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ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﯽ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 135/47
ﻣﻮرخ  18دﺳﺎﻣﺒﺮ 1992

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ؛
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه در ﻣﻨـﺸﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و آزادی ﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽِ ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﻧـﮋادی،
ﺟﻨﺴﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﯾﺎ دﯾﻨﯽ آﻧﺎن؛
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪِ ﻣﺠﺪدِ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﻘﻮقِ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ارزش
ذاﺗﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮقِ ﺑﺮاﺑﺮ زن و ﻣﺮد و ﺣﻘﻮقِ ﻣﻠﻞ اﻋـﻢ از ﻣﻠـﻞ
ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ ﺑﺰرگ؛
ﺑﺎ آرزوی ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺗﺤﻘﻖِ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ
ﻣﺘﺤﺪ و در اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮐﻨﻮاﻧـﺴﯿﻮن ﺟﻠﻮﮔـﯿﺮی و
ﻣﺠﺎزات اﻗﺪام ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﮋادی ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺘﺮدن ﺗﻤﺎم
اﻧﻮاع ﺳﺘﻢﻫﺎی ﻧﮋادی ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ،
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺣﻘـﻮقِ اﻗﺘـﺼﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،
اﻋﻼﻣﯿﻪی اﻣﺤﺎء ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ و ﺳﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه
و ﻣﺬﻫﺐ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﮕـﺮ راه ﮐﺎرﻫـﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢِ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻫـﺮ
ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮِ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪه
اﺳﺖ؛
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  27ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽِ ﺣﻘﻮقِ ﻣﺪﻧﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿـﺖ ﻫـﺎی ﻗﻮﻣـﯽ ،دﯾـﻨﯽ و
زﺑﺎﻧﯽ؛
 ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪی اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘـﻮق اﻓـﺮاد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪﻣﻠﺖﻫﺎ و اﻗﻮام ادﯾﺎن و زﺑﺎنﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛
 ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻘـﻮق اﻓـﺮاداﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزمِ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﯾـﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽِ ﻣﺒﺘـﻨﯽ ﺑـﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮدت و ﻫﻢﮐﺎری ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﮐـﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺣﻔﻆ اﻗﻠﯿﺖﻫـﺎ
ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد؛
 ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﺎریﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ وﯾﮋهدر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن)ﻓﺮﻋﯽ( ﺟﻠﻮﮔـﯿﺮی از ﺳـﺘﻢ ﺑـﻪ
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺣﻔﻆ آﻧﺎن و ﺿﻤﯿﻤﻪﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫـﺎﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ
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ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑـﺸﺮ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻧﮋادی و ﻣﺬﻫﺒﯽ و
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛
 ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ی ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻫـﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎتِ ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻗﻠﯿﺖﻫـﺎ و ﭘﯿـﺸﺒﺮد و
ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻣـﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧـﯽ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد؛
 ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿـﺎزِ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﻪ ﮐﺎرآﯾـﯽﺗﻤﻬﯿﺪات ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘـﻮق ﺑـﺸﺮ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ در ﻣـﻮرد ﺣﻘـﻮقِ اﻓـﺮاد
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ؛ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را در ﻣﻮرد ﺣﻘـﻮق
اﻓﺮاد اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽدارد:
ﻣﺎده 1
 -1ﻣﻠﻞ ﻋﻀﻮ ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﻫﻮﯾﺖ اﻗﻠﯿـﺖ ﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ و ﻗﻮﻣـﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ را در ﻣﺤﺪودهی ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺣﻔـﻆ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﺎن را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﻧﻤﻮد.
 -2ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاتِ ﻻزمِ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺿـﺮوری
را در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده 2
 -1اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ )ﮐـﻪ
از اﯾﻦ ﭘﺲ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( در ﺣﻮزهی ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ
ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﻋﻤـﺎل ﺗﺒﻌﯿـﺾ ﯾـﺎ ﻣﺰاﺣﻤـﺖ از
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ،ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﺎ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و ﻣﺮاﺳـﻢ
آنرا اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
-2اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﯾـﯽ ﻣﻮﺛـﺮ در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻗﺘـﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﻌـﺎل ﺑـﻮده و در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ.
 -3اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻣﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ در اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و
ﯾﺎ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت )ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ در ﺗﻀﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 -4اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﻪ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -5اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿـﭻ ﺗﺒﻌﯿـﺾ و
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اﺟﺤﺎﻓﯽ ﺗﻤﺎسﻫﺎی آزاداﻧﻪ و ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﮔـﺮوه
ﺧﻮد و ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧـﺪ ﺑﺮﻗـﺮار ﻧﻤـﻮده و
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﻣﻠﻞ ﻫﻢ ﻣﺮز ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﺮاﺑـﺖ ﻣﻠـﯽ،
ﻗﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده 3
 -1اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺟﺤﺎف ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد را ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -2اﻋﻤﺎل و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دارای
ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎده4
 -1ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﻫﺮﺟﺎ ﮐـﻪ ﺿـﺮوری ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺛﺮ ﺣﻘـﻮق
اﻧﺴﺎﻧﯽ و آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎن و ﺑﺮاﺑـﺮی در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﺪون
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺟﺤﺎف و ﺗﺒﻌﯿﺾ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 -2ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺒﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺧﻠـﻖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در
ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻧﺎن و ﺗﺮوﯾـﺞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﺳﻨﻦ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی آﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ
ﻣﮕﺮ آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠـﯽ ﯾـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -3ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺒﻮع در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در اﯾﻦ ﮐـﻪ
اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای ﯾـﺎدﮔﯿﺮی زﺑـﺎن
ﻣﺎدری و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -4ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺒﻮع در ﺻﻮرت اﻣﮑـﺎن ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻزم را در زﻣﯿﻨـﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری و ﺗﺸﻮﯾﻖ در ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻨﺖﻫـﺎ
زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در درون ﻣﺮزﻫﺎی آن اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﻋﻤـﺎل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
 -5ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺎﻣـﻞ اﻓـﺮاد
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن
ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﺎده 5
 -1ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 -2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎون و ﻫﻢﮐﺎری ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺗﺤﻘـﻖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده 6
دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ اﻗﻠﯿـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎ در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرب ﺑـﺮای
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﮐﺴﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده 7
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوﺣﻪ در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿـﻪ
ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده 8
 -1ﻫﯿﭻ ﭼـﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣـﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘـﻖ ﺗﻌﻬـﺪات
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺒﻮع در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﻗﻠﯿـﺖ ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺎ اﻋﺘﻘـﺎد ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﻌﻬـﺪات و اﻟﺰاﻣـﺎﺗﯽ را ﮐـﻪ در
ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
 -2ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻨـﺪرج در اﯾـﻦ اﻋﻼﻣﯿـﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣﺎﻧـﻊ
ﺑﻬﺮهوری اﻓﺮاد از ﺣﻘﻮقِ ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺣﻘـﻮقِ ﺑـﺸﺮ و
آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﺷﻮد.
 -3اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺛـﺮ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق اﻋﻼم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در درﺟﻪی ﻧﺨﺴﺖ
ﻃﻮری ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑـﺎ اﺻـﻞِ ﺑﺮاﺑـﺮیِ اﻓـﺮاد ،ﻣﺘﺨـﺬ از
اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 -4در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ در ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ
اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ وﯾـﮋه ﺣـﻖ ﻣﻠـﻞ در
ﺑﺮاﺑﺮی در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﺳـﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﻠـﻞ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﻮد.
ﻣﺎده 9
آژاﻧﺲﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارﮔﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﯾـﺪ
در ﺗﺤﻘﻖِ ﮐﺎﻣﻞِ ﺣﻘﻮق و اﺻﻮل ﻣﻨـﺪرج در اﯾـﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ در ﺣﯿﻄـﻪ ی
ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﮐﯿﻬﺎن ﺻﯿﺎدﭘﻮر  -ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی ﻣﺠﻠﻪ -در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ادﺑﯽ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨـﮕـﺎم ﺑـﺮﮔـﺰاری
ﮐﻨﮕﺮه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺴﺎل در ﭘﮑﻦ ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾـﺰه ی
وﯾﮋه و دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در رﺷﺘﻪی ﺷـﻌـﺮ
ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن اوﻟﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽِ ﺑﺮﻧﺪهی اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه و دﯾﭙﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را
ﺑﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﯿﺎدﭘﻮر ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و آرزوی درﺧﺸﺶ ﺑﯿﺶ از ﭘـﯿـﺶ
اﯾﺸﺎن را دارﯾﻢ.
ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮهی ﻣﺠﻠﻪی ﭘﯿﺎم ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻖ ﺷﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ،
اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم داد ،از ﺟﻬﺎت ﺑـﺴﯿﺎری ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺎر
ﺳﺘﺮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮای ﺟﻬـﺎن
و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از وﺟـﻮه
اﺷﺘﺮاک ﻓﺮدوﺳﯽ و زاﻣﻨﻬﻮف و ﺷﺎهﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺣﻤﺎﺳﻪی ﺷﺎه ﻧﺎﻣـﻪ
و زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺑﺪی ﺷﺎهﻧﺎﻣﻪ و زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ و ﺗﻮاﻧﺎی اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺗﻨﻬـﺎ
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪک از ﻫﺰارﻫﺎ دﺳﺖآورد ادﺑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ وﺟﻮد دارد – و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐـﻪ وﺟـﻮد آن ﻫـﺎ ﭼـﻪ از ﻧﻈـﺮ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب و ﺟﺰوه ،و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨـﻮی در اذﻫـﺎن و
دلﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،و ﻫـﺮ ﭼـﻪ
زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﻮﻟﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،ژرﻓﺎی آن ﻫﺎ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﺮ اﻧـﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎﻧﺎﯾﯽِ ﮐﺎخ ﺳﻨﮕﯽ و ﮐﺎخ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻨﻄﻖ و دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ و در اوج زﯾﺒـﺎﯾﯽ و اﯾﺠـﺎز
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ده ﻗـﺮن ،ﺑـﺮای
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ:

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪه
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻪزﯾﺒﺎﯾﯽِ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وی ﺳﯽ
ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﮔﺮانﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮد را در راه آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺎهﻧﺎﻣﻪ – ﮐـﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ
ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎززاﯾﯽِ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده  -ﺻﺮف ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،زاﻣﻨﻬـﻮف
ﻧﯿﺰ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺎل  ،1887دﻗﯿﻘﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل دﯾﮕـﺮ
از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را  -درواﻗﻊ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽِ ﭘُﺮﺛﻤﺮش  -ﺻـﺮف ﺗﺮﺟﻤـﻪ و
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﺟﻠﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮐﺮد و
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﻏﻨﺎی زﺑﺎن
ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﻧﯿﺰ در ﺷﻌﺮی زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺳﺮوده ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﻦ ) (Mia Pensoدر ﺑﺎرهی ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد،
ﮐﻪ در راه اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﻨﺎﻫﺎی آﺑﺎد ﮔﺮدد ﺧﺮاب
ز ﺑﺎران و از ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب
ﭘﯽ اﻓﮑﻨﺪم از ﻧﻈﻢ ﮐﺎﺧﯽ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻪ از ﺑﺎد و ﺑﺎران ﻧﯿﺎﺑﺪ ﮔﺰﻧﺪ
ﺑﺴﯽ رﻧﺞ ﺑﺮدم در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﯽ
ﻋﺠﻢ زﻧﺪه ﮐﺮدم ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎرﺳﯽ
ﻧﻤﯿﺮم از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪهام
ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺳﺨﻦ را ﭘﺮاﮐﻨﺪهام
آری ،در ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺮِ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷـﮑﯽ ”ﺑﻨﺎﻫـﺎی
آﺑﺎد ﮔﺮدد ﺧﺮاب“ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ او وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﯽ اﻓﮑﻨـﺪن ﮐﺎﺧـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ”ﮐﻪ از ﺑﺎد و ﺑﺎران ﻧﯿﺎﺑﺪ ﮔﺰﻧﺪ“ ،و آن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﮐﺎﺧﯽ از ﻧﻈـﻢ
ﮐﻪ ﭘﯽِ آن در دل و ﺳﯿﻨﻪی ﻣﺮدﻣـﺎن ﺟـﺎی دارد و ﺣـﺎﻓﻆ آن ﻋﻤـﻮم
ﻣﺮدماﻧﺪ ،و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارﻧﺪ ،آن ﻗﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد  -ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽِ آﺑـﺎد ،ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﯽ زﯾﺒـﺎﯾﯽ و اﺳـﺘﺤﮑﺎمِ
ﻇﺎﻫﺮیﺷﺎن ،واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﻠﻞﭘﺬﯾﺮ و ﻓﺎﻧﯽاﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
اﺻﯿﻞِ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﺎﻧﺎ و ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ
و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺷـﺎه ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﺎری دﻧﯿـﺎ – از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪی ﺟﻬﺎن  -ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻌﺪود آﺛﺎری ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺗﻼﻟﻮی اوﻟﯿـﻪ ی
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻫﺮﻫـﺎی ادﺑـﯽ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ دارای درﺧﺸﺶ
اوﻟﯿﻪی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﻪ ی ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﻮﻻﻧـﺎ ،و ﺣﻤﺎﺳـﻪ ی
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Mia penso kaj turmento,

اِی ﻓﮑﺮِ ﻣﻦ ،اِی رﻧﺞ ﻣﻦ،
!kaj doloroj kaj esperoj
و اِی دردﻫﺎ و اﻣﯿﺪﻫﺎی ﻣﻦ!
Kiom de mi en silento
ﭼﻘﺪر در ﺳﮑﻮت ،از ﺟﺎﻧﺐِ ﻣﻦ
!al vi iris jam oferoj
درراه ﺷﻤﺎ ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ!
– Kion havis mi plej karan
ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎرم ﺑﻮد -
la junecon – mi ploranta
ﺟﻮاﻧﯽام را – ﮔﺮﯾﺎن
metis mem sur la altaron
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎنﮔﺎه ﻧﻬﺎدم
!de la devo ordonanta
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪﺧﻮد
ﻣﯽﺧﻮاﻧْﺪ!
Fajron sentas mi interne,
در دروﻧﻢ آﺗﺸﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ،
– vivi ankaŭ mi deziras,
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ- ،
io pelas min eterne,
اﻣﺎ ،ﭼﯿﺰی ﻣﺮا دورﻣﯽدارد ﺟﺎوداﻧﻪ
se mi al gajuloj iras...
از ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﺎن…
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ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻣﻠﯽ
ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳـﯽ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎرش ﺣﻤﺎﺳـﻪ ی
ﺟﺎودان ﺷﺎهﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐـﻪ در ﺟﻬـﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ
آن ﮐﺮد ،در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤـﺪن ﭘﺎرﺳـﯽ ﻧـﯿﺰ،
)ﺧﻮد(آﮔﺎﻫﯽِ ژرف و ﺷﮕﺮﻓﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آورد
ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋِﺮقِ ﻣﻠﯽ در
ﮔﺴﺘﺮهی وﺳﯿﻊ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .دﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ﻧﯿـﺰ
ﺑﺎ اﺑﺪاع زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪوﺟﻮد آوردن
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿـﺎن ،ﺑﻨﯿـﺎدی
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن،
ﺑﻪدور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻌﺼﺐ ،ﺑﻪ دﻧﯿـﺎ اراﺋـﻪ ﮐـﺮد.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن و اﻧﺘﻘـﺎل اﻧﺪﯾـﺸﻪ ﻫـﺎ و
اﯾﺪهﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن.
ﻫﻤــﺎن ﻃــﻮر ﮐــﻪ وﯾﻠﯿــﺎم اُﻟــﺪ )  ،(1924-ﻧﻮﯾــﺴﻨﺪه ی ﺗﻮاﻧــﺎی
اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دو ﺑﺎر ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓـﺖ ﺟـﺎﯾﺰه ی
ادﺑﯽ ﻧﻮﺑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷـﺘﻪ :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾـﻪ ﮔـﺬاری ﺷـﺪه و
ﺗﺸﺨﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻮقﻣﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑـﺮ
ﭘﺎﯾﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن ﭘـﺎی ﺑـﺮ
ﻋﺮﺻﻪی ﻫﺴﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪی در ﺧـﻮر ﺗﻮﺟـﻪ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اُﻟﺪ درﺑﺎرهی آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽِ ﻣﻊ اﻟﻮﺻـﻔﯽِ اﯾـﻦ
دو ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ واﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
در ﻋﯿﻦ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،در ﮔﺴﺘﺮهی وﺳﯿﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم وﺟﻮد ﮐـﺮده و ﺳـﻬﻢ ﻣﻠـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻫﺪا ﮐﻨﺪ.

در ﺳﺮاﺳــﺮ اﯾــﻦ ﮐــﺮه ی
ﺧﺎﮐﯽ ،ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤــﺎن ﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ در
ﻋــﺼﺮ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ی ﻣﺪﻧــﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻫـﻢ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺒﺎر ﺧﻮد ﺗﻌﻠﻖ
دارﯾﻢ و ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ی
ﺧﻮد ،در دوران ارﺗﺒﺎﻃـﺎت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﯿﺰ ﻣـﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠـﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  -و اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ،
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ زﺑـﺎن ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ و
ﺑﯽﻃﺮف ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽِ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺎدﯾﺎت ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت
ﻓﺮدوﺳﯽ و زاﻣﻨﻬﻮف ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﯽ داﻧـﺴﺘﻨﺪ و اﻋﺘﻘـﺎد داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽاﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺎدﯾﺎت .و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑـﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺻـﻼح دﯾـﺪ ،ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ و
ﻋﻼﻗﻪی ﺧﻮد ،ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در اﯾـﻦ راه ﺻـﺮف ﮐﺮدﻧـﺪ .ﻣـﺴﻠﻤﺎ اﮔـﺮ
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻘﺎم ،ﺛﺮوت و ”ﺑﻨﺎﻫـﺎی آﺑـﺎد“ ﺑـﻮد ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد و
ﻗﺮﯾﺤﻪی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهی ﺧﻮد در ادﺑﯿﺎت و ﺷﻌﺮ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑـﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﺪﯾﺤﻪﺳﺮاﯾﯽ در وﺻﻒ ﺳﻼﻃﯿﻦ زﻣﺎن – ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم آن
ﺳﯽ ﺳﺎل وﻗﺖ ﻫﻢ ﻻزم ﻧﺒﻮد – ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺳـﺮﯾﻊ ﺑﺮﺳـﺪ.
اﻣﺎ دورﺑﯿﻨﯽ او و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽاش او را از اﻧﺠـﺎم ﭼﻨﯿـﻦ
ﮐﺎری ،ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺷﻌﺮای ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎدهی زﻣﺎن ﺑﻮد ،ﻣﻨـﻊ ﻣـﯽ ﮐـﺮد و

ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ ،در ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ – و در اوج اﺳﺘﯿﻼی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در اﯾﺮان
– ﻗﯿﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽِ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﯽﮐﺮد و دﺳﺖ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽزد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎززاﯾﯽ و ﺷﮑﻮﻓـﺎﯾـﯽِ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﻪزﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ! اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ،اﮔﺮ ﻣﺎ – در
اوج ﺣﮑﻢراﻧﯽِ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ – ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﭘﯿﺶﺑُﺮد ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺑﯿﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ و
ﺑﯽﻃﺮف ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﭙﺮدازﯾﻢ ،ﻧﻮادﮔﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﻮارض ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
زﺑﺎن ﻣﻠﯽ :ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ،آزادی و ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﻫﺮ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ آزادی اﺳﺖ و در آنِ واﺣﺪ ﯾـﮏ ﺗﻬﺪﯾـﺪ،
ﺗﺤﺪﯾﺪ و زﻧﺪان اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺧـﻮد اﯾـﻦ
اﺟﺎزه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔـﺮدد و
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آن در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دﻫـﺪ؛ و
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮔﺴﺘﺮهی آن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازهی وﺳﻌﺖِ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن
زﺑﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ در ﭼـﺎرﭼﻮب زﺑـﺎن ﻣﻠـﯽ ﺧـﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺎﻟﯿﻒ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻣﻮاﻫﺐ ﺑﯽﺷﻤﺎر آن ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﻮد را از ﻧﻌﻤﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪنِ ﺑﺸﺮیِ ﻣﻮﺟـﻮد

اﻓﻖﻫﺎی وﺳﯿﻊﺗﺮ و دورﺗﺮی را ﺑﻪ او ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ داد .او – ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺮ
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی دﯾﮕﺮی – ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼـﯿﺰی
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺑﺮود ،زﯾﺮا ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﮐـﻪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

اﻧﺪﯾﺸﻪات ﺟﺎﯾﯽ رود ،واﻧﮕﻪ ﺗﻮرا آنﺟﺎ ﮐﺸﺪ
ز اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﮕﺬر ،ﭼﻮن ﻗﻀﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮ ،ﭘﯿﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ،ﻋﻮام ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﯾـﺸﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاص ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،و ﻧﻮاﺑﻎ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ – ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ
ﮐﻪ اﺻﻮﻻ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﺸﺎن درﺻﺪد ﺑﻪوﺟـﻮد
N-ro: 9 Aŭtuno 2004

5
52

ﻣﻘﺎﻟﻪ /

Artikolo

ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1383

6
51

آوردن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زاﻣﻨﻬﻮف ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ زﻧﺪﮔﯽِ روزﻣﺮهی ﺧـﻮد ﺑـﻮد –
ﺑﻪﺧﺼﻮص در دوران ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﺎ اوﻻد ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﺧـﻮد
– ﺑﻪﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد زﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧـﺎرﺟﯽ ﻫـﻢ
ﻧﺪاﺷﺖ! او ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺒﻮغ ﺧﻮد را در راه اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ،اوﺿﺎع ﻣﺎدی ﺑﻬـﺘﺮی را ﺑـﻪ وﺟـﻮد
آورد ،اﻣﺎ ﺑﯿﻨﺶ وﺳﯿﻊ و دورﻧِﮕﺮ او و ﺗﻔﮑﺮ آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﮔـﺮ او و ﻋـﺸﻖ و
اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ او – ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ و ﮐـﺎر
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ – ﺣﺘﯽ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ روﺳـﯿﻪ ی ﺗـﺰاری
ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ  -ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ او ﻟﺤﻈﻪای روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ و درک ﻋﻤﯿـﻖ
ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر روزﻣﺮّﮔﯽ
و روزﻣﺮﮔﯽِ ﻣﺘﺪاول در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد.
او ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺪه و اﯾﺪهآل ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﺑﺪاﻋﯽ
ﮐﻪ او در ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷـﺪه
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﻗﺎﯾﻖ و ﻇﺮاﯾﻒ ﻣﻤﮑﻦاش اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑـﺮای ﺑـﺴﯿﺎری از
ﻫﻢﻋﺼﺮان ﻣﺎ ،در ﻫـﺰاره ی ﺳـﻮم ﻣﯿـﻼدی و در ﻋـﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺪﯾﻊ و ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ!
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ :ﭘﯿﺮوان از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪی زاﻣﻨﻬﻮف
در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳﺮﻣـﺸﻖ ﻗـﺮار دادن
زاﻣﻨﻬﻮف و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در زﻧﺪﮔﯽِ روزاﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧـﻮد،
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و اﯾﺪه ی واﻻی آن ﻫـﺴﺘﻨﺪ
– و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣـﻮرد ﺗﻤـﺴﺨﺮ ﻏـﺮق ﺷـﺪﮔﺎن در ﺳـﯿﺎه ﭼـﺎل
روزﻣﺮﮔﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ – در واﻗﻊ از وﺳﻌﺖ ﻧﻈـﺮ ﺑﯿـﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿـﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﭘﻮﯾـﺎی اوﺿـﺎع ﺟﻬـﺎن
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﻧﻔﻌﺎﻟﯽِ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ آن .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽای ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃـﻮل
ﻋﻤﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن از ﺑﻘﯿﻪی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﺖ اﯾـﻦ
اﻣﺮ را ﺑﺮﺧﻮرداری اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن از ﯾﮏ اﻧﺪﯾـﺸﻪ ی درﺳـﺖ و ﻣﺜﺒـﺖ و
ﺗﻼش ﮐﺮدن در راه اﻋﺘﻼ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﯽ داﻧﻨـﺪ .ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
رﮐﻮد ﻓﮑﺮی و ﺗﮑﺮار ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺿـﻌﯿﻒ
ﺷﺪن ﺗﻦ و روان آدﻣﯽ ﮔﺮدد ،داﺷﺘﻦ ﻫﺪﻓﯽ واﻻ و ارزﺷـﻤﻨﺪ – ﮐـﻪ در
ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ رواﺑـﻂ و ﺿـﻮاﺑﻂ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ دﻧﯿـﺎی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺗﺤﻮل ﺑﺨـﺸﺪ
– ﻗــﺎدر اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﻪ اﻧــﺴﺎن اﻣﯿــﺪ و آرزو داده و ﺗــﺎﺛﯿﺮی ﺧــﻮب و
ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ روح و ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ،ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺪرﯾﺲ زﺑـﺎن
ﻣﺎدری ﺧﻮد ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد ،اﻣـﺎ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ  -در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ راﯾﮕﺎنِ  -اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﭙﺮدازد؛ و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﻗﻠﻢزدن در زﺑﺎن
ﻣﺎدری ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺣﺪ ﻟﺬاﯾﺬ روزﻣﺮه و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪه
در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧـﺪازﻫﺎﯾﯽ دورﺗـﺮ و
وﺻﺎلﻫﺎﯾﯽ دﯾﺮﺗﺮ – اﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ  -دوﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل دوﻟﺖﻫﺎی زﻣﺎن از ﻓﺮدوﺳﯽ و زاﻣﻨﻬﻮف
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ زﻣﺎمداران وﻗﺖ )ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳـﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤـﻮد ﻏﺰﻧـﻮی(
N-ro: 9 Aŭtuno 2004

آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ
ﻋﻈﻤﺖ ﺷﺎه ﮐﺎر ﻓﺮدوﺳﯽ
ﻧــﺸﺪﻧﺪ و ﻗــﺪر آن را
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐـﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺷﺎهﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد از
آن و ﻣﻮﻟﻒ ﻧﺎﺑﻐـﻪ ی آن
اﺳــــﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧــــﺪ،
دوﻟــﺖ ﻫــﺎی ﻣﻌﺎﺻــﺮِ
زاﻣﻨﻬﻮف ﻧﯿﺰ )اواﺧﺮ ﻗﺮن
ﻧﻮزده و اواﯾـﻞ ﺳـﺪه ی
ﺑﯿـــﺴﺘﻢ( ارزش اﻗـــﺪام
ﺳــــﺘﺮگ او را درک
ﻧﮑﺮدﻧــﺪ و ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ی
ﺳــــﺰاواری از زﺑــــﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ،اﯾﻦ ﺧﻮدِ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای درﺧﻮر و ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از اﯾﻦ دو ﻧﺎﺑﻐﻪ و ﻧـﻮآوری ﻫـﺎی
اﯾﺸﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻪﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺷـﺎه ﻧﺎﻣـﻪ و
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮدهی ﻣﺮدم ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪ داری ﺷـﺪ و ﺑـﺮ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺖ .درﻣﻮرد ﺷـﺎه ﻧﺎﻣـﻪ ،ﻧﻘـﻞِ
ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪی اﺑﯿﺎت و داﺳﺘﺎنﻫﺎی آن و اﺳﺘﻨﺴﺎخﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐـﻪ
از آن ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ ،و درﺑـﺎره ی زﺑـﺎن اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻧﮕـﺎرش و اﻧﺘـﺸﺎر
ﺧﻮدآﻣﻮزﻫﺎ و واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺟﻬـﺎن و
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮاﺳـﺮ
ﺟﻬﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ آﺣﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ،ﺷﺎﻫﺪی اﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋـﺎ.
و اﻣﺮوزه روز ،ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روزاﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ
آن ﭘُﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪنِ ﻧﻘﺶ و ﻗﺪرت ﻣﺮدم در ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﭘﯿـﺶ ﺑـﺮد
اﯾﺪهﻫﺎ ،زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑـﺴﯿﺎر وﺳـﯿﻌﺘﺮی ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﺸﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه و در واﻗﻊ اﻣﯿﺪﻫﺎی ﻧُﻮی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮ
و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ آن ،در ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮوزیِ روزاﻓﺰون ﻓﺮدوﺳﯽ و زاﻣﻨﻬﻮف
ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ ﺷـﻤﺎر ﭼـﺎپ ﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷـﺎه ﻧﺎﻣـﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،ﺷﺎﻫﺪی
زﻧﺪه و ﮔﻮﯾﺎ از ﭘﯿﺮوزی روزاﻓﺰون ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد در ﺑـﺎره ی ﻓﺮدوﺳـﯽ و
ﺷﺎهﮐﺎرش از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ – از ﺟﻤﻠـﻪ
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ – ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﺪه و ﮐـﺎر
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺟﻬﺎنﮔﯿﺮ اﺳﺖ .درﻣﻮرد زاﻣﻨﻬﻮف و اﺛﺮ
ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺪﯾﺮ او ،زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﭼـﺎپ و
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﯿـﺎ و
ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎر ،ﺳﺨﻦراﻧﯽ و ﮐﻨﮕﺮهﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ – و ﻧﺎمﮔﺬاری ﯾﮏ ﺳـﺎل ﺑـﻪ اﺳـﻢ
دﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف از ﺳﻮی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗـﺼﻮﯾﺐ دو
ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎت زﺑﺎن اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ – ﮔﻮﯾﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ
و اﺑﺪاع زاﻣﻨﻬﻮف اﺳﺖ.
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ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﮐﯿﻬﺎن ﺻﯿﺎدﭘﻮر ﺑﺮﻧﺪه ی ﺟﺎﯾﺰه
”اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮ“ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﭘﮑﻦ در ﺳﺎل 2004

 ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﺰه ای ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮی زﯾﺎدی ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد آﺛﺎر
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﺮی ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت از ﺳﺎل 1950ﻣﯿﻼدی
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻫﻔﺖ رﺷﺘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻌﺮ،
ﻧﺜﺮ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻓﯿﻠﻢ ،آواز ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﺳﻪ اﺛﺮ اول در
ﻫﺮ ﺳﺎل و در رﺷﺘﻪ ی ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰه اﻫﺪا
ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺟﺎﯾﺰهی ”اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮ“ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺛﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻫﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .ازﺳﺎل 1959ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه
”اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮ“ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  30ﻧﻔﺮ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ آن ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﺳﺎل 1995ﺗﺎ اﻣﺴﺎل
ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ آن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

 اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟ﺟﺎﯾﺰه ی ”اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮ“ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﯾﺰ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﭙﻠﻢ
اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪی اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺳﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰه ”اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮ“ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﻫﻨﺮی
ﻫﺎراﺑﺎﺟﯿﻮ“ ﮐﻪ در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﻫﻠﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﮏ ﻣﯽﮔﺮدد.

