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Antaŭ ĉio…
Feliĉan Noŭruzon!
Noŭruzo estas la unua tago de la irana novjaro,
kiu estas la unua tago de la printempo en la norda
hemisfero, kaj kiun oni festas de pli ol 3000 jaroj.
Jen la lasta numero de nia revuo en la 14-a jarcento laŭ la
islama sun-kalendaro.
En tempo de grandaj tumultoj en la mondo, iranaj
esperantistoj festas la novjaron kun deziro al paco kaj
amikeco por la tuta homaro.
Gratulante ĉi tiun novjariĝon, kiu ankaŭ estas la
komenco de nova jarcento laŭ la irana kalendaro, al ĉiuj
Esperanto-parolantoj kaj amantoj de tiu ĉi lingvo, mi
deziras, ke la 15-a jarcento estu la jarcento daŭra paco
evitante diferencojn kaj fidante al komunaĵoj inter socioj.
La nova komitato de Irana Esperanto-Asocio
ekkomencas sian ofic-periodon ekde la 21-a de marto.
La teamo konsistas el naŭ personoj kiuj estas konataj
inter ni kiel la plej aktivaj movadanoj. Do, antaŭvideblas
prosperan peridon por la tri vonontaj jaroj.
Bonan legadon kaj bonan jaron!
Via, Hamzeh Shafiee

...قبل از هر چیز
!سال نو مبارک
،در ایامی که التهابات سیاسی فراوانی در جهان وجود دارند
امیدواران ایرانی با آرزوی صلح و دوستی در سراسر گیتی به استقبال
 این سال را که شروع قرنی جدید نیز هست به همه.سال نو میروند
 آرزو دارم که قرن،اسپرانتودانان و دوستداران این زبان تبریک گفته
 قرن دستیابی به صلح پایدار با دوری از،پانزدهم هجری شمسی
.اختالفات و تکیه بر مشترکات بین جوامع باشد
سالی که گذشت برای فعالیتهای اسپرانتویی ایران سالی بسیار
پربار بود تا جایی که به کسب دیپلم افتخار از طرف سازمان جهانی
 باشد که این فعالیت همچنان مستدام باشد و.اسپرانتو نائل شدیم
.افتخارات بیشتری از این بابت نصیب جنبش اسپرانتو در ایران گردد
،در سالی که پیش رو داریم و با کمرنگ شدن تدریجی پاندمی
احتماالً فعالیتهای جمعی و حضوری بیشتری را در پیش خواهیم
 به ویژه اینکه طی برگزاری «سلسله وبینارهای اسپرانتو و،داشت
گردشگری» و با توجه به عالقهمندی «انجمن علمی مدیریت
.جهانگردی دانشگاه تهران» بر این موضوع نیز تاکید شد
 برای اسپرانتو در۱۴۰۱ اما نخستین رویداد مهم تقویم سال
 نهمین همایش اسپرانتوی ایران خواهد، در اردیبهشت ماه،کشورمان
 تالش خواهد، از آنجا که هنوز جزییات برنامهها تعیین نشده است.بود
شد که شماره آتی مجله حوالی نیمه اردیبهشت با اعالم برنامهها و
.اطالعات مربوطه در دسترس شما قرار بگیرد
 حمزه شفیعی،ارادتمند

Irana Esperanto-Asocio (IrEA) invitas
vin partopreni en la 9-a Irana EserantoKongreso (IrEK-9)
Irana Esperanto-Asocio (IrEA) anoncas okazigon de la
naŭa IrEK (Irana Esperanto-Kongreso) de la 12-a ĝis la
15-a de majo 2022. La kongreso okazos virtuale same
kiel la pasintaj du jaroj. Jen estas ĉiujara unika okazaĵo
por ĝui la esperantan etoson kun abundaj programeroj.
Por informoj pri la kongreso kaj aliĝi, vizitu la retpaĝon:
www.espero.ir/eo/irek-9/
En la programo estas antaŭplanita, krom seminarioj,
prelegoj kaj diskut-rondoj, ankaŭ kulturaj aranĝoj kiel
arta vespero kaj muzik-prezentoj. Same kiel pasinta
IrEK, okazos AMO-Seminario kadre de la kongreso.
Estas bonvenaj viaj kontribuoj pere de artikoloj, prezentoj
kaj aktiva partopreno en aranĝado kaj pliallogigo de la
okazaĵo.
Skribu al: info@espero.ir
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انجمن اسپرانتوی ایران شما
را به حضور در نهمین کنگره
زبان بینالمللی اسپرانتو دعوت
.میکند
نهمیــن همایــش اســپرانتوی ایــران از
۱۴۰۱  اردیبهشــت ســال۲۵  الــی۲۲
 ایــن همایــش کــه.برگــزار میگــردد
همچــون دو ســال گذشــته بــه صــورت
مجــازی برگــزار خواهــد شــد شــامل
برنامههــای متنــوع از جملــه ســخنرانی
در زمینههــای مختلــف و ارائــههــای
.فرهنگــی و هنــری میباشــد
:صفحه اختصاصی کنگره
www.espero.ir/eo/irek-9/

از مشــارکت همــه اســپرانتودانان و
عالقهمنــدان بــه ایــن زبــان بـرای هرچــه
غنیتــر کــردن محتــوای برنامههــا
 پیشــنهادات خــود.اســتقبال میشــود
 مطــرحinfo@espero.ir را بــا ایمیــل
.فرماییــد
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Novaĵoj
رئیس تاجران اسپرانتودان ایران ،نایب دبیرکل
انجمن جهانی تاجران اسپرانتودان

انتشار ترجمه اسپرانتوی
»گلستان سعدی«

در نشســت مشــترک شــاخههای کشــوری انجمــن جهانــی
تاجــران اســپرانتودان کــه بــه صــورت مجــازی برگــزار گردید،
اعضــای جدیــد هیاترئیســه انجمــن انتخــاب شــدند .در ایــن
جلســه آقــای ســروشمحمدزاده عــاوه بــر عضویــت در
هیاترئیســه بــه عنــوان نایبدبیــرکل در امــور آســیا بــرای
دوره سهســاله از  ۲۰۲۲تــا  ۲۰۲۵برگزیــده شــدند.

باالخــره پــی از مدتهــا انتظــار ،ترجم ـهی گلســتان ســعدی ،کــه
توســط دکتــر کیهــان صیادپــور ،رئیــس انجمــن اســپرانتوی ایــران
انجــام شــده ،در مســکو توســط نشــر "ایم ِپتــو" ،از ناشــرین بنــام
دنیــای اســپرانتو ،چــاپ و مننتشــر شــد.
ایــن شــاهکار کالســیک ادبیــات فارســی در مجموع ـهی «شــرق
و غــرب» کــه بــا نظــارت یونســکو و ســازمان جهانــی اســپرانتو
منتشــر میگــردد ،نشــر یافتــه اســت .در ایــن مجموعــه ترجمـهی
اســپرانتوی آثــار ادبــی برجســتهای ماننــد اشــعار پوشــکین ،زندگی
پرومتــه ،اشــعار میکاییــل برونشــتاین ،آثــار گیدوموپاســان و ...
تاکنــون منتشــر شــده اســت.

کلود نورمون ،از فعاالن مشهور جنبش اسپرانتو درگذشت.
خانــم کلــود نورمــون ( )Claude Nourmontاســپرانتودان
سرشــناس فرانســوی متولــد اکتبــر  ۱۹۴۵در تاریــخ  ۲۵فوریه
ســال جــاری در ســن  ۷۶ســالگی درگذشــت .وی در ســالهای
 ۱۹۷۵تــا  ۱۹۷۷ریاســت ســازمان جهانــی جوانــان اســپرانتودان
و پــس از آن نیــز ریاســت افتخــاری ایــن ســازمان را عهــدهدار
بــود .او از ســال  ۲۰۰۴بــه مــدت  ۹ســال نایبرییــس ســازمان
جهانــی اســپرانتو و ســالهای متمــادی عضــو هیــات رئیســه
ایــن ســازمان بــوده و همزمــان ســردبیری چنــد نشــریه را نیــز
برعهــده داشــت.
ی کــه
تصویــر روبــرو یــک هفتــه قبــل از وفــات ایشــان را ،زمانـ 
در یکــی از جلســات ســخنرانی سلســله وبینارهــای بینالمللــی
اســپرانتو و گردشــگری حضــور یافتــه بودنــد ،نشــان میدهــد.
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IREA-Komitato
2022-2024
انتخاب هیاتمدیره جدید انجمن
بدون رایگیری

در پــی دو مرحلــه فراخــوان بــه کاندیداتــوری جهــت
برگــزاری انتخابــات انجمــن اســپرانتو ایــران ،نــه نفــر از
عزیــزان بــه شــرح زیــر آمادگــی و عالقهمنــدی خــود را
بــرای فعالیــت در هیــات مدیــره انجمــن اعــام نمودنــد:
 -۱محمدجواد بیات
 -۲حمزه شفیعی
 -۳کیهان صیادپور
 -۴امیر فکری
 -۵شلر کریمی
 -۶علیاصغر کوثری
 -۷صالح محمدپور
 -۸سروش محمدزاده
 -۹احمدرضا ممدوحی
از آنجــا کــه طبــق اساســنامه انجمــن بــه ازای هــر بیســت
نفــر عضــو انجمــن ،یــک نفــر عضــو کمیتــه مرکــزی
انجمــن انتخــاب میشــود و بــا توجــه بــه اعضــای کنونــی
انجمــن کــه بالــغ بــر یکصــد نفــر هســتند ،در ایــن دوره
ظرفیــت پذیــرش در کمیتــه بــه میــزان حداکثــرآن یعنــی
 ۲۰نفــر تعییــن شــده بــود .بنابرایــن نظــر بــه کمتــر
بــودن تعــداد نامزدهــا از ظرفیــت قابــل پذیــرش ،تمامــی
کاندیداهــا بــدون نیــاز بــه رایگیــری بــه عنــوان اعضــای
کمیتــه انجمــن بــرای دوره سهســاله  ۱۴۰۱الــی ۱۴۰۳
تعییــن و معرفــی میگردنــد.
کمیتــه جدیــد از ابتــدای ســال  ۱۴۰۱شــروع بــه تصــدی
نمــوده و در نخســتین فعالیــت عملــی خــود ،میبایســتی
نســبت بــه انتخــاب اعضــای هیــات رئیســه شــامل رئیس،
نایبرئیــس ،منشــی و حســابدار اقــدام نماینــد.
امیــد کــه تیــم تازهنفــس و نســبتاً پرتعــداد جدیــد
در طــی دوره تصــدی خــود انــرژی و تــوان تــازهای بــه
انجمــن بخشــیده و موفقیتهــای زیــادی در جهــت
پیشــبرد و گســترش زبــان اســپرانتو کســب نمایــد.
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Asocio

IREA-Komitato elektiĝis
sen voĉdono

Post du-foja publikaj alvokoj por kandidatiĝi
en la elekto de komitatanoj de IREA, alvenis
naŭ kandidatiĝoj laŭ la suba listo:
1- Mohammad Javad Bayat
2- Hamzeh Shafiee
3- Keyhan Sayadpour
4- Amir Fekri
5- Shler Karimi
6-Ali Asgar Kousari
7- Salah Mohammadpour
8- Surush Mohammadzadeh
9- Ahmad Reza Mamduhi
Laŭ la statuto de IREA, oni povas elekti
unu komitatanon po ĉiu 5 membroj de la
asocio ĝis maksimume 20 komitatanojn.
La lasta statistiko pri la membraro de IREA
montris numeron 100. Do, la asocio povas
havi 20 komitatanojn. Kandidatiĝo de nur 9
personoj, nuligis la bezonon por voĉdoni kaj
aŭtomate ĉiuj kandidatoj fariĝis komitatanoj.
La nova komitato komencos sian laboron
ekde la komenco de irana nov-jariĝo nome la
21-an de marto 2022 kaj funkcios por tri jaroj.
La unua paŝo por la nova komitato estos
elekti la estraron konsistantan el prezidanto,
vic-prezidanto, kasisto kaj sekretario.
Ni esperas progreson kaj bonajn progresojn
por la nova teamo kaj samtempe dankas al
la ĵus-eksigita komitato pro la bona laboro
dum la pasitaj tri jaroj.
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پیام
فراخوان سازمان جهانی اسپرانتو ( )UEAبه اسپرانتودانان و جهان:

از کار برای صلح میان انسانها و
ملتها بازنایستیم

ســازمان جهانــی اســپرانتو ( )UEAدر واکنــش بــه شنیدهشــدن صــدای
پــای جنــگ و رنــج انســانی در شــرق اروپــا اعــام میکنــد :هرچنــد در طــول
تاریــخ ،انســانها ب ـرای تحقــق آرمــان صلــح تــاش کردهانــد ،امــا هی ـچگاه
بــه قــدر کافــی بــر دســتاورد آن تاکیــد نداشــتهاند .بااینحــال ،در حــال
حاضــر رســانههای مــدرن ایــن قــدرت را دارنــد کــه جهــان را بـرای ســرکوب
فردی و جمعی و استفاده از خشونت علیه همنوعان بیگناه ،برادران
و خواهرانمــان بســیج کننــد .خاطــره دو جنــگ جهانــی وحشــتناک در
داخــل و خــارج اروپــا بــا میلیو نهــا کشــته در تصاویــر و کلمــات در ذهــن
نســل حاضــر نقــش بســته اســت.
وقتــی مناقش ـهای آ غــاز میشــود مــا بهعنــوان
اســپرانتودان چــه وظیفـهای بــر عهــده داریــم؟
مصنــف اســپرانتو ،دکتــر زامنهــوف ،از
ش ـرایطی کــه باعــث جنــگ میشــود
آگاه بــود و خــود آن را تجربــه کــرد.
او آرما نهــای صلحآمیــزش را
بــا زبانــی پیونــد داد کــه برابــری
هم ـراه بــا احت ـرام را در برق ـراری
ارتبــاط بــا هــدف درک متقابــل
میــان مــردم ممکــن میســازد.
مبنایــی واقعــی ب ـرای همــان بلوغــی
که به دســت کشــیدن بیچونوچرای
میــل بــه ا ســتیال یــا آسیبرســاندن بــه
همزیس ـتهای ســیارهمان منجــر میشــود.
زامنهــوف ســال  1906بــه مناســبت دومیــن کنگــره جهانــی اســپرانتو در
ژنــو اعــام کــرد« :اکنو نکــه در نقــاط مختلــف جهــان جنــگ بیــن مردمــان
بســیار بیرحمانــه شــده اســت ،مــا اســپرانتودانان بایــد بیــش از گذشــته
تــاش کنیــم ».تکلیــف مــا روشــن اســت .ب ـرای از بیــن بــردن تعصبــات و
نفــرت نســبت بــه آشــنا و بیگانــه از خودآگا همــان آغــاز و ســپس بــا اف ـراد
مهربانی که خویش را وقف ایجاد تفاهم در ارتباطات انسانی کردهاند،
همــکاری کنیــم .مــا پــس از یادگیــری اســپرانتو ایــن تعهــد را پذیرفتهایــم؛
تهــا تمایــات مســالمتآمیز
نکــه دول 
بنابرایــن ،بیاییــد از پافشــاری بــر ای 
مردمان خویش را برای زندگی در سازش براساس الگوهای عالیاصول
اخالقــی اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ،خســتگی بــه خــود راه ندهیــم.
اجــازه دهیــد از اعضــای ســازمان ملــل بخواهیــم بــه منشــور ســازمان
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ملــل متحــد و اصــول بنیادیــن آن احت ـرام بگذارنــد و بهعنــوان اعضــای
یــک جنبــش بینالمللــی صلحطلــب ،صــدای خــود را ب ـه صــورت فــردی
و جمعــی بلنــد کنیــم .بیاییــد بــا ایــن قــدرت ،دولتهــای خــود را از لــزوم
تحقــق وعدههایــی کــه بــه مــردم جهــان دادهانــد آگاه کنیــم :حلوفصــل
نکــه بـرای همــه ســاکنان زمیــن فاجعـهای رخ دهــد.
مناقشــات قبــل از ای 
ســازمان جهانــی اســپرانتو ( )UEAمواضــع سیا�ســی اتخــاذ نمیکنــد ،مگــر
اینکــه از عدالــت یــک رســانه بینالمللــی کــه دســتیابی بــه آرمانهــای
نحــال،
صلحآمیــز و عشــق بیــن مــردم را تســهیل میکنــد ،دفــاع کنــد .باای 
مــا بهطــور خســتگیناپذیر همبســتگی خــود را بــا هم ـه همفکرانــی کــه از
حمــات خشــونتآمیز بــه حقــوق خــود ب ـرای داشــتن یــک زند ـگـی آرام و
امــن رنــج میبرنــد ،اب ـراز میکنیــم .مــا در حــال حاضــر
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه چگونــه میتوانیــم
در ش ـرایط فعلــی کمــک کنیــم .حســاب
اســپرو در UEA (www. uea.org/
 )alighoj/donacoj/esperoدر
مــورد جنــگ ظالما نــه دیگــری
در اروپــا بــرای کمــک بــه
خانوادههای قربانیان اســپرانتو
تأســیس شــد و مــا از ایــن اب ـزار
و دیگــر ابزارهــا بـرای نشــان دادن
همبســتگی خــود بــا اعضــای شــجاع
خانوادهمــان (ایــن حســاب همیشــه
بــرای مشــارکت بــاز ا ســت) ا ســتفاده
خواهیــم کــرد .بنیا نگــذار  ،UEAهکتــور هولدر،
هدفش ایجاد یک شبکه مشترک از همآرمانها در سراسر جهان بود.
بیاییــد نمونــه کار دفتــر ژنــو خــود را بـرای تمــاس بــا اعضــای خانــواده در
یــک جنــگ بحرانــی دیگــر بــه یــاد بیاوریــم و نشــان دهیــم کــه قادریــم فــورا
ب ـرای کمــک عملــی کــه اعضــای خانــواده جهانــی مــا بــه آن نیــاز دارنــد
اقــدام کنیــم.
منبع( Gazetaraj Komunikoj de UEA :خالصه)
N-ro 1023
2022-02-27
ترجمه :شلر کریمی
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Raporto

Raporto pri IrEA-ĉeesto en la
15-a Internacia Turisma Ekspozicio de Tehrano
La 15-a “Internacia Ekspozicio de Turismo kaj
Rilataj Industrioj” kun la frapfrazo "Turismo por
Inkluzivema Kreskado" okazis kvar tagojn ekde la
29-a de januaro ĝis la 1-a de februaro 2022 en la
konstanta loko de la Tehrana Internacia Ekspozicio
– la plej granda en Irano (retejo en la angla: http://
irantourismshow.com/en-us/).
La ekspozicion okazigis la irana “Ministerio pri
Kulturaj Heredaĵoj, Turismo kaj manfaritaĵoj” kune
kun la “Tegmentofirmao por evoluigo de irana kaj
monda Tourismo”.
En unu el la salonegoj de la ekspoziciejo, la salonego
numero 35, estis asignita aro da standoj al studentaj
sciencaj asocioj rilataj al la diversaj agadoj de turismaj
studentoj el ĉiuj universitatoj de Irano. IrEA estis
invitita por kunlabori kun la “Scienca Asocio de la
Universitato de Tehrano pri Turisma Administrado”
por prezentado de Esperanto kaj ties helpoj kaj
faciligoj por turismado al la vizitantoj.
La du asocioj ĝuas bonajn interrilatojn sekve de
komunaj retinarioj pri Esperanto kaj Turismo, kiuj
okazis kun helpo de UEA kaj kadre de IKIKO en
la 31-a de dec. 2021, 7-a kaj 13-a de jan., en kiuj
kaj iranaj kaj eksterlandaj esperantistoj kaj/aŭ
specialistoj pri turismo prelegis pri Esperanto kaj/
aŭ turismo. La retinariojn inaŭguris per siaj prelegoj
pri Esperanto kaj Turismo, UEA-prezidanto, prof.
Duncan Chartes, kaj aliaj tri estraranoj de UEA, prof.
SO Jinsu, s-ro Fernando Maja Jr. kaj prof. Orlando
Raola. Registraĵoj de la retinarioj spekteblas en la
jutuba kanalo de UEA .
Dum ĉiuj kvar tagoj de la ekspozicio, mi tuttempe,
t.e. ekde la 9-a horo matene ĝis la 17-a horo, estis
tie kaj elmontris diversajn broŝurojn, afiŝojn,
librojn, revuojn kaj aliajn esperantaĵojn, respondante
diversajn demandojn de interesiĝintaj vizitantoj. Kaj
sur mia tablo plenplenis da esperantaĵoj kaj surmure
pendis afiŝoj kaj informiloj pri Esperanto en la persa.
Ĉirkaŭ 300 flugfolioj kun prezentadoj de Esperanto
kaj ties ĉefaj fontoj kaj retejoj disdoniĝis dum la
ekspozicio.
La Tehrana Internacia Turisma Ekspozicio kiel unu
el la plej gravaj aranĝoj en Irano en la kampo de
turismo, kiu okazas ĉiujare kun la ĉeesto de grandega
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nombro da institucioj kaj firmaoj aktivaj en tiu ĉi
tereno, estas bonega okazo por prezenti Esperanton
kune kun ĝiaj aplik(ebl)oj en ĉiuj kampoj rilataj al
turismo. Mi provis substreki avantaĝojn kaj helpojn
de Esperanto por turisma disvolviĝo al la publiko –
i.a. prezentante pri diversaj Esperanto-kunvenoj kaj
ties multaj turismaj aranĝoj, Pasporta Servo, ktp.
La ĉeesto de la "Irana Esperanto-Asocio" (IrEA) en ĉi
tiu internacia kaj renoma ekspozicio de la lando kune
kun preskaŭ 300 aliaj aktivaj institucioj kaj firmaoj en
la kampo de turismo, estis bonega okazo por konigi
Esperanton kaj al la vizitantoj, kaj por diskuti kun
aliaj turismaj aktivuloj pri interagado kaj kunlaboro
kun IrEA.
Dum la kvar tagoj de la ekspozicio, ĉiutage la
demandoj kaj komentoj de ĉirkaŭ 50 vizitantoj estis
taŭge responditaj, kaj oni provis doni la necesan
gvidadon al la interesiĝantoj per prezentado de
broŝuroj, enkonduko de komunikiloj kaj informado
pri la Esperanto-kursoj, kiuj nun okazas en la
Universitato de Mazandarano kaj baldaŭ komenciĝos
ankaŭ en la Universitato de Tehrano.
Hamzeh Shafiee

Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 40, Vintro 2022

گزار ش

گزارش حضور در

نمایشگاه بینالمللی گردشگری
پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری و صنایــع
وابســته بــا شــعار «گردشــگری بــرای رشــد فراگیــر»
از تاریــخ  ۹تــا  ۱۲بهمــن  ۱۴۰۰بــه مــدت چهــار روز
در محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران
برگــزار شــد .در یکــی از ســالنهای برگــزاری نمایشــگاه
مجموعــهای از غرفههــا بــه انجمنهــای علمــی
دانشــجویی مرتبــط بــا فعالیتهــای دانشــجویان رشــته
گردشــگری در دانشــگاههای سراســر کشــور تخصیــص
یافتــه بــود کــه «انجمــن علمــی مدیریــت جهانگــردی
دانشــگاه تهــران» بــا دعــوت از «انجمــن اســپرانتو ایــران»
بــرای همــکاری بــا غرفــه ایــن دانشــگاه در معرفــی
اســپرانتو فضایــی را بــه ایــن منظــور اختصــاص داد و بــه
ایــن ترتیــب زمین ـهای فراهــم شــد تــا بــا ارائــه بروشــور
و بــه نمایــش گذاشــتن پوســتر ،کتــاب ،نشــریات و ســایر
مــوارد ،زبــان اســپرانتو بــه بازدیدکننــدگان معرفــی و
بــه ســواالت گوناگــون در ایــن زمینــه پاســخ داده شــود.
نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری بــه عنــوان یکــی
از مهمتریــن رخدادهــای ســاالنه ایــران در حــوزه
گردشــگری ،کــه همهســاله بــا حضــور جمــع کثیــری
از نهادهــا و موسســات و شــرکتهای فعــال در ایــن
زمینــه برگــزار مــی گــردد فرصــت بســیار مغتنمــی
اســت تــا بتوانیــم زبــان اســپرانتو را بــا کاربردهــای آن
در همــه زمینههــا و بــا تأکیــد بــر مزایــا و برتریهــای
آن در زمینــه توســعه گردشــگری بــه عمــوم معرفــی
نماییــم .حضــور «انجمــن اســپرانتوی ایــران» در ایــن
نمایشــگاه در کنــار قریــب بــه  ۳۰۰موسســه و نهــاد
فعــال حــوزه توریســم فرصــت بســیار خوبــی بــود
تــا عــاوه بــر معرفــی اســپرانتو بــه بازدیدکننــدگان،
زمینههــای تعامــل و همــکاری بــا ســایر فعــاالن حــوزه
گردشــگری مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گیــرد.
در طــول برگــزاری نمایشــگاه روزانــه بــه ســواالت و
ابــراز عالقمنــدی قریــب بــه  ۵۰نفــر از بازدیدکننــدگان
پاســخهای مقتضــی داده شــد و ســعی شــده بــا ارائــه
بروشــور ،معرفــی راههــای ارتباطــی ،و اطالعرســانی در
خصــوص دورههــای آموزشــی ،بــه عالقمنــدان راهنمایــی
الزم ارائــه شــود.
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حمزه شفیعی
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مقاله
زبان اسپرانتو به روایت یک دیپلمات بلندپایهی ایرلندی
دکتر شون ا ُ ریائین ( ،)Seán O Riainدیپلمات بلندپایهی ایرلندی ،که آخرین مقامشان سفیر
ایرلند در اطریش بود ،و اکنون مسئول چندزبانگی در وزارت امور خارجهی ایرلند هستند ،به
مناسبت روز اسپرانتو ( 15دسامبر) ،این خبرنامه را به تمامی سفارتخانههای ایرلند در جهان
ارسال کردند ،که ترجمهی فارسی آن نیز ،با اجازه و تأیید ایشان ،ذی ً
ال ارائه میگردد.
ذکر این نکته هم ضروری است ،که ایشان تاکنون در همایشها و وبینارهای اسپرانتو در ایران
و دانشگاههای ایران نیز شرکت کردهاند و به ایراد سخنرانی پرداختهاند.
ترجمه :احمدرضا ممدوحی

زبان اسپرانتو:
میانبُری به
زبانهای دیگر
از آنجایــی کــه یادگیــری زبــان اســپرانتو حــدود ۱۰
برابــر آســانتر از فراگیــری هــر زبــان دیگــری
اســت ،میتوانــد یــک میانبُــرایــدهآل بــرای
آموختــن و مطالع ـهی زبانهــا بــه طــور کلــی باشــد.
اســپرانتو میتوانــد کلیــد بــاز کــردن دنیــای زبانهــا
بــرای بســیاری از کســانی باشــد کــه هرگــز لــذت
برقــراری ارتبــاط بیدردســر بــه زبــان دیگــری را تجربــه
نکرد هانــد.
بــرای زبانهــای فرانســوی و آلمانــی :از آنجایــی
کــه در ایــن دو زبــان حــدود  ۹۰درصــد واژگان بــا
کلمــات اســپرانتو مشــترک هســتند )1( ،در مقایســه بــا
فرانســوی ،اســپرانتو را میتــوان بــه عنــوان «فرانســوی
بــه دور از تمامــی مــوارد مشــکلزای آن» دانســت :چراکــه
در اســپرانتو هیــچ اســم مذکــر و مؤنثــی وجــود نــدارد؛
بــدون تلفظهــای دشــواری ماننــد حــروف صــدادار
تودماغــی ( )nasal vowelsیــا صداهــای مشــکل «»u
و « »oeدر آن ،کــه در انگلیســی هــم وجــود ندارنــد؛
اســپرانتو فقــط دارای یــک حــرف تعریــف اســت،»la« ،
بهجــای حــروف تعریــف متعــدد و دشــوار «،les ،la ،le
 »une ،unدر فرانســوی )2( .در مقایســه بــا آلمانــی:
حالــت مفعولــی (بــرای نشــان دادن مقصــد حرکــت)
در اســپرانتو دقیقــاً ماننــد آلمانــی اســتفاده میشــود و
در هــردو زبــان بــا پایانــهی – ، nماننــد زبــان یونانــی
باســتان ،مشــخص میشــود .بــرای مثــال:
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انگلیسی:
The white cat is on the brown table.
اسپرانتو:
La blanka kato estas sur la bruna tablo.
فرانسوی:
Le chat blanc est sur la table brune.
انگلیسی:
The cat jumped onto the brown table.
اسپرانتو:
La kato saltis sur la brunan tablon.
آلمانی:
Die Katze ist auf den braunen Tisch
gesprungen.

برخی از ویژگیهای زبانی اسپرانتو

تعــداد بســیار کــم تعــداد قواعــد گرامــری اســپرانتو (تنهــا
شــانزده قاعــده) ،بــدون هرگونه اســتثنای دســتوری ،بدون
هرگونــه افعــال بیقاعــده ،هـمراه بــا اســتفادهی گســترده
از پیشــوندها و پســوندها بــرای کاهــش تصاعــدی تعــداد
واژگانــی کــه بایــد انهــا را بــه خاطــر ســپرد.
تمــام اســمها بــه – ،oهمــهی صفتهــا بــه –،a
قیدهــا بــه – ،eو تمــام جمعهــا بــه – ،jختــم
میشــوند؛ پایانــهی افعــال حــال  /گذشــته  /آینــده  /و
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مقاله
شــرطی بــه ترتیــب بــه  us / os / is / asاســت ،بــدون
هرگونــه تغییــری در آنهــا بــرای ضمایــر گوناگــون فاعلــی
(اولشــخص ،دومشــخص ،و سومشــخص جمــع و مفــرد).
قاعدهمنــد بــودن اســپرانتو چیــزی از غنــای آن کــم
نکــرده اســت :انگلیســی و فرانســوی هــر کــدام تنهــا دارای
دو وجــه وصفــی بــرای اســم فاعــل هســتند (پارتیســی ِپ ِل
گذشــته و حــال) ،بــه ترتیــب  falling / fallenو en
 .tombant / tombéدر حالــی کــه اســپرانتو دارای
شــش وجــه وصفــی بــرای اســم فاعــل اســت ،یعنــی ســه
وجــه وصفــی فاعلــی یــا معلــوم (حــال ،گذشــته و آینــده)
و ســه وجــه وصفــی مفعولــی یــا مجهــول (حــال ،گذشــته
و آینــده) ،لــذا ایــن زبــان بهمراتــب هــم دقیقتــر و هــم
موجزتــر از زبانهــای دیگــر اســت،falinta ،falanta :
. falota ،falita ،falata ،falonta
اگــر در ایــن مــورد کنجــکاو شــدید ،نگاهــی به «اســپرانتو
در  ۱۲روز» ،ســریعترین دورهی آموزشــی اصــول اولیـهی
اســپرانتو بیندازید.

جنبههای تاریخی و سیاسی

کتـ�اب «زبـ�ان خطرنـ�اک» اثـ�ر دکتـ�ر اولریـ�ش لینـ�ز
 )gerous Language | SpringerLinkحــاوی شــرح مفصلــی از
تالشهــای رژیمهــای هیتلــر و اســتالین بــرای
از بیــن بــردن زبــان اســپرانتو بــا بــه قتــل رســاندن
گویــشوران آن اســت .هیتلــر در کتــاب خــود تحــت
عنــوان «نبــرد مــن» ( )Mein Kampfاز اســپرانتو بــه
عنــوان «بــازوی یهودیــان کــه بایــد نابــود شــود» نــام
میبــرد.

(�Dan

رئیــس ســابق پارلمــان اروپــا ،یــرزی بــوزک ،تحــت
تأثیــر اجــرای نســخهی اســپرانتوی «ســرود اروپــا»
قــرار گرفــت ،زیــرا هیــچ توافقــی در مــورد زبانــی کــه
ایــن ســرود در گردهماییهــای اتحادیــه اروپــا بایــد بــه
آن خوانــده شــود ،وجــود نــدارد (در مــورد اشــعار آن نیــز
توافقــی نیســت ،و تنهــا بــرای موســیقی آن ،شــاهکاری از
بتهــوون انتخــاب شــده اســت).
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واتیــکان و کمونیســتهای کوبایــی هــر دو بهطــور
منظــم برنامههــای رادیویــی بــه زبــان اســپرانتو پخــش
میکننــد ،ماننــد لهســتان ،چیــن و برزیــل .رئیــس
جمهــور ســابق اتریــش ،فرانتــس یونــاس ،و دیکتاتــور
ســابق یوگســاوی ،مارشــال تیتو ،اســپرانتو میدانســتند
و از ایــن زبــان در گفتگوهــای دوجانبـهی خــود اســتفاده
میکردنــد.
سرســختترین پیــش داوری علیــه اســپرانتو ایــن اســت
کــه بــه نوعــی زبانــی «مصنوعــی» اســت ،در حالــی کــه
زبانهــای دیگــر «طبیعــی» قلمــداد میشــوند .در
حالــی کــه تاکنــون زبــان اســپرانتو بــه مــدت پنــج نســل
توســط جامعــهی جهانــی گویــشوران آن ،هرچنــد در
مقایســه بــا گویـشوران دیگــر زبانهــا جامعـهای کوچــک
شــمرده میشــود ،در حــال اســتفادهی منظــم بــوده
اســت .اســپرانتو دارای گوی ـشوران مــادرزاد خــود اســت،
و همچنیــن تاریــخ و ادبیــات اصیــل خــود را دارد.
پروفســور کلــود پیــرون ،مترجــم ســابق چینــی ،روســی،
فرانســوی و انگلیســی در ســازمان ملــل متحــد ،تصمیــم
گرفــت کــه روانشــناس شــود زیــرا از واکنشهــای منفــی
و اغلــب احساســی افــراد منطقــی در قبــال اســپرانتو،
تعجــب میکــرد و متحیــر گشــته بــود .مقــاالت او بــه ۲۹
زبــان را میتــوان در ســایت کلــود پیــرون  -ارتباطــات،
زبانهــا ،و اســپرانتو ( .)free. frمطالعــه کــرد.

کنفرانس اسپرانتو در اسلواکی۲۰۱۸ ،
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 40, Vintro 2022

یکــی از بســیاری از ســازمانهایی کــه روز
جهانــی آمــوزش را در  24ژانویــه جشــن میگیرنــد،
میگویــد« :آمــوزش و پــرورش راه خــروج از فقــر و
پایـهای بــرای آینــدهای بهتــر اســت» .ایــن چهارمین
ســالی اســت کــه روز آمــوزش توســط یونســکو و
ســازمان ملــل متحــد جشــن گرفتــه میشــود.
ایپم سازمان جهانی اسپرانتو هب مناسبت

روز جهانی آموزش
یکصدمیــن همایــش جهانــی اســپرانتو در شــهر لیــل فرانســه25 ،
جــوالی تــا  1آگوســت 2015

برای مطالعهی بیشتر

۱۵دســامبر ،ســالروز تولــد مبتکــر زبــان بینالمللــی
اســپرانتو اســت .دکتــر لودویــک زامنهــوف ،پزشــک،
متخصــص چشــم و شــاعر لهســتانی ،در ســال  ۱۸۵۹در
شــهر بیالیســتوک (در شــرق لهســتان کنونــی) بــه دنیــا
آمــد .بــه اســپرانتوزبانان دنیــا ،کــه در بیــش از ۱۲۰
کشــور جهــان هســتند ،توصیــه شــده اســت کــه در ســال
بــه مناســبت ایــن روز و شــرکت در جشــن آن ،کــه «روز
کتــاب اســپرانتو» نیــز نامیــده میشــود ،حداقــل یــک
کتــاب بــه زبــان اســپرانتو تهیــه و مطالعــه کننــد.
در اینجــا بــرای مطالعـهی بیشــتر در مــورد زبان اســپرانتو،
چنــد منبــع مهــم بــه هـمکاران معرفــی میگــردد:
·اســپرانتو :زبــان ،ادبیــات و جامعــهی آن ،اثــر
پروفســور پییِــر ژانتــون (ترجمــه شــده بــه
انگلیســی توســط پروفســور همفــری تونکیــن
(انتشــارات دانشــگاه ایالتــی نیویــورک)۱۹۹۳ ،
·دایــره المعــارف مختصــر ادبیــات اصیــل اســپرانتو،
نوشــته جفــری ســاتن (نیویــورک ،موندیــال،
)۲۰۰۸
·پُــل کلمــات ،اثــر پروفســور ایسـتِر شُ ــر (نیویورک،
متروپولیتــن بوکس)۲۰۱۶ ،
·لیدیــا :زندگــی لیدیــا زامنهــوف ،دختــر اســپرانتو،
اثــر ِونــدی هِلــر (آکســفورد :جــورج رونالــد)۱۹۸۵ ،
·زبــان اســپرانتو ،اثــر پروفســور فرانــک نوســل
(اتــاوا ،ل ِــگاس)۲۰۰۰ ،
·اســپرانتو و رقبــای آن ،اثــر پروفســور روبرتــو
گارویــا (انتشــارات دانشــگاه پنســیلوانیا)۲۰۱۵ ،
·اسـ�پرانتو  -زبـ�ان بنینالمللــی (بــه ایرلنــدیEspe� :
 ، )ranto - Teanga Idirnáisiúntaاثــر ریسـتِرد
ا ُ گالیســنه ( بایــل آتــا کلیــات ،کویســئیم)۲۰۰۴ ،
·چالــش زبانهــا (بــه فرانســویLe Défi des :
 ،)Languesاثــر پروفســور کلــود پیــرون (پاریس،
الرماتــان)۱۹۹۴ ،
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علیرغــم تالشهــای ســتودنی یونســکو و ســایر ســازمانهای
بینالمللــی ،راه رســیدن بــه یــک آمــوزش ســالم و عادالنــه
بــرای میلیونهــا جــوان در سراســر جهــان مســدود اســت .در
ســال  ،2018حــدود  260میلیــون کــودک در ســن مدرســه
در مدرســه نبودنــد  -و در آوریــل  ،2020بــا شــیوع کوویــد-
 ،19ایــن تعــداد بــه طــور موقــت بــه  1.6میلیــارد افزایــش
یا فت .
اگــر همــه کــودکان جهــان آمــوزش بــا کیفیتــی را بــه
زبانهایــی کــه بــه راحتــی میفهمنــد و بــا دسترســی
بــه فنــاوری مــدرن دریافــت میکردنــد ،توانایــی مــا بــرای
رســیدگی بــه مشــکالت جهــان بــه شــدت افزایــش مییافت،
ذخایــر ســرمایه انســانی مــا بــه مراتــب بیشــتر میشــد و
اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل بســیار زیــاد بــه تحقــق
نزدیکتــر میشــد.
جنبــش اســپرانتو بــه شــدت از آمــوزش باکیفیــت بــرای
همــه ،از جملــه یادگیــری مادامالعمــر حمایــت میکنــد.
جنبــش مــا مــردم را بــه صــورت مجــازی و حضــوری از
طریــق زبــان بینالمللــی اســپرانتو از بیــش از صــد کشــور
در سراســر جهــان گــرد هــم مـیآورد .بســیاری از گویشــوران
اســپرانتو معلــم هســتند و بســیاری از آنهــا جوانانــی هســتند
کــه معتقدنــد همــکاری بینالمللــی کلیــد بهبــود نــوع
بشــر اســت و بــا یکدیگــر بــه یــک زبــان در یــک محیــط
بینالمللــی ارتبــاط برقــرار میکننــد.
مــا از ســازمان ملــل و یونســکو میخواهیــم کــه تالشهــای
خــود را بــرای بهبــود آمــوزش بــرای همــه مضاعــف کننــد و
بــه همــه کســانی کــه معتقدنــد دانــش باعــث درک و فهــم
میشــود و بــه آینــدهای بهتــر منجــر میشــود ،نزدیــک
شــوند .مــا متعهــد بــه همــکاری و حمایــت خــود هســتیم.
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مقاله

