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 Eble niaj legantoj – ja la neiranaj - 
imagas ke ni bondeziras rilate al la nova jaro 
jam tro malfrue. Tamen tio ne veras, ĉar en 
Irano la nova jaro komenciĝas ĉe la unua 
sekundo de printempo. Ĝuste tial la irana 
novjaro ne komenciĝas je sama horo ĉiujare 
– kiel ekzemple okazas por la kristana 
novjaro, t.e. ĉxe noktomezo – ĉar la 
printempa ekvinokso ne okazas saman 
horon de tagnokto ĉiun jaron. 
 La vorto noŭruzo* (laŭvorte: novtago) 
devenas el pahlavia lingvo kaj signifas la 
unuan tagon de irana kalendaro, kiun oni 
festas de jarmiloj antaŭe. 
 La nuntempa irana aŭ  ĝalalia* kalendaro, 
kio estas laŭsuna – kontraste kun la islama 
kiu estas laŭluna - ekestiĝis en 1078 per 
Kajjam (ĉ. 1045-ĉ. 1122) - kies robaioj 
famas ankaŭ en Esperantujo - kaj kelkaj 
aliaj astronomoj en la Selĝuka regno de 
Ĝalal-ed-Din Malek-ŝah. 
 Irana jaro ekkomenciĝas kun la 
printempa ekvinokso, t.e. momemto kiam la 
suno trairas la ĉielan ekvatoron kaj la nokto 
kaj tago ĝuste samlongas. Laŭ la gregoria 
kalendaro tio okazas dum aŭ 21a aŭ 22a de 
marto. 
 Ĉiuokaze ni esperas prosperan novjaron 
iranan al ĉiuj niaj legantoj kaj deziras al ili 
venkojn grandajn ankaŭ movade. 
 Tiu ĉi numero ne malbuntas: vi konatiĝos 
kun s-ro Azari, kiu verkis plej grandan 
Esperanto-persan vort aron, kaj alies  
rememoroj pri li kaj lia verko. 
Rilate al Afganio, ni prezentas kaj verkerojn 
de afganaj infanoj rifuĝintaj en Iranon, kaj 
verk-fragmentojn el Mohsen Maĥmalbaf, 
renoma irana reĝisoro kaj verkisto, pri liaj 
travivaĵoj kaj trovitaĵoj en Afganio. 
 Pri nuntempa socio de Irano, sociologian 
artikoleton vi trovos pri laborado de virinoj 
en Irano, kaj ilia ĉiam-pligrandiĝanta 
interesiĝo/partoprenemo en la civilan 
socion. 
 Literaturaĵojn vi renkontas kaj de 
malnovaj verkistoj, kiel Sadio, Moŭlana 
(Rumi), Ĥaragani, kaj de novaj kiel Sepehri.  

 Ankaŭ satiraĵojn ni prezentas ĉinumere 
kaj el la antikvaj verkoj “Rido kun la 
granduloj” kaj el la nuntempa fonto “Ruzo 
kaj truko de la virino”. 
En la iranologia rubriko ĉifoje vi konatiĝos  
kun unu el la plej famaj vilaĝoj de Irano 
nomata Abjaneo. 
 Kaj laste kaj tre interese vi povas legi 
memoraĵojn de s-ino Tereza Kapista pri ŝia 
relative longa vizito al Irano. Kvankam 
movado-cela estis ŝia alveno, tamen ŝiaj 
skribaĵoj prezantas bonan perspektivon 
ankaŭ al la iranaj viv-maniero kaj socio el la 
vidpunkto de eksterlandano. 
 Pri la persa parto ni ne menciu multon, 
ĉar vi – se eksterlanda – interesiĝunte, 
plejeble ne povos legi la materialojn, krom 
se tra amiko perslingva! Jen tamena 
klarigeto: la ĉefartikolo temas pri lingvaj 
rajtoj kaj disdivido de lingvoj laŭ ilia 
aplikado: 1- gepatra (genta) lingvo 2- nacia 
lingvo 3- regiona lingvo 4-religia lingvo kaj 
5- internacia lingvo. La plej neglektataj 
estas la gepatraj (gentaj,  indiĝenaj) lingvoj, 
kiuj malaperas iom-post-iome kaj bezonas 
seriozan prizorgadon, kaj la internacia 
lingvo, kio ĝis nun neniam elektiĝis  
demokratie kaj internacie. Nur potenco – 
milita en pasinto kaj ekonomia en nuntempo 
– volis/as difini iun nacian lingvon kiel la 
internacian. 
 Alia persa artikolo prezentas historion de 
irana kontribuo al la temiĝo de nia lingvo en 
la Ligo de Nacioj en 20aj jaroj, kaj 
rememorojn de prof. Edmond Privat ĉirilate. 
La artikolo kvazaŭ volas instigi irananojn 
plu-kontribui al la movado, (kon)sciigante 
ilin pri la rolo de ilia lando kaj en la Ligo 
kaj en prezentado de Dialogo inter 
Civilizacioj – kiel du iniciatoj kompligantaj 
unu la alian. 
 En la 2a parto de Esperanto kaj Kino, ni 
atestas alvenon de E-o en Halivudon pleje 
per fama filmo de Charlie Chaplin (Ĉarli 
Ĉaplin), t.e. La Granda Diktaturo (1940).      
Ahmad Reza Mamduhi 
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Irana  
Leksikologo de Esperanto  

 Nia celo prezentante Iranajn geesperantistojn en tiu ĉi rubriko estas tio ke oni 
konatiĝu kun la aktivuloj de nia komuna afero. Ĉiu el ili laboras por nia movado 
en iu specifa kampo. Ekde la unua numero ni petis de ĉiuj gesamideanoj sendi al  
ni sinprezentojn por oportunokaza aperigo. Dank, al ĉiuj kiuj jam sendis al ni 
siajn kontribuaĵon, ni atendas la aliajn. 
 Ĉi-foje ni prezentas nian altestimatan samideanon s-ro Aref Azari -honora 
membro de UEA- kiu edukis multajn gesamideanojn kaj verkis plenvalorajn  
Esperanto-Persa-Esperanto Vortarojn. 
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Prezento /معرفي 

Li naskiĝis en 1923 en Eŝg-Abad 
(nuntempe la ĉefurbo de Turkmenio). Lia 
gepatra lingvo estis la turka. Ĝis sia sep-
jariĝo li parolis turke kaj fojfoje perse ĉar 
la familio estis irana. Li komencis studadon 
tie turklingve kaj dum dek-jariĝo 
translokiĝis al Irano kune kun sia familio. 
Post unu jaro en Maŝhad li translokiĝis al 
Tehrano kaj tie li iris al franca lernejo. Ĉi-
tiel li konatiĝis kun tria lingvo, la franca. Li 
dum feriado laboris en diversaj fabrikoj. 
Poste li studis maŝinfabrikadon en alta 
tekniklernejo kie instruis germanaj 
instruistoj. 

Li pro financaj kialoj ne sukcesis 
kompleti la studadon dum li ĉiam havis 
altan rangon rilate siaj studoj. Li poste 
kelkfoje pasigis diversajn staĝojn en 
Germanio, Usono kaj Francio por 
kompletigi sian scifakon.  
 En laborkampo li unue komencis en 
ŝtata organizaĵo kaj poste li daŭrigis siajn 
laborojn en privataj organizaĵoj kaj li ĉefe  
okupiĝis pri maŝin-instalado (plej multe en 
Darugar kiu estis fama firmao kiu 
produktas lavmaterialojn en Irano) kaj 
manaĝerado en diversaj sekcioj. Li ankaŭ 
lernis kaj finis anglan kurson en Asocio de 
Iran-Usono en Tehrano. Do, krom 
Esperanto li scias ses lingvojn; la persan, 
turkan, rusan, francan, germana kaj 

anglan. 
 En 1945 li pere de sia frato sciiĝis pri 
Esperanto kaj eklernis ĝin alfabete sed en 
1977 pere de iu varbilo eksciis pri liberaj 
Esperantaj kursoj en Tehran-universitato. 
Do li komencis lerni ĝin kiel bona, utila 
hobio kaj samtempe bona rimedo por koni 
eŭoropan literaturon. Li tuj regis ĝin kaj 
komencis instrui. Li gvidis kelkajn 
esperantajn kursojn en Tehrano kaj 
partoprenis en kvar Universalaj 
Kongresoj; en 1979 en Svisio, 1985 en 
Germanio, 1986 en Ĉinio kaj 1988 en 
Nederlando. Post partopreni UK-on en 
Svisio, li instigiĝis per d-ro Pezeŝki por 
verki vortaron kiun li komencis kaj post 20 
jaroj de daŭra laborado li sukcesis publiki 
ĝin. En 2001 li pro valoraj servoj al 
Esperanta movado omaĝiĝis kiel honora 
membro de UEA. 
 Nun post preskaŭ 25 jaroj spirado en 
Esperanto sfero, li pensas:"Emfazo devas 
esti sur instruado kiu estas preterlasita pere 
de respondeculoj kaj regantoj de organizaĵoj. 
Atingi atestilojn estas tre malfacile kaj 
multekoste por interesatoj precipe por 
junuloj. Malgraŭ tio ke iam estis anoncite ke 
pere de Komenius universitato neĉeestantoj 
povus studi Esperante diversajn fakojn kaj 
akiri atestilon."  

Mia plej interesa memoraĵo 
 La plej interesa memoraĵo kiun mi rememoras pri Majstro Azari okazis dum komuna 
esperantista montgrimpado sur la monto Sabalan en 1997. Mi tre miris vidante lin facile 
grimpantan kun ni malgraŭ tio ke li aĝis duoble kompare kun ni. Mi malsaniĝis je montmalsano 
sed li ŝajne ne havis problemon dum nia restado en alteco de 3000 metroj. 

D-ro Kejhan Sajjadpur 

Anstataŭ sinprezento ĉiAnstataŭ sinprezento ĉi--foje ni havas linprezenton! foje ni havas linprezenton!   
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 Kiam s-ino Ahmadnia proponis min partopreni 
en iu rondo en domo de s-ro Azari kies celo estis 
traduki PIVon (Plena Ilustrita Vortaro) al la persa 
lingvo, mi konsiderante la volumenon de tiu libro 
iomete  hezitis akcepti t iun proponon. Sed kiam mi 
unuafoje partoprenis en la rondo mi hontis 
rigardante la laborvolumenon sole faritan de  s-ro 
Azari. Fakte nur la reviziado de tiu bone ordigita 
tradukaĵo ne estis kompleta. Mi komencis daŭrigi 
revizadon helpe de gesinjoroj Ahmadnia kaj 
Mamduhi kiu kelkfoje estis ripetita pro peno de s-ro 
Azari prepari la plej eble ĝustan, kompletan verkon. 
Tamen mi ne havis ian opinion pri la graveco de la 
afero kaj ne sciis kiom longe ĝi daŭriĝos. Finfine 
nur s-ro Azari sola havis tian persiston kaj 
paciencon por fini t iun grandan, valoran laboron. 
T iuj kiuj jam havis sperton en preparado de vortaro, 
povus pravigi min pri seriozeco kaj precizeco 
bezonataj por tia afero kio iĝis farebla per s-ro 
Azari.      
 T iel mi trovis tiun ŝancon konatiĝi kun s-ro 
Azari kiu vere estis tre valora oportuno por mi kaj 
mi ĉiufoje lernis de li iun punkton kaj mi havas tre 
bonajn rememoraĵojn pri t iuj rondoj dum kiuj ni 
ankaŭ ĝuis lian piano-ludadon dum niaj ripozoj. 
 Li havis/as tre zorgeman vid-punkton kiun mi 
apenaŭ trovis en aliaj kunlaborantoj miaj dum 

preskaŭ 20-jara 
k un la bo r a do  
kun diversaj 
f ak ulo j. L i 
neniam ĉesis 
l e r n i  k a j 
demandi. Lia 
valora libraro 
div er s- lin gv a 
e st a s a li a 
indikilo de lia 
vasta scio kaj 
lia daŭra emo 
por lernado. En 
diversaj okazoj 
li helpis min trovi mian deziratan temon serĉatan. 
 Laŭ mia scio li scias almenaŭ kvar aliajn 
lingvojn krom la persan; t .e.: Esperanton, anglan, 
germanan kaj turkan. T ia kapablo kune kun libraro 
lia helpis nin trovi la plej konvenan vorton por la 
tradukota vorto. Tamen li neniam estis/as kontenta 
pri la farita laboro kaj deziris aperigi la plej 
kompletan verkon uzante la spertojn de ĉiuj pasintaj 
vortar-verkistoj. Li sola jam preparis la Persan-
Esperantan version de tiu vortaro, kies publikiĝon 
ĉiuj atendas.   Nazi Solat 
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Kiu dediĉis vivparton de si 
Simin Emrani 

 
 Mi memoras la 18an de 
novembro 1998 kiam e-grupo 
iris ekster Tehranon okcidenten 
al vilaĝo Sangan kiu havas tre 
belajn montetojn kaj valojn. 
Tre sorĉanta aŭtuno puŝis 
homon al kaj en pejzaĝoj(n). S-
ro majstro Azari post multaj 
jaroj partoprenis tiun 
ekskurson. Li parolis pri sia 
libro Esperanto-Persa vortaro 
kies verkado daŭris 20 jarojn. 
Li dediĉis t iujn jarojn de sia 
vivo pacience kaj favore al E-o 
movado en Irano. Mi donacas 
ĉi- kanton kiun en Sangan mi 
faris: 

  Amikeco  
 

Ni ĉiuj promenas en arbaro  
Kaj hirundoj kiuj flugas for 
La suno ridante al ni brilas 

Kun ĝojo kaj amo en sia kor’ 
 

Ni ĉiuj grimpas sur montaro 
La ĉielo rigardas bel-blue 
Aŭtunaj folioj falas flave  

Aŭdiĝas milda kanto susure 
 

En nia kor’ krias forte 
amikeco 

Trairas la espero tra la mond’ 
En la fino ni ĉiuj kune kantos 

Pri l’ homo, amo, frateco 
Beleco, amikeco, amikeco 

 En la jaro 1994 pere de d-ro Hosejn Vahidi mi konatiĝis kun d-ro 
Mohammad Pezeŝki kiu tiam en sia kabineto ĉiu-semajne okazigis E-
rondon. Laŭ la invito de d-ro Pezeŝki mi ĉeestis en ilia semajna rondo 
kaj t ie por unua-fojo mi konatiĝis kun s-ro Azari. 
 Mi prezentis al la rondĉeestantoj nian tiaman organizaĵon IREJO-n, s
-ro Azari demandis min pri la signifo de IREJO kaj mi klarigis al li la 
signifon, poste li diris "Do, kio por maljunuloj kiel mi? Eble ni devus 
krei PIREJO-n" (Mi devas klarigi ke "pir" en la persa signifas 
"maljuna") kaj s-ro Azari kritikŝerce alparolis min, ke dum ne ekzistas 
landa asocio vi fondis junularan organizaĵon … . 
 Ĉiukaze dank, al sorto mi konatiĝis kun s-ro Azari de kiu multon mi 
lernis kaj vere li influis al mia animo diversflanke. Lia agmaniero kaj 
juĝmaniero pri aliaj personoj estis la plej bona leciono kiun mi akiris de 
li. Mi ja kredas ke post konatiĝo kun li nia radikala organizaĵo (laŭ 
agminero) jam komencis ektrovi ekvilibron kaj pli saĝan agmanieron 
k iu finfine varbis al si la aĝulojn de la movado kaj t iel fondiĝis "Irana 
Esperanto-Centro" kiun ni anime ŝuldas al nia kara Azari. 
 L ia lernemo al mi ĉiam ŝajnis valora kutimo: dum en nia socio oni 
ŝajnigas sin "ĉio-sciaj", personoj kiel s-ro Azari t iom sinceraj kaj t iom 
amikaj vere estas malmultaj, t iel sinceraj kaj t iel amikaj. 
Konatiĝo kun s-ro Azari estis unu el la plej bonaj ŝancoj kiun donacis al 
mi la vivo!      Reza Torabi 

Pr
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kvankam vi estas maljuna laŭ vizaĝe 
Sed staturo via monteskas 
Starante kontraŭ hipokriteco de l'  
tempo. 
Koro via estas diafana ĉielo 

           A. Zokai* 
 
 Antaŭ 20 jaroj estis la unua 
foje ke mi vidis lin. S-ro Azari 
kaj d-ro Pezeŝki (Dentisto, kiu 
min konatigis kun esperanto) 
parolis per stranga lingvo!! Post 
kelkaj monatoj s-ro Azari estis 
mia bona instruisto por instrui 
strangan lingvon. Li sen ofertis 
instruon al sia lernantoj kaj 

kuraĝigis nin paroli serioze. 
 Tamen ke li ne estante pli 
juna sed lia entuziasmo por lerni 
en diversaj kampoj ege impresis 
min eĉ hontigis min. Li ĉiam 
volis lerni kaj scii pli kaj pli 
senlace; t iu ankaŭ lernigis nin ke 
ĉiam estas tempo por lerni kaj ni 
ankaŭ devas fari t iel. Mi admiris/
as lian potencon kaj klopodon 
speciale dum preparado de lia 
valora libro. 
 Kiam mi ekis unuajn paŝojn 
de preparado de lia vortaro por 
presi, ĉar li havis precizajn kaj 

div er sajn  vidp unkto jn  p r i 
k o mp o st ado k aj p ro  sia 
pedanteco (skrupeco) eĉ li  
decidis lerni programon de 
komputilo (softvaro) por ke li pli 
precize kaj rapide ĉion enordigu. 
 Ankaŭ en sporto li ankoraŭ 
est as akt iv a.  Sp eciale  en 
grimpado. 
  Fariba N.Maĝd 
 
*- A. Zokai, Poem-kolekto de Tavalodi 
Az Kharestan (Naskiĝo el rubusejo), 3a 
ed. 1378, (2000) Tehran, Seda eldonejo, 
P . 17  
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S-ro Abdol Rahman Zokai* aranĝis kaj 
publikigis libron en la jaro1997 entenanta 
skribaĵojn kaj desegnaĵojn de afganaj infanoj 
rifuĝintaj en Iranon. F-ino M. Fahmi, 
Esperantigis parton de la libro por niaj 
legantoj: 
 Mi aĝis ok jarojn kaj mi memoras la internan 
militon,en kiu la homoj batalis kontraŭ sia 
popolo aŭ najbaro kaj fratmortigadis. Tiu ĉi 
milito trudis plian damaĝon al la popolo, ĉar en 
milito kontraŭ Sovet-Unio la homoj almenaŭ ne 
batalis kontraŭ siaj najbaroj kaj fratoj, sed 
kontraŭ sia malamiko kaj celo estis libereco kaj 
elpelo de la malamiko. Sed post la venko de la 
milito, ekflamis la interna milito inter afganoj pri 
la regado kaj pliiĝis malfacilaĵoj de la popolo 
senpeka. Tiam mi estis ses-jaraĝa, sed mi bone 
vidis la suferon de la homoj kaj kelkaj el ili pro 
la milito kaj sangoverŝado ne kuraĝis eliri el la 
domoj kaj restis hejme. Mi havas maldolĉan 
memoraĵon ne forgeseblan. Iun tagon mia 
patrino vokis min kaj diris: “Fatemeh, iru alporti 
akvon el la fonto”. Mi timante militon ne 
akceptis iri. La patrino sentante mian anim-
staton diris: “Ne timu, iru kun Momene (ŝi estis 
kaj mia amikino kaj najbaro), tagmeze eblus ke 
la milito ne esti aktiva. Mi ne eviteble iris kun 
M omene. Kiam ni alvenis ĉe la fonton kaj volis 
preni akvon, eksonis laŭta kuglo. Ni ambaŭ 
ektimis kaj haste plenigis niajn kruĉojn kaj 
rapidis hejmen. Pro la longa distanco multaj 
kugloj trafis kontraŭ teron ĉirkaŭ ni. Kiam ni 
alproksimiĝis al la domo, mia patro ade kriis: 