 ﺟﺎﯾﺰهی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭼﻪ اﺛﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ﺷﻌﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ) Venis la printempoآﻣﺪ ﺑﻬﺎران(
ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺳﺮوده ﺷﺪه و در آن ﺟﻠﻮه ﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻣﺬﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺑﻪ دور از ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی اﺳﺖ.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ /

ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ادﺑﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

Intervjuo

ﭘﺰﺷﮏ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ،
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺪﯾﺪ؟آﺛﺎری در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ در ﺟﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ و ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﺛﺎر را ﺧﻮد ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﺛﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ داوران
ﺑﺪون اﻃﻼع از ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ روآوردﯾﺪ؟
در اﺑﺘﺪای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﻌﺎر
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه اﺷﻌﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪم .اوﻟﯿﻦ
ﺷﻌﺮم ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﺑﺮای ﮐﺪام ﮔﻨﺎه؟“ درﺑﺎره ی ﺣﻤﻠﻪ ی
ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ی ﻧﺎو آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
درﻣﺠﻠﻪ ی ﻣﻌﺮوف  Monatoﭼﺎپ ﺑﻠﮋﯾﮏ درﺳﺎل
1988ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻦ ﺷﺪ و ﺟﺎ
دارد از ﺳﺮدﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ آﻗﺎی اﺷﺘﻔﺎن ﻣﺎول ﯾﺎد ﮐﻨﻢ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

 زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭼﻪ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎ دارد؟زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻓﺮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ وﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎن
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﯾﮏﺳﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز
آن ﺟﺎﯾﺰه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ام .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺮی
ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺴﺮاﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺪه ی
ﺟﺎﯾﺰه ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮد؟ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰهی ”اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮ“ را ﻗﺒﻼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﯿﻨﯽ
و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ژاﭘﻨﯽ ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ و زﺑﺎن
آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ وﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻢ و
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در رﺷﺘﻪ ی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
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ﻣﻘﺎﻟﻪ /

Artikolo

ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1383

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﺨﺶ اول
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑﯽ
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اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺎل  1907ﻣﯿﻼدی )1287ﻫﺠﺮی
ﺷﻤﺴﯽ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ،در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ از آﻏﺎز ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺼﺎت
آﻧﺎن در ﮐﺘﺎب ﺳﺎل) (Jarlibroاﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﺮان را در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آورده اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
از آﻏﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل  (1358) 1989را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
 (1290) 1911اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل :ﻫﯿﭻ اﺷﺎره ای ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 (1291) 1912ﺻﻔﺤﻪی  ،166ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ .ﺗﺒﺮﯾﺰ :آﻗﺎی
وارﺗﺎن درزی وارﺗﺎﻧﯿﺎن ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺳﭙﺮو ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ.
ﺻﻔﺤﻪ ی ) ،127اوﻟﯿﻦ( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﺤﻠﯽ  UEAدر اﯾﺮان.
ﺗﺒﺮﯾﺰ :آرداش در ﻫﻮرﻫﺎﻧﯿﺴﯿﺎس )ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﯽ(.
 (1292) 1913ﺻﻔﺤﻪی  ،283ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت .ﺗﺒﺮﯾﺰ :ﻫﺘﻞ ﺑﻮﺳﻔﺮ،
ﻣﺤﻠﻪی ﮔﺠﯿﻞ.
 (1293) 1914ﺻﻔﺤﻪ ی  ،173ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  UEAدر ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻗﻮﭼﺎن و ﺗﺒﺮﯾﺰ .ﺻﻔﺤﻪ ی  304ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت .ﺗﺒﺮﯾﺰ :ﻫﺘﻞ
ﺑﻮﺳﻔﺮ ،ﻣﺤﻠﻪ ی ﮔﺠﯿﻞ.
 (1295) 1916ﺻﻔﺤﻪ ی  106ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﺤﻠﯽ  UEAدر اﯾﺮان.
ﺗﺒﺮﺑﺰ :آرداش در ﻫﻮرﻫﺎﻧﯿﺴﯿﺎس )ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﯽ( .ﺻﻔﺤﻪ ی
 118ﻗﻮﭼﺎن :ﺑﻘﺮاط ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺎن )ﮐﺎرﻣﻨﺪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ(.
 (1296) 1917ﺻﻔﺤﻪی  26در ﺑﺨﺶ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ی اﻧﺠﻤﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺧﺒﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و از ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺒﻮدن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)!(.
 (1298) 1919ﺻﻔﺤﻪ ی ) 80اوﻟﯿﻦ( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ
ﺷﯿﺪاﻧﯽ)ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ رﻋﺪ(
 (1299) 1920ﺻﻔﺤﻪ ی  ،67ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ :اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ داراﯾﯽ ﺷﻬﺮداری(.
ﺻﻔﺤﻪ ی  ،108ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﻗﺰوﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺒﯿﺐ )دﺑﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ی
ﺗﻮﮐﻠﯽ(.
ﺻﻔﺤﻪی  ،135ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺗﺒﺮﯾﺰ :آرداش در ﻫﻮرﻫﺎﻧﯿﺴﯿﺎس.
 (1300) 1921ﺻﻔﺤﻪ ی  ،124ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ :اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ داراﯾﯽ ﺷﻬﺮداری(
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 (1302) 1923ﺻﻔﺤﻪ ی  ،219ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در اﻧﺰﻟﯽ :ﺑﻮﻏﺪان
ﻫﺎﯾﺮاﭘﺘﯿﺎن )ﮐﺘﺎب دار( .رﺷﺖ :ا .رﺑﺮﯾﮏ )ﺗﻌﺎون ﮔﺮ( .ﺗﺒﺮﯾﺰ :ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
ﻧﻤﺴﻪ ﭼﯽ )ﺗﺎﺟﺮ ﻓﺮش() .اوﻟﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ی ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺳﺘﺎره ی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰ
 Tabriza Esp.Steloﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه .ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در
ﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ :اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ
داراﯾﯽ ﺷﻬﺮداری(.
 (1303) 1924ﺻﻔﺤﻪ ی؟  ،ﺗﺒﺮﯾﺰ :ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﻤﺴﻪ ﭼﯽ )ﺗﺎﺟﺮ
ﻓﺮش( .ﺳﺘﺎره ی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی ﺗﺒﺮﯾﺰ Tabriza Esp.Steloﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه .رﺷﺖ :ا .رﺑﺮﯾﮏ )ﺗﻌﺎونﮔﺮ .(Kooperativisto
ﺗﻬﺮان :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ :اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ
ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ داراﯾﯽ ﺷﻬﺮداری(.
 (1304)1925ﺻﻔﺤﻪ ی  ،329ﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ:
اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ داراﯾﯽ ﺷﻬﺮداری(.
 (1305) 1926ﺻﻔﺤﻪ ی  ،315ﺗﺒﺮﯾﺰ :ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﻤﺴﻪ ﭼﯽ )ﺗﺎﺟﺮ
ﻓﺮش( .ﺳﺘﺎره ی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺒﺮﯾﺰ  Tabriza Esp.Steloﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه .ﺳﻠﻄﺎن آﺑﺎد )اراک( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه :رﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮی )ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪهی ﻓﺮش( ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ :ﻓﻀﻞاﷲ ﺧﺎﻧﻦ ﭘﺮوﯾﺰ )ﺣﺴﺎﺑﺮس( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ :واﻏﻨﺎک ﺳﺮﮐﯿﺴﯿﺎن.
ﺻﻔﺤﻪی  ،288رﺷﺖ :ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ روﺣﺎﻧﯽ)ﻣﺰرﻋﻪدار -ﻣﻼک(.
 (1308) 1929ﺻﻔﺤﻪ ی  ،382اﺻﻔﻬﺎن :اﻣﯿﺮﻗﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ
)ﻣﺰرﻋﻪ دار( .رﺷﺖ :ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ روﺣﺎﻧﯽ)ﻣﺰرﻋﻪ دار -ﻣﻼک(.
ﺗﺒﺮﯾﺰ :دارﯾﻮش ﻧﻤﺴﻪ ﭼﯽ )ﺗﺎﺟﺮ( .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺒﺮﯾﺰ Tabriza
 .Esperanto.Societoﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ :اﺣﻤﺪ
ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ داراﯾﯽ ﺷﻬﺮداری( .اﻧﺰﻟﯽ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ در اﯾﺮان Komercista
 .Esperanto-Unioﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﮔﻬﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ی »ﮐﻠﯿﺪ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ« ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دارﯾﻮش ﻧﻤﺴﻪ ﭼﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ
ﺷﻤﺎرهی ﮐﺘﺎب ﺳﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ.
 (1310) 1931ﺻﻔﺤﻪی ،347ﺗﺒﺮﯾﺰ:
Tabriza Esperanto Societo.
ﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ :اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ
داراﯾﯽ ﺷﻬﺮداری(.
 (1311) 1932ﺻﻔﺤﻪ ی  ،283اﺻﻔﻬﺎن :اﻣﯿﺮﻗﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ
)ﻣﺰرﻋﻪ دار( .ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﻃﺎﻫﺮزاده )ﻣﻨﺸﯽ دﭘﺎرﺗﻤﺎن
زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ( .رﺷﺖ :ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻠﺸﻨﯽ )ﺑﺎزرﮔﺎن( .ﺳﻠﻄﺎن آﺑﺎد
)اراک( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه :رﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮی )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻓﺮش( ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ:
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ﻓﻀﻞ اﷲ ﺧﺎن ﭘﺮوﯾﺰ )ﺣﺴﺎﺑﺮس( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ :واﻏﻨﺎک
ﺳﺮﮐﯿﺴﯿﺎن .ﺗﺒﺮﯾﺰ :دارﯾﻮش ﻧﻤﺴﻪﭼﯽ )ﺗﺎﺟﺮ( .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺒﺮﯾﺰ
 .Tabriz Esperanto.Societoﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ :اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ داراﯾﯽ ﺷﻬﺮداری(.
 (1312) 1933ﺻﻔﺤﻪ ی ؟  ،اﺻﻔﻬﺎن :اﻣﯿﺮﻗﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ )ﻣﺰرﻋﻪ دار(.
رﺷﺖ :ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻠﺸﻨﯽ )ﺑﺎزرﮔﺎن( .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺒﺮﯾﺰ
 .Tabriz Esperanto.Societoﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ :اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ داراﯾﯽ ﺷﻬﺮداری(.
 (1313) 1934ﺻﻔﺤﻪی  ،290ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ .1933
 (1314) 1935ﺻﻔﺤﻪ ی  ،45ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺷﺖ و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻓﻘﻂ ﺗﻬﺮان ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (1315) 1936ﺻﻔﺤﻪ ی  ،157ﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ:
اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ داراﯾﯽ ﺷﻬﺮداری(.
 (1317) 1938ﺻﻔﺤﻪ ی  ،123ﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ:
اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت ﺟﻨﮓ(.
 (1318)1939ﺻﻔﺤﻪ ی  ،123ﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ:
اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی )ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت ﺟﻨﮓ(.ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس:
ﻋﻠﯽ ﻣﺮاد ﻃﺎﻟﺒﯽ )ﺗﻮﺗﻮن و ﮔﻨﺪم ﮐﺎر(.
 (1319) 1940ﺻﻔﺤﻪ ی  ،123ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ.
 (1329) 1950ﺻﻔﺤﻪ ی  ،173ﺗﻬﺮان :ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ )وزارت
داراﯾﯽ(.
 (1330) 1951ﺻﻔﺤﻪی  ،173ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ.
 (1336) 1957ﺻﻔﺤﻪ ی  ،207آﺑﺎدان :ا .ﺳﺠﺎدﯾﺎن )ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ( .ﺗﻬﺮان :پ .زوﻟﯿﻦ )ﻋﻀﻮ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ(.
 (1337) 1958ﺻﻔﺤﻪی  ،247ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ.
 (1338) 1959ﺻﻔﺤﻪی  ،347ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ.
 (1345) 1966ﺻﻔﺤﻪ ی  ،341ﺗﻬﺮان :اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ )ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
وزارت داراﯾﯽ(.
 (1346) 1967ﺻﻔﺤﻪی  ،291ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ.
 (1348) 1969ﺻﻔﺤﻪ ی  ،281ﺗﻬﺮان :اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ )ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
وزارت داراﯾﯽ( ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ :ﺑﺪﯾﻊاﻟﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ )ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ(.
 (1356)1977ﺻﻔﺤﻪ ی  ،219ﺗﻬﺮان :ﺑﺪﯾﻊ اﻟﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ )ﻣﺮﺑﯽ
داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺘﺎﺑﺪار(.
 (1358) 1979ﺻﻔﺤﻪی  ،222ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ.
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درج در ﮐﺘﺎب ﺳﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ(:
 .1ﺗﺒﺮﯾﺰ
 .2ﻗﻮﭼﺎن
 .3ﺗﻬﺮان
 .4ﻗﺰوﯾﻦ
 .5رﺷﺖ
 .6اﻧﺰﻟﯽ
 .7اراک )ﺳﻠﻄﺎن آﺑﺎد(
 .8اﺻﻔﻬﺎن
 .9ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
 .10ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس
 .11آﺑﺎدان

اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان ﻧﺎم ﺷﺎن در ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎل درج در ﮐﺘﺎب(:
 .1وارﺗﺎن درزی وارﺗﺎﻧﯿﺎن
 .2آرداش ﻫﻮرﻫﺎﻧﯿﺴﯿﺎس
 .3ﺑﻘﺮاط ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺎن
 .4ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ
 .5اﺣﻤﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﺴﺮوی
 .6ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺒﯿﺐ
 .7ا .رﺑﺮﯾﮏ
 .8ﺑﺎﻏﺪان ﻫﺎﯾﺮاﭘﺘﯿﺎن
 .9ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﻤﺴﻪﭼﯽ
 .10رﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮی
 .11ﻓﻀﻞاﻟﻪ ﺧﺎن ﭘﺮوﯾﺰ
 .12واﻏﻨﺎک ﺳﺮﮐﯿﺴﯿﺎن
 .13ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ روﺣﺎﻧﯽ
 .14دارﯾﻮش ﻧﻤﺴﻪﭼﯽ
 .15ﺣﺒﯿﺐاﻟﻪ ﻃﺎﻫﺮزاده
 .16ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻠﺸﻨﯽ
 .17ﻋﻠﯽﻣﺮاد ﻃﺎﻟﺒﯽ
 .18ا .ﺳﺠﺎدﯾﺎن
 .19پ .زوﻟﯿﻦ
 .20ﺑﺪﯾﻊاﻟﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ:
• اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان ارﻣﻨﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
اﯾﺮان و از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻔﻘﺎز در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺧﺮاﺳﺎن در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻪ
اﯾﺮان وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
• اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻬﺮ
ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
• اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی اﯾﺮان در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
• ﺗﻬﺮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﮕﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﻗﻮﭼﺎن دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ در ﻗﻮﭼﺎن ﺧﺒﺮی
ﻧﺸﺪ(.
• از ﻣﯿﺎن  20ﻧﻔﺮی ﮐﻪ از  1291ﺗﺎ ﺳﺎل  1358ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  3ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  15درﺻﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن:
 .1ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ  .2دارﯾﻮش ﻧﻤﺴﻪﭼﯽ  .3ﺑﺪﯾﻊاﻟﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ.
• ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان ﺑﻬﻤﻦ
ﺷﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  1298ﺗﺎ  1330ﺑﻪ ﻣﺪت  32ﺳﺎل ﺑﺪون
وﻗﻔﻪ ،در ﮐﺘﺎب ﺳﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
• ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺪاﻧﯽ در ﺳﺎل  1295ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ و در آن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﯾﺮان را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ
)روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ  12ذیاﻟﺤﺠﻪ  (1334اﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﻫﯿﭻوﻗﺖ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ اﺷﺎره ای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )و ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﯿﺰ از
اﻋﻀﺎ و ﻫﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪی آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ(.
N-ro: 9 Aŭtuno 2004
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ﻣﻮﺳﯿﻘﯽِ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻬﯿﻪ و
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﻨـﺮی
ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﺑﺎره ﻓـﺮﻫـﻨـﮓ ﺳـﺎﯾـﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﻮاﺧﺘﻦ و ﮔﻮش دادن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺻﺪﻫﺎ آواز و ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﻓﺮﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺘﯽ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮده و
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮزﯾﮑﺎل ﻧﻈﯿﺮ اﭘﺮاﻫﺎی
ﻣﻌﺮوف ﺳﻮﻟﯿﻮان و ﮔﯿﻠﺒﺮت در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن ﺣﺮﻓﻪای
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر ادﺑﯽ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ اﺳـﺖ،
اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪاﻧﺎن ﺣﺮﻓﻪای و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮐﻪ در ﺳﻄـﺤـﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﺎن ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﻣﻮل )(Gianfranco Molle
ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺖ ﻣﻌﺮوف ﺷﻌﺮ ﮔﺸﺖ ) (Poezio de la Patroloاﺳﺖ .ﯾـﮑـﯽ
دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی  Frandu Pironاﺛـﺮ
 Claude Pironو ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و آزادی اﺛﺮ ﻣـﮑـﺲ روی
ﮐﺎروﮔﺰ  Max Roy Carrougesاﺳﺖ .آوازﻫﺎی درﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟـﻬـﺎن
) (Tra La Mondoﮐﺎر  Olivier Tzautو ﺗﺼـﻮرﮐـﻦ ) (Imaguاز
ﺟﺎن داﮔﻼس ) ( John Douglasﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘـﻨـﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ در رﺑﻊ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .در
آﻏﺎز دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ راک ،ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﻪ ﻧـﺎم
 Rok Gazetoﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ )(MEL=Muzika Esperanto Ligo
ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل  1963ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣـﺎنﻫـﺎی ﺣـﺮﻓـﻪای ﻋﻀـﻮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘـﺎپ وارد
ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ ،ﮔـﺮوه ﺳـﻮﺋـﺪی
 Personeرا ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﯾـﮑـﯽ از اﻋﻀـﺎی آن Bertil
 Wennergrenﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻀﻮ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ  Rok Gazetoﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
 Bertilﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺣﻀﻮر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘـﻪ اﺳـﺖ .وی
ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎبراﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻣﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘـﻮ ) Plena Manlibro de
 (Esperanta Gramatikoاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﯾﺖ اﯾـﻨـﺘـﺮﻧـﺘـﯽ
ﻣﺮﺟﻊ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧـﯿـﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﭘﺮﮐﺎر ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
http://www.concinnity.se/bertilow/persone

و اﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاوان و ﻣﻔﯿﺪی در آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:
http://www.esperanto.dk/muziko

در اﯾﻦ آدرس ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨـﯿـﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﮑﻦ ﺗﺎﻣﺴﻮن  Duncan Thomsonو ﯾﺎﮐﻮب ﻧﻮردﻓﺎﻟـﮏ
 Jacob Nordfalkﮔﺮدآوری ﺷﺪهاد و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪروز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪدﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت
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زﯾﺎدی در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ آدرس ﻟﯿـﻨـﮏﻫـﺎﺋـﯽ ﺑـﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮزﯾﮏ ﻧﻈﯿﺮ Olivier ،Amplifiki ،Nikolin’ ،Kajto
 ،Tzautو دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻟﯿﺴﺘـﯽ از دﯾﺴـﮏﻫـﺎی ﻓﺸـﺮده
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ آدرس وﺟﻮد دارد.
و اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی ﺑﺮزﯾـﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ آدرس ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ:

http://www.geocities.com/espereco/brazil

و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﮑﺲﻫﺎﯾـﯽ
از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﮐﺎران ﻣﻌﺎﺻﺮ آدرس زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮرد اﺳـﺘـﻔـﺎده ﻗـﺮار
دﻫﯿﺪ.

http://www.fys.ku.dk/~nordfalk/kef/e/muziko

ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
• ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آدرسﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮزﯾﮏ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
•

http://www.esperanto.org/esperante/muzik.html
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ :Dmoz
http://dmoz.org/World/Esperanto/Muziko

•

ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:

•

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻣﻮزﯾﮏ اﮐﺴﭙﺮس:

•

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ و آوازﻫﺎ:

•
•

اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
http://www.mp3.com/stations/esperanto : mp3.com
رادﯾﻮی  24ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:

•

درﺑﺎره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ:

http://esperanto-panorama.net/muziko/

?http://www.musicexpress.com.br/Genero.asp
genero=36
http://www.tekstoj.nl/esperanto/konsiloj.htm

http://www.radio-esperanto.com

http://www.tejo.org/ric/faktoj/muziko.php
ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻣﺸﻬﻮر  Vinilkosmoﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه و آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒـﺎر

اﯾﻦ ﮔﺮوه را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ:

http://www.vinilkosmo.com

و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ:
• ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﭙـﺮاﻧـﺘـﻮ را آﻗـﺎی Georg
 Szullogﺑﻠﻐﺎری ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎً ﻋﻀﻮ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ ﮔﺮدآوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ اﺛـﺮ از دهﻫـﺎ
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن.
• آﺛﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺮوﺷﮕـﺎهﻫـﺎی اﯾـﻨـﺘـﺮﻧـﺘـﯽ
ﻏﯿﺮاﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون و  MusicShopﻧﯿﺰ ﯾـﺎﻓـﺖ و
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد.
• ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی ﺑﻠـﮋﯾـﮏ ) (FELﻗﺴـﻤـﺖ
ﻋﻤﺪهای از آﺛﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  1000ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رادﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را در دﺳـﺘـﺮس ﻫـﻤـﻪ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖhttp:// :
www.radioarkivo.org

اﯾﻦ آدرس ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪی در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ:

http://user.online.be/walkme/muziko.html

ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1383

ﺳﻔﺮ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺗﺪرﯾﺲ و اﺣﺴﺎس ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻦ در اﯾﺮان
ﺗﺮﺟﻤﻪی :ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻋﻤﺮاﻧﯽ

ﺗﺮزا ﮐﺎﭘﯿﺴﺘﺎ -ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن

در ﭘﺎﯾﯿﺰ  1382ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ داﻧﺶ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﺑﺎنآﻣﻮزان اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﻮزﮔﺎری را ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﺰام ﮐﻨـﺪ.
اﯾﻦ آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮزا ﮐﺎﭘﯿﺴﺘﺎی  76ﺳﺎﻟﻪی ﺻﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﺮان در  52ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮزا ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه در اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﻬﺮان دﯾﺪار ﮐﺮد .وی ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧـﻮد ﮔﺰارﺷـﯽ از
ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻬﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﯿـﺶ از ﻫـﺮ ﭼـﯿﺰ دﯾﮕـﺮی ﻣـﺸﻬﻮد و ﻣﺤـﺴﻮس اﺳـﺖ
ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺮ ﺳﻄﺮ آن ﺟﺎری اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
 ...ﺷﺐ دوم ﺑﺎ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻣﻤﺪوﺣﯽ و دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﻏﺬاﺧﻮری
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ رﻓﺘﯿﻢ .روی زﻣﯿﻦ روی ﻓﺮش ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و آﺑﮕﻮﺷﺖ
ﺧﻮردﯾﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ آﺑﮑﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎن ﺧﻮردﮐﺮده ی ﻣﺨﻠﻮطِ در آن
ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺗﻪ ﻇﺮف را ـ ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن )ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﺶ( ـ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﭼﯽ اﺳﺖ ﺧﻮردﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎل ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬاﺧﻮردن از ﮐﺎرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل در دﺳﺖ ﭼﭗ ﺗﮑﻪ ای ﺑﺰرگ از ﻏﺬا را ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ در دﺳﺖ راﺳﺖ آن را ﺟﻠﻮ ﮐﺸﯿﺪه ﯾﺎ ﺧﺮد ﮐﺮده و
ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﭼﻨﮕﺎل را در دﻫﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺷﻖ! ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﺳﺖِ
ﯾﮏ ﮐﻢ ﺗﺮش و آبِ ﮔﺎزدار )دوغ( ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ .ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،آن را در ﺗﻨﻮری
ﮐﻪ در آن ﺳﻨﮓ رﯾﺰه ﻫﺎی ﮔﺮدی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،روی ﺳﻨﮓ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﭘﺨﺘﻨﺪ و آن را ﻧﺎن ﺳﻨﮕﯽ )ﺳﻨﮕﮏ( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﻄﺮ
آن ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﻃﻮل آن ﺣﺪود 1ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
 15دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﻫﻨﺮ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺪاوم ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﻬﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻣﻮزش داده
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ :ﻣﺮﺻﻊ ﮐﺎری ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ،ﺧﺮاﻃﯽ ،ﭼﮑﺶ ﮐﺎری روی
زﯾﻨﺖ آﻻت ﻣﺨﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪه ﮐﺎری روی ﻣﺲ ،اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺎﻓﯽ،
ﺧﻄﺎﻃﯽ در ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ ﭼﻮن آدم
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮه ی ﮐﺎر و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ آن ﻫﺎ ﮐﻪ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮔﺎﻟﺮی رﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﭼﺎی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ از ﻣﺎ
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ درﺑﺎره ی وﺿﻊ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎر و ﭘﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ،
درﺑﺎره ی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻫﻨﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد و
در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺼﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ،ﺟﺸﻦ روز زاﻣﻨﻬﻮف ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻋﺎرف آذری ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﺷﻮم .او از ﺣﻀﻮر
ﻣﻦ در اﯾﺮان و ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدم ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺟﺸﻦ روز زاﻣﻨﻬﻮف ﮐﻪ رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﯽ آن
را اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺪﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮان آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻣﻤﺪوﺣﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻇﻬﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﺤﯿﻂ

راﯾﺎﻧﻪ ای در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺳﺨﻦ راﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻋﻨﻮان
رﺳﯿﺪه و ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از وﻗﻔﻪای ﮐﻮﺗﺎه ﺣﺎﺿﺮان
از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮده و ﮐﺘﺎب ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﺣﺪﯾﺜﻪ اﮐﺒﺮی راﺟﻊ
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﮐﻠﻮب ﺷﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﺑﺎره ی ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺨﻦ راﻧﯽ
ﮐﺮد.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ! )ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
ﭘﮑﻦ ـ ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ( .ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪی زن ﭘﺮﺣﺮف را ﮐﻪ دوﺳﺖ
ﻋﺰﯾﺰم ﮔﺮﺗﺎ اﺳﺘﻮل اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻋﺮه ی  92ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﺑﻠﮕﺮاد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺟﺮا ﮐﺮدم .ﻧﻘﺶ ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﯽ ﺣﺮف را
رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد .دوﺳﺖ ﻣﻦ ﮔﺮﺗﺎ اﺳﺘﻮل  120ﺷﻌﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺻﺮﺑﯽ
را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﯾﺮان اﻫﺪا ﮐﺮد.
وﻗﺖ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ.
ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﺗﻬﺮان آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﻦ ﺟﺎ واﻗﻌﺎً وﺟﻮد دارد و آن ﻫﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
دور ﺑﻮدن از ﻣﺮﮐﺰ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎری از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
ﺷﺐ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ وﺣﯿﺪ و ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ از ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ .ﺣﻮﺿﭽﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮد و دور ﺗﺎ دور آن ﺗﺮاسﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد و آن اﯾﺪهی ﯾﮏ آرﺷﯿﺘﮑﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ .در ﻣﻮزه ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و آﻗﺎی ﻧﻮازﻧﺪه ی وﯾﻮﻟﻮن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎن ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ
اﯾﻦ زﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮد ﺟﻮان ﻣﺘﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻓﻮراً
ﻫﻤﺎنوﻗﺖ و ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺧﻄﺎﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ داد ﭼﻮن در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺖ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺪه و آرﻣﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮد ﺟﻮان ﭼﻮن زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی
از ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ و از آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ دو ﮐﻼس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﻦ دو روز در ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻢ آرزو
ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﺑﻪﻧﺎم ﻫﺎﻧﺎ دارد ﺧﻮاﺑﯿﺪم .ﺷﺐ ،ﮐﺎری از آﻫﻨﮓﺳﺎز ﻣﺮدﻣﯽ و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﯾﺎﻧﯽ دﯾﺪﯾﻢ .ﮐﻨﺴﺮﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎج ﻣﺤﻞ و ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮع در ﭼﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ او اﺟﺎزه ی ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﺴﺮت در ﺗﻬﺮان را درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﮑﺮد .ﻫﺎﻧﺎی ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪ.
N-ro: 9 Aŭtuno 2004
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اﮔﺮ ﻣﻦ در ﻫﺘﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ .روز ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻐﺎزه ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ
اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﺮاه آرزو ،ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮش ،و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ
دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا
ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً روﺳﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن از ﺳﻦ  7ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﯾﺪ روﺳﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ! )ﺗﺼﻮرش را
ﺑﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود
 40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد!( .روﺳﺮی ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان از آن ﻧﻮع ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم دﯾﺪم ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﻦ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن روﺳﺮی
ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺮزنﻫﺎ ،آنﻫﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت اﺳﺖ و
اﺟﺒﺎری در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻮان ﻫﺎ روﺳﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ رﻓﺘﻢ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﻃﺒﯽ
داﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﺑﯿﻨﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .اﻻن ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﺑﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺪ اﺳﺖ(.
در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ دو دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ  4 -5ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﻧﺎ و ﺑﻬﺎر
آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻼس ﮔﺮﻓﺘﻢ و
آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮدن اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ "اون ﻣﺎل
ﻣﻨﻪ” ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺎدرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺎد ﺑﻮد و ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﻤﯽ ﺷﺪ آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮان
ﻧﮕﻪداﺷﺖ .ﻫﺮدو ﺑﭽﻪ آوازﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم و آنﻫﺎ اﺻﻼً ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
در ﮐﻼس دوم )ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ( اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ
”ﻣﺴﺌﻠﻪ ی واﻗﻌﯽ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﭼﯿﺴﺖ؟" ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ
دارم ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن را در اﯾﻦ ﺑﺎره و آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری و ﻫﺮ ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮم .ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ:
ﺑﯿﮑﺎری ،اﯾﺪز) ،ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ( ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،
اﮐﻮﻟﻮژی و ﺗﻌﺪادی از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ،و ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ
آن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را ﻣﯽ اﻓﺮوزﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم
ﺑﯽﮔﻨﺎه رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺣﺪود  2ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻮد ،ﻣﻦ در ﮔﻮﺷﻪ ی ﺗﺨﺘﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻌﺪاً ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﭼﺮا آن ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪهی دﺳﺘﻮری
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ آنﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮدم .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﮔﻼﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد از آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺳﺒﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮑﯽ از اﻣﺎمﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ  1200ﺳﺎل ﻗﺒﻞ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
و ﺣﺎﻻ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎزار ﺑﺎز ﺑﻮد و آن ﺟﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﻮج ﻣﯽ زد و ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻﻒ ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﻋﻮت
ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷﺐ را ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﮕﺬراﻧﻢ .ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی
ﺣﺒﯿﺐ ﭘﻮر ﻧﻘﺎش آﺷﻨﺎ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖ ﺧﻮب رﻓﺘﻢ .ﺑﺎ ﭘﺴﺮ او ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
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رﻓﺘﯿﻢ و ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﻧﻘﺎﺷﯽ درس ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .آن ﻫﺎ درﺑﺎره اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﻣﻦ ﺳـﺆال ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮردﯾﻢ و ﭼﻨﺪ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ رﺳﻢ ﻫﺪﯾﻪ از آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ
ﺿﺪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮن رﯾﺰی ﺑﻮد! ﻫﻤﺴﺮ آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ ﭘﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻨﺮی
اﺷﺘﻐﺎل دارد و او ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد .او ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ از داﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺳﺎزد .آن
روز را ﺑﺎ ﻟﺬت ﮔﺬراﻧﺪم .ﻧﺎﻫﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪاً ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻼس رﻓﺘﯿﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺎن را ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم داده و ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ

 21دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺑﻬﺰاد ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن ﺑﻮدم ﻫﻤﺴﺮ وی ﯾﮏ
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ درس ﻣﯽ دﻫﺪ .آن ﻫﺎ آدم ﻫﺎی
ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رﺳﻢ و رﺳﻮﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ آن ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺐ
ﺳﺎل اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻮاﻟﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ
ﻫﻨﺪاواﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺰل واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺰاد در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ روﯾﻢ .آن ﺟﺎ ﺑﺮادرﻫﺎ
و زن ﺑﺮادرﻫﺎ و ﻧﻮه ﻫﺎی ﻓﺮاوان اﯾﺸﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .از ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﻣﯿﻮه ،ﮔﺮدو و ﺑﺎدام و ﮐﺸﻤﺶ و ﻧﺨﻮدﭼﯽ و ﻏﯿﺮه ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را آورده و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ای زﯾﺎد ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن .ﻣﺎ
ﻫﻤﮕﯽ در اﺗﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮش ﺑﺰرﮔﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺨﯿﻤﯽ
ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮم ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم .روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺰاد ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن رﻓﺘﻢ .آن ﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﺎپ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺘﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ .آدم ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﻦ ﻗﻮل دادم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدم در ﺷﻬﺮ
ﺑﻠﮕﺮاد ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آن ﻣﺪارس ﻣﯽ روم و ﺳﺨﻦ راﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﭼﻮن در ﻣﺪارس ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن در ﺑﻠﮕﺮاد اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻦ آﻧﺎن را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻢ .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل
 2004ﮐﻨﮕﺮه ی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن در ﺑﻠﮕﺮاد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻬﺰاد و
ﻫﻤﺴﺮش در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره
آن ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ .اﮐﻨﻮن در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺟﻠﺴﺎت درس در ﻫﺮ دو
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ﮐﻼس دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺑﻬﺎر ،دﺧﺘﺮ
ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﺰه ی ﺷﻔﯿﻌﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖ آﺷﻨﺎ ﮐﻪ در
ﻟﻬﺴﺘﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻢ .در اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻬﺎر
دوﺳﺖ داﺷﺖ در ﺑﻐﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .او ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺎدرﺑﺰرگ واﻗﻌﯽ ﻗﺒﻮل داﺷﺖ .اﺣﺴﺎس
دﻟﭙﺬﯾﺮی داﺷﺘﻢ .ﻓﺮدای آن ﺷﺐ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﯿﻤﯽ از روز را ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﻬﺎر ﮔﺬراﻧﺪم و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه او و ﻣﺎدرش ﺑﻪ
ﮐﻼس رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﯿﺪوار و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ دوﺑﺎره ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﺮاﻣﺮی را ﻣﺮورﮐﺮدم .آنﻫﺎ در
دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻏﺮور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭼﺎی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﻗﻮل دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪوارم!
اوﻟﯿﻦ روز ﻓﺎرغ از ﮐﺎر را ﺑﺎ رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﯽ در ﻣﻮزه ی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدم.
ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﯿﺎ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ و واﻻﯾﯽ را
در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ  5 -6ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪاش در ﺧﻮد ﺑﻪاﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ،در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻗﺪﯾﻤﯽ
رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن دارد .در
ﻗﺴﻤﺖ ورودی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺸﮑﻪ ای را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد و ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻠﻪ
ﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮای رد ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﻞ
ﻣﯽ دادی و اﯾﻦ ﺑﺸﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ آن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻧﺮود و ﮔﺎری دﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﺸﻮﻧﺪ .آن ﺟﺎ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ وﻟﯽ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ آدم ﻫﺎ و ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﺎن
آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ زورآزﻣﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻼ ﮐﻨﯽ .ﻣﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دﯾﺪم و
اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻌﺎً ﻣﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﻣﺮدم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﻮاری

ﺧﺮﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ﯾﺎد اﯾﺮان را
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻦ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ! آن ﺷﺐ در

راﻣﯿﻦ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﺻﺪاﺑﺮدار ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ و
ﻫﻤﺴﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش دﻋﻮت ﻧﻤﻮد .ﭘﺪرش ﻫﻢ آﻣﺪ.
آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اروﭘﺎﯾﯽ .ﺷﺐ دل اﻧﮕﯿﺰی را ﺑﺎ رﺿﺎ
ﺗﺮاﺑﯽ و ﻫﻤﺴﺮش ﻓﺮﯾﺒﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهی راﻣﯿﻦ داﺷﺘﻢ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﻤﺰه رﻓﺘﻢ .راﻧﻨﺪه ی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺴﯿﺮ را اﺷﺘﺒﺎه
رﻓﺖ .اﯾﺴﺘﺎد و از دﯾﮕﺮان ﺳﺌﻮال ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻪ ی ﺣﻤﺰه دور ﺑﻮد و
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم آن ﺟﺎ را ﺗﺮک
ﻧﮑﺮد .ﭘﺲ راﻧﻨﺪه ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ رﺿﺎ ﺗﺮاﺑﯽ
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ راﺣﺖ رﺳﯿﺪه ام و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه در ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم ،ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آدﻣﯽ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و او ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻣﻦ  3ﺑﺎر آدرس را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادم وﻟﯽ
ﺷﺎﯾﺪ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد درﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
 22دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ  12ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻼس ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر
ﺧﻮردن رﻓﺘﯿﻢ .ﻏﺬا ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻓﻘﻂ دوغ و آﺑﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮردﯾﻢ) .ﺑﻮی
ﻟﯿﻤﻮﻧﺎد ﻣﯽ داد وﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻮد!( .ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺳﺮﺣﺎل
ﺑﻮدﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز روز ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻮد! آﺧﺮﯾﻦ روز درس ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و
ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎی ﭘﺮﺷﮑﻮه و ﺑﺎ اﺑﻬﺘﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ دوﺑﺎره
آوازﻫﺎی درس را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و اﻣﺘﺤﺎن وﻗﺖ آزادی ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎره ی آن

ﻣﻨﺰل ﺣﻤﺰه ﺧﻮاﺑﯿﺪم و ﻓﺮدا او ﻣﺮا ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮد .از آن ﺟﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﺑﯽ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ،و دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﺪ روزی را در دوﺑﯽ
ﺑﮕﺬراﻧﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدش ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻌﺪاً راﺟﻊ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻢ را ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﻪ
دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم .ﻫﻤﻪی دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺒﻞ
از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ام ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ام ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻢ دردی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﮐﺸﻮر ﻣﻦ
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮدم.
از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ام ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﺳﭙﺎس ﮔﺰارم .از ﺗﻤﺎم دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻧﺎن ﺷﺐ
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ! اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﻧﺎم
ﮐﺴﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ﭘﻮزش ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و
دوﺳﺘﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .در آﺧﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ

ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ
ﺟﺮﯾﺎن دارد ،آن را ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم! ﭼﯿﺰﻫﺎی
زﯾﺒﺎ و ﻣﻌﺮوف ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﯾﺪم وﻟﯽ
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻫﺮات اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
ﻋﺰﯾﺰ ،ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر دﻟﭙﺬﯾﺮ ،ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻧﻮاز و
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ
زودﺗﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮا
وادار ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ای اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار دوﺑﺎره!

N-ro: 9 Aŭtuno 2004
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ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
Belartaj konkursoj de UEA
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اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻤﯿﻦ دوره ی ﺧﻮد
دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﯽ ﻧﻮدﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
وﯾﻠﯿﻨﻮس ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آزاد
اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮه ﻧﯿﺴﺖ .آﺛﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده و ﻏﯿﺮ از ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک ﺳﺎل ،ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻌﺮ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺟﺎﯾﺰه داده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺜﺮ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ  200×65ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺗﺎﯾﭙﯽ ،ﺳﻪ ﺟﺎﯾﺰه داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺟﺎﯾﺰه داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﮕﺮه ”ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ :ﺻﺪ
ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ“ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ ﺟﺎﯾﺰه داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه اول ﺑﻪ ﻧﺎم  Luigi Mirajaاﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﻪ آواز :ﻣﺘﻦ و آﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻫﻨﮓ را ﻣﯽ ﺗﻮان روی ﮐﺎﺳﺖ رﯾﻞ ،ﯾﺎ ﻧﺖ آن ارﺳﺎل
ﮐﺮد .ﺳﻪ ﺟﺎﯾﺰه داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه اول ﺑﻪ ﻧﺎم  An-Song-Sanاﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﻪ وﯾﺪﺋﻮ :ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪت آن ﺑﯿﻦ  15ﺗﺎ  60دﻗﯿﻘﻪ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎل  VHSﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ ﺟﺎﯾﺰه داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﮐﻮدک :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺳﺎل  2004ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰه داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ اﺛﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .از ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﮐﻮدک ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ و از آﺛﺎر ﺷﻌﺮ،
ﻧﺜﺮ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ و آواز ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  31ﻣﺎرس  12) 2005ﻓﺮوردﯾﻦ  (1384ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺳﻨﺪ .آﺛﺎر در ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اول ژوﺋﯿﻪ  11 ) 2005ﺗﯿﺮ  (1384ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻧﺸﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل آﺛﺎر وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
Belartaj Konkursoj de UEA, p/a Michela Lipari, Viale Giulo Cesare 223, LT-00192 Roma, Italio.
michelalipari@esperanto.org

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﺛﺎر وﯾﺪﺋﻮ و ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک ﺳﺎل ،ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در ﭘﺎﮐﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن  5ﮐﻮﭘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ارﺳﺎل ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.
ﺟﻮاﯾﺰ :ﺟﺎﯾﺰه اول  220ﯾﻮرو ،ﺟﺎﯾﺰه دوم  154ﯾﻮرو ،ﺟﺎﯾﺰه ﺳﻮم  88ﯾﻮرو ،اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺪﯾﺪ ) ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺟﺎﯾﺰهای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ(  154ﯾﻮرو ،و ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﮐﻮدک  462ﯾﻮرو.
ﺣﻖ اوﻟﯿﻦ ﭼﺎپ آﺛﺎر ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻖ دارد ﮔﺰﯾﺪه ی
آنﻫﺎ را در ﮔﻠﭽﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﯾﺎ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آن ﺑﻪدﺳﺖ آورد:
UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederland.
Uea@inter.nl.net , www.uea.org
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ:

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ /

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﺑﺎنﻫﺎی اﺳﺘﯿﻼﯾﯽ

Intervjuo

روﺑﺮت ﻓﯿﻠﯿﭙﺴﻮن ) Robert Phillipsonﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل (1942
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺎوش و ﺑﺮرﺳﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﺮو ﻣﮑﺘﺐ
ﺗﺠﺎری ﮐﭙﻨﻬﺎگ و داﻧﯿﻮ.
ﻓﯿﻠﯿﭙﺴﻮن اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش Tove Skutnabb
 ،Kangasﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی او )Linguistic Imperialism (1992
)اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ زﺑﺎﻧﯽ( ﺗﺎﮐﻨﻮن  5ﺑﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب
او ﺑﻪ ﻧﺎم” ? “English- only Europﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر
ﻓﯿﻠﯿﭙﺴﻮن درﺑﺎره ی زﺑﺎن ﻫﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

و ﭘﺮورش و وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی
ﺷﻮد.
 اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻮن ﻓﺪرال ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎین زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻌﺎ ِ
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻣﻮرد زﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ِد اﯾﺪه ی زﺑﺎن
ﻣﺸﺘﺮک ،ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؟

 ﻣﻌﻤﻮﻻ زﺑﺎن ﺑﺮ روی ﮐﺎر وزارتﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ،ادارات دوﻟﺘﯽﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ و ﯾﺎ ﮐﺒﮏ ﺑﺮوﯾﺪ،
در آنﺟﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪی،
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای دارﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖﺷﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

آﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎ وﺟﻮد دارد؟

 اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺷﺎنﺳﺮﺷﺎر از ﺷﻮر و ﺷﻮق و اﺷﺘﯿﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺼﺐ اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻫﻢﭼﻮن زﺑﺎﻧﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
آنﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) (UEAﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮا درﺑﺎرهی
ﺣﻘﻮق زﺑﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻫﺮ درِ ﺑﺴﺘﻪ ای را دارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎور ﭼﻨﺪان ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
آﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻟﻪ زﺑﺎن وﺟﻮد دارد؟

 ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻫﺎی ﺑﺸﺮی راﺗﺎ اﻧﺪازه ای آﺳﺎن ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ زﺑﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﮔﺴﺘﺮش
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮب اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﺎت اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و آﮐﺎدﻣﯿﮏ دﻧﯿﺎ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
زﺑﺎﻧﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ؟

 ﻣﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎیﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﺟﺎی زﺑﺎن ﻫﺎیاﺳﺘﯿﻼﯾﯽ ﻣﻠﯽ و ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ﻣﯽداﻧﻢ .اﺷﺨﺎص و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ دور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺐ و ﺑﻐﻀﯽ ،ﻣﺠﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﯽ ﺟﺪی ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎراﯾﯽ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺶ وﻗﺖ ﺻﺮفﮐﻨﻨﺪ .داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﮑﺎ
) (Encyclopedia Britannicaدر زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ”زﺑﺎن ﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ“ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ روﺳﯽ اﺷﺎره ای ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢﭼﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﻌﺒﯿ ِﺮ ﭼﯿﺮه و ﻣﺴﻠﻂ اﺻﻄﻼح
”زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ“ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را
ﻞ زﺑﺎﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ از
ﻫﻢﭼﻮن ﭘ ِ
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ؟

اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺷﺎن ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﻮر و ﺷﻮق و اﺷـﺘـﯿـﺎق
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺼﺐاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻫﻢﭼﻮن زﺑـﺎﻧـﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺪودی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ را در ذﻫﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﮐﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان وﺟﻮد
دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی آﻣﻮزش

 ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻠﻪ .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ واﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻬﯿﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻣﻞ ﺟﺪیﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺮای اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﻣﺮوز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ
ﺑﺮای زﺑﺎن ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﻮزش -ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﮐﺮد -ﺑﻠﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
اﺻﻄﻼح ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺘﻦﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ
در ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی
اﺳﺘﻔﺎدهی ﻓﻮری در ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .در ﺳﻮﺋﺪ و ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده ی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ی ﻋﺎﻣﻪ ی ﻣﺮدم ،ﭘﺰﺷﮑﺎن،
ن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﯾﺎ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎ از واژه ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻧﮕﺮا ِ
ﻧﮑﺮدن اﺻﻄﻼﺣﺎت ،در زﺑﺎن ﻣﻠﯽﺷﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش
و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی دوﻟﺘﯽ از زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪﺟﺎی زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﯾﺴﮏ ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻀﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﻣﻠﯽ
در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،وادار ﺑﻪ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪه و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.

ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از رؤﺳﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺠﺎری و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،در
اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺧﻮد را آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ درﮐﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ،
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﭽﻪ ای
اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻓﺮض ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖ زﺑﺎﻧﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﻃﯽ  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

 ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  5ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎناﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ راه ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺚ زﺑﺎﻧﯽ
ﻫﻨﻮز در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮد
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ،
وﻟﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد
دارد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰد آنﻫﺎ
ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺶﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ی ﮐﻢﺗﺮ از
زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﺎن در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ رﯾﺴﮑﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽارزشﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ زﺑﺎن ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی روی زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺮا اروﭘﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮروی اروﭘﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺸﺎر در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ

 اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﻄﻊ ،از ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﻤﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ ارزش ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و آﯾﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻖ
دارد ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دﯾﮑﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی رخ دﻫﺪ و
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی رخ ﻧﺪﻫﺪ؟ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ـ ﺣﺪاﻗﻞ اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻧﺎن در
ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ـ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن آنﭼﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻋﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روزﻣﺮه ی آن اﺣﺴﺎس

ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﯿﺶﺗﺮ

زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ!
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ودرﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮوﺷﻮر راﯾﮕﺎن درﺑﺎرهی زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای آن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:

ﺳﺒـﺰاﻧـﺪﯾﺸـﺎن

)

)

ﺷﻤﺎرﻩ ﺛﺒﺖ (٩٠٨۵

ﺗﻬﺮان  ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ17765 -184 :
ﮔﻞ ﮔﺸﺖﻫﺎ و اردوﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ  8808100ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

N-ro: 9 Aŭtuno 2004

ﮐﻨﯿﺪ؟

 ﺑﻠﻪ ،ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ  .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪم.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻧﯿﺮه اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮر ) ، (Luminaﻣﺠﻠﻪ ی ”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“ ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ) در ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ(.
) april 2004 - 1169 (4ﺻﻔﺤﻪی  83و .84

ﺗﻮﺟﻪ !
ﻟﯿﺴﺖ ﮐـﺎﻣـﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘـﺎب،
ﻣﺠﻠـﻪ CD ،و
ﻧﻮارﮐﺎﺳﺖ ﻫـﺎی
آﻣــــﻮزﺷــــﯽِ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻣﻮﺟﻮد
در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ !
در ﺻـــﻮرت
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑـﻪ
ﻧﺸـــــﺎﻧـــــﯽ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣـﻨـﺪان،
ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
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ﮐﺎوﺷﯽ در

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی اﯾﺮان

)(9

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دوﻟﺘﺸﺎﻫﯽ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در اﯾﺮان
آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث و روﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را
داﻧﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺪار و ﮔﻤﻨﺎم اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻬﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ از آﻧﺎن ﻧﺒﺮده اﯾﻢ و ﯾﺎ
ﻫﻨﻮز ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﺪ و
آﻧﭽﻪ اراﺋﻪ ﮔﺸﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺳﯿﺮ
ﺣﻮادث .از اﯾﻦ ﺷﻤﺎره در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ی ﻣﺘﻦ
ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺎم در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در
اﯾﺮان ﺑﺮدارﯾﻢ ،ﺗﺎ رﻫﺮوان اﯾﻦ راه -ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن -اﻣﮑﺎن
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻓﺮاﭼﻨﮓ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر
ﮐﺮوﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﻨﺎد ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎرهی زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﻮﺳﻒ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در
ﺷﻤﺎره  3ﺳﺎل اول ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  12ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮ
 1328ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن
ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ اﻋﺘﺼﺎم اﻟﻤﻠﮏ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪار
اﺳﺖ زاده  1291و درﮔﺬﺷﺘﻪ  1356ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ .او
در زﻣﺮه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻧﺎﻣﺪار ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ آﯾﺪ .او ﺳﺎل ﻫﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎﻣﺪار ،ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ دﺧﺘﺮ وی
اﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻒ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﻫﺎی

ﺗﺮﮐﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺑﻬﺎر
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺖ ﮐﺮد و اﮐﺜﺮ ﻣﻘﺎﻻت آن ﺗﺎﻟﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮد او
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺪاﻧﯽ – ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
آﻣﻮزﮔﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺮاﻧﯽ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ – ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ آﺷﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ وی ﻧﯿﺰ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ )و ﮐﺪام
زﺑﺎن؟( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ
در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ دارای اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از آن آﺷﮑﺎرا
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﻌﺮﻓﯽ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،دارای
ارزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ ﺗﺬﮐﺮ  2ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ:
 -1ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ آﻣﺪه دﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف
ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن روزﮔﺎر ،ﮐﺸﻮر
ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و آن ﺑﺨﺶ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﮐﻪ زاﻣﻨﻬﻮف در آن زاده ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد در
ﻗﻠﻤﺮوی روﺳﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯿﺎن ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺧﻮد
را ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -2ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮری زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ
اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪاش آورده ﺷﺎﻧﺰده ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﯿﺰده.
 Mi amos -3ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ آﻣـﺪه ” ﻣـﻦ زود دوﺳـﺖ
ﻣﯽدارم“.
N-ro: 9 Aŭtuno 2004
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﻢ ﻟﻐﺖ ﺗﺎزهاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﮑﻠﻢ و رﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎی ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﺴﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ وﺿﻊ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻟﻐﺖ
ﺳﻬﻠﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻟﻐﺎت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﻠّﯽ از ﺗﺮاﮐﯿﺐ ﻣﺸﮑﻠﻪ
ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻟُﻐﻮی ﻋﺎری اﺳﺖ.
دوﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻒ ،ﻣﺒﺘﮑﺮ اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ،اﻣﺮوز در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻤﺪن از
ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ رﺟﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از زﻣﺎن ﻃﻔﻮﻟﯿّﺖ،
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده ﮐﻪ ﻟﻐﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﺣﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از اﺧﺘﻼف اﻟﺴﻨﻪ روی ﻣﯿﺪﻫﺪ از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدارد .زاﻣﻨﻬﻒ اﺻﻼً روﺳﯽ اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﺪه ،اﻻن ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﺳﺎل دارد .ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ و
ﻃﺮّاﺣﯽ و ﺟﻤﻊ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻟﻐﺎت اﯾﻦ زﺑﺎن
از ﺑﺪو ﻋﻤﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺘّﺒﻊ ﺗﻤﺎم ﻟﻐﺖ ﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل ورزﯾﺪه ،ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﺑﺎﺻﻼﺣﺎت آن ﻣﯿﭙﺮدازد.
روزی ﺑﯿﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﻣـﯿـﻨـﻮﯾﺴـﻢ،
ﮐﺘﺎﺑﯽ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهام و از ﺷﻤﺎ ﭘﻨـﻬـﺎن
ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ در ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﻟﻐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ دﯾﺪهام .و ﺗﺎﮐﯿﺪاً ﺑﻪﺷﻤﺎ ﻣـﯿـﮕـﻮﯾـﻢ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺠﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﺳﯿﺰده ﻗﺎﻋﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد!
در دﺳﺎﻣﺒﺮ  1878ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﺑﺎﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺎن داد،
ﺑﺎرﻓﻘﺎی ﺧﻮدش اﯾﻦ ﺳﺮود را ﻓﺮو ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺻﻞ و
ﺗﺮﺟﻤﻪی آن را ﺑﺪون ﻣﺮاﻋﺎت وزن و ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ:
La Espero in Esperanto.
En la mondo venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko,
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu ĝi al loko
)ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺳﺮود (:آرزو در اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ،
”ﺷﻌﻮر ﺗﺎزه ﺑﻪﻋﺎﻟﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ،
در ﻋﺎﻟﻢ دﻋﻮت ﺑﺎ ﻗﻮﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد،
در روی ﺑﺎل ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﺒﮏ ،ﺑﮕﺬار آنرا ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ“

در  1887زاﻣﻨﻬﻒ اوﻟﯿﻦ ﺟﺰوه ای را ﮐﻪ ﻋﻨﻮان آن ”ﻟﻐﺖ
N-ro: 9 Aŭtuno 2004

ﻋﺎﻣّﻪ“ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج
ﺧﻮد ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ ﻧﻤﻮد.
ﺗﺎ ﻣﺪّﺗﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و اﻇﻬﺎرات
او اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮد .ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺎم داراﺋﯽ او ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﮐﺎر
رﺳﯿﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﮓ دﺳﺘﯽ از
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ وی درﯾﻎ
ﻧﮑﺮد ،ﻣﺴﯿﻮ ﮔﺎﺳﺘﻮن
ﻣﻮش ﺑﻮد.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪازهای
آﺳﺎن و ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﮑﻠّﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ در ﻇﺮف ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻋﺪ آن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﺪد ﮐﻠﻤﺎت آن از دوﻫﺰار
ﻧﻤﯿﮕﺬرد .در ﻣﺪّت ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ آن را ﻣﯿﺘﻮان ﺧﻮاﻧﺪ و
ﻧﻮﺷﺖ .ﻟﻐﺎت آن از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﻦ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،روﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﺎذّ و ﻧﺎدر و ﺑﯿﺼﺪا
ﻧﺪارد Q, x, y .در آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﺣﺮف ﺗﻌﺮﯾﻒ در آن la
اﺳﺖ .اﻗﺴﺎم اﻟﻔﺎظ را در آن از اواﺧﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﺜﻼً
ﭘﺪر= ، Patroﺣﺮف  oﻋﻼﻣﺖ اﺳﻢ اﺳﺖ  aدر  Patraﯾﺎ ﻟﻔﻆ
را ﺻﻔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺣﺮف  eﻇﺮف اﺳﺖ:
 Patreﯾﻌﻨﯽ”در ﭘﺪر“.
ﺣﺮوف ﻣﺼﻮّﺗﻪ ی  o, i, e, aوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺻﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ،
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﺎ ﻇﺮف ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻌﻞ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ)ﻣﺼﺪر( = Ami
ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم = Mi amas
ﻣﻦ زود دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارم = Mi amos
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺑﺪارم = Mi amus
ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ = Mi amis
دوﺳﺖ ﺑﺪار = !Amu
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اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻨـﺮ
پ .م .ﺣﺒﯿﺐﭘﻮر

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .وﻗﺘﯽ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن راهﻫﺎ و ﺗﻤﺎسﻫﺎی روز اﻓﺰون ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺷﺪ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
زﺑﺎنﻫﺎی ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد .ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد زﺑﺎﻧﯽ آﺳﺎن ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن را ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺖ
زﯾﺮا ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ زودی درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮنﻫﺎ و ﺑﻪوﺟﻮد آوردن دهﻫﺎ زﺑﺎن اﺑﺪاﻋـﯽ
و در راس ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ زﺑـﺎن اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﻨـﻮز ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣـﺸﮑﻞ دﺳـﺖ
ﺑﻪﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﺮز ﻓﮑـﺮ ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﻣﺮدﻣﺎن در ﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬـﺎن و ﻋﻠـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺎﺷـﯽ از اوﺿـﺎع
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻧﮋادی و …ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﻪاﯾﻦ زودیﻫﺎ رﻓﻊ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘـﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﺎ وﺿـﻊ ﻓﻌﻠـﯽ آن
ﻣﯽداﺷﺖ.
اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺟﺪا از زﺑﺎن ﮔﻔﺘـﺎری از ﻫﻤـﺎن ﺳـﺪه ﻫـﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺧﻮد و از ﻫﻤـﺎن دوران ﻏﺎرﻧـﺸﯿﻨﯽ دارای
ﻧﻮﻋﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ آن را ﺗﺎ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋـﯽ زﺑـﺎن
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را زﺑﺎن ﻫﻨﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
در زﺑﺎن ﻫﻨﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ واژﮔﺎن ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺣـﺴﺎس ﻫـﺎ و ﻋﻮاﻃـﻒ
ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎن و درک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎی درون
ﻏﺎرﻫﺎ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻏﺎرﻧﺸﯿﻦ ﺧﺎﻟﻖ آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واژﮔﺎن
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﻦ آن آﺛﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واژﮔﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮهی ﭼﺸﻢﻧﻮاز ،ﯾـﮏ آواز ﺧـﻮش ،ﯾـﮏ ﺣﺮﮐـﺖ
ﻣﻮزون و ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎن را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪی آدمﻫﺎ ﺑﺪون ﯾﺎری واژﮔـﺎن
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﻠـﻖ
و ﺧﻮ و روﺣﯿﺎت و ﻋﻼﯾﻖ آن ﻣﻠﺖ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﮔﺬرا
ﺑﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻠﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﭘـﯽ ﻣـﯽ ﺑـﺮﯾﻢ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ دوﺳﺘﺪار زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .او زﯾﺒـﺎﯾﯽ را
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻤﻖ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن و
ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ
اﻧﺴﺎن و زﻧﺪﮔﯽاش از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻫﻨﺮ
او ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻣﺤﺘﻮای ﻫﻨﺮی ﻣﻠـﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﮐﯽ از آناﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧـﺴﺎن ﻫـﺎ ﻫﻤﯿـﺸﻪ ﻃﺎﻟـﺐ زﻧﺪﮔـﯽ

ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ و دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدﻣـﺎن ﺷـﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ در
ﻫﺮ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳـﺖ ﻫـﺎی ﺷـﺮﯾﻒ ﺗـﻼش و
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺛﻤﺮه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼشﻫﺎ اﺳﺖ .
دﮐﺘﺮ زاﻣﻨﻬﻮف ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ” :اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺑﺮﻗـﺮاری

ﺻﻠﺢ و ﺣﺲ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺟﻮﻫـﺮ و ﻫـﺪف
ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻮده اﺳﺖ“ .اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ ﺧﻠـﻖ زﺑـﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ ﺑــﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ“.
اﯾﻦ زﺑﺎن در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﻖ آن ﮔﺎم ﺑﺮ
دارد .ﯾﮑﭙــﺎرﭼﮕﯽ و اﻧــﺴﺠﺎم و زﯾﺒــﺎﯾﯽ اﯾــﻦ زﺑــﺎن آن را در ﮐﻨــﺎر
ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻘﺶ ﺳـﺎزﻧﺪه آن در ﺑﺮﻗـﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ در ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠـﺎد ﺗﻔـﺎﻫﻢ و
ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎ دارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺮ زﺑﺎن ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار دارد.
ﻫﻨﺮ ﭘﯿﺎمآور زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳـﺖ و ﻻﺟـﺮم زﺷـﺘﯽ ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و دﺷﻤﻨﯽ و ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی و ﺑـﯽ ﻋـﺪاﻟﺘﯽ را ﺑـﺮ
ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن درﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫـﺎ
و ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن راهﻫﺎی ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻟﺘﯽ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻨﺎور ﺧﺎﻧـﻪ ﮐﻮﭼﮑـﯽ دارد ﺑـﻪ ﻧـﺎم
زﻣﯿﻦ .در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ا ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼـﯿﺰ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ی ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮای
ﻫﻤﮕﺎن وﺟﻮد دارد .ﻟﯿﮑﻦ او ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﺣﺪ از ﮐﻤﺎل ﻧﺮﺳـﯿﺪه
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آﻧﭽﻪ دارد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ
او و ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.
او ﻫﻨﻮز از ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،ﭼﻮن او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و از ﺗـﺮس
او ﺑﻪدور ﺧﻮد ﺣﺼﺎری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺣـﺼﺎرﻫﺎی ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ و
دﺷﻤﻨﯽ ﻣﻮﻟﻮدِ ﺟﻬﻞ اﻧﺴﺎن ،ﻗﺮن ﻫﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺎ ﺑﺮﺟـﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ
ﺣﺼﺎرﻫﺎ آﻧﮕﺎه ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮏدﯾﮕﺮﻧﺪ و زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪی ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی آن ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ی
ﯾﮑﺴﺎن از آن ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻫـﺪف
واﻻ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻈﻬﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪی زﺑﺎن اﺳﺖ.
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ویﮐﯽﭘﺪﯾﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
*
ﺑﯿﺶ از  19ﻫﺰار ﻣﻘﺎﻟﻪ
وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ )،(Esperanta Vikipedio
داﯾﺮۀاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻧﻮآوری Chuck
 Smith, Brian Vibber, Stefano Kalbo,ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ،2003ﺑﯿﺶ از  10ﻫﺰار ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﯿﻦ ﭼﻬﻞ
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از
ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت در ﺑﯿﻦ  10زﺑﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺎی دارد.
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”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎ“
در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﻫﻤﻮاره واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﺑﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺣﺎل
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﮕﻮﻧﻪ داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﺎﯾﯽ
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه در دﻫﻪ ی  ،30ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺖ و
ﮐﺎر ﺟﺎن ﻓﺮﺳﺎی ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و آﻧﭽﻪ در  70ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن رخ داده
ﺑﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
در دﻫﻪ ﻫﺎی  50و  60ﻣﯿﻼدی ،ﭘﺮوژه ی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
داﯾﺮۀاﻟﻤﻌﺎرف آﻟﻤﺎﻧﯽ  Dudenﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺪﻓﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب  PIVﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻗﯿﻖ ،ﻇﺎﻫﺮی
داﯾﺮۀاﻟﻤﻌﺎرف وار دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﮐﻤﺒﻮد داﯾﺮۀاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽاش
در زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ وﺟﻮد
وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ
اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﯾﻢ.
ویﮐﯽﭘﺪﯾﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ ،داﯾﺮۀاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای ،ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ
وﯾﺮاﯾﺸﯽ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از
 10ﻫﺰار ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ی وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ ،از
ﺳﺎل  2001ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور
زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی را وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﮐﺮد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از 160
ﻫﺰار ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﮐﻠﯿﻪی زﺑﺎنﻫﺎی راهاﻧﺪازی ﺷﺪه در آن ،ﺑﯿﺶ از  350ﻫﺰار ﻣﻘﺎﻟﻪ در
* اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه  1383را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ روز ﺑﺮ آن دهﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﻮد
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اﯾﻦ داﯾﺮۀاﻟﻤﻌﺎرف وﺟﻮد دارد.
وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ،در آﻏﺎز ﺳﺎل  2002ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮد و ﻫﻢ اﯾﻨﮏ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻫﻢ ﻗﺮار دارد.
اﻣﺮوزه وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ در ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ زﺑﺎن ﺷﺎﺧﻪ دارد ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از  1000ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﺑﺨﺶ ﺧﻮد
ﺟﺎی دادهاﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ آﻣﺎری از ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ویﮐﯽ ﭘـﺪﯾـﻮ ﺗـﺎ 9
دﺳﺎﻣﺒﺮ :2003
زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ژاﭘﻨﯽ
ﺳﻮﺋﺪی
ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻫﻠﻨﺪی
داﻧﻤﺎرﮐﯽ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﺎ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ
ﭼﯿﻨﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻟﯿﻨﮕﻮ
ﻓﻨﻼﻧﺪی
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ
ﻋﺒﺮی
اﺳﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ
ﭼﮑﯽ
ﻻﺗﯿﻦ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت
180,966
40و623
21,370
20,466
17,954
17,661
16,437
14,168
10,392
10,106
5,200
4,382
2,799
2,667
2,522
1,188
1,071
1,006
1,016
978