پروژهی بازی با
کلمات ()Vortoj
ســازمان جهانــي اســپرانتو بــا بودجــه اتحاديــه اروپــا در يــك
برنامــه ديگــر بــه نــام «بــازی بــا كلمــات» شــركت ميكنــد.
ايــن برنامــه كــه بــا بودجــه كل 196هــزار و  593يــورو توســط
آژانــس ملــي اســلواكي كميســيون اروپــا بــه تصویــب رســیده
در چارچــوب برنامــه اراســموس پــاس بــراي آمــوزش ابتدايــي
انجــام خواهــد شــد .بــازی بــا کلمات توســط موسســه «اســپرانتو
در اینترنــت» ( )E@Iســاخته شــده اســت و ســازمان جهانــي
اســپرانتو يكــي از شركاســت .هــدف اصلــي ارائــه يــك بــازي
تعاملــي رایانـهای بــه روشــي تــازه بــراي يادگيــري زبــان اســت.
نســخه بتــاي برنامــه کــه بــا موفقيــت آزمايــششــده ،بــه زبــان
اسپرانتوســت و بــرای یافتــن حامــی مالــی ،پیشتــر در برخــی
برنامههــای مربــوط بــه اســپرانتو ازجملــه هفتــاد و پنجميــن
كنگــره بينالمللــي جوانــان (ســال  )2019در لیپتوســکی
هــرادک اســلواكي معرفــیشــده اســت.
ايــن بــازي ،تركيبــي از اســتفاده از فــرش مخصــوص و نشــان
دادن كلمــات روی صفحــه نمایــش اســت .بازیکنــان بایــد بــا راه
ش روي فــرش مخصــوص و چالشهــای مختلــف
رفتــن يــا پــر 
بــازی از میــان کلمــات در حــال نمایش کلمــه درســت را انتخاب
کننــد .در معرفــی بــازی آمــده اســت« :بــازی بــا كلمــات» يــك
ن
بــازي رایانـهای همــراه بــا ســرعتعمــل بــرای یادگیــری زبــا 
اســت .بــا کلمــات زبــانورزی میکنیــد ،امــاي درســت آنهــا را
یــاد میگیریــد و بــا دوســتانتان ســرگرم میشــوید .از آنجــا
كــه «بــازی بــا كلمــات» روی فــرش مخصــوص بــازي ویدئویــی
معــروف  Dance Dance Revolutionانجــام میشــود و
بازيكنــان مجبــور بــه راه رفتــن و پريــدن هســتند ،یــک بــازی
هيجانانگيــز محســوب میشــود و همزمــان بــه رشــد جســمی
و ذهنــی کــودکان و نوجوانــان کمــک میکنــد .کلمــات بــه
صــورت فیلمــی متحــرک روی صفحــه نمایــش یــا دیــوار پخــش
میشــوند و بازيكــن بایــد بــرای انتخــاب کلمــه درســت در
فــرش حرکــت مناســبی انجــام دهــد .از طــرف دیگــر« ،بــازی
بــا کلمــات» بــه معلمــان ايــن امــكان را ميدهــد تــا كلمــات
را ويرايــش یــا چالشهــاي دیگــری ايجــاد كننــد .بــراي اجــراي
بــازي فقــط بايــد يــك فــرش كــه بــا كابــل بــه رايانــه متصــل
شــود داشــته باشــيد (و يــك پروژكتــور اگــر ميخواهيــد آن
را روي ديــوار پخشكنيــد ).همــه ايــن ويژگيهــا «بــازی بــا
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کلمــات» را بــراي کالسهــا ،مــدارس و مســابقات منحصربهفــرد
ميكنــد.
«بــازی بــا کلمــات» بهعنــوان برنامــه اتحاديــه اروپــا بــه مــدت
دو ســال طــول ميكشــد :از اول ژانويــه  2022تــا  31دســامبر
 .2023در ايــن مــدت شــركا بايــد وظايــف مختلفــي ازجملــه
ســاخت بــازي بــه  11زبــان را انجــام دهنــد .شــركا عبارتنــد از:
موسســه اســپرانتو در اینترنــت از نــوا دوبنیتســا ،ســازمان جهاني
اســپرانتو از روتــردام ،انجمــن فرهنگــي اســپرانتو از بوداپســت،
موسســه ملــی زبــان هــا و تمدنهــای شــرقی از پاريــس و
مدرســه خصوصــي نــوا دوبنیتســا از اســلواکی .ســه شــريك از
پنــج شــريك ،ســازمانهاي اســپرانتو هســتند .ســازمان جهانــي
اســپرانتو بهويــژه در زمينــه ترجمــه ،آزمايــش ،برنامهنويســي
و درنهايــت انتشــار بــازي همــكاري خواهــد كــرد .وبســايت
برنامــه  www.vortoj.netدر حــال حاضــر فقــط بــه زبــان
اســلواكي موجــود اســت و البتــه بــه زبانهــای دیگــر نیــز
ترجمــه خواهــد شــد.
بــه گفتــه پيتــر بــاالش ،هماهنگكننــده انجمــن معلمــان
اســپرانتو« ،بــازی بــا کلمــات» وســیله بســيار مناســبي بــراي
آمــوزش غيررســمي خواهــد بــود و اميدواريــم بــه سيســتم
آموزشــي رســمي كشــورهاي مختلــف نيــز راه پيــدا كنــد تــا
معلمــان در زنــگ زبــان از آن اســتفاده کننــد .مــن «بــازی بــا
کلمــات» را يــك فعاليــت پايانــي دروس میبینــم .زمانــي كــه
دانشآمــوزان حوصلهشــان ســر مــیرود و كمتــر بــه درس
توجــه میکننــد «بــازی بــا کلمــات» آنهــا را ســر حال مـیآورد.
برنامــه مــا ايــن اســت كــه ایــن بــازی را بــه اســپرانتودانان نيــز
ارائــه كنيــم :اميدواريــم در طــول كنگــره جهانــي امســال در
مونتــرال! اميدواريــم بـهزودي همــه از آن اســتفاده كننــد ،لــذت
ببرنــد و فرهنــگ لغــات زبانشــان را تمريــن كننــد.
منبع:
بیانیه مطبوعاتی سازمان جهانی اسپرانتو  -شماره  ۱۰۱۵مورخ ۲۰۲۲/۰۲/۰۴

https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/
Vortoj-UEA-partneras-en-nova-EU-projekto
ترجمه:شلر کریمی
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 40, Vintro 2022

Rakonto

Sorto
kaj
D-ro Keyhan Sayadpour
“Estimata doktoro! Ni enhospitaligis por
vi novnaskiton kun la diagnozo de pulmvalva atrezio kaj ventrikula septo-difekto.
Li ricevas prostaglandinon kaj bezonas
duktarterian stenton(1).”

Stento

“Ĉu? Do kial vi kunportis lin al nia
hospitalo?”

Venont-matene mi vizitis lin kun mia
studento. La paciento ĝuste bezonis duktarterian stenton. Poste mi renkontis lian
patron:

“Ni ne diziris fari tion. Kiam li estis feto,
ni faris fetan ekokardiografion kaj eksciis
pri la kor-malsano. Tamen estis malfrua por
aborti(2). Kaj ni ne ŝatis fari kontraŭleĝan
aborton. Sed kiam proksimiĝis la nasko,
neniu hospitalo akceptis nin kaj diris ke ni
devas iri al hospitalo kiu havas la kapablon
zorgi la bebojn kun gravaj kormalsanoj. Kaj
ni venis ĉi tie. Ĉiuj estis kontraŭ nia volo.“

“Via filo estas en danĝero kaj bezonas
angiografion por saviĝi.“

“Bone! Mi devas konsulti mian jurmedicinan kolegon.“

“Sed ni ne deziras lian savon!”

La kolego parolis kun la patro kaj patrino,

“Bone, jes. Dankon pro via informo!”
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Rakonto
kaj ordonis ke mi faru la angiografion
por savi la bebon. Iliaj rezonoj ne estis
akcepteblaj kaj laŭ li, ili ne povas zorgi la
bebon.
Mi kunportis la bebon al nia angiografia
ĉambro. La celo estis meti stenton por kovri
la tutan longecon de la arteria dukto. Tiel
la sango povis iri al la pulmoj kiam ili ne
ricevis sangon tra la pulma valvo. Ofte mi
faras tion uzante unu stenton kaj malofte
du stentojn. La arteria dukto de la bebo
estis relative longa. Mi klopodis kovri la
tuton per unu longa stento. Sed vane! La
stento ne kovris la tuton. Mi klopodis meti
la duan stenton. Por fari tion, la du stentoj
devis iomete esti unu en la alia, por ne resti
parto sen stento. Tamen, por la unua fojo
mi ne sukcesis. Mi metis la duan stenton
nur apud la unua. Mi esperis ke tiu strategio
solvu la problemon. Tamen la eta parto inter
la du stentoj konstriktiĝis kaj malhelpis
sangfluon. Kia fiasko! Per miaj ĉiuj mensaj
fortoj kaj manaj spertoj, mi klopodis meti
trian stenton. Malgraŭ tio ke ĝi ŝajnis tre
malfacila, mi ne deziris cedi al la deziro de
la patro. Kaj mirakle mi sukcesis. La tria
stento kovris la parton inter du unuaj stentoj
kaj la bebo saviĝis.
Post unu monato, la familio venis ĉe mi
por vizito. La patrino karesis sian filon,
mamnutris kaj rigardis kun afabla patrina
mieno al sia bebo. Ne estas bezonata klarigi
pri mia grado de ĝojo. La patro diris kun
amara rideto:
“Estas bone ke vi faris angiografion. Mia
edzino amas multe la bebon!” Kvazaŭ la
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 40, Vintro 2022

patro estas granda fiŝo kaptita en la reto de
fiŝkaptisto.
Pasis monatoj. Mi invitiĝis al internacia
kongreso por prelegi pri dukt-arteria
stentado. Fiere mi prezentis kiel mi faris
tion per 3 stentoj en tiu malfacila kazo.
Normale dukt-arteria stento funkcias
pli malpli unu jaron. Tiam la bebo sufiĉe
kreskas por fari korektan operacion. Kaj
same okazis por la bebo de nia rakonto. Mi
prezentis la bebon al unu el niaj bonaj korkirurgoj. Mateno post la operacio mi iris
por viziti la bebon kun mia studento. Mi
ne trovis la bebon. La flegistino diris ke li
forpasis pasint-nokte! Mi sentis ke iu frapis
grandan martelon sur mian kapon. Kia
katastrofo post tiom da klopodoj! Ekstere
atendis min la patro. Li ne havis la mienon
de funebra patro, kiel vi povas supozi. Sed
mi havis la mienon de malvenkinto dum
grava kaj reala matĉo.

(1) Stento estas metala aĵo kion oni metas dum
angiografio en angioj por ke ili restu malfermitaj
kun bona sangfluo. Dukta arterio estas angio kiu
povas kunporti sangon al la pulmojn kiam la pulma
valvo ne ekzistas (atrezio).
(2) Aborto en irano por fetoj kun gravaj malsanoj
eblas nur ĝis la graveda aĝo de 18 semajnoj.
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Scienco

Kiel doloro kondukas
al scio kaj potenco
Sufero kondukas al perfektiĝo pere de
sinsekvaj fazoj de scio - ne pri scio akirita
el libroj, sed scio el vivo - kaj ĉiu paŝo en
scio signifas ke iu formo de sufero estas
aliformiĝinta aŭ transformiĝinta. Aparta
tipo de doloro, spertitajn nekalkuleblajn
fojojn, fine kondukas al scio de kaŭzo de tiu
doloro, kaj kiam la kaŭzo estas malkovrita,
forigita, kaj ne denove animita, la doloro
por ĉiam estas trans-sendita.
Tiu ĉi principo aplikeblas kaj al fizika
doloro, kiu estas kaŭzita de malsano,
kaj al mensa sufero kaŭzita de malĝusta
pensado. Kiam la kaŭzo de malsano estas
konata, oni povas eviti ĝin, kaj la malsano
kaj ĝia doloro neniam povas ataki nin. La
kaŭzo de certaj formoj de malsano estas
konata, kaj la prudento evitas la kaŭzon kaj
tiel oni eskapas de la malsano. Tamen, la
kaŭzoj de multaj korpaj malordoj atendas
malkovron, kaj ĝis kiam tiu malkovro
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efektiviĝos, daŭras la malordoj.
En ĉiuj formoj de mensa sufero, oni povas
pli facile malkovri la kaŭzon, kaj kiam
malkovrita, forigita kaj evitita, la menso
restas pli sub nia tuja kontrolo. Ni ne povas
elimini la korpan senton de doloro. La
doloro kaŭzita de rekta vundo al la korpo
malsimilas al tiu kaŭzita de malsano. Tiel
perfektulo - perfekta kaj en menso kaj
sano - sentus doloron el tranĉo aŭ vundo
samkiel sentus tre neperfekta homo;
kaj necesas por la protekto de la korpo
ke estus tiel, sed lia korpa doloro estus
modifita pere de lia sinteno de menso
rilate al ĝi. Ĝi ne kaŭzus iun ajn mensan
suferon kaj li tenus sian feliĉon kaj pacon
de menso. Tamen, la neperfektulo mense
perturbiĝus - li estus ekscitita al timo, aŭ
agitiĝus, aŭ kolerus - kaj tiel aldoniĝus
mensa doloro al la fizika, tiel ke eĉ la
fizika doloro ŝajnus pli granda.
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 40, Vintro 2022

Scienco
Neniu el la grandaj instruantoj lernigis al
homoj kiel venki korpan doloron aŭ nuligi
la korpan senton de doloro. Tiu estas tre
signifa pro la fakto ke certaj skoloj celas
tion. Tiu ĉi studo kaj strebado por nesentigi
sian korpon al doloro ne estas nova afero.
Ĝi estis instruita kaj praktikita en la oriento
antaŭ milaj jaroj, kaj en Hindujo estas
konata kiel Hatha Jogo, aŭ fizika Jogo.
Se la registraĵoj veras, ankoraŭ ekzistas
jogantoj en Hindujo kiuj povas tranĉi kaj
vundi siajn korpojn, kaj ne sperti doloron,
kvankam tio estas konsiderata atingo de
ĝia propra tipo, ĝi estas malbona, kaj ne
estas indiko de spirita progreso. Fakte tiu
Hatha Jogo estis kondamnita kiel Nigra
Jogo, aŭ Malvera Jogo de la Grandaj
Instruistoj de Hindujo, kiuj deklaris ke
ĝi gvidis al korpa malsano kaj al spirita
senscio, kaj ne gvidis al sano kaj Vero. La
praktiko instruita de la spiritaj iluminiĝintaj
estis, kaj estas, konata kiel Raja Jogo, kiu
signifas reĝa Jogo. Tio ĉi reĝa aŭ vera
Jogo konsistas en purigi la koron, kaj atingi
kontrolon de la menso, kaj la metodo estas
korpigita en iliaj preceptoj. La preceptoj de
Jesuo skizas tiun ĉi praktikon kun granda
klareco.
Tiel klaras ke, ni ne strebu fariĝi
sensentema al korpa doloro; unue, ĉar
tio ne estas natura; kaj due, ĉar ni per tio
senigas nin de la averto kaj protekto al nia
korpo kiun tia doloro donas al ni; sed ni
devas provi kuraci la doloron, kiam kaŭzita
de vundo; aŭ trovi kaj forigi la kaŭzon, kiam
ĝi estas la rezulto de malsano.
Ni ankaŭ ne devas sensentigi nin al mensa
doloro pere de iu ajn procezo de malmoliĝo.
Nenatura kiel ĉio tio estas, oni povas fari
tion sukcese ĝis certa punkto, same kiel
oni povas iugrade atingi sensentemon
rilate al fizika doloro, ĉar la dua finfine
gvidos al ruiniĝo de la korpo, samkiel la
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 40, Vintro 2022

unua gvidos al mensa malsano, kiu gvidas
pli kaj pli malproksimen el la Vero, ĝis kiam
oni devas rekomenci.
Tamen oni povas transcendi la mensan
doloron, ne malmoligante la koron, sed
moligante ĝin, kaj praktikante ĉiujn pensojn
kaj agojn kiuj estas bonaj kaj afablaj kaj
justaj, ĝis kiam finfine la kaŭzo de la mensa
sufero estas klare konata kaj forigita kaj
evitita.
Post kiam la kaŭzo de iu ajn aparta tipo
de mensa doloro estas konata, ĝia forigo
el la menso relative plifaciliĝas. La penso
kiu originis la ago kiu produktis la doloron,
grade malplifortiĝas, kaj je ofteco de ĝia
okazo, ĝis kiam ĝi finfine tute malaperos
el la menso kaj vivo. Kaj kun ĉiu mensa
doloro tiel transcendita, estas granda
progreso en scio, kaj ĝi estas dieca scio
kiu estas akompanata kun permanenteco,
feliĉo, kaj potenco, levante supren de tiuj
variadoj inter feliĉo kaj mizero en kiu la
plimulto vivas.
Tiel la saĝulo vidas bonon en ĉio, eĉ la
ĉeesto de doloro, kaj li uzas tiun doloron
por ebligi al li atingi pli altajn regionojn de
scio. Rilate al lia doloro kiel certa indiko
ke ie li eraris, li serĉas sian eraron, kaj
trovante, por ĉiam evitos ĝin.
Tiel en la fandujo de doloro estas
forbruligita de ni la skorio de senscio. Tiel
ni estas purigitaj en la fajro de scio.
- James Allen, en The Epoch
Fonto: http://james-allen.in1woord.nl/
other/How-pain-leads-to-knowledge-andpower.pdf
Tradukita de: Ali Moradi
Reviziita de: Ronaldo Negromonte
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Veturoj kaj memoraĵoj!!(5)
Verkis: Nazi Solat

Viziti Kopenhagan UK-on
La vojaĝo al la kopenhaga UK en 2011 fariĝis
tre memorinda, ĉar mi maltrafis la flugon pro
mia eraro pri la flugtempo mia de Irano !!!!
La flugtempo sur la bileto estis 3:45 je la 22-a
de julio.
Ĵaŭde en 22-an de Julio, posttagmeze mi
trankvile kolektis miajn vojaĝajn materialojn,
pasporton, invitilon ktp. Kaj rigardis al la
biletojn!
Subite mi eknotis ke tria horo estas je la tria
matene; tio signifis pasinta nokt-mezo de sama
tago, kaj ne de sekva tago posttagmeze !!!!
Mi ne komprenis kiom rapide la ŝoforo veturigis
kaj informis min ke ni atingis la flughavenon
de Tehrano.
La deĵorantino diris al mi se estus malplena loko,
vi povos flugi. La listo kutime malfermiĝos
antaŭ la flugo, sed ni devas atendi.

Tiu tago estis speciala tago; en Norvegio, unu
el la plej trankvilaj insuloj de la planedo, du
bomboj eksplodis kaj ekmirigis la mondon. Mi
neniam forgesos tiujn tristajn momentojn en
flughaveno.
Mi ricevis helpon de Ella por pagi la kongresan
kotizon, kondiĉe ke mi repagu al la Flandra
Regiona Esperanto-Asocio! Do mi nepre devis
fari mian promeson surloke.
Fine post du horoj atendi en la flughaveno, mi
sukcesis flugi!
Por loĝado helpe de Betan, sveda amikino nia,
ni mendis ses tranoktejojn en iu hotelo kiu
kostis nin malmulte kaj situis apud stacidomo
de trajno; sufiĉe facile atingebla.
Didier deziris resti ĉe sia amiko, tiaokaze mi
povus loĝi en la hotelo kun la grupo.
Mia restado en Kopenhago (la patrolando
de Hans Kristian Andersen)1 fariĝis ege

1 - Hans Christian ANDERSEN (naskiĝis la 2-an de aprilo 1805 en Odense — mortis la 4-an de aŭgusto 1875 en Kopenhago)
estis dana verkisto, kiu verkis teatraĵojn, vojaĝpriskribojn, romanojn kaj poeziaĵojn, sed famiĝis ĉefe pro la verkado de fabeloj. La
populareco de Andersen ne limiĝas al infanoj; liaj rakontoj pritraktas temojn kiuj superas aĝajn kaj naciecajn limojn. Tiuj rakontoj
estas tradukitaj al pli ol 125 lingvoj (inkluzive la persan) kaj influis diversajn teatraĵojn, filmojn, baletojn kaj aliajn artaĵojn. “Li
estas fame rekonita en Irano”.
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plezurplena

kaj

memorinda!

Marvirino (simbolo de Danio)

Ni grupe luis biciklojn kaj multe biciklis en bela
urbo, kompreneble helpe de Eddy kiu profesie
kaj biciklas kaj gvidas grupojn.

Statuo de Hans Kristian Andersen

Ni havis komunan tablon por nia manĝado en
la hotelo kaj povis ĝui nian tempon kune!
Inter ni kaj Svedio estis unu ponto kaj ni povus
transironte ĝin atingi Svedion, sed mi preferis
ne akompani miajn eŭropajn geamiokjn al
Svedio. Mi ne estis certa ĉu tiam mia Ŝengena
vizo validis por Svedio aŭ NE!!