“ Ĵetu la kruĉon”. Ĉiakaze ni atingis hejmen kaj 
p atro multe kverelis kun ni kaj disputis kun la 
patrino. Resume, tiu tago pasis kun mizero, 
ankaŭ semajnoj, monatoj kaj milito venis al sia 
fino. Ne nur ni sed ankaŭ la tuta popolo eltenis 
gravan suferon kaj multaj estis mortintaj. Kelkaj 
kiel ni devige vagadis kaj rifuĝis al fremdaj 
landoj. Ni ankaŭ decidis iri al Irano. Antaŭ la 
foriro mia fratino kun sia filino venis vidi nin kaj 
restis kelkajn tagojn ĉe ni kaj disiĝtempe ni 
multe ploris kaj adiaŭis kun ŝi. 
 En iu tago sunsubirtempe mia pli aĝa frato, 
kiu jam perdis siajn du infanojn infanaĝe kaj nur 
havis unu filinon, venis al nia hejmo kaj diris: 
“Morgaŭ nokte ni ekiros al Irano”. Ni por pagi la 
lukoston de la aŭto vendis niajn vivrimedojn. 
Nokte kiam ni volis paki la objektojn, la najbaro 
kaj ŝia filino venis adiaŭi nin. Vere ilia disiĝo ne 
estis eltenebla por ni. 
 La p os t an tagon fininte la preĝon, ni 
enaŭtiĝis; la aŭto tre malbonodoris. Ni adiaŭis la 
landon, lando en kiu ja estis nia tuta ekzisto. 
Dum la vojo ni multe suferis kaj malsaniĝis, 
aparte la nevino tre malbone fartis kaj mankis d-
ro por kuraci ŝin. Tolerinte ĉian mizeron ni 
alvenis al la limo inter Afganestano kaj Irano. 
Ĉirkaŭ 40 tagoj ni restis sub tendoj kaj multe 
suferis. En iu nokto pro la kriziĝo de nevina 
malsano, la frato devige turnis sin al kuracisto en 
fora distanco. La d-ro jam donis al li kelke da 
sekaj seromoj por forigi ŝian soifon. Ni miksante 
tion kun akvo faris solvaĵon kaj donadis al ŝi, 
kiam ŝi sentis soifon. Matene kiam ni vekiĝis, ni 
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Sopirante 
Revon 

Al suno diru 
Ne brilu 

Al luno, ne lumu 
Malantaŭ ĉiu ŝtono 
Embuskas pafisto 

Al infanoj diru 
Al ludo ne venu 
Al knabinoj diru 

Ĉe la fonton ne alvenu 
Malantaŭ ĉiu ŝtono 
Embuskas pafisto 

Al ĉiuj diru 
Afganaj infanoj 

Sur teron minoplenan 
Metas siajn piedojn 

Kaj post ĉia ĝojsalteto 
Plu ne havas piedon 

Al ĉiuj vi diru 
 

Abdol Rahman Zokai 

Rememoroj de afganaj rifuĝintaj infanoj en Irano 
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ektrovis ŝin mortinta. Ŝia forpaso havis tre 
malbonan efikon sur la gepatroj kaj malsanigis 
ilin. Ĉiakaze, la postan tagon ni atingis al Irano 
kaj komence eniris la sanktan urbon Maŝhado 
kaj loĝis en gastejo por trovi ejon. La posedanto 
de gastejo disponigis al ni gas-kuirilon por povi 
almenaŭ infuzi teon sed neniu el ni povosciis uzi 
ĝin, do ni redonis ĝin. Mi kaj mia patrino kaj 
bofratino(edzino de mia frato) tiom malbone 
fartis, ke ni ne sciis kie ni estas kaj ade naŭzis 
kaj havis kapdoloron. 
 Post iom mia patrina onklo informiĝis pri ni 
kaj venis kaj kunportis nin al sia domo. Ĉirkaŭ 
15 tagojn ni restis ĉe ili kaj tiam ni povis trovi 
domon por lui. Dume ni iom fartis pli bone. Post 
unu semajno patrina onklo kiun mi ne jam vidis 
antaŭe, venis el Tehrano kaj kelkajn tagojn restis 
ĉe ni. Vintro venis al sia fino kaj ni familie iris al 
brik-farejo kaj okupiĝis tie. 
 En la venonta jaro mi kaj mia bofratino 
skribis niajn nomojn en la klaso de Alfabetiga 
Movado kaj finis la unuan klason (sukcese). Pro 
la manko de la laboro kaj malalteco de la 
laborpago, miaj fratoj devige iris al Tehrano. 
Post unu jaro la patro diris: “Ni devas iri al alia 
loko”. Mi devige forlasis la klason kaj iris al 
Malajero, urbo en provico Hamadano kaj denove 
iris al brikfarejo kaj ĉar la vetero estis tre 
malvarma kaj ade neĝis kaj pluvis, mi kun la 
patrino kaj miaj fratoj reiris al Tehrano kaj post 
unu semajno revenis. 
 Tiun jaron ni tre suferis, ĉar mi kaj mia eta 
frato devis kolekti ĉiujn brikojn faritajn de miaj 
patro kaj fratoj. Nefarunte tion oni grave punus 
nin. Aŭtune, kiam la brikfareja laboro finiĝis, ni 
denove revenis al Maŝhado, kaj mi iris al la 
klaso. Kiam mi finis la trian klason kaj komencis 
la kvaran, miaj tri grandaj fratoj iris labori en 
T ehrano. Mi kaj miaj gepatroj kaj la bofratino, 
kiu lastatempe estis naskinta filinon, kaj miaj 
kvar aliaj fratoj restis tie. Du el miaj fratoj tage 
teksis tapiŝon kaj nokte iris al la (alfabetiga) 
klaso. Mi ankaŭ iris al kvara klaso. Mia eta frato 
estis en unua klaso kaj alia frato estis sesjaraĝa. 
Unu el miaj fratoj kaj lia edzino por helpi la 
fratojn iris al Tehrano. Mi estis alkutimiĝinta al 
ilia filino, kaj la disiĝo multe min ĉagrenis. 
 Ni estis pretiginta nin doni ekzamenon, kiam 
mia patro denove decidis iri al Malajero. Mi 
multe persistis malhelpi aŭ almenaŭ kun mia eta 
frato resti en la hejmo de la patrina onklo, sed la 
patro ne akceptis kaj diris: “La laboron de 
brikfarejo senhelpe oni ne povas fari, ni devas iri 
kune.” Mi kaj mia etfrato estis tre maltrankvilaj 
forlasi niajn lecionojn. Mi devige disiĝis el la 
lernejo kaj ĉi-foje kun du familioj de mia patrina 
onklo ekiris al Malajero. Ĉirkaŭ sep monatojn 
(t.e.) ĝis la fino de la aŭtuno ni laboris tie kaj 
p oste pro la insisto de miaj fratoj ni ĉiuj iris al 
T ehrano. Tie ni iris al domo, kiun la fratoj estis 

luintaj. La domo estis tre malgranda kaj du 
etaĝojn havis, kun eta korto, en kiu nur oni povis 
meti kelke da bicikloj uzitaj por ir-revenado al 
agrikultura laboro. Kelk- monatojn ni restis tie. 
Poste ni luis alian lokon pli grandan. Post unu 
jaro mi prenis identigan karton de unu konato en 
Tehrano kaj komencis iri al lernejo. Du jarojn 
poste la posedanto de la domo rifuzis nin pro la 
vendo de la domo. Pro tio ni serĉis alian lokon 
por vivi komforte. Ni multe suferis kaj aŭdis 
malbonajn vortojn kaj multe sentis humiliĝon. 
Speciale oni multe mokis min kaj diris: “Vi 
venis kaj okupis nian landon!” Tiam mi vere 
ekdeziris, ke ni ne estus metintaj la piedojn ĉi 
tien ! 
 Kiam ni translokiĝis, la nova domo estis tre 
malpura kaj fatraso-plena. Mi kaj la patrino kaj 
bofratino helpis purigi la domon, sed ĉar la domo 
estis tre malnova, ne fariĝis pura laŭ-dezire kaj 
ĉar ni ne kapablis lui la pli bonan, neeviteble 
akceptis ĝin. Nia kuirejo estis plena de skaraboj 
kaj gekoj. Ili min multe timigis. Du jaroj ni restis 
t ie kaj mi finis la kvaran klason. Kiam mi volis 
enskribi mian nomon en la kvina klaso, la 
instruisto, s-ino Abbasi diris al ni kaj aliaj, kiuj 
lernis per alies (identigaj) kartoj: "Vi plu ne 
enskribu vian nomon, ĉar oni eblus veni el 
ministrejo kaj ekscii, ke vi lernas per falsaj kartoj 
kaj ili grave vin monpunos. Malgraŭ ŝia averto ni 
skribis nian nomon kaj finis la jaron sen 
problemo. 
 T rovi la domon pli konvenan ne estis facile. 
Oni postulis kaj luprezon kaj antaŭ-mon(sum)on. 
Fine ni povis kun mia dua frato, kiu havis du 
filojn t rovi domon duetaĝan kaj prenis 
hipotekon. La suba etaĝo havis du ĉambron kaj 
unu kuirejon kaj necesejo estis apud la ĉambro. 
En la supra etaĝo estis unu kuirejo en kiu estis 
musoj. Post kelkaj semajnoj la posedanto 
postulis la luprezon. Mia patro diris : “En la 
kontrakto ni ne havis luprezon kaj vi ne aludis 
pri tio en la subskribita interkonsento”. Sed la 
posedanto postulis dekmil tomanojn kaj la patro 
kontraŭis. La posedanto por la evakuo de la 
domo, donis limtempon de du tagoj. Ni denove 
fariĝis vaguloj kaj iris trovi domon. Aliflanke mi 
volis enskribi mian nomon en la sesa klaso. Ili 
diris, ke mi estas multaĝa, kaj ni ne akceptas vin 
kaj vi devas lasi la studadon. Aŭdinte tion mi 
multe iĝis maltrankvila. 
 Fine ni trovis alian domon hipotekpreni. Post 
kelkaj monatoj mi sukcesis daŭrigi la studadon 
en afgana lernejo kaj sentis min tre gaja studi sen 
nenies bonfaro, kvankam nenie estas kiel mia 
lando kaj ties lernejoj. 
 

Fateme Mohammadi –  la lenantion  
 
*Presisto, eldonisto kaj poeto naskita en jaro1953. 
 
 

Sp
ec

ia
le

 / 
ژه
 وي

51 



 1383بهار   هفتمشماره      

 N-ro: 7    Printempo 2004   

 

7 

50 

Estas dirite ke en Afganio aktivas 180 
internaciaj organizoj. En Harat-urbo mi ju pli 
serĉis des malpli trovis. Mi iris al “La Ruĝa 
Kruco” sed, ili evitis respondi eĉ al miaj ne-
politikaj demandoj. Finfine mi konstatis ke 
ilia rolo inkluzivas kelkajn aferojn: 

1-Disdoni panon inter la agoniantaj 
malsatuloj.  
2-Klopodi por libergi aŭ interŝanĝi la 
nordajn aŭ sudajn malliberuloj.  
3-Elfari artefaritajn piedojn kaj manojn por 
la surmin-irintoj. 

Sed krom la eta rolo de la internaciaj 
organizoj, la gejunuloj kiuj tiele venis (kaj 
aktivas), tre ravas min. Mi renkontiĝas kun 
angla dek naŭ-jara fraŭlino kiu elfaras 
artefaritajn manojn kaj piedojn. Mi demandas 
ŝin kial en tia junaĝo kiam ŝi devus vivi en la 
komforta eŭropo, ŝi venis  al tiu ĉi malsekura 
lando en kiu ŝi eĉ ne povas promeni surstrate? 
Ŝi respondas: “La situacio iomete diferencas 
por mi. En Afganio kie la virinoj estas sub 
Bargao1, mi laboras sen kaptuko en la oficejo 
kaj laborĉambro. Sed responde al tio ke kial 
mi jam venis al Afganio, mi diras: ĉar tie ĉi 
mi estas utila kaj ĉiutage faras manojn kaj 
piedojn por la homoj, sed en Anglio ne 
ekzistas laboro kiu povus kontentigi min. 
Ekde kiam mi venis, kelkcent homoj (per 
piedoj kiujn mi faris) jam povas vojiri.” 

Mi sentas ke la rolo de internaciaj 
organizoj estas ŝmiri iomete da ungvento sur 
profundajn kaj vastajn vundojn de afgana 
nacio, kaj nenio plu. D-ro Kamal Hosejn, la 
reprezentanto de UN jam hontas plu telefoni 
al mi, ĉar li ne povis eĉ preni vizon de 
Pakistano por mi. Mi rememoras lin kiam 
venis al mia oficejo kaj deziris kunlabori  kiel 
vicreĝisoro ĉar li jam sentis vanecon pri sia 

laboro. Kaj ankaŭ mi, kiu jam finis la film-
faradon de “Vojaĝo al Kandeharo”2, same 
atingis al absurdo pri mia profesio. Mi ne 
povas kredi ke la profundan oceanon de 
homara nesciado bruligos la flameto de iu 
raporto aŭ filmo. Kaj mi ne povas ekkredi 
ke iu 19jara angla fraŭlino povu savi 
landon kies popolo dum venontaj 50 jaroj 
devos perdi siajn manojn kaj piedojn pro 
senplane instalitaj minoj. Do kial ŝi iras al 
Afganio? Kaj kial d-ro Kamal Hosejn malgraŭ  
sia senesperiĝo ankoraŭ raportas al UN? Kaj, 
pro kio mi faris tiun filmon? Aŭ kial mi 
skribas tiujn ĉi notojn? Mi ne scias, sed kiel 
Paskalo3 diras, la koro havas argumentojn, 
pri kiuj la racio nenion scias. 
 
 
 
NOTOJ: 
1- Longa kaptuko por virinoj kovranta ankaŭ la vizaĝon kun 
malgranda punta parto antau okuloj, tra kiu oni povas vidi. 
2- El gravaj urboj de Afganio 
3- Franca verkisto kaj filozofo/ 17a jarcento pK 
FONTO: 
MAĤMALBAF, Mohsen. Didan va Nadidan (Vidi kaj ne 
Vidi), Tehrano: Nej-eldonejo, 2002, 408 p., p. 273-331 

Mohsen Maĥmalbaf, renoma reĝisoro irana, verkis longan artikolon (pli ol 50 paĝojn) en la jaro 2001 
titolita: “En Afganio Budho ne Detruiĝis, ĝi Disfalis de Honto”. Ĝi jam tradukiĝis en dekojn da lingvoj. 
Kelkaj fragmentoj de la artikolo aperas ĉi-sube en nia lingvo. Pri biografio kaj  kariero de Maĥmalbaf  
kaj teksto de unu el liaj famaj intervjuoj, vidu: n-ron 3 de Irana Esperantisto, printempo 2003, p. 3-5. 

La Rolo de La Internaciaj 
Organizoj en Afganio 

 
Mohsen Maĥmalbaf                                                         Tradukis: (f-ino) Simin Emrani 
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Afgana virino, 
 La plej mallibera virino en la mondo 

 Mohsen Maĥmalbaf             Tradukis: (s-ino)Fariba N.Maĝd 
 A f g a n a  s o cio  est as 
patriarka socio. Oni eĉ povas 
pretendi ke la rajtoj de 10 
milionoj de afganaj virinoj, 
k iuj konsistigas duonon da  
afgana socio, estas malpli ol 
t iuj de  la  p le j malforta 
nekonata afgana gento. Rilate 
al la afgana partiarkio, neniun 
genton oni povas ekskluzivi. 
 La fakto ke Afgana virino, 
eĉ laŭ vidpunkto de Taĝikoj, 
ne rajtas partopreni en 
elektadoj, estas la plej 
malmulta parolo kiun oni 
povas aŭdi pri afganaj virinoj. 
 P o s t  e k a p e r o  d e 
Talebanoj, knabinaj lernejoj 
f ermiĝis kaj ĝis longa tempo 
oni malpermesis la ĉeeston de 
la  v ir inoj sur stratoj. Pli 
ĉagrena afero estas tio ke eĉ antaŭ Talebanoj, el ĉiu 
dudeko da afganaj virinoj, unu persono kapablis 
legi kaj skribi. Ĉi t iu statistiko montras ke afgana 
kulturo estis malebliginta frekventadon de 95 
p rocentojn da virinoj al la lernejoj, kaj Talebanoj 
malebligis la restitan 5 procentojn. Do kial oni ne 
demandu pli realiste ke: “Ĉu afgana kulturo estas 
efiko de Talebanoj aŭ kaŭzo de ĝi?” 
 Mi kiam estis en Afganio, sur stratoj vidis 
virinojn sub Borgao1, frekventantaj, butikumantaj 
kaj almozpetantaj, kompreneble ĉe butikoj kiuj 
vendis eluzitajn varojn. T io, kio kaptis mian 
at enton, estis virinoj sub borgaoj sidantaj ĉe 
kolportvendistaj knaboj, kiuj lakis iliajn ungojn. 
Por longa tempo mi estis pensanta kial ili ne aĉetas 
lakon por uzi ĝin hejme?  Poste mi komprenis la 
kialon: ĉar tio estis pli ekonomia: aĉeti lakon estas 
pli multkoste ol uzi ĝin por unu fojo. Mi diris al mi 
m em tio estas bona signo ke mallibera virino sub 
borgao ankoraŭ deziras vivi kaj beliĝi, kaj malgraŭ 
la malriĉeco ŝi ankoraŭ t iom pensas pri sia beleco. 
Sed pli poste mi rezultis, oni ne rajtas malliberigi 
v irinojn en iu socio, medio, aŭ tradicia vesto kaj 
p oste esti kontentaj ke “Ŝi ankoraŭ pensas pri sia 
beleco!” T io, nur montras tion ke malgraŭ t iu ĉi 
m alleberejo ,  afgana virino devas restigi sin 
akceptebla por sia edzo por ke ne estu tute forlasita 
(flanke de la edzo) kompare kun aliaj virinoj, kiuj 
estas ŝiaj havuoj2. 
 Poligamio, kiun praktikas ankaŭ la pli junaj 
afganaj viroj, transformis domojn de multaj afganaj 
familioj al haremoj. Malgraŭ t io ke edziĝo bezonas 
pagi multan monon kvazaŭ oni volas aĉeti la 
v ir in o n ,  t amen mi mem dum filmado vidis 
maljunulojn kiuj edzinigis sian 10-jaraĝan filinon 
al alia viro, kaj per la akirita mono, ili mem 
enpensiĝis edzinigi al si alian 10jaran knabinon. 

Kvazaŭ eta kapitalo iras de 
ies mano al alies mano por 
translokigi knabinojn de ĉi tiu 
domo al alia domo . Pro tio, la 
nombro  de virinoj kies  edzoj  
estas pli aĝaj ol ili mem, por 
30 ĝis 50 jaroj, ne malaltas. 
Ofte ĉi t iuj edzinoj vivas en 
sama domo kaj eĉ en sama 
ĉambro unu apud la aliaj kaj 
i l i  n e  n u r  c e d as sed 
alkutimiĝas al la afero. 
 De Afganio kaj Pakistano 
mi kunportis multajn vestojn 
k aj borgaojn por filmado, 
multaj virinoj kiuj finfine kaj 
tre malfacile akceptis aperi en 
la filmo kiel amas-aktorinoj, 
an st a t aŭ la  sa lajro volis 
ekposedi la borgaon. Unu el 
ili volis ĝin por geedziĝfesto 

de sia filino. Sed ĉar mi timis ke ankaŭ en Irano 
borgao fariĝu populara, al neniu mi donacis ĝin.  
 Unu-foje kiam mi iris al afganaj virinoj por ke 
ili ludu rolon en mia filmo, iliaj viroj protestis kaj 
diris: “Ĉu ni estas tiom senpudoraj ke ni ekspoziciu 
niajn virinojn”. Mi diris: “Via virino estos sub 
borgao kiam ni filmos ŝin”. Sed li respondis: “Do 
spektantoj povas imagi ke sub la borgao estas 
virino kaj t io estas sen-pudoraĵo”. Kelkfoje mi 
dem an dis min mem: “Ĉu Talebanoj alportis 
bo rgao n  aŭ borgao alportis Talebanojn? Ĉu 
politiko estas efika en ŝanĝado de kulturo aŭ 
kulturo efikas la politiksistemon?” 
 En Niatek kampadejo (rifuĝejo), situanta en 
Irano, afganaj migrintoj mem fermis publikan 
banujon por viroj kaj virinoj, argumentante ke eble 
kiam iu pasas preter la muroj de la banujo, sciante 
ke alia sekso estas nuda malantaŭ la muro, en-
pekiĝu. 
 Nun-tempe en Afganio ne ekzistas kuarcistino, 
k aj se iu malsana virino volas diri sian problemon 
al kuracisto, ŝi devas iri al la kuracisto kun sia 
proksima parenco, ekz-e la filo, edzo aŭ frato por 
k e li  diru ŝian doloron aŭ problemon al la 
kuracisto. 
Ankaŭ ĉe geedziĝoj, anstataŭ la novedzino, ŝia 
patro aŭ frato devas diri la “Jeson”. 
 
  
NOTOJ: 
1- Vizaĝkovrilo, kiun surmetas virinoj. 
2- Ĉiu edzino de sama edzo nomiĝas havuo de la alia(j) edzino
(j). Do eble “ samedzulino” taŭgus por “ havuo”. 
 