ﮐﯿﻔﯿّﺖ و ﮐﻤﯿّﺖ
ﺟﺪای از ﺷﻤﺎر و ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد ،ﮔﺴﺘﺮه و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
آن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی ﺗﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪودی از
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ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ،ارﺗﺒﺎط اﻫﻤﯿﺖ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ویﮐﯽﭘﺪﯾﻮ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻻت در ﺳﻄﺢ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ،ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎزﻧﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ویﮐﯽﭘﺪﯾﻮ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻗﻮﻟﯽ ﺑﻪ روز ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻗﺎدر ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در واﻗﻊ وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ ،اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺧﻠﻖ اﺛﺮ از ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ی
ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﻮاد و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﯿﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺺ از رﺷﺘﻪ ی
ﺗﺨﺼﺼﯽاش ﺑﺎﺷﺪ.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ را ،اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎﻧﯽ از
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راهاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﻧﺪ و در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﻣﯿﺮاث ادﺑﯽ اﻗﻮام
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ای ﻏﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎً اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ
ﺑﺮد اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی آن ،ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ی ارﺗﺒﺎط
ﺟﻤﻌﯽ و ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﭼﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ویﮐﯽﭘﺪﯾﻮ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮد؟
وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ ﺑﺨﺸﯽ از وی ﮐﯽ اُ ) (Vikioﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن
داﯾﺮۀ اﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ اﺳﺖ Vikio .ﺳﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و آزاداﻧﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮروی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ،
دﮐﻤﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﺻﻔﺤﻪ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻦ“ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﺮدن ﺑﺮروی دﮐﻤﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪی وﯾﺮاﯾﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را آزاداﻧﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺳﺎزد و
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻓﺸﺎر ﺑﺮروی دﮐﻤﻪ ی ”ﺛﺒﺖ“ ﻧﻮﺷﺘﻪ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ
دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺘﻪای ﺑﺎﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ،ﺑﺤﺚ
و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﻒ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در اﺑﺘﺪا از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی
ﺟﻤﻼت ﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم و ﯾﺎ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﺪه ای دﺳﺘﮑﺎری ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮان ﺑﻌﺪی ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن ﻫﺎ را
ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﻧﺎدر رخ دﻫﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺣﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﺎران ،ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺘﻦ ﻫﺎی دﺳﺘﮑﺎری و ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺷﺪه را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ویﮐﯽﭘﺪﯾﻮ ،داﺷﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ویﮐﯽﭘﺪﯾﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺣﻮزهی ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﻟﻘﺎی دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎ
ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ.
ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ واژه ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ارﺟﺎع داد .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﺎﮔﺬاری ﻣﺘﻦ واژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را داﺧﻞ ﮐﺮوﺷﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ]]واژه ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ[[ و ﯾﺎ ]]ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ و واژه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ[[  .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﺘﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع دﻫﯿﻢ
از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
”ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ“
ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﺎﯾﺺ وﯾﮋه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ ،ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ
زﻧﺪه و رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش آن اﺳﺖ .در ﻫﺮ زﺑﺎن در داﺧﻞ ﺻﻔﺤﻪ ی
اﺻﻠﯽ ،ﮐﻨﺎر واژه ﻫﺎی ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ
آن )رﯾﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ( ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت
زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ وﺟﻮد دارد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﯽ،
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻫﺮ ﮐﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ،enدر
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ  ،eoو از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ،زﺑﺎن
ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺪ دو ﺣﺮﻓﯽ آن زﺑﺎن از آدرس زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ:
http://xx.wikipedia.org
در آدرس ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎی  xxﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهی زﺑﺎن ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ را وارد ﮐﻨﯿﻢ.
”ویﮐﯽﭘﺪﯾﻮ ﺑﺪون ﺷﺒﮑﻪ“
در ﺣﻘﯿﻘﺖ وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ ﺑﺎ ورود ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن
ﺻﻔﺤﺎﺗﺶ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ،ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻫﻢ اﻣﮑﺎنِ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮدن را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻫﻢ
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﯽ را .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺟﺎی ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ دارد و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺶ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ داﯾﺮۀاﻟﻤﻌﺎرف را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺑﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﮑﻼت ﭼﺎﭘﯽ آنرا ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
N-ro: 9 Aŭtuno 2004
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”ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ“
ﻧﮑﺘﻪ ی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﭘﺮوژه ی وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﺑﺎن
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺖ .اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺳﻮﺋﺪی ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﺮﮔﺮوه ﻗﺮار دارد و
ﻣﻮﻗﻌﯿّﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و
ﺣﺘﯽ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
رﻗﺒﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺒﮑﻪ ای )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل Encyclopedia
 (Britannicaﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎدر آن را وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ ،ارزشﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻢﭼﻮن زﺑﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
”اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ و رﻗﺒﺎ“
وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ ”وﻻﭘﻮک“ ،ﺗﻨﻬﺎ دارای ﺻﻔﺤﻪ ی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارد .زﺑﺎن ”ﻻﺗﯿﻦ“ ،ﻫﻢ ﭼﻮن زﺑﺎن ﻣﺮده ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻗﺮن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ” .اﯾﻨﺘﺮﻟﯿﻨﮕﻮ“ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ  2500ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪی ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ
دو ﺧﻄﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه و زﺑﺎن ”اﯾﺪو“
ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز در ویﮐﯽﭘﺪﯾﻮ راهاﻧﺪازی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ -اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ وا ﻣﯽدارد.
ﻧﻤﻮدارﻫﺎی آﻣﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺳﻮﺋﺪی در ﻣﯿﺎن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی،
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ -اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ
ﮐﻼس ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻧﺰد داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ آﻣــﺎری ﮐــﻪ ﺟﺴــﺘــﺠــﻮ ﮔــﺮ ) Alex
 (www.alexa.comﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮوژهی ویﮐﯽﭘﺪﯾﻮ ﯾﮑـﯽ
از  1000ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪهی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻏﻠﺐ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار
داده اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﻻﺗﺸﺎن را اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ،
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻋﺮﺻﻪی زﺑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ
ﻣﺒﺎرزه و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ را در
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار داده و ﻫﺮ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
را دارد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺻﺮف ﮐﻤﯽ از وﻗﺖ آزادش ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی ﺗﺨﺼﺼﯽ و
ﻋﻼﻗﻪ ی ﺷﺨﺼﯽ اش ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻫﻨﺮی ،ﺣﺮﻓﻪ ای،
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﻏﻨﯽ ﺗﺮﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و ﺳﻄﺢ وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﻢ ﭼﻮن ﭘﻨﺠﺮه ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ارزش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ را دارد ،ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد و ﺷﻤﺎر در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ،در اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ،اﻓﺮادی ﺑﺎﺳﻮاد و
ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را از زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن اﺛﺮی را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
در وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮ داﻣﻨﻪ ی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮐﺴﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ،از ﻣﻄﺎﻟﺐ روزﻣﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ،از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد .ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻬﺎرت ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ،
آﺳﺎن ﺗﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا ،ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ زﺑﺎﻧﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﮏ ،دﯾﮕﺮان آن
را درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
وی ﮐﯽ ﭘﺪﯾﻮﮐﺎر ﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻢ ﭼﻮن،
ﻣﻮﻟﻔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮان و ﺣﺘﯽ ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪان داﺷﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻪی Arno Lagrange
ﯾﮑﯽ از وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮان ویﮐﯽﭘﺪﯾﻮی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺠﻠﻪی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺷﻤﺎرهی ) 1166ژاﻧﻮﯾﻪی ﺳﺎل .(2004
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻟﻮﻣﯿﻨﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢﭘﻮر

اﻃﻼﻋﯿﻪ
ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:

ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺷﺎﺧﻪی ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﻧﻤـﺎﯾـﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺎﺧﻪی ﻫﻨﺮی آﻗﺎی راﻣﯿﻦ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روزﻫﺎی ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه09122184106 :
ﺗﻠﻔﻦ 8922366 :و 7437138
N-ro: 9 Aŭtuno 2004
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اﺧﺘﺘﺎم ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﭘﮑﻦ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺎل اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻨﮕـﺮه ﺳـﻔﯿﺮ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  4ﻧﻔﺮ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻓﻐﺎﻧـﯽ
ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻨﮕﺮهای ﮐﻪ در ﭘﮑﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔـﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﮕـﺮه ﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ
اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭼﯿﻦ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ )و ﺣﺘﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫـﺎی
داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ( ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﺳﭙﺮاﻧﺘﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﭘﺲ ازﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش در ﺗﺪارک ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﮑﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﮑﻦ
ﻫﺸﺘﺎدوﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﮐﻪ از  31ﺗﺎ  24ﺟﻮﻻی 2004در ﭘﮑﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾـﺪ و 2031
ﻧﻔﺮ از ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﺑﺮی ”زﺑﺎن در رواﺑﻂ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ“
ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎل  2004ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬـﺎﻧﯽ اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ
) (UEAو ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦﮐﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از
زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﻢدﯾﮕﺮ و اﯾﻦ
ﮐﻪ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻮابﮔﻮی ﻫﺪفﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎ ذﮐـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﮔـﺰارش ”اﻧـﺴﺎن
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ” 2004در ﭼﺎرﭼﻮب از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐـﻪ اﻇﻬـﺎر ﻣـﯽ دارد” :آزادی ﺑﯿـﺎن و
اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ“ ﺑﺎ ﺑﻬﺎدادن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﺑﻪﺳـﻮی
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از ﺗﺪرﯾﺲ و اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻢ ﺧﻮاﻧـﯽ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ روح ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽداردﮐﻪ:
در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ و داﺷﺘﻦ
ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ زﺑﺎنﻫﺎی ﯾﮏﺳﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪی از زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﻨﻮع و دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻪ زﺑﺎن و ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾـﺮا
در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﺑﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺳﻠﻄﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ آن اﺻـﻮل را
اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯽﻃﺮف در ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد زﺑﺎنﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ
اﯾﻦ ﻧﻈﻢ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺣﺪت ﺑﺎﺷﺪ
زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ
در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻋﻀﺎء دوﻟﺖﻫﺎی آنﻫﺎ و ﻫﻤﻪ اﺷـﺨﺎص و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی
ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﻠﺢ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ اﺣـﺘﺮام
ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ از واردﺳﺎﺧﺘﻦ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺑﻪ
ﻣﺪارس ﮐﻪ ﺑﺎ روح ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارد ﻗﻮﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷـﻮد زﯾـﺮا ﮐـﻪ زﺑـﺎن اﺳـﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن را آﺳﺎن ﮐﺮده و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

N-ro: 9 Aŭtuno 2004
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ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺸﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺟﻬﺎن،
ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ اﺳﺖ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان!

24
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ﺳﻮزان ﭘﻮﻟﮕﺎر ) (Susan Polgarﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺮﻓﻪ ای ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ را ﺷﺮوع ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  4ﺳﺎل داﺷﺖ .در آن زﻣﺎن او در ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﺑﻮداﭘﺴﺖ )ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن( ﮐﻪ
ﺑﺮای دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  11ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎزی ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻫﺮ  11ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮزان اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻨﻮان ”اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ“ ﮐﻪ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ”اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ زن“ دارد را از آن ﺧﻮد ﺳﺎزد و ﭼﻬﺎر ﺑﺎر
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎن در رﺷﺘﻪ ی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮزان ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  6ﻣﺪال اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺷﻄﺮﻧﺞ )ﺳﻪ
ﻣﺪال ﻃﻼ ،دو ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﯾﮏ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ( را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﺶ دارد .اﻣﺎ ﺟﺪای از
دﺳﺖآوردﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽاش ،ﮐﺎرﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل او ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﺳﻮزان ﭘﻮﻟﮕﺎر“ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻄﺮﻧﺞ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ از ﺑﺎزی ﮐﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎزان ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺟﺪای از ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﻫﺎ ،او ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی دارد .او ﺑﻪ ﻫﻔﺖ زﺑﺎن ﻣﺠﺎری ،ﻋﺒﺮی ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،روﺳﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ دارد و ﺳﻠﯿﺲ و روان ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪا ،ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺗﺎن در ﺟﻬﺎن ﺷﻄﺮﻧﺞ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟
 ﻣﻦ  10ﯾﺎ  11ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ آﻣﻮزش اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎبﺷﺮوع ﮐﺮدم .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ام زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن
ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺸﺎﺑﻪ  ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی از اﯾﻦ زﺑﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼـﯽ ﺗـﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ؟
 اوﻟﯿﻦ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺎرج از ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﮐﺮدم درﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﯾﮏ ﺟﺸﻨﻮاره ی
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮد .ﻣﻦ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه از
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮده ام ،ﺣﺘﯽ اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
زﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدم .وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ در
اﯾﻦ زﺑﺎن را ﻧﺪارم .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ و ﺣﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮداﻧﺎن ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻫﺴﺘﻢ.
 آﯾﺎ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﺷﻤﺎدر ﺣﺮﻓﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺎن ﮐﻤﮑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
N-ro: 9 Aŭtuno 2004

ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺴﻠﻂ در ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎنﻫﺎ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻢ در زﻣﯿﻨﻪی
ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ در ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ام
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺪای از آن ﻣﻘﻮﻟﻪ ی زﺑﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﻄﻖ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ و
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ :ﭼﻮک اﺳﻤﯿﺖ )(Chuck Smith
ﻣﺠﻠﻪی  Kontaktoﺷﻤﺎرهی  – 202ﺻﻔﺤﻪی7

ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن،
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮی اﯾﺮان

ﻫﻤﻪی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و دوﺳﺘﺪاران
اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی وﯾﮋه

ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﯾﺮان ﺷﻮﯾﺪ!

ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1383

اﺷﺘﺮاک ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﺠﻠﻪ
ﺳﻬﺎمداران آن ﻫﺴﺘﻨﺪ!
اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﻪی اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ زﺑﺎن در اﯾﺮان!
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ) 4ﺷﻤﺎره(
ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  28000رﯾﺎل
ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ  40000رﯾﺎل

ﺑﺮا ی ﺣﻤﺎﯾﺖ از اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی
دﻟﺨﻮاهﺗﺎن را ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮﯾﺪ!

ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﺮاک داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
1ـ ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ2 .ـ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری  40181617ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻧﻮری ﻣﺠﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺷﻌﺒﻪی ﭘﺎﺳﺪاران ،ﮐﺪ )140ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در
ﺷﻌﺐ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر( ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ3 .ـ اﺻﻞ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺗﻬﺮان ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ  ،17765 - 184ﻣﺠﻠﻪی ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن ﭘﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﺮاک ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
1ـ ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ -2 .ﻣﺒﻠﻎ اﺷﺘﺮاک ﺑﺮای:
 اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ 20 :ﯾﻮرو. اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ+آﺳﯿﺎ+آﻓﺮﯾﻘﺎ +آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ 15 :ﯾﻮرو . آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ +ژاﭘﻦ +ﮐﺮهی ﺟﻨﻮﺑﯽ +اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ 25 :ﯾﻮرو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. -3ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم Universala Esperanto-
 Asocioوارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻓﯿﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺪ  iece-hرا ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
;)MeesPierson, Postbus 749, 3000 AS Rotterdam (konto: 25.52.89.804
ABN-Amro Bank, Postbus 949, 3000 DD Rotterdam (konto:
42.60.51.599).
و ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم Universala Esperanto-Asocio,
 Rotterdamوارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻓﯿﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺪ  iece-hرا ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
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.
 -۴در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮده و
ﻣﺎ را از ﭘﺮداﺧﺖِ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮد آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک در ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=2899
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ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﺎم:
ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ:
ﻧﺸﺎﻧﯽ:

ﺳﻦ:
ﺷﺮوع اﺷﺘﺮاک:
ﺷﻬﺮ:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺗﺤﺼﯿﻼت:
از ﺷﻤﺎره:
ﺗﻠﻔﻦ:

اﻣﻀﺎء:

N-ro: 9 Aŭtuno 2004

ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ 1383

ﮐﺎروان ﺑﺰرگ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدانﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ

ﮐﻨﮕﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﻧﻮدﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ – وﯾﻠﯿﻨﻮس
ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ  2ﺗﺎ  9اﻣﺮداد ﻣﺎه 1384
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :ﺗﺎ  28اﺳﻔﻨﺪ 1383
اﻋﻀﺎی UEA

 158200ﺗﻮﻣﺎن  200000 +ﺗﻮﻣﺎن =  358200ﺗﻮﻣﺎن

ﻏﯿﺮ اﻋﻀﺎ:

 197750ﺗﻮﻣﺎن  200000 +ﺗﻮﻣﺎن =  397750ﺗﻮﻣﺎن

ﺟﻮاﻧﺎن:

 97100ﺗﻮﻣﺎن  200000 +ﺗﻮﻣﺎن =  297100ﺗﻮﻣﺎن

از ﻓﺮوردﯾﻦ  1384ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
اﻋﻀﺎی UEA

 19550ﺗﻮﻣﺎن  250000 +ﺗﻮﻣﺎن =  447500ﺗﻮﻣﺎن

ﻏﯿﺮ اﻋﻀﺎ:

 241500ﺗﻮﻣﺎن  250000 +ﺗﻮﻣﺎن=  491500ﺗﻮﻣﺎن

ﺟﻮاﻧﺎن:

 149000ﺗﻮﻣﺎن  250000 +ﺗﻮﻣﺎن=  339000ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻮﺟﻪ:
 ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺎﻧﻪی ) (+ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ”ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮه“ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و26
31

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ از ) (+ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب در ﮐﺎروان اﺳﺖ.
 ﻣﺒﺎﻟﻎ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺎﻧﻪی ) (+در ﺑﺎﻻ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮه ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﺮﮐﺖِﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1975 /1 /1ﺗﺎ  1984 /12 /31ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از  1984 /12 /31ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺟﻬﺖورودﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
* ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ و دﻗﯿﻖ ﺳﻔﺮ در ﺑﯿﺴﺘﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  1384ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻃﻼع ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
** ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ در ﺣﺪود  750000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دورهی اول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)  2ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﻫﻮاﯾﯽ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ازﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ و زﻣﯿﻨﯽ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
از ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ وﯾﻠﯿﻨﻮس +ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﻗﺎﻣﺖ ،رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻏﺬا ( .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوره ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  50و 100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  100000ﺗﻮﻣﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  1384ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد!.
*** ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮدادﻣﺎه  1384از ﺳﻔﺮ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ :ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮه آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻮدت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ 10درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺎﺑﻘﯽ را
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
**** ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺒﺎﻟﻎ در اول ﺗﯿﺮﻣﺎه  1384از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
***** اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ اﯾﺮان )ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن( از  2درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺤﻮهی ﭘﺮداﺧﺖ:
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی )ﻟﻄﻔﺎ ﺣﺘﻤﺎ رﺳﯿﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ( و ﯾﺎ ﺣﺴﺎب  0584100335331ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮاﺑﯽ )ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺲ از وارﯾﺰوﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ  7437138اﻃﻼع دﻫﯿﺪ(

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ردهﻫﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ زﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
ردهی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

ﻋﻀﻮﯾﺖ ) 324000 [membro-abonanto kompleta]A(-Tرﯾﺎل
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ +ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ) +(Jarlibroﻣﺎهﻧﺎﻣﻪ Esperanto
اﻓﺮاد زﯾﺮ 30ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ( و ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی  Kontaktoو tejo-tutmonde
را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮﯾﺖ )132000 [membro-abonanto-jarlibro] MA(-Jرﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ +ﮐﺘﺎب ﺳﺎل)(Jarlibro
اﻓﺮاد زﯾﺮ  30ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒـﻠـﻐـﯽ( و ﻣـﺠﻠـﻪ ﻫـﺎی  Kontaktoو tejo-
 tutmondeرا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮﯾﺖ  60000 [membroabonanto-gvidlibro] MGرﯾﺎل

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ +درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ ]ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل[

اﻓﺮاد زﯾﺮ  30ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ( و ﻣﺠﻠﻪ  Kontaktoرا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ درﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ ،ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب )از ﺧﺎرج( ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ UEAو آﺑﻮﻧﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﺎت و  ….ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳـﯿـﺒـﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان  0100189920008ﺑﻪﻧﺎم ﺣﻤﺰه ﺷﻔﯿﻌﯽ وارﯾﺰ ﻧﻤﻮده و ﻓﯿﺶ آن را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ  17765-184ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
N-ro: 9 Aŭtuno 2004
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Estimataj legantoj!
Ĉi-jare dum la UK okazinta en Pekino-Ĉinio, en la belartaj konkursoj de UEA por
unua fojo iu irana esperantisto gajnis la premion kiel "Nova talento". Li estas nia kolego
d-ro Kejhan Sajjadpur kiu ekde la unua numero de nia revuo kunplumas kaj per siaj
kontribuaĵoj pliriĉigas nian revuon. Estas honoro al nia redakcio kies ano gajnis premion
en la UEA belarta konkurso kaj espereble tra tiu ĉi tribunalo ni prezentu ankaŭ aliajn
talentajn irananojn kiuj plumadas en la verda lingvo al internacia komunumo
esperantista!
Kejhan Sajjadpur sufiĉe forte sia tempe rolis en la junulara movado kaj kiel membro
de IREJO kaj TEJO-komitatano puŝis la movadon kaj nun kiel komitatano de IREA ankaŭ
rolas sindoneme. Nome de la redakcio ni deziras sanon kaj pluan sukceson al li!
Ĉi-numere vi trovas ampleksan legaĵon pri Ferdaŭsio, la reviviginto de la persa lingvo.
Ankaŭ enestas variaj legaĵoj pri Irano mem kaj gutoj de irana kulturo en diversaj
formoj kaj poemoj kaj prozoj.
Dank´ al gesamideanoj kiuj favore kaj sincere kunhelpas nin, jen la 9-a numero de
IRANA ESPERANTISTO en viaj manoj!
Bonan legadon!
La Red.

Nova proverbaro
Morteza Mirbagian

55
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Infano bezonas ludon, amon, estimon kaj laûdon.
Se ne estus pro profito, nenie okazus milito.
Kiam profito permesas, oni humanecon
forgesas.
Fajro tuj estingiĝas sen aero, kaj homo velkas
sen just' kaj libero.
Interbatalo de katoj, estas bona por la ratoj.
Se oni ne klaĉojn aûskultus, ĉie klaĉoj ne tiom
multus.
Kiu klaĉulojn regalas, kun klaĉuloj egalas.
Neniu estas sanktulo, al neniu mankas
makulo.
Fermitaj estu buŝoj de saĝuloj, sed malfermitaj
iliaj okuloj.
Klaĉulo, aĉulo.
Kiu serĉadas fiulon, enrigardu spegulon.
Se fiŝo ekaperus en la seka rivero, el politikista
buŝo ankaû aperus VERO.
Inter edz' kaj lia edzino, ne daŭras pac' sen
disciplino.
Rivero revenas al maro, kaj homo al sia
najbaro.
Por juĝi pri aliaj uloj, kredu nur je viaj okuloj.
Viron konu laŭ penso, kaj tigron laŭ potenco.
N-ro: 9 Aǔtuno 2004
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Ferdoŭsio,
la Rekreinto de la Persa

Speciale / وﯾﮋه

Estas kapabla, kiu scias.
De la scio oldkor’ juniĝas.

Asad Mabub

Ferdoŭsio = Irano

D-r o M. R. Ŝ afii Kadkani, en sia
antaŭparolo al de-li-redaktita Asrar-ot-Toŭhid
(La Sekretoj de l’ Unueco) diris: “Samkiel
Hafezo (1320-1389) estas simbolo de persa
poezia arto, kaj Abu-Said Abol-Ĥejr (9671049) asociiĝas kun mistikismo, Ferdoŭsio
(940?-1020?), egalas al Irano mem.” Tio
estis ĉefe Ferdoŭsio, kiu per sia vivoverko
Ŝahnameo, re-temigis la persan, ekflorigis ĝin
per reaplikado de pure persaj vortoj, kaj faris
el ĝi akson por naciaj konscienco kaj identeco
inter ĉiuj irananoj. La persa, precipe per
Ŝ a h n a me o , t r a ns fo r miĝ is e n nacian
komunukilon kaj kunigilon, kiu allogis
plejmulton de irananoj kaj estigis fortan
komunan aparten-senton naciisman en ilin:
Se Irano ne ekzistu, mia korpo ne ekzistu
Sur tiu ĉi regiono, vivanta hom’ ne ekzistu
Liaj vivado kaj verko
La majstro Abol-Gasem Ferdoŭsio naskiĝis en
Ĥorasano en la vilaĝo Baĵ apud la urbo Tus, ĉ.
jaro 940 p.K. Lia granda epopeo nomata
Ŝahnameo (La letero aŭ la libro de Ŝahoj aŭ

