها بـه ايــن اعــتبار واقـعيت ي واقعيت همه“ 
تـنـاظــــر     . ( ” ها حرف بزنيم و تصويرشان كنيـم  ي آن درباره
 )ي واقعيت، انديشه در ذهن انسان و زبان گانه سه

چنين در مورد قـــــدرت و رسا بودن زبان در تبيين  هم 
 :مطالب و مسائل گفته است كه

 .”توان بر زبان جاري ساخت وضوح مي هر چيزِ گفتني را، به“
طـور كـه سـهـراب          در نظر ويتگنشتاين ـ شايد همان 

واژه بايد خود باد، واژه بايد خود بـاران  “ :  است سپهري نيز گفته
 :زعمِ او ـ كلمه خود معني است، چرا كه به. ”باشد

اگر راست باشد كه كلمات معني دارند، پس چرا كلـمـات را     “ 
 . ”داريم؟ شان را نگه نمي اندازيم و معني دور نمي

 
 لزوم تغيير استراتژي

متوليان و متصديان امرِ زبان در جهان ـ كـه الـبـتـه          
شود ـ تاكنون موفـق   ناخواه شامل ما اسپرانتودانان نيز مي خواه

علت اين امر شـايـد   .  اند به تغيير اساسيِ اين نظمِ اشتباه نشده

 مقدمه
 خواري و مستي ره و رسمِ دگري داشت مي    نظري داشت خانه اگر ساقيِ صاحب مي

تـعـبـيـر     .  داند مي”  نظر ساقيِ صاحب“ را نبود  خواريِ موجود راضي نبوده و علت آن مي”  ره و رسم“ رسد كه شاعر  از   نظر مي به 
اسپرانتيستيِ اين شـعـر، شايـد اين باشـد كه نظم زبانيِ مـوجـود در دنيا، نظمي صحيح و كـارآمـد نيست، و عـلـت آن، فـقـدان           

و اين در حالي است كه اهميت زبـان  .  كنند هاي درست و كارا براي ترويج اسپرانتو در دنيا استفاده هايي است، كه از روش اسپرانتيست
عنوان مثــال،  كه به براي انسان ـ چه در ارتباط او با ديگران و چه در ارتباط او حتي با خودش ـ بسيار بنيادي و كليدي است، تا جايي

 :، فيلسوف اتريشي ـ انگليسي)1889-1951(ي لودويگ ويتگنشتاين  بنابر گفته
هاي  ي دنياي اكثريت قاطع انسان و اين واقعاً باعث تأسف است كه محدوده  . ” هاي زبان من، مرزهاي دنياي من است محدوده“  
 !هاي قومي ـ و يا حداكثر مليِ ـ ايشان است ي سوم، هنوز مرزهاي محدود زبان هزاره
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هاي افـراطـي    نگري در غرق شدن ايشان در جزئيات و يا جزء 53
بوده است، كه البته شايد وجود و گذراندن آن براي پيشـرفـت   

رسد  نظر مي اما اكنون به.  است تكنيكي در اين زمينه الزم بوده
ود نسبي، احتياج بـه يـك     ـــكه براي فرار از اين ورطه و رك

هاي  نگري و دگرنگريِ بنيادي وجود دارد تا فرايِ پيشرفت كل
گـيـري      هاي جديدي بهـره  دست آمده، از تاكتيك تكنيكي به

و شايد هنگام آن نيز فرا رسيده باشد تا در اسـتـراتـژيِ      .  شود
 . برد زبان اسپرانتو هم تجديد نظر كنيم پيش

 
 ابداعات اوليه و ابداعات تركيبي

رسد اكثريت    نظر مي   كنيم كه به    ما در عصري زندگي مي     
آوري   ي فن   اختراعات و ابداعات اساسي يا اوليه ـ چه در زمينه         

ي دانش و علوم ـ انجام شده است،           و فرآوري و چه در زمينه     
آوردها، تنها    ها و دست    هاست كه اكثر نوآوري      چرا كه مدت  

بنابر .  است  هاي قبلي بوده    ي جديدي از يافته     تركيب يا آرايه  
اين، اختراعات و ابداعات كنوني ـ و احتماالً آينده نيز ـ اكثراً              

ي كاربرد    از ادغام و تركيبِ اختراعات و ابداعات قبلي و نحوه          
 .آيد وجود مي ها، به جديدي از آن

برِ   آوري، فرد   ي فـــــــــن   عنوان نمونه در زمينه      به 
  گوِيس)Segway human transporter(     كـــه در

 Dean(ي سوم ميالدي توسط دين كامن            ابتداي هـزاره 
Kamen(  ،       نظر حمل    مخترع آمريكايي ابداع شد، و از نقطه

محيطي ـ مــانند     ونقل، شهرسازي و رعايت مسائل زيست       
C5     لُرد كاليو سينكلر    1985ابداع سال)Clive Sinclair( ،

اي را    هاي تازه   مخترع انگليسي ـ بسيار قابل توجه است و افق        
ها، ازجمله    در برابر ديدگان طراحان در بسياري از زمينه            

گشايد؛ و يا راديوي كوكي،       ريزي و طراحي شهري مي      برنامه
هاي پايانيِ قرن بيستم ابداع شد و عنوان اختراع            كه در سال  

تواند به    راحتي مي   ي آن به    سال را نيز از آن خود كرد ـ و ايده         
تلفن همراه و كامپيوترهاي همراه كوكي نيز بيانجامد ـ فقط            

: گذشته    آوري  آوردهاي علمي و فن      تركيبي است از دست    
هاي قابل شارژ،      گرهاي گوناگون، باطري     ژيروسكوپ، حس 

 ... .كوك، دينام يا ژنراتور، و 

عنوان   توان به   ي علوم نظري و دانش نيز مي         در زمينه  
كه در اواخر قرن نوزدهم       ”  داروينيسم اجتماعي “مثال به    

، يكي  )1820-1903(توسط دانشمنداني مانند هربرت اسپنسر      
دهي شد، و يا        شناسي، سامان   گذاران علم جامعه     از بنيان 

كاو، نويسنده،    ، روان )1941-(نظريات خانم جوليا كريستوا       
گاه پاريس، كه        شناسيِ دانش     تئورسين و استاد زبان       

االصل و فرانسوي است، اشاره كرد كه با تعبير و                 بلغاري
-1882(ها و نظريات چارلز داروين          تركيب جديدي از ايده    

شناسيِ    ، و زبان    )1856-1939(، زيگموند فرويد       )1809
 .وجود آمده است ساختارگرا به

 در مورد اسپرانتو چطور؟
المللي و اسپرانتو     ي مشكل زبان بين      بنابراين در زمينه   

خواهيد يك كشتي بسازيد، افراد  اگر مي“ 
كنند، كار را     را فرا نخوانيد تا چوب جمع

بين ايشان تقسيم كنيد و بـه ايشـان         
جاي ايـن   به.  كار كنند دستور دهيد كه چه

كارها، به ايشان عشـق ورزيــدن بـه        
انتـهـا را آمـوزش         دريـاي وسيع و بي

 .”دهيد

-آگاه اتريشي لودويگ ويتگنشتاين، فيلسوف زبان
هاي زبان من، مرزهاي دنياي من  محدوده“: انگليسي

 ”است
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نيز، احتماالً ما احتياجي به ابداع يا اختراعِ اصليِ جديدي               
نداريم، چرا كه اسپرانتو ـ و چندين هزار زبان ديگر ـ تا                  

كه در اين زمينه به آن احتياج         چيزي.  امروز ساخته شده است     به
هاي   داريم، تركيب صحيح و كارآمدي است از فنون و آگاهي          

برد علم و آگاهي در اين زمينه كه به               موجود، براي پيش   
ديگري ـ بيانجامد   ”  آنتوي“شدن زبان اسپرانتو ـ يا هر         جهاني

هاي ديگري كه     يا تمامي زبان  ”  يورال“،  ”يوروپانتو“اشاره به   (
با الهام يا بر اساس زبان اسپرانتو ساخته شده، يا پيشنهاد شده            

 ).تا ساخته شود
كارگيريِ زبان اسپرانتو در كامپيوترها و اينترنت،         مثالً به  

برد   سزايي در پيش    يكي از تركيباتي بوده است، كه تاثير به         
برد   ي خود قادر به پيش      نوبه  زبان اسپرانتو داشته است ـ و به       

غيرقابل تصور كاربرد كامپيوترها و اينترنت در سراسر جهان           
تاكنون تلويزيون و سينما در حد بسيار كمي به اين              .  است

برداري قرار گرفته است ـ هرچند كه همين           منظور مورد بهره  
مقدار نيز، تأثير خوبي براي معرفي و وجهه اسپرانتو داشته              

اي از پتانسيل بسيار زيادي        راديو و تلويزيون ماهواره    .  است
كارگيريِ زبان اسپرانتو     براي كمك به شناساندن، آموزش و به      

تواند   اي مي   العاده  طور كه اسپرانتو نيز نقش فوق       دارند ـ همان  
ها در سراسر     تر از آن    المللي  تر و بين    ي هرچه بيش    در استفاده 

برد   ها مربوط به تكنيك پيش      اما، تماميِ اين  .  دنيا داشته باشد  
اسپرانتو است، چيزي كه در مقياس تاكتيك و استراتژي بايد           

 .تري برخوردار باشد مد نظر قرار گيرد نيز شايد از اهميت بيش
 

 عشق به دريا و ايجاد تشنگي
، نويسـنـده و     ) 1900-1944( آنتوان سنت دو اگزوپري  

كوچولو، كه كـتـاب قـرن       خلبان فرانسوي، خالق كتاب شازده
 :گويد شناخته شده است، مي

خواهيد يك كشتي بسازيد، افراد را فرا نخوانيـد   اگر مي“  
كنند، كار را بين ايشان تقسيم كنيد و به ايشـان     تا چوب جمع

جاي اين كارهـا، بـه ايشـان         به.  كار كنند دستور دهيد كه چه
 .”انتها را آموزش دهيد عشق ورزيدن به درياي وسيع و بي

ي اگزوپري  و عارفانه  چه بخواهيم اين پند حكيمانه ن چنا 
الملليِ اسپرانتو در سطح  برد زبان بين را در مورد چگونگيِ پيش

جاي غرق شدن در تبيين و انتقـال   كار ببنديم، بايد به جهان به
ي    هاي اعجازآورِ زبان اسپرانتـو و نـحـوه        جزئيات و ويژگي

ترِ آن، مردم دنيا را از جهاني آگاه كنيم كه  آموزش هرچه بيش

گيـر وجـود      الملليِ فرا در آن مشكل زبان مشترك يا زبان بين
عنوان مثال، براي هيـج اروپـايـي يـا          چرا كه هنوز، به.  ندارد

امريكايي هم ـ كه شايد نسبت به ديگر ساكنان اين كـره از      
مـنـد    ي زبان و ارتباطات بهره تري در زمينه هاي بيش پيشرفت

شده باشند ـ قابل تصور نيست كه پس از پياده شدن در پكن، 
تهران يا مسكو بتوانند با تماميِ اقشار مختلف محليِ مردم، از   

جـويـان و        راننده تاكسي گرفته تا مردم كوچه و بازار و دانش
هاي گوناگون ـ و نه فقط در حـد     راحتي و در زمينه اساتيد، به

اكنون كار مـا    .  پرسيِ ساده ـ صحبت كنند يك سالم و احوال
ها شايد اين باشد كه چنين رويايي را براي مـردم     اسپرانتيست

جهان به تصوير درآوريم، تصويري باورپذير و مـلـمـوس و          
گيري از كتاب، مجله، فيلم، تاتر، اينترنـت   با بهره:  يافتني دست

هرترتيبـي كـه      عبارت ديگر ما بايد به به.  ي ديگر يا هر رسانه
تصوير كشيـم   خوبي به را به”  دنياي پس از اسپرانتو“ توانيم،  مي
 . را به تماميِ مردم جهان نشان دهيم و آن

 دنياي پس از اسپرانتو
در دنياي پس از اسپرانتو، امور كليدي و حـيـاتـي در           

زندگانيِ هر فرد يا جامعه، از بهبود، سهولت و عدالت فراوانـي  
مند خواهد بود، اموري چون آموزش زبان بـيـگـانـه يـا         بهره

هاي كـاري،   ي مطلوب، فرصت ، تحصيل در رشته” المللي بين“ 
مندي از محصوالت گوناگون هـنـري      ازدواج، مسافرت، بهره

عـنـوان مـثـال،        به.  ، تفريح و غيره) مانند ادبيات، فيلم و تĤتر( 
ـ كه در حـال      ” المللي بين“ فراگيريِ زبان بيگانه يا 

حاضر تنها براي گروه اندكي از نخبگان مـيـسـر      
اي    ايِ ويـژه      است كه از امكانات مالي يا طبـقـه  

برخوردارند ـ در دنياي پس از اسپـرانـتـو، بـراي       
سان ممكـن   اي يك گونه هاي جهان به تمامي انسان

هاي تحصيلي، كاري يا حتـي   امكانات و فرصت . خواهد بود
اي بـه     تـــفريحي نـيـز، كه اكنون بستگي زياد و غيرعادالنه

ابتدا بايد انديشه و آرزو بـراي امـري         
وجود آيد و پرورانده شود؛ پس از آن،      به

تنها همين آرزو و خواست، انـگـيـزه و        
 .اسباب تحقق بخشيدن به آن خواهد شد
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اي دارد، كه فراگيري آن براي اكـثـريـت       دانستن زبان بيگانه
پذير نيست، در دنياي پس از اسپرانتو براي هـمـه    مردم امكان

 .اندازه و عادالنه خواهد بود يك به
ترين نمودگاه دنياي پس از اسپرانتو، در حال  شايد بزرگ 

بنـابـر ايـن،      .  باشد)  UK(هاي جهانيِ اسپرانتو  حاضر همايش
آميزِ حاكم  توانيم جوِ تفاهم جا كه مي عنوان نمونه، بايد تا آن به

ها را به مردم جهان نشان دهيم تا ببيننـد كـه      بر اين همايش
ها كشور گوناگـون و     يك قرن است كه چندين هزار نفر از ده