FONTO: 
MAĤMALBAF, Mohsen. Didan va Nadidan (Vidi kaj ne 
Vidi), Tehrano: Nej-eldonejo, 2002, 408 p., p. 273-331. 
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La seksa malegaleco estas universala 
fenomeno kaj Irano ne estas escepto tiurilate. 
En la mondo, nur kvin percentoj da pozicioj 
kiel politikaj estroj kaj ĉef-direktoroj de 
ekonomiaj instancoj kaj grand-kompanioj kaj 
altaj postenoj ĉe internaciaj organizaĵoj 
apartenas al virinoj, dum fakte virinoj 
grandnombre laboras en diversaj ŝtataj 
organizaĵoj, administraj oficejoj kaj fabrikoj 
ĉefe okupiĝante en malalt -nivelaj kaj malalt-
salajraj postenoj (Karl, 1995).  
 Nuntempe multaj homoj tra la tuta mondo 
emfazas pri la neceso de la virina 
partoprenado en diversaj aspektoj de soci-
politika vivo de la socioj. Precipe, kiam oni 
parolas pri soci-politika kaj ekonomia 
evoluado mondskala, oni rekonas la gravan 
rolon de virinoj kiel la duono de la homaro 
sen kies helpo, la dezirata evoluado ne povus 
efektiviĝi.  
 Multaj opinias ke sen egala partoprenado 
de viroj kaj virinoj en ĉiuj aspektoj de la vivo 
kaj decidado-proceduro, neniam oni atingos 
al la reala demokratio. Partoprenado de 
virinoj povas okazi en diversaj formoj 
ekzemple en la formo de partoprenado en la 
nivelo de la familia vivo, samkiel en 
ekonomiaj, soci-kulturaj kaj ankaŭ politikaj 
formoj. Ju pli multe virinoj partoprenas en la 
sceno de ekonomia aktivado de iu nacio, des 
pli alte taksiĝas la nivelo de la soci-ekonomia 
evoluado de tiu nacio, ĉar lastatempe la 
procento de virinoj en la labor-merkato estas 
konsiderata kiel unu el la indikiloj de tia 
evoluado. Estas menciinde ke pli antaŭe oni 
gravigis la kvantajn aspektojn de virina aktiva 
partoprenado, tamen nuntempe oni ankaŭ pri-

atentas la kvalitan aspekton de ties 
partoprenado. Tio estas, oni pri-atentas ne nur 
al la nombro de envolvitaj virinoj, sed ankaŭ  
al tio ke ĉu ili partoprenas en decidaj aferoj 
aŭ ne. Fakte ekzistas reciproka rilato inter 
kvantaj kaj kvalitaj aspektoj de la 
partoprenado kaj oni juĝas la kvalitan eĉ pli 
grava (sama fonto).  
 Malgraŭ la senduba graveco de aktivado 
de virinoj soci-nivela, ankoraŭ estas 
sennombraj malhelpoj sur la vojo al tiu celo. 
Precipe kulturaj baroj sin altrudas al la 
efektiviĝo de la idealo. Tiaj baroj sin montras 
en la simplaj formoj, ekzemple la malhelpo 
kaj malakceptado de edzoj pri la laborado de 
iliaj edzinoj ekster-hejme. Ali-ekzemple 
ankaŭ iuj direktoroj de laborejoj kaj 
kompanioj malkonsentas enlaborigi virinojn 
preferante dungi virojn. En Irano, momente, 
la kiomo de virina senlaboreco estas relative 
duobla kompare al tiu de la viroj eĉ nun kiam 
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la nombro de alte-edukitaj virinoj jam tiel 
grande kreskis. La figuroj 1 kaj 2 kaj la 
ciferoj en la tabulo 1 prezentas faktojn pri la 
situacio de iranaj virinoj kaj klarigas iujn 
terenojn kie la malegaleco kun la viroj pli 
rimarkeblas. 
 Por kontraŭstari la problemojn sur la vojo 
de virina vasta soci-politika partoprenado, oni 
lastatempe emfazas sur strategioj kiel-
ekzemple la “kapabligado” de virinoj. Tio, iu-
difine signifas re-distribuadon de homa 
laborforto (Karl, 1995). Ali-vorte tio signifas 
komunan agadon por pli-altigi la soci-
politikan konsciadon de virinoj kio baziĝas 
sur la memstariĝo kaj sin-kontrolado de ili.  
Tio celas ke virinoj povu pli efektive gvidi 
siajn proprajn vivojn, ne necese alies vivojn. 
Tiel ke ili povu atingi la kapablon interagi 
kun aliuloj ĉirkaŭ si por ke la favorataj ŝanĝoj 
efektiviĝu. La rezulto de tia “kapabligado” 
estos do akirado de pli da potenco, pli da 
memfido, kaj pli da kontrolo pri propraj 
enspezoj por virinoj. Tiu celo konsideriĝas 
ankaŭ kiel unu el la postulaĵoj de novaj naciaj 
evoluado-planoj.  
 Tiun strategion ankaŭ forte subtenas kaj 
sekvas la tiel nomataj “ne-registaraj 
organizoj” de virinoj, kiuj lastatempe tiel 
grande kreskis en nombro ankaŭ en Irano 
(Markaze Omure Mosharekate Zanan, 2001).  
Ili sekvas tion pere de informado, 
kapaciigado, kaj organizado de virinoj nacie 
kaj internacie. Tiel oni deziras aliigi la ne-
egalan staton inter viroj kun virinoj, pliigi la 
decido-povon de virinoj hejme kaj soci-
nivele, kaj atingi pli grandan soci-politikan 
partoprenadon de virinoj mondskale.  
  
Tabelo 1: Socio-ekonomiaj indikiloj pri seks-
malegaleco en Irano 

Lau  la ĉi-jaraj statistikoj tiu percento jam 
atingis 80. 
 
 
Figuro 1: Elcenta distribuo de virinoj laŭ aktivado-
statpo en Irano: 1996 (fonto: ISC, 2000, p. 142) 

 
Figuro 2: Elcenta distribuo de alfabetaj virinoj laŭ 
studnivelo en Irano: 1986 kaj 1996 (fonto: ISC, 2000, 
p.55) 
 

FONTOJ: 
-Irana Statistika Centro (ISC), Viĵegihaje Eĝtemai-
Egtesadije Zanan dar Iran (Soci -ekonomiaj 
karakterizaĵoj de virinoj en Irano), Tehrano: Irana 
Statistika Centro, 2000, 300 p. 
-KARL, Marilee. Women and Empowerment, 
Participation and decision making (Virinoj kaj 
Kapabligado, Partoprenado kaj Decidado), London & 
New Jersey: Zed Books Ltd, 1995, 173 p. 
-Human Development Report of the Islamic Republic 
of Iran, 1999 (Raporto pri homa evoluado en Islama 
Republiko de Irano, 1999, Tehrano: Plan and Budget 
Organization & UN. 
- Markaze Omure Mosharekat e Zanan (Irana Centro 
pri virina partoprenado), Moŝarekate zanan va doŭlate 
haftom 1999-2002 (Virina Partoprenado kaj la Sepa 
ŝtato 1999-2002), Tehrano: Markaze Omure 
Mosharekat e Zanan, 2001, 178p. 
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Indikiloj (%) 1988 1995 1997 

Virina ekonomia 
aktivado kompare al 

viroj 

11.6 13.9 14.3 

Virinoj en ŝtataj 
postenoj 

29.7 29.2 29.1 

Alfabetaj virinoj 46.3 63.8 67.0* 

Alfabetaj viroj 67.1 78.5 81.9 

Akirita enspezo de 
virinoj 

7.6 9.1 9.7 

Akirita enspezo de viroj 92.4 90.9 90.3 

Virinoj en parlamento 2 3.3 5.2 

Viroj en parlamento 98 96.7 94.8 
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La Soleco de Ŝahid Balĥi 
Iu-tage Ŝahid Balĥi sidis kaj 
legis libron. Iu malklerulo 
proksimiĝis al li, salutis lin 
kaj diris: “Sinjora moŝto! Vi 
sidas sola!”  
Ŝahid diris: “Nun, kiam vi 
alvenis, mi soliĝis ĉar via 
alveno jam detenis min de 
studado.” 
Citita el: Ĝavame-ol-Hekajat (Rakontujo), far 

Mohammad Oŭfi (12a jc.) 
 
 
 
Taŭga respondo 
Iun tagon Mir-Ali Ŝah 
alvokis al Moŭlana Banai. 
Kiam Moŭlana Banai  
troviĝis de malproksime, Mir
-Ali Ŝah iel rigardis al li,  
kvazaŭ li ne konis lin. Kiam 
li proksimiĝis, Mir-Ali ŝah 
diris: “Banai! Tio estis vi? 
Kiam vi troviĝis de 
malproksime, mi imagis ke iu azeno venas.”  
Banai diris: “Ankaŭ kiam mi vidis vin de for, 
mi imagis ke iu homo sidas tie.” 
 Citita el: Badaje-ol-vagaje (Novaj kaj Strangaj 
Okazaĵoj), far Zejn-od-Din Mahmud Vasefi (16a jc.) 

 
 

La Frenezuloj de Basreo 
Iam Bohlul Bagdadi estis en Basre-urbo. Oni 
diris al li: “Nombru la frenezulojn de Basreo!” 
Li diris “Tio estus sennombra, sed se vi diru ke 
mi nombru la saĝulojn, (tio eblus ĉar) ili estas 
tre malmultaj.” 
 Citita el: Latajef-o-Tavajef (Ŝercaĵoj de Gentoj), far 
Moŭlana Faĥr-ed-Din Ali Safi (16a jc.) 
 

Bona preĝo por Haĝĝaĝ 
Iam en Bagdado ekaperis 
derviŝo kies petoj tra la 
preĝoj ĉiam akceptiĝis  
flanke de dio. Oni sciigis  
tion al Haĝĝaĝ Jusef. 
Li alvokis la derviŝon kaj 
diris: “Preĝpetu ion bonan 
por mi”.  
La derviŝo diris: “Ho dio! 
forprenu lian animon!” 
Haĝĝaĝ diris: “Pro la Dio, kia estas tiu ĉi 
preĝo”? 
La derviŝo diris: “Tio estas bona preĝo por vi 
kaj por la tuta islamanaro.” 

Citita el: Golestan (Florejo), far Mosleh-od-Din Sadio 
(14a jc.) 

 
Haĝo de Bajazid 
Oni  rakontas ke Bajazid Bastami diris: ”Iu 
viro  survoje venis ĉe min kaj diris: “kien vi 
iras?”  
Mi diris: “Al (Mekko por) Haĝo.” (Haĝo estas 
necesa pilgrimado por ĉiu islamano, kiu povas 
pagi la bezonatajn kostojn. I.a. la pilgrimanto 
devas rondiri ĉirkaŭ Kaabo, t.e. di-domo, sep 
fojojn.) 
Li diris: “Kion vi havas?”  
Mi diris: “Ducent derhamojn.” (tiea monunuo) 
Li diris: ”Bonvole donu al mi vian monon kaj 
sepfoje rondiru ĉiekaŭ mi; via haĝo estas tio ĉi, 
ĉar mi (estas malriĉa kaj) havas edzinon kaj 
infanojn.”  
Bastami diras: “Mi tiel faris kaj revenis.” 

 
Citita el: Tazkerat-ol-Oŭlija (Biografioj de Kunuloj), 

far Farid-od-Din Attar (13a jc.) 
 

Tradukis: (s-ino) Behĝat Mamduhi 
FONTO: 
BARABADI, Mahmud (kompil). Labĥand ba Bozorgan 
(Rido kun la Granduloj), Bildoj far Ehsan Barabadi, 
Tehrano: Naŝr Tarh va Eĝraje Ketab, 2000, 96 p. 

Rido kun la Granduloj 
Rido kun la Granduloj estas titolo de perslingva libro entenanta mallongajn kaj dolĉajn rakontojn elektitaj el 
diversaj famaj verkoj de la persa literaturo kaj mistikismo. Jen traduko de kelkaj rakontoj kun la cito de la font
-verko kaj t ies verkisto: 
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  “Al ĉiu kiu envenas 
en tiun ĉi domon, donu 
panon kaj ne demandu lin 
pri lia kredo, ĉar tiu kiu 
valoras je vivo ĉe la trono 
de la dio, certe valoras je 
pano ĉe la manĝotuko de 
Abol-Hasan.” 
 Tion li estis skribinta 
super la enirejo de sia 
ĥangaho* (koleltiĝejo de sufioj, derviŝoj kaj 
ŝejkoj) 
 
 Ŝejko Abol-Hasan Ali-ebne Ĝafar-ebne 
Salman de Ĥaragano, konata je Abol-Hasan 
Ĥaragani (962-1033) estas unu el la renomaj 
mistikuloj de Irano kiun pleje karakterizas 
altruismo, asketismo kaj toleremo. Li i.a.  estis 
samtempa kun alia tre fama mistikulo ŝejko 
Abu-Said Abol-Ĥejr (967-1049) [vidu: Irana 
Esperantisto, n-ro 6, vintro 2004, p. 21-25] kaj 
Abu Ali-ebne Sina, granda filozofo kaj 
medicinisto irana, okcidente konata je 
Aviceno (980-1037) kaj Naser-Ĥosro 
Gobadijani (1003-1088) renoma poeto, 
verkisto kaj esploristo de Irano. Ĉiuj ili 
vojaĝis al Ĥaragan-vilaĝo por viziti al 
Ĥaragani. Tio per si mem montras la 
grandecon de la mistikulo. Li naskiĝis kaj 
forpasis en Ĥaragano, vilaĝo proksima al 
Bastam-urbo en tiama Ĥorasano kaj nuna 
Semnan-provinco de Irano. 
 
Majstroj de Ĥaragani 
Konata estas lia diraĵo ke li neniam havis 
majstron homan: 
Kaj li diris: “Min mirigas tiuj ĉi lernantoj, 
kiuj diras ‘Ni iris ĉe la majstron’ sed vi scias 

ke mi neniun prenis kiel majstron, ĉar mia 
majstro estis la dio, la benata kaj la supera, 
kaj mi esti mas ĉiujn  maljunulojn 
(majstrojn). [269] 
Tamen li amegis pri Bajazid Bastami (m. 
874), titolita kiel soltan-ol-arefin (la sultano 
de mistikuloj) kiun li neniam povus viziti 
fizike, ĉar kiam Ĥaragani naskiĝis, jam pasis 
ĉ. jarcento de Bajazida forpaso. Distanco inter 
Bastam-urbo kaj Ĥaragan-vilaĝo estas ĉ. 5 
km, kaj Ĥaragani multfoje piede iris la vojon 
por atingi la tombon de Bajazid inspiriĝonte 
kaj trovonte respondojn al siaj demandoj. 
Sian amon al Bajazid, li esprimis en multaj 
okazoj kaj diraĵoj, ekz-e: 
Iutage li demandis lernanton: “Kio estus pli 
bone?” La disĉiplo diris: “Ne scias mi”. Li 
diris: “La mondo plenus de viroj, ĉiuj kiel 
Bajazid”.  [464] 
Por montri kiom multe Ĥaragani sekvemis 
Bajazidon pensmaniere, ni atentu al jenaj 
paroloj de ili du; kvazaŭ Ĥaragani estis 
plenumanta Bajazidajn postulojn. Barazid 
estis dirinta: 
“Mia disĉiplo estas tiu kiu staru ĉe enirejo de 
la infero kaj prenu la manon de ĉiu kiun oni 
volas alporti en la inferon kaj sendu lin al la 
paradizo kaj mem iru en la inferon anstataŭ 
li.” 
Kaj Ĥaragani kvazaŭ responde al Bajazid 
diris: 
Estus dezirinde se anstataŭ ĉiuj popolanoj, 
mi mortus por ke la popoloj ne deviĝus morti 
… 
Estus dezirinde se anstataŭ ĉiuj popolanoj, 
mi puniĝus por ke ili ne deviĝus ekvidi la 
inferon … 
 

 
Ŝejko 

 Abol-Hasan Ĥaragani,  
Altruista Mistikulo 

Ahmad Reza Mamduhi 
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Liaj Diraĵoj 
Ĥaragani kiel Abu-Said ne tiel emis skribi pri 
siaj spertoj kaj trovitaĵoj. Tamen, denove 
samkiel okazis pri Abu-Said, aliaj inklinis kaj 
faris tion, t.e. surpaperigis liajn diraĵojn kaj/aŭ  
rakontojn pri li. La plej ampleksa kaj fama 
verko tia, titolas Nur-ol-Olum (Lumo de 
sciencoj) skribita far unu el liaj disĉiploj. La 
verkon redaktis kaj publikigis Moĝtaba 
Minovi, nuntempa irana esploristo, kune kun 
fragmentoj de aŭ pri Ĥaragani el aliaj 
literaturaj verkoj, plejparte el fama verko de 
ŝejko Farid-od-din Attar (1119-1229?), mem 
giganta mistikulo kaj poeto de Irano. La verk-
titolo de Attar estas Tazkerat-ol-Oŭlija 
(Biografioj de Kunuloj) kaj ĝi servas bonege 
kiel klasika “Kiu estas kiu en mistikismo”. 
Aliaj verkoj, el kiuj Minovi citis pri-
Ĥaraganiajn skribaĵojn estas kiel: Asrar-ot-
Toŭhid (La Sekretoj de l’ Unueco), kompilita 
far Mohammad-ebne Monavvar inter 1179 kaj 
1192, pri lia avo Abu-Said Abol-Ĥejr (967-
1049), Masnav ije Manav i (Spirituala 
Masnavio) far Rumi (1207-1273) [bv. vd. 
Irana Esperantisto, aŭtuno 2003, N-ro 5, Jaro 
2, pp. 4-7], Nafahat-ol-Ons (Amikecaj 
Blovetoj) far Abd-or-Rahman Ĝami (1414-
1492), persa poeto kaj mistikulo, kaj Kaŝf-ol-
Mahĝub (Malkovro de Kovrito) far Abol-
Hasan Hoĝviri. Plejmulto de diraĵoj de 
Ĥaragani cititaj en tiu ĉi artikolo elekiĝis el la 
valora kolektaĵo de Minovi. Tiajn citaĵojn 
distingigas numeroj en krampoj, kiuj montras 
paragraf-numeron en la verko. 
 
Granda Altruisto 
Unu el ĉefaj trajtoj de Ĥaragani eble estas 
abnegacio aŭ altruismo. Al ĉiu verko kiu 
enhavas liajn diraĵojn kaj/aŭ rakontojn pri li, 
neniel mankas divers-nuancaj materialoj 
montrantaj pri lia funda altruismo. Tio vere 
gravas ke kvankam li mem apartenis al la 
asketece suferemaj aŭ sinsuferigaj mistikuloj,  
li ĉiam angoris pri aliaj kaj deziris ke ili ne 
ensuferiĝu. Por plenumo de tia deziro, li 
tutpretis sinoferi, kiel ekz-oj: 
Kaj li diris: “Matene kiam vekiĝas scienculo, 
li serĉas pri plua scienco; kaj la piulo serĉas 
pri plua pieco; kaj Abol-Hasan pripensegas 
atingigi gajon al la koro de frato.  [159] 
Kaj li diris: “Se de Turkujo ĝis Ŝamo ies 
fingron pikas dorno, tiu (fingro) estas mia; kaj 
ankaŭ se de Turkujo ĝis Ŝamo ies piedo 
ekfrapiĝas kontraŭ ŝtono, ties doloro estas 
mia; kaj se ĉagreno estas en koro, tiu koro 
estas mia.” [86]  
Kaj li diris: “ Ho dio! Sendu vian mort-

anĝelon por ke li forprenu mian vivon kaj mi 
forprenu lian vivon tiel ke oni forportu la 
kadavrojn de ambaŭ ni al la tombejo (kaj 
n e n i es  a l ia n  v iv o n  l a  a nĝ e l o 
forprenivu).” [222] 
 Celante altruismon, li eĉ anoncis sian 
volon al la dio pereigi la paradizon kaj la 
inferon: 
Kaj li diris (al la dio): “Mi neniigos la 
paradizon por vidi kien vi alportus 
paradizulojn, kaj mi neniigos la inferon, por 
vidi kien vi alportus la inferulojn.”  [130] 
Ĉar li kredis ke nur tiel oni distingos verajn 
kredantojn: 
Li diris: “Ho dio! Kio okazus se la infero kaj 
patradizo ne ekzistus por ke evidentiĝu kiu 
(vere) estas di-adorema.” [144] 
Li diris: “Mi tiel enpacas kun popolo ke 
neniam militis (kontraŭ ili) kaj kun mia memo 
(nafs) mi tiel militis ke neniam repaciĝis (kun 
ĝi)”. [161] 
 
Toleremo 
Vastaj kaj malfermitaj pensmaniero kaj menso 
de mistikuloj estigas grandan toleremon ĉe ili 
ĝenerale, tamen rilate al Ĥaragani, tiu ĉi eco, 
malgraŭ asketeca vivmaniero de li mem, estas 
eĉ pli konsiderinda. Li, elektinte tre 
malfacilan kaj suferoplenan vojon al dezirato, 
ne malpravigas alies vojojn. Fakte, lia-krede 
laŭ-nombre de unuopaj homoj povas ekzisti 
ĝustaj vojoj al la celo: 
Kaj li diris: “Oni ne povas nombri la vojojn 
al la dio. Kiom ekzistas homoj, tiom estas 
vojoj al la dio; sur ĉiu vojo, kiun mi iris, mi 
vidis homgrupon…” [151] 
 
Amikeco 
Amo kaj amikeco esas unu el la ĉefaj esencoj 
de mistikismo, kaj tia amo ampleksas ĉion kaj 
ĉiun. Fama poemo de Sadio (1184-1281) 
bonege montras la amplekson: ”Mi amas la 
tutan mondon, ĉar tut-mondo estas Lia”. Nun 
ni vidu kiel Ĥaragani esprimis sin ĉi-terene: 
Kaj li diris: “Se amiko renkontas amikon, li 
vidas (gravigas) nur la amikon, ne vidas sin.” 
Certe por pure ami, oni devas forpeli la 
malon. Ĥaragani sekve de sia amego, ne povas 
imagi pli malbonan kaj pli malfacilan aferon 
ol malamado:  
Kaj li diris: “ En la mondo ne ekzistas pli 
malfacila afero ol tio ke vi malamu iun.” 
 