Vizito de Pollando kaj malnovaj geamikoj
Pollando estas naskiĝlando de Esperanto kaj
ĝia iniciinto, d-ro Zamenhof!
En 2013 mi decidis viziti tiun ĉi landon
vidindan, historian kaj precipe amantan de
Irano pro akcepto de polaj refuĝintoj dum dua
mond-milito.
Pere de mia amikino Aĥtar Etemadi kiun mi
pli konatiĝis dum mia veturo al Zagrebo, mi
informiĝis pri speciala kunveno en Mielno2
nome ĈEP (ĈeBalta Esperantista Printempo)
apud Balta maro. La kotizoj estis akcepteblaj.
Mi povus facile atingi Ŝengen-vizon se mi petus
invit-leteron kaj prepari necesajn dokumentojn.
Do mi kontaktis iniciinton de tiu kunveno,
Stanislaw Mandrak, kiu samtempe estis perioda
prezidanto de Pola Esperanto Asocio.
Ili facile donis min vizon kaj mi iris ĉe
ambasadejo cele la vizo esti registrita en mia
pasporto.
Unuafoje ili postulis min registri mian
fingrospuron! Kelkfoje mi devis provi ĝis fina
aprobo de respondeculino! Tiu ĉi problemo
alifoje frontis min kaj mi poste atingis la punkton
ke multaj homoj esence ne havas fingrospuron!
Kaj nun en kelkaj kaŭzoj oni registras okulspuron kiel la plej unika, konfidebla maniero
por aprobi la identecon de individua homo! Pri
la viz-proceduro mi ne havas freŝan informon.
Mi devis unue flugi al Varsovio3 kaj laŭ gvido
de Staŝek (poloj normale havas du nomojn kaj
prononco de unu el tiu du estas pli facila) tra
Koŝalin atingi Mielnon. Sed Varsovio ne havis
rektan flugon de Tehrano kaj mi devis atingi
tien tra Istanbulo. Do mi prenis biletojn kaj
atingis Varsovion.
Post registro, registro, kaj registro mi
sukcesis provi mian identecon al la koncernaj
respondeculoj kaj eniri la landon!
Fakte tri teamoj pere de tri diversaj instrumentoj
provis miajn fingro-spurojn!

2 - Mielno estas urbo de Pollando, la administra centro de samnoma komunumo. Ĝi situas en la distrikto Koŝalin de la provinco
Okcidenta Pomerio, borde de la Balta Maro, kies sabla plaĝo konsistigas la nordan komunun-limon. La distrikta ĉefurbo estas
Koŝalin .
3 - Varsovio estas la nomo de la ĉefurbo de Pollando. Ĝi estas la plej granda urbo en Pollando kaj la deka plej granda urbo en
Eŭropa Unio laŭ loĝantaro. Ĝi estis unu el la urboj plej grave damaĝitaj de la dua mondmilito. Post la Ribelo de Varsovio en
1944, Varsovio estis atakita de la germana armeo laŭ ordono de Adolf Hitler, la estro de Nazia Germanio. Ĉefa procento de la
urbo ebeniĝis kun la grundo. Pli ol 200 000 varsoviaj loĝantoj estis mortigitaj en la atakoj.
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 40, Vintro 2022
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Mi iris al la salono por preni mian valizon.
Ĝi post kelkfoje rondiri sur valiz-transportilo,
lace kaj sole atendis min angule de la ĉambro!
Kompreneble mi perdis la trajnon al Koŝalin
kaj restis la tutan nokton en la stacidomo! Alia
malbonaĵo estis frakaso de tenilo de mia valizo.
Mi devige kaj urĝe aĉetis novan valizon en la
stacidomo!
Matene atinginte Koŝalinon, mi prenis buson
kaj elbusiĝis laŭ gvido de Staŝek en Stadiono.
Stadiono estas iu sportejo kiu normale dum
tiu periodo estis malplena kaj neniu sporto
okazis tie. Do dum 35 jaroj okazis esperanta
kunveno en sama loko. (Mi postan jaron ankaŭ
partoprenis la 36-an kaj poste mi informiĝis tiu
kunveno ĝis 40-a okazis en la sama loko)

Staŝek prenas komunan foton antaŭ centra
konstruaĵo de kunvenejo

Estis longa vojo ĝis mia destino, sed verda
flago sur konstruaĵo, montris min ke mia
direkto estis ĝusta!
Post atingo, mi iris ĉe Staŝek kaj prezentis
min mem al li reklaminte mian pretecon pagi
la kotizon (inkluzive loĝejon kaj tri fojajn
varmajn manĝaĵojn). Sed li mendis min matenmanĝon konfesinte ke nu ekzistas tempo. Poste
mi eniris mian unuopan ĉambron kaj ripozis.
La etoso estis sufiĉe varma kaj sincera.
Ĉiumatene mi kune kun Kristian (franca) kaj
Vanda (pola) je la sesa horo iradis ĉe maro kiu
estis apud nia kunvenejo kaj marŝis, kuris. Je
la oka horo aliĝinte al grupo en la korto de

kunvenejo daŭrigadis niajn sportojn ĝis la oka
kaj duono!
Post maten-manĝo, ni ĉeestadis en komunan
salonon por ĝui prelegojn laŭplanitajn, aŭ
partoprenis iun ekskurson ĉirkaŭe.
Mi ankaŭ reklamis mian pretecon prelegi pri
vidindaĵoj de Irano.
Dum mia prelego, multaj interesintoj
partoprenis, kaj aŭskultis, kaj demandis.
Post mia prelego iu eŭrop-eska viro
alproksimiĝis min kaj ekis paroli perse kun mi!!
- Oh !! Kiel kaj kie vi eksciis persan lingvon?
- Mi instruas svedan lingvon al la refuĝintoj
al Svedio. Iranoj estis/as inter miaj lernantoj
kaj mi ekkomprenis ke ili ĉiuj havas saman
problemon lerni svedan lingvon. Do, mi decidis
lerni persan lingvon cele plibone helpi ilin!!
Lerni Esperanton pere de li ankaŭ estis tre
interesa!
Li estis semi-handikapulo kaj pere de helpiloj
povus aŭskulti aŭ plenumi kelkajn aferojn. Do,
li ne emis paroli kun mi kaj nur post insisto de
Jaga, lia akompanantino, li ekkomencis paroli
min. Por ĉi tiaj personoj ekzistis specialaj
kursoj en Svedio kiuj nur estis en Esperanto!
Li estis Viking4–devena kaj ĉiam marŝis nudpiede ĉie (same kiel siaj prapatroj). Ni poste
fariĝis pli konataj kaj sinceraj kun unu la alia
kaj kara Jaga ofte kiam okazas io en mia lando,
pridemandas pri mia stato.
Mi ankaŭ konatiĝis kun la plej maljuna vivanta
esperntisto (laŭ lia konfeso) kaj respondis al
liaj senfinaj demandoj pri mia lando, islamo,….
Poste li konfesis ke antaŭe li preskaŭ nenion
sciis pri tiuj temoj!
Kara Marian el Kuŝalin invitis ĉiujn viziti lian
naskiĝurbon. Li ĉiĉeronis nin ĉiuj. Postan jaron
kiam mi denove partoprenis saman kunvenon,
li kaj lia edzino, Renata, invitis min kaj
Ludvigo-n al sia hejmo kaj afable gastigis nin.
Bedaŭrinde post kelkaj jaroj karega Renata post
malsaniĝo kaj resto en hospitalo lasis karan
Marian sole por ĉiam!! Ni ĉiam rememoros
karegan, artistan Renata!

4 - Vikingoj estis homoj el la regiono nuntempe nomata Skandinavio. La vikingoj estis komercistoj, rabistoj kaj militistoj.
Komence “vikingo” estis uzata nur por tiuj kiuj transmare militis. Poste la vorto rilatiĝis al kvazaŭ ĉiu skandinavo, kiu vivis dum
la vikinga erao.
La vikingoj inter 800-a kaj 1050-a jaroj koloniis, atakis kaj komercis en multaj regionoj de Eŭropo – ofte laŭ maro- en riverbordoj
kaj insuloj. Ili eĉ vagadis ĝis la nord-orienta bordo de Nord-Ameriko, Nord-Afriko kaj Okcidenta Azio.
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Kelkaj interesaj punktoj pri Pollando:
- Iranoj estas la unu nura lando kiu alvokas
tiun landon”Lahestan”, kiu ege favoras ilin,
memore al “Leh” kiu gvidis refuĝintoj al Irano
post dua mond-milito! Aliaj nomas ĝin Polo,
…Pollando,
- La Iran-devena urso nome Vojtek fumis kaj
akompanis polan armeon dum la dua mondmilito. La kompletan rakonton ĝian mi kolektis
kaj sendis al miaj polaj geamikoj kiu poste
publikiĝis en Pola Esperantisto, numero 6 /
!2015. Vojtek estas favora nomo en Pollando

- En Pollando oni povus fronti homojn en
diversaj lokoj kiuj hazarde parolas Esperanton.
Ekzemple en iu kafejo, buso,…Mi mem unu
fojo spertis tion en kafejo kie mi kaj Vanda iris
!por gustumi glaciaĵon
Promesinte partopreni en venontjara kunveno,
mi lasis Varsovion cele renkontiĝi miajn
malnovajn kamaradojn kaj esperantistajn
geedzojn en Germanio.

- La ĉefa kialo por emo de poloj al iranoj estas
akcepti polaj refuĝintoj post la dua mond-milito.
Ili ĉefe loĝiĝis en Isfahano kaj eĉ memore al
ilia ĉeesto tie, poŝtmarko publikiĝis per poŝt!oficejo de Pollando

نظریکی ازخوانندگان مجله
با درود فراوان
اینجانب ارشد استیفایی ،از دوستان فعلی و همکار سابق سرکار خانم صولت هستم .در سالهای بسیار دور با اسم زبان
اســپرانتو آشــنا شــدم ،از طریــق مجلــه دانشــمند و بطــور اتفاقــی کنجــکاو شــدم و بــه دنبــال اطالعــات بیشــتر بــودم کــه کتابــی
از دکتــر صاحبالزمانــی نظــرم را جلــب کــرد .کتــاب را از نظــر گذرانــدم ولــی در آن زمــان انگیــزهای کــه باعــث تعمــق بیشــتر و
یــا شــوق بــه یادگیــری ایجــاد کنــد ،در کتــاب نیافتــم .امــا ســیر تحــول ایــن زبــان را بعدهــا از طریــق رســانههای گوناگــون پیگیــری
م یکــردم.
ســال گذشــته ،در گروهــی مجــازی ،اشــاره ســرکار خانــم صولــت بــه زبــان اســپرانتو و کتابــی کــه از ایــن زبــان ترجمــه کردهانــد
باعث شد که در اینترنت کمی جستجو کنم و از طریق سایت انجمن با فصلنامه سبزاندیشان آشنا شدم .همه بخشهای
فار�ســی و بعدهــا زبــان کــردی شــمارههای قبلــی را مطالعــه کــردم .بســیار مفیــد و آگاهیبخــش اســت .مــن از زبــان اســپرانتو
چیــزی نمیدانــم ولــی بــه عنــوان ابـزاری جهانــی در تبــادل افــکار و ایجــاد نزدیکــی بیشــتر بــر اثــر تفاهــم و درک متقابــل روشــنتر،
صرفنظــر از پیشــرفتهای تکنولوژیکــی عصــر حاضــر ،میتوانــد بســیار کمککننــده باشــد .فصلنامــه سبزاندیشــان ،بــه گمــان
مــن ،رســالتی بــزرگ را جهــت شناســاندن ایــن زبــان در ایـران بــر عهــده گرفتــه اســت .بـرای همــه دســت انــدرکاران باانگیــزه ایــن
فصلنامــه آرزوی موفقیــت بیشــتر میکنــم.
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سفرنامه

سفرها و خاطرهها!!()۵
نازی صولت

شــرکت در گردهمایــی جهانــی ســال )1380(2001
در کپنهــاگ
ســفر بــه گردهمایــی کپنهــاگ در ســال 1380بســیار
بهیادماندنــی شــد ،چــون ناباورانــه بــه دلیل اشــتباه در ســاعت
پــرواز از ایــران ،از پــرواز جــا مانــدم!!!!
ســاعت پرواز در بلیط ۳:۴۵ ،تاریخ  ۲۲جوالی بود.
بعــد از ظهــر پنجشــنبه  22جــوالی ،خیلــی راحــت اســباب
ســفر و پاســپورت و دعوتنامــه و… را جمــعآوری کــردم و
نگاهــی بــه بلیــط انداختــم!
ناگهــان بــه فکــر افتــادم کــه ســاعت ســه ،یعنــی ســه صبــح
یــا ســه نیمــه شــب گذشــته ،نــه ســه بعــد از ظهــر روز
آینــده!!!!
نفهمیــدم بــا چــه ســرعتی راننــده خبــر کــردم و خــودم را
بــه فــرودگاه رســاندم.
مســوول پذیــرش گفــت کــه اگــر جــا بازشــود میتوانــی
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پــرواز کنــی.
معمــوالً هــم قبــل از پــرواز جــا بــاز خواهــد شــد ولــی بایــد
منتظــر بمانیــم.
آن روز روز ویــژهای بــود .هیچــگاه آن لحظــات پراضطــراب
را فرامــوش نخواهــم کــرد.
در نــروژ کــه جــزو جزایــر آرام کــره زمیــن اســت ،دو بمــب
منفجــر شــده و جهــان را در بهــت فــرو بــرده بــود.
بــرای پرداخــت حــق کنگــره از  Ellaکمــک گرفتــه بــودم با
ایــن قــول کــه حتمــا در محــل ،بــه حســاب انجمن اســپرانتوی
منطقــه فالنــدر واریــز کنم.
بــرای محــل اقامــت هــم بــه کمــک  betanســوئدی ،در
هتلــی نزدیــک ایســتگاه قطــار ،شــش جــا رزرو کــرده بودیــم.
دیدیــر آلمانــی قــرار بــود پیــش دوســتش بماند و بــه همین
دلیــل میتوانســتم در هتــل نــزد گــروه دوســتان ،بمانم.
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سفرنامه
در ســرزمین پــدری هانــس کرســتیان آندرســن 1دیــدار
خوشــی بــا دوســتان داشــتم؛ دوچرخــه کرایــه کردیــم و بــه
کمــک  Eddyکــه دوچرخهســوار حرف ـهای اســت و تورهــای
دوچرخهســواری را هــم هدایــت میکنــد ،دوچرخهســواری
شــشنفره در شــهر داشــتیم!

یــک پــل بیــن مــا و ســوئد وجــود داشــت و میتوانســتیم
بــا گذشــتن از آن ،بــه ســوئد برســیم .امــا مــن ترجیــح دادم
دوســتان اروپایـیام را در ســوئد همراهی نکنــم .مطمئن نبودم
ویــزای شــینگن مــن بــرای ســوئد معتبــر اســت یــا نــه!!

مجســمه یادبود هانس کریستین آندرسن

دیدار لهستان و دوستان اسپرانتیست
لهســتان ،زادگاه زبــان اســپرانتو و مبــدع آن اســت .ســال
 )2013(1392تصمیــم گرفتــم دیــداری از ایــن کشــور
دیدنــی ،تاریخــی و بــه ویــژه دوســتدار ایــران ،بــه دلیــل نقــش
پناهندهپذیــر ایــران بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،داشــته باشــم.
بــه وســیله دوســتم اختــر اعتمــادی کــه در طــول کنگــره
زاگــرب ،بیشــتر بــا هــم آشــنا شــده بودیــم ،باخبــر شــدم
کــه گردهمایــی ویــژهای در مکانــی نزدیــک ســاحل دریــای
بالتیــک ،در میلنــو 2لهســتان برگــزار میشــود کــه بــا دریافــت
دعوتنامــه آن ،خواهــم توانســت بــه راحتــی ویــزای شــنگن
بگیــرم .هزینــه قابــل قبولــی هــم داشــت؛ پــس اقــدام بــه
فرســتادن درخواســت بــه مبتکــر آن کــه رییــس دورهای
انجمــن اســپرانتو لهســتان هــم بــود ،یعنــی Stanislaw
 Mandrakکــردم.
بــا دریافــت دعوتنامــه و تهیــه ســایر مــدارک الزم ،بــه
راحتــی ویــزا گرفتــم .بــرای نخســتین بــار ،موقــع زدن مهــر
ویــزا در پاســپورت ،انگشــتنگاری انجــام شــد .ایــن کار بــه
راحتــی انجــام نشــد؛ بارهــا و بارهــا مجبــور شــدم انگشــت
خــودم را روی دســتگاه موجــود در ســفارت ،فشــار دهــم تــا در
نهایــت ،قابــل قبــول شــد! (بعدهــا فهمیــدم کــه ایــن نکتــه،
مشــکل برخــی افــراد دیگــر هــم هســت و بــه همیــن دلیــل
اکنــون از ثبــت اثــر چشــم ،بــرای شناســایی امنیتــی اســتفاده
میشــود ،از شــرایط دریافــت ویــزا خبــری نــدارم).
ایــن شــروع مشــکلی بــود کــه بعــد بــاز هــم گریبانــم را
گرفــت!
ورشــو  ،پایتخــت لهســتان ،پــرواز مســتقیم از تهران نداشــت
وبایــد از طریــق اســتانبول ،بلیــط میگرفتــم.
بــه هــر حــال ،بــه ورشــو رســیدم و نوبــت تاییــد ویــزا و ورود
بــه خــاک لهســتان شــد؛ انگشـتنگاری و انگشـتنگاری و ....
یعنــی ســه بــار بــا ســه تیــم و ســه دســتگاه مختلــف،
انگشــتنگاری انجــام شــد تــا باالخــره هویــت مــن مــورد
تاییــد قــرار گرفــت و مجــوز ورود گرفتــم!!
بــه قســمت تحویــل بــار مســافر رفتــم؛ تنهــا چمــدان همــراه
مــن ،آنقدربیهــوده روی تســمه انتقــال ،چرخیــده بــود کــه
ســرگیجه گرفتــه بــود و بــا ناامیــدی ،گوشــه ای از ســالن،
انتظــار میکشــید!
طبــق راهنماییهایــی کــه مدیــر برنامــه برایــم فرســتاده

 - 1هانــس کریســتین اندرســن (زاده  ۲آوریــل  ۱۸۰۵در اودنســه  -درگذشــته  ۴اوت  ۱۸۷۵در کپنهــاگ) نویســنده دانمارکــی بــود کــه نمایشــنامه ،ســفرنامه ،رمــان و
شــعر مینوشــت ،امــا بیشــتر بــه خاطــر نوشــتن داســتانهای کوتــاه شــهرت داشــت .محبوبیــت اندرســن بــه کــودکان محــدود نمیشــود .داســتانهای او بــه موضوعاتــی
میپــردازد کــه از مرزهــای ســنی و ملیــت فراتــر میرونــد .ایــن داســتانها بــه بیــش از  125زبــان (از جملــه فارســی) ترجمــه شــدهاند و بــر نمایشــنامهها ،فیلمهــا،
بالههــا و ســایر آثــار هنــری مختلــف تأثیــر گذاشــتهاند .او در ایــران بــه خوبــی شــناخته شــده اســت.
 Mielno - 2میلنــو شــهری در لهســتان ،کــه مرکــز اداری شــهری بــه همیــن نــام اســت .ایــن منطقــه در ناحیــه کوشــالین در اســتان پومرانــی غربــی ،در ســواحل دریــای
بالتیــک کــه ســاحل شــنی آن مــرز شــمالی شــهر را تشــکیل میدهــد ،واقــع شــده و مرکــز منطقــه کوشــالین اســت.
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سفرنامه
بــود ،بایــد خــودم را بــه قطــاری رســانده و به ســوی کوشــالین
میرفتــم ،در کوشــالین بعــد از تمــاس بــا Stanislaw
(استاشــک)  -لهســتانیها عمومــا دو نــام دارنــد کــه تلفــظ
یکــی ،راحتتــر از دیگریســت  -قــرار بــود بــا خــودروی
شــخصی مــرا تــا محــل گردهمایــی ،همراهــی کنــد.
امــا بــه دلیــل معطــل شــدن در فــرودگاه ،قطــار موردنظــر
را از دســت دادم و بایــد تــا صبــح در ایســتگاه قطــار ســر
میکــردم تــا حرکــت قطــار بعــدی!
در ایــن فاصلــه ،اتفــاق بــدی کــه افتــاد ،شکســتن دســته
چمدانــم بود(ربطــی بــه ســرگیجه قبلــیاش داشــت)!!
مجبــور شــدم بــا عجلــه بــه ســراغ فروشــگاهی در ایســتگاه
قطــار بــروم ،چمدانــی جدیــد تهیــه و بارهــا را جابجــا کنــم.
بــا رســیدن بــه کوشــالین ،ســوار مینیبــوس شــدم و ســر
راه در ایســتگاه اســتادیوم ،طبــق راهنمایــی ،پیــاده شــدم.
محــل برگــزاری گردهمایــی ،اســتادیومی بــود کــه در آن
زمــان از ســال ،همیشــه خالــی بــود و بــه همیــن دلیــل (تــا
زمانــی کــه مــن شــرکت کــردم)  35ســال متوالــی ،ایــن
گردهمایــی در همیــن فاصلــه زمانــی ،در آن برگــزار شــده بود.
(مــن ســال بعــد هــم در ایــن گردهمایــی شــرکت کــردم و بــه
دیــدن بخشهــای دیگــر لهســتان هــم رفتــم .بعدهــا متوجــه
شــدم کــه ایــن برنامــه ،تــا چهــل ســال ادامــه پیــدا کــرد).
بعــد از پیــاده شــدن از مینیبــوس ،راهــی طوالنــی را بایــد
طــی میکــردم ،ولــی مشــاهده پرچــم ســبزرنگ اســپرانتو از
دور کــه بــر بــاالی ســاختمان مرکــزی ،نصــب شــده بــود ،نوید