آيند و در ايجاد تفهيم و تفاهم بـيـن    زبان مختلف گرد هم مي
 .ترين مشكلي ندارند خود كوچك

خاطـر   ي اروپا، كه به عنوان مثال، در ارتباط با اتحاديه به 
برد، و  سر مي فقدان زبان مشترك واحد در رنج و خرج بسيار به

عالئمي از گرايش آن به اسپرانتو نيز ديده شده است، براي از 
كارگـيـريِ    گيرندگان ايشان در به بين بردن ترديدهاي تصميم

انديشانِ  طرف اسپرانتو، كافي است كه هم المللي و بي زبان بين
اروپائيِ ما حداكثر مساعيِ خود را در دعوت و فـراخـوانـدن        
ايشان به همايش جهاني اسپرانتو انـجـام دهـنـد تـا ايـن             

هـاي خـود تـفـاهـم             ها و گـوش  گيرندگان با چشم تصميم
ترين نـژادهـا و        الـمـللي را در عمل و در  بين متفاوت بـيـن
گـاه بـراي ايشـان ديـگـر               آن.  هاي دنيا تجربه كننـد  زبان

گـيـري از زبـان           ترين شك و ترديدي در مورد بهره كوچك
ي    عنوان زبان مشترك كشورهاي عضو اتـحـاديـه    اسپرانتو به

 .اروپا باقي نخواهد ماند
هنگامي كه ما اسپرانتودانان توانستيم به آحاد مختلف           

ي چنين دنياي رويايي را بچشانيم،         مردم جهان طعم و مزه     
يابي به اين     ديگر اين خود مردم خواهند بود كه براي دست          

روياي زيباي بشريت از انجام هيج عمل و ابتكاري كوتاهي            
نخواهند كرد، و پس از يافتن اسپرانتو، براي آشنايي و                  
فراگيريِ آن، خود ايشان به دنبال ما خواهند گشت تا بتوانند با            

را بياموزند و از آن استفاده          تر آشنا شوند، آن      اسپرانتو بيش 
ها   طور كه موالنا نيز قرن       عبارت ديگر، همان    يعني به .  كنند

 : پيش از اگزوپري گفته
 دست، آب كم جو، تشنگي آور به

 .ات از باال و پست تا بجوشد آب
به مردم، تشنگي    )  اسپرانتو(جاي دادنِ آب        يعني به  

را در ايشان   )  هاي جهان   ي انسان   آرزوي ارتباط يافتن با همه    (

وجود آوريم و دامن بزنيم، چرا كه با داشتنِ تشنگي، خود                به
 .هرطريقي كه باشد، آب را خواهند يافت ايشان به 

ي پس از ايجاد اين آرزو و خواست و              احتماالً مرحله  
تشنگي، ترغيب و تشجيع مردم به جستجو و طي طريق در              

طور كه در فرهنگ       جهت آرمانِ آرزوييِ ايشان است؛ همان       
 Don’t give up your dreamsحق بر     غــــــــرب به 

تكيه شده و ما نيز در فرهنگ        )  تان را كنار نگذاريد     روياهاي( 
عنوان   شرقيِ خود معتقد به اولويت انديشه و آرزو هستيم، و به          

 :گونه كه باز حضرت موالنا فرموده مثال، همان
 جا برد، گه تورا آن ات جايي رود، وآن انديشه

 .زانديشه بگذر چون قضا پيشانه شو، پيشانه شو
وجود آيـد و     يعني ابتدا بايد انديشه و آرزو براي امري به 

پرورانده شود؛ پس از آن، تنها همين آرزو و خواست، انگيزه و   
تـا  عنوان مثال،    به.  اسباب تحقق بخشيدن به آن خواهد شد

انديشه و تصور آزادي يا دموكراسي بـراي مـردم     
تعريف و تبيين نشده باشد، ايشـان در جـهـت          

يابي به آن كاري نخواهند كرد، اما پـس از       دست
اين مفاهيم، از انجـام هـر     )  هاي خوبي( آشنايي با 

 .تالشي در رسيدن به آن كوتاهي نخواهند كرد
 

 ها كه عشق آسان نمود اول، ولي افتاد مشكل
ي حافظ، عشق در ابتدا بايد         به تعبير ديگر، طبق گفته      

سهل و آسان بنمايد تا انسان را مجذوبِ خود سازد، و پس از              
ي ايجاد شده در ابتدا، فائق آمدن بر هر              ياريِ جذبه   آن، به 

چنين   هم.  آساني ممكن خواهد بود      آيد، به   مشكلي كه پيش  
بنابر غزل زيباي ديگر حافظ، محبوب براي افكندن آتش              

تا كل وجود   ”  دهد  زلفي بر باد مي   “عشق به جان انسان تنها       
ناز /  زلف بر باد مده، تا ندهي بر بادم        (”  بر باد دهد  “انسان را   

يعني فقط با ايجاد شيفتگي و        ).  بنياد مكن، تا نكَني بنيادم     
تشنگي، انسان كامالً مجذوب شده و به دنبال محبوب و               

گويد، فقط با     كه عطار نيز مي     يا چنان .  رود  ي خود مي    خواسته
افكندن عشق و آرزو بر دل شيخ پير صنعان، دختركي ترسا              

شود تا او را كه عمري با زهد و آبرو زيسته، به هرجا                قادر مي 
كه مايل است بكشاند و انجام هر كاري را از او بخواهد ـ                 

 !حتي كشاندن او به كنيسه و بستن زنار
ما نيز بايد ابتدا ـ و شايد حتي فقط ـ عشق به ارتباط                 
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هاي جهان را بر مردم بنمايانيم، و آنان           يافتن با تماميِ انسان   
ي اين ايده و آرزو كنيم، چرا كه با وجود اين             را عاشق و شيفته   

هاي سرِ راه فايق      عشق و طلب، خود ايشان بر تماميِ مشكل        
: هاي جهان   عشق به تفاهم كامل با تماميِ انسان      .  خواهند آمد 

اين رويا كه هر كسي در هر جاي جهان بتواند تماميِ                   
هاي اينترنتي دنيا را       ها و سايت     ها، كتاب   ها، روزنامه   مجله

هاي تلويزيونيِ گيتي را ببيند و به تماميِ          يِ برنامه   بخواند، همه 
هاي راديويي جهان گوش فرا دهد و هنگام مسافرت            ايستگاه

جا   ي آن   راحتي بتواند با سكنه     ي زمين به    به هر نقطه از كره     
ي نقاط زمين به      همه بتوانند در همه   .  ارتباط كامل برقرار سازد   

تحصيل و كار بپردازند و با هر قوم و نژاد كه بخواهند،                   
بياميزند ـ اين است روياي زيبايي كه به دكتر زامنهوف چنان            

ي كامل تماميِ عمر و        اي داد كه با عشق و عالقه          انگيزه
برد زبان مشترك     وجود آوردن و پيش     تالش خود را براي به     

و اكنون نيز همين رويا بايد به         .  جهانيِ اسپرانتو صرف كند    
المللي   ها عطش ارتباط برقرار كردن و تفاهم بين         تماميِ انسان 

طرف   المللي و بي     سوي زبان بين     را ببخشد و آنان را به        
 .اسپرانتو، اين سترگ عمرآورد دكتر زامنهوف، جذب كند

 
 تبديل جهل مركب به جهل ساده: كار ما
كه جهل، مركب است ـ يعني مشكلي وجـود   تا هنگامي 

دارد، و آگاهي از وجود اين مشكل، موجود نيسـت ــ هـيـچ         
عنوان مـثـال،      به.  توان متصور بود اميدي براي رفع آن را نمي

احتماالً كوررنگي يا دالتونيسم براي هزاران سـال در بـيـن          
كه جـان دالـتـون           ها وجود داشته است، ولي تا هنگامي انسان

دان انگليسي ـ كه خـود     دان و فيزيك ، شيمي) 1844-1766( 
كسي  ـ از وجود چنين مشكلي آگاه نشد، هيچ!  نيز كوررنگ بود

 .توانست در جهت بهبود، رفع يا مقابل با آن، كاري بكند نمي
دنيا زبان مشترك جهاني ندارد و از نبود آن در  

رنج است، و در عين حال از وجود خود اين مشكـل  
ي مشـكـل زبـان       يعني در زمينه.  خبر است هم بي

مـا  .  المللي جهل مضاعف يا مركب وجـود دارد    بين
بايد دنيا را از وجود مشكل ارتباطات در جهان آگـاه  
كنيم و سپس در پيِ جستجوهاي خود ايشان، بـه    

حل آن را نـيـز نـابـغـه و               ها بگوييم كه راه آن
دوست بزرگي بيش از يك قرن پـيـش و        انسان

 .هم با جزئيات كامل ارائه كرده است آن
اگر ما بتوانيم اين نوع جهل مركب را به جهل سـاده ـ     

يعني وجود مشكل، و آگاهي از وجود آن ـ تبديل كنيم، ديگـر  
براي حل مشكل تنها نخواهيم بود و خود مردم براي حل آن   

پا خواهند ايستاد، و ما را خواهند جست، و اگر ما و اسپرانتـو   به
را نبينند ـ يا نخواهند ببينند ـ اسپرانتو را خود از نو خـواهـنـد    

كـه  ”  يورال“ يا ” يوروپانتو“مانند پيشنهاد آفرينش زبان . (آفريد
ي اروپا مـطـرح    ي پارلمان انگلستان در اتحاديه توسط نماينده

 ).شده است
: انديشان عزيز در سراسر جـهـان   ي آخر به هم و توصيه 

تر ـ و زيباتر ـ از موفقيت جهانيِ نـهـضـت مـا و          شايد مهم
اسپرانتو، اشتياق و آرزوي امروزِ ما براي اتفاق افتادنِ اين امـر  

چيـزي كـه      مبارك است، يعني تصديقي ديگر بر تقريباً همان
 :ها پيش گفت سال) 1902-1963(ناظم حكمت 

زبان جهاني خواهد )  زودي به( دانم كه اسپرانتو  من نمي“  
براي :  قدر هم مهم نيست نظر من اين مسئله آن شد يا نه، و به

ي    نظر من مسئله به.  انجام اين امـــر، زمان زيادي وجود دارد
هايي وجود دارند كه بـراي   اكنون انسان مهم اين است كه هم

ي من به  توصيه.  اند ي زبان اسپرانتـو در تالش و مبارزه ايــده
پدر و مادرها اين است كه اسپرانتو را بـه فـرزنـدان خـود             

 .”بياموزيد
-1982) ( آليسا روزنـبـام  ( اي از اين راند  در پايان، جمله 
گـرايـي    االصل آمريكايي و مبدع عين ، فيلسوف روسي) 1905

گرايي كه مبتني بر تثليـث فـردگـرايـي، عـقـل و              يا برون( 
ي  گونه ، كـــه عظمت دكتر زامنهوف را به) داري است سرمايه

 :كند اي تبيين مي تازه
نبرد بـرخـيـزد،       هـر كـس كـه بـراي آينده بـه “ 

 .”كند امـروز در آينده زندگي مي
يعني دكتر زامنهوف در بيش از يـك قـرن          

ي اكثريت مردمان كـنـونـيِ دنـيـا         پيش، در آينده
كرده است و ما پيروان او نيز در آيـنـده      زندگي مي
كنيم، پس به اين اعـتـبـار، مـا و او            زندگي مي

كه هميشه او را در كنار خود  عصريم ـ مگر نه آن هم
كنيم و گفتار و كـردار و پـنـدارش           احساس مي

 !چنان برايمان  جذاب و جديد است؟ هم
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Ek 
 نرم افزاري براي كالهك نويسي در اسپرانتو

 
 علي كوثري ـ كنگاور

دانيد در اسپرانتو شش حرف وجود        گونه كه مي    همان 
اين حروف  .  اند  دار معروف   دارد كــه به حروف كالهك      

  ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ: عبارتند از
هاي تايپ و      تا همين چند سال اخير چون ماشين          

شد كه    ها بود توصيه مي     كامپيوترها فاقد امكان نگارش آن    
استفاده كنيد كه     ^و يا از      hيا    xجاي اين حروف از        به

دلخواه استفاده كرده و حتي به ميل خود آن را              افراد نيز به  
دار قرار داده و خالصه نظم        در اول يا آخر حروف كالهك     

اما ديگر اين    .  ثابت و معيني در اين مورد وجود نداشت          
مشكل رفع گرديده و با نرم افزارهاي ساده و رايگاني كه             

دار را تايپ     راحتي حروف كالهك    توانيد به   وجود آمده مي    به
 (Keyman)ها    ي هشتم با يكي از آن       در شماره .  نماييد

افزاري جديد، قوي و ساده       اينك به معرفي نرم   .  آشنا شديد 
 .با توضيح كامل مي پردازيم

ابتدا در مرورگر خود آدرس زير را تايپ نموده تا وارد               -1
 .شويد EKسايت 

http://www.esperanto.mv.ru/Ek/index.html 
همان گونه كه در تصوير مي بينيد در اين سايت در             

ها   هايي وجود دارد كه با كليك بر آن           سمت راست لينك  
البته در اين   .  اي از برنامه را دانلود نماييد        توانيد نسخه   مي

هاي برنامه قرار داده شده است كه           ي نسخه   سايت همه 
خب طبيعي است كه بهتر است جديدترين نسخه را دانلود           

 .نماييد و نيازي به نسخه هاي قديمي نيست
ژانويه   21و مربوط به      35ي    جديدترين نسخه شماره   
 1  -  33ترين نسخه نيز نگارش      باشد و قديمي    مي  2005

همراه با هر نگارش       .  99سپتامبر      6است مربوط به    
ها وجود دارد كه در صورت تمايل            اي از قلم     مجموعه
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توانيد ان ها را هم دانلود و نصب            مي
البته براي باز نمودن آن به         .  نماييد
 .نياز داريد Win rarي  برنامه

 35كه تا به االن       (براي دانلود جديدترين نگارش         -2 
 .باشد بر روي اين لينك كليك نماييد مي

Instalilo: ek35inst.exe[110949 bajroj] 
افزار را در آن نصب كرده برويد و          حال به مكاني كه نرم      -4