Scienc-rango ĉe la Mistikulo 
Kvankam mistikuloj ĝenerale pli gravigas pri 
intuicioj, inspiroj kaj supernatureskaj 
fenomenoj kiel karamat (miraklaĵo) kaj 
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farasat (mens-legado), tamen Ĥaragani 
altestimis ankaŭ la natursciencojn, kaj kiel 
dirite, por ekz-o, li estimoplene sintenis ĉe 
Aviceno – plejeble tre alta simbolo de (natur)
sciencoj ne nur tiutempa – kiam li vojaĝis  al 
Ĥaragano por viziti Ĥaraganion. Jen du diraĵoj 
de Ĥaraganio montrantaj lian fundan kredon 
al scienco kaj scienculoj: 
Kaj li diris: “Se scienculoj diras ‘mi’, vi estu 
‘duon-mi’, kaj se (ili estas) ‘duon-mi’, vi estu 
‘kvaron-mi’”. [351] (En la persa originalo 
ekzistas ambiguo: la persa vorto por “mi” 
signifas ankaŭ malnovan pez-unuon egalan al  
proksimume 3 kg.) 
Iam li diris al persono: “Kien vi iras?” Tiu 
diris: “Al Heĝazo (urbo en nuna Saud-
Arabio kiu entenas ankaŭ urbon Mekko, kies 
pilgrimo t.e. haĝo, necesas por ĉiu islamano, 
kiu pagivas ties kostojn.)”. Li diris: “Kion vi 
faros tie?” Tiu diris: “Mi serĉos la dion” li 
diris: “Kie estas la dio de Ĥorasano, ke oni 
devas iri al Heĝazo? Lia profeta moŝto, la 
paco estu super li, diris ke serĉu la sciencon 
eĉ se (por tion fari) vi devas iri ĝis Ĉinujo, 
(sed) li ne diris ke serĉu la dion”. [367]  
 
Renkontiĝo kun Abu-Said Abol-Ĥejr 
Foje, kiam Abu-Said kune kun la edzino kaj la 
filo Abu-Taher, eliris sian loĝlokon 
pilgrimonte al Mekko (haĝo), survoje iris al 
Ĥaragano por viziti la ŝejkon. Estas dirite ke 
dum sia 3-taga restado ĉe Abol-Hasan, Abu-
Said estimegante lin ne parolis ĉe li, dirinte ke 
li venis por aŭskultado. 
Ĥaragani i.a., pri la pilgrimado, diris al li: 
“Ho ŝejko, ni vidas  ke ĉiu-nokte la kaabo 
rond-iras ĉirkaŭ via kapo, por kiu laboro vi 
iras al la kaabo, reiru, ĉar oni irigis vin por 
viziti nin, nun vi jam faris haĝon…Vi estas 
amato de la mond(anar)o”. Ŝejko Abu-Said 
diris: “Ni iros al Bastamo (kie sin trovas 
tombo de Bajazid Bastami) por pilgrimado 
kaj revenos.”  [16] 
La supran rakonton krom en Asrar-ot-Toŭhid, 
oni trovas kaj en Kaŝf-ol-Mahĝub (tradukita 
anglen far profesoro R.A. Nicholson (1868-
1945), elp. Nikolson, p.(163) kaj en Nur-ol-
Olum. 
 
La Edzino ne Kredis je Li 
Ĥaragani sendube apartenas al klerularo, kies 
edzinoj ne kredis je ili.  Kiam Aviceno iris al 
Ĥaragan-vilaĝo por viziti lin, la edzino 
malferminte la dompordon, komencis 
malbondiri pri la edzo, kiu momente estis for 
por kolektado de brullignoj. Ŝejko Farid-od-
Din Attar (1119-1229?), giganta mistikulo kaj 

poeto de Irano, en sia fama verko Tazkerat-ol-
Oŭlija (Biografioj de Kunuloj), rakontas pri la 
vizito de Aviceno al Ĥaragani kaj la malbona 
sinteno de la edzino kontraŭ sia edzo. Ankaŭ 
Rumi (1207-1273) detale, per pli ol 100 
verslinioj,  bele rakontas la okazaĵon en la sesa 
kajero de unu el siaj ĉefverkoj, nomata 
Spirituala Masnavio (versoj 2044-2152): kiam 
Aviceno atingis al Ĥaragani, vidis ke leono 
portas la kolektitajn brullignojn por li. Post 
iom da interparolo, i.a. Ĥaragani diris: “Se mi 
ne tolerus tian vulpon (la edzinon), tia ĉi leono 
ne tolerus mian ŝarĝon!” 
 
Patrino ĉe Ĥaragani 
Ne multon oni skribis pri la gepatroj de 
Ĥaragani, tamen tra skribitaj diraĵoj kaj 
rakontoj oni povas bone kompreni ke li estis 
tiel valoriganta ilin kaj laŭ li ĉio kion oni faras 
por siaj gepatroj ne estas sufiĉa por 
rekompenci iliajn amojn, angorojn kaj 
zorgojn: 
Estas citite ke la ŝejko diris: “Iam du fratoj 
vivis kun la patrino. Ĉiu-nokte iu frato 
okupiĝis servi al la patrino kaj la alia 
okupiĝis servi al la dio. Tiu persono kiu 
(ĉiam) okupiĝis pri servo al la dio, estis gaja 
pro la di-servado, (kaj iam) diris al la frato: 
“Ankaŭ ĉi-nokte bonvole lasu min servi al la 
dio.” Tiu-nokte dum di-servado (kiam li) 
terenkuŝiĝis, li endormiĝis, (kaj) aŭdis vokon 
ke: “Ni jam pardonis vian fraton, kaj vin 
pardonis pro li”. Li diris: “Tio estis mi, kiu 
okupiĝis pri di-servado, kaj li servis pri la 
patrino, (kaj nun) vi pardonas min pro li?” 
La voĉo diris: “Ĉar ni ne bezonas al tio kion 
vi faras sed via patrino neniel  ne bezonas la 
servadon de via frato.” [46]  
 

 

Tombejo kaj statuo de Ĥaragani  
en Ĥaragan - Ŝahrud 
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FONTOJ: 
 
1-MINOVI, Moĝtaba. Ahval va Agvale Ŝejĥ Abol-
Hasan Ĥaragani (Statoj kaj Diraĵoj de Ŝejko Abol
-Hasan Ĥaragani), Tehrano: Tahuri, 1988 (4a 
eld.), 181 p. 
2-ESTELAMI, Mohammad. Bajazid va Ĝonejd 
(Bajazid kaj Ĝonejd), elektaĵoj el Tazkerat-ol-
Oŭlija far Attar, Tehrano: Amir-Kabir, 1983 (3a 
eld.), (1a eld.: 1956), 32 p. 
3- Encyclopaedia Iranica, Center for Iranian 

Studies, Columbian Univrsity, New York, 
London, Boston, Melbourne and Henley: 
Routledge & Kegan Paul, (la dato ne 
menciita),Vol. 1, Fascicle 4, p. 378. 
4-MEJHANI, A.S. Asrar-ot-Toŭhid (La Sekretoj 
de l’Unueco), Diraĵoj de kaj rakontoj pri Ŝejko 
Abu-Said Abol-Ĥejr, kun 15-paĝa enkonduko far 
d-ro Ali Asgar Halabi, Tehrano: Safi-Aliŝah, 
1997, 310 p. 
5-http://www.farhangsara.com/fkharaghani.htm   
6-http://www.uwaiysi.org/
features_archive/2002_jun.html 
 

  Iun nokton post adorado kaj preĝoj al  
la Dio, la pura kaj la supera, ŝejko Abol-
Hasan Ĥaragani ekparolis al dio pri siaj 
sekretoj kaj bezonoj kaj diris: 
“Ho Dio! Morgaŭ ĉe la reviviĝa tago 
(resurekto), tiam kiam oni enmanigos al ĉiu, 
leteron pri ties agoj kaj montros al ĉiu el ili, 
iliajn faritaĵojn, kiam estos mia vico kaj mi 
trovos okazon, mi scias kian saĝan 
respondon eldiri.” 
Ĵus tiam, sekrete voko venis al li ke: “Ho 
Abol-Hasan, tion kion vi volas diri ĉe la 
kolektiĝa tago (resurekto), eldiru ĉi-
tempe!”, Li diris: 
“Ho Dio! Kiam vi kreis min en la utero de la 
patrino, vi kuŝigis min en la mallumo de 
neiveco, kaj kiam vi estigis min, vi kunigis 
kun mi malsatan stomakon, tiel ke kiam mi 
ekestiĝis, mi ploris pro malsato, kaj kiam 
oni metis min en lulilon, mi pensis ke jam 
venis komforto, sed oni ligis miajn manojn 
kaj piedojn (per vindotuko) kaj lacigis min, 
kaj kiam mi fariĝis saĝa kaj paroliva, mi 
diris min jam mi estos libera, (tamen) oni 
disponigis min al instruisto, kaj per 
ĝentiliga bastono kvazaŭ mortigis min kaj 
mi timegadis lin,  kaj kiam mi pasigis tion, 
vi regigis pasion super mi tiel ke pro intenso 
de pasio mi ne povis priatenti alian aferon, 
kaj kiam timante adulton kaj pek-punon mi 
nuptis virinon, vi estigis gefilojn al mi kaj 

metis ilian amemon en mian enon, kaj (tiele) 
vi pereigis mian vivon ĉagrenigante min pri 
iliaj manĝaĵoj kaj vestaĵoj, kaj kiam mi 
transpasis tion, vi allasis maljunecon kaj 
malforton al mi kaj lasis doloradon al miaj 
membroj, kaj kiam mi transiris tion mi diris 
al mi eble kiam la morto atingu min, mi 
komfortiĝos, (sed) vi kaptigis min per mort-
anĝelo tiel ke li glave kaj sendomaĝe 
forprenis mian  animon (vivon) sekve de 
cent suferigoj, kaj kiam mi transpaŝis tion 
vi enmetis min en malluman tombon kaj en 
tia mallumo kaj neiveco vi sendis du noblajn 
personojn (anĝelojn Nakiro kaj Monkero, 
kiuj demandadas ĵus-entombigitojn ĉe unua 
nokto postmorta) ke: “kiu estas via dio kaj 
kio eatas via religio?” kaj kiam mi liberiĝis 
de tiu repondado, vi levis min el mia tombo, 
kaj en tiu ĉi tempo kiam vi starigis min en la 
malvarmo de reviviĝa tago kaj anstataŭ 
envio kaj pentiĝo vi enmanigis al mi mian 
leteron ke: ‘Legu vian libron (leteron)!’ 
 Ho dio! Mia libro estas tio, kion mi ĵus 
diris, ĉio ĉi baris min al via obeado, kaj pro 
multaj malfacilaĵoj kaj suferoj, mi ne 
plenumis la necesan servadon al vi; (tamen) 
kiu malhelpas vin por postmorta pardonado 
kaj pek-nuligado?” 
 Voko venis ke: “Ho Abol-Hasan! Mi 
pardonis vin pro miaj donemo kaj 
pardonemo.” 

Interparolo de ŝejko Abol-Hasan Ĥaragani 

(citita de Minovi 1988 [664] el kolektaĵo en biblioteko Hanif Afandi en Solejmanijeo en Istanbulo/Turkio, n-ro 452) 
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Kelkaj diraĵoj de ŝejko 

 Abol-Hasan Ĥaragani 
 

(cititaj el Minovi 1988. La numeroj en la krampoj montras paragraf-numeron en la libro) 
 
Kaj li diris: “La viroj ne parolas de tie kie ili estas, ili venas pli malsupren por ke 
aŭskultanto povu kompreni (ilin). [272] 
 
Kaj li diris: “Viroj kiuj supreniras (sukcesiĝas), per pureco (boneco) ili su-
preniras, ne per multeco de laboro.” [290] 
 
Oni demandis: “Kiu estas mistikulo?” 
Li diris: “Mistikulo estas kiel birdo, kiu avidante nutraĵon eliris el la nesto, kaj 
netrovinte ĝin, volis reiri la neston kaj ne trovis la vojon, restis en konsterno kaj 
deziras iri hejmen, (tamen) ne povas.” [539] 
 
Ŝebli diris: “Mi deziras ke mi ne deziru (ion)”, kaj li (Ĥaragani) diris ke: 
“Ankaŭ tio estas iu deziro”. [520] 
 
Kaj li diris: “Popoloj estas tri grupoj: unu (grupo) neĝenite de vi, ĝenas vin; kaj 
unu se ĝenite de vi, ĝenas vin; kaj unu kiun se vi ĝenas, ne ĝenos vin. [413] 
 
Kaj li diris: “Kiom multe da homoj, kiuj vojiras sur la tero sed estas mortintaj; 
kaj kiom multe da homoj dormintaj sub la tero, kiuj estas vivantaj. [417] 
 
Oni demandis lin: “Ĉu vin timigas la morto?” Li diris: “La mortinto ne timas 
morton; kaj ĉio per kio Li timigis popolojn pri la infero, ne estas (eĉ) ereto de tio, 
kion mi jam gustumis, kaj de ĉio, kion Li promesis al la popoloj pri la komforto 
(paradizo) mi ne deziras (eĉ) ereton. [462] 
 
Kaj li diris: “Preĝado kaj fastado estas grandaj (aferoj), tamen pli bone estas 
eligi el la koro orgojlon, ĵaluzon, kaj avidon.” [386] 
 
Kaj li diris: “Lanajn vestaĵojn havas multaj, (sed) la kora honesto estas havinda; 
kian utilon havus vestaĵo? Se (nur) per havado de lanvestaĵoj kaj manĝado de 
hoedeo (pano) oni povus viriĝi (grandanimiĝi), azeno devus esti viro 
(grandanimulo), ĉar ĝi kaj havas lanvestaĵon (ŝarĝoselon) kaj manĝas hor-
deon.” [372]  
(sufioj vestis – kaj iuj el ili ankoraŭ vestas - lanaĵon, kaj laŭ multaj, deveno de la 
vorto sufi en la araba lingvo estas suf , t.e. “lano”). 
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    L’ Amikino 

 
Grandioza estis ŝi, 
kaj el loĝantaro de l’ hodiaŭ’, 
Rilata al ĉiuj vastaj horizontoj estis ŝi,  
kaj kiom bone komprenanta la dirtonon de l' akvo kaj ter’.  
 
Ŝia voĉo 
kiel tristo, angoris de l’ realo, 
kaj ŝiaj palpebroj 
al ni montris 
la puls-vojon de l’ elementoj, 
Kaj ŝiaj manoj 
foliumis 
la pur-aeron de malavar',  
kaj al ni puŝis 
afablon. 
 
Ŝi estis kiel sia soleco, 
kaj ŝi interpretis la plej ameman kurbon de sia temp', 
por spegulo, 
Kaj pluv-stile ŝi plenis je l’ freŝeco de l’ ripet',  
Kaj arbo-stile ŝi disvastiĝis 
en la lumo-kreskejo. 
Ĉiam ŝi vokis l’ infanecon de la vento. 
Ĉiam ŝi nodis afablo-ŝnuron 
al la akvo-klinko. 
Ŝi iun nokton  
Tiom precize praktikis por ni 
la verdan preĝon de l’ amo 
ke ni ektuŝis la emocion de l' tersurfaco, 
kaj ni freŝiĝis kiel la dialekto de sitel-akvo. 
 
Kaj multfoje ni vidis 
kun kiom da korboj 
ŝi iris por kolekti la beraron de bon-novaĵoj. 
 
Tamen tio ne okazis 
ke ŝi eksidu kontraŭ la verŝajno de kolomboj,  
kaj ŝi iris ĝis la rando de l’ nenio, 
Kaj ŝi ekkuŝis malantaŭ humoro de l’ lumoj, 
kaj ŝi neniom pensis 
kiom  solaj restis ni 
por manĝi pomon 
inter konfuzo de pord-prononcoj. 
 
De Sohrab Sepehri (1928-1980) pri Forug Farroĥ-zad pro ŝia ne atendita forpaso 
 
Tradukis: d-ro Kejhan Sajjadpur 
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 Dankon al Dio, la plej glora kaj la plej 
valora, kies obeado proksimigas al Li la 
korojn kaj kies dankado multobligas Liajn 
favorojn. Ĉiu spiro enirante vivon 
daǔrigas kaj elirante animon plezurigas; 
do du favorojn de ĉiu spiro oni ricevas kaj 
pro ĉiu favoro danki devas. 
 
Kapablas kies manoj kaj lango, 
Danki Lin laǔ Lia dia rango. 
... 
Estas pli bone ke la preĝanta homo, 
Pardonpetu de Dio pro sia manko, 
Alie neniu laǔ lia merito, 
Kapablas esprimi sufiĉe da danko. 
... 
 Al tapiŝanta eosta vento Li ordonis etendi 
verdan tapiŝon kaj al mamnutranta 
printempa nubo Li dikt is kreskigi sur la 
lulilo-tero infaneskajn plantojn. La arbojn 

Li vestis per verda folio-robo kiel 
Noǔruza* vesto kaj pro alveno de 
printemp-sezono sur infaneskaj branĉoj Li 
surmetis ĉapelon de burĝono. 
 
 Kansuko fariĝas dolĉa sukero per lia 
forto kaj daktilkerno fariĝas alta palmo 
per lia varto. 
Nubo, vento, luno, suno kaj ĉiel’ laboras, 
Por ke vi gajnu panon kaj ne manĝu 
neglekte, 
Ili ĉiuj por vi okupatas kaj obeas, 
Ne estas juste se vi ne obeu respekte. 

 
Tradukis: d-ro Kejhan Sajjadpur 

  
*Noǔruzo: Laŭvorte signi fanta “ Novtago”, ĉar ĝi est as 
la unua tago de la novjaro laŭ la irana kalendaro. Ĝi 
fakte estas la unua tago de printempo (21a de marto), 
kiun Irananoj festas tradicie de jarmiloj antaŭe, i.a. per 
vestado de novaj vestoj. 
 

Floroj el Floroj el   
""La FlorejoLa Florejo" " de Sadiode Sadio  

  
Unu el la plej interesaj partoj de la libro “Golestan” estas ĝia enkonduko. Sadio en tiu relative 

longa parto, post kelkaj vortoj pri la dio, la profeto kaj printempo, priskribas kial kaj kiel li 
verkis la libron. Kelkaj partoj de tiu ĉi enkonduko estas elektitaj kaj elpersigitaj por aperi ĉi-

numere en tiu ĉi rubriko.  