نمایــی از محوطــه محــل گردهمایــی ،استاشــک در حــال عکاســی از
شــرکتکنندگان جلــوی ســاختمان مرکــزی مجموعــه (صبحهــا در ایــن
مــکان ،تمریــن ورزشــی و تایچینــگ انجــام میشــد)

مـیداد کــه مســیرم درســت اســت!
بــا رســیدن بــه مرکــز ،بــرای پرداخــت هزینه(شــامل یــک
هفتــه اقامــت و ســه وعــده غذا) ،نــزد استاشــک رفتــم و خودم
را معرفــی کــردم.
پولــی از مــن قبــول نکــرد و اول از همــه دســتور داد برایــم
صبحانــه بیاورنــد.
محیطــی بســیار گــرم و صمیمــی و مناســب گذرانــدن
تعطیــات تابســتانی بــود .شــرکتکنندگان ،بیشــتر از لهســتان
و آلمان(کشــور همســایه) بودنــد .از دیگــر کشــورهای اروپایــی
هــم شــرکتکنندگانی حضــور داشــتند؛ مثــل فرانســه ،ســوئد.
من اتاقی تکنفره داشــتم با امکاناتی بسیار مناسب.
صبحهــا همــراه کریســتین (فرانســوی) و وانــدا (لهســتانی)،
لــب دریــا میرفتیــم و کمــی راهپیمایــی و نرمــش میکردیــم.
ســاعت هشــت ،گــروه ورزش تایچینــگ بــه محوطــه
میآمدنــد .مــا هــم بــه آنهــا میپیوســتیم و بــا راهنمایــی
سرپرســت گــروه ،حــرکات ویــژه آنهــا را انجــام میدادیــم تــا
هشــت و نیــم و زمــان صبحانــه برســد!
بقیــه ســاعات روز ،مطابــق برنامــهای کــه هــرروز اعــام
میشــد ،یــا بــه ســخنرانی یــا بــه گشــت در دیدنیهــای
اطــراف مــکان اقامــت میگذشــت.
مــن هــم از قبل اعــام کرده بــودم کــه در مــورد دیدنیهای
ایــران ،صحبــت خواهــم کــرد .زمــان ســخنرانی مــن ،ســالن پر
از دوســتانی بــود کــه بــا عالقــه گــوش میکردنــد و ســوال
میپرســیدند.
پــس از ســخنرانی مــن ،فــردی بــا ظاهــر اروپایــی نــزدم آمد
و شــروع کــرد بــه فارســی صحبت کــردن!!!
بــا تعجــب پرســیدم ،شــما فارســی بلــد هســتید؟ چــرا و
چگونــه؟؟
بعدهــا بیشــتر بــا هــم آشــنا شــدیم و معلوم شــد به تشــویق
خانــم همراهــش ،نــزدم آمــده! مشــکل جســمی داشــت و بــه
کمــک ابزارهــای کمکــی گــوش میکــرد .وایکینــگ 3بــود و
همیشــه پابرهنــه راه میرفــت.
مشــخص شــد کــه ایــن اسپرانتیســت ســوئدی ،معلــم زبــان
ســوئدی بــه پناهندههــای کشــورهای مختلــف بــه ســوئد بــود
و از آنجــا کــه متوجــه شــده بــود همــه فارســیزبانهای
پناهنــده ،مشــکل خاصــی بــرای یادگیــری زبــان ســوئد دارند،
بــه منظــور اینکــه بتوانــد بیشــتر بــه آنهــا کمــک کند ،فارســی
یــاد گرفتــه بــود!!

 - 3وایکینگهــا مــردم منطقــهای بودنــد کــه اکنــون اســکاندیناوی نامیــده میشــود .وایکینگهــا تاجــر ،دزد و جنگجــو بودنــد .در ابتــدا نــام وایکینــگ فقــط بــرای
کســانی اســتفاده میشــد کــه در خــارج از کشــور میجنگیدنــد .بعدهــا ایــن کلمــه تقریبــاً بــه هــر اســکاندیناویایی اشــاره کــرد کــه در عصــر وایکینگهــا زندگــی
میکردنــد.

بیــن ســالهای  800تــا  ،1050وایکینگهــا در بســیاری از بخشهــای اروپــا  -اغلــب در امتــداد دریــا و ســواحل رودخانههــا و جزایــر  -ســاکن شــدند ،بــه آنهــا حملــه
کردنــد و بــه تجــارت پرداختنــد .آنهــا حتــی در ســواحل شــمال شــرقی آمریــکای شــمالی ،شــمال آفریقــا و غــرب آســیا پرســه میزدنــد.
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سفرنامه
جریــان اســپرانتو یــاد گرفتــن او جالبتــر بــود؛ بــه دلیــل
مشــکل جســمی ،آموزشهــای ویــژهای نیــاز داشــت کــه فقــط
بــه زبــان اســپرانتو ارائــه میشــد ،پــس اســپرانتو آموختــه بود!

پذیــرش لهســتانیهای رانــده شــده ،درطــول جنــگ جهانــی
دوم اســت .رانــده شــدهها عمدت ـاً در اصفهــان ،جاگیــر شــده
بودنــد .حتــی یــک تمبــر یــادگاری هــم به وســیله اداره پســت

بســیار خــوب صحبــت میکــرد و از بــودن مــن در آنجــا
خیلــی خوشــحال! ولــی چون مشــکل ناتوانی جســمی داشــت،
از رویارویــی بــا مــن خــودداری میکــرد تــا اینکــه بــه تشــویق
"یــاگا" ،خانــم همراهــش ،نــزدم آمد و بیشــتر دوســت شــدیم.
هنــوز هــم هــر گاه مشــکلی بــرای کشــور مــا اتفــاق میافتــد،
جــزو نخســتین کســانی اســت کــه تمــاس گرفتــه و ابــراز
همــدردی میکنــد و یــا احــوال میپرســد.
بــا فــردی کــه بــه گفتــه خــودش ،پیرتریــن اسپرانتیســت
دنیــا بــود هــم آشــنا شــدم و بــه ســوالهای بیپایانــش در
مــورد ایــران و اســام و ...پاســخ گفتــم .دســت آخــر گفــت تــا
حــاال فکــر میکــردم خیلــی در مــورد ایــن مســایل میدانــم!
دیــدار جالبــی هــم از کوشــالین دیدنــی ،بــه لطــف ماریــان
کــه اهــل آنجــا بــود داشــتیم.
ماریــان از کوشــالین ،بــا عالقــه ،همــه شــرکتکنندگان را
بــه دیــدار زادگاه و محــل اقامتــش ،دعــوت کــرد.
ســال بعــد کــه بــار دیگــر بــه همیــن گردهمایــی رفتــم،
همــراه لودویــگا از آلمــان ،میهمــان زوج مهربــان ماریــان و
رناتــا بودیــم.
متاســفانه چنــد ســال بعــد ،رناتــای هنرمنــد و عزیــز ،ماریان
را ناباورانــه ،بــرای همیشــه تنهــا گذاشــت! یــادش جاودان
چند نکته جالب در مورد لهستان:
 ایرانیهــا تنهــا کشــوری هســتند کــه نــام ایــن کشــور را"لهســتان" تلفــظ میکننــد کــه بــه یــاد "لــه" کــه پناهندگان
را بــه ایــران ،راهنمایــی کــرد ،بســیار خوشایندشــان اســت.
ســایر کشــورها ،ایــن کشــور را پولســکا ،پولنــد یــا مشــابه
مینامنــد!

تمبر یادگاری منتشــر شــده به وسیله اداره پست لهستان

لهســتان ،منتشــر شــده بــود.
در لهســتان ،بــه طــور غیــر منتظــره ممکــن اســت بــاافــرادی برخــورد کنیــد کــه اســپرانتو میداننــد؛ یکــی از
اینهــا صاحــب کاف ـهای بــود کــه مــا بــرای خــوردن بســتنی
رفتــه بودیــم!
بــا قــول شــرکت دوبــاره در ایــن گردهمایــی جالــب ،ورشــو
را بــه مقصــد فرانکفــورت ،تــرک کــردم بــا ایــن هــدف کــه
دو همکالســی و یــک زوج اسپرانتیســت قدیمــی را مالقــات
کنــم؛ قبــا بــا ایمیــل بــه مهــران و ارشــد (همکالســیهای

 خــرس ایرانیاالصــل  Vojtek4همــراه ارتــش لهســتاندر جنــگ جهانــی دوم شــرکت کــرده بــود و ایــن نــام در ایــن
کشــور ،دوســت داشــتنی اســت.
داســتان مفصــل ایــن خــرس ســیگاری همــراه ارتــش را
بعدهــا در مطلبــی ،بــرای دوســتان لهســتانی فرســتادم کــه در
نشــریه  Pola Esperantistoشــماره  6/2015در لهســتان
بــه چــاپ رســید.
 -محبوبیــت ایــران و ایرانیهــا نــزد لهســتانیها بــه دلیــل

قدیم ـیام) ،خبــر داده بــودم.

 - 4خــرس ســیگاری ایرانیاالصــل بــه نــام «ویتــک» ،همــراه ســربازان ارتــش لهســتان ،در جنــگ جهانــی دوم شــرکت کــرده بــود .داســتان کامــل ایــن خــرس را پــس
از جســتجو بــرای دوســتان لهســتانیام فرســتادم کــه در نشــریه «اسپرانتیســت لهســتانی» شــماره  2015/6بــه چــاپ رســید .نــام ویتــک هــم جــزو نامهــای محبــوب،
در لهســتان بــه شــمار مـیرود.
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Ebrio
Kaj Vero
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bria viro envenis en la hejmon. Li estis tiom ebria, ke ne vidis
la ŝatatan multekostan vazon de sia edzino kaj ektrafis ĝin, kaj
ĝi rompis. Li pensante, ke pro la rompita vazo nepre la edzino multe
koleriĝos kaj fortege kverelos kontraŭ li, endormiĝis en la sama loko.
La sekvan matenon li vekiĝinte vidis pendigitan noton sur la fridujo jene: Karulo, mi
preparis vian ŝatatan matenmanĝon. Nun ankaŭ mi iras eksteren aĉeti nutraĵojn por via
ŝatata tagmezmanĝo. Mi amas vin mia amato … .
La viro mirinde demandis la fileton: kion signifas la noto? Kial via patrino ne koleriĝis
pro la rompita vazo?
“Pasintnokte kiam vi estis ebria, la panjo estis enlitiganta vin kaj vi en ebria stato diris:
s-ino ne tuŝu min, mi estas edziĝinta.” la fileto respondis.

La Fama
Parolado

F

ama okazo dum la regado de Ĥruŝĉov
estis lia parolado antaŭ UN en 1960, en
kiu li ŝajnigas perdi la memregon, demetas
sian ŝuon, kaj frapas per ĝi sur la katedro.
Tiu “perdo de memrego” tamen estis tute
planita. Li estis eĉ kunportinta 3an ŝuon por
sia mistifiko. La mesaĝo estis “Se mi tiel facile
perdas la memregon, atentu! Mi eble perdos
same facile la memregon kaj puŝos la ruĝan
butonon de la nukleaj armiloj.”

La Nova Dungito

I

u viro dungiĝis en multnacia firmao. Li en sia
unua labortago telefonis al la teejo kaj
diris: “Bv alporti al mi tason da kafo.”
“Vi eraris pri la interfona numero. Ĉu
vi scias, ke nun kun kiu vi parolas?” la
alvokinto respondis.
La nova dungito respondis: “ne”.
La alvokinto diris: “Stultulo, mi estas
plenuma direktoro de la kompanio”.
La nova dungito per prava tono diris:
“kaj ĉu vi scias kun kiu parolas
mizerulo?” La plenuma
direktoro respondis:
“ne”. La nova dungito
diris: “Bonege” kaj
rapide malkonektis la
telefonon.
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Kiu Por Kiu Laboris?
I

u riĉulo mortis
kaj restigis
sian edzinon
1,9 milionoj
da dolaroj en
la banko kaj
poste lia edzino
geedziĝas kun la
persona ŝoforo
de sia edzo.
La ŝoforo diris
ĉe si mem: “Mi
ĉiam laboris por
mia ĉefo, sed
nun mi rimarkas,
ke mia ĉefo ĉiam
laboris por mi.”

Fama preleganto en iu konferenco, kiu havis 200
partoprenantojn, puran 1000-doloran monbileton
elpoŝigis, montris ĝin al la ĉeestantoj kaj demandis
ilin: Kiu volas tiun ĉi monbileton? Ĉiu spektanto
levis sian manon kaj diris, ke mi volas, mi
volas … .
La preleganto diris: “Nu, mi tiun ĉi monbileton
donos al iu el vi ĉiuj, sed antaŭ tio mi volas
ion fari”. Kaj poste antaŭ mirigitaj rigardoj
de la ĉeestantoj, li ĉifis monbileton kaj denove
demandis: “Kiu volas tiun ĉi monbileton?” kaj ankoraŭfoje ĉiu partopreanto levis sian manon.
Ĉi-foje la preleganto ĵetis la ĉifitan monbileton sur
la teron, kelkfoje subpremis kaj per sia ŝuo tiris ĝin
sur la teron. Poste prenis la monbileton kaj demandis: “nun
kiu volas tiun ĉi monbileton? Kaj refoje ĉiu partoprenanto levis
sian manon.
La preleganto diris: “Karaj gesinjoroj, post ĉiuj katastrofoj,
kiujn mi faris sur ĝin, valoro de la monbileto ne
ŝanĝiĝis kaj vi ĉiuj ankoraŭ volas ĝin.”
Li aldonis: “La afero similas al la reala vivo. Ofte
ni pro niaj decidoj aŭ alfrontante problemojn
ĉifiĝas, polvkoriĝas kaj sentas nin mem nevaloraj.
Sed fakte ne estas tiel. Malgraŭ ĉiuj katastrofoj kaj
malagrablaĵoj, kiuj okazas al ni, ni neniam perdas siajn
valorojn kaj ankoraŭ ni estas valoraj por tiuj, kiuj nin amas.”