 .براي نصب بر روي آن كليك نماييد

براي ادامه  .  شود  ي نصب به زبان اسپرانتو باز مي        صفحه  -5
فرض براي    اگر مكان پيش  .  كليك نماييد   instaluبر روي   

كليك كرده    Foliumuنصب مورد پسند شما نيست بر روي      
 در ضمن با كليك بر روي      .  و مكان مناسب را انتخاب نماييد     

Abolu توانيد عمليات نصب را متوقف نماييد مي .  
 .گردد بعد از چند لحظه اين صفحه باز مي -6

استفاده   NT/2000/XPكه از ويندوز          در صورتي   
ي كار    ها نداريد و براي ادامه      كنيد نيازي به تغيير گزينه      مي

ي   را فعال نماييد زيرا در اين حالت بايد گزينه          Agordoتب  
Neniu       9ولي اگر از ويندوز     ).  به رنگ آبي  (فعال باشدx/

ME   ي دوم يعني       نماييد، گزينه   استفاده ميBalta    را در
تمام   Instaloحال كار شما در تب      .  حالت انتخاب قرار دهيد   

 . را كليك كنيد Agordoي كار تب  شده و براي ادامه
 .با كليك بر تب مذكور اين صفحه نمايان مي گردد -7

 .ي بهتر وجود دارد در اين بخش تنظيماتي براي استفاده

 Rektaj klavojـ 
بر روي كشوي باز     .  ابتدا مربع كنار آن را تيك بزنيد         

 Simono)  1.  شود  دو گزينه ظاهر مي   .  شونده كليك نماييد  
Pejno            اگر اين گزينه را انتخاب نماييد بايد خودتان دو كليد

به اين  .  را براي نگارش دو حرف باقيمانده انتخاب نماييد          
منظور داخل مربع زير حرف مورد نظر كليك كرده و كليد             

واضح .  مورد نظر خود را بر روي صفحه كليد فشار دهيد             
است بايد كليدي را انتخاب نماييد كه در هنگام تايپ                 

، چ، ج، و مانند      ÷  اسپرانتو كاربردي ندارند، مانند كليد پ،        
در صورت انتخاب اين گزينه       Sergio pokrovskij)  2.  آن

تر نداريد زيرا براي هر يك از حروف           نياز به تنظيمات بيش   
 .دار كليدي مشخص شده است كالهك

ي   در ضمن در صورت انتخاب هر يك از دو گزينه             
توانيد با كليك بر روي مربع زيرِ هر يك از             فوق باز هم مي   

ي خود،    حروف و آبي نمودن آن و فشردن كليد مورد عالقه          

Intereto/اينترنت 
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 .ميل خود تنظيم نماييد جاي كليدها را عوض كرده و به
جاي هر يك از حروف         بعدا با كمي دقت و تمرين به          

 .شويد كالهك دار بر روي صفحه كليد مسلط مي
Prefiksoj ـ 

 Postifiksojـ 
C)بخورد، بعد از حروف       اگر اين گزينه چك مارك   

-S-G-J-H-U)    دار هم دارند، فشردن       كه شكل كالهك
دار شوند    ياعث مي گرددكه حروف مذكور كالهك       Hكليد  

 .و ديگر نيازي به اسفاده از آن شش كليد مخصوص نيست
 

Ripeto de postifikso abolas ĉapiligon 
در صـورت عالمت خوردن اين گزينه، اگر بـعـد از             

(C-S-G-J-H-U)       دو بار كليدH       را فشار دهيد كالهك
 .شود نوشته مي Hحذف شده و بجاي آن 

 

Aŭtomata  aŭ/eŭ 
گردد كه هر     چك مارك خوردن اين گزينه سبب مي        

طور خودكار    را تايپ نماييد به       eيا    aحرف    uگاه بعد از    
بعد از تنظيمات در تب         .   نوشته شود   aŭ/eŭحروف  

Agordo  حاالBone را كليك نماييد. 
 

گردد كه    يك صفحه ي كوچك باز مي       Boneبا كليك     -8
 .آن را تاييد نماييد Boneبا كليك بر روي 

ي دسكتاپ    اجرا شده و در صفحه      Ekحاال ديگر برنامه      -9
 .توانيد آيكون آن را مشاهده نماييد و در نوار وظيفه مي

كنيد   استفاده مي   98توجه نماييد بعد از نصب اگر از ويندوز          
 .افزار فعال گردد اندازي نموده تا نرم بايد رايانه را دوباره راه

 

 
 

افزار مانند شكل زير       در حالت معمولي آيكون نرم        -10
باشد يعني خاموش بوده و براي نگارش حروف           برجسته مي 

دار حتي اگر كليد هاي مربوط را هم فشار دهيد،              كالهك
 .كند همان حروف روي صفحه كليد را تايپ مي

 

 
 
 

براي فعال نمودن آن، روي آيكون نرم افزار در نوار وظيفه            
كليك نماييد تا شكل آن از حالت برجسته به حالت فرو               

 .رفته در آيد
 
 
 

 

توجه داشته باشيد كه    
در هنگام تايپ         
فارسي يا انگليسي      

افزار را در حالت       نرم
برجسته يا خاموش      

قرار دهيد و تنها در صورتي كه مي خواهيد به اسپرانتو                
 .بنويسيد آن را در حالت فرو رفته يا روشن قرار دهيد

 

افزار راست ـ كليك نماييد چهار          اگر بر آيكون نرم      -11
 .گردد گزينه ظاهر  مي

 
-  Aktiva  :          اگر كنار اين گزينه تيك بگذاريد نرم افزار

  .آيد فعال گرديده و به حالت فرو رفته در مي
-  Agordu  :       ي تنظيمات    كليك بر آن شما را به صفحه

 .برد مي
-  Helpu  :        افزار به زبان      با كليك بر آن راهنماي نرم

در ضمن در مراحل     .  اسپرانتو در دسترس شما خواهد بود       
اين راهنما ظاهر     Helpoو يا     F1نصب هم با كليك بر       

 .گردد مي
- Haltu :افزار جهت خروج از نرم 

اميد كه معرفي اين نرم افزار و توضيحات آن مفيد بوده               
    .باشد
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اولين كتاب خودآموز اسپرانتو به فارسي در سال             
اسپرانتو “توسط بهمن شيداني تاليف شده است كه           1305

نام دارد و هنوز هم با گذشت زمان نسبتا            ”  درس  20در
 .باشد طوالني قابل استفاده و توجه مي

توسط دكتر    1354دومين خودآموز اسپرانتو در سال       
منتشر شده  ”  زبان دوم “ناصرالدين صاحب الزماني به نام       

. است كه حقيقتا كتابي بس ارزشمند و درخور توجه است            
اين كتاب مرجع خوبي براي دستور زبان اسپرانتو است و             

توان يافت كه هنگام        تر اسپرانتودان ايراني را مي         كم
 .نياز بوده است آموزي از مراجعه به اين كتاب بي زبان

سومين كتاب خودآموز جامع اسپرانتو به         
ي ايراني مهندس     فارسي را اسپرانتودان برجسته   

وي كه  .  احمدرضا ممدوحي تاليف كرده است      
طور    هاي نوجواني به       اسپرانتو را از سال      

ي   ها تجربه   خودآموخته فراگرفته است و سال      
تدريس اسپرانتو در سطوح مختلف را از سر            

اينك تجربيات و دانش خود را در             گذرانده است    
آسان ترين زبان   :  المللي اسپرانتو   آموزش زبان بين  “كتاب
مندان به آموزش اسپرانتو      داران و عالقه    تقديم دوست ”  دنيا

بخش اصلي    7صفحه و      624كتاب داراي    .  نموده است 
ي   دوره  3:  كتاب در يك مجلد است        5است، در واقع     

ي فارسي ـ      نامه  ژه  مبتدي، متوسطه و پيشرفته و دو وا         
. اسپرانتو و اسپرانتو ـ فارسي را در خود جاي داده است               

ترين كتاب آموزشي و مرجع دستور        توان گفت كه كامل     مي
زبان اسپرانتويي است كه تاكنون در ايران منتشر شده است          

ي مولف ارجمند نكات      و با تفضيل و دقت درخور شايسته       

 .دستوري اسپرانتو در آن شرح داده شده است
ي نويسنده،    اي عالمانه   صفحه  21گفتار    مقدمه و پيش  

هاي   شرح گزيده و گويايي است از موضوع زبان و ضرورت          
آموزش زبان و معرفي زبان اسپرانتو به عنوان زبان                 

 43ي    بخش مرجع دستوري زبان كه از صفحه       .  المللي  بين
ي كتاب را به خود        صفحه  288شود و در كل        شروع مي 

ترين مراجع دستوري      اختصاص داده است، يكي از كامل       
هاي   نيكويي نكته     باشد و به    زبان اسپرانتو به فارسي مي     

ي اين سطور     اند هر چند نگارنده      دستوري شرح داده شده    
 306داند ـ مثال ص       ايراداتي را بر بعضي موارد آن وارد مي       

شود كه از     جا ـ اما اين باعث نمي       و جدول مطرح شده در آن     
تر آن بود كه       ارزش كار نويسنده كاسته شود و شايسته         

چنين مواردي ـ كه جاي بحث هم دارند ـ در چنين كتاب              
 .شد مرجع و خودآموزي گنجانده نمي

اين بخش از سمت چپ كتاب از           :ي مبتدي   دوره
ي نگارش آن آغاز       با آموزش الفبا و شيوه       10ي    صفحه

استفاده از تصوير به منظور تفهيم مطالب، استفاده         .  شود  مي
نمايي واژگان و نگارش طرز تلفظ، استفاده از              از درشت 

ها و پاسخ نامه از         گذاري به منظور رعايت سيالب        نقطه
 .هاي اين بخش است ويژگي

اين بخش از سمت چپ كتاب از          :ي متوسطه   دوره
در اين بخش متون اسپرانتويي     .  شود  آغاز مي   94ي    صفحه
تري براي    هاي بيش   تري قرار داده شده است و تمرين        بيش
هايي كه مورد استفاده قرار        واژه.  شود  آموزان ارائه مي    زبان
هايي پركاربرد در ارتباطات روزمره هستند و          اند، واژه   گرفته

كردن   مطالب انتخاب شده نيز آگاهانه در خدمت توانمند          
 .آموز است زبان

46 

 نقد و معرفي كتاب 
 :آموزش زبان بين المللي اسپرانتو

 ترين زبان دنيا آسان 

 محمدرضا ترابي
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اين بخش از سمت چپ كتاب و از        :  ي پيشرفته   دوره
در اين بخش با ادبيات و        .  شود  آغاز مي   138ي    صفحه

درآمد خوبي براي     شويم و پيش    فرهنگ اسپرانتو آشنا مي    
 .ي اسپرانتو است ورود به ادبيات گسترده

ي اسپرانتو ـ فارسي ـ اسپرانتو كه         ي دوسويه   نامه  واژه
هاي   ي واژه   ي همه   شود دربردارنده   صفحه مي   75شامل  

آموز در    نامه زبان   استفاده شده در كتاب است با اين واژه          
نياز از مراجعه به كتاب ديگري است و            مرحله نخست بي  

 !خودآموز در واقع قائم به ذات خود است
بودن آن است       شود به كتاب گرفت حجيم      ايرادي كه مي  

چندان خوب آن باعث كوتاه بودن عمر مفيد          كه صحافي نه  
شد آن را به دو        كه حداقل مي    شود و ديگر اين      كتاب مي 

كتاب آموزش درس به درس و دستور زبان اسپرانتو تبديل           
كرد تا چنين مشكلي پيش نيايد، گرچه مزيتي كه اكنون             

 !داشت وجود دارد و آن تجميع كتاب است ديگر وجود نمي
انتشار چنين كتاب گرانقدري جاي سپاس و         

ي آن براي كار بزرگي كه          به نويسنده   .شادماني دارد 
ترديدي نيست كه   گوييم و     انجام داده است تبريك مي    

ي اسپرانتوانان ايراني از اين كتاب          نسل آينده 
 .ها برخواهد چيد توشه

عنوان   انجمن آموزگاران اسپرانتو ايران اين كتاب را به         
هاي اسپرانتو در ايران برگزيده است و          كتاب درسي كالس  

مبناي استاندارد آموزشي خود را بر اين كتاب بنا نهاده               
هاي آموزش اسپرانتو كه زير نظر        اينك در كالس    هم  .  است

  .شود انجمن برپاست از اين كتاب بهره گرفته مي
 

ترين   آسان:  آموزش زبان بين المللي اسپرانتو    :  نام كتاب 
 زبان جهان

 احمدرضا ممدوحي: مولف
 964-504-004-3: شابك

 1384زمستان : تاريخ انتشار
 نسخه 1500: شمارگان

 ريال 45000: قيمت
 624:تعداد صفحات

 انتشارات آرويج: چاپ و نشر
 انجمن اسپرانتو ايران: مركز پخش

 ي  سبزانديشان، موسسه
 انجمن اسپرانتوي ايران 

   
 

مندان و دوستداران اسپرانتو را  ي عالقه همه
 !كند دعوت به عضويت مي

 
 هاي فرهنگي اسپرانتو براي تقويت فعاليت 

 گسترش و به كارگيري اسپرانتو
 حمايت از اسپرانتو 

 هاي ويژه استفاده از تخفيف 
 88348929 !عضو انجمن اسپرانتو ايران شويد
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 سنگ داغ
 گايدار. آ                  

 
 

او مردي  .  كرد  در دهكده مرد پير تنهايي زندگي مي       
بافت، نگهباني باغ متعلق به        زنبيل و سبد مي   .  نحيف بود 

ها نان خود را به دست         كرد و از اين راه       را مي   )1(كالخوز
 .آورد مي

ها به دهكده آمده       ها پيش و از دوردست       او از سال  
مردم ده از همان بدو ورودش فورا دريافتند كه اين             .  بود

او .  اش ديده است     هاي بسياري در زندگي      آدم  سختي   
بر روي  .  لنگيد و موهاي سر و صورتش سفيد شده بود           مي

شد   ها تا گونه اثر يك چاك عميق ديده مي          اش از لب    چهره
خنديد، غمگين و     كه مي   و همين چهره او را حتي زماني        