39 
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  En malnova tempo, estis viro, kiu havis 
kvar edzinojn*. La edzinoj estis ruzaj unu pli 
ol la alia, kaj ĉiu el ili iel trompis kaj priplukis 
lin. La viro tiom estis sofukiĝinta (laciĝinta) 
de iliaj ruzaĵoj, ke fine li ellasis ilin kaj 
ekvagadis tra la urboj por vidi, aŭdi kaj 
kompili rakontojn pri la virinaj ruzaĵoj kaj fari 
libron el tio sub la nomo de ‘virina ruzeco’ 
kaj tiele elverŝi ĉion el sia koro.  
  La viro ekis iri en la urbojn, ade promenis, 
vidis  kaj demandis , ĝis  li ekvidis sin 
kolektinta grandan libron pri la hipokreteco de 
la virinoj. Li intencis reiri al sia urbo. 
Trapasante la urbojn li alvenis al Esfahano. 
Estis sumero kaj la vetero estis varma. La 
miz era viro tro laca de pied-irado, vidis 
pordegon de riĉula domo kun peronoj ambaŭ 
flanke. Li iris kaj eksidis sur unu el ili. 
Apenaŭ li estis sidanta, ke la pordo de la korto 
restis ne para kaj tra ĝi ekaperis la kapo kaj 
kolo de virino tre bela. 
 La viro malgraŭ sia abomeno kontraŭ virinoj 
vidante ŝin transformiĝis en alian anim-staton, 
senvole ekstaris kaj salutis. Ankaŭ la virino 
vidante la palan vizaĝon de la viro konstatis, 
ke la saluto ne sensignifa estis. Ŝi klinante la 
kolon respondis al la saluto kaj demandis pri li 
kaj lia laboro. 
  La viro, kies buŝo jam saliviĝis vidinte la 
virinon, respondis: “fremdulo en via urbo! 
Ĵuras mi, la virinoj tiom trompis min, ke mi 
ade vagas tra la urboj por skribi tion, kion mi 
p er miaj propraj okuloj vidas kaj de la popolo 

aŭdas pri virinaj ruzaĵoj. Post la reiro al mia 
urbo mi faros libron el tio, por ke ĉiu sciu kiaj 
ruzulinoj ili estas”. 
  Kiam la virino aŭdis tiujn vortojn, diris en 
s ia koro (ĉe si): “En plagon mi ĵetos vin, ke vi 
p lu ne kuraĝos enmeti la piedon en niajn ŝuojn 
(enmiksi vin en nian aferon).” Poste ŝi diris al 
li: “Kial ĉi tie vi sidis? Bonvolu veni en la 
korton, ne timu, krom ni neniu estas en la 
domo. La viro de-dion-peteganta (dezirege), 
sekvis ŝin. Ili ambaŭ eniris ĉambron. La viro 
vidinte la lokon konvenan volis elmontri la 
amon, sed la virino ne permesis kaj diris: 
“Vidu, ni estas solaj en la domo, sidu iom 
mallaciĝi”. Poste ŝi iris kaj kun du bovloj da 
ŝorbeto revenis kaj metis unu el ilin antaŭ lin 
kaj la duan ŝi tenis en la mano. La viro por 
atingi la celon kiom eble plej rapide unuspire 
fortrinkis la ŝorbeton kaj ankoraŭ li ne metis 
la bovlon surteren ke la pordo-frapo de la 
korto eksonis. La virino aŭdinte tion frapis al 
si la kapon kaj diris: “Dio umu vin!” 
  Kiam la viro vidis la embarasitan virinon, 
diris : “ Damo, kio okazis, kiu frapas la 
pordon?” 
  La virino respondis: “Ho ruiniĝinta domo! 
Ah, bone estus se viaj piedoj estus rompitaj 
kaj vi ne estus enveninta; estas la edzo. Nu, ne 
atendu, tuj eniru en tiun komodon kaj restu 
silenta, se li vidu vin, la plej granda peco de 
vi, estos via orelo (li diserigos vin)”. La 
mizera viro embarasita, enŝoviĝis tuj en la 
komodon kaj tenis al si la spiron en la brusto 

Ruzo kaj truko Ruzo kaj truko   
de la de la   

virinovirino!!  
Tradukis: (f-ino) M. Fahmi  
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(eĉ spir-sonon ne eligis). La virino haste ŝlosis 
la komodon kaj iris malfermi la pordon de la 
korto. Kaj revenis kun la edzo.  
  La timanta viro rigardis tra la fendeto “Ho 
vah! Kia edzo, kvazaŭ blanka monstro”. La 
edzo enirinte la ĉambron ekis: “Por kiu vi tuf-
t ranĉit a (senhont ulino), havigis tiun ĉi 
ŝorbeton? Post mi, kiu venis ĉi tien?” 
  La virino elmontrinte sin maltrankvila kaj 
pentema, diris: “ Ho viro, vi vere bone konas 
min, kaj vi scias ke mi nek perfidis nek 
perfidos vin; post via eliro, mi venis fermi la 
pordon post vi, ke iu grandaĉa fiviro perforte 
ekenvenis kaj volis malvirtigi min. Mi estis 
sola, do mi devige lin regalis ĝis vi venu. Ade 
mi petis la dion, ke vi alvenu kiom eble plej 
rapide kaj punu lin. Dank’ al dio, realiĝis mia 
peto. 
  La viro aŭdinte tion ĵetis rigardon al 

ĉirkaŭo kaj indigne minacis: "Kio? Kie estas 
tiu friponulo? La virino aludis al la komodo 
kaj diris, li estas kaŝita en ĝi. La edzo ekkriis: 
"Glavon mian alportu por venĝi lin. La virino 
saltis angulen kaj elprenis la glavon de sur la 
komodo kaj venis antaŭ la edzon kaj staris, 
sed kiam la viro etendis la manon kaj prenis la 
glavon, la virino ekridis kaj diris:"Vi forgesis 
la veton de brusto-osto (ia memor-ludo inter 
du personoj, kio komenciĝas per ekrompo de 
brusto-osto de ĵus-manĝita kokinaĵo far la 
ludont oj, kaj finiĝas kiam iu malgajnonte 
p renas de alies mano ion ajn)!”. La viro 
v i d i n t e  s i n  t iel facile malgajnint a, 
mirkons t ernite restis senmova por kelkaj 
sekunderoj, kaj poste ekĵetis la glavon, kaj 
ofendite eliris el la domo kolere. 
  Kiam la virino certiĝis pri eliro de la edzo, 
venis al la komodo kaj malfermis ĝin kaj 

ekvidis  la viron, kiu estis 
s v e n i nt a! “ Ho ve, Dio 
kompatu” ŝi diris kaj plu ne 
atendante, tro pene elirigis la 
viron kaj akvon ŝprucis sur 
lian vizaĝon. Kiam li venis al 
si (konsciiĝis) kaj bonfartiĝis, 
la virino diris: "Nu, stariĝu, 
baldaŭ alvenos mia edzo, ne 
prokrastu”. 
  L a  viro kun bedaŭro 
rigardis ŝin kaj diris: "Virino 
febla, Dio ne pardonu vin, kia 
t ruko estis tiu ĉi, kiun vi 
altrudis sur min?” 
  La virino respondis: “Ĉu 
vi mem ne diris, ke vi volas 
ekscii pri la ruzaĵoj de la 
virinoj? Nu, tiu ĉi estis iu 
artifiko, kiu estis necesa por 
la fino de via libro, iru kaj ne 
forgesu, ke la ruzaĵoj de 
virinoj ne estas unu aŭ du 
(malmult-nombraj)!  
 
Fonto:  
Golaga (perslingva satira revuo), 
Aŭgus to 2003,  n-ro 5, Iranaj 
rakontoj, kompilita kaj verkita de 
Sejjed Abolgasem Ŝirazi,  Elektita 
de Valiollah Dorudian 

Far Elahe ŜadidiFar Elahe Ŝadidi   
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La Situo 
Abjaneo, unu el la plej famaj vilaĝoj de Irano, 
situas en Esfahan-provinco, 38 km-ojn nord-
oriente de Natanz-urbo, kaj 18 km-ojn de la 
vojo konektanta Natanzon al Kaŝan-urbo. La 
vilaĝo, 2500 metrojn super la marnivelo, 
konstruitas sur nord-okcidenta deklivaĵo de 
Karkas-monto; supre de 25 km-ojn longa kaj 
verda valo de Barz-rud (Barz-rivero). 
 
La Klimato, Agrikulturo kaj Bredado 
La klimato estas malvarma – ĉefe pro la alteco 
de montara regiono, sur kiu la vilaĝo trovas sin 
- kaj ekzistas sufiĉa akvo, kaj rivere kaj fonte, 
por ĝuigi al la loĝantaro  fruktodonan 
agrikulturon. La ĉefaj kultivaĵoj de la loko 
estas pomo, pruno, tritiko, terpomo kaj 
alfaalfa. La plej bredataj animaloj en Abjaneo 
estas kaproj, sed oni bredas ankaŭ ŝafojn kaj 
aliajn brutojn – kio estas unu el la ĉefaj 
ekonomi-rimedoj de la vilaĝo. Virinoj teksas 
tapiŝojn nur en malgranda kvanto. Ili ankaŭ  
faras giveojn* (t.e. teksitaj ŝuoj kotonaj).  

 
Historiaj Valoroj 
Kiel jam trovite de 
la fakuloj, unu el 
la plej efikaj 
m e t o d o j  p o r 
konservado de 
h i s t o r i a j 
konstruaĵoj kaj 
kvart aloj, estas  
vivantigi ilin per 
injektado de realaj 
k a j  ĉ i u t a g a j 
funkcioj, ekz-e se 
malnovan domon 
historie valoran 
oni transformu en 
gas t igejon, aŭ 

vendejon, la okupantoj mem ĉiam zorgos pri 
ili, ĉar la laboro ilia postulas tion. Abjaneo, 
tute nature konserviĝis tiel ĉi! Ĝi fakte neniam 
malpleniĝis de loĝantoj, do ĉiam prizorgatis 
kaj restis sana. Unesko registris Abjaneon kiel 
historian vilaĝon, ene de kiu la malnova Irano 
ankoraŭ videblas. Notinda karakterizaĵo de 
Abjaneo estas tio ke kaj la fizika medio kaj la 
vivmaniero de la loĝantaro bone konserviĝis  
dum longega periodo. Eble unu el la ĉefaj 

kialoj por tio estas ties lokiĝo for de ĉirkaŭaj 
urboj, kio eble malmultigis inter-agadon de la 
vilaĝo kun la ekstera mondo. Sekve, nun ĉio 
en la vilaĝo verŝajnas originala kaj malnov-
stila. Samo validas ankaŭ pri ceremonioj, 
kostumoj kaj … la dialekto. Ĉio ĉi igas  
Abjaneon unika relative al plejmulto de aliaj 
iranaj vilaĝoj, kiuj pro influiĝo de la proksimaj 
urboj, tuj urbeskiĝis, kaj forgesis pri la origina 
stato de si. 
Planado kaj Desegnado 
La vilaĝo estas formiĝinta laŭlonge de la 
rivero, por ĝui maksimuman sekurecon 
kontraŭ inundoj, lokaj ventegoj kaj atakoj de 
malamikoj. Krome, ankaŭ tri kasteloj estis 
konstruitaj por defendado de la vilaĝo. La 
domoj estas tiel dense konstruitaj ke ekzistas 
nur tre mallarĝaj aleetoj; ĉio ĉi ankaŭ  utile 
helpas la loĝantaron kontraŭ la malvarma 
klimato. Tiu-cele ankaŭ la someraj kaj vintraj 
ĉambroj arkitekture diferencas unu de la alia. 
La situo de la vilaĝo sur la deklivaĵo, rezultis 
en deklivaj vojoj kaj ŝtupar-forma dom-
konstruado, sekve de kiu, tegmento de domo 
estas la korto por la alia domo. 
 

En Abjaneo oni povas vi di la plej altan 
gradon de adaptado inter homo kaj la 
medio. 

Iranaj vidindaĵoj / 
ديدني
 

هاي ايران
 

AbjaneAbjane--Vilaĝo: Vilaĝo:   
Vivanta MuzeoVivanta Muzeo 

                         Asad Mahbub 
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Konstru-materialoj 
Ĝenerale, daŭremajn arkitekturaĵojn garantias 
restemaj konstrumaterialoj. Certe ĉia klimato 
postulas tre specialan materialaron, se la celo 
estas longdaŭreco de konstruaĵoj. Ĝuste tial 
iam domoj aĝas multe, aliam malmulte. En 
Abjaneo, material-elekto por konstruado, 
sekve de ties longa historio kaj spertado, estis/
as tre taŭga kontraŭ la lokaj klimat-trajtoj. Ekz
-e la konsisto de la brikoj estas tia ke ju pli 
multe la pluvoj malsekigas ilin, des  pli 
fortikiĝas ili. Do la  ofta pluvado de la loko ne 
nur ne difektas konstruaĵojn, sed eĉ pli 
fortigas ilin. 
 
Laŭ-klimata Planado kaj Orientiĝo 
Precipe en malnovaj tempoj, kiam ne ekzistis 
la modernaj divers-specaj varmigiloj aŭ  
malvarmigiloj, laŭ-klimata desegnado kaj 
planado vivo-gravis. Do plej ĉefa faktoro 
formanta konstruaĵojn, ĉu en skalo de unu 
domo, ĉu en skalo de la tuta vilaĝo aŭ urbo, 
estis (aŭ devis esti) klimataj karakterizaĵoj de 
la loko. Tial,  en malvarmaj regionoj, domoj 
emis pli-proksimiĝi unu al la alia, kio estigas 
mallarĝajn kaj malmultajn aleojn, kaj male en 
la varmaj regionoj ĉiu domo, kaj eĉ eroj de 
sama domo, devas distanciĝi de la aliaj, por 
enlasi plej multan venton, aŭ aer-fluon. 
Abjaneo, situante en malvarma montara 
regiono, krom ĵus-diritaj punktoj, utiligado de 
sunlum-varmo tre tre gravas. Tial, cele al la 
plej multa ensorbado de sunenergio, la domoj 
direktitas al oriento estigante – aliflanke – tre 
harmonian kaj tutecan formon por la vilaĝo. 
 
Seksdifinaj Pordo-frapoj 
La ornamitaj lignaj enir-pordoj de la domoj 
ĉefe estas du-klapaj, ĉiu el kiuj 
surhavas frapilon por iu sekso – 
unu specifa frapil-formo por la 
virinoj, ali-forma por la viroj.  
Tiel, samkiel okazas en multaj 
aliaj vilaĝoj iranaj, la domanoj 
povas distingi de la frap-sono, ĉu 
la pordofrapanto estas viro aŭ 
virino, kaj laŭ tio prepari sin por 
la renkontiĝ-maniero. Flanke de 
mult aj dom-enirejoj ekzistas  
malgranda masonita benkaĵo, sur 
kiu kaj la preterpasantoj lacaj 
povas ripozeti minutojn, kaj la 
loĝantoj mem povas sidi ekster la 
domo por vario. 
 
Socia Kohereco 
Kompare kun aliaj partoj de la 
lando, Abjaneo havas  p lej 

malmultajn analfabetojn kaj abjaneanoj 
speciale zorgis delonge pri la edukado de la 
knabinoj. En aliaj regionoj de la lando, 
precipe en vilaĝoj, ĝis antaŭ nelonge, eĉ 
alfabetiĝo de knabinoj ĉu en la lernejoj ĉu eĉ 
en la domoj ne estis akceptata per la socio. 
 Ankaŭ socia kohereco en Abjaneo estas 
konsiderinda. Ekz -e la enspezo gajnita de 
certaj kultivaĵoj, ĝis la 60a jardeko estis 
destinita por la plibonigado de sociaj 
komunaĵoj. 

Konservemo pri Tradiciaĵoj 
La plejmulto de la domoj, konstruitaj sur la 
deklivaĵoj, konsistas el tri aŭ kvar etaĝoj kun 
balkonoj kaj latisaj fenestroj, kio donas 
allogan aspekton al la vilaĝo regata per okra 
koloro de konstru-materialoj. Krom tio, la plej 
identigaj karakterizaĵoj de la vilaĝo estas la 
ekzisto de malnovaj konstruaĵoj kaj la 
konservemo de la loĝantaro pri la dialekto, 
kostumoj kaj multege de diversaj ceremonioj 
tradiciaj. Se temas pri la vestaĵoj, la viroj 
ankoraŭ vestas tre malstriktajn pantalonojn 
nigrajn, dum la virinoj surmetas longajn 
plisitajn jupojn kaj allog-kolorojn bluzojn kun 
fendoj ĉe ambaŭ flankoj. Ili kovras la harojn 
per foldita kvadrat-kaptuko. 
 

Antikva Fajro-templo 
En la mezo de la vilaĝo staras la 
restaĵoj de zoroastra fajro-templo 
(p erse : a taŝ gah ,  l aŭ vort e 
“fajrejo”). La templo, kion oni 
ankoraŭ nomas ataŝgah, datiĝas je 
Sasanida periodo, t.e. 226-636 
p.K. Laŭ Maxime Siroux, elp. 
Maksim Siro, kiu komp lete 
priskribis la konstruaĵon, la templo 
(bv. vidu la desegna ĵon), 
konstruita sur kruta deklivaĵo, estis 
klare videblea el la vilaĝaj domoj. 
Ĝi havis tri etaĝojn kaj estis 
konstruita en du fazoj (Iranica 
Antica  7, 1967). La malsupra 
etaĝo, la plej malnova parto de la 
konstruaĵo, el kiu partoj ĝisvivis 
hodiaŭon, probable datiĝas je 5a 
jc. p.K., dum, la pli supraj etaĝoj 

Tiu ĉi rimarkinda vilaĝo, malkiel 
multege de aliaj vilaĝoj iranaj, kon-
servis siajn malnovajn ecojn – kostu-
majn, dialektajn, ceremoniajn, arkitek-
turajn - ĝis hodiaŭ, malgraŭ tio ke ĝia 
loĝantaro relative al la aliaj vilaĝoj, 
eble estas la plej alte studinta eĉ univer-
sitatnivele, ĉu enlande ĉu eksterlande. 
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konstruiĝis en la 7a jc. Nun, unu el la vilaĝaj 
vojetoj trapasas la mezan etaĝon, kiu siatempe 
entenis fajro-altaron kaj diversajn di-servajn 
ĉambrojn. La plej supra etaĝo, fakte estis iu 
kupolita “ĉ(ah)artag” t.e. kvar-kolonaĵo, kio 
ankoraŭ starantas kun detruita kupolo. 

 
Postrestaĵoj de Zoroastrismo 
Por la abjanea loĝanto probale la kompleta 
konvertiĝo de Zoroastrismo al Islamo, okazis 
relative malfrue. Tion evidentigas certaj 
kutimoj malnovaj kiuj restemis  
inter ili ĝis la nuna tempo. La 
vilaĝanoj fiere montras sian 
konscion pri la antikvaj kutimoj 
de la vilaĝo. La popolo ankoraŭ  
memoras ke la funebraj kaj aliaj 
preĝoj, kiuj nun plenumiĝas  
vizaĝe al Mekko, antaŭe estis 
plenumataj al la suna direkto, 
finiĝontaj antaŭ la sunleviĝo. 
 Spuroj de ritoj celantaj instigi 
la popolon al disdonado de 
manĝaĵoj kaj trinkaĵoj al la malriĉuloj por 
gajigi la spiritojn de siaj forpasintaj gekaruloj 
– tre grava kaj disvastigita praktiko inter la 
zoroastranoj – troviĝas en multaj kutimoj 
nunaj de la vilaĝo. 
 Tamen la aserto de Siroux (Anciennes 
voies et monuments routiers de la région d’ 
Ispahan, Mémoires de l’Institut français 
d’Archéologie Orientale du Caire 82, Cairo, 
1971, pp. 20, 23, 221, 223), kredanta malfruan 
alvenon de Islamo al la valo Barzrud, t.e. dum 
la tempo de Ŝaho Ismailo (1502-24), ne povas 
esti prava, ĉar en la regiono ekzistas ankaŭ 
malnovaj moskeoj. Nek subteneblas lia aserto 
pri forfuĝo de multaj zoroastranoj el Abjaneo 
sekve de la ŝaha netolerado. 

 
Deveno de Vorto “Abjaneo” 
La vorto Abjaneo devenas de “viona” 
signifanta laŭvorte “salik-busko”-n. En la loka 
dialekto, nomata la abjanea, “vej” signfas 
“saliko”-n. La abjanea dialekto, kiel  nombro 
de aliaj proksimaj kaj similaj dialektoj kiuj 
estas parolataj en la vilaĝoj ĉirkaŭ Kaŝan-urbo 
kaj ĝiaj najbaraj regionoj, apartenas al la 
Centraj Dialektoj de Irano. 
 
Islamaj Monumentoj 
Abjaneo disponas ankaŭ pri rimarkindaj islam
-periodaj monumentoj kaj domoj. La ĉef-
moskeo de la vilaĝo enhavas fajnan lignan 
mehrabon* (t.e. niĉo en moskeo direkte al la 
Mekko). La mehrabo estas 2x1.08 metroj kaj 
kreiĝis en 1084-5 laŭ la ordono de Abu-Ĝafar 
Mohammad-ebne Ali. Sur ĝi estas detale 
engravuritaj koranaj versoj kaj en simpla kaj 
en ornamita kufea* skribo (Kufeo* estas urbo 
en nuna Irako kaj kufean skribmanieron, kio 
p leje uz iĝas  por konst uaĵ-ornamoj, 
karakterizas regado de horizontalaj kaj 
vertikalaj linioj de la literoj). En la moskeo 
ekzistas ankaŭ eĉ pli malnova valoraĵo: 
katedro kreita en 1073-4, kio jam ripete 
ripariĝis. Ankaŭ la moskeo mem ripariĝis en 
1322. 