Nia
valoro
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مقاله

نقش ادبیات اسپرانتو
به عنوان پل ارتباطی بین فرهنگها
فرناندو پیتا (استاد زبان التین در دانشگاه ایالتی ریودوژانیرو ( )UERJو عضو آکادمی فیلولوژی یا واژهشناسی برزیل)
مطمئنـاً خواننــدهی ایــن مقالــه بارهــا در مــورد نقش اســپرانتو
بــه عنــوان پــل زبانــی در بیــن فرهنگهــا و در مــورد راههــای
مختلفــی کــه از طریــق آن افــراد از فرهنگهــا ،نقــاط مختلــف
جهــان ،زبانهــا ،آداب و رســوم ،عقایــد ،ایدئولوژیهــا،
احساســات و غیــره ،بــر اســاس زبانــی بیطــرف ،دیدگاههــای
متفــاوت خــود را در مــورد جهــان حداقــل مــورد بحــث قــرار
دهنــد ،و در صــورت امــکان ،انطبــاق دادن آنهــا بــا نظــرات
خــود ،شــنیده اســت.
هرچنــد ایــن امــر ممکــن اســت در یــک بحــث ســاده بیــن
مــردم مصــداق داشــته باشــد ،ولــی نقــش اســپرانتو اص ـ ً
ا بــه
ایــن محــدود نمیشــود :در واقــع ،در میــان مجموعــه امکاناتــی
کــه اســپرانتو بــرای ارتباطــات بینفرهنگــی فراهــم میکنــد،
ایــن امــکان ،معروفتریــن آنهــا اســت ،امــا در عیــن حــال
تنهــا قلــهی کوهــی یخــی اســت کــه بیشــترین بخــش آن
کــوه یخــی زیــر آب قــرار دارد .موضوعــات مختلفی وجــود دارد
کــه نمیتــوان آنهــا را بــه طــور موفقیتآمیــزی بــا «گفتگــو
یــا گــپ زدن» معمولــی ارائــه کــرد ،توضیــح داد ،و یــا مــورد
بحــث جــدی قــرار داد ،زیــرا پیچیدگــی آنهــا ایــن اجــازه را
نمیدهــد .بــرای اینکــه چنیــن بحثــی بوجــود آیــد و ســودمند
باشــد ،بــرای اینکــه چنیــن ایدههایــی نــه تنهــا از منظــر صرفـاً
فکــری مطــرح شــود ،بلکــه بــرای اینکــه باعــث شــود مــردم
بیــش از عقالنــی کــردن ایدههــای جدیــد ،احســاس کننــد
ادبیــات و توانایــی آن بــرای ارائـهی چیزهایــی وجــود دارد کــه
بــا کلمــات ســاده نمیتــوان بــه درســتی آنهــا را بیــان کــرد.
در طــول تاریــخ ،ادبیــات  -ماننــد همــه هنرهــای دیگــر -
مســتقیماً بــا قلــب و ذهــن انســان درمــورد چیزهائــی صحبــت
کــرده اســت کــه «عقالنیــت» مــا بــه شــدت از پذیــرش آنهــا
ســرباز زده اســت .ایــن امــر ،ایــن امــکان را بــرای مــا فراهــم
میکنــد کــه از مردمانــی کــه قرنهــا ،حتــی هزارههــا پیــش
از مــا زندگــی کردهانــد ،بیاموزیــم و قــدرت ایدههــای آنهــا
همچنــان در هوایــی کــه امــروز تنفــس میکنیــم شــناور
باشــد ،و بــه همیــن دلیــل اســت کــه رباعیــات عمــر خیــام
هنــوز هــم در گــوش مــا طنیناندازنــد.
امــا ادبیــات ،از آنجایــی کــه هنــر بــر روی کلمــات بنــا شــده
اســت ،همیشــه محــدود بــه افــرادی بــوده اســت کــه قــادر
بــه خوانــدن ،درک و تفســیر صحیــح آن کلمــات باشــند .ایــن
امــر مــردم را وادار بــه اختــراع هنــری جدیــد کــرد :ترجمــه،
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تــا ایدههــا و زیبایــی اصــل بــه زبــان دیگــری بازتولیــد شــود.
بــه ایــن ترتیــب ،ترجمــه شــاید بــه قدیمیتریــن ابــزار بــرای
انتقــال ایــده تبدیــل شــده اســت.
در عیــن حــال ،در بعــد سیاســی :مــردم همیشــه بــه ایجــاد
امپراتــوری تمایــل داشــتهاند :بابلــی ،ایرانــی ،هلنــی ،رومــی،
عــرب ،مغولــی ،چینــی و غیــره .امپراتوریهایــی کــه بــا
اقنــاع یــا بــه زور همــواره زبــان خــود را در ســطوح مختلــف
بــر فتحشــدگان و اقلیتهــای ســاکن در قلمــرو خــود
تحمیــل کردهانــد .و وجــود ایــن امپراتوریهــا بــه نحــوی
جریــان ترجمههــا را هدایــت میکــرد ،در اینجــا یــک مثــال
میزنیــم :تــا حــدود  ۵۰۰ســال پیــش در اروپــا مرســوم بــود
کــه مهمتریــن آثــار را التینــی میکردنــد تــا هــر کســی بــا
تحصیــات متوســط هــم (مهــم نیســت کجــا) بتوانــد آن را
بخوانــد - .و مــن معتقــدم کــه در منطقــه بــه اصطــاح
خاورمیانــه نیــز بــه عربــی  -زیــرا زبــان اســام همیــن نقــش
را داشــت.
ایــن امــر مســلماً نــه بــه همــه گویشــوران آن زبانهــای
مقصــد ،بلکــه بــه کســانی کــه امپراتوریهایــی را کــه آنهــا را
تحمیــل کردهانــد ،کنتــرل میکننــد ،ایــن قــدرت را میدهــد
تــا ایدههایــی را کــه ممکــن اســت در قلمروشــان منتشــر
شــود ،فیلتــر کننــد .بــه ایــن ترتیــب چیــزی کــه مــا اکنــون
آن را امپریالیســم زبانــی مینامیــم ایجــاد شــد ،زیــرا زبــان
قــدرت حاکــم ماننــد غربــال شــده اســت کــه آن چیــزی را کــه
از فرهنگهــای «اقلیــت» میتوانــد شایســته ترجمــه باشــد،
کنتــرل  -از طریــق حمایــت یــا سانســور -میکنــد ،و بــه ایــن
ترتیــب دور از دایــره اصلــی خــود پخــش شــود.
اگرچــه «زبانهــای امپراتــوری» در طــول قرنهــا بســیار
تغییــر کردهانــد ،امــا خــود بــازی بــه همــان شــکل باقــی مانــده
اســت و مراحــل مختلــف بشــریت در  ۵۰۰ســال گذشــته فقــط
قوانیــن آن را اصــاح کرده اســت :انگیــزه اســتعمارگری اروپایی
کــه قســمتهای وســیعی از آمریــکا ،آفریقــا و آســیا را زیــر پــا
گذاشــته و هنــوز هــم زیــر پــا میگــذارد ،زبانهــای اروپایــی
را تقریب ـاً بــر تمــام جهــان تحمیــل کــرده اســت کــه بــه ایــن
ترتیــب در تبــادل زبانــی معتبرتــر و ارزشــمندتر شــده اســت.
در همــان زمــان و در ارتبــاط نزدیــک بــا اســتعمار ،اســتقرار
ســرمایهداری بــه عنــوان نظــم اقتصــادی (تقریبــاً) جهانــی،
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مقاله
بــه اصطــاح «صنعــت فرهنگــی» را ایجــاد کــرد کــه بــرای
ســودآوری کاالهــای آن بایــد بــه چنیــن «زبانهــای معتبــر»
فروختــه شــود« .بنابرایــن ،ایــن زبانهــا بــه معیــاری بــرای
ارزش یــک اثــر ادبــی تبدیــل میشــوند :اگــر بــه آن زبــان
ترجمــه شــده باشــد ،ارزش دارد».
بالفاصلــه آشــکار میشــود کــه ایــن یــک معــادل غلــط اســت:
ارزش تجــاری یــک «کاال» بــه مــوازات کیفیــت هنری آن رشــد
نمیکنــد .امــا نتیجــه ایــن اســتدالل بالفاصلــه قابــل درک
نیســت :اگــر کاال بــه زبــان دیگــری باشــد ،ب ـیارزش اســت! و
مهمتــر از همــه ،هــر چیــزی کــه بــه زبــان غالــب نیســت ،بــه
نوعــی در ســایر فرهنگهــای اقلیــت «مســدود» شــده اســت و
تنهــا در محافــل کوچک
یــا گروههــای خــاص
زنــده مانــده اســت.
مثالــی از هنــر ســینما
میزنــم :دهههاســت
کــه هیــچ فیلــم ایرانــی
در ســینماهای برزیــل
اکــران نشــده اســت ،امــا
تقریبــاً هــر دانشــجوی
علــوم تربیتــی فیلــم
زیبــای «خمــره» بــه
کارگردانــی ابراهیــم
فــروزش در ســال ۱۹۹۲
را میبینــد (مســلماً
بیــش از یــک بــار)( .پوســتر برزیلــی فیلــم).
مثــال برعکــس :پائولــو کوئیلــو نویســنده برزیلــی کتابهایــش
را در سرتاســر دنیــا میفروشــد ،امــا میگوینــد کشــوری کــه
بیشــترین فــروش را در آن دارد ایــران اســت! بــا ایــن حــال،
جــدا از ایــن واقعیــت کــه پائولــو کوئیلــو واقعـاً بــه عنــوان یــک
نویســنده درجــه یــک شــناخته نمیشــود ،او نمونــه واقعــی
نویســندهای اســت کــه
ابتــدا بایــد بــه یکــی
ا ز پر فر و شتر ینهــا
در زبا نهــای معتبــر
تبدیــل میشــد تــا بعــدا ً
در ایــران شــناخته شــود
(امــروزه ایــران کشــوری
اســت کــه تمــام کتــاب او
در آن یافــت میشــود).
(اولیــن کار)( .تصویــر
جلــد ی ا ز « آ ر شــیو
جهنــم» ،اولیــن کتــاب
پائولــو کوئیلــو .تنهــا
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کتابــی کــه اصــ ً
ا اجــازه چــاپ مجــدد یــا ترجمــهاش را
نمید هــد ) .
وضعیــت از ایــن قــرار ،و تصویــر دنیــای امــروز چنیــن اســت:
آثــار هنــری واقعــاً مهــم بــه نــدرت یافــت میشــوند  -و در
محافــل شــبه پنهــان میتواننــد گســترش پیــدا کننــد ولــی
آثــار کمکیفیــت فــروش زیــادی دارنــد .و دقیقــاً در ایــن
شــرایط اســت کــه ادبیــات اســپرانتو وارد میشــود و یکــی از
مهمتریــن نقشهــای خــود را مییابــد.
نوشــتن ادبــی بــه زبــان اســپرانتو از ســالهای اولیــهاش دو
نقــش داشــته اســت :اول ،تبدیــل شــدن بــه کانالــی کــه از
طریــق آن مــردم از همــه فرهنگهــا بتواننــد آزادانهتــر خــود
را بیــان کننــد ،و دوم اینکــه از طریــق ترجمــه ،مخــزن فرهنگی
حداقــل مهمتریــن متنهــا از همــه فرهنگهــا باشــد.
بنابرایــن ،در طــول عمــر  ۱۳۰ســالهاش ،اسپرانتوســازیهای
مهــم ،متــون فرهنگهــای سراســر جهــان را بــه فرهنگهایــی
آوردهانــد کــه در غیــر ایــن صــورت هرگــز در کشــورهای
مختلــف  -چــه بــه دلیــل در اقلیــت بودن ،کــم ارزش دانســتن
یــا ممنــوع بــودن -قابــل دسترســی نبودنــد .بــه ایــن ترتیــب،
ادبیــات اســپرانتو بــه وســیلهای تبدیــل شــده اســت کــه در
خفــا بــه ایــن فرهنگهــا اجــازه میدهــد تــا گفتوگــوی
مســتقیم برقــرار کننــد ،یعنــی گفتوگویــی کــه بــه هیــچ
وجــه توســط امپریالیســم زبانــی قدرتهــای حاکــم و یــا تفکــر
بــازاری صنعــت فرهنگــی آنهــا میانجیگــری نمیشــود.
و در اینجــا چنــد نمونــه از اســتراتژی ایفــای نقش اســپرانتو در
ایــن گفتگــوی مســتقیم آورده شــده اســت :گاهــی اوقــات زبان
اســپرانتو بــه مــا چشــماندازهایی را نمایــان میکنــد کــه بــه
مــا امــکان میدهــد صحــت آنچــه را کــه توســط قدرتهــای
حاکــم ،ممتــاز نمایانــده شــده اســت زیــر ســوال ببریــم .بــه
عنــوان مثــال ،اگرچــه در تمــام جهــان ایــن موضــوع پذیرفتــه
شــده اســت کــه هواپیمــا توســط بــرادران رایــت در ایــاالت
متحــده اختــراع شــده اســت ،امــا در برزیــل و تعــدادی دیگــر
از کشــورها بــه خوبــی
شــناخته شــده اســت
کــه ایــن اختــراع نتیجــه
تحقیقــا ت ســا نتو س
دومونــت برزیلــی بــوده
ا ســت  .ا لبتــه آ ثــا ر
دومونــت مد تهاســت
کــه دیگــر در کتابخانههــا
یافــت نمیشــوند و فقــط
بــه زبانهــای فرانســوی
و پرتغالــی منتشــر شــده
بودنــد .بــا ایــن حــال،
یــک ترجمــه اســپرانتو
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وجــود دارد ،تــا مــردم بتواننــد ارزیابــی کننــد کــه واقع ـاً چــه
کســی هواپیمــا را اختــراع کــرده اســت.
در زمانهــای دیگــر ،از طریــق اســپرانتو موفــق شــدهاند
آثــار ادب ـیای منتشــر کننــد کــه بــه خوبــی وضعیــت واقعــی
کشــورهایی بــا فضــای سیاســی ناخوشــایند را توصیــف کننــد:
اولیــن اثــری کــه بــه جهانیــان دربــاره وضعیــت واقعــی اتحــاد
جماهیــر شــوروی در
رژیــم اســتالین گفــت،
متر و پو لیتــن ا ثــر
و ال د یمیــر و ا ر ا نکیــن
( )۱۹۳۶بــود .بنابرایــن،
اسپرانتیســتها ،قبــل
ا ز بقیــه مــر د م  ،ا ز
«پاکســازی» اســتالین
اطــاع داشــتند .همیــن
را میتــوان امــروز در
مــورد وضعیــت برزیــل در
دوران ریاســت جمهــوری
بولســونارو گفــت ،در
حالــی کــه بــه زبانهــای
دیگــر اثــر قابــل اعتنــا
و مفصلــی دربــاره ایــن موضــوع وجــود نــدارد ،امــا بــه زبــان
اســپرانتو میتــوان متــن «تخصــص مــن کشــتن اســت» اثــر
هنــری بوگالــو ( )۲۰۲۱را خوانــد.
بــا ایــن حــال ،حتــی در
عرصــه سیاســی ،همیشــه
ادبیــات تقبیــح کننــده
ســاخته نمیشــود ،بلکــه
آثــاری ســاخته میشــود
کــه بــه ســادگی اجــازه
شــخص
مید هــد
دیگــری صحبــت کنــد.
نمونــه بــارز آن خانــه
در صحــرا ،اثــر مارتیــن
ا ســتا پنیگ  ،جــو ا ن
اتریشــی اســت کــه در
جنــگ جهانــی دوم در
ارتــش نــازی حضــور داشــت ،اگرچــه خــودش هرگــز نــازی
نبــود ،بلکــه مــردی ســاده بــود کــه مجبــور بــه جنگیــدن برای
میهــن خــود شــد .ایــن اثــر جالــب افســانه نــازی بــودن هــر
ســرباز آلمانــی را از بیــن میبــرد.
در موقعیتــی دیگــر ،امــا تــا حــدودی مرتبــط ،آثــاری وجــود
دارد کــه بــه افــراد خارجــی حقایــق نامناســب ،امــا نــه ممنوعه
قانونــی ،را در مــورد وضعیــت ســاکنان نشــان میدهــد.
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یــک مثــال خــوب  ،La Bagasejoاثــر José Américo
 de Almeidaبرزیلــی اســت کــه توســط رئیــس ســابق
آکادمیاســپرانتو ،جرالــدو
ماتــوس ،بــه اســپرانتو
ترجمــه شــده اســت،
و بــه زندگــی کســانی
میپــر د ا ز د کــه ا ز
خشکســالیهای دورهای
در شــمال شــرقی برزیــل
رنــج میبردنــد .و کتــاب
«پــدران و مــادران»،
کــه داســتانهایش بــر
اســاس اومبانــدو ،یــک
مذهــب معمولــی برزیلــی
اســت کــه تأثیــرات
آفریقایــی ،بومــی ،و کاتولیــک را در هــم میآمیــزد  -اگرچــه
خــود آن مذهــب ممنــوع یــا چیــزی شــبیه بــه آن نیســت ،امــا
در کشــور مبــدأ خــود بــا تعصبــات جــدی مواجــه اســت.
در مــورد موضوعــات فلســفی یــا مذهبــی بایــد بــه ایــن نکتــه
اشــاره کنــم کــه برخــی از کتابهــا ایدههــای خــود را بــه
زبــان اســپرانتو بهتــر از برخــی ترجمههــا بیــان میکننــد و بــه
دو متــن اشــاره میکنــم :اولــی «پیامبــر» اثــر جبــران خلیــل
جبــران شــاعر و نقــاش لبنانــی .ترجمــه اســپرانتو ،هنگامــی که
بــا پرتغالــی مقایســه میشــود ،بــه متــن روانــیای میدهــد
کــه در اصــل یافــت میشــود ،زیــرا «افراطهــای فانتــزی»
مترجــم برزیلــی را برجســته میکنــد .در مقایســه نســخههای
اســپرانتو و پرتغالــی «قــرآن شــریف» نیــز همینطــور اســت:
مترجــم پرتغالــی از ابزارهــای بیانــی اســتفاده کــرده اســت کــه
عــاوه بــر گیجکنندهکــردن متــن ،زیبایــی شــاعرانه اصــل را از
بیــن میبــرد .زیبایـیای کــه مترجــم اســپرانتو حداقــل ســعی
کــرده آن را حفــظ کنــد (نمــی توانــم بگویــم کــه آیــا همیشــه
موفــق اســت یــا نــه ،زیــرا عربــی بلــد نیســتم ،امــا مطمئن ـاً
موفقتــر از برزیلــی اســت).
در ایــن متــن فقــط بــه ترجمــه اکتفــا کــردم و بــه غیــر از
متروپولیتــن بــه آثــار اصیــل اســپرانتو اشــاره نکــردم زیــرا البته
آثــار نویســندگان اســپرانتو زبــان بیشــمار اســت .آثــاری کــه
اغلــب ناخــودآگاه ،بــدون نقــاب و مهمتــر از همــه ،بــدون
غربــال صنعــت فرهنگــی بینالمللــی و امپریالیســم زبانــی،
ویژگیهــای فرهنگــی را بــه خواننــدگان خارجــی نشــان
میدهــد .مــن معتقــدم کــه ایــن یــک نشــان کافــی اســت ،بــه
ویــژه بــرای کســانی کــه هنــوز در مناســب بــودن اســپرانتو بــه
عنــوان یــک زبــان فرهنگــی تردیــد دارنــد.
مولف :فرناندو پیتا
ترجمه :احمدرضا ممدوحی
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Aventuroj De Pioniro
al la hungara reĝlando, sed al la aŭstria krono, kaj
la homoj tie ankaŭ tre timis la policon. Gravajn
personojn slovenajn mi renkontis kaj ili tre ŝatis
paroli pri la memoraĵoj el la tempo de Napoleono.
Se ne estos eble fondi federacion kun la kroatoj
kaj la serboj, ili diris, tiam ili ŝatus francan
protekton kiel antaŭ unu centjaro por starigi
sendependance mal grandan staton. Ili petis min
transdoni al francaj ŝtatistoi iliajn dexirojn kaj
esperojn kaj, kiam mi revenis Parizon mi vizitis
la ministron Delcassé por rakonti al li tion, kion
diris al mi la slovenaj kaj kroataj patriotoj kaj mi
verkis artikolojn pri iliaj nacioj en la ĵurnalo «Le
Temps».
Tiam komencigis por mi kariero, ne nur de
ĵurnalisto, sed de defendanto de malgrandaj
popoloj, kies historion mi avide lernis. Surprizis
min kiom malmulte sciis aŭ komprenis ilin la
politikaj rondoj en Okcidento. Eĉ en la plej altaj
lokoj oni diris al mi:
«Nu, se tiuj sudslavoj ne estas kontentaj pri la
aŭstria aŭ pri la hungara regado, tiam ili devas
akcepti la serban. Ni ne povas multobligi la
ŝtatojn en Eŭropo».
La ideo pri federacioj estis ankoraŭ tre malmulte
komprenata antaŭ kvardek jaroj.

Théophile Delcassé

26. SUDSLAVOJ
KIEL JUNA KUNLABORANTO de la gazeto
«Le Temps», en vintro 1915 mi faris la unuan
viziton al llirio, do al jugoslavaj landoj. El
Budapeŝto mi alvenis frumatene en Zagreb kaj
neniam forgesos la belegan vendoplacon kun la
kamparanoj el apudaj vilaĝoj vestitaj per koloraj,
ĉefe ruĝaj kaj blankaj, vestaĵoj. La tuta placo estis
kvazaŭ flora ĝardeno de brilaj koloroj.
Same kiel en Prago, mi povis interparoli kun
kroataj patriotoj nur en kelkaj subteraj kafejoj,
kaj eĉ tiam ili ĉiam rigardis ĉirkaŭ si por atenti, ĉu
iu policano aŭskultas. Oni tiam timis la hungaran
policon. Kompreneble la patriotoj esperis,
ke Kroatujo estos rekonita post la milito kiel
memrega slava ŝtato. Ili certe deziris la venkon
de la serboj, sed kondiĉe, ke iu federacia aranĝo
ebligu ilin vivi apub la serboj, kun la serboj, sed
ne sub ili. Ĉefe ili timis, se la Centraj Potencoj
ne estus venkitaj, perdi sian belan kroatan
universitaton kiel punon pro simpatio al la sudaj
najbaroj.
En Ljubljana, la ĉefurbo de la slovenoj, mi trovis
similajn sentojn, sed kun konstanta insisto pri la
okcidenta karaktero de la lando. Ĝi ne apartenis
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اسالوهای جنوبی
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به عنوان همکار جوان نشریه لتمپس زمستان  1915برای اولین بار به ایلیر ،سپس به کشورهای
یوگسالوی 2سفر کردم .از بوداپست راه افتادم و صبح زود به زاگرب رسیدم .خاطره بازار بسیار زیبا با
فروشندههایی که از روستاهای اطراف با لباسهای رنگارنگ اغلب قرمز و سفید برای خرید و فروش
به آنجا آمده بودند فراموششدنی نیست .بازار مثل باغ گلی با رنگهای باشکوه بود .مثل پراگ
توانستم در بعضی کافههای زیرزمینی با ملیگراهای کروات صحبت کنم .البته آنها دائم اطراف را
میپاییدند تا پلیس بویی از حرفهایشان نبرد .آنموقع مردم از پلیس مجارستان میترسیدند .البته
ملیگراها میگفتند پس از جنگ ،جمهوری کرواسی به عنوان دولت خودگردان اسالو به رسمیت
شناخته میشود .آنها تمایل به پیروزی صربها در جنگ داشتند ،اما با این قید که توافق فدراسیونی
این امکان را بدهد تا نه تحت حکومتها آنها که در کنار صربها زندگی کنند .نگرانی آنها این بود
که اگر قدرتهای محور شکست بخورند بهعنوان مجازات همدلی با همسایگان جنوبی دانشگاه
کروات زیبای خود را از دست بدهند.
در لیوبلیانا ،پایتخت اسلوونی با چنین حس مشابهی ولی با پافشاری بر ماهیت غربی این کشور
روبهرو شدم .لیوبلیانا جزو کشور پادشاهی مجارستان نبود و به پادشاهی اتریش تعلق داشت .مردم
آنجا هم خیلی از پلیس میترسیدند.
با شخصیتهای مهم اسلوونی دیدار کردم .آنها خیلی دوست داشتند خاطرات زمان ناپلئون
را تعریف کنند و میگفتند اگر ایجاد یک فدراسیون با کرواتها و صربها ممکن نباشد دلشان
میخواهد مثل یک قرن پیش حتی در اندازه یک کشور کوچک مستقل بمانند .آنها از من خواستند
صحبتها و خواستهشان را به دولتمردان فرانسه منتقل کنم .وقتی به پاریس رسیدم جهت انعکاس
صحبتها و خواسته ملیگراهای اسالو و کروات با وزیر دلکسه مالقات و در خصوص آن قوم
در نشریه لتمپس مقالهای منتشر کردم .پس از آن بود که فعالیت سیاسیام نهتنها بهعنوان یک
روزنامهنگار که بهعنوان مدافع اقوام کوچکی که تاریخ آنها را با اشتیاق آموختم آغاز شد .همان
مقدار کمی هم که مجامع سیاسی اروپا در خصوص این ملت به آن آگاهی یافتند مرا غافلگیر کرد.
حتی در مجامع عالی به من میگفتند« :خوب ،اگر اسالوهای جنوبی از اتریش یا حکومت مجارستان
راضی نیستند پس باید حکومت صربستان را بپذیرند .ما نمیتوانیم در اروپا کشورها را چندبرابر
کنیم ».بااینحال ایده کشورهای همپیمان یا فدراسیون  40سال پیش کمتر مورد توجه قرار داشت.
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ا .اســاوهای جنوبــی ،شــاخه جنوبــی مردمــان اســاو هســتند کــه در بالــکان و عمدتــا در سراســر یوگســاوی
پیشــین (بــه معنــای« :ســرزمین اســاوهای جنوبــی») و بلغارســتان زندگــی میکننــد.
 .2مفهــوم یوگســاوی بــه عنــوان یــک کشــور واحــد بــرای همــه مردمــان اســاوی جنوبــی ،در اواخــر قــرن
هفدهــم پدیــدار شــد و از طریــق جنبــش ایلیــری در قــرن نوزدهــم بــه شــهرت رســید.