 .داد عبوس نشان مي
يك روز، ايواشكا كودرياشكين، پسربچه دبستاني، به        

تواند سيب    باغ كالخوز خزيد تا دور از چشم همه تا مي             
بچيند و بخورد و دلي از عزا دربياورد، اما پسرك سر خورد             

ي خاردار انگور فرنگي افتاد و نگهبان پير            و بر روي بوته   
 .اش را چسبيد جا يقه هم همان

ايواشكا منتظر بود كه نگهبان او را كتك بزند و يا              
اش   دزدي  دستش را گرفته به دبستان ببرد و ماجراي سيب         

. اما پيرمرد اين كارها را نكرد      .  را به مدير يا ناظم بگويد      
پسرك را به طرف درب باغ       .  دلش براي ايواشكا سوخت    

 .  كه چيزي بگويد، رهايش كرد  برد و بدون اين
هدف به    زده و آزرده ناخودآگاه و بي        ايواشكا خجلت 

زدن در جنگل راه را گم         در حال پرسه  .  طرف جنگل رفت  
در كنار باتالق چشمش به سنگ بزرگي افتاد كه             .  كرد

خسته .  رنگ پوشيده شده بود     اي سبز ـ آبي     سطح آن از خزه   
روي سنگ نشست تا كمي استراحت كند، اما با              .  بود

ايواشكا .  سنگ مثل آتش داغ بود      .  فريادي از جا جهيد    
خوب كه دقت كرد اَشكال      .  زده به سنگ خيره شد       حيرت
 .مانندي بر روي آن ديد حروف

ايواشكا .  شكي نبود كه اين بايد يك سنگ جادو باشد        
تكه چوبي پيدا كرد و با حوصله و دقت         .  فورا اين را فهميد   

ها را    ها را از روي حروف زدود و اين نوشته            ها و خزه    گل
 :خواند

جا آن را     هر كس اين سنگ را به باالي كوه ببرد و در آن           “
اش به او بازخواهد گشت و زندگي را از اول             بشكند، جواني 

 .”شروع خواهد كرد
. اش هشت سال داشت     او همه .  ايواشكا خيلي پكر شد    

شدن، جاي    شروع زندگي دوباره براي او، يعني دوباره بچه        
كردن، اختيار خود را نداشتن، و بدتر از همه             خود را خيس  

دوباره در كالس اول نشستن ــ نه، ايواشكا اصال دلش             
توانست   باز اگر اين سنگ مي     . خواست چنين چيزي را نمي

سره او را از كالس اول به كالس سوم ببرد، خُب، بد                يك
كار را    توانند اين   ها هم نمي    ترين سنگ   اما جادويي !  شد  نمي
 . بكنند
راه را پيدا كرد و به سوي        .  ايواشكا از سنگ دور شد     

گذشت دوباره    وقتي از كنار باغ كالخوز مي      .  خانه روانه شد  
اين پيرمرد   “:  با خود گفت    .  پيرمرد نگهبان را ديد      

توانست كتكم بزند، از من شكايت كند اما، او دلش                مي
بايد .  حاال من بايد برايش دل بسوزانم         .  برايم سوخت 

قدر سرفه نكند، وقت راه       اش را به او برگردانم تا اين        جواني
 .”طور سنگين نفس نكشد رفتن نلنگد، و اين

ايواشكاي خوش قلب با افكاري چنين واال به پيرمرد          
. نزديك شد و ماجراي سنگ داغ را برايش تعريف كرد             

پيرمرد از ايواشكا تشكر كرد، اما نخواست كه باغ را رها              
شدند كه    هايي پيدا مي    آخر هنوز آدم  .  كند و به جنگل برود    

بخواهند از فرصت استفاده كنند و در غياب او دست به               
 .تاراج باغ بزنند

اما پيرمرد به ايواشكا دستور داد كه سنگ را از كنار              
خود او بعدا فرصت     .  باتالق بردارد و به باالي كوه ببرد        

آيد و سنگ را با        كند و يك تُك پا به باالي كوه مي            مي
 .شكند چيزي مي

اما نخواست  .  ايواشكا از اين جواب خيلي آزرده شد         
صبح زود روز بعد      .  كه از دستور پيرمرد سرپيچي كند        

ايواشكا يك گوني و يك جفت دستكش كلفت ـ براي              
كه دستش را نسوزاند ـ برداشت و به سمت باتالق راه              اين
 . افتاد
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دشواري توانست سنگ را از گل چسبنده           پسرك به  
هاي   باتالقي بيرون بكشد و به پاي كوه ببرد و روي علف           

 :كرد زنان با خود فكر مي نفس. خشك قرار دهد
پيرمرد .  گذارم  برم و باالي كوه مي      حاال سنگ را مي   “ 

شود و زندگي را      شكند و جوان مي     آيد و آن را مي      چالق مي 
گويند كه او خيلي مشقت كشيده        مردم مي .  گيرد  از سر مي  

طفلك پير است، تنها است، عليل است، و البته كه            .  است
بگذار .  اش نديده است    حتي يك روز خوش هم در زندگي       

اين پيرمرد بيچاره هم مثل ديگران كمي روي خوشي را            
 .”ببيند

ايواشكا سرگرم چنين افكاري سنگ داغ را به هر              
كنان منتظر    هن  زحمتي بود به باالي كوه رساند و هن           

 .پيرمرد ماند
ها سر برنياورده بود كه        هنوز خورشيد از پشت كوه      

زده از سرما     پيرمرد خود را در باالي كوه به ايواشكاي يخ          
زده فرياد    پسرك شادمان از ديدن پيرمرد اما شگفت      .  رساند
 :برآورد

ــ پدر بزرگ، پس چرا چكشي، تبري چيزي با               
خواهي اين سنگ را با كف           نكند مي .  خودت نياوردي 

 هايت بشكني؟ دست
من اميدوار نيستم كه سنگ را با كف         .  ــ نه ايواشكا  

خواهم سنگ را     در واقع من اصال نمي    .  هايم بشكنم   دست
خواهم زندگي را بار ديگر از        كه نمي   چرا؟ براي اين  .  بشكنم

 . سر بگيرم
پيرمرد به ايواشكا نزديك شد و با مهرباني دستي بر            

پسرك احساس كرد كه دست سنگين          .  سرش كشيد 
كه به نوازش ايواشكا ادامه       پيرمرد در حالي  .  لرزد  پيرمرد مي 

 :داد، گفت مي
ــ تو پسرم، البته فكر كرده بودي كه من پيرم،               

طور   اما اين .  ام، آدم بدبختي هستم     چالقم، عليل و بيچاره   
 .ترين آدم دنيا هستم من در واقع خوشبخت. نيست

و اين زماني بود كه ما بر        .  پايم را با باتوم شكستند     
اعتصاب كرده بوديم و سنگرهاي خياباني            )2(عليه تزار 

و اين زماني بود كه در      .  هايم را شكستند    دندان.  ساختيم  مي
. خوانديم  زندان به اتفاق مبارزان سرودهاي انقالبي مي          

و اين زماني بود كه       .  شمشير دشمن صورتم را شكافت      
 )3(هاي خلقي ما در حال كوبيدن ارتش سفيد     نخستين هنگ

 .دشمن بود
ها در تب     كه روي كاه    تيفوس گرفته بودم و در حالي     

اما .  ديدم  پيچيدم، مرگ را به چشم مي       و هذيان به خود مي    

تر از مرگ اين بود كه در همان حالت              بدتر و وحشتناك  
شنيدم كه دشمن دارد بر ما پيروز         هوشي و هوشياري مي     بي
اما وقتي به خود آمدم، ديدم كه خطر رفع شده و            .  شود  مي

 . ما دوباره در حال حمله به دشمن هستيم
هاي استخواني يكديگر را       مندانه دست   و ما سعادت  

كرديم كه كشورمان بعد از ما           فشرديم و آرزو مي       مي
خُب، !  گونه باشد كه اكنون هست ـ بزرگ و توانا             همان

حاال زندگي دوباره به چه درد من        !  همين يعني خوشبختي  
كار كنم؟ درست     خواهم چه   خورد؟ جواني دوباره را مي       مي

ام خيلي سخت گذشت، اما در عوض پاك           است كه جواني  
 .مندانه گذشت و شرافت

اش را درآورد و       به آرامي چپق   .  پيرمرد ساكت شد   
ايواشكا در حالي كه در خود فرو رفته            .  اش كرد   روشن

 :آهسته گفت
اما پس من براي    !  عجب سرگذشتي !  ــ بله، پدربزرگ  

 چه اين سنگ را با آن همه سختي به باالي كوه آوردم؟
بعدا خودت  .  جا جلوي چشم بماند      ــ بگذار همين   

 .خواهي ديد فايده اين كار چه هست
چنان   اما سنگ هم  .  ها از آن ماجرا گذشته است       سال

هاي   آدم.  دست نخورده و سالم در جاي خود قرار دارد            
ايستند و    آيند و مي     مي.  اند  زيادي تاكنون آن را ديده      

اما پس از دقايقي    .  روند  به فكر فرو مي   .  كنند  نگاهش مي 
 . شوند دهند و از آن دور مي سري تكان مي

دانم به چه علت      نمي.  جا بودم   يك روز هم من در آن     
بزنم سنگ  “فكر كردم،   .  آن روز دل و دماغ خوشي نداشتم      

 .”!را بشكنم و زندگي را دوباره شروع كنم
مدتي .  كردم  مردد ايستاده و به سنگ نگاه مي           

چرا !  نه:  طوالني بر جاي ماندم و باالخره تصميم گرفتم         
نه؟ چون همسايگانم را در نظر آوردم كه مرا به يكديگر              

اين !  نگاهش كنيد “:  گويند  دهند و به ريشخند مي      نشان مي 
همان !  همان احمقي است كه دوباره خود را جوان كرده           

. طور كه بايد و شايد زندگي كند           است كه نتوانست آن    
خواهد   نتوانست بفهمد كه خوشبختي در چيست، و حاال مي        

سيگارم را با سنگ داغ      .  ”چيز را از اول شروع كند         همه
 .روشن كردم و به راه خود ادامه دادم

 پور حبيب. پ. م: برگردان
 . است” اقتصاد اشتراكي يا كشاورزي اشتراكي“مخفف عبارت : كالخوز -1
پادشاهان روسيه كه به تقليد از امپراطوران روم خود را            :  تزار يا تسار    -2
 .ناميدند مي” تسار“
بعدها از  .  گفتند  مي”  ارتش سفيد “انقالبيون روسيه به ارتش امپراطوري        -3

يا ”  ها  سرخ“انقالبيون نيز لقب    .  شد  ضد انقالب عموما با اين عنوان ياد مي       
 .را داشتند” ارتش سرخ“
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در ميــان گرونــدگان ايرانــي جنبــش زبــان جهانــي         
ايـن  .  هاي گوناگوني آشـنا شـديم     اسپرانتو، تاكنون با چهره

هـاي گونـاگوني بـه فعاليـت          ها هريـك در عرصـه         چهره
اين گروه هـر چنـد در عرصـه ادبيـات نيـز              .  پرداختند  مي
ترين ميـدان فعاليـت     اما اين عرصه، اصلي.  اند هايي زده گام

 .آنان نبوده است
شـويم كـه ادبيـات        اي آشنا مي  در اين نوبت با چهره 

گروهـي وي را    .  آمـد   عرصه اصلي فعاليت وي بشمار مـي      
اند، امـا بـر اسـاس         گاه در زمره اسپرانتودانان نشناخته   هيچ

گزارشي چاپ شده از وي، او نه تنها در زمره اسـپرانتودانان  
آيد و سابقه    ايران كه در زمره معلمان اين زبان به شمار مي

ــان جهــاني اســپرانتو در فراســوي مرزهــاي           تــدريس زب
 . جغرافيايي ايران در پرونده وي موجود است

تـر    است كه بيـش   علي شيرازپور پرتواين چهره  
 1286وي متولـد سـال      .  نامـدار اسـت   ”  شين پرتـو “نام  به

در تهران    1376خورشيدي در شهر كنگاور است و به سال 
زماني كه او در سمت ديپلمات ايرانـي  .  به ديار باقي شتافت

يـادان    در هند سرگرم خدمت بود از دوستان نزديـك زنـده     
مقـدمات سـفر صـادق      .  صادق هدايت و بزرگ علوي بـود  
مشربي بـا     اما بعدها از هم .  هدايت به آن ديار را فراهم كرد

هدايت فاصـله گرفـت و تـا جـايي رفـت كـه در رمـان                   
 .  به هجو هدايت پرداخت” اي در بهشت بيگانه“

هاي گوناگون ادبـي گـام زده، از       شين پرتو در عرصه 
خورشـيدي    1309او در سال .  رمان گرفته تا نمايش و شعر

” آرمـان “اي ادبـي، تـاريخي و اجتمـاعي            به انتشار نشريه 
اما انتشار اين ماهنامه بيش از ده شـماره امكـان         .  پرداخت
تـوان بـه ايـن        از همراهان وي در انتشار آرمان مي .  نيافت

 :افراد اشاره كرد
الزمان فروزانفر، غالمرضا رشـيد      نصراله فلسفي، بديع 

ياسمي، احمد كسروي، صادق رضازاده مشفق، محمد تقـي  

 . بهار، محمدضياء هشترودي
اش بـا جنبـش       اي كوتاه به بيان ارتباط    شين پرتو در مقاله

اين مقاله كوتاه در واقـع بـه    .  جهاني اسپرانتو پرداخته است
بهانه انتشار چـاپ دوم خودآمـوز اسـپرانتو تـاليف بهمـن              

خورشـيدي در     1308مـاه سـال       شيداني اسـت و در دي      
 .روزنامه اطالعات به چاپ رسيده است

تـوان بـه پهلـوان زنـد                    از ديگر آثار شين پرتـو مـي        
، )1332(، قهرمان ايرانـشهر     )1325(، بهاي عشق   )1312(

 .اشاره كرد) 1338(چشمه سيماب 
اي تاريـك از     تواند نقطه بازخواني مقاله شين پرتو مي 