Reĝoj), al kiu li dediĉis la plimulton de sia
plenaĝula vivo, estis origine ekpoemigita per
alia poeto de Tus por la samanida princo de
Ĥorasano, kiu estis la ĉefa instiganto de la
revivigo de persaj kulturaj tradicioj post la
araba konkero en la sepa jarcento. Dum
vivdaŭro de Ferdoŭsio ĉi tiu dinastio estis
konkerita per la gazneidaj turkoj, kaj ekzistas
diversaj rakontoj en mezepokaj tekstoj
priparolantaj la indiferentecon montrita per la
nova reganto de Ĥorasano, sultano Mahmud
Gazneida, pri Ferdoŭsio kaj lia vivoverko.
Ferdoŭsio laŭdire forpasis ĉirkaŭ 1020 malriĉa
kaj ĝenita de la sultana neglekto, kvankam
memfida pri si kaj certa pri finfina famo de sia
verko. Ŝahnameo aŭ La Epopeo de Reĝoj
estas unu el la sendubaj klasikaj verkoj de la
mondo. Ĝi rakontas pri historiaj herooj de
antikva Persujo. La enhavo de la verko kaj la
stilo de la poeto por priskribado de la okazaĵoj
forportas la legantojn reen al la antikvaj
tempoj kaj igas ilin senti kaj sensi la
okazaĵojn. Ferdoŭsio laboris dum tridek
jaroj – aŭ eĉ tridek kvin jaroj, laŭ iuj fontoj por fini ĉi tiun majstraĵon.
Valoro de Ferdoŭsio
Kvankam en iranaj okcidento (Sistano) kaj
nordokcidento (Ĥorasano) ekde semidependaj
kaj sendependaj dinastioj de Irano kiel
Taheridoj (820-872 p.K), Saffaridoj (870-892
p.K.) kaj Samanidoj (874-903 p.K.), la persa
lingvo komencis utiliĝi en la kontegoj
disvastiĝonte inter la popolojn - kaj tial ĝi
nomoĝis farsije dari (la kortega persa) –
tamen pliposta Ferdoŭsio registris sian nomon
en la historio de la persa lingvo kiel ties ĉefa
rekreinto. Certe grandaj poetoj iranaj kiel
Ŝahid Balĥi kaj Rudakio – siavice epitetita
kiel la patro de la persa poemo - komencis
poemi en la persa antaŭ Ferdoŭsio post la
araba alveno en Iranon (636 p.K.), tamen
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malmulte da iliaj poemoj konserviĝis ĝis
hodiaŭ.
Ferdoŭsio estas konsiderata kiel la plej
granda persa poeto, aŭtoro de la Ŝahnameo, la
persa nacia epopeo, al kiu li donis ĝian finan,
kaj daŭreman formon. Li bazigis sian poemon
plejparte sur pli frua proza versio. Por preskaŭ
mil jaroj la persoj daŭre legadis kaj aŭskultis
deklamojn de lia ĉefverko. Ĝi estas la historio
de glora pasinteco de Irano, konservita por
ĉiuj tempoj en belsonaj kaj majestaj versoj.
Kvankam skribita antaŭ 1000 jaroj, ĉi tiu
verko estas tiel komprenebla por la ordinara,
moderna iranano, kiel la Reĝo James (elp.
Ĝejmz) versio de la Biblio por moderna
anglaparolanto. La lingvaĵo, utiligita por la
poemoj estas surbaze de pahlavia originalo; ĝi
estas pura persa kun nur la plej eta miksiĝo
kun la araba.
Inform-fonto pri Lia Vivo
La vivo de Ferdoŭsio, kiel lia epopea ĉefverko
estas miksita kun legendoj. Diversaj fontoj
eldiras variajn rakontojn pri li. Tamen, unu el
la pli detalaj kaj pli aŭtentikaj fontoj pri lia
vivo estas Ĉahar Magale (Kvar Artikoloj) aŭ
alinome Maĝma-on-Navader (Kolekto de
Raruloj) verkita en 1171 p.K. per Abol-Hasan
Nezam-od-Din Ahmad-ebne Omar-ebne Ali
de Samargando, konata kiel Nezami Aruzi.
Kvankam verŝajne ankaŭ en tiu ĉi fonto
ekzistas misinformoj kaj miscitoj, tamen
legendaĵoj ĝiaj ŝajnas malpli multaj kompare
Ferdoŭsio per Ŝahnameo, re-temigis la
persan, ekflorigis ĝin per reaplikado de
pure persaj vortoj, kaj faris el ĝi akson
por naciaj konscienco kaj identeco inter
ĉiuj irananoj.
al aliaj fontoj. Tiu ĉi artikolo plejparte
prezantas la rakontojn laŭ ĉi font-verko. Pli
certaj misinformoj estos klarigitaj.
Ekzemple, laŭ Nezami, Ferdoŭsio estis
dehgan (bienhavanto), ĝuanta komfortan
enspezadon el siaj bienoj. Li havis nur unu
infanon, filinon, kaj la ĉefa motivo por ke li
ekprenis la plumon por la tasko, kiu okupis
lian tempon por pli ol 30 jaroj, estis provizi
valoran doton por ŝi. Multaj dubas pri diraĵo
de Nezamio ĉi-prie, ĉar unue Ferdoŭsio
plejeble havis ankaŭ filon, kiu - kiel dirite en
Ŝahnameo - forpasis kiam estis 37-jaraĝa.
Dum bela poemo Ferdoŭsio diras: “Mi devas
utiligi la konsilon de mi mem, kaj pripensi la
morton de mia filo. Estis mia vico (por morti)
sed tiu junulo foriris, kaj sekve de ĉagreno
perdi lin, mi estas kvazaŭ senspirita korpo. La
N-ro: 9 Aǔtuno 2004

junulo, kiam 37-jariĝis, forlasis la mondon
neatinginte siajn deziraĵojn.”
Due, Ne ŝajnas logike komenci 30-jaran
taskon je 40-jaraĝo por prepari doton por
filino, kiu ĝis t iam ja estus delonge
edziniĝinta! Lia motivo certe ampleksis aliajn
ambiciojn kulturajn, pri kiuj skribiĝos pli
detale sube.
La vivokazaĵoj de la majstro AbolGasem Ferdoŭsio, ĝuste kiel la ravaj
ra k o n t o j d e li a et ern a ĉefverko
Ŝahnameo, estas allogaj historie kaj
miksitaj kun legendoj.
La Origino de Ŝahnameo
Ŝahnameo de Ferdoŭsio, poemlibro entenanta
preskaŭ 60,000 versduojn, estas bazita
plejparte sur proza verko samnome kompilita
en frua viraĝo de la poeto en lia naskiĝejo
Tus. Ĉi tiu proza Ŝahnameo estis siavice kaj
plejparte la traduko de pahlavia (Meza Persa)
verko, nomata la Ĥvataj-namak, historio de la
reĝoj de Persujo de mitaj tempoj daŭre ĝis la
regado de Ĥosroŭ La Dua (590-628 p.K.), sed
ĝ i ankaŭ enhavas pluajn mat erialojn
daŭrigante la historion ĝis la forigo de la
sasanidoj (226-636 p.K.) per la araboj preskaŭ
meze de la 7a jarcento p.K. Unuafoja persono,
kiu entreprenis la versigadon de ĉi tiu kroniko
de antaŭ-islama kaj legenda Persujo estis
Mansur-ebne Ahmad Dagigi de Tus, poeto ĉe
la kortego de la samanidoj (847-903 p.K.). La
kialo estis la deziro de Nuh-ebne Mansur, kiu
surtroniĝinte kiel samanida reĝo, ege sopiris
kreigi historion de siaj prapatroj en verson.
Tamen Dagigi murdiĝis per sia sklavo post
kompletigado de nur 1000 versoj. Bonŝance
Dagigi-a milopa versaro atingis al Ferdoŭsio.
Ĉi tiuj versoj, kiuj pritraktas ankaŭ la alvenon
de la profeto Zoroastro, estis poste inkluzivitaj
per Ferdoŭsio, kun ŝuldigaj agnoskoj en la
novaj poemoj de li mem. Kiel tie diras
Ferdoŭsio, la Dagigi-a parto kovris la
historion ekde Goŝtasp ĝis Arĝasp.
Motivoj por Krei Ŝahnameon
Kiel dirite, Nezami skribis ke Ferdoŭsia
motivo por enversigi Ŝahnameon, estis provizi
indan doton por sia ununura filino. Tamen,
aliaj verkistoj diris pri aliaj motivoj.
Laŭ Ŝebli Nomani – kiu i.a. rakontis pri
sonĝo de la patro de Ferdoŭsio, kio
interpretiĝis kiel poetiĝo estonta de la filo kun
mondfamo – Abol-Gasem junaĝe decidis
poemigi la historion de la persaj monarkoj, ĉar
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Kun Ŝahnameo ĉe la Sultanon
La Ŝahnameo, fine kompletigita ĉ. 1010 p.K.,
estis prezentita al la konata sultano de
gazneida dinast io (962-1186), nomata
Mahmud Gazneida (r. 998-1030), kiu ĝis tiu
tempo jam faris sin la mastro de Ferdoŭsia
patrio, Ĥorasano. Informoj pri la rilatoj inter la
poeto kaj li estas plejparte legendaj. Laŭ
Nezami, Ferdoŭsio venis al Gazneo (ĉefurbo
de gazneido j, kaj deven-vorto de ilia
dinastinomo) persone kaj pere de bona
kabineto de la ministro Ahmad-ebn-Hasan
Mejmandi (m.1032 p.K.) povis certigi la
akceptiĝon de la poemaro per la sultano.
Tamen, tuj poste Mahmud ŝanĝis sian
opinion. Pri la kaŭzo de lia opini-ŝanĝo
ekzistas diversaj klarigoj. I.a. iuj diras ke lia
bufono, Ajazo kaŭzis tion kalumniante ĉe li
kontraŭ Ferdoŭsio. Aliaj diras ke tiam
Mahmud konsultis certajn personojn - kiuj
estis malamikoj de la ministro - pri la
rekompenco por la poeto. Nezami aludas ke
ĉirkaŭuloj de Mahmud parolis kontraŭ religia
kredo de Ferdoŭsio kaj diris, ke al Ferdoŭsio
devus esti donitaj nur 50,000 derhamoj, kaj eĉ
ĉi tiom, ili diris, estis tro multe por li!
Mahmud, estis influita per iliaj vortoj, kaj fine
Ferdoŭsio ricevis nur 20,000 derhamojn.
Amare malkontentigita, li iris en banujon kaj,
elvenante, aĉetis trinkaĵon kaj dividis la tutan
monsumon inter la banujisto kaj la vendisto de
la trinkaĵo!
Al Alia Regnestro
Evitonte la sultanan koleriĝon, Ferdoŭsio
foriris unue al Harato (en nuna Afganio), kie li
estis kaŝita dum ses monatoj, kaj poste, tra sia

naskiĝloko Tus, al Mazandarano, kie li rifuĝis
ĉe la kortegon de la Sepahbod Ŝahrijar (-ebne
Ŝervin-ebne Rostam), kies familio ĝuis
devenon de la lastaj sasanidaj ŝahoj (226-636
p.K.), kiel Jazdgerdo. Tie Ferdoŭsio verkis
satiron da 100 versoj kontraŭ sultano Mahmud,
kion li enigis en la antaŭparolon de la
Ŝahnameo kaj legis ĝin por Ŝahrijar, kaj
samtempe proponis al li dediĉi la verkon al li,
kiel posteulo de la antikvaj reĝoj de Persujo,
anst at aŭ al Mahmud. Ŝahrijar, tamen,
persvadis lin lasi la verk-dediĉon al Mahmud,
kaj pagis al li por ĉiu verso de la satiro po
1000 derhamojn, kaj tiel forigis la satiron el la
antaŭparolo de Ŝahnameo. Tamen – laŭ
Nezami – 6 versoj de la satiro postrestis, kiuj
portas ĉiujn markojn de aŭtentikeco. Patro de
Mahmud fakte estis sklavo unue, kaj tial
Ferdoŭsio poemis pri li jene en parto de la
postrestintaj versoj de la satiro:
“La ido de sklavo povas fari nenion
Kvankam patro lia regadis al region’
Registaro de ŝaho certe ne estas bona
Se ne, tuj estus al mi inde sidlokodona
En prapatraro lia ne ekzistis grandeguloj
Do li ne povis aŭskulti pri l’ veraj
fameguloj”
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li taksis sin el la posteoluj de zoroastranoj, kies
religion kredis la antaŭ-islama Irano. Eble la
plej granda vera motivo de Ferdoŭsio por
po emigado kaj t iele et ernigado de la
Ŝahnameo estis – kiel fakte ja okazis –
restarigado de la persa lingvo, kaj pere de la
lingvo unuecigi irananojn, kaj donaci al ili
ilian historian identecon komunan en bela
formo parkeriginda kaj sin-disvasiganta. Nun
eble troviĝas neniu iranano, kiu ne scias
parkere almenaŭ kelkajn versojn de la verko.
Ili reklamemas la belversojn fiere kaj naciece.
Grava karakterizaĵo de Ferdoŭsio kaj lia
verko estas tio, ke dum la tempo, kiam la araba
lingvo estis konata kiel la ĉefa lingvo de
scienco kaj literaturo, li uzis preskaŭ nur la
persan en sia majstraĵo. Kiel Ferdoŭsio mem
diris:
"Pere de la pura persa, mi vivigis la
persarojn.”

Laŭa Edzino
La edzino de Ferdoŭsio, certe estis laŭ li kaj lia
ideo kaj ili ĝuis tre belajn rilatojn, ĉar la unua
historio, kiun Ferdoŭsio enpoemigis, estis
“Biĵano kaj Maniĵea”, kies rakontinto estis la
edzino. En la enkonduko de la historio,
Ferdoŭsio tre bele parolas pri tio.
Krome, edzino, kiu ĉion preparis por
komforto de la edzo ĉu materiale ĉu mense, kaj
senplende lasis sian edzon perlabori nenion
por 30 jaroj, nur verkante idealen, kaj
kontentigis sin per pli simpla vivmaniero
materia, ne povus havi plej etan kontraŭecon al
la granda laboro de la edzo kaj li mem.
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Tragika Forpaso
Laŭ la rakonto de Nezami, Ferdoŭsio forpasis
tre malĝustatempe, t.e. ĵus kiam sultano
Mahmud estis firme decidinta kompensi sian
nejustan traktadon rilate al la poeto per
sendado de 60,000 derhamoj kiel donaco.
Kiam la kameloj surportantaj la donacon de la
sultano eniris tra la Rudbar-pordego, la
kadavro de Ferdoŭsio estis eliranta tra la
pordego. Nek la filino de Ferdoŭsio akceptis
Mahmudan donacon. Kiam li informiĝis pri
tio, ordonis elspezi la monon por starigi
Rebate Ĉahe (karavanejo-gastejo Ĉahe) ĉe
Tus.
Nezami ne menciis la daton de Ferdoŭsioa
N-ro: 9
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forpaso. La plej frua dato transdonita per
posteuloj estas 1020 kaj la plej lasta 1026
p.K.; plejeble li vivis pli ol 80 jaroj.
Sennombraj Laŭdoj
Multaj iranaj kaj neiranaj esploristoj jam
ver kis pri Ferdoŭsio laŭdegant e lian
karakteron kaj vivoverkon. Mondskale, ekz-e,
laŭ la internacia kunveno okaze de la 1000-a
datreveno de Ferdoŭsio en Tehrano en 1934,
Ŝahnameo rekoniĝis kiel ano de kvaropo, kies
aliaj tri estas Iliado de Homero, La Dia
Komedio de Danteo kaj Verkaro de Ŝekspiro.
Iranoskale , laŭ M.A. Forugi, Ferdoŭsio
apartenas al kvaropo, kies aliaj membroj estas
geniuloj Rumio, Sadio kaj Hafezo.
Laŭ prof. Theodor Noeldoke, kiu plenumis
profundan esploradon pri naciaj epopeoj de
Irano, kaj verkis libron titolita La Nacia
Epopeo de Irano, “Tiu ĉi nacia epopeo
(Ŝahnameo) estas tiel grandioza, ke neniu
nacio sur la tero havas similan al ĝi.”
Jen kion diris prof. Cowbell pri Ferdoŭsio kaj
lia verkego:

"Aŭgusto (Augustus) diris ke li trovis Romon
en briko, kaj forlasis ĝin en marmoro, kaj
Ferdoŭsio trovis sian landon preskaŭ sen
literaturo, kaj forlasis ĝin kun poemo, kiun
ĉiuj postaj poetoj povis nur imiti kaj neniam
superi, kaj kiu, efektive, povas rivali kun ĉiuj
poemoj eĉ en iliaj strangaj stiloj, kaj eble
elstaras tiel unika en Azio, kiel epopeoj de
Homero en Eŭropo ... Lia versigado estas
rave melodia, kaj neniam interrompiĝas per
severaj konstru-formoj, kaj la poemo daŭriĝas
de la komenco ĝis la fino, kiel rivero, kun
nerompita fluado de harmonio.”
FONTOJ:
Nezami Aruzi, Ĉahar Magale (Kvar Artikoloj), (red.)
D-ro Z. Safa, Tehrano: Amir-Kabir, 1983 (10-a eld.),
39 p., p. 33-39.
Mohammad Ravaji (Red.), Bar Ĉekade Ŝahname (Sur
la Montopinto de Ŝahnameo), 5 rakontoj elektitaj el
Ŝahnameo, Tehrano: Nahid eldonejo, 1992, 407 p., p.
9-19.
w w w . i r a n c h a m be r . c om / l i t e r a t u r e / fe r d ows i /
ferdowsi.php

Donu verŝistin’
el eterna vin’
ne trovota en paradizo
Apud Roknabad rivereto
kaj la ĝardenon preĝejan
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ﮐﻨﺎر آب رﮐﻦ آﺑﺎد و ﮔﻠﮕﺸﺖ ﻣﺼﻠﯽ را

Hafezo
tradukita de d-ro K. Sajjadpur

Far majstro Mahmud Farŝĉian
N-ro: 9 Aǔtuno 2004

Majstro Mahmud Farŝĉian naskiĝis en
1929 en Esfahano. Liaj familianoj ĉiuj estis
arto-ŝatantoj. Dum kelkaj jaroj li estis
studento de elstaraj tiamaj art-majstroj kiel
Haĝ Aqa Mirza Aqa Emami kaj Issa Bahadori.
Post kompletiĝo de siaj studoj en esfahana
artlernejo, li vojaĝis al Eŭropo studonte pri la
verkoj de la famaj okcidentaj artistoj.
Li ricevis sian unuan medalon artan kaj
kulturan de Irana prezidento la 3-an de Julio,
1995. Prezentante ravajn kaj aŭtentikajn
iranajn artaĵojn, li akiris internacian famon.
Ĝis nun li gajnis multajn internaciajn
premiojn kaj liaj verkoj estas parto de multaj
artkolektoj tra la mondo. Ni prezentos kelkajn
liajn artaĵojn ĉinumere.
Fonto: http://www.iranonline.com/art/
farshchian/
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Kejhan Sajjadpur

Je la nomo de Dio de l’ vivo kaj menso
ke pli supre ol tio ne pasas la penso,
Dio de l’ univers’ kaj turniĝanta ĉiel’,
Briliganto de l’suno, luno kaj matenstel’.
ﮐﺰﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﻧﮕﺬرد
ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﻬﺎن و ﮔﺮدان ﺳﭙﻬﺮ ﻓﺮوزﻧﺪه ﻣﺎه و ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﻣﻬﺮ

Per la supraj versoj komenciĝas la
epopea ĉefverko de la persa lingvo,
Ŝahnameo, verkita de granda majstro de la
persa poezio, Ferdoŭsi. La libro aranĝiĝis
laŭ la regadperiodoj de iranaj antikvaj
reĝoj, la plej amplekse restinta parto de la
prahistorio. La unuaj reĝoj en Ŝahname,
ekzemple Kiumars, Zahak kaj Ferejdun,
ŝajne estas mitaj kaj oni ne scias ĉu ili vere
ekzistis aŭ ne. Ferdoŭsi mem diras ke li
verkis sian libron laŭ la rakontoj de aliaj
homoj. Iom post iom aperas en Ŝahname
historie dokumentitaj reĝoj kaj la libro
finiĝas per la invado de la islama armeo al
Irano.
Fariĝinte venkinto de l’ mond’, Ferejdun
krom sin kiel reĝon akceptis neniun.
Oni faris por lia kap’ pompan kronon
kaj por lia ŝaha1 palac’ grandan tronon.
Benitan tagon komence de Mehr-monat’2
kiel reĝo li solene iĝis kronat’.
Li ordonis ke oni estigu fajron,
Ĉiu ĵetu en ĝi safranon kaj ambron.
Li vivadis en la mondo jarkvincenton,
Eĉ tagon li ne faris misfundamenton.
ﻓﺮﯾﺪون ﭼﻮ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻣﮑﺎر ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﺟﺰ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎر
ﺑﯿﺎراﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎخ ﺷﺎﻫﻨﺸﻬﯽ
ﺑﺮﺳﻢ ﮐﯿﺎن ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﻣﻬﯽ
ﺑﺴﺮ ﺑﺮ ﻧﻬﺎد آن ﮐﯿﺎﻧﯽ ﮐﻼه
ﺑﺮوز ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺳﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه
ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺒﺮ و زﻋﻔﺮان ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ
ﺑﻔﺮﻣﻮد ﺗﺎ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻔﮑﻨﺪ ﯾﮏ روز ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺪ
ورا ﺑﺪ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﺎﻧﺼﺪ

Ankaŭ troviĝas rakontoj pri rilatoj
plejofte malamikaj inter la persaj ŝahoj kaj
iliaj najbar-landaj reĝoj.
Forkurante kun vizaĝo sulkoplena
li iris senhalte ĉe la ĥano ĉina. (a)

ﻫﻤﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻗﺎن ﭼﯿﻦ
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La versoj de Ŝahname

ﮔﺮﯾﺰان و رﺧﺴﺎرﮔﺎن ﭘﺮ زﭼﯿﻦ

Sed la plejmulto de la libro temas pri
grandaj herooj kiel Rostam, Sohrab,
Afrasiab, Esfandiar, kaj Biĵan, kaj iliaj
bataloj, venkoj kaj malvenkoj. Sendube la
plej elstara kaj rakontita inter ili estas
Rostam, kies sep obstakloj famas.
Al tiu, kiu kontraŭ Rostam batalas,
la kapo facile de la korpo falas.
Eĉ elefanto por li ne estas rival’,
Eĉ Nilon devancas lia rapida ĉeval’.
Lia korpo kiel cent fortuloj fortas,
Lia kapo pli ol altaj arboj altas.
Dum batalo se li fariĝas kolerant’,
sekuras nek leon’ nek vir’ nek elefant’. (b)
Apud la maldelikataj temoj, Ferdoŭsi
ankaŭ skribis pri romantikaj anguloj de la
vivo. Inter amaj aventuroj, tiuj inter Biĵan
kaj Maniĵe, kaj inter Rostam kaj Tahmine
estas pli famaj.
Al la tend’ de tiu kara bravulino
li piediris kun esper’ en la sino.
Tiu cipres’3 malfermis la tend-kurtenon
metinte sur la tali’ oritan zonon.
Maniĵe brakumis lin veninte ĉe li,
demetis reĝan zonon el lia tali’,
kaj demandis pri l’ vojo kaj karavano
“El heroar’ batalis vin kiu ano?”
“Viajn vizaĝon, gloron kaj korpon kial
vi turmentas, ho mia bela, dum batal’?”
ﺳﻮی ﺧﯿﻤﻪ دﺧﺖ آزاده ﺧﻮی ﭘﯿﺎده ﻫﻤﯽ ﮔﺎم زد ﺑﻪ آرزوی
ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﺰرﯾﻦ ﮐﻤﺮ ﮐﺮده ﺑﻨﺪ
ﺑﭙﺮده درآﻣﺪ ﭼﻮ ﺳﺮو ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺸﺎد از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﮐﻤﺮ
ﻣﻨﯿﮋه ﺑﯿﺎﻣﺪ ﮔﺮﻓﺘﺶ ﺑﺒﺮ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ از ﮔﻮان
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪش از راه و از ﮐﺎروان
ﭼﺮا اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ روی و آن ﻓﺮ و ﺑﺮز ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﯽ ای ﺧﻮﺑﭽﻬﺮه ﺑﮕﺮز

La rakonto pri Rostam kaj sia filo
Sohrab estas la teragedia kulmino de
Ŝahname. Sohrab estis la filo de Rostam
kaj Tahmine. Rostam ne vidis lin ekde lia
N-ro: 9
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naskiĝo, ĝis kiam Sohrab siavice fariĝis
forta heroo. Okazis batalo inter Rostam kaj
Sohrab sen ambaŭflanka scio pri ilia
familia rilato kaj dume Rostam mortigis
sian filon, nur poste eksciante ke lia
mortinta rivalo estis lia filo.
Kiel mi ne troviĝas homarano,
Kompare kun li, mi estis infano.
Kiel ĉe lia patrin’ mi sopiru?
Kiel mia kurier’ al ŝi iru?
Per kies patr’ okazis tia krimo?
Mi indas nun je ĉies malintimo.
Monde kiu mortigis sian filon
junan, inteligentan, bravan ulon?
ﭼﻮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ در ﮔﺮد ﮐﯿﻬﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺑﺪم ﭘﯿﺶ او ﮐﻮدﮐﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮش
ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﭼﻮ آﮔﻪ ﺑﻮد ﻣﺎدرش
ﺳﺰاوارم اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺮد
ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﭘﺪر ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد
دﻟﯿﺮ و ﺟﻮان و ﺧﺮدﻣﻨﺪ را
ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را

La fino de l’ batal’ jene estas:
Unu tristas kaj alia festas. (b)
Generalo kiu vivi amas
dum milito nek venkas nek famas. (b)
Jen estas la leĝo de la sorto
ĝi fortas malgraŭ via malforto. (b)
Aldone al aliaj temoj, oni alfrontas al
versoj prinaturaj en Ŝahname kiuj tre lerte
kaj sperte priskribis nian mondon kaj ties
karakterizaĵojn.
Pro l’ nokto, la mond’ kiel korvo-plum’ nigris,
Lampo tiam de malantaŭ monto migris.
Kvazaŭ sur la blua kupolo de ĉiel’
La sun’ etendis aron da flava juvel’.
ﺟﻬﺎن از ﺷﺐ ﺗﯿﺮه ﭼﻮن ﭘﺮ زاغ ﻫﻤﺎﻧﮕﻪ ﺳﺮ از ﮐﻮه ﺑﺮ زد ﭼﺮاغ
ﺑﮕﺴﺘﺮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎﻗﻮت زرد
ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻻﺟﻮرد

Kaj fine troveblas versoj en la libro
temantaj pri la celoj de la verkinto kaj liaj
penoj dum tridek jaroj por revivigi la
persan lingvon tiam minacatan de la araba.
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Detruiĝas staranta forta kastelo
per la pluvado kaj per la suna brilo,
Kastelegon mi mansonis el poezio
ne detrueblan de vetero-vario.
Tridekjare mi penis por ĉi-verk’ versa,
Persojn mi revivigis per tiu persa.

8

Iranstila desegnaĵo far majstro Farŝĉian rilate al
batalo inter Rostam kaj Sohrab

Se la okazo estis oportuna, Ferdoŭsi ĉiam
profitis
tion
esperimante
valorajn
maksimojn por ni. Liaj maksimoj post pli
ol mil jaroj estas freŝaj kaj povas gvidi nin
dum la vivo kiel torĉo.
Kiam rapido de l’ cerbo altas,
Oni parolas multe sed stultas.
ﻓﺮاوان ﺳﺨﻦ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﺮﯾﺎب

ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻐﺰش ﺑﻮد ﭘﺮ ﺷﺘﺎب

Ne ĝenu grajno-portan formikaĉon
ĉar ĝi vivas kaj ĝuas vivo-plaĉon.
ﮐﻪ ﺟﺎن دارد و ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮش اﺳﺖ

ﻣﯿﺎزار ﻣﻮری ﮐﻪ داﻧﻪ ﮐﺶ اﺳﺖ

Sen komenca rigard’ al la tasko
vi puniĝos fine pro fiasko.
ﺑﻔﺮﺟﺎم ﻧﺎﭼﺎر ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺮی

N-ro: 9 Aǔtuno 2004

ﺑﻪ آﻏﺎز اﮔﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﻨﮕﺮی

ز ﺑﺎران و از ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب
ﮐﻪ از ﺑﺎد و ﺑﺎران ﻧﯿﺎﺑﺪ ﮔﺰﻧﺪ
ﻋﺠﻢ زﻧﺪه ﮐﺮدم ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎرﺳﯽ

ﺑﻨﺎﻫﺎی آﺑﺎد ﮔﺮدد ﺧﺮاب
ﭘﯽ اﻓﮑﻨﺪم از ﻧﻈﻢ ﮐﺎﺧﯽ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺴﯽ رﻧﺞ ﺑﺮدم در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﯽ

Mi jam ne mortos ĉar eternos mia vivo,
Tial ke mi dissemis grajnojn de la lingvo.
ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺳﺨﻦ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ام

ﻧﻤﯿﺮم از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪه ام

Rimarkoj:
1- Ŝaho estas la titolo de iranaj reĝoj.
2- Mehr estas la 7-a monato de irana kalendaro, kiu
komenciĝas la 22–an de septembro kaj finiĝas la 21–
an de oktobro.
3- Cipreso en la persa ofte estas la simbolo de alta
staturo.
Fontoj:
a- Kejhan Sajjadpour. Irana Ĉinujo. Pajam-e
Sabzandiŝan: printempo 2003, numero 3, paĝo 8.
b- Keyhan Sayadpour, Djavad Kamali. Ferdosi, la
poeto paradiza. Literatura Foiro: oktobro 1990,
numero 127, paĝoj 19-21.
c- Ŝahname de Ferdoŭsio, la kompleta teksto. Behzad
eldonejo, 2004, Tehrano.
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Zamenhof kaj Ferdoŭsio

Se majstro Abol-gasem Ferdoŭsio (940?-1020?), pli ol mil jarojn antaŭe – kaj ĉe zenita
regado de la araba lingvo super Persujo – ne komencus sian kultaran defion kaj ne ekkreus
Ŝahnameon kaj tiel ne kaŭzus renaskiĝon kaj ekfloradon de la persa lingvo - plejeble nun ni,
irananoj, parolus arabe! Ankaŭ hodiaŭ – kulmine de la hegemonio de la angla lingvo super la
mondo – se ni ne temigu kaj ne antaŭenigu logikan, internacian kaj neŭtralan lingvon kiel
Esperanton, ankaŭ niaj gepranepoj suferos de la fremda lingvo (kiel) angla kaj ties kulturaj kaj
sociaj postsekvaĵoj.

Samkiel Ferdoŭsio mem elokvente esprimis en poemo, li pasigis tridek
jarojn de sia kara vivdaŭro por kreado de Ŝahnameo – kio i.a. garantiis
renaskiĝon de la persa lingvo - ankaŭ Zamenhof, ekpost la eldoniĝo de
Esperanto en 1887, ankoraŭ dediĉis precize tridek jarojn de sia vivo –
fakte ĝis la fino de la fruktoplena vivado - al tradukado kaj verkado de pli
ol 50 diversaj libroj, kio neimageble maturigis kaj riĉigis la novan lingvon.
Enkonduko
Kion grandioze Ferdoŭsio faris por Irano kaj
irananoj per kreado de Ŝahnameo, multrilate
komparindas kun tio, kion Zamenhof plenumis
perfekte por la mondo kaj mondanoj pere de
iniciato de Esperanto. Tiu ĉi artikolo tre
koncize aludas al iom da similecoj inter
Zamenhof kaj Ferdoŭsio kaj iliaj ĉefverkoj, la
epopeo Ŝahnameo kaj la internacia lingvo
Esperanto.
Restivoj de Ŝtona Palaco kaj Kultura
Palaco
La logiko kaj la kialoj, kiujn Ferdoŭsio en
kelkaj mallongaj versduoj tiel bele kaj koncize
esprimis pri sia vivocelo kaj ambicio, eĉ
hodiaŭ, post pasado de dek jarcentoj, ankoraŭ
estas akceptindaj kaj konvinkaj por la
nuntempa homo:
Prosperaj konstruaĵoj detruiĝos iam fine,
Sekve de la pluvadoj kaj celitaj sunradie.
El poezio mi fundamentis por alta palaco,
Kiun neniel damaĝos la ventoj kaj la pluvado.
Kiom longe mi suferis tiujn ĉi tridek jarojn,
Pere de la pura persa, mi vivigis la persarojn.
De nun poste mi ja ne mortos plue vivanta
Ĉar estis ade la parolsemojn disĵetanta.
Jes, en la histori-konscia rigardo de
Ferdoŭsio, sen ĉia dubo “Prosperaj konstruaĵoj
detruiĝos”, do li utiligas sian tempon por
elkonstrui palacon restivan, “Kiun damaĝos

nek la ventoj nek la pluvado”, kaj tio ne estas
krom palaco de “poezio”, kies fundamento
estas en la koroj kaj sinoj de la popoloj, kaj 48
kies ekziston protektas la publiko. Do ĝis kiam
la popoloj ekzistas, ankaŭ la palaco starantos: 9
veraĵo, kiun nenia realaĵo povas defii.
Fakte, fizikaj konstruaĵoj, malgraŭ siaj
laŭŝajnaj beleco kaj fortikeco, estas realaĵoj
detruemaj kaj pereemaj, dum la kulturaj verkoj
originalaj, estas veraĵoj restemaj, restivaj kaj
nedetrueblaj, ĉar ili estas pli rezistaj kontraŭ la
nat uraj fenomenoj kaj kat ast rofo j,
konserviĝante funde de la koroj de popoloj.
Pro tio la plejmulto de arkitekturaj majstraĵoj
de la mondo – inkluzive la strangan sepopon
mondan – jam pereis, kaj eĉ la malplejmulto
de arkitekturaĵoj, kiuj restis ĝis nun, neniel
konservis sian unuatagan grandiozon kaj
brilon.
Tamen plejmulto de la mondaj literaturaj
gemoj bone konserviĝis ĝis hodiaŭ kaj ankoraŭ
ĝuas sian unuan allogon: gazalaroj de Hafezo
(1320-1389) kaj Rumi (1207-1273), kaj la
eterna epopeo Ŝahnemeo kaj la riĉega
internacia lingvo esprimiva Esperanto, estas
nur kelkaj ekzemploj el miloj da beletraj kaj
kulturaj verkoj, kiuj hodiaŭ estas en nia
dispono – kaj tre interesas ke ilia ekzisto kaj
ĉeesto nun, ĉu fizike en la formo de libroj kaj
eldonaĵoj, ĉu spirite en la mensoj kaj koroj de
la homoj, eĉ estas pli ol tiom, kiom estis en la
pasinteco, kaj verŝajnas ke ju pli multe pasas
N-ro: 9
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de ilia naskiĝtempo, des pli funde konatiĝas
ilia profundeco kaj valoro al la homoj!
Didiĉi Vivdaŭron al Ideo
Samkiel Ferdoŭsio mem elokvente esprimis
en poemo, li pasigis tridek jarojn de sia kara
vivdaŭro por kreado de Ŝahnameo – kio i.a.
garantiis renaskiĝon de la persa lingvo - ankaŭ
Zamenhof, ekpost la eldoniĝo de Esperanto en
1887, ankoraŭ dediĉis precize tridek jarojn de
sia vivo – fakte ĝis la fino de la fruktoplena
vivado - al tradukado kaj verkado de pli ol 50
diversaj libroj, kio neimageble maturigis kaj
riĉigis la novan lingvon. Ankaŭ Zamenhof en
bela kaj imagoplena poemo esperantlingva
nomata Mia Penso, i.a. diras pri sia juneco,
kion li pasigis por Esperanto. Jen ĝia
fragmento:
Mia penso kaj turmento,
kaj doloroj kaj esperoj!
Kiom de mi en silento
al vi iris jam oferoj!
Kion havis mi plej karan –
la junecon – mi ploranta
metis mem sur la altaron
de la devo ordonanta!
Fajron sentas mi interne,
vivi ankaŭ mi deziras, –
io pelas min eterne,
se mi al gajuloj iras...
Pioniroj de Nacia kaj Internacia Kulturoj
Majstro Abol-gasem Ferdoŭsio per verkado de
eterna epopeo Ŝahnameo, krom la grandega

transformiĝis en naskiĝejon kaj komunikilon
por supernaciaj pensoj kaj ideoj homaj kaj
pacamaj tra la tuta mondo. Samkiel William
Auld (1924-), fama skota verkisto kaj poeto
en Esparantio, kiu ĝis nun dufoje kandidatiĝis
por la literatura Nobel-premio, diris, la naciaj
kulturoj estiĝas kaj identiĝas surbaze de
ekzistantaj diferencoj inter diversaj homgrupoj, dum la supernacia kulturo de
Esperanto naskiĝis kaj karakteriziĝas per
komunecoj inter ĉiuj homoj de la mondo.
Alia rimarkinda punkto, kiun prialudas Auld
ĉirilate, estas la tamena harmonio inter tiuj ĉi
du diversspecaj kulturoj, tiel ke sama homo
apartenanta al sia nacia kulturo, povas
partopreni ankaŭ en la vasta supernacia
mondkulturo kaj dediĉi sian nacian
kontribuaĵon al la internacia kulturo kaj utiligi
ĝin reciproke (La Fenomeno Esperanto,
Rotterdam: UEA, 1988, 120 p., p. 97-99).
Nacia Lingvo: Okazo kaj Minaco, Libero
kaj Limigo
Ĉiu nacia lingvo disponigas al sia parolanto
okazon kaj liberon kaj samtempe minacon,
limigon kaj malliberejon: ĝi donas okazon ĉar
ties parolanto povas utiligi ĝiajn fontojn kaj
prezenti al la publiko sian kreivon en la
lingvo; kaj ĝi estas minaco ĉar ties skalo estas
nur tiom vasta kiom ĝia geografia amplekso.
Sekve, tiu, kiu nur kadre de sia nacia lingvo
legadas, verkas kaj vivas, kvankam ĝuas ties
sennombrajn gracojn kaj eblecojn, tamen
senigas sin je miriadoj da gracoj apartenantaj
al la kulturoj kaj civilizacioj de la resto de la
mondo.