کشــورهایی بــا اکثریــت نژادهــای اســاوی و حداقــل یــک زبــان ملــی اســاوی (اســاو غربــی ،اســاو
شــرقی ،اســاو جنوبــی
کشورهایی که زبان اسالوی غربی زبان ملی آنهاست
کشورهایی که زبان اسالوی جنوبی زبان ملی آنهاست
کشورهایی که زبان اسالوی شرقی زبان ملی آنهاست
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گپوگفت با اولین مدیرمسؤول پیام سبزاندیشان

اسپرانتو نقطه عطف زندگی من بود
اگــر بــرای یادگیــری اســپرانتو اینقــدر ســماجت بــه خــرج میدادیــم االن در فرهنگســتان اســپرانتو

در خدمتتــان بودیــم! هرچــه اصــرار از مــا کــه صاحبامتیــاز پیــام سبزاندیشــان حرفهــای

شــنیدنی زیــاد دارد ،شکستهنفســی و انــکار از مهمــان کــه گزینــه مناســبی بــرای مصاحبــه نیســت.

ن اول کاری بگوییــم پاسـخهای
تــا اینکــه ســرآخر ایشــان را از خــر شــیطان پاییــن آوردیــم! همیـ 

پیــش رو را هــم بــا موچیــن از دهــان ایشــان بیــرون کشــیدیم! حــاال یــا بــه قــول خودشــان اهــل

شــاخو بــرگدادن بــه موضوعــات نبودنــد یــا گذشــت زمــان جزئیــات را در خاطرشــان کمرنــگ
کــرده .گرفتــن مجــوز و انتشــار نشــریه در آن ســالها البتــه کار ســادهای نبــود .ناگفتــه پیداســت

بــرای ســرپا نگهداشــتن مجلــه تالشهــای بســیاری صــورت گرفــت امــا بــا وجــود ایــن پــس از

مدتــی انتشــار کاغــذی آن متوقــف شــد .شــاید یکــی از عوامــل هــم عــدم اســتقبال یــا حمایــت

اســپرانتودانان باشــد .بههرحــال پــس از چنــدی بــا همــت دوســتان پیــام سبزاندیشــان دوبــاره

جــان گرفــت و اینــک بــه ویتریــن جنبــش اســپرانتوی ایــران تبدیــل شــده اســت .بــرای ادامــه
راه البتــه دســت یکایــک دوســتان را بــه گرمــی میفشــاریم؛ اینکــه بــه غنیتــر شــدن مجلــه
کمــک کنیــم و بــه کمشــمار دوســتان قلمبهدســت دلگرمــی دهیــم .بیشــتر از ایــن زحمتتــان

ندهیــم .گفتوگــوی مــا را بــا ســرکار خانــم فریبــا نوریمجــد بخوانیــد.

لطفا خودتان را برای خوانندگان معرفی بفرمایید.
فریبــا نوریمجــد هســتم ،فارغالتحصیــل دانشــگاه آزاد و نیــز کارمنــد
بازنشســته از ســازمان مرکــزی همــان دانشــگاه پیــش از مهاجــرت و
دســتیار دندانپزشــک پــس از مهاجــرت.
چگونه با اسپرانتو آشنا شدید و آن را آموختید؟
فکــر کنــم هفــت یــا هشــت ســاله بــودم کــه بــا نــام زبــان اســپرانتو
از طریــق خواهــرم آشــنا شــدم .ظاهــرا یکــی از دبیرهایشــان در مــورد
ایــن زبــان یــک جلســه صحبــت کــرده بــود و ایــن جملــه بــه یــاد
مــن مانــده بــود :زبانــی اســت کــه همانطــور کــه نوشــته میشــود
خوانــده میشــود و نیــز  Belaمیشــود زیبــا .ســالها بعــد وقتــی
خــودم دبیرســتان را تمــام کــردم کلمــه اســپرانتو را روی یــک کیــف
سامســونتی دیــدم در جایــی کــه بــرای مصاحبــه شــغلی رفتــه بــودم
و دو نفــری کــه بــا مــن صحبــت کردنــد بــه زبانــی بــا هــم گفتوگــو
میکردنــد کــه کامــا برایــم ناآشــنا بــود .بعدهــا متوجــه شــدم ایــن
همــان زبــان اسپرانتوســت و آن دو نفــر هــم کســی نبودنــد جــز دکتــر
محمــد پزشــکی و مرحــوم عــارف آذری .از همــان موقــع و از طریــق
هــر دو بزرگــوار بــا اســپرانتو بیشــتر آشــنا شــدم و شــروع بــه یادگیــری
آن کــردم.
از فعالیتهایــی کــه در زمینــه اســپرانتو داشــتید و داریــد
برایمان بگویید.

آشــنایی بــا ســازمان جوانــان اســپرانتودان و عضویــت در هیاتمدیــره
آن ،عضویــت در هیاتمدیــره موسســه غیرانتفاعــی سبزاندیشــان،
همــکاری بــا آقــای آذری در آمادهســازی کتــاب فرهنــگ اســپرانتو،
همــکاری بــا بولتــن  IREJOو اقــدام بــه گرفتــن مجــوز انتشــار نشــریه
دوزبانــه پیــام سبزاندیشــان ،امــا متاســفانه در حــال حاضــر فعالیتــی در
ایــن زمینــه نــدارم.
فکر میکنید اسپرانتو برای شما تمام شده است؟
البتــه ممکــن اســت هرازگاهــی وقفــه بــه وجــود بیایــد ولــی بــه دلیــل
عالقــه و اشــتیاقی کــه بــه اســپرانتو دارم بعیــد میدانــم بــرای مــن
تمــام شــود و حتمــا کار تــازهای انجــام خواهــم داد.
از همــکاری بــا آقــای عــارف آذری و آمادهســازی کتــاب
فرهنگ اسپرانتو بگویید.
آشــنایی و همــکاری بــا ایشــان یکــی از بهتریــن اتفاقهــای زندگــی
مــن بــود .در ابتــدای جوانــی مــدت کوتاهــی در کنــار آقایــان آذری،
ممدوحــی و خانمهــا دکتــر احمدنیــا و صولــت در گــردآوری فرهنــگ
لغــات حضــور داشــتم ولــی همــکاری اصلــی مــن بــرای آمادهســازی
کتــاب جهــت نشــر بــود کــه هفت ـهای یکــی دو بــار در منــزل ایشــان
کارهــای مربــوط بــه حروفچینــی و صفحهآرایــی را انجــام مــیدادم و
بعــد هــم کــه انجمــن صاحــب دفتــر شــد کار را در دفتــر سبزاندیشــان
پــی گرفتیــم.
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پیــام سبزاندیشــان چگونــه متولــد شــد و چطــور موفــق

به دریافت مجوز انتشار شدید؟
مدتــی بــود کــه بیــن اســپرانتودانان انتشــار مجلــه اســپرانتو مطــرح شــده
بــود تــا باالخــره طــی یــک رونــد تقریبــا چهارســاله ایــن امــر میســر شــد.
در آن هنــگام مــدتانتظــار جهــت دریافــت مجــوز طوالنــی بــود.
برایمــان جالــب اســت کــه بدانیم وقتــی بــرای مجــوز مراجعه
کردید آیا مسؤوالن ارشاد با اسپرانتو آشنا بودند؟
اســپرانتو را کــه میشــناختند .شــاید جالــب باشــد کــه بگویــم حــدود
دو ســال بعــد از اینکــه بــرای مجــوز اقــدام کردیــم در یــک گلگشــت
اســپرانتویی بــه دریاچــه گهــر متوجــه شــدیم آقــای مهاجرانــی ،وزیــر
وقــت ارشــاد نیــز بــه آنجــا آمدهانــد .مــا هــم فرصــت را مغتنــم
شــمردیم و بــا ایشــان در مــورد مجوزمــان صحبــت کردیــم .ایشــان بــا
اســپرانتو آشــنا بودنــد و گفتنــد فکــر نکننــد مشــکلی بــرای مجــوز مــا
وجــود داشــته باشــد .زمانــی کــه بعــد از حــدود چهــار ســال باالخــره
ارشــاد بــرای دادن مجــوز بــا مــن تمــاس گرفتنــد ،پــس از پایان جلســه
مدیرانمســؤول .مســؤول بخــش فرهنگــی ارشــاد بــه مــن گفــت
میخواهــد جــدا بــا مــن صحبــت کنــد .البتــه بــا اســپرانتو آشــنایی
داشــت ولــی تــا آنجــا کــه بــه خاطــر مـیآورم یکــی از مشــکالتش ایــن
بــود کــه مــا چطــور بفهمیــم شــما چــه مینویســید؟ مــا کــه ایــن
زبــان را بلــد نیســتیم .موضــوع دیگــری را هــم کــه مطــرح کــرد ایــن
بــود کــه مــا شــنیدیم ایــن زبــان بهاییهاســت! مــن هــم گفتــم زبــان
یــک وســیله ارتبــاط اســت و هرکــس میتوانــد از آن اســتفاده کنــد

چــه بهایــی ،چــه مســلمان و چــه بیدیــن و ایمــان ،و نیــز اینکــه
انگیــزهای خواهــد بــود تــا ایــن زبــان را بــاد بگیریــد.
از شــرکت در کنگرههــا یــا مالقــات بــا اســپرانتودانان
خاطرهای دارید که بخواهید برایمان تعریف کنید؟
اولیــن ســفر برونمــرزی مــن از طریــق اســپرانتو در ســال  1998و
بــرای شــرکت در ســمینار آموزشــی  Ĉe-metodoدر دنهــاگ هلنــد
بــود .ایــن ســمینار زیــر نظــر آتیلیــو اورالنــز انجــام میشــد و مــن
موفــق شــدم مــدرک  Aو  Bایــن ســمینار را دریافــت کنــم .در همــان
زمــان در یــک همایــش بــه نــام  Printempa Semajnoدر منطق ـهای در
شــمال هلنــد هــم شــرکت کــردم و آنجــا بــا گــروه کایتــو آشــنا شــدم
کــه یکــی از قشــنگترین خاطــرات ایــن ســفر بــود بهویــژه کــه یکــی از
آلبومهایشــان را هــم بــا همراهــی مــا شــرکتکنندگان ایــن همایــش
ضبــط کردنــد .فکــر کنــم آلبــوم  Maskoبــود .ایــن ســفر برایــم خیلــی
خاطرهانگیــز و دلپذیــر بــود.
اسپرانتو چه نقشی در زندگی شما داشته است؟
خــب ،نقــش خیلــی پررنگــی در زندگــی مــن داشــته .آشــنایی بــا
دوســتان بــاارزش ،ســفرهای درون و برونمــرزی و مهمترینــش
هــم کــه ازدواج از طریــق اســپرانتو بــود .یعنــی درواقــع بســیاری از
اتفاقهــای مهــم زندگــی مــرا تحــت تاثیــر قــرار داد.
نثــر ،شــعر ،لطیفــه ،دلنوشــته یــا هــر چیزی بــه اســپرانتو
که دوست دارید آن را با ما به اشتراک بگذارید.
متن زیر را سال  1995برای بولتن  IREJOنوشتم:

Ĉiufoje kiam ni aŭdis pri novaj geesperantistoj,
ĉiufoje kiam ni havas novaĵojn pri elizoligi izolitajn geesperantistojn kaj
ilia aktivado pri E-o movado speciale en nia lando,
ĉiufoje kiam gesamideanoj sincere kaj afable interrilatas kun ni,
ĉiufoje kiam plaĉajn novaĵojn ni aŭdis pri progreso de Esperanto en nia
urbo, lando aŭ aliaj landoj,
ĉiufoje kiam el ĉirkaŭaĵoj de nia lando membroj proklamas sian
preparon pro helpi progreson de E-o movado,
kaj ĉiufoje kiam Esperantistaj geamikoj korespondas kun ni por
speguli siajn ideojn kaj proponojn pri ĉi-tiu bulteno,
nia emocio pli altiĝas
nia entuziasmo pli multiĝas
nia varmeco duobliĝas
nia motivo aldoniĝas
					
por aktivi kaj mondigi Esperanton.
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La Kurda

ئێسپێڕانتۆ لە
جیهانیی زانستدا
ڵ
کــۆڕی زانیاریــی و ئاکادێمیــا زانســتییەکانی و�تانــی
جۆربەجــۆ ،یەکــەم ڕێکخ ـراوە و ناوەنــد بــوون کــە
بەرەوپیــری زما نــی نێونەتەوە یــی ئێســپێڕانتۆ
چــوون .ڕەنگــە هۆکارەکــەی زانســتیبوون یــان
شــێوازی داڕشــتنی ئــەم زمانــە بــووە لــە الیــەن
زامێنهۆفــەوە کــە هەڵگــری زانســتیبوونە  .بــۆ
نموونــە ،لــە یەکەمــی جوونــی  42 ،1926کــەس
لــە ئەندامانــی «ئاکادێمیــای زانســتی فەڕەنســا»
ســەبارەت بــە ئێســپێڕانتۆ ئــەم ڕاگەیێندراوەیــان
واژۆ کــرد:
لــەو ڕووەوە کــە واژۆکــەرەکان ،ئەنداما نــی
«ئاکادێمیــای زانســتەکان» لــەو بڕوا یــەدان
بەکارهێنانــی زمانــی نێونەتەوەیــی و هاریــکاری
ئێســپێڕانتۆ لــە پێوەندییــە نێونەتەوەییەکانــدا:
لــە ڕوانگــەی پێشخســتنی زانســت و
•
بەکارهێنانیــی ،بەهــرە و ســوودی زۆری دەبێــت؛
ڵ
ڕەوەنــدی زانســت بــە شــێوەیەکی بەربــاو
•
بــەرەو دەرەوەی ســنوورەکانمان دەبــات و لــە
ئاکا مــدا کاریگــەری ژیرا نــە و ڕۆشــنبیرانەی
ڵ
ڵ
و�تەکەمان بە سەر و�تەکانی دیکەدا میسەر
دەکات ،خواســتی خۆیــان بــەم شــێوە دەردەبــڕن:
Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 40, Vintro 2022