 . تاريخ جنبش اسپرانتو در ايران را روشن سازد
 

 كاوشي در 

 )12(تاريخ اسپرانتوي ايران  

 عليرضا دولتشاهي

 
 :منتشر شد

 المللي اسپرانتو خودآموز زبان بين
 ”  ترين زيان دنيا آسان“ 

 احمدرضا ممدوحي : تاليف
 ريال 45000بها   
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 نامه نود و يكمين كنگره جهاني اسپرانتو قطع
 
 

كشور در شـهر فلـورانس ايتاليـا       62كننده از  شركت 2209نود و يكمين كنگره جهاني اسپرانتو با 
 .برگزار گرديد

 :با تاكيد بر 
چهارچوب مهمي براي گـام برداشـتن    )  2005-2014(كه دهه جهاني آموزش براي توسعه پايدار  اين ●

اي است كه از نظر اجتماعي مطلوب، از نظر اقتصادي پايدار، از نظر فرهنگي مناسب و از       به سوي توسعه
 نظر شناخت زيست محيط قابل تداوم است؛

 
كه در حال حاضر هم در مقابل تنوع زيستي و هم در برابر تنوع زباني و فرهنگي تهديدات بزرگي  اين ●

 وجود دارد كه ناشي از وابستگي متقابل ميان انسان و  محيط طبيعي است؛   
 
هـاي اقتـصادي،      اي بـر زمينـه      كننده  كه تسلط كنوني يك زبان در مقياس جهاني تاثيرات ناآرام  اين ●

 شناسي زباني، و حق ارتباط برجاي خواهد گذاشت؛ اجتماعي، و آموزشي از لحاظ قدرت دوام، بوم
 
هاي آموزش   سو با ارزش كه كوشش و تالش جنبش اسپرانتو براي دموكراسي در عرصه زبان هم اين ●

با هدف تربيت افرادي مطلع و شهرونداني فعال است كـه توانـايي درك نقادانـه خـود و جهـان               فراملي
 .بسته با ديگران داشته باشند پيرامون را براي مشاركت در فرآيند مسئوالنه و هم

 
هاي مختلف براي پيشبرد    هايي كه در زمينه نمايد كه فعاالنه در تالش ـ از جامعه اسپرانتودانان دعوت مي

هاي منطبق با اصول پروسه تغيير مورد نياز مشاركت نموده، و زبان و شبكه خود را در خدمت ايـن      برنامه
 .كار گيرند اهداف به

 
هاي غيراسپرانتويي بـه    نمايد كه با مشاركت دادن سازمان ـ به دبيركل سازمان جهاني اسپرانتو توصيه مي

 .تري مبذول نمايد هاي آتي توجه بيش ها و فعاليت اين مسايل در كنگره
 

ها با هدف آموزش مداوم بـراي     ـ آمادگي جامعه اسپرانتودانان را براي همكاري با يونسكو و ساير سازمان
هاي زباني در توسـعه    پيشبرد صلح، عدالت اجتماعي، و تنوع فرهنگي اعالم داشته و توجه آنان را به جنبه

 .نمايد پايدار جلب مي
 2006، سپتامبر 1195مجله اسپرانتو شماره : منبع
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 ورزيم       كنيم و مجاهدت مي                  سفر مي      

 اسپرانتو در كوله بار سفر
 )روز 79دور دنيا در (         

 
 
 مانل وين يالس ـ يوآخيم ماركووال

  :اطالعات سفر

 يورو 6500 هزينه كل 
 بخارا داشتني شهر دوست

 ايران ترين كشور انگيز شگفت

 چين ها بهترين اسپرانتيست

 )سمرقند(والديمير   بهترين راهنما
بهترين راهنما در عنايت 

 و التفات
Wei Chi )چين( 

 3 تعداد كشتي
 15 تعداد قطار

 8   تعداد اتوبوس

 تركمنستان  بدترين قطار
 قطار يورو استار از لندن به پاريس  بهترين قطار 

 ايران  بهترين اتوبوس

 از ينين به ارومچي بدترين اتوبوس
 ترين بهترين كشور با بيش
  اطالعات جهانگردي

 امريكا

 دقيقه 12ساعت و  3روز و  79  مدت كل سفر
 )اقيانوس اطلس(عبور از آتالنتيك    ترين راه گران
 يورو 60پاريس    ترين هتل گران

يورو  25 /0 (Lanĝoŭo)النجواو   ترين هتل ارزان
 )چين(

خوانديد ”  روز دور دنيا با اسپرانتو  80“اي تحت عنوان  مقاله 1382در شماره سوم مجله سال دوم بهار 
اثـر بـه يـاد      ”  روز  80دور دنيا در “كه ماجراي سفر دو اسپانيايي بود كه با ايده گرفتن از كتاب معروف 

نوامبر همان سـال بـه        6از لندن آغاز كردند و در   2002آگوست  19ماندني ژول ورن سفر خود را در 
.  گفتني است كه با ياري اسپرانتوداناني كه در مسير سفر بودند اين مهم تحقق يافـت    .  لندن بازگشتند

هاي اين دو جهانگرد را در مدت سه روزي كه در ايـران بودنـد در آن شـماره               اي از يادداشت خالصه
كنيـم و در هـر        اكنون از اين شماره شما را با اين دو نفر همزمان از ابتداي سفر همـراه مـي   .  خوانديد

قسمت لحظه به لحظه با آنان خواهيد بود و به بخشي از كره زمين سـفر خواهيـد كـرد و ماجراهـاي            
 . حقيقي و عيني را دنبال خواهيد نمود
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انديش ما                يالس، هم              دوســـــــــت ما، مانل وين                                    
اهل كاتالونيا، به دور كره زمين فقط از                                                           ]     ها      اسپرانتيست          [ 

او به روياي ژول ورن                                 .     طريق خشكي ـ دريا سفر كرد                                        
روز، اما                79تر از               نويسنده شهير فرانسوي ـ البته كمي بيش                                                

 . روز و بدون هواپيما ـ تحقق بخشيد                                 80تر از         كم  
كسي كه در اين سفر مانل را همراهي كرد و همسفر                                                                      

اي را             گويم خدمات گذرنامه                          و نقش البته من مي                             -او بود                
كسي نبود جز يوآخيم ماركووال كه از زبان                                                          -براي او داشت                

 . اسپرانتو، زبان محبوب ما در اين راه استفاده كرد                                              
من در شهرم چندبار جهانگردان را پذيرفته بودم و                                                                         

ها، كسي به اندازه مانل                                        ميهمان من بودند، از ميان آن                                           
دويد گويي                 شتاب و عجله در سفر نداشت، او تقريباا مي                                               ً               

او خيلي           .     اگر مسابقه هم بود، مانل پيروز شد                                            .     داد       مسابقه مي           
.   كرد       تر از فيليس فوگ، قهرمان داستان ژول ورن، هزينه                                                                 كم  

Manuel Leguineche       كتابي تحت                 1988در سال                كه
منتشر كرد، اعتراف نمود كه                                     ”     روز       81دور دنيا در                   “ عنوان         

كه        رغم آن            چقدر سخت از سفر خود نتيجه گرفته است، علي                                                        
وي در سفركردن بسيار متبحر و مجرب است ولي مانل از                                                                        

 . تر اين راه را پيمود                     او سريع       
پولي بر ثروت و كم تجربه بر آزموده                                                         بوسيله اسپرانتو كم                      

 . پيروز شد        
اگر شرط بندي در كار بود مانل با اسپرانتو اين شرط                                                                          

و يا        ( او مايه مباهات و غرور كاتالونيا است و نزديك                                                                 .     را برد        
ما    .     اي انگليسي                آن فيليس فوگ افسانه                           )     تر از           حتي بيش         

تر احساس                طور طبيعي بيش                     خاطر كار او به                        اسپرانتودانان به                  
 . كنيم      غرور مي       

براي نهضت زبان                    :     اي به من اشاره كرد                              مانل در نامه                  
هاي جالبي را به                             بايست به دفعات كتاب                               اسپرانتو ما مي                    

ي آن انتشار دهيم، و اين يك تبليغ                                                    هاي مختلف درباره                        زبان    
 . مان خواهد بود               بسيار عالي براي زبان                    

ي سفرش به دور دنيا                                  درباره          : و اين هم اقدام او                           
كتابي به زبان كاتالونيايي به چاپ رساند و به دنبال آن به                                                                                   

او هميشه            .     زبان اسپانيايي و اسپرانتو ترجمه و منتشر شد                                                            
ها آماده                هايي از اين كتاب به ساير زبان                                                       براي نسخه           

اي را مبني بر تحقق                                      مانل حتي ايده                   .     همكاري است            
براي آثاري به اسپرانتو درباره                                       ”       المللي          جايزه بين           “ بخشيدن          

 . پروراند         سفرها در ذهن مي               
هاي اسپرانتويي                      اي سنتي براي فعاليت                             واژه    ”     نهضت    “   

توانيم نمادهاي متفاوتي از محتواي اين واژه را                                                                مي  .     ما است        
كنيم          ما سفر مي                 :     نوسازي كنيم حتي در حد معني اصلي آن                                                

 ! ورزيم       و براي نهضت اين زبان مجاهدت مي                              
چنين ساير اقدامات و ديگر                                      جهانگرديي موفق او و هم            ِ                   

 . افكارش شايان تبريك است                      
دست به چنين سفري زد؟                                    2002چرا او در سال                          

خودش توضيح داد كه اين سفر مثل عبارتي است كه وقتي                                                                      
شود و به غير از                             از انتها خوانده شود مانند ابتدايش تلفظ مي                                                       

كند         ساله شدنش ديگر افت مي                                 41و         40اين وي در سنين                        
ها و تغييرات است، براي اجتناب از                                                    قولي سن بحران                         و به      

گيرد سكان كشتي زندگي را به سمت                                                        آن، تصميم مي                  
او بازهم            .     ديگري هدايت كند و مسير عادي آن را برهم زند                                                            

“   عالوه بر اين به قول كنفسيوس عارف چيني،                                                         .     موفق شد         
، و مانل              ” ساله ديگر پريشان فكر و سردرگم نيست                                                    40آدم       

 . برد     در اين دوران سني به سر مي                         
عنوان يك چيني، خيلي خوشحالم كه مانل                                                           من به         

زي را براي بخشي از مسير                                             جاده ابريشم و رودخانه يانگ                                  
روز در كشور پهناور                              79يك سوم از                 .     سفر خود انتخاب كرد                        

هاي         هايي از قوم                   ها با چيني                  آن  .     ما بر او و دوستش گذشت                               
در اين كتاب نيز او ماجراهايي                                          .     مختلف آشنايي پيدا كردند                             

ها را             ها هم غالباا آن               ُ           كند كه خود ما چيني                                را حكايت مي               
جا        دهد كه اين                  مانل به ما نمايندگي مي                                .     ايم       تجربه نكرده             

جوالي      ( مصادف با برگزاري كنگره جهاني اسپرانتو در پكن                                                              
اي را با                  او دوستي صميمانه                    .     كتاب او را چاپ كنيم                           )     2004

 . همكاران اسپرانتيست چيني ما برقرار كرده است                                          
من خودم اهل سفر و آدم راه و جاده هستم ولي                                                                           

هاي         خاطر فعاليت                 او را به            .     آنگونه بلندهمت مانند مانل                                     نه  
كنم و بنا به درخواست او سطرهاي باال                                                      پرتوانش تمجيد مي                    

 . را با كمال ميل براي كتاب خواندني و شايسته او نوشتم                                                  
  2004/4/4مينگ        ووآن ـ چين                          پنگ زنگ         

خان مغول قوبالي قاآن  به ماركو پولو يك گوي از جنس                                                                          

هاي عجيب و غريب نشان داد و                                            صندل سفيد مزين به طرح                             
 : پرسيد     

هرچيزي را كه انسان بتواند تصور كند،            
 . توانند به آن تحقق بخشند ديگران مي

 ژول ورن 
 .شود راه هزار مايلي با اولين قدم آغاز مي

 الئوتسه تونگ 
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.   الدين به من داد                           را يك پارسي به نام جمال                                           اين           ـ     
 داني اين چيست؟                مي  
وقت         حضرت واال من هيچ                     .     ء بسيار زيباست                      اين يك شي                 ـ     

 . را نديده بودم               نظير آن         
ات آن را سراسر                          و با اين وجود، هر روز در طول زندگي                                                          ـ 

اين     .     كني       كني و تا لحظه مرگ نيز آن را ترك نمي                                                         طي مي       
 ! زمين است        

كند  به                 كه چيزي درك نمي                         زده در حالي                   ماركو پولو شگفت                   
 : دهد     خان توضيح مي            .   كند     خان نگاه مي           

 نه؟   .   العاده است            خارق    .   اين كره زمين است                  ـ   
اما زمين مسطح                   .     قضيه راجع به يك بازي مبتكرانه است                                                 ـ 

 . است   
مارك آيا تو مطمئني؟ تو جهانگرد بزرگي هستي، پس                                                                       ـ 

 . بايست بداني             اين را تو مي            
گويند كه در مرزهاي جهان بربرها                                                  در كشور من مي                         ـ 

 . كنند      زندگي مي        
 . جا تو بربر هستي                 تو فراموش كردي كه اين                       ـ 
ها،         ها، ماه             من هفته         .     بله كامالال حق داريد حضرت واال               ً                             ـ 

هاي بسياري با اسب زمين را پيمودم، با اين وصف آن                                                                         سال   
 . ترين قلل مسطح بود                   هميشه حتي در نوك مرتفع                      

ها چگونه و با چه محاسبات                                            از من نپرس كه  پارس                                     ـ 
ها با             عجيبي موفق شدند كه اين گوي را بسازند، اما آن                                                                    

كنند كه اگر بشود از سطح زمين به حد                                                          قاطعيت اظهار مي                   
توان كره زمين                       جا مي           كافي به سمت آسمان باال رفت، از آن                                              

 . كرد     را مشاهده         
كند و             فكر مي        .     زند       مارك لبخند به لب خشكش مي                                          

 : گويد      مي  
گويند           ها با قاطعيت مي                         حضرت واال اگر چيزي را كه آن                                            ـ 

درست باشد، به اين معني است كه، اگر آدم از جايي چه با                                                                                
اسب يا كشتي  حركت كند و در مدت زمان كافي در همان                                                                          