 
Vivanta Muzeo 
Abjaneo estas nomata ankaŭ “La 
enirejo en la historion de Irano” 
ĉar diversp eriodajn histori-
tavolojn oni povas vidi en la 
vilaĝo. En multaj domoj ankoraŭ  
ekzistas fajencoj kelkjarcentojn 
aĝaj. Multaj novedzinoj ankoraŭ  
fiere ves t as  edz iniĝ-robon 
hereditan de siaj avinoj. 
Ĉio ĉi,  transformis Abjaneon al 

kvazaŭ arkitektura kaj antropologia muzeo, en 
kiu tamen la ĉiutaga vivo daŭras. Rezulte de 
ĉio ĉi, Abjane-vilaĝo delonge estas unu el la 
plej famaj kaj plej vizitataj vilaĝoj de Irano far 
turistoj enlandaj kaj eksterlandaj. 
 
Fontoj: 
www.abyaneh.com 
www.tehran.stanford.edu.Iran 
www.iccim.com.English.Iran 
www.iccim.org.English.Magazine 
www.iranparadise.com.Iran.Abyaneh.htm 
www.kelisa.org.IRAN.places.ABYANEH.htm 
Encyclopaedia Iranica, Center for Iranian Studies, 
Columbian Univrsity, New York, London, Boston, 
Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul, (la 
dato ne menciita),Vol. 1, Fascicle 4, p. 402-5. 

Unesko registries Abjaneon kiel historian 
vilaĝon, ene de kiu la malnova Irano 
ankoraŭ videblas. 

Iranaj vidindaĵoj / 
ديدني
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Ek al leg’! Legolibro por perfektiˆgo en Esperanto. 
Komp. H. Alos, K. Velkov. Red. L. Trifonĉovski. 
Sofio, 1991. 92+196p. 21cm. Laŭgradigitaj originalaj 
tekstoj. Du-voluma. 
 
La libro enhavas kolekton de diversaj legaĵoj el variaj 
fontoj. La libro komence uzas facilajn verkojn kaj 
kunekun la progreso de leganto, oni trovas pli altnive-
lajn materialojn, kaj fine de la libro atingas poeziaĵojn 
kaj literaturajn tekstojn.  
Laŭ la kompilantoj de la libro “... nia emo estas iel tuj 
helpi la iniciatemajn instruistojn kaj memlernantojn per 
modernaj altnivelaj internaciaj materi aloj nepre simplaj 
por perfektigo lingva kaj stila ...”. 
La libro estas du voluma, sed mi finlegis nur la unuan 
kajeron. 

Apena papilioj en Bergen-Belsen. Trevor Steele. Vi-
eno, 1994. 148p. 23cm. Romano pri la spertoj de 
juna anglo en Germanio de la 60-aj jaroj.  
Jen interesa romano por maz- kaj alt-nivelaj esper-
antistoj. La etoso en kiu okazas la rakonto estas iom 
nekutima kaj ĝuste pro tio pli interesa. Legante la li-
bron, mi multe pensis pri la post-milita vivo de milit-
kaptitoj kaj eĉ ordinaraj homoj en tiama Germanio 
(Post la dua mond-milito), stranga sento de kompato 
kaj vakuo. Por sperti la tuton de tiu sento, mi legis la 
libron senĉese. Sed la fino de la romano estis tute 
ŝokiga kaj ne atendita. Ĝuste pro tio ne atendita fino, en 
mi restis tiu sento de vakuo.  
Plezura legado atendas vin en tiuĉi ne-tro-granda 
romano. 
 

Libro-prezento 

 Ĉu Esperanto venkis? Ne venkis? Aŭ malvenkis? 
Certe ĝi ne malvenkis, ĉar vi estas leganta tiun ĉi 
materialon en ĝi. Esperanto nek finvenkis, ĉar ne tiel tut-
mondiĝis. Do ĝi venkis nur certa-grade, ĝuste tiom, 
kiom ni E-istoj klopodis por ties venko. En tiu ĉi 
artikoleto, la lingvaj kialoj por la nevenkado de 
Esperano traktiĝas iomete. 
 
 Bonvole provu legi kaj kompreni la suban tekston: 

 “Az ketabĥaneo ĉandtajn ketab ojn  
amanatis man. Jek az anha darbareje 
Esperanto astis. An ketabo goftis ke 
Esperanto zabano asana astas.” 

 Plejeble vi nenion komprenis krom tio ke la teksto 
utiligas Eperanto-finaĵojn kaj iel rilatiĝas al Esperanto. 
Do nur la finaĵoj estas konataj por vi. Sed perslingvanoj 
(aŭ aliaj kies patrinlingvo proksimas al la persa), kiuj 
neniom lernis Esperanton, kaj eĉ ne priscias Esperantajn 
finaĵojn, kaj nur lernis la latinajn literojn, preskaŭ ĉion 
povas kompreni. Ĉar: 1- ĉiuj vortradikoj estas pers-
devenaj (anst ataŭ la romandevenaj radikoj de Esperanto) 
do la signifo kompreneblas. 2- la vortordo imitas la 
persan (anst ataŭ la romanlingvan), do oni ne devas puzle 
movetadi la frazerojn por povi diveni la ĝustan tekst-
signifon. 
 Por ke vi povu kompreni la supran teksteton 
dulinian, vi devas lerni 15 vortojn kaj/aŭ radikojn. 
En la sekvanta versio de la sama teksto, la Esperantaj 
solstarivoj estas utiligitaj; vidu nun kiom vi povas 
kompreni ties signifon: 

“El la ketabejo ĉandtajn ketabojn amanatis 
mi. unu el ili pri Esperanto astis. Tiu ketabo 
goftis ke Esperanto zabano asana astas.” 

 Probable la teksto ankoraŭ ne kompreneblas. Bone, 
nun ĉiuj vortoj iĝos esperant-radikaj (t.e. romanaj): 

“El la librejo kelkajn librojn prunteprenis 
mi. Unu el ili pri Esperanto estis. La libro 
diris ke Esperanto lingvo facila estas.” 

 Ŝajnas ke ankoraŭ io ĝenas vin! Jes, la vortordo! 
Bone, ankaŭ tion mi nun elpersigas por vi romanigante 
ĝin: 

“Mi prunteprenis kelkajn librojn el la 
librejo. Unu el ili estis pri Esperanto. La 
libro diris ke Esperanto estas facila lingvo.” 

Sed, ĉu vere Esperanto estas facila lingvo por 
perslingvanoj, kiom ĝi estas por romanidlingvanoj? 

Tamen nun vi konscis pri tio ke en E-io la inversan 
itinieron neniu plenumas por la perslingvaj E-istoj, nek 
por iu ajn alia E-isto kun ne-roman-devena patrinlingvo! 
Eble el ĉiu mil homoj, nur cent homoj jam aŭdis pri E-o. 
El la cent eble nur dek komencas lerni ĝin. Kaj el la dek 
nur unu ellernas E-on kaj fakte aldoniĝas al la monda E-
istaro. Kiel konate multaj komencintoj de E-o forlasas la 
klasojn sentante seniluziiĝon pri la miteca facileco de la 
lingvo. 
 Ĉu E-o ne estas facila? Ĉu ĝi malfacilas? Ĉiuokaze, 
ĉu ties facileco – aŭ mal facileco – estas sama por ĉiuj  
kun diversaj patrinlingvoj? 
Certe E-o ne estas facila absolute – sed relative, jes ĝi 
pli facilas. Relative al eble ĉiuj naturaj lingvoj, E-o estas 
pli facila. Do oni povas diri ke ĝi estas la plej facila el  
ĉiuj naturlingvoj. 
 Kion ni povas fari por samomigi la facilecon de E-o 
por ĉiuj? Se pensi damoktarie, ideale ties facileco indus 
esti sama por ĉiuj nacianoj/lingvanoj de la mondo. 
Jen kelkaj konkretaj proponoj: 
 
A- Pri la radikoj kaj vortfarado 
1. Utiligi la bazajn radikojn kune kun diversaj afiksoj  
ka finaĵoj por esprimi diversajn ideojn, anstataŭ tuja 
enkonduko de nova radiko en Esperanton kiel  
nelogsmon. Se iam enkonduko de neologosmo estas 
certa:  
2. Ekde nun neologismoj deriviĝu el la ne-romanaj  
lingvoj. Ĉar la romanaj jam abundas en E-o. 
3. Eĉ por jam ekzistaj vortradikoj, oni aldonu ankaŭ ne 
roman-devenajn radikojn en E-on kiel neologismojn. 
La novaj radikoj enkonukotaj en E-on, endus elektiĝi el 
ĉiuj lingvo(grupo)j – kiel jam dirite krom la romanaj – 
laŭproporci e de la nombro de la parol antoj de ĉiu lingvo
(grupo). 
 
B- Pri vortordo en la frazoj  
Ni bonvenigu kaj instigu plej diversajn vortordojn en la 
esperantaj frazoj, tiel ke parolantoj de ĉiuj naciaj lingvoj 
sentu memfidon esprimi sin laŭ la patrin-lingva 
vortordo. Nome ni allasu ankaŭ la aliajn vortordojn 
krom la tipa SVO (Subjekto, Verbo, Objekto). T.e. kvin 
aliaj SOV, OSV, OVS, VSO kaj VOS. Ekz-e por 
perslingvanoj, kaj francoj paroli kaj skribi laŭ SOV 
estus multe pli facile kaj “ nature”. 

Sen komprenemo via, neniel efikos diradoj niaj!  

Kiel egaligi la (mal)facilecon de E-o por ĉiuj 
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Preskaŭ samtempe venis retpoŝta mesaĝo 
de Renato Corsetti kaj Atilio Orellana kun 
demando ĉu mi pretas gvidi kurson en Irano 
kadre de la UEA programo "Lingvo de la 
Paco" por rifuĝantinoj el Afganio en Irano. 
Unue kaptis min penso pri ne Irano sed Persio 
pri kio mi tiom multe aŭdis. Poste la vorto 
"rifuĝintoj" bedaŭrinde tre bone konatas en 
mia lando. Mi sentis tion kiel vokon al helpo 
al donado de la espero. Do, mi sen iu ajn 
longa pripensado akceptis vojaĝi al Irano kaj 
fari tion kion ili komisiis al mi.  

Pos t  iom da komp likaĵo mi havis 
informon ke la bileto estas pagata. Intertempe 
mi jam korespondis kun Reza Torabi kiu 
organizos mian restadon en Irano. Ankaŭ mi 
uzis tiun tempon por informiĝi pri Irano. Mi 
vizitis Ambasadejon de Irano en Beogrado, 
kiuj afable sendis min al ilia Kultura Centro 
kiu ekzistas en Beogrado. Tie mi estis amike 
akceptita kaj tuj ricevis 4 librojn pri Irano 
donace, en serba lingvo. Jam la titoloj montris 
iun kunligon kun mia lando kaj Irano. La unua 
es t is  "Persa kult uro sur t erit orio de 
Jugoslavio" kiu aparte estis interesa por mi. 
La dua, "Irano, la lando de la eterneco". La 
sekvonta "Esploroj de iranologoj sur teritorio 
de eksa Jugoslavio". Kaj la kvara estis monata 
revuo "NUR" por kulturo kaj islamaj temoj 
kiu aperadas en Beogrado. Mi ankaŭ ricevis 
video-diskon pri Irano. Do, informoj ne 
mankis. Niaj du esperantistinoj Katarina kaj 
Ana Pigl kiuj studis la persan lingvon kaj nun 
revenis el Irano pruntedonis al mi manton 
(longan mantelon) kaj kaptukon nomatan 
maknae. Mi trankvile ekis al la lando de 
eterneco!  

Mia aviadilo alteriĝis al Irano la 26an de 
novembro, en la jaro 1382-a laŭ irana 
kalendaro. Ĉe flughaveno atendis min s-ro 
Reza Torabi. Ĉe lia domo okazis mia unua 
irana vespermanĝo, preparita de lia edzino 
Fariba. Do, mi jam dum unua manĝo konstatis 
ke iranaj manĝaĵoj es t as  specialaj kaj 

bongustaj. Ŝi sendis la invitleteron al mi, ĉar 
en Irano virino devas virinon inviti. 

 Mi tranoktis ĉe s-ino Ŝahin Sejedzade. 
Dormado sur tapiŝo kaj matraco, denove irana 
tradicio … . 

La duan tagon mi flugis tuj al Maŝhad. 
P liaj 1000 km for de Tehrano. Tie atendis min 
3 junulinoj-afganaj kaj Said kiu instruis ilin 
kaj meritas laŭdon pro pionira laboro en tiu 
urbo. La junulinoj nigre vestitaj kun strikta 
kaptuko, sed ruĝegis la rozo en ilia mano, 
kiun al mi alportis. Agrabla surprizo!  

M i loĝis en bona Hotelo. Krom la ĉambro 
mi havis ankaŭ kuirejon, ĉar la irananoj havas 
kutimon vojaĝi kun familio kaj kuiri mem. 
Do, la hot elo ne havis restoracion, nek 
trinkejon ĉar oni alkoholaĵojn ne trinkas. Vi 
povas mendi nur teon aŭ akvon kaj trinki en 
via ĉambro aŭ en salono ĉe enirejo. Sed 
samovaro estas en kuirejo kaj vi mem povas 
kuiri teon. La forno funkcias per gaso kaj en 
t uta lando oni nur tion uzas ankaŭ por hejtado 
de la domo.  

Jam la unuan t agon mi komencis 
instruadi. La intereso estis grandega. La ejo 
malgranda. La kursanoj devis stari, ne sufiĉis 
loko por ĉiuj. Pro tio kelkaj poste decidis veni. 
Nur post la unuaj studhoroj mi eksciis ke la 
ejo apartenas al AFESPO. (Afgana virina 
Esp erant o Klubo). Mi instruis kaj por 
komencantoj kaj por progresantoj. Grandega 
p roblemo p or mi estis malfruado de la 
kursanoj al studhoroj, simple tio estas irana 
kutimo mi eĉ po 30 minutojn devis atendi. 
Poste mi klarigis al ili ke en Eŭropo ni tion ne 
faras kaj mi petas ilin venadi akurate, post 2-3 
tagoj ili alkutimiĝis venadi pli akurate. La 
unua impreso kiam mi eniris la lernoĉambron 
estis tiuj nigraj tukoj! Helas nur la vizaĝoj! 
Poste mi ekvidis la brilantajn okulojn de tiuj 
belegaj knabinoj, ĉarmaj, scivolemaj kiuj 
atenteme aŭskultis ĉiujn miajn vortojn. Mi 
sentis ke ili simple suĉas per okuloj miajn 
vortojn kaj la okulbriladoj, honestaj ridetoj 

Miaj instrulaboro kaj impresoj 
 en Irano 

Tereza Kapista / Serbio  
1-a parto
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montris ke ili vere sopiras scion. La kontakto 
estis tuja, sincera kaj reciproka. Ili simple ĝuis 
miajn lecionojn. Mi ne sciis ke en Irano la 
virinoj ne rajtas kanti kaj mi kantigis ilin kaj 
ili komprenante tion ke la kantoj apartenas al 
la leciono kantis, ĉiam pli laŭte kaj 
ĝoje. Estis interesaj aferoj kiam mi 
ekz. instruis la tagojn en semajno 
kaj demandis: kiu tago estas la 
unua labortago en la semajno kaj la 
resp ondo estis: sabato. Kaj la 
festotago? Vendredo. Jes, en Irano 
es t as  t iel.  Kiam ili lernis pri 
kalendaro mi demandis la unuan 
t agon de la jaro kaj montriĝis ke en 
Irano la unua tago de la jaro estas 
21-a de marto, la irana Novjara 
Tago .En Irano ili same havas 12 
monatojn sed la unuaj 6 monatoj 
havas po 31 tagoj, la sekvontaj 5 
monatoj po 30 tagoj kaj la lasta 
estas 29 tagoj. Sed ili ankaŭ konas 
l a  t i e l  n o m a t a n  eŭ r o p an 
kalendaron, ĉar preskaŭ ĉiuj lernas 
la anglan.Ankaŭ en kalendaroj estas ambaŭ 
sistemoj stampitaj. Tio estis mia feliĉo ĉar mi 
ne devis perdi tempon instrui ilin skribi laŭ 
latina alfabeto, la persa skribmaniero estas 
tute alia. Ili komencas skribi sur la lasta paĝo 
de la kajero kaj skribas  de deks t re 
maldekstren. Do kun literumado ni ne havis 
problemon. Ankaŭ surprizis min ke ili ne 
havas problemon kun akuzativo ĉar ili havas 
iun similan regulon. La korelativoj same facile 
estis lernitaj. La prononco estis vere bonega 
nur foje ili anstataŭ o prononcas u. En skribaj 
ekzercoj mi konstatis ke ili la nomojn ne 
skribas per majusklo sed mi komprenis, ĉar en 
persa tio ne ekzistas. Ankaŭ korektante la 

hejmtaskojn mi konstatis ke preskaŭ ĉiuj 
skribas preslitere ne kunligante la literojn. Do 
mi montris kiel skribi kaj kunligi la literojn. 
Mi multe desegnis sur tabulo ĉar ne havis 
sufiĉajn ludilojn kaj alportadis veran panon, 

fruktojn. Interesaj estis ankaŭ 
la -malamikaj vortoj - kie en 
irana signifas kiu? Ke estas 
same ke, samsignifa. Ŝeŝ en la 
p ersa estas ses do tre simila al 
nia ses. Sed kun en la persa 
s i gn i fas  p os t aĵon. “ Se” 
signifas numeron tri. Sed pli 
ol 50 vortojn mi trovis kiuj 
similas kaj preskaŭ samsonas 
kun serba, pro tio ĉar multaj 
vortoj devenas el turka lingvo 
kaj la turkoj regis ĉ-500 jarojn 
miajn landp art ojn kaj ni 
akceptis multajn turkismojn, 
sed iu diris ke eblas ke la 
persaj vortoj influis la turkan 
lingvon. Kiu scias, tamen ili 
ĝojis kiam mi ion komprenis 

de ilia interparolado. Post iom da tagoj mi 
konstatis ke la afganinoj- rifuĝantoj ne rajtas 
frekventi la regulajn ŝtatajn lernejojn kaj pro 
t io sopirante scion ili lernas ĉiujn eblajn 
k u rsojn: kiel flegado de malsanuloj, 
komputiladon, anglan lingvon, kaligrafadon, 
kelkajn manlaborojn ktp. do ankaŭ E-on. Ili 
jam mem gvidas  kursojn al aliaj pri 
komputilado! Sed menciinda estas ilia lernado 
de la angla. Tion oni povas fari en Irano en 5 
ŝtupoj. La 1-a ŝtupo se vi nur deziras lerni 
iomete paroli sen skribado kaj sen legado. La 
2-a se vi deziras ankaŭ lerni legi. La 3-a se vi 
deziras kaj skribi kaj legi kaj paroli. La 4-a se 
vi lernas  nur lingvaĵojn de iu fako kun 

Imamo Reza maŭzoleo -  Maŝhado 

Moskeo  Goharŝad 

Foto:www.irancaravan.com  
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skribado kaj legado sed sen iu alia literatura 
scio. La 5-a estas la vera kurso kiel en Eŭropo 
kiam vi lernas paroli, skribi kaj legi. Certe tio 
estas pro nescio de latinaj literoj kaj instrui 
tion forprenas sufiĉe da tempo kaj kiu estas 
ekz . vendisto sufiĉas ke sciu nur iomete 
demandi pri la deziro de la aĉetanto sen 
skribado kaj legado.  
 Antaŭtagmeze mi havis liberan tempon kaj 
ĉiam venadis 2-3 junulinoj gvidi min al 
Muzeo de Imam Reza, malnova bazaro aŭ al 
M oskeo de Imamo Reza; ĝi estas grandega kaj 
belega! Verdire Maŝhad estas pilgrima loko 
kien venadas el la tuta lando en specialaj 
tagoj. La islamanoj, foje ĝis 2 milionoj da 
homoj alvenas. La ega placo estas kovrita per 
diverskoloraj oniksaj marmoroj. En centro 
estas la loko kie la viroj lavas la piedojn antaŭ 
eniro. Mi ne vidis virinojn fari tion, kaj mi ne 
scias kial. La enirado estas aparta por virinoj 
kaj virinaj deĵorantoj traserĉas la virinojn por 
trovi la malpermesitajn objektojn (militiloj, 
fotilo, ktp) Ni ĉiuj devas elŝuiĝi kaj meti la 
ŝuojn en nilonan sakon, enporti en moskeon 
kaj t ie doni al gardejoj, ĉar estas multaj 
grandegaj por gardi kelkmil ŝuojn! Kiam oni 
eniradas tra la pordo devas karesi la lignan 
gravuraĵon kaj fine kisi la pordegon. Ene oni 
povas preni parteton de argila plata aŭ ronda 
peco ĉar kaŭrante la frunto devas esti sur ĝi. 
La Moskeo estas neimagebla en interno, ĉiuj 
muroj es t as kovritaj per speguletoj etaj, 
diversformaj kiuj formas florojn aŭ stelojn. 
 Apud kaj super la tombo de Imamo Reza la 
murkovrilo estas el arĝentaj kaj orumitaj 
p art et oj.  Ĉ ie estas koridoroj same brile 
aspektantaj kaj sur la planko la belegaj persaj 
tapiŝoj, do mi ne devis viziti ekspozicion de 
tapiŝoj; ĉiujn belajn kaj specialajn mi vidis en 
moskeo. Sur la ap udmuraj bretoj estas 
Koranoj per ledo binditaj, orumitaj ornamaĵoj 
en granda kvanto, vere belaj! Oni prenas ĝin 
kaj post uzado remetas al bretoj. Kiam la 
homoj venas el aliaj urboj ili en moskeo 

manĝas, trinkas teon el termosoj, mi vidis 
p a t r i non kiu mamnut ris  la infanon, 
maljunulino dormis sur tapiŝo kaj familianoj 
en cirkloj sidas, manĝas kaj babilas tute 
t rankvile sen hastado. Ili la tutan tagon 
pasigas tie kaj vespere forvojaĝas. La plej 
ekscitiga estis la sceno apud la tombo de 
Imam Reza kion ĉirkaŭas orumita dika reto 
(granda kaĝoforma altas ĉ.2m.) kiun ĉiuj volas 
t uŝi por ke la deziroj kaj petoj estu plenumitaj 
Tie estas iaspeca stampedo kaj ili tiras unu la 
alian por sukcesi alproksimiĝi. Kelkaj virinoj 
falas en transon kaj ploradas, kriadas, petegas, 
ĝemas, pendante per manoj ligitaj al la dika 
reto. Nekutima sceno por mi. Ankaŭ virinoj 
havante verdajn silkajn tukojn frotas la reton 
per ili kaj tiamaniere la silko prenas sanktan 
econ kaj p os t e hejme estos uzataj en 
malfeliĉaj moment oj p or help o! Miaj 
studentinoj sufloris al mi ke mi petu ion de 
(Imamo) Reza. Mi pripensis la aferon kaj 
konstatis ke mi nenion bezonas de LI. Mi 
havas du belajn filinojn kaj 3 genepojn. Kion 
mi pli povas deziri? Mi estas kontenta kun 
mia vivo. Tiam subite en mi diris: Imamo 
granda povulo gvidu la afganinojn al ilia 
hejmo!  