فێــرکاری ئــەم زما نــە کــە شــاکارەکەی،
-1
الیەنــی مەنتقــی و ســادە و ســاکاربوونیەتی ،النــی
کــەم بــە شــێوەی خــۆ حــەزی ،بخرێتــە نــاو
بەرنا مــە فەرمییەکا نــی پۆلــە زانســتییەکانی
هە مــوو ڕێکخــراوە فێرکارییــەکان .
لــە کــۆڕ و کۆبوونــەوە نێونەتەوەییەکانــدا،
-2
ئێسپێڕانتۆ ببێت بە زمانی فەرمی (ڕێک هەر بەو
مافانەی وا زمانە نەتەوەییەکان هەیانە) تا ئەو
ســاتەی ئەزموونــەکان پشتڕاســتی بکەنــەوە کــە
ئێســپێڕانتۆ گونجــاوە بــۆ ئــەوەی ببێــت بــە تەنیــا
زمانــی فەرمــی (کۆبوونــەوە نێونەتەوەییــەکان).
بەڕێوەبە را نــی چاپەمەنییــە زانســتی و
-3
فەنییــەکان ســەرنج بــدەن کــە دەتوا نــن لــە
ڕێگــەی بەکارهێنا نــی زما نــی ئێســپێڕانتۆ،
ڵ
بەرهەمەکانیــان بــۆ دەرەوەی و�ت هەنــاردە
بکــە ن .
هــە ر لــە ئێســتا و ە  ،زا نــا کا ن و
-4
تەکنۆلۆژیســتەکان خۆ تــان ئا مــادە بکــەن
بــۆ بەکارهێنا نــی زما نــی ئێســپێڕانتۆ لــە
پێوەندییەکانتــان لەگــەڵ هــاوکارە بیانییەکانتــان
و هەروەهــا هاوکارەکانیشــتان ئــاگادار بکەنــەوە
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بــەوەی ئێــوە ئامــادەن لــە زمانــی ئێســپێڕانتۆ کەڵــک
وە ربگــرن .
لێژنە یــەک بــۆ ئا مــادە کــردن و
-5
گەشەپێدانی وشەنامە پسپۆڕییەکانی زانستی
بنە مــا بــە ئێســپێڕانتۆ ســاز بکرێــت و بــۆ ئــەم
مەبەســتە ئەنجومەنــە پســپۆڕییەکان بانگهێشــت
بکر ێــن .
هــەروا کــە ئامــاژەی پێک ـرا ،ڕاگەیێندراوگەلێکــی
هاوشــێوە لــە الیــەن ڕێکخ ـراوە و دامــو دەزگا
ڵ
زانســتییەکان و هەروە هــا زانایا نــی و� تا نــی
تریــش ڕاگەیەنــدرا ،بــۆ نموونــە  85زانــای ژاپۆنــی
لــە ســاڵی  20 ،1950کەســایەتی زانکۆیــی ســین لــە
ڵ
ســاڵی  1951و هتــد؛ بــە�م خاڵــی ســەرنجڕاکێش
ســەبارەت بــەم بەرەوپیــری چوونــە زانســتییەی
ئێســپێڕا نتۆ و لێکە و تە کا نی ( کــە لــە
ڕێگەیاندراوەکــەی ســەرەوە هاتــووە) ئەمەیــە کــە
بەختەوەرانــە لــە ئێســتادا:
فێــرکاری (ویســتییانەی) ئێســپێڕانتۆ لــە
-1
زۆربــەی ڕێکخ ـراوە فێرکارییەکا نــی جیهــان لــە
ئارادا یــە .
بــە شــێوەی مامناوە نــدی ،هە مــوو
-2
ڕۆژێــک کۆڕێکــی نەتەوە یــی ،ناوچە یــی یــان
نێونەتەوەیــی لــە شــوێنێکی جیهــان ســەبارەت بــە
زمانــی ئێســپێڕانتۆ بەڕێــوە دەچێــت کــە زۆربەیــان
زانســتیی و پســپۆڕانەن .
کتێب وگۆڤاری زانستیی و پسپۆڕیی
-3
ڵ
لە سەرانسەری جیهان بە شێوەیەکی بەرب�و و
ڵ
ســەرنجڕاکێش چــاپ و بــاو دەبنــەوە.
ڵ
زۆربــەی زانا یــان بــۆ ب� وکرد نــەوەی
-4
دەســکەوتە زانســتییەکانی خۆیــان ،بــە هاوبیــری
و پێوەنــدی لەگــەڵ هــاوکارە بیانییەکانیــان ،لــە
زما نــی ئێســپێڕانتۆ کە ڵــک وەردە گــرن .
ڕێژەیەکی بێ ئەژمار وشەنامەی گشتی و
-5
پســپۆڕیی بــە زمانــی ئێســپێڕانتۆ و لــە بــوارە جــۆر بــە
ڵ
جۆرەکانــدا نووس ـراوە و بــاو کراونەتــەوە.
سوودوەرگرتنی زاناکان لە ئێسپێڕانتۆ
بوونــی کتێــب ،گۆڤــار ،کــۆڕ و کۆبوونــەوە و ماڵپــەڕە
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لــە ڕادەبەدەرەکانــی ئێســپێڕانتۆ لــە بــواری زانســت و
تەکنۆلۆژی ،نیشانەی هێز و توانای ئەم زمانەیە
بــۆ دەربڕینــی چە مــک و وا تــا زانســتییەکان؛
ڕەنگــە بــۆ بــاس کــردن لــە تواناکا نــی زما نــی
نێونەتەوەیــی ئێســپێڕانتۆ بــۆ دەربڕینــی بابەتــە
وردە زانستییەکان و پڕپیت بوونی هەمبانەی وشە
و وشــە پســپۆڕییەکان ،ئەمــە بــەس بێــت کــە ئامــاژە
ڵ
بکەیــن بــەو زانایانــەی وا ب ـراوەی خە�تــی نۆبێلــن
و یــان زمانــی ئێســپێڕانتۆ دەزانــن و بــۆ نووســین
ڵ
و ب�وکردنــەوەی وتــار و کتێبــە زانســتییەکانیان
کەڵکیــان لــێ وەرگرتــووە یــان ســەبارەت بــە
شــیاوبوون و بەهێزبوونــی ئێســپێڕانتۆ لــەم بــوارەدا
لێدوانیــان بــووە و پێشــنیاریان کــردووە کــە لــەم زمانــە
وەکــوو زمانــی هاوبــەش لــە جیهانیــی زانســت و
تەکنۆلــۆژی کەڵــک وەربگیردرێــت بــۆ ئــەوەی
زۆر خێراتــر لــە جیهانــدا پێشــبکەون و گەشــە
(وێنــەی ژمــارە )۱
بکــەن  .بــۆ نموونــە ،ڕێنهــارد زێڵتنی
ڵ
ئەڵمانــی ،ب ـراوەی خە�تــی نۆبێــل لــە ســاڵی 1994
لــە بــواری ئابوورییــە کــە هــەر بــە گەنجــی ئێســپێڕانتۆ
فێــر بــوو و یە کــەم کتێبیشــی ســەبارەت بــە
«تیۆریــی کایــەکان» بــە ئێســپێڕانتۆ نووســی.
ڵ
خە � تــە نۆبێلــە کا ن بــۆ ئێســپێڕا نتۆ و
ئێســپێڕا نتۆ زا نە کا ن
لــە کاتێکــدا کــە زۆربــەی زما نــە نەتەوەییەکا نــی
جیهان ،ســەرەڕای پێشــینەی چەن هەزار ســاڵەی
خۆیــان هێشــتا نەیانتوانیــوە نووســەرانێک
ڵ
بناســێنن کــە ببــن بــە بەربژێــری خە�تــی نۆبێــل،
زما نــی ئێســپێڕانتۆ زۆر جــار توانیویە تــی ئــەم
شــانازییە گــەورەی دەســت بکەوێــت .بــۆ نموونــە،
لــە ســاڵەکانی  2000 ،1999و  2005ی زاینیــی
ویلیــام ئۆڵــد ،نووســەری بەتوانــای ئێســکاتلەندی
بە بۆنەی نووسینی پتر لە  50کتێب بە زمانی
نێونەتەوەیــی ئێســپێڕانتۆ ،بــوو بــە بەربژێــری
ڵ
ڵ
خە�تــی ئەدەبــی نۆبێــل .لــە کاتــی ب�وبوونــەوەی
زما نــی ئێســپێڕانتۆ ،وا تــە ســاڵی  1887تــا کا تــی
ئــەو ڕووداوە زمانناســی و ئەدەبییــە گــەورە و بــێ
هاوتایــەی جیهــان ،تەنیــا  114ســاڵ تێپــەڕ ببــوو.
ئەمــە خــۆی بــە باشــی پێمــان نیشــان دەدات کــە
زامێنهــۆف بــۆ ســازکردنی زمانــی ئێســپێڕانتۆ تــا
چ ڕادەیــەک لێهاتــوو بــووە؛ چونکــوو پێــش و پــاش
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ئێســپێڕانتۆ زمانــی درووســتکراوی زۆر هەبــوون و
ڕێژەیــان ئەوەنــدە زۆر بــوو کــە تەنانــەت کــەس
ناوەکانیشــیانی لەبیــر نە مــاوە  .لــە ســاڵی
 2007یــش با ڵــدۆر ڕاگنارســۆن ،شــاعێری
ئێســپێڕانتۆزانی ئیســلەندی ،لــە الیــەن ناوەنــدی
نووســەرانی ئێســپێڕانتۆزمان ،بــوو بــە بەربژێــری
ڵ
خە�تــی ئەدەبــی نۆبێــل.
«ڕێکخ ـراوەی جیهانیــی ئێســپێڕانتۆ» ()UEA
کــە گرینگتریــن و گەورەتریــن ناوە نــدی
پێوەندیدار بە زمانی ئێسپێڕانتۆ لە جیهاندایە
و لەگەڵ «ڕێکخراوەی نەتەوە یەکگرتووەکان»
و «یونێســکۆ» لــە پێوە نــدی فەرمیدا یــە و بــۆ
گەشەپێدانی زمانی ئێسپێڕانتۆ و ئاشتی و تەبایی
لــە جیهانــدا ڕۆڵێکــی حاشــاهەڵنەگری گێ ـڕاوە،
ڵ
چەنــد جــار بــووە بــە بەربژێــری خە�تــی نۆبێــل
و ئــەو بڕیارنامانــەی وا یونێســکۆ و ناوەنــدە
نێونەتەوەییەکانــی جیهــان بــۆ بەرزنرخانــدن و
پێشــبردنی زمانــی ئێســپێڕانتۆ پەســەندیان کــردووە،
کــەم تــا کورتێــک منەتبــاری چاالکییەکانــی UEA
یــە  .بنکــەی ســەرەکی ئــەم ڕێکخراوە یــە لــە
شــاری ڕۆتێردامــی هۆڵەندایــە.
لــە نێــوان ئــەو زا نــا ئێســپێڕانتۆزانانەی کــە
ڵ
توانیویانــە خە�تــی ئاشــتی یــان زانســتیی نۆبێــل
ببەنــەوە ،دەتوانیــن ئامــاژە بکەیــن بــە ڕێنهــارد زێڵتنی
ئاڵمانــی (نۆبێلــی ئابــووری لــە ســاڵی ، )1994
کــە یە کــەم کتێبــی ســەبارەت بــە «تیۆر یــی
کایــەکان» بــە زمانــی ئێســپێڕانتۆ نووســیوە.
ئــەو لــە ژیاننامەکــەی خۆیــدا لــە ماڵپــەڕی نۆبێــل
ئــاوای نووســیوە:
لــە ســاڵی  1959لەگــەڵ ئێلیزابێــت النــگ ڕێینێــر
ژیانــی هاوبەشــم پێــک هێنــا .ئــەو بــە درێژایــی
ڵ
هەموو ئەم سا�نە یارمەتیدەر بوو بۆ ئەوەی
ببم بەوکەسەی کە ئێستا هەم .دەمانویست
ڵ
منداڵمــان ببێــت ،بــە�م هیــچ منداڵێکمــان نییــە.
هەردووکمــان لــە بزووتنــەوەی ئێســپێڕانتۆداین
و هــەر لــە ڕێگــەی ئێسپێڕانتۆیشــەوە یەکترمــان
ناســی .زمانــی نێونەتەوەیــی ئێســپێڕانتۆ هێشــتا
کاریگەریەکــی ئەوتــۆی لەســەر ژیانمــان هەیــە.
ڵ
دەیــان ب ـراوەی خە�تــی نۆبێلــی تریــش هــەن
کــە یــان وەکــوو زێڵتــن فێــری ئێســپێڕانتۆ بــوون و
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لــە نووس ـراوەکانی خۆیانــدا کەڵکیــان لــێ وەرگرتــووە؛
ڵ
وەکوو جۆزف تامسۆن(وێنەی ژمارە ( )۲براوەی خە�تی
(وێنەی ژمارە
فیزیای نۆبێل لە  ،)1906دانیێل باوت
( )۳نۆبێلی پزیشــکی لە  .)1957ئیزاک بشــویس
سینگێر(وێنەی ژمارە ( )۴نۆبێلی ئەدەبیات لە )1978؛
یــان ئێســپێڕانتۆ فێــر بــوون و ستایشــیان کــردووە و
پێشــنیاریان کــردووە خە ڵــک فێــری ببــن؛ وە کــوو
ویلهێڵــم ئوســتواڵد(وێنەی ژمــارە ( )۵نۆبێلــی کیمیــا لــە
 ،)1909ڕابیندرانــات تاگۆر(وێنــەی ژمــارە ( )۶نۆبێلــی
(وێنەی
ئەدەبیات لە  )1913و لینووس پائۆلینگ
ژمــارە ( )۷نۆبێلــی کیمیــا لــە  1954و نۆبێلــی ئاشــتی
لــە )1962؛ یــان ئێســێڕانتۆیان دەنا ســی و بــە
خەڵکــی جیهانیــان ڕاســپارد کەڵکــی لــێ وەربگــرن؛
وەکــوو ویلیــام ڕەمزی(وێنــەی ژمــارە ( )8نۆبێلــی کیمیــا لــە
 ،)1904بێرتــا فــۆن ســۆتنێر(وێنەی ژمــارە ( )۹نۆبێلــی
(وێنــەی
ئا شــتی لــە  ،)1905ســێلما الگێرلۆف
ژمــارە ( )۱۰نۆبێلــی ئەدەبیــات لــە  ،)1909هێنــری
الفۆنتێن(وێنــەی ژمــارە ( )۱۱نۆبێلــی ئاشــتی لــە ،)1913
ڕۆمــەن ڕۆالن (وێنــەی ژمــارە ( )۱۲نۆبێلــی ئەدەبیــات لــە
 ،)1915فریتیــۆف نانســن (وێنەی ژمــارە ( )۱۳نۆبێلــی
(وێنــەی ژمــارە )۱۴
ئاشــتی لــە  ،)1922هیدکــی یوکاوا
(وێنەی
(نۆبێلــی فیزیــا لــە  ،)1949بێرترانــد ڕاســێل
ژمــارە ( )۱۵نۆبێلــی ئەدەبیــات لــە  ،)1950یاروســاو
هیرۆفســکی(وێنەی ژمــارە ( )۱۶نۆبێلــی کیمیــا لــە ،)1959
ئالفرێــد کا ســتلێر (وێنەی ژمــارە ( )۱۷نۆبێلــی فیزیــا لــە
 .)1966ویلــی برانت(وێنــەی ژمــارە ( )۱۸نۆبێلــی ئاشــتی
لــە  )1971و هتــد.
لە گــەڵ گە شــەی ئینتێرنێــت و پێوەندییــە
نێونەتەوەییەکان لە جیهانی ئەمڕۆدا ،بەکارهێنانی
ئێســپێڕانتۆش لــە بــواری زانســت و تەکنۆلۆژیــادا
گە شــەی کــردووە و زۆر کــەس لــە پڕۆفســۆری
زانکــۆکان و زانایــان لــە سەرانســەری جیهانــدا لــە
زمانــی ئێســپێڕانتۆ بــۆ ئاڵوگــۆڕی زانســتەکانیان
کە ڵــک وەردە گــرن .
سەرچاوە:
اسپرانتوhttps://fa.wikipedia.org/wiki/
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أدبيات إسبيرانتو
و
التنافس اللغوي
همفري تونكين

أدبيات إسبيرانتو
لقــد أولينــا القليــل مــن االهتمــام حتــى اآلن لتلــك الجوانــب مــن
اإلســبرانتو  ،باإلضافــة إلــى اللغــة نفســها  ،والتــي تكــون غيــر مرئيــة
إلــى حــد كبيــر خــارج المجتمــع .ربمــا يكــون األهــم هــو األدب
األصلــي والمترجــم .لعبــت الترجمــة تقليديًــا دو ًرا رئيسـ ًيا فــي تطور
االســبرانتو  ،ألســباب ليــس أقلهــا أنهــا تجبــر اللغــة علــى مواجهــة
وصــف الظواهــر التــي لــم نواجههــا حتــى اآلن فــي األخــذ والعطــاء
العادييــن التواصــل  ،بينمــا يعمــل فــي نفــس الوقــت كوســيلة
لتعريــف القــراء اســبرانتو مــع أعمــال أدبيــة مــن جميــع أنحــاء
العالــم .األدب األصلــي  -الشــعر ،الروايــة ،القصــة القصيــرة ،الدرامــا
 تجلــب أيضً ــا تجــارب جديــدة تتطلــب لغويًــا وصــف .المرونــةالفريــدة لالســبرانتو  ،والمفارقــة  ،عــدم وجــود تقيــد التقليــد
األدبــي الــذي يمتــد لعــدة قــرون فــي الماضــي  ،ويوفــر للكتــاب
حريــة ملحوظــة وأنتجــت الشــعر والنثــر مــن إنجــاز كبيــر.
لألســف  ،علــى وجــه التحديــد بســبب هــذه الصفــات مــن المرونــة
والنضــارة التــي فــي الواقــع تســهيل الترجمــة إلــى اإلســبرانتو  ،فمــن
الصعــب ج ـ ًدا الترجمــة مــن اإلســبرانتو إلــى لغــة أخــرى اللغــات.
هنــاك القليــل جــ ًدا مــن الترجمــة الجيــدة مــن اإلســبرانتو إلــى
اإلنجليزيــة  ،علــى ســبيل المثــال.
وممــا يضاعــف مــن تفاقــم المشــكلة حقيقــة أن النشــر بلغــات
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أخــرى يميــل إلــى أن يتبــع الحــدود اللغويــة والوطنيــة .قلــة مــن
الناشــرين ذوي اللغــات الوطنيــة المهتميــن بهــا إنتــاج عمــل بلغــة
يتــم التحــدث بهــا فــي مناطــق نائيــة مــن العالــم ؛ هكــذا العالــم
مــن أدب االســبرانتو هــو أحــد الناشــرين المتخصصيــن فــي مجــال
األدب  ،والذيــن يعانــون مــن نقــص التمويــل فــي كثيــر مــن األحيان
االســبرانتو وتوزيــع منتجاتهــا بشــكل كبيــر مــن خــال بائعــي
الكتــب الصغيــرة عبــر البريــد .ال قــد يــؤدي وصــول المبيعــات
عبــر الويــب إلــى تغييــر هــذه العزلــة النســبية  ،لكنهــا ال تــزال
اليــوم عامـاً فــي بيئــة تشــكل فيهــا مبيعــات  500نســخة مــن عمــل
معيــن مــن أكثــر الكتــب مبي ًعــا.

التنافس اللغوي
مــع ذلــك  ،فــإن الهــدف األكبــر لإلســبرانتو مفتــوح بشــكل متزايــد
للتســاؤل .تراجــع اللغــات األوروبيــة أو األوروبيــة األكبــر (الفرنســية
واإليطاليــة واأللمانيــة)  -نتــاج تقلبــات حربيــن عالميتيــن
وترتيبــات اقتصاديــة جديــدة أضعفــت العالقــة بيــن اللغــة واألمــة
فــي اتحــاد أوروبــي بــا حــدود إلــى حــد كبيــر  -ســمح بتوســيع
اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة للعلــوم واألعمــال ؛ أو بعبــارة أخــرى
الطريــق  ،القــوة المطلقــة للغــة اإلنجليزيــة اســتلزم هــذا التراجــع
األوروبــي .فــي كلتــا الحالتيــن  ،فــإن العمليــة  ،مثــل العديــد مــن
العمليــات االقتصاديــة األخــرى  ،تعــزز نفســها بنفســها :مــع توســع
المؤسســات التعليميــة علــى النمــوذج األمريكــي  ،ومــع انضمــام
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المزيــد والمزيــد مــن الالعبيــن إلــى الســوق الدوليــة  ،تقــدم اللغــة
اإلنجليزيــة نفســها علــى أنهــا الســلعة فــي نظــام اللغــة العالمــي
األكثــر جــدارة باالســتثمار  ،وخاصــة كلغــة العولمــة .قــدم زامنهــوف
لغــة اإلســبرانتو فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر كوســيلة لتعزيــز
التفاهــم فــي األماكــن التــي ينقصهــا الفهــم ؛ كان هدفــه األوســع
هــو العالــم  ،وكان همــه المباشــر بــاء معــاداة الســامية فــي
روســيا .حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة  ،ومــا بعدهــا  ،كان
مــن الممكــن القــول بــأن اإلســبرانتو يمكــن أن يجتــاز الصعوبــات
اللغويــة المســتعصية .مثــل هــذا التطــور ســيكون عمليــا ومنصفــا.
كان هــذا الــذي أثــار االهتمــام باســتخدامه فــي عصبــة األمــم
(والح ًقــا فــي األمــم المتحــدة)  ،وفــي المــدارس فــي جميــع أنحــاء
العالــم  ،وعلــى اليســار  ،كوســيلة لربــط البروليتاريــا فــي جميــع
أنحــاء العالــم .طالمــا كانــت هنــاك منافســة متســاوية نســب ًيا بيــن
اللغــات الرائــدة فــي العالــم  ،قدمــت اإلســبرانتو نفســها كحــل
وســط ؛ نظ ـ ًرا ألن هــذه المنافســة أصبحــت غيــر متكافئــة  ،علــى
ســبيل المثــال مــع التقويــض الشــديد لمكانــة اللغــة الفرنســية فــي
مؤتمــر فرســاي عــام ( 1919حيــث أصــر ديفيــد لويــد جــورج و
وودرو ويلســون علــى اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة)  ،فإن المســاومة
علــى اللغــة األلمانيــة كلغــة علميــة خــال نظــام هتلــر  ،ومؤخ ـرا ً
 ،التدهــور اإلقليمــي للروســية  ،أصبــح خيــار تبنــي لغــة مســاعدة
دوليــة ناقصــة التمويــل مثــل اإلســبرانتو غيــر واقعــي بشــكل متزايد.
وهكــذا  ،فــإن مــا كان فــي يــوم مــن األيــام منص ًفــا وعمل ًيــا علــى
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حــد ســواء  -اعتمــاد اإلســبرانتو لـــ التواصــل الدولــي  -أصبــح عــادلً :
روح اإلســبرانتو تشــبع وتتزامــن مــع النضــاالت مــن أجــل الحقــوق
اللغويــة  ،وتعــزز التهجيــن وثنائيــة اللغــة مــن خــال الحمايــة مــن
نهــج واحــد يناســب الجميــع لالختــاف اللغــوي  ،ويوفــر وســيلة
اتصــال بديلــة  ،جن ًبــا إلــى جنــب مــع إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة
األقــل إنصافًــا  ،ولكنــه عملــي بشــكل متزايــد .ومــع ذلــك  ،ال ينبغــي
لنــا أن نتجاهــل أولئــك الذيــن يشــير نهجهــم العقالنــي الكامــل
للمشــكلة إلــى حلــول أخــرى غيــر اللغــة اإلنجليزيــة المعولمــة.
فرانســوا جريــن  ،فــي حديثــه عــن العائــد فــي تدريــس اللغــة
األجنبيــة  ،وجــد أن التركيــز علــى اإلســبرانتو لــه معنــى اقتصــادي.
فيليــب فــان باريــج  ،بينمــا يقبــل حتميــة اللغــة اإلنجليزيــة ،
يجــادل بتطبيــق العدالــة التوزيعيــة لموازنــة تكاليــف مثــل هــذا
الحــل ؛ يقتــرح رالــف هــاري طريقــة أبســط تما ًمــا للتعامــل مــع
الخدمــات اللغويــة للمنظمــات الدوليــة مــن خــال التطبيــق
المرحلــي لالســبرانتو .ربمــا يجــب أن نقــاوم االفتــراض بــأن لقــد
تــم حــل "مشــكلة اللغــة" بالفعــل  ،وأن اختــاط ثقافــات العالــم
ليــس لــه آثــار ســلبية  -باختصــار  ،قــد تكــون العدالــة فــي نهايــة
المطــاف تتفــوق علــى التطبيــق العملــي.
المرجعي:

INTRODUCTION: IN SEARCH OF ESPERANTO

Interdisciplinary Description of Complex Systems 2015 ,192-182 ,)2(13
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Adamidoj ja estas korpoorganoj
kiuj laŭkree estas samesencanoj.
Kiam organon dolorigas la sorto
restas por aliaj neniu komforto.
La Florejo de Sadio

Mia
Ukrainio

Mia Ukrainio forte doloras,
Malkomforto ja ĉie furoras.
Estas infekt’ de orgojl-viruso,
Sang-soifa viruso, vir-ruso.
Min daŭre turmentas alta febro,
Teruro, malordo kaj funebro.
Staru kaj estingu la infekton!
Antaŭ ĝi kreu plian difekton!
D-ro Keyhan Sayadpour