 .....     جهت ادامه مسير دهد                    
.....           قوبالي قاآن كه به شوق آمده                                      او به همان نقطه آغاز                              : 

 . حركت بازخواهد گشت                 
 اي از كتاب سفرهاي ماركو پولو                              گزيده     

 اثر موريل رومانا                  
          ********** 

 دليل كلي قضيه سفر ما                    
 معرفي     

چندتا اسپرانتودان در دنيا وجود دارد؟ چه كساني به                                                                      

هايي هستند كه                         ها سوال             كنند؟ اين               اسپرانتو صحبت مي                      
ها واقعا مشكل است، چون به ثبوت                                                      پاسخ دادن به آن                       

رساندن تعداد متكلمين يك زبان غيردولتي كه معموالدر                                                                      
.   رود خيلي سخت است                          كار نمي             عرصه تجارت نيز چندان به                               

تواند بداند كه چه تعدادي مثال در چين يا                                                                  چه كسي مي             
طور كه ما                   كس، همان              زنند؟ هيچ               تركيه انگليسي حرف مي                          

ها خارج از قلمرو كشورمان به                                               دانيم چه تعداد از آدم                                   نمي   
شايد بتوان بر مبناي تعداد                                       .     كنند        اسپانيايي صحبت مي                       

شود يا آمار تعداد افرادي كه                                               هايي كه برگزار مي                             كالس   
زنند،           هاي واقعي به اين زبان حرف مي                                                  خاطر موقعيت                 به  

چيزهايي را حدس زد ولي ديگر با وجود اينترنت حقيقتا                                                                             
 . گيرند       توان فهميد چند نفر اين زبان را فرا گرفته يا مي                                                نمي   

ترين          پس به اين ترتيب، در چنين شرايطي مناسب                                                         
هاي باال به شكلي نشان دادن اين است كه                                                            پاسخ به سوال                

قدر كه نياز باشد وجود                                     ها در سرتاسر دنيا آن                                  اسپرانتودانان             
تر        هاي خاصي هستند كه بيش                                 دارند و به غير از آن، انسان                                       

كه فقط چيزي                       كردن هستند تا اين                             مند به كمك                    عالقه    
 . بخواهند و بگيرند                

جا ما با اين سفرنامه مدعي يك ايدئولوژي خشك يا                                                                           اين   
ما حتي از شما                       .     شهر نيستيم                مبلغ مدينه فاضله و آرمان                                    

خواهيم كه عضو نهضت اسپرانتو شويد تا بشريت را                                                                        نمي   
هدف واقعي كتاب اين است كه، با حكايات                                                        .     نجات دهيد           
كه چگونه چنين سفري انجام يافت، شما را                                                                 سفر و اين               
اسپرانتو          :     هاي ما بسيار بودند از جمله                                            انگيزه      .     سرگرم كند           

تر از همه ما را خوشحال كرد، چون                                                         چيزي بود كه بيش                       
اين حرف ما را باور كنيد                                   .     شديم        بدون كمك آن موفق نمي                            

چون عين حقيقت است كه اسپرانتو در مقايسه با انگليسي                                                                        
آنقدر ساده و آسان است كه ارزش آن را دارد كه در آن                                                                                   

 . تأمل نمود و برايش تالش كرد                         
يكي از                  Manuel Leguincheدر اين پروژه                            

ها را در ذهن ما زد و اين ايده را به ما                                                                      ترين جرقه               نزديك     
  81دور دنيا در                   “ كتابي تحت عنوان                           1988وي در سال                 .     داد   
وي با تالش تحسين برانگيز                                               .     منتشر كرد             ”     روز   

كند كه چقدر سخت                           اش در آن دوره تعريف مي                                      استادگونه         
پيدا كردن كشتي، گرفتن ويزا، عبور                                            .     سفرش به نتيجه رسيد                    

  80.     از مرزها، هماهنگ كردن ساعات و غيره مشكل بود                                                               
روز سفر به دور دنيا به آساني قابل سازمان دادن نيست و ما                                                                                 
شك داريم، كه آيا شرط را به خاطر مشكالت تكنيكي از                                                                         

.   كه لذت روزهاي سفر را خراب  كنيم                                                     دست بدهيم تا اين                      
Leguinche                                                              جداي از تجربيات شخصي كه در
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هاي بسيارش به كشورهاي دنيا داشت از حمايت                                                                مسافرت      
ما تجربه سفر نداشتيم اما                                    .     دوستان فراوانش نيز بهره برد                                     

تصميم گرفتيم از شبكه جهاني اسپرانتودانان كمك بگيريم                                                                   
تجربگي كنيم،                    و حسن نيت و اشتياق را جايگزين اين بي                                                        

 . كه بخت با ما يار باشد                       اميد به اين           
 

 اسپرانتو        
اولين بار قواعد دستوري اسپرانتو در سال                                                        

شناس          توسط چشم پزشك و زبان                                    1887
لهستاني دكتر لودويك الزارو زامنهوف                                                   

محل تولد او، واقع در منطقه                                        .     انتشار يافت             
ها،         ها، آلماني                نشين، با حضور لهستاني                               يهودي     
ها بود كه او را از همان بدو جواني به                                                            وروس    

وسيله           فكر يك زبان جهاني واداشت تا به                                              
ي مردم دنيا بتوانند با هم مرتبط                                                     آن همه        

كه زبان مادري را كنار                                       باشند بدون اين                    
بر مبناي مطالعات انجام گرفته                                            .     بگذارند       
ها آشنايي                 هايي كه او به آن                              ي زبان            درباره      

داشت و بر اساس منطق و سهولت قواعد و                                                     
هاي اوليه زباني را                              فراگيري آسان، قويا پايه                             

ريزي كرد كه از زمان او پيشي                                                           طرح   
جست و با كاربرد اين زبان تاكنون                                                         مي  

ها در طول زمان صيقل                                   توسط اسپرانتيست                 
 . يافته است         

در امپراتوري روسيه اين زبان گسترش                                                     
هاي         زودي در فرانسه و سرزمين                                   يافت و به             

اولين انجمن                 .     كاتالونيا ريشه پيدا كرد                                   
  1904الجزاير كاتالونيا در سال                                                  مجمع    

از    /     تاسيس شد و در آن افرادي تا                                                      
در    .     سوي شبه جزيره پيرنه عضو شدند                                            آن  

در بارسلون برگزاري پنجمين                                         1909سال   
ريزي شد و                     كنگره جهاني اسپرانتو برنامه                                   

كند كه در كشور ما اسپرانتو                                            اين ثابت مي               
 . به چه قدرتي رسيده بوده است                          

زامنهوف در اين كنگره شركت كرد، و                                                        

زمان با اين سفر پادشاه اسپانيا آلفونسو                                                          هم  
ي ارشديت جامعه مذهبي                                  سيزدهم درجه             

 . اليزابالي كاتوليك را به او تفويض نمود                                    
بعدا، جنگ داخلي اسپانيا و جنگ دوم                                                         
جهاني نهضت اسپرانتو را در اين كشور                                                        

هاي         متوقف ساخت و، پس از برپايي جنگ                                            
كم        هاي استراتژيكي، كم                            بزرگ و تحريم                  

نهضت زبان اسپرانتو را عقيم ساختند تا                                                          
هاي ملي و در اصل انگليسي را                                             ي زبان            سلطه    

 .   بر مردم به زور تحميل كنند                         
فراگيري آسان اسپرانتو و بيان ساده عقايد                                                       

رغم         ي آن باعث شده است كه علي                                        وسيله         به  
ي موانع، مردم دنيا به آن هميشه                                                        همه   

صحبت كنند هرچند كه تعداد متكلمين آن                                                 
تنزل يافته                  20در مقايسه با ربع اول قرن                                        

اما امروزه به مدد تكنولوژي                                                  .     است   
انفورماتيك و مجاز بودن در برقراري                                                         
ارتباط مردم با دورترين نقاط دنيا، اين زبان                                                          

شود         اي محظوظ مي                   از رشد و تحرك دوباره                            
و در هر جايي كه توانسته دوباره پا بگذارد                                                            

ي كشورهاي اين كره خاكي راه                                              و به همه            
اي متقابل با                        پيدا كند و مردم در رابطه                                        

امروزه        .     آساني قرار گيرند                                يكديگر به             
شرايطي وجود دارد كه زماني در روياي                                                        

زد تا اسپرانتو                              دكتر زامنهوف موج مي                               
شايد،       .     برجسته و پرقدرت رشد پيدا كند                                          

 .   اكنون، روياي او به تحقق بپيوندد                               
 

در حال حاضر انجام چنين مسافرتي سخت است اما                                                                  
در رمان ژول                   .     توانيد مالحظه كنيد                           غيرممكن نيست، مي                      
نه بايد بوروكراسي                         ]     قهرمان داستان               [ ورن، فيليس فوگ                        

هاي مرزبان                  تشكيالت گمركي را لمس كند و نه پليس                                                     
به جز اين، در آن زمان، با نبودن                                               .     بگير را تحمل كند                          رشوه        

.   تر بوده است                   هواپيما، مسافران دريايي تعدادشان خيلي بيش                                                   
السيرترند و                   برعكس، حاال وسايل حمل و نقل خيلي سريع                                                    
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كه سر موعد مقرر به لندن برسي                                                  ضرورت ندارد براي آن                           
هاي عظيم                مجبور باشي يك كشتي با مخزن سوخت                                                     

 . بخري    
اگر آدم با لوازم الكترونيك قيمتي مثل                                                      

برداري              دوربين عكاسي، دوربين فيلم                                     
ويديويي، كامپيوتر و غيره مسافرت                                                   

كند، ضروري است كه فاكتور خريد                                                 مي  
ها را             اين لوازم را از فروشگاهي كه آن                                              

تهيه كرده است به همراه شماره سريال                                                  
به اين ترتيب                  .     ها با خود داشته باشد                                آن  

در گمرك اگر سوء ظني براي دزدي بودن                                                  
اين وسايل وجود داشته باشد با ارائه                                                      

ها مشكل               اصل فاكتور و شماره سريال آن                                     
 .   شود     حل مي     

فيليس فوگ يك شواليه اسرارآميز بود كه تقريبا نه                                                                      
اش را             كه دارايي               دانست و نه اين                        كسي چيزي راجع به او مي                                

فقط اين را راجع به او                                         .     دست آورده است                       از كجا به               
دانستند، وي آدم با اسلوبي است كه هر روز فاصله بين                                                                             مي  

اش در خيابان ساويل رو را تا باشگاه رفورم در خيابان                                                                              خانه    
هاي ثابت و عين هم طي                                        با قدم            101پال مال شماره                       

ساعت بايد هميشه وقت                             .     جور بالعكس                كند و همين                    مي  
هر روز سر ساعت معيني از خواب                                                .     دقيق را نشان دهد                        

ريزي قبلي سر ساعت مشخصي                                     البته با برنامه                   .     خاست        برمي    
اين     .     گشت       رفت و سر ساعت برمي                                    از خانه بيرون مي                          

وسواس و دقت بخرج دادن ذهن او را چنان مشغول ساخته                                                                      
بود تا جايي كه خدمتكارش را اخراج كرد چون آب گرمي را                                                                           
كه براي اصالح صورت به خدمت آقا برد حرارتش به جاي                                                                       

گونه          وضعيت او اين                  .     درجه بود              84درجه فارنهايت،                          86
به    ”       پارتو         پاسه    “ اما با همين شرايط                               .     شد      مشخص مي         

وي جواني اهل پاريس بود كه                                     .     گذاري او پذيرفته شد                             خدمت    
گشت تا              اي مي           از پرسه زدن خسته شده بود و به دنيال خانه                                                          

دانست، چه در                      بيچاره نمي            .     در آن خدمت كند و آرامش يابد                                       
فيليس، كه مرجع ما در اين سفر است، روزها                                                         .     انتظار اوست             

بيني كرد ولي نه مشكالت متعددي كه در راه با                                                                       را پيش        
ي مشكالت را با                             او همه        .     ها جاي برخورد داشت                                آن  

.   سرازيركردن پوندهايش و گرو گذاشتن اموالش حل كرد                                                                  
هزارتاي ديگر براي                           20هزار پوند براي خرج سفر و                                              20

در مقايسه با او محدوديتي                                  .     باخت        وقتي كه اگر شرط را مي                               
داشتيم، ما نه چنين مال و اموالي در اختيار داشتيم، و اگر                                                                                   

هايي بخريم                  ها و فيل                توانستيم كشتي                   خواستيم نمي                 هم مي       

ناپذيري خواهد                     دارايي ما سفر سخت و انعطاف                                    .     كه او خريد              
توان چنين                 كه ثابت شود با پول كم هم مي                                                 بود براي اين                

 . سفري را انجام داد                 
فكر ديگر تراوش كرده و تصميم از خيلي وقت پيش                                                                   
گرفته شده بود، چيزي كه فقط ضرورت داشت لحظه                                                                        
مناسب و منتظر بودن براي شنيدن آوايي از درون بدن بود                                                                           

ظاهرا           2002سال       .     تا براي آغاز حركت اعالم آمادگي كند                                               
اين سال مقلوب مايستوي است يعني                                          :     تواند مناسب باشد                        مي  

آن را چه از چپ به راست و چه از راست به چپ بخواني                                                                                  
كند و از طرفي نيز در                                    شود و تفاوتي نمي                          جور خوانده مي                     يك  

شويم، به قول گفتني سن                                     ساله مي             41ـ         40اين سال ما                  
براي اجتناب از آن، تصميم                                      .     ها و تغييرات است                              بحران     

گرفتيم تكان پر سرعتي به سكان كشتي زندگي خود بدهيم                                                           
 .   و آن را به طرف ديگري هدايت كنيم                               

اين     ”     هاي بسيار               آب زياد، درياهاي فراوان، كشتي                                         “ 
اولين تفسير ما از نگاه به مسير سفر فيليس فوگ از روي                                                                               

فكر كرديم كه مسير ديگري براي خود انتخاب                                                         .     نقشه بود          
از رم به مركز چين، كامال براي ما                                                     .     كنيم، جاده ابريشم                       