Sub la moskeo estas 2-4 linia aŭto- 
subirejo por urba trafiko. Kiam per buso ni 

atingas preskaŭ sub la tombo de Imamo la 
ŝoforo krias: salutu Imam Reza, tiam la tuta 
buso laŭte elparolas vortojn de saluto kaj tion 
oni ripetas trifoje. En buso la viroj sidas en la 
antaŭa kaj la virinoj en la malantaŭa parto. 
Intere, meze de buso estas fera stango kiu 
dividas ilin. Do, kiam mi iris kun Said, li kuris 
al unua pordo kaj donis mian bileton, eniris 
buson kaj mi kuris al lasta pordo. Poste mi 

Irana vojaĝraporto / ش سفر به ايران
 گزار

En  la oficejo de Irana Esperanto-Centro ,Tehrano  

Maŭzoleo de Ferdoŭsi 
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devis bone atenti kie li elbusiĝos, ke mi ne 
restu en buso. Maŝhad havas 3.5 milionojn da 
loĝantoj. La distanco de hotelo ĝis lernejo 
estis ĉ. 1 horo. Do ni devis uzi taksion. En ĝi 
s idas eĉ po 6-7 personoj (du apud ŝoforo),sed 
se vi pagas pli povas esti eĉ sola. Vespere post 
instruhoroj ĉiam kelkaj kursaninoj akompanis 
min ĝis hotelo. Tie tuj kuiris al ni teon kaj ni 
sidis en hotelo kaj babiladis en Esperanto, 
vekant e scivolemon de aliaj hotelgastoj.Ili 
ankaŭ ŝatis restadi kun mi en mia ĉambro kaj 
manĝeti ion kune. Pri la bazaro mi ne deziras 
multon skribi, kiu rigardis filmojn pri oriento 
nepre vidis scenojn el bazaro. Tio devus esti 
aparta rakonto! Se ni parolis esperante dum 
aĉetado ni pagis pli multe ĉar ili vidis ke ni 
estas eksterlandanoj. Do, kiam mi deziris ion 
aĉeti mi iris rigardis kaj poste ili iris, sen mi 
kaj aĉetis la jam elektitajn objektojn pagante 
la “lokan” prezon.  

Laŭ la konsento kun Vahid Partovinia 
(kiu ricevis  p ermeson gvidi kurson en 
Fakultato) mi iris al Universitato de Maŝhad 
al Matematika Fakultato kie li gvidas E-an 
kurson. Li nur havis kelkajn studhorojn kun 
virinoj, ĉar en kurso estas nur 1 viro. Mi 
montris kiel funkcias la Cseh metodo kaj faris 
du studhorojn. Poste ili regalis min per kukoj 
kiuj estis alportitaj. Vahid gitarludis kaj kantis 
l a  E . H i m n o n  sed laŭ  iomet e irana 
popolmelodio kiun li mem "komponis" kaj 
estis plaĉa. Vere ĉarmaj iraninoj. Poste mi 
eksciis ke en la fakultato estas 75% da virinoj. 
Eble pro tio ke ili deziras montri ke ili 
s a m v aloras  kun viroj! Es t is  agrabla 
renkontiĝo kaj mi esperas ke Vahid havos 
bonan sukceson kun ili. Multaj aferoj vekis en 
mi scivolemon legi la Koranon kaj mi scias ke 
ĝi estas tradukita al E-o, mi deziras certiĝis 
kelkaj aferoj kiujn mi nur aŭdis sed ne mem 
kontrolis. Ekz. la viroj rajtas havi 4 edzinojn, 
sed kiun ajn mi ekkonis havis nur unu!  

Post tiu renkontiĝo mi estis invitata por 
tagmanĝi de studentino Saide Zirak. La unuan 
fojon mi manĝis iran-maniere sur tapiŝo kiun 
oni kovras per nilona tuko kaj sur ĝi servas la 
diversajn kaj bongustajn manĝaĵojn ĉiam 
nepre havante rizon kun safrano! Kaj joghurto 
kun ajlo kaj mento.  

Pos t e mi vidis ke tio estas kutimo 
preskaŭ ĉie. En grandegaj ĉambroj estas nur 
tapiŝo, eventuale TV en angulo. Nenia meblo. 
Ĉirkaŭ la muroj estas longaj kusenoj, kiujn 
oni bezonas apud la muro sidante en “turka 
s ido” babilant e, manĝante. Eĉ mi vidis 
edziĝfeston kiam ĉiuj sidas sur la tapiŝo kaj 
es t as  t iel regalit aj.  M i ekskursis kun 
kursaninoj al Muzeo kaj monumento de  

Nader Ŝaho kiu estis tre fama ĉar tiam Irano, 
Afganio kaj Pakistano estis unu lando - La 
Granda Persio. En la lasta tago de mia restado 
ni faris ekskurson kun 10 kursaninoj al Tus, 
loko kie estas la Maŭzoleo de Ferdoŭsi, 
klasika persa verkisto, fama pro nacia epopeo 
Ŝahname el XIII-a jarcento. Tie ni vizitis 
ankaŭ la muzeon kaj lian monumenton. La 
tomboŝtonon oni tuŝas por havi kontentan 
vivon kaj inspiron al poezio.  
 La lastan vesperon kaj nokton mi pasigis 
en la domo de Diana Karimi kun ŝia patrino, 
fratino Rona kaj la aninoj de AFESPO Hadise 
Akbari, Hamide Salehi. Fateme Saĝĝadi. Ĉi 
lasta estas poetino, kies poemlibro aperis pri 
suferoj de afganinoj, bedaŭrinde ĝis nun ne 
tradukita al E-o. Estis memorinda etoso, 
diversaj specialaĵoj por vespermanĝo kaj 
agrabla ega gastamo. Ni interparolis pri ilia 
vivo, kaj pri malebleco reiri al Afganio.Tie 
estas ĉio detruita kaj ne ekzistas loĝejoj kaj 
kiuj ekzistas estas multekostaj sed laborlokoj 
entute ne haveblas, do, ili ne scias kial reiri ĝis 
kiam io ne ŝanĝiĝos tie? 

 
 Fino de la 1-a parto 
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En Fihe Ma Fih, ie Rumi i.a. diras: 
“La parolo elvenas laŭmezure. Miaj paroloj 
estas kiel akvo, kiun la mirabo* kondukas al 
direkto (mirabo estis persono kies laboro 
konsistis el disdivido de akvo inter la 
uzantojn: akvisto, akvodistribuisto). Kiel la 
akvo povus ekscii ke kien la mirabo 
kondukas ĝin, ĉu al kukumejo, brasikejo aŭ 
al florejo? 
Se multa akvo elfluiĝas, tio montras ke 
malsataj teroj estas multaj, sed se malmulta 
akvo elvenas, evidentiĝas ke la teroj 
malmultas; aŭ temas (nur) pri ĝardeneto, aŭ 
malgranda kvarmuraĵo (dometo). 
Se mi diru mallonge: mi estas ŝuisto. Mi 
havas multe da ledoj, sed mi (sole) 
laŭmezure de ĉies piedoj eltondas la ledon 
kaj kudras ĝin.” 
 
Jen traduko de iu parto de Fihe Ma Fih: 
 

Ora Kaldrono kaj Rapo 
 
Iu diris: “Mi forgesis ion.” Moŭlana (Rumi) 
diris: 
“En tiu ĉi mondo, se vi ĉion forgesu, ne 
gravus; nur unu aferon oni ne devas forgesi: 
Vi venis en la mondon por iu laboro, kion se 
vi ne plenumu, vi faris nenion. Homo povas 
fari ion, kion nek la ĉielo nek la tero nek la 
montoj kapablas fari,  sed vi diras: ‘Mi povas 
fari multajn (diversajn) laborojn’, tiu ĉi via 
diro, estas kiel tio ke, vi uzu multekostan 
glavon reĝecan, kiel viand-tranĉilon, kaj vi 
diru: ‘Mi ne lasis la glavon senlabora’; aŭ  vi 
kuiru rapon en ora kaldrono; aŭ  gem-
ornamitan tranĉilon vi enigu en la muron por 
pendigi rompitan kukurbon. Ho nesciulo! tiun 
ĉi funkcion ankaŭ ligna najlo povas plenumi. 
Ne vendu vin tiel malkare, ĉar vi estas tre 
multkosta. 
Vi pretekstas ke: ‘Mi pasigas la tempon 

plenumante utilajn 
aferojn. Mi lernas  
sciencon, mi studas 
f i l o z o f i o n , 
religiaĵon, logikon, 
ast rologion kaj 
medicinon’, sed ĉio 
ĉi estas por vi, vi 
ne estas por ili. Se 
vi bone pripensu, 
vi komprenos ke vi 
estas la ĉefaĵo, kaj 
ĉio ĉ i es t as  
flankaĵoj. Vi ne 
scias  ke kiaj 

mirigaĵoj kaj kiaj senfinaj mondoj ondas en vi.  
Vere, tiu ĉi korpo de vi, estas via ĉevalo, kiu 
manĝas el la mondo-fojnujo. La manĝaĵo de la 
ĉevalo, ne estas via manĝaĵo. 
Tagon, Maĝnuno ekintencis iri al la loĝujo de 
Lejlio (Lejlio kaj Maĝnuno estas la  plej famaj 
geamantoj en la persa literaturo). Senpacience 
kaj kun koro amoplena li (Maĝnuno) sursidis 
iun kamelon kaj ekvojis. Survoje, de tempo al 
tempo, li tiel enreviĝis pri Lejlio, ke li (tute) 
forgesis la kamelon. Ankaŭ la kamelo havis 
idon angule de la vilaĝo (de Maĝnuno). Ĉ iam, 
kiam ĝi trovis Maĝnunon sinforgesinta, reiris 
al la vilaĝo, kaj atingigis sin al la ido. Kiam 
ajn Maĝnuno rekonsciiĝis, ekkomprenis ke li 
jam reiris farsangojn* (ĉiu farsango estas ĉ. 6 
km). Tri monatojn li restis survoje. Do, li 
komprenis ke tiu kamelo ne estas samvoja kun 
li. Li ĝin forlasis kaj piede ekvojiris al Lejlia 
loĝloko.” 

 
Tradukis: (f-ino) Lumina Ebrahimpur 

 
FONTO: 
MOŬLANA (RUMI), Ĝalal-ed-Din Mohammad. Fihe Ma 
Fih (En ĝi estas kio ĝin enestas), kompilis Mohammad 
Kazem Mazinani, Bildoj far Nilufar Mohammadi, Tehrano: 
Naŝre Pejdajeŝ, 2002 (4a eld.), 120 p., p. 15-19. 
 

Fihe Ma Fih 
En ĝi estas, kio ĝin enestas 

Post forpaso de Moŭlana, aŭ Rumi (1207-1273) oni kolektis liajn intimajn parolojn al liaj prok-
simuloj kaj eldonis ilin kun la titolo Fihe Ma Fih (En ĝi estas, kio ĝin enestas). Eble la titolo im-
plicas pri simpleco kaj facileco de la enhavo, kiu ne bezonus tian interpretadon, kian postulas 
aliaj verkoj de Rumi. Kvankam en tiu ĉi libro li tre simple kaj intime parolas al siaj kunuloj, 
tamen ĝi ankoraŭ ĝuas profundecon atendatan de li. Multaj proponas la legadon de Fihe Ma Fih, 
kiel enkondukan paŝon al liaj pli komplikaj verkoj kiel la Masnaio kaj Ŝams- gazalaro. 
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“…bonŝance venis  

”IRANA  ESPERANTISTO”,  
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 مقدمه
نظر برسد  آميز به شايد اين واقعيت در نگاه اول عجيب و اغراق

ي  هاي جهان براي رفع احتياجات روزمره كه بسياري از انسان
 :خود مجبورند تا چهار يا پنج زبان را بياموزند

زبان مادري يا محلي و قومي، كه زباني است كه انسان از  •
 .گيرد را فرا مي بدو تولد و اغلب از طريق پدر و مادر خود آن

زبان ملي، كه فراگيري آن حداكثر از زمان مدرسه رفتن          •
گردد و بدون يادگرفتن آن زندگي در كشور              آغاز مي 

 .است -اگر نه ناممكن  –مربوطه بسيار سخت و دشوار 
تر دين و  خاطر درك هرچه دقيق زبان مذهبي، كه شخص به •

 .مذهب خود و انجام فرايض آن، بايد آن را فرا بگيرد
اي، كه فراگيري آن براي افراد غيربومي ساكن  زبان منطقه •

يا /در محلي كه زبان مادري آن با زبان مادري شخص و    
 .گشا خواهد بود زبان ملي كشور مربوطه متفاوت است راه

اي باشد براي ارتباط برقرار  المللي، كه بايد وسيله زبان بين  •
 .ساختن با تمامي كشورهاي ديگر جهان

هاي مادري و  ي زبانيِ متفاوت، زبان از بين اين پنج مجموعه
 .اند المللي مورد كم توجهي واقع شده بين

 زبان مادري
يعني نخستين زباني كه شخص توسط آن  –اهميت زبان مادري 

كسي پوشيده نيست  بر هيچ -شود  با جهان اطراف خود آشنا مي
ي روزافزوني در حال رشد  گونه گزاري نسبت به آن به و ارزش

روز جهاني  عنوان    عنوان مثال، تخصيص يك روز به   به.  است
 توسط يونسكو و سازمان ملل متحد، خود گواهي زبان مادري

المللي   خوشبختانه تاثير اين گام بين . قوي بر اين واقعيت است 
هاي مادري دنيا، در كشور  ي زبان مثبت در جهت بسط و توسعه

ما نيز مشهود بوده است و جنبش پيشبرد زبان مادري در               
عنوان مثال،    به.  ي چند زباني ما جريان پيدا كرده است   جامعه

يعني روزي )   فوريه21(سال گذشته در تاريخ سوم اسفند ماه 
گذاري شده     نامروز جهاني زبان مادريكه از سوي يونسكو  

است، براي اولين بار در ايران و در شهر تبريز مراسمي به اين 
 . مناسبت برگزار شد كه در خور توجه است

البته اهميت دادن و توسعه بخشيدن به زبان مادري      

در عمل، مهيا ساختن هرچه بيشتر امكانات گوناگون براي             
آموزش كالسيك و كاربرد بيشتر آن به صورت كتبي و شفاهي 

بستر .  هاي عمومي است     در برخوردهاي اجتماعي و رسانه     
قانوني اين مهم نيز در قوانين اساسي اكثر كشورهاي جهان         
گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسي 

 :كشور ما
اسناد . زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است” 

و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط 
هاي محلي و قومي در مطبوعات و  استفاده از زبانباشد ولي 

هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار  رسانه
 “.زبان فارسي آزاد است

ي تمامي افراد جامعه و دولت در            بنابر اين وظيفه   
يا   –هاي مادري     ي ارتقا بخشيدن هر چه بيشتر به زبان       باره
اين است “ هاي محلي و قومي زبان”كه در اصل فوق آمده،  چنان

 .كه راه را براي ارتقاي آموزش و كاربرد آن باز كنند
هاي   هيچ كس مخالف يادگيري آزاد و اختياريِِ زبان  

چون فرانسوي، اسپانيايي، آلماني يا انگليسي          ملل ديگر، هم   
چه كه نبايد فراموش كرد، اصلِ يادگيريِ زبان          نيست، اما آن 

 .مادري و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملي بيگانه است
توان اضافه نمود، اين  ي بسيار با اهميتي را كه مي نكته 

 سال از تصويبِ 25است كه در كشور ما پس از گذشت بيش از 
قانونِ اساسي متاسفانه اين اصل قانون اساسي كه مربوط به 

ي فراموشي سپرده شده و هرگز  هاي مادري است، به بوته زبان
دانيم آموزش زبان  كه همه مي در حالي. اجرا در نيامده است به

گونه كه تنوع زيستي  همان. مادري حق اساسي هر انساني است
در موردِ محيط زيست باعث جذابيت و مانا شدن بيشتر آن          

هاي مادري يا محلي و قومي نيز، تنوع  گردد، در مورد زبان مي
زباني سبب مطلوبيتِ بيشتر فضا و قوام هرچه بيشتر اقوام           

از اين نظر نيز، كشور . گردد مختلف موجود در هر كشوري مي
ايران كشوري است چندزبانه كه در آن عالوه بر : ما غني است

 زبان  5وجود تعداد فراواني از زبان هاي گوناگون، حداقل             
. وراني در حد چندين ميليون است   موجود در آن داراي گويش 

هاي فارسي، تركي، كردي، عربي و بلوچي  عنوان مثال، زبان به

55 

  از زبان مادري             از زبان مادري
   تا    تا
  المللي      المللي    زبان بين          زبان بين

اسپرانتو فقط با برتري دادن بـه    .   اسپرانتو قصد جايگزيني يا تضعيف هيچ زبانِ ملي يا مادري را ندارد  
المللي و تحميل آن به تمـامـي     به عنوانِ زبان بين– مانند روسي، فرانسوي يا انگليسي –يك زبان ملي   

 .داند هاي ديگر جهان، مخالف است و آن را تبعيضي آشكار مي يا حتي بخشي از ملت
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ي   اي از اين سرزمين پهناور قلمروي ويژه       هر كدام در گوشه 
كه در بند بعدي به آن          –يادگيري زبان ملي     .  خود را دارند  

ي هر كسي است، و فراگيري زبان مادري  وظيفه -پردازيم  مي
 .حق ايشان

 
 زبان ملي

 زبان ملي هر كشوري حكم زبان مشترك در بين تمامي               
شهروندان آن كشور را دارد و در واقع وجه مشترك ارتباطي، 

آيد و يكي از عناصر اصلي  حساب مي فرهنگي و ادبي ايشان به
طور كه در اصل      همان. ي هويت ملي است در ايجاد و توسعه 

اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب ” الذكر آمده است،  فوق
خاطر همين      به.  “درسي بايد با اين زبان و خط باشد                

ي  هاي عملي است كه عموما در مورد بسط و توسعه ضرورت

اي وجود ندارد، زيرا  گونه نگراني هاي ملي ظاهرا جاي هيچ زبان
ي هرچه    ها در پي آموزش و استفاده        ها و هم ملت     هم دولت 

بيشتر از آن هستند و همچنين اگر در كشوري تنها يك زبان در 
. مدارس آن تدريس شود، آن زبان همانا زبان ملي ايشان است

كه متاسفانه    –هاي ملي     منتها نگراني موجود در مورد زبان    
تحت تاثير قرار گرفتن  -نگراني كوچك و كم اهميتي نيز نيست 

. هاي ملي ديگر است      ي زبان يا زبان      توسط نفوذ و سلطه  آن
هاي گذشته و تا قرن اخير عموما از  گونه تاثيرات در زمان  اين