Pere de la persa lingvo kaj tra Ŝahnameo, Ferdoŭsio kaŭzis unueciĝon de la lando
Irano kaj donacis komunan identecon al ĉiuj irananoj kreante pozitivan naciismon inter ili. Helpe de Esperanto, kaj ĝia internacia kulturo, Zamenhof ekkreis unueciĝon de
la tuta mondo kiel unu interdependa tutaĵo akcentante sur tre komunaj kaj similaj ecoj
inter ĉiuj mondanoj, naskigante veran internaciismon en la homajn korojn.
kontribuo al revenigado kaj revivigado de la
persa, kaj ties ĝisebla starigado kaj
plifortigado, ankaŭ estigis radike profundan
kaj potencan (mem)konscion inter irananoj,
kio kondukis al ekflorado, disvolvo kaj
disvastigo de naciemo en tre vasta regiono de
Irano. Ankaŭ doktoro Zemenhof pere de
iniciato de internacia lingvo Esparanto, aldone
al prezentado de komuna kaj neŭtrala lingvo
por ĉiuj homoj de la mondo, kreis firman
fundamenton por plialtigo de diversaj
internaciaj rilatoj tuttere, for de ĉia
diskriminacio kaj fanatikeco. Esperanto
N-ro: 9 Aǔtuno 2004

Ene de la nuntempa civila socio, ĉiu el ni,
apartenas kaj al nia familio kaj parencaro, kaj
al nia socio. Same aŭ simile, en la nuna erao
de internacia komunikado kaj informado, ni
devas krom al nia nacio, aŭ nacia socio,
aparteni ankaŭ al la monda civila socio – kaj
Esperanto, kiel vera internacia kaj neŭtrala
lingvo, jam pruvis ke ĝi povas esti la ĉefa
akso por tia ĉi celo.
Senigi Sin de Materialaĵoj pro Spiritaĵoj
Ferdoŭsio kaj Zamenhof profunde sciis kaj
kredis ke spiritaĵoj estas pli valoraj kaj pli
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restemaj, ne materialaĵoj. Ĉiu el ili, depende
de kondiĉoj kaj cirkonstancoj de sia tempo,
kaj laŭ siaj bontrovoj, konstatoj kaj interesoj,
pasigis plejparton de sia vivdaŭro por la
spiritaĵoj.
Certe se Ferdoŭsio dezirus havigi al si
oficon, riĉaĵon kaj “prosperajn konstruaĵojn”,
li povus tion fari tre facile pere de sia
eksterordinara talento kaj poema verkivo,
laŭdegante ragantan regnestron aŭ reĝon – kaj
por tion fari, li ne bezonus pasigi tridek jarojn
de sia vivo. Sed, lia antaŭvidivo, profunda
pensmaniero kaj homamo evitigis lin de tio kion siavice povus fari, kaj fakte faris, ĉiu
vulgara poeto de la tempo. Lin allogis pli
vastaj sed pli foraj horizontoj. Ferdoŭsio –
kiel ĉiu alia kreanto – pripensis tion, kio fakte
ne ekzistis, tion, kion nur la penso kaj imago
povus alproksimiĝi, ĉar laŭ principo bele
esprimita de Moŭlana (Rumi):
Penso via iras ien, poste tiras vin al tie,
Penson devancu, kaj sorteske, antaŭiĝu
antaŭiĝu!
Laŭ iu klasifikado, popolamaso pensas pri
tio, kion ili aŭdas, elito pri tio, kion ili vidas,
kaj geniuloj pri tio, kion ili nek aŭdis nek
vidis – nome pri tio, kio ne ekzistas en la
ekstera mondo, kaj ili mem planas ekestigi
ĝin.
Se ankaŭ Zamenhof nur pensus pri sia
ĉiutaga materia vivo – precipe en la mizera
etoso de la 19-a jarcento, kaj kun sia relative
granda familio – li neniam kaj neniel ekpensus
okupigi sin pri lingvo, kiu eĉ ne ekzistis! Li
tre facile povus utiligi sian genion kaj tempon
por enspezado, kaj tiele estigi pli bonan staton
materialan por si kaj sia familio, sed lia forta
kaj foren-rigarda vidkapablo, lia kre-soifa
sinteno, kaj liaj amo kaj angoro pri la homaro
– kio siavice eĉ kaŭzis al li ŝanĝi sian fakon
kaj laboron - eĉ momente ne lasis lin perdi
sian klarvidon kaj komprenivon cele al la
prosperigo de la homa socio mondskale.
Malgraŭ la malfacilaj cirkonstancoj de la
tiama cara Rusio, li neniel lasis sin trafiĝi per
la ĉiutageco kaj sintruda tempo-mortigo, kio
superregis la socion.
Li ankoraŭ restis fervore fidela al siaj tiom
futuremaj ideoj kaj idealoj progresemaj. Kiel
ni Esperantistoj, multfoje kaj plurrilate
elsentis, kion Zamenhof iniciatis jam pli ol
cent jarojn antaŭe, kaj kion li tiel bone
maturigis tiam tre detale varkante pli ol 50
librojn, eĉ nuntempe, en la 3-a jarmilo
kristana, kaj en la erao de komunikado kaj
interreto, ankoraŭ ŝajnas ne-ebla, noveca kaj

antaŭtempa al mutaj el niaj samtempanoj!
Nuntempaj Esperantistoj: Sindonemaj
Adeptoj de Zamenhof
Ankaŭ en la nuna tempo ĉiuj Esperantistoj,
kiuj sekvante sian majstron Zamenhof, kaj
malgraŭ ĉiaj ĉiutagaj problemoj de la vivo kaj
socio, ankoraŭ pensas pri Esparanto kaj
lernemas ĝin disvastigonte la lingvon kaj ties
transcendan ideon – kaj tial eĉ celiĝas por
mokadoj de la dronintoj en la abismon de
ĉiutagaĵoj sociaj – fakte ĝuas pli vastan
vidterenon kaj perspektivon relative al la aliaj:
Esperantistoj preferas kaj jam elektis engaĝiĝi
aktive en la plibonigado de la mondaj
cirkonstancoj, al la pasiva akceptado de la
estantaj kondiĉoj misaj.
Eble estas pro tio, ke laŭ la esploro
plenumita en Germanio, la meza vivo-daŭro
de la Esperantistoj estas pli longa ol aliaj
membroj de la socio. Sendube ĝui ĝustan kaj
pozitivan ideon kaj idealon kaj ĉiam klopodi
por atingi tion, plibeligas la vivon de
Esperantistoj, kaj donas al ili pli da movaj
motivoj por la vivado. Same kiel pensstagnado kaj ripetado de malnovaj kliŝoj
malĝustaj povas malfortigi la homan spiriton
kaj korpon, ankaŭ havado kaj ĝuado de alta
kaj valora celo – kiu se atingita, povos tre
pozitive kaj konstrue ŝanĝi bonen ĉiujn
rilatojn kaj ordojn regantaj nun super la homa
mondo – kapablas donaci al la homo esperon
kaj sopiron bonefikante sur la menso kaj
korpo de la homo, plifortigante lin.
Kiam anglalingvano, kiu nur per instruado
de sia patrina lingvo, povas tre komforte akiri
multon materiale, tamen preferas instrui
Esperanton – kaj multam senpage - aŭ kiam
franco anstataŭ verki en sia nacia lingvo,
okupigas sin por verki en Esperanto – por
malpli multa legantaro momente – certe oni
povas juĝi ke ili jam senigis sin de la ĉiutagaj
kaj frue-atingeblaj plezuroj furoraj en la socio,
kaj alkudris sian rigardon al pli foraj kaj pli
malfruaj celoj kaj atingaĵoj – sed samtempe
pli noblaj kaj pli humanaj.
Ne Bonvenigo Flanke de la Ŝtatoj de la
Tempo
Samkiel la regantoj de la tempo (precipe
sultano Mahmud Gazneida) vole-nevole ne
konstatis la grandecon de la ĉefverko de
Ferdoŭsio kaj ne aprezis ĝin kaj ĝian genian
verkinton tiel inde, kiel endus, ankaŭ la ŝtatoj
de la Zamenhofa tempo (fine de la 19-a kaj
komence de la 20-a jarcentoj), ne komprenis
la altvaloron de lia kuraĝa kaj revolucia
N-ro: 9
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iniciato, kaj ne bonvenigis Esperanton kaj
ĝian kreinton, tiel, kiel ili meritus. Sed, faliĉe
en ambaŭ kazoj, la popoloj mem, tre inde,
ĝuste, kaj juste bonvenigis tiujn ĉi du
geniulojn kaj ties atingaĵojn, kaj tiele fakte
Ŝahnameo kaj Esperanto konserviĝis kaj
disvastiĝis nur pere de popoloj, kaj ilia
populareco plialtiĝis jaron post jaro. Rilate al
Ŝahnameo, recitadoj de ĝiaj versoj kaj
historioj de sino al sino, kaj transskriboj
sennombraj; kaj pri Esperanto, verkado kaj
eldonado de ties lernolibroj, vortaroj,
periodaĵoj kaj aliaj eldonaĵoj, kaj fondado de
diverslandaj asocioj kaj kursoj pere de
popoloj, estas tre konvinkaj pruvoj fortaj ĉirilate.
En hodiaŭa mondo de ĉiam pli-progresanta
socio civila, kaj sekve de tio, plifortiĝo de la
popola povo kaj prefero por antaŭenigado de
ideoj, nun ankaŭ Esperanto pli vaste kaj pli
grandskale temiĝas kaj subteniĝas pere de
popoloj terglobe, kaj rezulte fakte jam aperis
novaj esperoj en la koroj de la mondaj
popolanoj por la fina kaj pli frua sukceso de
Esperanto.
Disvolviĝanta Sukceso de Ferdoŭsio kaj
Zamenhof

Mi deziras versi pri homo,
ĉie en persujo brilas kies nomo,
Kiu uzis el la viv’ tridekjaron
verkante la plej valoran versaron.
Kiu per kreo de herooj fortaj,
kvankam ili ŝajnis nur vortaj,
kaŭzis revenon de l’ memfido
forfluginta de ĉiu irana ido.
Kiu per rakonto de nia prahistorio,
miksante tion kun iom da fantazio,
kaŭzis vivadon de l’ persa civilizacio
apud l’ akceptita islama religio.

La alta nombro de diversaj presoj kaj eldonoj
de Ŝahnameo en multaj lingvoj de la mondo,
atestas pri disvolviĝanta sukceso de
Ferdoŭsio. La granda nombro de persaj
parolantoj ĉu en Irano ĉu en aliaj regionoj de
la mondo, kaj sennombraj poetoj kaj verkistoj
de la persa, kiuj jam ĝuis laŭdon de la mondo,
certe kontentigus Ferdoŭsion pri sia 30-jara
penado!
Ankaŭ diversspecaj kongresoj kaj
kunvenoj pri Ferdoŭsio kaj lia ĉefverko,
flanke de naciaj kaj internaciaj institucioj kaj
organizoj – i.a. Unesko – elmontras la
pravecon kaj mondiĝon de la ideo kaj laboro
de Ferdoŭsio.
Ankaŭ pri Zamenhof kaj lia nepereema
elpensaĵo, la Internacia Lingvo, presado,
eldonado de multnombraj libroj kaj periodaĵoj
tra la tuta mondo, kaj okazigo de miloj da
seminarioj, paroladoj kaj kongresoj naciaj,
regionaj kaj internaciaj – kaj nomado de jaro
flanke de Unesko honore al doktoro
Zamenhof, kaj aprobo de du rezolucioj favore
al Esperanto dank’ al ĝiaj jamaj atingaĵoj por
la homaro – bone montras pri mondskala
sukceso kaj akcepto de la elpensaĵo kaj
iniciato de doktoro Zamenhof. 

Ferdoŭsio,

la majstro de
l’ persa poezi’

Kiu la persan lingvon savis
el suba rango kion ĝi havis.
Kiu per Rostam kaj Sohrab
distingis la person de l’ arab’.
Mi diras pri Abol-gasem Ferdoŭsi,
la majstro de l’ persa poezi’,
Homero de Irano, honoro de
N-ro: 9 Aǔtuno 2004

Kejhan Sajjadpur
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Rigardeto al la vivo kaj regmaniero de

Kuroŝo

la granda Suvereno justa
Gasem Aĥteh
Kuroŝo (Siruso aŭ Cyrus) la granda (ĉ.550529 a.K.) nomiĝis per grekoj la estro kaj la
leĝfaranto, per irananoj, la patro kaj judoj lin
nomis Mesio (la savanto). Ĉi tio, troiga ne
estas, ĉar efektive kaj vere li indas al tiaj
rangoj, se oni observus tion kompare kun
tuthoma historio kaj ties brilantaj vizaĝoj.
Ĝuste tial Gzenofono (Xenophon ĉ. 430-354
a.K.) kredas lin kiel modelon por grekoj.
Multaj homoj ĉu pratempe ĉu nuntempe, ĉu
amikoj ĉu malamikoj konfesis pri lia politika
bonkonduto, liaj mirige interesaj pensoj en
regado , kaj liaj aplikitaj principoj en
administrado, pri lia modereco kun la popolo,
gentoj kaj diversaj nacioj. En la erao antikva,
Herodoto, Gzenofono,Tosidido, Plutarko,
Plato, Aŝilo, kaj en erao nuna okcidentaj
historiistoj kiel Harold Lahabo, Napoleono,
Hegelo, Vil Durant, nobeluloj judaj kiel
Amaja, Aŝaja, Danielo, islamaj historiistoj
kiel Tabari, Masudi, Biruni, Hamzeh
Esfahani, kaj multaj aliaj, ĉiuj pri la moralo
kaj altaj idealoj de Kuroŝo Haĥamaneŝa
(Aĥemenida), specife pri la feliĉo, bonvolo
kaj komforto rilate al popolo havas favoran
opinion. Se ni enkondukus lin inter emiroj,
reĝoj, ĉefkomandantoj, li estas unu escepto
reĝistrita en la homa historio. Alivorte neniu
alia reganto estas povinta lasi nomon tiom
indan kiel la lian.
La politika konduto kun judoj babelaj aŭ
venkitaj reĝoj kiel Astijak la reĝo de Mado,
laŭdire lia avo, aŭ Krozuso reĝo de Lidio,
liberigo de la primitivaj gentoj en la vesto de
la Zolgarnejn (Dujarcentulo) estas aferoj
citeblaj kaj admirindaj en la historio, kio
malofte estas okazinta ĉe aliaj komandantoj.
Laŭ la opinioj de ĉiuj teoriistoj la
regproblemoj kaj ĉiuj temoj rilatantaj al
sekureco, bonfarto kaj homa ekzisto plene
atestas al unu homo altranga speguliĝinta en la

vizaĝo de tiu ĉi persa komandanto. Geniulo,
kiu dum sia tuta vivo sekvis celon superan kaj
sanktan. Li amanto de homeco, saĝo kaj
filozofio estis persono decidema kaj honesta.
Li povis alproksimigi kaj fascini al si la
korojn de la homoj, tiel ke ĉiuj deziris havi
reganton kiel lin.
Kuroŝo kutime diris: “La reĝa konduto
devas esti kiel mastro antaŭ sia servutulo”.
Naskiĝo kaj deveno de Kuroŝo
Li patrin-flanke, de madoj, kaj patre, de persoj
devenas. La nomo de lia patrino estis
Mandana kaj la patro nomiĝis Kambuĝije la
dua, la filo de Kuroŝo la unua, kiu mem estis
la filo de Ĉiŝpeŝo kaj ĉi tiu reĝo estis la filo de
Haĥamaneŝo, la dinastikapo de arjaj persoj,
kies trupoj apud partoj kaj madoj venis kaj
loĝis en sudokcidenton de persujo. La arto de
Kuroŝo la granda estis tio, ke li faris la persojn
potencaj, famaj kaj grandiozaj kaj disvastigis
ilian teritorion en la tutan Persujon kaj Azion.
La patrino de Kuroŝo, Mandana estis la
filino de Aĵdehako la reĝo de mada gento. Tiu
gento ariaj nevoj de persoj kiuj elektis
nordokcidentan regionon de Persujo kiel sian
regadejon kaj fondis la unuan registaron kaj
fundamentojn de politika potenco en Persujo,
tamen li tre rapide venkiĝis pro sagaco,
politik-militista genio kaj pensmaniero de sia
nepo (559 a.K.).
Laŭdire de Herodoto kaj Gzenofono kiel la
plej proksima fonto al Kuroŝa erao kaj
dokumentoj historiaj, li havis naskiĝon
mistikan kaj infanaĝe post-vivis atencon, t.e.
ke, kelk-tempe antaŭ la naskiĝo Aĵdehako
alvokis sian filinon el Ŝuŝo al Hegmataneo,
ĉar li dum du noktoj sinsekve sonĝis, ke el
ventro de sia filino jam kreskis vito, kiu
sternis tiom da branĉoj kaj folioj tra la tuta
Azio kaj ankoraŭfoje li sonĝis, ke el ŝia
N-ro: 9
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abdomeno fluis muĝanta rivereto, kiu inundis
lian tutan teritorion kaj azian kontinenton. Laŭ
la interpretistoj de la kortego de Mado tio
signis, ke li baldaŭ estos venkita pere de sia
nepo, kiu ne nur landon de Mado sed ankaŭ la
tut-okcidenton kaj orienton de Persujo
subregigos . Aĵdehako embarasite ordonis al
sia ministro Harpakuso adekvate mortigi la
ĵusnaskitan Kuroŝon, sed Harpakuso venĝema
en la koro pro sia maljuste mortigita frato far

La ŝtato, kiu en ĉiuj kampoj, politika, socia,
ekonomia kaj militista estis elstara en la
hist orio kaj ĉi t iun pro gresint an kaj
senmankan registaran organizaĵon Kuroŝo
fondamentis kaj postlasis ĝin kiel heredaĵon
altprezan, kiu ĉirkaŭ 250 jarojn (599-330 a.K.)
estis brilanta gemo inter homaj registaroj.
Epigrafo starigita en la Kuroŝa maŭzoleo en
Pasargado eldirita lia-lange estas jen:
“Ho pasanto, kiu ajn vi estus, el kie ajn vi
venus, mi konscias, ke fine vi preterpasos ĉi
lokon. Ĉi tiu estas mi, Kuroŝo, la granda reĝo,
la reĝo de kvar anguloj de la mondo, la reĝo
de landoj, ne enviu al et-tero min
ĉirkaŭprenita, lasu min kaj pasu.”
Tiu ĉi eldiraĵo evidentigas al ni la plian
valoron de lia agado, ke li vere ne estis
allogita al la mondo kaj ties regado. Ĉe
Kuroŝo bontrakti servutulojn, justeco kaj
egaleco inter ili sen-konsidere de iliaj gentoj
kaj rasoj havis plian valoron ol ilin regadi. Ĉi
tiu karaktero apud liaj aliaj ecoj distinigigas
lin disde la aliaj regantoj. Tiel politika,
militista manieroj kaj moralo elstara nur
apart enas al Dujarcrntulo, kiu laŭ la
konfirmitaj dokumentoj alkonformiĝas al
karaktero kaj agaro de la reĝo aĥemena.
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Aĵdehako, ne nur ne mortigis Kuroŝon, sed
kreskigis Kuroŝon kaj li edukiĝis (589 a.K.)
kaj 30 jarojn poste (559 a.K.) kiam la juna
regnestro atakis al Mado, Harpakuso havis la
plej gravan rolon en lia venko, do, Kuroŝo eĉ
infanaĝe kun sia patrino travivis inter la
Madoj sub regado de sia avo, la ĉefa
malamiko, sed la sorto postulis lin vivi kaj esti
la origino de grandaj evoluoj en la homa
historio kaj plenumi gravajn agadojn.
Efektive oni povas konsideri la reĝan
ŝtaton de Aĥemenidoj, la plej bonordaranĝitan kaj sia-tipe la plej progresintan
regad-organizon en la mondo, kiu ŝuldas tion
al tag-nokta penado de granda geniulo persa.
N-ro: 9 Aǔtuno 2004

La Dujarcentulo
Laŭ la esploradoj historiaj, pruvoj kaj atestoj,
tiuj de epigrafoj kaj malnovaj dokumentoj,
n e n i u k r o m Ku r o ŝ o p o vu s e s t i la
Dujarcentulo.
Iuj el la okcidentaj historiistoj jam
kolopodis atribui ĉi tiun specifan econ al
Aleksandro la macedona, tamen neniu el la
apartaĵoj subaj konformas al liaj vivo kaj
agaro, ĉar la vorto hebrea Dujarcentulo
“posedanto de du jarcenta vivo” estas aplikita
pri Kuroŝo kaj ankaŭ en sankta Korano en
benita surao Kahf, la versoj 80-101 diskutas
pri Dujarcentulo. Surbaze de komentarioj de
grandaj entrepretistoj, tiuj ĉi apartaĵoj
konformas al karakteroj de Kuroŝo, ĉar la Dio
d o n is ja m a l li la p o t e nc o n k a j
progresrimedojn, por ke li starigu justecon sur
la teron kaj savu la homon subpremitan.
Dujarcentulo por plenumi sian mision dian
havis militvojaĝojn al okcidento, oriento, al
loko sun-leviĝanta kaj -subiranta, al altoj de
Kaŭkazo kaj sudo, eĉ ĝis Jemeno kaj Heĝazkamparo.
Kiam li laŭ peto de Saspirs-gentoj rapidis
al Heĝaz-bordoj, li konstruis digon el fero kaj
metalo, kiel obstaklon inter ili kaj sovaĝaj
gentoj Jaĝuĝo kaj Maĝuĝo. Krome li konstruis
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Kor-riveron kaj urbon je sia
nomo en tiu regiono. Ankaŭ du
flugiloj kaj du kornoj aldonitaj
al statuo de Kuroŝo estas farita
laŭ lia ordono en Pasargado
(550-529 a.K.), kio estis
me nc iit a kiel unu el la
simboloj de la Dujarcentulo .
Entute ĉiuj liaj milit-celoj estas
por efektivigi mision Dian. Se
ni konsiderus lin en sanktantikvaj tekstoj religiaj kiel la
Biblio kaj Korano, li estus
komisiito Dia. Ĉie Dio estas
kun li kaj helpas lin kaj multaj
dokumentoj konfirmas tion,
kiuj ne citeblas ĉi tie.
Militoj de Kuroŝo
La eco distinga en militoj de la persa
ko mandant o dis-de la aliaj hist oriaj
komandantoj estas tio, ke li nur militis por
liberigi la gentojn subpremitajn el regantoj
dispotaj, disvastigi la egalecon kaj regigi
individuojn respondecajn, kiuj almenaŭ iome
juste kondutas kun siaj subuloj. Ĉi-aspekte
Kuroŝo ricevis jam la titolon misiito Dia kaj
glavon elingigis celante por bono kaj homa
savo.
Kuroŝo en siaj militoj unue militis kun
madoj, kontraŭ sia avo Astijak (559 a.K.),
kiam li aĝis 30 jarojn kaj en Ŝuŝo la juna reĝo
anstataŭ sia patro Kambuĝije la unua heredis
la tronon. Li tuj translokigis la ĉefurbon al
Pasargado, kampo plenverda. Sekve mesaĝon
gravan li ricevis el Hagmetaneo, kiun
Harpakuso la ministro de Astijak donis al
Kuroŝo . La teksto jenis:
“Tuj pretiĝu ataki al Mad-regiono.”
Kiam li alvenis al limoj de Mad-lando,
Harpakuso kun Mad-trupoj grandnumbraj
aliĝis al li kaj Kuroŝo post eta milito, venkis
kaj estimoplene kunportis sian avon al
Pasargado. Poste la Dujarcentulo atentis al
okcidento de Persujo. Tie li unue renkontis
Lidion. Krozuso la reĝo de Lidio multjare
aliancano kun Nebopelsad (Nebonid, Babela
reĝo) kaj Astijako la mada reĝo kontraŭis
Persujon, sed vidinte la malvenkon de madoj,
Krozuso timegis kaj eĉ anticipis ataki al
Persujo, sed la genio kaj sperto de Kuroŝo la
granda, neniam lin kaptigis surprize. Aliflanke
Sardiso la ĉef-urbo de Lidio, kiu fabelan
famon havis pro ornamaĵoj kaj por Kuroŝo
estis kiel pordego al okcidentaj landoj, krome
Kuroŝo volis puni Krozuson pro lia kruela
traktado al popolo lidia.