پس تصميم گرفتيم سفري را به دور دنيا در                                                            .     مناسب بود           
وسيله ي اسپرانتو و از مسير جاده ابريشم داشته                                                                    روز، به             80

 . باشيم     
آيند          به غير از اين، مسافرت با قطار نيز برايمان خوش                                                                 

تري نسبت به                     بود و قطارها هميشه شرايط رمانتيك و جالبي                                                
دهد         ها دارند، مثال ماجراهايي كه در قطار رخ مي                                                                اتوبوس      

ترند تا وقايع توي                             ها جذاب             هاي رمان يا فيلم                          براي داستان             
 .   اتوبوس      

خواهيم            داديم كه مي                   وقتي براي دوستي توضيح مي                                  
  80بدون هواپيما در                       :     يورو خرج كنيم او گفت                                5000حدود        

توانيم عنواني                     روز ممكن نيست، و اگر ما موفق بشويم مي                                                       
چطور بدون هواپيما و فقط با                                          “ براي يك كتاب بشويم،                                 

او معتقد بود، كه                            .     ” يورو به دور دنيا سفر كنيم                                             5000
ها شامل هزينه هتل، كشتي، اتوبوس،                                                      ترين هزينه                بيش   

هاي راهنما،                   هاي تاريخي، كتاب                        قطار، تاكسي، بليط ابنيه                               
گيرد          عكس و ويزا كه به تنهايي چنان رقمي را در برمي                                                                      

 ... .     ها      پس براي ساير هزينه                  .   شود     مي  
ــ اگر شما كتابي تأليف كنيد و نامش را هماني كه من                                                                                 

.   ترين خريداران آن خواهند بود                                       گفتم بگذاريد، جوانان بيش                              
يورو          5000توانند              ها فرصت دارند و مي                              در زمان فعلي خيلي                       

پيام كتاب شما اين بايد                                .     انداز كنند                براي چنين سفري پس                       
  . يورو      5000:   باشد    

 ...   ادامه دارد                                                                                                
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 سه پاسبان اندوه  
   

 كند غروب اتاق را پر مي
 در عبوري نرم

 پيچد بر همه چيز مي
 توري از جادو
 سكوتي بنفش

 
 آنسوي دنيا رفته

 ارابه ارغواني خورشيد
 كشد بادي ولگرد، آهسته زوزه مي

 ميان طراوت شفاق
 

 از دور دست بانگ ناقوس
 لرزد ميان پنجره مي

 ها مي لرزد بر كوه روبرو چراغ
 مارپيچ تا فراز قله

 
 درخشش چراغ خيابان 

 ها را رقصاند سايه روي ديوار مي
 داس سيمين ماه

 درد سياهي آسمان را مي
 سكوت، تنهايي، غروب

 اند سه پاسبان اندوه
 جويد نگاه، آه بيهود مي
 كسي را و چيزي را

 فراسوي كوه
 

 ها جوانه مي زنند،مي پژمرند انديشه
 و غرق مي شوند به خاموشي

 گذرد و زمان پيوسته در مي
 اي ساعتي ست يا لحظه

 
 نك، پرنده ساعت
 كند شب را فرياد مي
 رنجي درقلب،

 دهد افسوس سر مي فغان 
 زيرا كه تنهاست

 

 اشعاري از اليوس تاركوني
 عليرضا دولتشاهي: برگردان از اسپرانتو

 
 

ميالدي درمـجـارسـتـان زاده          1902او در سال .  ترين سخنوران ادب اسپرانتو است در زمره بلند آوازه  1اليوس تاركوني 
عنوان منتقد با نشريات ادبي و فرهنـگـي اسـپـرانـتـو زبـان              ها به سال.  هفده ساله بود كه زبان جهاني اسپرانتو را آموخت. شد

 ... 4، زبان ـ كتاب 3، نشريه كتابشناسي 2جهان ادبي: نشرياتي از قبيل. همكاري كرد
 :هاي او عبارتند از تعدادي از آفريده 

 ـ  پژوهشي در ادبيات اسپرانتو)  1932(   5برگ به برگ
 ) 1933(   6گلچين ادبيات مجاري

 ـ  مجموعه اشعار)  1964(   7تشنگي
 1978تاركوني به سال .  درج شده است 9و نيز در گلچين ادبيات اسپرانتو 8شاعر 12هايي از او در گلچين  همچنين سروده 

 .جهان را بدرود گفت
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 كاج

 شود خم نمي
 از طوفاني مهلك

 كاج سر فراز
 ها نيز از يوغ سال

 
 كنار پاي او

 نشينم مي
 با عمر كوتاهم

 
 
 
 
 
 

 پل
 رود دوان

 .ميان باغي الوان
 

 بخواب آلودگي
 آب دونده را
 زير يوغ دارد

 هالل كاهل پل
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ماه
 در جنگل 

 شب خاموش عطرآگين است
 ها را بيراهه

 ماه سيمين جامه
 جويد كنجكاوانه مي

 
 
 

 بدرود
 قطار آهسته
 كشاند به راهم مي

 دره
 در قفايم

 گويدم با آفتاب وداع مي
 

 اين واپسين بار است ؟

 
 
1- Lajos Tarkony , 2- Literaturo mondo 
3- Bibliografia gazeto , 4- Lingvo – Libro 
5- De paĝo al paĝo , 6- Hungara Antologio 
7- Soifo , 8- Dekdu poetoj 
9- Esperanta Antologio 
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ي جهاني در نوع خود       ترين جايزه   ي ادبي نوبل كه مهم      جايزه 
” كنزا بورو اوئه  “ي مشهور ژاپني       به نويسنده   1994است در سال     

جا كه برخي از آثار اوئه به اسپرانتو و فارسي نيز               از آن .  تعلق گرفت 
ترجمه شده است، در اين مقاله نخست به معرفي كوتاهي از اين                 

ي فارسي يكي از          نويسنده و آثارش پرداخته و سپس ترجمه            
 .كنيم هاي او را به اختصار بررسي مي داستان

 
 "اوئه و آثار او"

ي   اي از جزيره     در دهكده .  م  1935كنزا بورو اوئه در سال         
در .  زمان با جنگ جهاني دوم بود       شيكوكو به دنيا آمد و كودكي او هم       

هاي نظامي در هر گوشه و كنار ژاپن به راه افتاده و               آن زمان آموزش  
امپراتور، به مثابه پادشاه و خداي سلطنت، بر سياست و فرهنگ سايه             

هاي ملي و     ي افسانه   ي نوجوان، ناگهان در محاصره      اوئه.  افكنده بود 
ي خود از سوي      هاي بومي و سنتي شنيده      تاريخي از سويي و افسانه    

 . ديگر، قرار گرفت
بعد از مرگ پدر، در زمان جنگ جهاني دوم، مادر نقش پدر را               

ماجراهاي هاكليري فين و      دو كتاب .  عهده گرفت   نيز در آموزش او به    
كه مادرش براي او خريده بود، به        ماجراهاي عجيب نيلز هولگرسون     

ي خودش تاثيري در او باقي گذاشته است كه تا پايان عمر با او                 گفته
 .خواهد بود

شكست ژاپن در جنگ جهاني دوم با خود تغييرات عظيمي را              
ها نيز از     ي آن   ي كوچك و دورافتاده     به همراه آورد كه حتي دهكده      

ها ديگر به جاي باور به          در مدارس، بچه   .  اين تاثير بر كنار نماند      
كشش نيرومند او   .  كردند  سلطنت مطلقه، به اصول دموكراسي فكر مي      

ي آبا و اجدادي خود       نيز به سوي دموكراسي، او را وادار كرد تا دهكده         
در واقع، تاثيرات نيرومند تغييراتي كه      .  را ترك كرده و به توكيو برود       

توانست   در آن زمان، ژاپن را فراگرفته بود، تنها عاملي بود كه مي               
ي شيفته جنگل و درخت را وادار كند زندگي روستايي خود را كه                اوئه

كردند، ترك كرده و به سوي شهر         ها، از آن پاسداري مي پدران او قرن
 .و دنياي جديد روان شود

در هيجده سالگي، اوئه اولين سفر طوالني خود را با قطار به                
يك سال بعد، او در بخش زبان و ادبيات             .  سوي توكيو آغاز كرد    

 . نويسي كرد فرانسه دانشگاه توكيو نام
هنگامي كه هنوز دانشجوي ادبيات فرانسه        1957اوئه از سال     

يك مجموعه    1958در سال   .  بود، كار نويسندگي خود را آغاز كرد        
ي آكوتاگوا را به ارمغان       داستان كوتاه به نام دستگيره براي او جايزه        
) 1958(ها    ها، شكار بره     آورد، اولين رمانش به نام شكفتن غنچه         

موضوع آن تراژدي جنگ و ايجاد شكاف در زندگي جواني روستايي             
 .داستاني كوتاه است) 1957( در برابر مردگاناست و 
اوئه زندگي جوانان دانشجو    )  1961(  جواني كه دير آمد   در رمان    

ها قرار    ي امريكايي   ي سياه سيطره    در توكيو، شهري كه زير سايه       
در اين اثر، تاثير نيرومند ژان پل        .  كشد  گرفته است را به تصوير مي      

 .خورد چشم مي سارتر و ديگر نويسندگان مدرن فرانسه به
اولين فرزند پسر، كه دچار معلوليت ذهني         ”  هيكاري“با تولد    

تاثير اين    تحت.  شود  بود، زندگي اوئه و كار ادبي او دچار بحران مي           
برد، اقدام به نوشتن رمان يك موضوع          بحران و رنجي كه از آن مي       

كه   هاي خود و اين     در اين داستان، او از رنج     .  كند  مي)  1964(شخصي  
در سال  .  زند  بايست با اين فرزند زندگي كرد، حرف مي           چگونه مي 

آورد كه در     تحرير در مي    ي  را به رشته  هاي هيروشيما     يادداشت  1965
هاي اتمي    ي قربانيان بمب    هاي خود را درباره      آن، حقايق و انديشه    

كند   را منتشر مي  ”  فرياد خاموش “رمان    1967در سال   .  كند  بازگو مي 
ي جنگلي در قرن حاضر         كه در آن به اساطير و تاريخ دهكده            

به ما ياد بده     كتاب دو جلدي او به نام           1969در سال   .  پردازد  مي
شود كه باز هم از        منتشر مي چگونه با ديوانگي خود بزرگ شويم         

تجارت دردناك خود در رابطه با فرزند معلولش كه هنوز لب به سخن             
گويد و از تاثيرات مرگ پدر در جنگ جهاني            نگشوده است سخن مي   

 . دوم
به دست چاپ   ي من را      روح طوفان زده  رمان    1973در سال    

كه از طريق     –ي پدري با كودك خود        سپارد و طي آن شرح رابطه       مي
در سال  .  پردازد  مي  -كند  اش ارتباط برقرار مي     ها، با خانواده    آواز پرنده 

، باز هم به سراغ       جوانانِ عصر نو بپاخيزيد    !  آياوئه كتاب      1983
هاي جواني را پشت سر       كه خاال ديگر سال     -موضوع فرزند معلولش  

ها، تخيالت و تصاوير شعري ويليام        رود و از پيشگويي     مي  -گذارد  مي
ي   ي اوج آثار اوئه درباره      اين كار نقطه  .  گيرد  بليك در اين كار بهره مي     

 . پسرش است
ها، اساطير نمايشي و تاريخ       ي افسانه   گروه دوم آثار اوئه، درباره     

ي جنگلي زادگاه خود است كه او توانسته ارتباط نزديكي            بومي دهكده 
ها، با    اين گروه از داستان   .  ها و زندگي مدرن شهري ايجاد كند        بين آن 

و فرياد خاموش    شود و با       ها آغاز مي     ها، شكار بره     شكفتن غنچه 
ادامه پيدا    ،)1987(  ي من   هاي شيرين گذشته     هايي به سال     نامه
. دهند  ي مركزي كل ادبيات اوئه را نشان مي          اين آثار، هسته  .  كند  مي

نيز داستاني اسن كه اوئه بر اساس انسان شناسي            زمان  هاي هم   بازي
 . دهد ژاپني تصنيف كرده و افسانه و تاريخ را در كنار هم قرار مي

  ور، يك سه گانه      اثر مهم ديگر او داستان درخت سبز شعله           
بيني خود، تاريخ و       گانه، اوئه جهان     در اين سه   .  است)  تريولوژي(

كند و موفق     هاي فولكور ژاپن را در يك كليت واحد، ارايه مي            افسانه
. كنند  شود كه در يك دره زندگي مي        به خلق تصاويري از مردمي مي     

كوشد تا مدلي از زندگي عصر جديد را در اين سه گانه               او در واقع مي   
 . ارائه دهد

  بعد از جنگ جهاني است و برنده      ”  نويسندگان چپ “اوئه كه از     

 !در برابر زندگان يا مردگان؟
                         

 حسين عليزاده                  

33 
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ي ادبي نوبل كه در سال        جوايز گوناگوني در ژاپن شده است، اما جايزه   
اي كه او     به اوئه تعلق گرفت، تاييدي ديگر است بر راه خالقانه           1994

 . ي آن پيموده و مشوقي است براي ادامه
ي فارسي    داستاني است از اوئه كه ترجمه      ”  در برابر مردگان  “ 

براي نخستين بار توسط آقاي غالمرضا               1381آن در سال       
 95در  (آذرهوشنگ انجام گرفت و از سوي انتشارات ميركسري              

پس از معرفي اوئه كه خالصه آن را         .  منتشر شد )  صفحه قطع رقمي  
آيد، دو بخش ديگر      خوانديد و اين داستان كه خالصه آن در پي مي          

ژاپن، سرزمين ابهام و    “:  نيز از سخنان اوئه ضميمه كتاب شده است        
اي با او،     سخنراني او را در مراسم دريافت جايزه، و ديگر مصاحبه         ”  من

 .”وگو با تاريخ گفت“با عنوان 
 
 "در برابر مردگان"

شود كه براي     ي زبان فرانسه، ناچار مي       يك دانشجوي رشته   
عنوان كار موقت دانشجويي به حمل مرده و           تامين مخارج خود و به    

ي   گذاري اجساد در آزمايشگاه و مخزن سالن تشريح دانشكده           شماره
 .پزشكي مشغول شود

يك دختر دانشجو نيز همزمان با او وارد اين كار شده و هر دو                
ساله در زير زمين و فضاي چندش            50زير نظر سرپرستي حدوداً       

بيشتر داستان  .  كنند  اي مملو از مردگان كار مي       آوري شبيه غسال خانه   
ي رو به فساد مردگاني است كه         در توصيف محيط بدبو و اجساد مانده      

علت   به.  شوند  هاي متعددي از محلول الكل نگهداري مي         در حوضچه 
ها در    كمبود بودجه براي خريد اجساد تازه، برخي از مردگان سال             

دختر دانشجو كه از    .  اند و برخي از دوران جنگ هستند         جا مانده   آن
بار حالت تهوع     طريقي نامشروع حامله است و قصد كورتاژ دارد، يك         

غلتد و به ناچار در بيمارستان        مرده خانه در مي       يافته بر سطح لغزنده   
همين شرايط به نويسنده مجالي داده است تا برخي          .  شود  بستري مي 

هايي كمابيش بدبينانه و          هاي ناتوراليستي را با انديشه           ويژگي
گي و نوع      گاهي نيز داستان از رويا گونه       .  گرايانه همراه كند     پوچ

سرانجام كار پر زحمت دانشجوي     .  ضعيفي از سوررئاليسم خالي نيست    
ها نيز با يك      گذاري جنازه   جايي و پالك    و دختر در جابه) نويسنده(پسر 

شوند   كه ناچار مي    ماند و آن اين     ثمر مي   تصميم ناگهاني مسئوالن بي   
هاي حمل    به كمك چند كارگر اجساد را براي سوزاندن به كاميون            

ها هم    مزد آن   اين درحالي است كه تكليف دست      .  جنازه منتقل كنند  
روشن نيست و دختر دانشجوي بستري نيز ناگهان او را از خود                  

بيني بود كه كار      كامالً قابل پيش  ”  پايان داستان چنين است   .  راند  مي
آوري را در پيش خواهم داشت و براي دريافت                سخت و عذاب   

دستمزدم هم معلوم نيست كه خودم بايد بروم و چك و چانه بزنم يا               
فشرد و    بغضي غريب گلويم را مي    .  ها پايين رفتم    به سرعت از پله   .  نه

آمد و راه     كردم آن را فرو بدهم دوباره باال مي           هربار كه سعي مي    
 ".بست گلويم را مي

***** 
هاي   ي نوبل از بخش     سخنراني اوئه در هنگام دريافت جايزه       
خوانيم و در     تر كتاب است كه شما را به خواندن آن فرا مي              خواندني

را بازگو    جا براي رعايت اختصار، باز هم فقط نكته پاياني آن                اين
 . كنيم مي

اوئه در پايان سخنراني خود به موضوع معلوليت پسرش اشاره            
ها توانست بر او آثار مثبتي         كه موسيقي و صداي پرنده      كند و اين    مي

العاده موفق به ساختن قطعاتي از          گذاشته و او را با كوششي خارق        
اندوه انباشته در قلبش را بيان كند، كاري        “كند، تا اندكي از       موسيقي  

 ”.توانست انجام دهد كه به كمك واژگان نمي
گويد كه او از اين طريق به قدرت درمانگر هنر باورمند             اوئه مي  

هستم، به كمك اين باور     ”  با وجود آن كه من آدم ضعيف      “:  شده است 
ي انباشته  ”  ها  تحمل خاموش تمام بدي     “خواهم    تاييد نشده مي   

ي ناشي از پيشرفت دهشتناك تكنولوژي و ارتباطات قرن بيستم            شده
اي و دور از مركز       من به مثابه انساني پيراموني، حاشيه     .  را داشته باشم  

خواهم ـ اميدوارانه، با فروتني و داشتن سهمي              جهان، اكنون مي   
هاي بشري    انساني ـ در جستجوي راهي باشم كه بتوانم در التيام رنج          

 " .ها سهيم باشم و ايجاد تفاهم ميان انسان
 ي اين ترجمه نظري درباره

نخست يادآور شويم كه مترجم كتاب آقاي آذرهوشنگ از                  -1
ترديد تالش ارزشمندي     نويسندگان و اسپرانتودانان ايراني است كه بي      

ي ژاپن    در برگردان اين كتاب و معرفي يكي از نويسندگان برجسته           
درخت “چون ترجمه     ايشان كه بيشتر آثار ديگري هم     .  انجام داده است  

هاي   روباه“،  )هاي كوتاه   داستان(”  عصرانه“سيلور استاين،   ”  بخشنده
نيز به بازار   ”  كنم  دوباره به خورشيد سالم مي     “و  ”  ي دوستي   جزيره

ي دوم    هنر و ادب عرضه كرده، متولد تهران است و در شماره                
در برابر  “.  نامه اسپرانتويي سبزانديشان هم معرفي شده است          فصل

هاي اوست كه از نثري روان و              از جديدترين ترجمه   ”  مردگان
 . خوان برخوردار است خوش

روشن نيست كه چرا از ميان آن همه آثار اوئه، اين داستان كه از                 -2
نخستين آثار دوران دانشجويي و برگرفته از خاطرات و مشكالت               

تر بوده    آيا چون كوتاه و ساده    .  همان دوران اوست، برگزيده شده است     
كه امروزه  (يا به خاطر يافتن مخاطبان اختمالي از ميان دانشجويان            

ترجيح داده شده   )  دهند  خوانان ايران تشكيل مي     قشر وسيعي از كتاب   
هرحال اين انتخاب چندان مناسبي نبوده و بهتر بود كه                است؟ به 

ها برنده نوبل شده      خاطر آن   داستاني از دوران پختگي نويسنده كه به       
شد نه اين داستان كه مضموني چندان         است، براي ترجمه برگزيده مي    

درخشان و دلپذير ندارد، از لحاظ تكنيك داستان نويسي هم                   
كه در پيشاني كتاب و روي        شود، بدتر اين    اي در آن ديده نمي      نوآوري

ي نوبل    برنده“ي يك مرده؟ است عبارت        به چهره !  جلد آن كه مزين   
خبر موهم اين معناست كه       آمده و اين براي خواننده بي     ”  1994ادبي  

 !ي نوبل شده است خاطر اين داستان برنده البد اوئه به
توانيم نه به مترجم محترم بلكه         و البته اين عبارت را مي      

به ناشر نسبت دهيم كه طبعاً خالي از انگيزه تجاري نبوده است، چرا              
ي نوبل    كه اين داستان نزديك به نيم قرن قبل از دريافت جايزه              

 !نوشته شده است
تر اوئه    هاي زنده   بر داستان ”  در برابر مردگان  “نه تنها علت ترجيح       -3

روشن نيست، بلكه اين نيز معلوم نيست كه اين داستان و كتاب از چه        
ي داستان جز سال      زباني به فارسي ترجمه شده است و اساساً درباره         

كه نخستين سال نويسندگي اوئه است، در آغاز        )  م.1957(نگارش آن   
در شناسنامه كتاب نيز،    .  گونه توضيح ديگري نيامده است      كتاب هيچ 

ي اصلي كه ترجمه از آن صورت گرفته ديده                  مشخصات نسخه 
كه وقتي زبان مبدا در ترجمه مشخص نشود،             شود و حال آن      نمي

 .توان ارزيابي و داوري كرد ي دقت و صحت ترجمه نمي درباره
با برسي و پرس و جويي كه داشتيم، معلوم شد كه اين ترجمه                  -4

بايد از    چون برخي ديگر از آثار مترجم به احتمال قريب به يقين مي          هم
روي ترجمه اسپرانتويي اثر اوئه صورت گرفته باشد يعني كه از زبان              

، چرا كه   )ژاپني؟ يا شايد هم انگليسي     (واسطه و نه از زبان اصلي         
دان و البد يك علت         مترجم محترم اسپرانتودان است و نه ژاپني         
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 ي جهاني اسپرانتو كنگره
 المللي اسپرانتو ي بين نود و دومين كنگره

 
 1386امرداد ماه  20تا  13يوكوهاما ـ ژاپن  

 :ثبت نام 
  1385آذر ماه  25تا                 

 تومان 145000اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو            
 تومان              182000:                                               غير اعضا
 تومان             75000:                                                    جوانان

  
 1385اسفند  28آذر ماه تا  26از 

 تومان 188000اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو                   
 تومان            232000  :                                       غير اعضا
 تومان  138000 :                                           جوانان
 به بعد  1386از فروردين          

 تومان  227000اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو              
 تومان                                      284000                     : غير اعضا
 تومان                                         170000              : جوانان

 
  

 :توجه
باشد و اين بدان معناست كه با ثبت نام و            و غير قابل برگشت و انتقال به غير مي        مبالغ ذكر شده وروديه كنگره هستند         -

 .باشد كننده، به هر دليلي قابل برگشت نمي در صورت انصراف شركت ،ي  پرداخت شده ي شركت در كنگره، هزينه پرداخت هزينه
 
كه   1986/  12/  31متولدين بعد از    .  باشند  1986/  12/  31تا      1977/  1/  1شود كه متولد    گروه جوانان به كساني اطالق مي        -

 .پردازند به كنگره نمي  كنند مبلغي جهت وروديه همراه والدين خود شركت مي
 

 :ي پرداخت نحوه* 
 )لطفا حتما رسيد را دريافت كنيد(مراجعه به دفتر انجمن و پرداخت نقدي   -

  88348929تلفن                      33خ انقالب ايستگاه دروازه دولت خ خاقاني كوچه عليزاده پالك 
 
اطالع   09125269646لطفا پس از واريز وجه به تلفن         (عابر بانك سپه به نام محمدرضا ترابي           0584100335331حساب    -

 ).دهيد

ي   ترجيح اين داستان قديمي و نيم مرده وجود همان ترجمه                 
هم جاي تعجب و سؤال        بديهي است كه اين   .  اسپرانتويي بوده است  

دارد، اگر نگوييم جاي تاسف زيرا حاال كه ايشان از حسن زبان                  
اسپرانتو استفاده كرده و هنر آن در ايجاد ارتباط و انتقال آثار ادبي                 

اند چرا نامي از مترجم اسپرانتوي كتاب اوئه نبرده           كار گرفته   جهاني به 
اند كه از زبان اصلي به اين خدمت               و غيرمستقيم وانمود كرده     

 اند؟  پرداخته
درست است كه ايران از لحاظ خقوق مادي تابع قانون              

كپي رايت نيست اما آيا به لحاظ اخالقي چطور؟  يعني حق معنوي               
طور مثال    ماند كه به    شود؟ اين درست به آن مي       مترجم قبلي چه مي   

ي آقاي    ترجمه)  كه فارسي هم بداند    (يك نفر ترك يا اردو زبان          
آذرهوشنگ را به تركي ترجمه كند و هيچ اسمي از ايشان نبرد و                  

خالصه از  .  وانمود كند كه كتاب را از زبان اصلي ترجمه كرده است            
رفت   مترجم محترم كه اسپرانتودان پركار و هنرمندي است انتظار مي          

كم اين فرصت را براي بيان حسن و هنر ارتباطي اسپرانتو از              كه دست 
  .داد دست نمي
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          N-ro: 15/16 printempo/somero 2006             

 )شماره 4(حق اشتراك يك ساله 
 ريال 40000  با پست معمولي

 ريال 50000با پست سفارشي 
 

 شرايط اشتراك داخل كشور           
به نام فريبـا    40181617ـ حق اشتراك را به حساب جاري 2 .ـ لطفاً فرم اشتراك را پر كنيد1

شعب سـراسـر      قابل پرداخت در ( 140پاسداران، كد   ي هنوري مجد، بانك رفاه كارگران، شعب
 ـ اصل فيش بانكي و فرم اشتراك را به نشاني تهران، صندوق پسـتـي  3 . پرداخت كنيد)  كشور

 .پست كنيد سبزانديشان ي ه، مجل17765 - 184
  
 شرايط اشتراك خارج از كشور 

 :مبلغ اشتراك براي  -2. ـ لطفاً فرم اشتراك را پر كنيد1
 .  يورو 20: اروپاي غربي - 
 .  يورو 15: آمريكاي جنوبي+ آفريقا+آسيا+اروپاي شرقي -
 .باشد يورو مي 25: اقيانوسيه+ جنوبي ي كره+ ژاپن+ آمريكاي شمالي -
   Universala Esperanto-Asocioهاي زير به نام  حق اشتراك را به يكي از حساب -3

 .را قيد كنيد ires-uواريز نماييد و در فيش مربوطه كد 
MeesPierson, Postbus 749, 3000 AS Rotterdam (konto: 25.52.89.804); 
ABN-Amro Bank, Postbus 949, 3000 DD Rotterdam (konto: 42.60.51.599). 

 ,Universala Esperanto-Asocioو يا پست بانك در يكي از كشورهـاي زيـر بـه نـام             
Rotterdam    واريز نماييد و در فيش  مربوطه كدires-u را قيد كنيد. 

Belgio: 000-1631831-97; Germanio (Koeln): 3182 91 509 BLZ 370 100 50; 
Nederlando: 37 89 64 ;  
Svedio: 74374-0; Svislando (Bulle): 12-2310-0. 

كرده و مـا را    را براي ما ارسال  در صورت امكان از طريق پست الكترونيكي فرم اشتراك  -۴
 .آگاه كنيدخود  حق اشتراك پرداختاز 

 باشد فرم اشتراك در نشاني اينترنتي مجله نيز قابل دسترسي مي 
http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=2899 

 مجله فرم اشتراك
 
 

        :تحصيالت                   :سن                                   :نام خانوادگي                        :نام 
                      :از شماره                            :شروع اشتراكتاريخ 

 :تلفن                    :شهر   : كدپستي 
                                                                                : نشاني 

 :امضاء          

 
مشتركان مجله 

! داران آن هستند  سهام
برا ي حمايت از ادامه انتشار 

هاي  مطبوعات،  نشريه
 !تان  را مشترك شويد دلخواه

 اشتراك مجله

 !ي اسپرانتو زبان در ايران اولين و تنها مجله

          

 باشد هاي گذشته در دفتر مجله موجود مي شماره
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