Fine de aŭtuno 546 a.K., li atakis al Lidio.
Kvankam li ne sukcesis en tiu atako, sed
baldaŭ pro sia armea kaj strategia sperto reiris
kaj en neĝa vintro malvarma sieĝis Sardon. La
sieĝo ne longe daŭris, ankaŭ Krozuso
malesperiĝis de helpa trupo babela. En dua
milit o Ku r o ŝo ko nker is S ar do n k aj
kapitulaciigis Krozuson, sed la bonkonduto de
ĉi tiu granda suvereno ne nur ne viktimigis lin,
sed ankaŭ enmetis lin inter siaj konsilantoj. La
regimento meharista multe helpis lin en tiu ĉi
venko. Li baldaŭ venkis aliajn Satrapojn
(guberniestrojn) okcidentan kaj grekan kaj
malgrand-Azian, int er ili Kapadukieh,
Antakije, Armanije, Fenigieje, Palestino,
kaj…. ĝis 540 a.K. la tuto de ĉi tiu regiono
venis sub teritoriojn de Aĥemena dinastio kaj
ties granda komandanto.
Kuroŝo en Babelo
Nun venis la tempo por realiĝo de la
antaŭdiroj de profetoj kaj judaj granduloj.
Nebonid sekve de unu atako al Jerusalemo
kaptis milojn da judoj kaj alportis ilin al
Babelo kaj ili estis vivantaj en la plej malbona
ebla situacio. Aliflanke Babelo estis urbo, kiu
estis unika en populareco kaj graveco. Ĉi tiu
urbo estis la bofilino de la mondo kaj koro de
persa imperio kaj ties fuorto fortika estis
farinta ĝin urbo ne venkebla. La militista
genio de Kuroŝo en la venko de tiu urbo estis
en tio, ke li ordonis al soldatoj devojigi la
akvon de Forat-rivero kaj elfosante kanalojn
sub la granda fuorto, dum unu nokto kiam
babelanoj estis okupitaj en plezuro kaj
diboĉado. Kvankam ili en pasintaj tagoj estis
mokintaj la kanalfosadon far persoj li kaptis la
urbon. Estis en jaro 539 a.K., kiam tiu okazaĵo
granda realiĝis. En Babela konkero tio, kio
elvekis la miron kaj surprizon de la pratempa
N-ro: 9
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kaj hodiaŭa mondoj, estas la bonkonduto de
Kuroŝo kontraŭ la venkitoj. La libro Biblio
estas finita kun la nomo de Kuroŝo (Parto “
tagaj historioj”). La dua parto de la libro
Azra, ankaŭ komenciĝas per nomo de
Kuroŝo. Efektive la brilanta agaro de Kuroŝo
kulminas en Babela konkero, t.e., ke faras lin
kiel persono supernacia, monda kaj mesio
Dia (liberecdona kaj liberiganto) kaj pensulo
pri justeco kaj libereco. Tia libereco, sur kies
bazo plenumiĝis kaj garantiiĝis la ritoj,
kredoj kaj relegiaj pilgrimoj de ĉiu gento.
Kuroŝo en oriento
Dum ses jaroj de 539 ĝis 546 a.K. post la
konkero de Lidio ĝis la venko de Babelo
Kuroŝo antaŭeniris en orientajn landojn.
Saviganto t.e. (la Dujarcentulo) devus
plenumi sian mision profetan. Rezulte dum
ses ĝis ok jaroj li okupiĝis en fortigado kaj
stabiligado de orientaj limoj de Persujo kaj
disvastigis ilin, kaj nordon pasigis ĝis
Sejhuno kaj Gejhuno (Amudarja kaj Sirdarja)
riveroj kaj konstruis Kuroŝo urbon sur bordo
de Sejhunrivero kaj en oriento ĝis Hindujo
kaj Sendrivero li antŭeniris kaj aldonis la
regionojn de Ĥorsano, Sogdo, Ĥarazmo,
Parto, Harato (Hariveh), Baĥtarish kaj… al la
persa t erit orio. Kaj post tiuj bataloj
nelaciigebla revenis al sia ĉefurbo en
Pasargado.
La finlaboro de Kuroŝo
La sekaoj en la nord-orient-parto de Persujo
estis kuraĝintaj tiom, ke ili ade invadis al
limoj de Persujo. Kuroŝo en la lastaj jaroj de
sia vivo eventoplena por venki kaj puni ilin
aliris al nordoriento de Persujo kaj tiu ĉi estis
lia lasta atako, kiu eble okazis en 529 a.K.,
ĉar ĝuste en tiu jaro Kuroŝo forpasis.
Tomirisa, la sokaa reĝino estis dirinta al
Kuroŝo, ke estus pli bone por li ellasi sokaan
regionon kaj reiri al sia lando, sed Kuroŝo ne
estis homo senatenta pri la sekureco,
sendependeco kaj totaleco de Persujo. Cetere
krom puni sokaojn, li sentis humiliĝon forlasi
la arenon de la milito kaj pli grave li devus
respondi al impertinenta reĝino sokaa, kiu
estis dirinta al li ke ŝi trinkos lian sangon
venĝe de sia filo mortinta en ĉi batalo. En ĉi
tiu batalo celanta stabiligon de orientaj limoj
de Persujo kaj doni finon je ribeloj (intrigo de
sokaoj), Kuroŝo malgraŭ la sukceso alprenis
vundon. Historiistoj antikvaj jam diris, ke
ĵetlanco eniris en lian femuron kaj unu persa
soldato vidinte la scenon tuj donis sian
ĉevalon al sia komandanto; kvankam la
N-ro: 9 Aǔtuno 2004

konkeranto sukcesa frue translokiĝis al
Pasargado tamen pro vundo post tri tagoj
forpasis kaj la militlaboron irana armeo mem
kompletigis sola. La grava afero estas tio, ke,
li la vivon fordonis por estabiligado de
politika situacio kaj aŭtoritato de Persujo.
Konsilo de Kuroŝo
Lia forpaso kiel ajn ĉu en sokaa milit-areno
laŭ Herodoto, aŭ sur lito laŭ Gzenofono, li en
la lastaj tagoj de sia vivo estis kuŝanta en la
lito kaj ordonis al sia edzino Kasandane kaj
siaj gefiloj Kebuĝi (Kambuĝije), Bardia kaj
Atosa kaj ĉiuj amikoj liaj kunvenu ĉe lin.
Servisto demandis lin ĉu li volus bani aŭ
tagmanĝi?
Kuroŝo diris, ke li emas ripozi kaj trinkis
unu glason da akvo tutplezure kaj poste
komencis sian lastan parolon:
“Gefiloj miaj, amikoj miaj! Nun mi estas
alproksimiĝanta al la fino de la vivo kaj tion
mi jam perceptas per signoj evidentaj. Por
helpi aliajn mi pasigis la vivon, ne por la
suvereneco super ili. Kiam mi mortos, ne
kovru mian korpon per oro kaj arĝento kaj

kiom eble plej rapide redonu ĝin al la tero,
kio ĉiujn bonajn, purajn verdaĵojn kreskigas
en si. Mi ĉiam estis sukcesa reĝo kaj
Ormozdo kaj aliaj Dioj ĉiujn bonaĵon
donacis al mi. Pro tio mi adoris ilin kaj oferis
por ili kaj rekonstruis la preĝejojn de la
gentoj kaj al ili mi donis relegian liberecon.
Je la nomo de Dio kaj niaj prauloj forpasintaj
se vi volas puni vian malamikon, bonfaru al
viaj amikoj.
Mi, al vi gefiloj miaj, de infanaĝo instruis, ke
ĉiam estu respekte hontemaj antaŭ la
maljunuloj kaj mia deziro estas tio, ke tiel vi
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kondutu, por ke
“Nun, kiam
malpliaĝuloj
per helpo de
reciproke estu
Mazdao la reĝan
hontemaj al vi.
kronon de
Gefiloj miaj, mi
Persujo, Babelo
egale vin amas,
kaj landoj
sed mia pli aĝa
ĉirkaŭaj mi jam
filo Kebuĝi, post
surmetis, mi
m i d i re k t o s l a
proklamas, ke ĝis
landon. Ho
kiam m i estus
Bardia! Vi ĉiam
vivanta kaj
devas obei vian
Mazdao la
fraton kaj Ho vi
reĝecon favoros
Kebuĝi! Ne
min, mi estimos
supozu, ke la reĝa
la relegiojn kaj
bastono ora
ritojn de nacioj
gardos vian
kies reĝo mi
kronon kaj tronon
e s t a s, n ek m i
sed amikoj
permesos al
sinceraj al la reĝo
regantoj kaj miaj
estas pli certaj
subuloj subtaksi
bastonoj. Se iu el
i l i n. Al neniu
vi ĉiuj volas vidi
nacio, gento kaj
La
maŭzoleo
de
Kuroŝo
en
Pasargad
proksime
al
Ŝirazo
mian vizaĝon
lando mi altrudos
ankoraŭ vivan,
mian regadon kaj
alproksimiĝu kaj kiam mi kovros mian
ĉiu nacio estas libera nomi min sia reĝo kaj
vizaĝon, neniun mi volas rigardi al mia
por regi super ili mi ne ekmilitos.
vizaĝo. Estu unueca, se vi ne estus tia,
Ĝis kiam mi estus vivanta kaj Mazdao
malbenita estu vi.
favorus al mi la reĝecon, al neniu mi
El ĉiuj persoj kaj unuiĝintoj postulu ĉeesti
permesos maljuste trakti alian. Se iu estus
en mia maŭzoleo kaj min gratulu, ke plu de
subpremata, mi forprenos lian rajton el la
nenia malbono mi suferas.” (Kuroŝo-letero)
premanto kaj redonos ĝin al subpremito kaj
Kaj tiel estis, ke reĝo justa post jaroj ne
punos la preminton.
laciigebla pri disvastigo, fortigo, stabiligo de
Mi ne permesos ke movebla aŭ nemovebla
limoj de persa situacio subtervualigis la
posedaĵo de iu persono estu kaptita senpage
vizaĝon kaj en manpleno da tero kvietiĝis, sed
kaj perforte aŭ alimaniere malgraŭ la volo
donacis al homo la tipon de regado libereca,
de la posedanto.
pensojn superaj, modernaj kaj mondskalaj.
Mi ne permesos onin servutigi kaj laborigi
iun senpage.
Mi hodiaŭ anoncas ke ĉiu estas libera
La ĉarto de la libereco:
Post la Babela milito (la ĉefvenko de
adori sian deziratan religion kaj vivi en ĉiu
Kuroŝo) vortoj belaj desegniĝis sur steleo
loko kaj lando, kiu plaĉas al ili.
argila. La granda konkeranto persa nun jam
Mi anoncas, ke ĉiu estas respondeca pri
deklaracion puplikigis kies ĉefa akso estas
siaj agoj. Neniu devus esti punita pro peko
justeco, libereco, egaleco en voĉdonado,
de alia aŭ de siaj parencoj. Se unu el la
pensoj, opinioj, tradicioj kaj kredoj religiaj,
familianoj faros pekon, nur li devus esti
rajto kaj limo de la individuoj en unu kunveno
punita, ne aliaj.
politika, en kiu ĉiuj konceptoj menciitaj estas
Mi ne permesos, ke la viroj la virinojn
priskribitaj kaj ĉiu homo devas plenumi ĝin.
vendu kiel servutulojn kaj sklavinojn kaj la
Ne diferecas la reganoj esti en kia prestiĝo kaj
regantoj kaj suverenoj miaj ankaŭ devas
rango socia. La ĉefa afero estas, ke ĉiuj
malhelpi tion.
devontigas sin havi estimon reciprokan kaj
De Ahura Mazdao mi petas fari min
observi iome da rajtoj antaŭ unu la alia cele al
sukcesa en agoj miaj.” 
bonvivado kaj konduki la politikan socion al
Fonto:
pozicioj superaj kaj elstaraj.
Ŝargh(Oriento)tagĵurnalo, Tehrano, n-ro:244,
Efektive la grava kaj brilanta parto de la
19an de Julio 2004.
agaro kaj politika konduto de Kuroŝo estas lia
ĉarto:
F-ino M. Fahmi tradukis
N-ro: 9
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Enkonduke pri

Irano
La naskiĝoloko de unu el la mondaj
grandaj imperioj, Irano, estas la lulilo de
kulturo kaj civilizacio. Irano estas lando
benata kun abundo da naturaj belecoj, dotitaj
per riĉaj rimedoj; vasta lando vualita en
mistero, mistiko, enamiĝo kaj religio.
Irano, kiel unu el la plej superaj civilizacioj
en la mondo dum antikvaj tempoj, inspiris
multajn grandajn vojaĝantojn de la okcidento.
Kun imperia historio de pli ol 2500 jaroj,
Irano estas rigardita kiel mistero al la cetera
mondo dum longaj jarcentoj. Por multaj estas
ankoraŭ viv-tempa revo viziti Iranon kaj paŝi
en la lando kun unika historio kaj kulturo.
Irano estas nekredeble rekompencanta
celloko: ĝi havas antikvajn ruinojn belajn, la
ĉarmo de la interesega Persepolo kaj grandaj
palacoj de la pasinteco rivelas sensuspektan
belecon kiu ĝuigas turistojn por vivdaŭro kaj
rememorigas al ili la allogon kaj buntecon de
lando, kiu estas en la proceso de moderniĝo
kune kun grandaj moskeoj, ravegaj ĝardenoj
kaj tiel belaj dezertoj kaj montaraj pejzaĝoj.
Irano estas lando de akra kontrasto, alterne
montara kaj dezerta: super-grandaj terpecoj
tute senhoma kaj sterila, kaj aliloke kaj
nemalproksime intense fekunda. De ĝiaj
densaj, verdaj arbaroj kaj neĝ-kovritaj montpintoj de la nordaj partoj, ĝis ĝiaj vastaj,
varmaj, sablaj
dezertoj de la sudo kie
oni trovas ĝemeskajn miraĝojn en la brula
varmo, ĉio kaj ĉio, estigas belan pentraĵon
kun ravega rafinaĵo.
Irana geografia pozicio faris ĝin la ponto
por komunikado tera inter For-Orienta Azio
kaj la landoj de la Mediteraneo kaj Eŭropo. Eĉ
historie ĝi estis rol-ludanta kiel luman ligon
inter antikva kaj moderna civilizacio.
La pratempa pasinteco de Irano estas multe
pli malnova ol la plej frua Irana dinastio, t.e.
la Aĥemenidoj (550-330 a.K.). Ekzistas
pruvaĵoj por homa loĝado en Irano
antaŭlonge de la naŭa jarmilo a.K. Dum la tria
kaj dua jarmiloj a.K., okcidenta Irano estis
regata per la elamaj dinastioj (2850-705 a.K.)
pere de la grandaj ĉefurboj de Ŝuŝo (Suzo) kaj
N-ro: 9 Aǔtuno 2004

Hamzeh Ŝafii

Anŝano.
Estis Kuroŝo (Siruso aŭ Cyrus) la granda
(r. 550-529 a. K.) la fondinto de la Aĥemenida
reĝa dinastio kiu alportis la tutan Iranon sub
ununuran regadon por la unua fojo. Tiel li
fariĝis la ŝaho de la ŝahoj (en la persa
ŝahanŝah, t.e. ŝah-ŝaho) de la vasta imperio
persa. Sekvantaj la Aĥemenidojn, la Partoj kaj
Sasanidoj regis la Iranan altebenaĵon ĝis la
konkeriĝo per araboj alportanta Islamon en la
sepa jarcento p.K..

Persepolo - Ŝiraz

Ondoj da invadantoj tra la longa historio
de la tuta lando - la grekoj akompanantaj
Aleksandron, arabaj armeoj, turkaj triboj, kiuj
trabatalis sian vojon okcident-direkte de la
Centra Azio, kaj fine la Mongoloj, ĉiuj
postlasis sian impreson ĉe la popolo de
Persujo.
Irana historio restis videbla en la multaj
ekscitaj arkeologiaj regionoj de la lando, ĝiaj
antikvaj kaj historiaj monumentoj, kaj ĝiaj
gloraj urboj, kiuj posedas parton de la plej
imponaj ekzemploj de irana kaj islama arto
kaj arkitekturo de la mondo.
Diversaj kulturoj kaj popoloj estas trovataj
irane, kaj estas konsiderinda kontrasto inter la
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kutimoj kaj vivmanieroj de la diversaj
regionoj.
Kun longa kaj varia historio, Irano
havas riĉan kulturan heredaĵon. Estas abundo
de historia, arkeologia kaj sanktaj lokoj de ega
intereso.
La vario en artismaj allogaĵoj kaj diversaj
manfaritaĵoj estas vastega. Krom ĝia fama
tapiŝo, miniaturo, kaligrafio kaj metalaj
manfaritaĵoj estas pli larĝa gamo de metiaj
produktoj. Estas multaj muzikaj formoj de
granda fajno, dum Irano povas fieri por
posedi plurajn de ĉefaj verkistoj kaj poetoj de
la universala historio.
Estas pli ol 20 urboj de grava turisma
intereso. La ĉefaj,
krom Tehrano
mem, povus esti enlistigita kiel Esfahano,
Ŝirazo, Maŝhado, Jazdo, Kermano,
Hamadano, Bandar-Abbaso, Kermanŝaho,
Tabrizo kaj Urumijjeo.
Estas ankaŭ tre diversaj distraĵoj kaj
sportoj kiel skiado en la nordo de la ĉefurbo
ĝis velado kaj akvo-skiado en la duon-tropikaj
maroj de la suda marbordo.
Irano
estas tre
bunta
lando
el
ĉiuj vidpunktoj, precipe
topografie
kaj
klimate. Ĝi estas granda lando kun vasteco
de pli ol 1,648,000 kvadrataj km en
Sudokcidenta Azio, preskaŭ tri fojojn pli vasta
ol Francio, pli granda ol la kompleto de
Belgio, Francio, Nederlando, Germanio,
Svislando kaj Britio.
Laŭ UNESKO, Irano estas inter la mondaj
10 plej historiaj kaj kulturaj allogaĵoj de la

mondo. Tamen irana porcio de la internacia
turisma merkato ne akordas kun ĉi tiu prestiĝa
rango. Turismo en Irano nun estas en ĝiaj
fruaj jaroj. Ne estas pli ol ses aŭ sep jaroj ke
la lando ekfaris ampleksan planon por akceli
ĝian turisman industrion. Antaŭ tiam, Irano
estis okupata pri senbrida milito, kiu preskaŭ

Nagŝe Ĝahan placo—Esfahan

faris vanaj ĉiujn provojn allogi turistojn. Sed
post la ĉesigo de militado Irano eniris eraon
de rekonstruo en ĉiuj flankoj, kaj stadie
turismo eniris la ekfloradon.
Estas pliiĝanta kreskado de la nombro da
turistoj, kiuj vizitas Iranon en la lastaj
jaroj; tendenco kiu ekĝuis gravan
turniĝon post la monde bonvenigita
iniciato de Irano "dialogo inter
civilizacioj" portretanta novan bildon
de Irano antaŭ la okulojn de la
mondo.
Ĉiam
pli
da
homoj
aktuale vojaĝas Iranon, la malnovan,
misteran Persujon.
Persujo, Irana eksa nomo ĝis 1935
devenas de la historia eminenteco de la
provinco nomata Fars aŭ Pars, je tempo
kiam la Grekoj kiuj eknomis ĝin Persis
provis konkeri la landon.
La nuna loĝantaro de Irano estas
ĉirkaŭ 70 milionoj; 70% de ili loĝas en
urboj.
La loĝantaro havas junan aspekton
kun 40% sub 14 jar-aĝo. Irano
estas lando
de
granda
religia
signifo. Irano estas Islama Respubliko
kaj la oficiala religio estas Islamo.
98 procentoj de la loĝantaro estas
islamanaj, plejparte Ŝijaistoj. 
N-ro: 9
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La pomo
Hamid Mosaddeg
Vi eke al mi ridis
Kaj neniel sciis
Kun kia timo
El ĝardeno de l’ najbar’
Mi forŝtelis la pomon
La ĝardenisto ekkuris
Sekvante min tre rapide
Li vidis pomon en via mano,
Kaj kolerege rigardis al mi
Ekfalis teren la mordita pom’
De via mano
Kaj vi iris, kaj ankoraŭ
Post pasado de multjaroj
Susurado de viaj paŝoj
Reade kaj etete
Min ĝenadas ĉe l’ oreloj
Kaj meditante mi dronintas en la penso:
“Vere kial malhavis pomon
La ĝardeneto de nia domo?”

ﺳﯿﺐ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺼﺪق
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪی
و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯽ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻬﺮه
از ﺑﺎﻏﭽﻪی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺳﯿﺐ را دزدﯾﺪم
ﺑﺎﻏﺒﺎن از ﭘﯽ ﻣﻦ ﺗﻨﺪ دوﯾﺪ
ﺳﯿﺐ را دﺳﺖ ﺗﻮ دﯾﺪ
ﻏﻀﺐآﻟﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد ﻧﮕﺎه
ﺳﯿﺐ دﻧﺪان زده از دﺳﺖ ﺗﻮ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﺎک
،و ﺗﻮ رﻓﺘﯽ و ﻫﻨﻮز
،ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ درﮔﻮش ﻣﻦ آرام
آرام
ﺧﺶ ﺧﺶ ﮔﺎم ﺗﻮ ﺗﮑﺮارﮐﻨﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ آزارم
،و ﻣﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﮐﻨﺎن ﻏﺮق اﯾﻦ ﭘﻨﺪارم
، ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ.ﺳﯿﺐ ﻧﺪاﺷﺖ

Tradukis: (s-ro) Saed Abbasi

Profeto aŭ forĝisto!
Iu iris ĉe reĝon kaj pretendis ke: “Mi estas Dia profeto kaj vi devas
kredi min”. La reĝo diris "Kio estas via miraklo?" Li respondis:"Ĉion kion
vi volas mi povas tuj fari". La reĝo metis seruron antaŭ li, kaj diris, do, se
via pretendo veras, malfermu la seruron senuze de iu ajn ŝlosilo. La viro
kolerante kriis: "Mi estas profeto ne forĝisto".
Ses monata homo kaj preĝo!
Tage iu kristano islamaniĝis. Oni diris al li: “Nun vi estas Kiel infano kiu ĵus
naskiĝis el sia patrino”. Post forpaso de ses monatoj ne farante religiajn taskojn
kiel preĝon, oni asertis kaj alvenigis lin ĉe la juĝisto. La juĝiston diris: “Kial vi
neglektas la taskojn?” Respondis la viro: “Kiam mi islamaniĝis oni diris al mi
“Ĵus vi naskiĝis”. De tiam ĝis nun, pasas nur ses monatoj, do nun vi mem juĝu,
de ses monata infano kiu atendas preĝon?”
Tradukis: N. E. Lumina
N-ro: 9 Aǔtuno 2004
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"La Florejo
Florejo"" de Sadio
Kaj daŭre burĝonas floroj en tiu ĉi ĝardeno de la revuo. Estas elektitaj kvin rakontoj el la fama
libro de Sadio por vi, esperante vian plezuron.
Kiam pro malsaĝo de junaĝo mi ekkriis al
Se tiu kara amik’ mortigos min
mia patrino, ŝi ĉagrenite eksidis en angulon kaj
ne pensu ke pro l’ morto mi hororos,
plorante diris: “Ĉu vian malfortecon vi
sed mi diros: “ Pro kiu peko mia
forgesis ke tiel forte vi min agresis?”
li ĉagreniĝis?”; tial mi angoros.
 ﻣﺪﺗﻬﺎ.ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ را دﯾﺪم ﺑﺮ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﮐﻪ زﺧﻢ ﭘﻠﻨﮓ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دارو ﺑﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ
Rigardante sian ribeleman filon
 ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪش ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﭼﻪ.در آن رﻧﺠﻮر ﺑﻮد و ﺷﮑﺮ ﺧﺪای ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻋﻠﯽ اﻟﺪوام ﮔﻔﺘﯽ
kiom ĝuste oldulino riproĉis lin:
.ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮔﻔﺖ ﺷﮑﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرم ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ
“Se vi rememorus vian infanecon
ﺗﺎ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ در آن دم ﻏﻢ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮ ﻣﺮا زار ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ دﻫﺪ آن ﯾﺎر ﻋﺰﯾﺰ
kiam vi estis malforta en mia sin’,
ﮔﻮﯾﻢ از ﺑﻨﺪه ﻣﺴﮑﯿﻦ ﭼﻪ ﮔﻨﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻮ دل آزرده ﺷﺪ از ﻣﻦ ﻏﻢ آﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ
tion vi ne farus al via patrino
***
kiam vi estas vir’ kaj mi maljunulin’.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﻣﺎدر زدم دل آزرده ﺑﻪ ﮐﻨﺠﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﺮﯾﺎن ﻫﻤﯽ
Iu informis Anuŝiravan-on2 la justan kaj diris:
“Ĉu vi aŭdis ke laŭ volo de Dio, la plej valora
.ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﺧﺮدی ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی ﮐﻪ درﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
kaj la plej glora, unu el viaj malamikoj jam ne
دﯾﺪش ﭘﻠﻨﮓ اﻓﮑﻦ و ﭘﯿﻠﺘﻦ
ﭼﻪ ﺧﻮش ﮔﻔﺖ زاﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮ
vivas?” Li respondis: “Ĉu vi aŭdis tion ke de
ﮐﻪ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﻮدی در آﻏﻮش ﻣﻦ
ﮔﺮ از ﻋﻬﺪ ﺧﺮدﯾﺖ ﯾﺎد آﻣﺪی
tia sorto Li min ekskluzivas?”
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﯿﺮﻣﺮدی و ﻣﻦ ﭘﯿﺮزن
ﻧﮑﺮدی در اﯾﻦ روز ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ
Ne ĝoju se malamiko estas morta,
***
Estas dirite ke al sciulo apartenis filino
ĉar nia vivo ankaŭ estas samsorta.
ﮐﺴﯽ ﻣﮋده ﭘﯿﺶ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻋﺎدل آورد ﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﻼن دﺷﻤﻦ ﺗﺮا ﺧﺪای ﻋﺰ و
havanta ekstreme malbelan vizaĝon kaj
.ﺟﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﮕﺬاﺷﺖ
atinginta virinan maturaĝon. Kvankam ŝi
اﮔﺮ ﺑﻤﺮد ﻋﺪو ﺟﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
posedis riĉon kaj havaĵaron, neniu emis fari
***
kun ŝi paron.
Abu-Harire(3), aprobo de Alaho estu al li,
Malbela ŝajnas silkaĵo ĉina
ĉiutage venis ĉe la islaman profeton, la beno
sur la korpo malbel-fianĉina
de Alaho estu al li. Li diris: “Ho Abu-Harire,
Fine pro neceso ŝi fariĝis edzino de blindulo.
ĉiu-du-tage venu unu fojon por pliigi mian
Estas dirite ke tiam venis kuracisto el
1
ĝojon.”
Serendibo kiu donis vidpovon al blinduloj.
Al saĝulo oni diris: “Malgraŭ tiom da utilo
Oni diris al la sciulo:”Kial vi ne kuracigas vian
kiom
ekzistas en sunbrilo, neniun oni aŭdis kiu
bofilon?” Li respondis: “Mi timas de tio ke
ĝin
laŭdis.”
Li respondis: “Ĉar ĉiutage ĝi estas
neblindiĝinte li forlasos mian filinon.”
videbla krom dum vintro kiam por ĝi ekzistas
Al malbelulin’, edzo blinda estas pli inda.
آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻬﯽ دﺧﺘﺮی داﺷﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ زﺷﺖ ﺑﺠﺎی زﻧﺎن رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻬﺎز
kurteno kaj inklino.”
Vizito indas sed nur tiom
.و ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺴﯽ در ﻣﻨﺎﮐﺤﺖ او رﻏﺒﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد
ke oni ne diru: “Sufiĉas!”
ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻋﺮوس ﻧﺎزﯾﺒﺎ
زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ دﺑﯿﻘﯽ و دﯾﺒﺎ
Vi ne aŭdos ies riproĉon
ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﺤﮑﻢ ﺿﺮورت ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺮی ﺑﺴﺘﻨﺪ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻤﯽ در آن
se daŭre vi mem vin riproĉas.
ﺗﺎرﯾﺦ از ﺳﺮﻧﺪﯾﺐ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ روﺷﻦ ﻫﻤﯽ ﮐﺮد ﻓﻘﯿﻪ را ﮔﻔﺘﻨﺪ داﻣﺎد را ﭼﺮا
 ﺷﻮی زن زﺷﺖ روی.ﻋﻼج ﻧﮑﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮد و دﺧﺘﺮم را ﻃﻼق دﻫﺪ
.ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ
***

Mi vidis sur marbordo piulon suferantan de
nekuracebla panter-vundo. Daŭre li turmentis
sed ĉiam dankis Dion, la plej valoran kaj la
plej gloran. Oni lin demandis: “Kial vi
dankas?” Li respondis: “Tial ke mi suferas de
korpa lezo kaj ne de peko-pezo.”

اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رﺿﯽ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻫﺮروز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺪی ﮔﻔﺖ ﯾﺎ
.اﺑﺎﻫﺮﯾﺮه ز رﻧﯽ ﻏﺒﺎ ﺗﺰدد ﺣﺒﺎ ﻫﺮ روز ﻣﯿﺎ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﺖ زﯾﺎدت ﺷﻮد
ﺻﺎﺣﺒﺪﻟﯽ را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺲ او را دوﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ آورده ﮔﻔﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻫﺮ روز ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﻣﮕﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ
.ﻣﺤﺠﻮب اﺳﺖ و ﻣﺤﺒﻮب
وﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﭼﻨﺪاﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺲ
ﺑﺪﯾﺪار ﻣﺮدم ﺷﺪن ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺖ از ﮐﺲ
اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﯽ
•
1- Antikva nomo de Cejlono.
2- Irana reĝo de Sasanida dinastio, fama pro justeco.
3- Unu el kunuloj de Mohamedo (la beno de Alaho estu al li).
N-ro: 9

Aǔtuno 2004

Irana poezio / ﻧﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯽ

Floroj el

36
21

Iranaj vidindaĵoj / دﯾﺪﻧﯽﻫﺎی اﯾﺮان

1383 ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ

35
22

Rara Mirindaĵo!
Alisadr- Kaverno
En la okcidento de Irano, 336km for
de Tehrano lokas Hamedan-urbo. La
fama greka historiisto “Herodoto”
citas pri tiu urbo nome “Hegmatane”
aŭ “Ekbatan”. Ĝi estas el la plej malnovaj antikvaj urboj en la mondo kaj
aĝas pli ol 3000 jarojn.
En la vilaĝo Alisadr el provinco
Kabudar-Ahang,
75
km-ojn
nordokcidente de Hamedano, sur deklivaĵo de
Su-baŝi monto situas unu el naturaj
mirindaĵoj de la terglobo kaj malofta tipo
inter boatrajdeblaj akvokavernoj.
La situo de kaverno Longitudo: 48°
18`, latitudo: 35° 18` kaj ĝi 1900m altas de
sur marnivelo. Geologoj taks-divenas la
antikvecon de la ŝtonoj je la dua erao
(antaŭ 136 – 190 milionjaroj). Tiu-ĉi
kaverno eltroviĝis en 1967. De 1975
turismi en ĝi jam komenciĝis kaj de 1991
multaj turismaj organizoj kaj firmaoj
plifortigis siajn serv-aktivadojn ĉi-rilate.
Alisadr post iu kaverno en Usono kaj la
alia en Indonezio estas la plej vasta en la
mondo. Tiu de Usono ne havas akvon.
Promenadi en Alisadr-kaverno plezuriĝas
per pedal-boatoj. Diverskaŭze kaj pro la
akvopasejoj kiuj ligiĝas unu al la alia kaj

N-ro: 9 Aǔtuno 2004

Simin Emrani

pro ankaŭ multaj lagoj tra la kaverno, oni
povas viziti unu el plej belaj tipoj de
naturo en Irano.
La akvo de lagoj estas senkolora kaj
senodora kies gusto ankaŭ estas normala.
Neniu vivantaĵo ekzistas. Akvo estas fikse
malvarma dum jaro preskaŭ 12°
centigrado kaj estas tiel pura kiel videblas

perokule 10 metrojn funde. La fundo en
diversaj partoj (0-14 m) varias. La akvo
estas ricevata el subteraj fontoj kaj
atmosfera neĝo-pluvo kiel konstanta
akvofalo de sur muroj.
La aero. Pejzaĝo ene de la kaverno
estas speciala. La aero tre pura kaj freŝa
sen ia polvo aŭ malpuraĵo mikroba. En la
somero malvarmas kaj en la vintro agrable
varmas. Se vi havus brulantan kandelon,
ĝia flamo neniam moviĝos.
Multaj elementoj ekzistas en la ŝtonoj
kiel kupro, fero, magnezio kaj tre belaj
koloroj kiel ruĝa, bruna, blua kaj verda
okulkaresas.
Laŭdire dum diversaj militaj atakoj
speciale atako de Ĝingiso-Ĥano tiu ĉi
kaverno estis imuna rifuĝejo de batalantoj
kaj militistoj, ili eĉ dum 4 monatoj per tre
malmultaj manĝetoj povis nutri kaj kaŝi
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Irana historiisto malkaŝas sian eltrovon pri malnova historio. Laŭ li Amazonanoj devenas de
Irano. Jen parto de lia longa intervjuo kiu rilatas ekzakte pri Amazonanoj.
La nomo de Amazon
kiu nin rememorigas pri
Amazon-rivero en la
suda Ameriko, estis
nomo de tribo kiu iam
vivis en la nordo de
Irano. Ĉi tiu militema
kaj atakema tribo havis
sian specialan tradicion
kaj socian sistemon. Ili
estis militintaj ankaŭ
D-ro Ĝahangir Mazhari kontraŭ Darjuŝo kaj
Kuro ŝo Haĥamaneŝa
Historiisto
( Aĥemenidaj). Est is
interesaj virinoj en la tribo kiuj havis malkaŝe
superregadon sur grupa vivmaniero kaj pli
penema ol viroj. Herodoto* ankaŭ priskribis
ilin.
En milito inter grekoj kaj Amazonoj,
grekoj post venko en Termudo enŝipiĝis kaj
portis milit-kaptititojn de la tribo. Ĵus
atinginte al la mezo de maro, la virinoj atakis
al viroj kaj mortigis ilin. Sed ili ĝis tiam ne
estis vidintaj ŝipon. Do ili ne povis irigi la
ŝipon. Finfine ili atingis al Kremen-bordo. Tie
ili forlasis la ŝipon kaj serĉis sekuran loĝejon.
Ili estis spertaj ĉevalrajdantoj kaj kiam
renko nt is ĉevalaron, unu post la alia
surĉevaliĝis.
Sitoj aŭ Sokaoj** loĝis en nordo de Irano,
sed ili sciis nek lingvojn nek tradiciojn kaj
rason de la amazonoj. Poste ili ekis por militi
kontraŭ amazonoj. Sed je la fino de la milito
rigardante amazonajn kadavrojn ili komprenis
ke militantoj ĉiuj estis virinoj! Do ili ne

sin en ĉi vasta loko.
Entute vizitado de la belformaj
stalaktitoj kiuj similas al objekto, besto,
vegeto, frukto kaj la giganta stalakmito, la
3-a kaj 4-a insuloj, boatado, kavernturismi,
preterpasi la serpentumantajn
akvokanalojn, naturaj koridoroj kiuj havas
kristalajn plafonojn, ĉiuj ĉi montras al
vizitantoj kredeble jen raran mirindaĵon.

Pra historie / ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻬﻦ

Amazon en Ameriko
aŭ en Irano?!
daŭrigis militon kaj revenigis trankvilon al la
regiono. Iom post iom en la geografia
najbareco restis virinoj de la milito, kiuj nur
volis trankvilan lokon por vivi kaj akiri
sekurecon. Tio kaŭzis ne plu mortigi kaj
militi. Ĉi tiuj virinoj ĉiam kiel siaj praavoj
ĉesadis, ĉevalrajdadis kaj kun siaj viroj militis
ŝulturo ĉe ŝulturo kaj sin vestigis kiel viroj.
La n omo de Amazon ki u n i n
rememorigas pri Amazon-rivero en la
suda Ameriko, estis nomo de tribo kiu
iam vivis en la nordo de Irano
Iu tradicio ekzistis inter amazonoj ke se iu
fraŭlino nemortigos unu el siaj malamikoj, ne
rajtas edziniĝi. Ankaŭ ekzistis fraŭlinoj kiuj
ne povis plenumi tiun kondiĉon kaj neniam
edziniĝis.
Sitoj aŭ Sokaoj en siaj lingvoj nomis
amazonojn «juropat», tio signifas «rompi
viron» tribo Sarmat aŭ Suromat kiuj poste
ekloĝis en nordo de Eŭropo ekzistas per mikso
de soka raso kaj Amazon raso.
Tradukis: Fariba N. Maĝd
Fonto :

Ŝargh tagĵurnalo, N-o: 294, 20 Sep 2004 P. 19

* Titolita patro de historio, li vivis 484-425 a.K. Li
estas de Hálikárnáss, greka kolonio de centra Azio,
tiam tiu urbo estis parto de Irano. Kelkfoje ŝajnas ke li
rakontas fantazie anstataŭ rakonti historion.
** La nomo de antikva kaj miksita tribo, pli multaj de
ili estas arjaj, ĉi tiu tribo vivis dum la aĥemenidaj
periodoj kaj eĉ antaŭ ili.

Fontoj:
www.swisr.org
www.hamedanfair.com
www.itto.org
www.iranview.com
www.bamjam.net
www.darmangaran.com
www.mohajeri.com

N-ro: 9

Aǔtuno 2004

34
23

1383 ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ

NE EKZISTA VOJO AL AMO
AMO ESTAS VOJO

La suno estas por multaj la plej kutima aĵo en la mondo.
Tamen, ĝi ĉiutage produktas miraklon.Ĝi lumigas kaj varmigas la mondon por
mi. Ĝi baraktas kun nuboj por vidi min. Kaj por donaci belan tagon al mi. Nokte
ĝi migras al la alia flanko de la mondo. Por tie donaci lumon al la homoj.
Simile okazas kun amo. Kiam amo estas en mia vivo. Ĝi alportas lumon kaj
varmon.
Kiam mi havas amon, Mi povas malhavi multon.
Sed kiam amo malaperas en mia vivo. La ombroj fariĝas pli grandaj. Kaj inundas
min malvarmo kaj nokto.
Amo estas kiel la suno. Kiu havas ĝin povas malhavi multon. Kiu malhavas
amon, malhavas ĉion!
Ivo Durwael
راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ
.ﻋﺸﻖ )ﺧﻮد(راه اﺳﺖ
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 ﺟﻬﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ. ﻫﺮروز ﻣﻌﺠﺰهای را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ.ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
 و ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ دادن روز زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ. ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﺮﻫﺎ در ﻣﯽاﻓﺘﺪ.ﮔﺮم و روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ
. ﺗﺎ ﮐﻪ آنﺟﺎ ﻧﻮر را ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﺪ.در ﺷﺐ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﻫﺠﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ
. ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽآورد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ.ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ
، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ! اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﺸﻖ از زﻧﺪﮔﯿﻢ رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽﺑﻨﺪد.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ دارم
. در ﺑﺮم ﻣﯽﮔﯿﺮد،ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﯿﻞ و ﺳﺮﻣﺎ و ﺷﺐ
. ﻫﺮﮐﻪ آنرا دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ
! ﻫﯿﭻ ﻧﺪارد،ﻫﺮﮐﻪ ﻋﺸﻖ را ﮐﻢ دارد
 ﺗﻬﺮان- اﻋﻈﻢ اﻟﯿﺎﺳﯽ:ﺗﺮﺟﻤﻪ

Vivtagoj ...
Mi grimpas supren al la temp-monto.
Nun mi estas sur supro de la temp-monto.
Nun mi proksimas al la ĉielo.
La suno varmigas min.
Mi kalkuladas tempon: sabato*, dimanĉo, lundo ... .
Mi vidas viv-domojn, dometon kaj domegon kaj domaĉoj staras post unu la aliaj
kiuj sensigas feliĉon kaj kiuj sensigas malfeliĉon.
Mi kalkuladas tempon:
mardo, ĵaudo, vendredo... .
Mehrzad Hosejni
*Ndlr.: La semajno en Irano komenciĝas je la sabato.
N-ro: 9 Aǔtuno 2004
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Tereza Kapista / Serbio
Tamen la trafiko simple dirite estas terura
kaj danĝera. Neniu trairas la straton sur la
zebro-striado kaj neniu rigardas la
trafiklumigilon, nek la stiristoj nek la
piedirantoj. Trairi al alia flanko de la strato
estas danĝera aventuro. Mi vere timis trairi
kvankam en mia urbo ankaŭ estas du miliono
da loĝantoj, tamen ni scias kion signifas la
ruĝa lumo. Sed mirinda afero ĉar dum tuta
mia restado mi ne vidis trafikiakcidenton! Sed
la nesufiĉe rafinigita benzino polucias la
aeron. Kiel nebulo la aero estas densa super la
urbo. Oni diras ke Tehrano estas unu el la plej
aerpoluciitaj urboj en la mondo. Ĝis la loĝejo
ni bezonas unu horon per taksio! Kaj mi
kelkfoje vojaĝis sola.
La 14an de decembro venis kvar afganinoj
Dijana, Akbari, Salehi kaj Saĝĝedi kun Vahid
Partovinia. Nia denova renkontiĝo estis elkora
parencsimila. Ili morgaŭ ĉeestos Zamenhofan
tagon. Mi ĝojis denove vidi ilin. Du el ili
dormis ankaŭ ĉe Nazi kaj ni denove longe
babiladis ĉiuj kune.
La duan vesperon mi iris kun s-ro Ahmad
Mamduhi kaj lia filino al speciala manĝejo. Ni
sidis sur tapiŝo kaj manĝis –sukon kaj
viandon-, tio estis la nomo de manĝaĵo. Unue
ni devis la fluidan parton manĝi kun la pano
enpecigitan en ĝi kaj poste batadi la reston en
la ujo kaj manĝi kiel kaĉon. Ĉie oni servas nur
forkon kaj kuleron. Oni dum manĝado
tranĉilon ne uzas. La forko estas en
maldekstra mano kaj per ĝi vi fiksas la
tranĉendan manĝaĵon kaj per kulero en
dekstra mano tiras-tranĉas. La forkon ne
metas en la buŝon, nur la kuleron! La irananoj
diras: donu akvon mi deziras manĝi ĝin! (ne
trinki !) Ŝatata estas la jogurto gasigita kaj
maldensigita per akvo, kaj iom acideta kiel
trinkaĵo.La pano estas tio kion mi plej ŝatis en
Irano. Ĝi estas ege maldika ĉ-1-2 cm kaj estas
bakita en fornoj en kiu estas rondaj ŝtonetoj

kaj la panoj bakiĝas sur ŝtonetoj kaj tiujn oni
nomas ŝtonaj panoj grandaj duonon da
kvadratmetro.
La 15an de decembro kun Nazi ni iris al
arta galerio kie oni daŭre instruas la
malnovajn artajn teknikojn kiel: ĥataminkrustado, teksado, intarzio en ligno,
potfarado kun specialaj iranaj ornamaĵoj,
prilaborado de artaj objektoj el kupro kaj aliaj
metaloj, teksado de silko, kaligrafio en vere
diversaj formoj kaj materialoj. Tre plaĉis al mi
ĉar oni povas vidi la procedon de la
ellaborado kaj la uzitan teknikon. Nature la
belegaj artaĵoj estas ankaŭ ekspoziciitaj. Ni
eniris ankaŭ la oficejon kie oni regalis nin per
kukoj kaj teo kaj ni parolis pri la stato de
artistoj en tempo kiam la homoj ne havas
laboron kaj monon por vivteni sin, eĉ ne
pensante pri la aĉetado de artaĵoj. Sed ili
eksportas multon ĉar tiuj art-objektoj estas
konataj en la tuta mondo.
Post la kursoj okazis la Zamenhofa
Vespero. Mi havis eblecon konatiĝi kun s-ro
Aref Azari honora memebro de UEA el Irano.
Li dankis pro mia alveno kaj farita laboro. Al
centro venis multaj E-istoj por festi
Zamenhof-vesperan programon kiu n
malfermis Reza Torabi. La unua preleganto
estis Ahmad Mamduhi kiu prelegis pri eblecoj
kaj aperoj de multaj E-o programoj en
komputila medio en la mondo, tre utila
prelego. Poste mi parolis pri Esperanta libro
kiel ekaperis kaj atingis ĝis nun pli ol 40.000
titolojn. Post mallonga paŭzo la ĉeestantoj
povis vidi la libro-ekspozicion eĉ aĉeti librojn.
Poste parolis Hadise Akbari pri agado de
Afganaj virinoj kaj ilia klubo kaj ankaŭ pri la
kursoj kiuj pasis antaŭ kelkaj tagoj en
Maŝhad. Ilia aktivado estas vere laŭdinda!(Mi
aŭdis ke unu el ili iros al Ĉinio al UK je la
kosto de Centro). Poste mi ludis la teatraĵeton
pri Parolema edzino, kiun verkis mia amikino
N-ro: 9
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Miaj instrulaboro kaj impresoj
en Irano (3-a kaj lasta parto)

32
25

1383 ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ

Greta Stol 92 jara Esperantistino kaj poetino,
kiu vivas en Beogrado. La silenteman edzon
rolis Reza Torabi. Mi donis la Antologion de
la serba poezio, kiun kompilis kaj pli ol 120
poemojn tradukis Greta Stol kaj kiu sendis ĝin
al Centro donace. Poste okazis regalo per
kukoj kaj teo kaj ni interparoladis dum longa
tempo. Tio estis bonega okazo al mi konatiĝi
kun multaj E-istoj en Tehrano .Mi konstatis ke
vere ekzistas la movado kaj malgraŭ la
malbonaj cirkonstancoj ili tamen aktivas.
(Grandaj distancoj de la Centro, tempomanko
pro la laboro ĝis vespero k.t.p.)
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En la pra-irana muzeo
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La sekvan matenon kun sekretariino de
Centro kaj kun Vahid ni vizitis Muzeon pri
moderna arto. Belega konstruaĵo kaj la plej
interesa por mi estis granda baseno en la
centro kaj la balkonoj kiuj ĉirkaŭas ĝin.
Japana arkitekto donis tiun ideon. En la
muzeo ni konatiĝis kun ĵurnalistino kaj
violonisto, ege ĉarmaj gejunuloj, kiuj aŭdante
nian interparolon en E-to interesiĝis pri tiu
lingvo. La junulo donacis al mi kaligrafiaĵon
kiun li faris tuj, samloke en muzeo, ĉar ankaŭ
pri tio spertas. Tio estis ilia unua kontakto kun
E-to kaj plaĉis al ili la ideo de E-to kaj ĉar la
junulo konas la hispanan li multon komprenis
ĝuante tion.
Posttagmeze okazis la du kursoj. Mi
tranoktis dum 2 tagoj ĉe s-ino Arezu kiu havas
la filineton Hana. Vespere ni rigardis DVD.
Tre populara estas la greka komponisto Yanni
kaj la koncerto okazis ĉe Taĝmahalo kaj en
Malpermesita urbo en Ĉinio. Sed koncerti en
Tehrano li ne ricevis permesilon. Dum
vespero Hana dancis senĉese kaj entuziasme.
Mi opinias ke la dancado estas en ilia geno,
kaj neniu povas malpermesi danci al iraninoj.
Se mi loĝus en hotelo mi ne povus vidi la
N-ro: 9 Aǔtuno 2004

veran vivon de irananoj. La venonta tago estis
vendredo kiam laboras nur kelkaj vendejoj kaj
ni vizitis iun etan vendo-centron kun Arezu,
ŝia bofratino kaj la infanoj. Ankaŭ interesa por
mi. Ekzistas tute apartaj vendejoj nur kun
kaptukoj por virinoj ĉar ĉiuj devas havi ĝin
ekde la 7-a jaraĝo. (Imagu se duono da iranoj
estas virinoj tio estas 40 miliono!). Ekzistas
diversaj kaptukoj eĉ multkoloraj kaj la
junulinoj jam portadas tiajn! Stranga por ni,
sed kiam mi pli bone pripensis mi konstatis ke
ankaŭ en mia lando en Montenegro la virinoj
iras kun nigraj kaptukoj sed nur la maljunaj
kaj ili tion faras laŭ kutimo kaj ne devige. La
junaj ne portas kaptukojn. Same estas en
Italio, Hispanio kaj multaj aliaj landoj en
vilaĝoj. Irante tra la stratoj mi vidis multajn
virinoj kun maskoj medicinaj. Ili operaciigis
la nazojn, ĉar se vi povas montri nur la
okulojn kaj la nazon tiam ĝi devas esti belega.
(Tio estas nun granda modo: malgrandigi la
nazon!).
En postagmezaj kursoj venas ankaŭ la du
knabinoj Hana kaj Bahar ĉ.4-5 jaraj. Mi uzis
iliajn ludilojn dum kurso kaj foje venis kaj
prenis iun ludilon dirante “ĝi estas mia”. La
patrinoj devis venadi kun ili ĉar la distanco de
la hejmo estas ega kaj ili ne povas tiom longe
lasi la infanojn ĉe aliaj homoj. Ambaŭ infanoj
ellernis E-kantojn kaj multajn vortojn. Mi
ĝojis pro tio, ili tute ne ĝenis min.
Kun la paroliga grupo ni faris
parolekzercadon kaj la temo estis “Kio estas la
vera problemo de la mondo?” Mi klarigis ke
mi deziras ilian opinion pri tio, kio estas
komuna al ĉiu lando kaj al ĉiu popolo. La
respondoj kaj la klarigoj, kial ili opinias ke tio
estas la problemo montris ke vere
esperantistoj pensas monde ne loke, ĉar la
cititaj problemoj estis: senlaboreco, aidoso
(komence tio estis kaŝita ke jam aperis ankaŭ
en Irano) malsato, polucio, ekologio kaj aparte
kelkaj virinoj petis ke ni enlistigu la
problemon de la homaj rajtoj, kaj la rajtojn de
virinoj. Emerita profesorino diris ke la plej
granda problemo estas Usono, pravigante sin
ke ili ĉiam ie elvokas militon kaj post tio la
nekulpa popolo suferas. Dum du horoj ni
diskutis pri tiu temo kaj mi konstatis ke ili tute
bone esprimas siajn opiniojn. Se estis iu
granda eraro mi notis en la angulo de la tabulo
kaj poste mi klarigis kial tiu vorto aŭ
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domo de s-ro Behzad Hashemian kies edzino
estas blindulino kaj instruas la blindulojn
komputili. Ili estas tre agrablaj homoj. Laŭ la
kutimo tiu plej longa nokto dum la jaro devas
esti festata tiel ke kunvenas la tuta familio kaj
ĉ. noktomezo oni devas manĝi akvomelonon
kaj dividi al ĉiuj familianoj. Post la
vespermanĝo ni iris al la loĝejo de la gepatroj,
en la sama domo, kie estis la fratoj, bofratinoj,
kaj multegaj genepoj. Ili diris ke la familio
havas 14 genepojn. Ni estis regalitaj per kukoj
kaj fruktoj, juglandoj, migdaloj, sekigitaj
vinberoj, kikeroj, ktp. kaj poste grandega
akvomelono estas dividita. La familio estis
scivolema kaj parolema. Ni ĉiuj sidis en
“turka sido” sur tapiŝo en grandega ĉambro
sur grandega kaj dika tapiŝo. Ĉio estis servata
sur la tapiŝo. Mi devas konfesi ke neniam dum
mia vivo mi sidis kun tiom grandnombra
familio kune. La morgaŭan tagon kun Behzad
mi iris al ilia lernejo por blinduloj kie ili havas
komputilojn kaj aliajn bezonatajn lernilojn. Ili
eldonas eĉ ĵurnalon kaj havas informpaĝon en
interreto. Tre diligentaj homoj kaj mi
promesis fari kunligojn al ili kun niaj
blinduloj el mia lando ĉar mi ofte vizitas la
lernejon kaj faras prelegojn al ili, ĉar en
Beogrado en blindula lernejo ili lernas
libervole Esperanton. Ankaŭ mi eksciis pri
programo uzata en komputilo kiu parolas en
Esperanto kaj informis ilin pri tio. Kaj la
kunligo okazis. En mia lando en Beogrado
estos Kongreso de blinduloj en 2004 kaj
Behzad planas iri la tiu kongreso kun edzino.
Mi ĝojos denove vidi ilin.
Okazas la lastaj studhoroj en ambaŭ kursoj.
Mi ne havas problemojn kun gestudentoj. Mi
iris dormi al la hejmo de Bahar la ĉarma
knabino, filino de Hamzeh konata E-isto kiu
studas Esperanton en Pollando. Post
vespermanĝo kaj longa babilado, Bahar iris al
sia matraco. En la buso ankaŭ ŝi deziris sidi
sur mia sino. Do, ŝi ne sentis ke mi estas
fremdulo sed taksis min kiel veran avinon. Mi
estis tute kortuŝita. La morgaŭan duontagon
mi pasigis en la domo legante kaj ludante kun
Bahar. Poste ni kune iris al la kurso kun ŝia
Patrino. Do, la tuta familio fariĝos
esperantista.
La vesperon mi pasigis ĉe la domo de
filmisto Ramin Pahlavani, kiu loĝas en bela
loĝejo kun du filoj kaj edzino, sed venis ankaŭ
N-ro: 9
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gramatika formo ne konvenis, mi ne rompis
ilian paroladon. Mi havis impreson ke ili
malpezigis siajn korojn pere de tiuj plendoj pri
problemoj.
Posttagmeze okazis la kursoj kaj mi hastas
fini ĉiun lernitaĵon antaŭ la fino de la kurso.
Mi estas kontenta kun ilia scio. Mi strikte laŭ
Cseh metodo instruis la vorton “hundo” kaj
havis ludilon, sed poste mi eksciis ke la
hundoj estas malpermesitaj bestoj en Irano,
kaj tute ne ekzistas, eĉ katon neniu rajtas havi
en la domo, ili vivas nur sur stratoj aŭ en
parkoj. Mi ne scias ĉu vere tio estas tiel?
La venonta tago ankaŭ estis festotago
honore al iu Imamo kiu mortis antaŭ 1200
jaroj kaj nun oni devas funebri lin. La bazaro
tamen laboris kaj tie ĉiam estas homtumulto
kiu observis nin aŭdante ke ni parolas en Eto.Tamen nia kurso okazis kaj ĉiuj venis ĉar
tiam ne laboris kaj la lernantoj ne iris al la
lernejoj.
Mi iris dormi ĉe f-ino M. Fahmi kiu vivas
kun la fratino. Ili havas belan apartamenton en
nova konstruaĵo tre komforta kun propra
aŭtejo en la kelo kaj deĵoranton ĉe bele ekipita
enireja halo. Vere la sekureco estas plena,
ĝuste pro tio ili elektis tiun loĝejon. La
domegon ĉirkaŭas bone ordigita kaj flegata
parko. Kiam ni promenis ĉie la ĝardenistoj
plantis novajn plantojn. Tio en centro ne
povas ekzisti. Tamen Tehrano havas kelkajn
belajn parkojn kun akvobasenoj kaj fontanoj.
Mi estis invitita ĉe la domo de s-ro Morteza
Habibpur, konata pentristo kaj bona
esperantisto. Mi alvenis kun lia filo kaj mi
sukcesis trovi la grupon de studentinoj kiuj
lernas ĉe Morteza pentroarton. Ĉarmaj
knabinoj-studentinoj. Ili estis sen kaptukoj en
ateliero, kio surprizis min. Ili uzis la okazon
kaj starigis al mi multajn demandojn rilate al
E-to kaj aliaj virinaj temoj. Ni trinkis kune
teon kaj manĝis kukojn. Mi ricevis donace
kelkajn karikaturojn, plejparte kun temoj
kontraŭ milito! Poste la edzino de Morteza
montris ke ŝi ankaŭ okupiĝas pri arto, farante
kadrojn por bildoj, sed por infanoj kun reliefaj
bestoj kaj scenoj el rakontoj. Mi ĝue pasigis
tiun tagon. La tagmanĝo estis bonega. Poste ni
kune iris al la kurso.
En kursoj jam nenio nova ĉar ili akurate
alportadas la hejmtaskojn kaj ĉiam pli bone
parolas. La 21an de decembro mi pasigis en la
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lia patro. La apartamento estas eŭropece
ekipita. Ni havis kun Reza Torabi kaj Zahra
belan vesperon. Mi sola per taksio vojaĝis al
la hejmo de Hamzeh. La taksiisto kelkfoje
eraris la vojon sed haltis kaj demandis. Ili
loĝas tre for kaj la stratetoj estas iom
labirintaj. Tamen la taksiisto ne foriris ĝis
kiam ne vidis ke la dommastroj akceptis min.
Do, la ŝoforoj estas sufiĉe respondecaj. Tuj
kiam mi eniris Reza jam interesiĝis ĉu mi en
ordo alvenis. Mi konfesas ke mi iomete timis
sola kun ŝoforo post la noktomezo en tuta
senhoma regiono, ne komprenante eĉ unu
vorton kion li klopodis diri al mi. Mi tri-foje
montradis la adreson sed eble li ne estis tre
bona “leganto”.
La 22-an de decembro 12 gekursanoj iris
kune al restoracio kune tagmanĝi kaj havis
tradician manĝaĵon sed sidis ĉe la tablo. Estis
faritaj multaj fotoj kaj kvankam ni trinkis nur
jogurton kaj iranan bieron (ŝaumanta
limonado, sed iom bruneta Ho!, ve!) ni ĉiuj
estis viglaj kaj ĝojaj. Ja, hodiaŭ estos la adiaŭa
tago! Venis la lasta instrutago. Ĉiuj sentis iun
solenan etoson. Ni denove kantis ĉiun kanton
kaj la ekzameno estis libera temo, pri kiu ni
interparolis. Ankaŭ mi denove montris la plej
gravajn partojn de gramatikaĵoj (ŝlosilon, la
verban stelon, la korelativojn ktp.) por ke ili
denove havu antaŭ okuloj tiujn ilustritajn
partojn, kiujn ni lernis. Ili enskribiĝis en mia
memorlibro kaj mi fiere povas diri ke ĉiuj
esprimis sian kontenton kun mia instruado.
Fotis sin lastfoje kaj regalis nin per kukoj kaj
teo kaj poste venis la adiaŭo. Ĉiuj promesis
daŭre lerni E-ton. Mi esperas! La unuan
senlaboran tagon mi pasigis kun Reza Torabi
en Nacia Muzeo de Tehrano. Vere grandega
konstruaĵo kun multaj arkeologiaj kaj aliaj
eksponaĵoj kiuj pruvas la malnovan kaj altan
kulturon kiun ili havis jam antau 5-6000 jaroj
sur tiu teritorio. Poste ni iris al Malnova
Bazaro. Oni diras ke ĝi havas kelkdek
kilometrojn da stratoj. Interesa estis la barilo
ĉe enirejo ĉar inter feraj stangoj vi devas ŝovi
vin internen. Tio estas pro tio ke la
motorbicikloj ne eniru, kaj la ĉaretoj ankaŭ ne
ĝenu la aĉentantojn. Tie ĉio haveblas kaj
videblas sed al mi pleje plaĉis la homoj kaj la
tumulto tra kiu ni traluktis nin. Mi vidis
diversajn vizaĝojn kaj vere ekkredis ke en
Irano vivas multaj nacioj kaj diversaj popoloj.
N-ro: 9 Aǔtuno 2004

Mi aĉetis belan ĥatam-maniere kadritan
murhorloĝon por ke mi memoru Iranon ĉiam,
kiam rigardas kioma horo estas! Mi dormis ĉe
domo de Hamzeh kaj li akompanis min la
venontan tagon al flughaveno kie mi prenis
flugon al Dubai kie mi ankaŭ deziris pasigi
kelkajn tagojn. Pro tio ni ne faris ekskursojn al
aliaj belaj urboj. Poste mi aŭdis pri terura
tertremo kiu duonigis la urbon Bam. Ĉiuj miaj
geamikoj telefonadis al mi kontrolante ĉu mi
rehejmeniĝis antaŭ la tertremo. Mi profunde
kunsentis kun familianoj de viktimoj. Mia
lando sendis helpon al ili kaj mi estis pro tio
kontenta.

Ĉe la pordego de malnova Tehrano

Dankon al ĉiuj kiuj helpis realigi mian
taskon kaj fari ĉion en bonaj kondiĉoj.
Apartajn dankojn al miaj organizantoj kaj
gastigantoj kiuj ebligis ke mi eksciu
kiamaniere ili vivas kaj luktas ŝvitante por
ĉiutaga pano! Mi pardonpetas se mi forgesis
iun mencii, sed estis multegaj helpemaj kaj
amikemaj espertantistoj.
Fine mi povas diri ke Esperanto kaj
ekzistas kaj funkcias, mi spertis tion! Mi
vizitis multajn belaĵojn kaj famaĵojn sed la
plej belegaj valorŝtonoj de Irano estas la karaj,
sinceraj kaj ege agrablaj, gastemaj, amikemaj
homoj. Mi nur bedaŭras ke mi ne povis viziti
kelkajn historiajn urbojn el frua tempo.Sed tio
igas min diri Irano ĝis revido! 
Tereza Kapista Cseh-metoda instruisto el
Beogrado, Serbio.
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Larmo estas sekreto
Ahmad Ŝamlu
اﺷﮏ رازی ﺳﺖ
ﻟﺒﺨﻨﺪ رازی ﺳﺖ
ﻋﺸﻖ رازی ﺳﺖ

Larmo estas sekreto
Rideto estas sekreto
Amo estas sekreto
Tiu-nokta larmo estis la rideto de mia amo

اﺷﮏ آن ﺷﺐ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮد

Mi ne estas historio kiun vi povus rakonti
Mi ne estas kanto kiun vi povus kanti
Mi ne estas sono kiun vi povus aŭdi
Nek mi estas io kion vi povus vidi
Nek afero kiun vi povus scii

ﻗﺼﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ
ﻧﻐﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯽ
ﺻﺪا ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮی
ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ
ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ
ﻣﻦ درد ﻣﺸﺘﺮﮐﻢ
.ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻦ

Mi estas la komuna doloro
Kriu min.
Arbo parolas al arbaro
Herbo al dezerto
Stelo al galaksio
Kaj mi parolas al vi
Diru al mi vian nomon
Donu al mi vian manon
Diru al mi viajn vortojn
Donu al mi vian koron
Mi estas trovinta viajn radikojn
Mi estas parolinta por ĉiuj lipoj per viaj lipoj
Kaj viaj manoj estas
Konataj al la miaj
...
Donu al mi viajn manojn
Viaj manoj estas
Konataj al la miaj
Ho! Vi kiun Mi estas eltrovinta tiel malfrue
Mi parolas al vi
Same tiel, kiel parolas la herbo al la dezerto
La nubo al la ŝtormo
La pluvo al la maro
La birdo al printempo
La arbo al la arbaro

درﺧﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻋﻠﻒ ﺑﺎ ﺻﺤﺮا
ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﮐﻬﮑﺸﺎن
و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﻧﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه
ﺣﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
ﻗﻠﺒﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه
ﻣﻦ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺮا درﯾﺎﻓﺘﻪام
ﺑﺎ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻟﺐﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ام
و دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻣﻦ آﺷﻨﺎﺳﺖ
......
دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه
دﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ آﺷﻨﺎﺳﺖ
ای دﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ! ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﺑﺴﺎن اﺑﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﺎن
ﺑﺴﺎن ﻋﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﺮا
ﺑﺴﺎن ﺑﺎران ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎ
ﺑﺴﺎن ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر
ﺑﺴﺎن درﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺮا در ﯾﺎﻓﺘﻪام
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺻﺪای ﺗﻮ آﺷﻨﺎﺳﺖ

Ĉar mi estas trovinta viajn radikojn
Ĉar via voĉo estas konata al la mia
Tradukis: Hamze Ŝafii

اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
N-ro: 9

Aǔtuno 2004
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“…bonŝance venis

“IRANA ESPERANTISTO”,

kiu diversnuance kaj riĉe proksimigas la
kulturon de tiu ĉi fora lando. Jen per prezento
de la materia kulturmonumento de tiu ĉi
lando, granda turisma atrakciaĵo devenanta el
la 10-a jarcento Bam-Citadelo, la plej granda
adoba kontruaĵo en la mondo, kalkulita de
UNESCO al la universala kulturheredaĵo…”
Radio Polonia, Barbara Pietrzak.
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IRANA ESPERANTISTO estas internacia kultura
sezon-magazino sendependa. Legante ĝin vi
povas:
Konatiĝi kaj kun plej grandaj antikvaj persaj
poetoj/mistikuloj ...
Sciiĝi pri gravaj eventoj en Irano, ekz-e en la 5a nro estis pli ol dek paĝoj pri Ŝirin Ebadi,
NobelPacPremiito en 2003.
Lerni pri plej allogaj vidindaj lokoj (historiaj); ĝis
nun …
IRANA ESPERANTISTO aperas ĉiu-sezone sur
56 paĝoj, ĝi estas 29cmx20.5cm, kun koloraj
kovrilpaĝoj, ISSN 1728-6174.
Pliaj informoj pri la magazino, kune kun
enhavtabelo de 5-a n-ro alireblas en:
http://eo.wikipedia.org/wiki/Irana_Esperantisto
Jen informfontoj pri la magazino en la persa:
http://www.sabzandishan/com ,
http://www.magiran.com/subscription.asp?
mgID=2899

Interesita? Jen la Abon-informoj:
Jara abontarifo por internacia samideanaro:
Orienta Eŭropo, Azio, Afriko, Sudameriko:
15 Eŭroj.
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25 Eŭroj.
Vi povas pagi la abonkotizon aŭ/kaj subtensumon al UEA, kodo: iece-h.

IRANA ESPERANTISTO

Belgio:
FEL
Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen
POLLANDO:
Stanislaw Ŝmigielski
Ul. Krasickiego 12/6
PL-47-206 Kedzierzyn-Kozle

USONO:
Joel Brozovsky
Esperanto-Ligo por Norda Ameriko
1257 Hollis St
Emeryville CA 94608-2514, Usono
Por eventualaj legantoj en Usono: por la jaro
2004, la revuo "Irana Esperantisto" estas
abonebla pere de la abonservo de ELNA (PO
Box 1129, El
Cerrito CA 94530, tel +1 510 653 0998,
retadreso: elna@esperanto-usa.org,
ttt-ejo: http://www.esperanto-usa.org kaj iru al
"Books & Other Materials" kaj poste al
"Subscriptions").
Perantoj estas serĉataj en aliaj landoj!

Abonilo

Nomo:
Ĝis kiu numero:
Adreso:
Poŝt-kodo:

Perantoj de

Familia Nomo:

Telefono:

Aĝo:

De kiu numero:

E-poŝto:

Sendu la abonilon al la suba adreso (irananoj sendu kune ankaŭ kopion de pagdokumento): Sabzandiŝan
Instituto, P.O.Kesto 17765-184, Tehrano, Irano.
E-poŝto: info@sabzandishan.com
Bonan legadon,

Irana Esperantisto
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