شده و در  گر ملل ديگر انجام مي طريق قدرت نظامي و اشغال
هايي كه  اي دولت رسانه/ ي قدرت تبليغاتي واسطه زمان حاضر به

ي فرهنگي بر ديگر كشورهاي جهان         تمايل به بسط و سلطه     
ترين راه براي اين  در حال حاضر آسان. گردد دارند، اعمال مي

هاي  ريزي ها و برنامه گذاري منظور، كه متاسفانه تماميِ سرمايه
پذيرد، آموزش زبان  آن نيز توسط خود اين كشورها انجام مي
المللي  عنوان زبان بين ملي يك كشور قدرتمند از نظر سياسي، به

ي  اين كار عالوه بر هدر دادن سرمايه. در كشور مربوطه است
بها و عموما جوان       ملي و اوقات بسيار زيادي از نيروي گران 

تواند  راحتي مي كشور، پلي است كه از طريق آن فرهنگ بيگانه به
در اين مورد با تفصيل بيشتري در بخش       . وارد مملكت گردد 

ي قابل توجه در اين  المللي  پرداخته خواهد شد، اما نكته زبان بين
باره در مورد كشور ما اين است كه اخيرا در خبرها آمده بود 
كه از سال تحصيلي جديد طرح آزمايشي آموزش زبان انگليسي 

 ؟!نيز به اجرا در خواهد آمد“ هاي كشور دبستان”در برخي از 
 

 زبان مذهبي
هاي مذهبي كه عموما زبان كتب مقدس هستند،   فراگيريِ زبان 

براي آشنايي بيشتر شخص با دين و مذهب خود و انجام برخي 
ها نيز معموال  گونه زبان آموزش اين. از فرايض ديني الزم است

شود و  يا نهادهاي مذهبي هر ديني انجام مي/توسط مدارس و 
 .گردد ي آن مي هاي اعتقادي مردم باعث حفظ و اشاعه انگيزه

 
 اي زبان منطقه
هاي مادري يا محلي و قومي  اي در واقع يكي از زبان زبان منطقه

دليل   است كه متعلق به شخصِ مورد نظر نيست، و او تنها به      
خاطر ارتباطات    اي ديگر، و به  سكونت دايم يا موقت در منطقه 

تر با مردم بومي و فرهنگ ايشان،           تر و راحت   بيشتر، نزديك 
ها در بسياري  گونه زبان فراگيري اين. تواند آن را فرا بگيرد مي

كه بنا برفرض بايد  -از موارد حياتي نيست، چرا كه، زبان ملي 
تواند تا  مي –در تمامي مناطق كشور آموزش داده شده باشد 

 .كار رود اين منظور به حدودي به
 

 المللي زبان بين
المللي بايد زباني غير ملي و فراملي باشد كه توسط آن  زبان بين

المللي با تماميِ كشورهاي ديگر جهان ميسر و        ارتباطات بين 
بنابر اين انتخاب چنين زباني از حساسيت بسيار . ممكن باشد

زيادي برخوردار است و در واقع نيز تعيين همين زبان در               
دفعات   سراسر تاريخ با جنگ و ستيز روبرو بوده است، و به     

عنوان مثال، زماني زبان  به. دچار تغيير و ديگرگوني شده است
خواست اين نقش را بازي كند و زماني زبان يوناني؛  التين مي

. زبان انگليسي) عصر حاضر(زماني زبان فرانسوي و زماني 
ها به معني واقعيِ كلمه، موفق  يك از اين زبان منتها هيچ گاه هيچ

 :اند، زيرا المللي نشده به انجام نقش زبان بين
ي نظامي و  ها ازطريق سلطه از آنجا كه عموم اين زبان .1

اي به    كشورگشايي تحميل شده بودند، مردم نه تنها عالقه           
ها نداشتند بلكه در اين مورد احساس حقارت و تنفر  فراگيري آن

 .كردند نيز مي
يافتن كشوري  دليل سلطه ها پس از مدتي، به هريك از اين زبان 

) چند(بنابر اين، هر     .  داد  جديد، جاي خود را به زبان بعدي مي  
). ند(نسل در واقع مجبور به فراگيري زباني متفاوت بود               

هاي پيشين ما مجبور بودند          دانيم، نسل   طور كه مي     همان
 پيش از ما       هاي بسيار متفاوتي را فرا بگيرند، و نسل            زبان

آموخت و ما امروز بايد انگليسي را ياد       فرانسوي را بايد مي 
همين منوال پيش برود، معلوم  بگيريم، و اگر اوضاع بخواهد به

 نيست كودكان ما فردا چه زباني را خواهند آموخت؟
هايي خودرو يا  هاي ملي، زبان جا كه عموم زبان از آن .2

كه   –المللي    عنوان زبان بين    ها به   طبيعي هستند، فراگيري آن  

بسيار دشوار و      –پذيرد    معموال در سنين باالتر انجام مي       
. كند بر است و حاصل چنداني نيز نصيب فراگيرنده نمي  زمان

ها،  ي اصليِ اين زبان چگونگيِ چهار عنصر اصلي تشكيل دهنده
آميز سخت و دشوار        اي مشقت   گونه  ها را به     يادگيريِ آن 

 :سازد مي
به سبب آوايي يا فونِتيك نبودن الفبا، امر : خواندن يا تلفظ: الف

 .ها بسيار مشكل است خواندن و تلفظ صحيح در اين زبان

زبان ملي كـشورهاي  ) اجباري يا حتي اختياري(آموزشِ  
و يا هر زبـان ملـيِ        (ديگر مانند فرانسوي و انگليسي  

براي كودكان ايراني يا ملل ديگـر امـر    ) ي ديگر  بيگانه
بسيار عجيب و غير منطقي است چرا كه از طرفـي در       

ها نفر از كودكـانِ امكـان آمـوزش و          كه ميليون   حالي
فراگيريِ كالسيكِ زبان مادري خود را ندارند و در واقع   

سوادانِ زبانِ مادري خـويش هـستند،        ها بي اغلبِ آن 
به فراگيريِ زبان ملتي ديگر، عالوه بـر زبـانِ    “ مجبور” 

و از طرف ديگـر ايـن        . رسمي كشور خود نيز، هستند 
آموزشِ اجباري پيامدهاي وخيـمِ از خـود بيگـانگي و          

هويـتي فرهنگـي را از اوان كودكـي در وجــود                بـي 
 .آورد وجود مي ي اين كشورها به شهروندان آينده

Ĉ
ef

ar
tik

ol
o 

ه /
مقال

سر
 

الـمـلـلـي      عنوان زبان بين استفاده از يك زبان ملي، به      
چرا كه اين . گاه مطلوب و موفق نبوده و نخواهد بود  هيچ

هاي ديـگـر و        امر، تحميلي تحقيرآميز نسبت به زبان   
 .وران آن است گويش



 1383  بهار هفتم     شماره 

4 

 

  N-ro: 7   Printempo 2004          

53 

ها به دليل غيرآوايي   ديكته نيز در اين زبان: نوشتن يا امال:  ب 
 .بودن الفبا بسيار دشوار است

به دليل وجود انبوهي از قواعد         :  گرامر يا دستور زبان     :  پ
ها نيز داراي استثناهاي فراوان هستند،  دستوري كه اكثريت آن

ها نيز بسيار سخت و         گونه زبان   فراگيري دستور زبان اين    
 .بار است مشقت

چنان زياد  ها آن كلمات اين زبان: ها ي لغت واژگان يا مجموعه: ت
است كه فراگيري حتي بخش كوچكي از آن نيز مستلزم وقت و 

عالوه چند معني بودن بسياري از  به. انرژي بسيار فراواني است
ها و عدم وجود مرزي روشن بين اين معاني، فراگيري و   واژه

ها را به امري غيرقابل انجام تبديل           تسلط يافتن بر اين زبان     
 .كند مي

 
 المللي عنوان زبان بين عوارض منفي آموزشِ زباني ملي به

با صرف سرمايه و وقت و انرژي بيش از        –حتي اگر بتوان  
المللي در  عنوان زبان بين زبان مليِ كشور خاصي را به –اندازه 

اي   كشورهاي گوناگون جهان آموزش داد، در واقع دروازه           
ها  آل براي ورود فرهنگ كشور بيگانه به درون اين سرزمين ايده

مسلما آموزش هر زبانِ ملي به شهروندان            .  ايم  باز كرده 
كشورهاي ديگر، ترويج فرهنگي است كه آبشخور آن زبان           

گيري و اصوال دليل وجودي هر كلمه، اصطالح يا      شكل.  است

ي بيان جمالت در هر زباني، از چگونگي فرهنگ و    حتي نحوه 
بنابر . گيرد روش زندگي صاحبان اصلي آن زبان سرچشمه مي
ي كشورها،  اين، آموزش زبان ملي يك كشور بخصوص، به بقيه

ي تحميل مستقيم يا غيرمستقيم فرهنگ صاحبان آن زبان  منزله به
 .  به كشورهاي ديگر است

اخيرا در خبرها آمده : گونه كه در باال اشاره شد همان 
بود كه از سال تحصيلي جديد طرح آزمايشي آموزش زبان          

نيز به اجرا در خواهد “ هاي كشور دبستان”انگليسي در برخي از 
كه وزارت آموزش و پرورش در كنار آموزش زبانِ  ؟ از اين!آمد

رسميِ فارسي، در صدد آموزش زباني ديگر براي نونهاالن         
كه اين زبان،   كشور است جاي قدرداني و سپاس است اما اين 

اي چون آمريكا و انگلستان باشد،   زبانِ ملي كشورهاي بيگانه 
طرف و فراملي  المللي بايد بي جاي تاسف است چرا كه زبان بين

 .باشد
زبـان ملـي    )  اجباري يـا حـتي اختيـاري        (آموزشِ    

و يا هر زبان مليِ (كشورهاي ديگر مانند فرانسوي و انگليسي 
براي كودكان ايراني يا ملل ديگر امر بسيار عجيب ) ي ديگر بيگانه

ها نفر از  كه ميليون و غير منطقي است چرا كه از طرفي در حالي
كودكانِ امكان آموزش و فراگيريِ كالسيكِ زبان مادري خود را 

سوادانِ زبانِ مـادري خويـش     ها بي ندارند و در واقع اغلبِ آن  
به فراگيريِ زبان ملتي ديگر، عالوه بر زبـانِ   “ مجبور”هستند،  

و از طرف ديگر اين آمـوزشِ  . رسمي كشور خود نيز، هستند 
هويتي فرهنگي را  اجباري پيامدهاي وخيمِ از خود بيگانگي و بي

ي ايـن كـشورها        از اوان كودكي در وجود شهروندان آينـده     
 .آورد وجود مي به

 طرف و فراملي الملليِ بي زبان بين: آل پاسخ ايده
كه در  -خاطر اجتناب از تمامي مسائل و مشكالت ذكر شده  به

آيد  وجود مي المللي به عنوان زبان بين پي انتخاب يك زبان ملي به
گذرد  هاي نوآوران و نوابغ بشري مي مدت مديدي از كوشش –

از نظر سياسي، فرهنگي، (طرف  كه دست به آفريدن زباني بي
دليل طراحيِ    هاي ابداعي، به    اين زبان . اند زده) مذهبي و نژادي 

هاي جالب توجه ديگري نيز        مندشان از ويژگي    علمي و هدف  
 :برخوردار هستند

به سبب آوايي يا فونِتيك بودن الفبا، امر   : خواندن يا تلفظ:  الف

 .ها بسيار آسان است خواندن و تلفظ صحيح در اين زبان
ها به دليل آوايي بودن  ديكته نيز در اين زبان: نوشتن يا امال: ب

 .الفبا بسيار ساده است
به دليل وجود قواعد دستوريِ اندك : گرامر يا دستور زبان:  پ

ها نيز داراي استثنايي نيست، فراگيري دستور  كدام از آن كه هيچ
 .ها نيز بسيار آسان و سريع است گونه زبان زبان اين

ها با استفاده از       اين زبان :  ها  ي لغت   واژگان يا مجموعه   :  ت
و ويژگيِ  )  ها  ها، پسوندها و پايانه       پيشوند(سيستم آوندي    

 –گردد  ي هر كلمه مي كه سبب حفظ شكل ريشه –پيوندي بودن 
گذارند كه با يادگيريِ تعداد  اين امكان را در اختيار فراگيرنده مي

ها،   ايستاها، پيشوند   ها، تك   ريشه(ها    بخش  محدودي از واژه   
هاي  شماري كلمه و تركيب ، بتواند تعداد بي)ها پسوندها و پايانه

ها  خاطر سپردنِ معنيِ آن گوناگون بسازد كه ضرورتي براي به
ها برابر است با      نيز وجود ندارد، چرا كه معني هركدام از آن 

نه چيزي بيشتر و نه  –ي آن  دهنده مجموع معانيِ اجزاي تشكيل
ها و وجود مرزي  عالوه روشن بودن معناي واژه به. چيزي كمتر

كامال مشخص در بين معانيِ واژگان مختلف، فراگيري و تسلط 
طور غيرقابل باوري آسان، سريع و  ها را به يافتن بر اين زبان 

 .كند هزينه مي كم
 ترين زبان ابداعي زبان اسپرانتو، موفق

خوبي   قرنيِ خود، به    زبان اسپرانتو در طول تاريخ بيش از يك  
هاي گوناگون علمي و ادبي موفق  ي آزمايش است از بوته توانسته

ي جهان، در دنيا  ترين زبان فراساخته عنوان غني بيرون بيايد و به
 .مطرح باشد

هاي  المللي زبان اسپرانتو كه از جمله هدف جنبش بين 
اساسي آن دفاع از هويت زباني، چند زبانگي و دموكراسي در 

ي زبان است، در كنار جنبش دفاع از زبان مادري، خود  عرصه
تر از هميشه براي گشودن باب مباحث مربوط به    را با انگيزه 
چه در سطح كشورها و چه  -هاي فرهنگي و زباني  هويت اقليت

كند و بر همين اساس است كه  احساس مي -تر  در سطوح كوچك
خود، يك  )  هاي  يا زبان (هركس به زبان  ”شعار  

را مطرح   “  المللي براي همه     طرف بين   زبان بي 
 .نمايد مي

 

هاي   هيچ كس مخالف يادگيري آزاد و اختياريِِ زبان         
چون فرانسوي، اسپانيايي، آلماني يا         ملل ديگر، هم   

چه كه نبايد فراموش كرد،        انگليسي نيست، اما آن    
اصلِ يادگيريِ زبان مادري و تقدم آن بر آموزشِ          

چنين زباني كه بخواهد   هم.هر زبان ملي بيگانه است
المللي   به طور اجباري در مدارس به عنوان زبان بين          

طرف، مانند    تدريس شود، بايد زباني غير ملي و بي         
 .اسپرانتو، باشد

Ĉ
efartikolo / سرمقاله

 

كه وزارت آموزش و پرورش در كنـار آمـوزش           از اين 
زبانِ رسميِ فارسي، در صدد آموزش زباني ديگر براي 
نونهاالن كشور است جاي قدرداني و سپاس است اما  

 است جاي   كه اين زبان، زبانِ ملي كشوري بيگانه   اين
 . تاسف است
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ترين زبان دنيا  آساني انتشار  ي زير بخشي از كتابِ آماده نوشته
اين كتاب كه به . ترجمه و تاليف مهندس احمدرضا ممدوحي است 

ـاد ايـران      معرفي و آموزش زبان اسپرانتو مي   پردازد، درمورد پيشنه
 :نويسد ي ملل، چنين مي ي زبان اسپرانتو در جامعه درباره

 مقدمه
طور رسمي پيشنهاد استفاده     ايران نخستين كشور جهان است كه به 

در سال  . المللي مطرح ساخته است     از زبان اسپرانتو را در روابط بين 
  1 ي ملل جامعهي   هيئت نمايندگيِ ايران در نخستين اجالسيه1921

المللي در روابط بين  عنوان زبان بين پيشنهاد كرد كه زبان اسپرانتو به
برداري  ي ملل، مورد بهره هاي جهاني، مانندِ جامعه كشورها و سازمان

 بود  2سازمان ملل متحد ي ملل كه شكل نخستين  جامعه. قرار گيرد 
 كشور دنيا    49 توسط    1920پس از جنگ جهانيِ اول در سال           

گيري از  المللي و پيش هاي بين كاري منظور ارتقاء بخشيدن به هم  به
هر چند  . ي صلح و امنيت در جهان بوجود آمد    بروز جنگ و توسعه 

ي آمريكا يكي از         رئيس جمهور وقت اياالت متحده        3ويلسون
وقت  ي ملل بود ولي مجلس سناي آمريكا هيچ معماران اصليِ جامعه

، در   المللي موافقت نكرد    با پيوستن اين كشور به اين سازمان بين         
ي ملل، به اين       كشور ديگر نيز پس از تأسيس جامعه13حالي كه  
، اين نهاد در سال  پس از جنگ جهاني دوم. المللي پيوستند نهاد بين

 . منحل گرديد و جاي خود را به سازمان ملل متحد داد1946
 اهميت پيشنهاد ايران
ي ملل، در تاريخ زبان اسپرانتو از اهميت  اين پيشنهاد ايران در جامعه

جا كه مورخينِ زبان اسپرانتو، تاريخ  است، تا آن بسيار زيادي برخوردار  
ي متمايزِ قبل و پس از پيشنهاد ايران            اين زبان را به دو دوره      

همچنين، بسياري از نويسندگان دنيا در        .  4اند  بندي نموده   تقسيم
ها و ديگر تأليفات خود به اهميت اين پيشنهاد ايران اشاره               كتاب
، كه كتابي )Sylvan Zaft(عنوان نمونه سيلوان زفت  به. اند  كرده

زبان انگليسي    به ،ي جهاني زبانِ دهكده: اسپرانتوتحت عنوانِ  
گذشته : اسپرانتواست، در فصلِ دوم اين كتاب، تحتِ نامِ  تأليف كرده

 :نويسد  چنين ميو حال
كه هيأت نمايندگيِ ايران در      ي بيست، هنگامي در دهه" 

گيري از اسپرانتو را در روابط      ي ملل پيشنهاد بهره  جامعه
المللي مطرح ساخت، به نظر فرصت بسيار خوبي            بين

هايي   در بحث . براي اين زبان در حال پديدار گشتن بود   
. آمد، حمالتِ شديدي به اسپرانتو شد   كه بالفاصله پيش 

اى با هياهوي زياد به        طرز ويژه   ي فرانسه، به    نماينده
نظر او زبان      به. اعتراض عليه اين پيشنهاد پرداخت      

  5".المللي بود فرانسوي زبان بين

، از نويسندگان برجسته     )Claude Piron(پروفسور كلود پيرون     
هاي مشهور خود كه       راني  در دنياي اسپرانتو نيز در يكي از سخن        

ي همين    است درباره   ي فارسيِ آن نيز در ايران منتشر شده    ترجمه
 :گويد پيشنهاد ايران چنين مي

ي ملل پيشنهاد     ايران در جامعه  . آيد   مي 1920ي    دهه"
كار گرفته  المللي به كند كه زبان اسپرانتو در روابط بين مي

هاي بزرگ      قدرت. شوند   زده مي     همه شگفت . شود
بايد اين پيشنهاد را مدفون        ”: كنند   گيري مي   جبهه

. “ساخت، زيرا براي برتريِ فرهنگيِ ما خطرناك است         
ها براي    ها ثروتمند و بانفوذند، نمايندگان آن        اين دولت 

 –آورترين صورت نيز       به شرم  –پايمال ساختن حقيقت    
  6".دهند گونه ترديد و دودلي به خود راه نمي هيچ

 
ي   جايزهمناسبت اهداي     رانيِ تاريخي به گفتي است كه اين سخن 

داراي روابط رسمي با     (سازمان جهاني اسپرانتو   از طرف    زامنهوف
به دبيركل وقت يونسكو، آقاي احمد       ) يونسكو وسازمان ملل متحد 

 در مقر اصلي يونسكو در        1986 دسامبر سال     16مختار امبو، در     
 .پاريس ايراد شده است

 دكتر ادمون پريوا 
، يكي از   7ي اين پيشنهاد، دكتر ادمون پريوا        موتور اصلي در ارائه   

  

52 

  ،ايران
 ي ملل ي اسپرانتو به جامعه نخستين پيشنهادكننده

ي ملل، در تـاريـخ زبـان           پيشنهاد ايران در جامعه   
اسـت، تـا      اسپرانتو از اهميت بسيار زيادي برخوردار    

جا كه مورخينِ زبان اسپرانتو، تاريخ اين زبان را به     آن
ي متمايزِ قبل و پس از پيـشـنـهـاد ايـران             دو دوره 
 اند  بندي نموده تقسيم
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وي كه از اهالي     .  بوده است    پيشتازان نهضت اسپرانتو در جهان      
 سالگي اسپرانتو را آموخت و       14زبان سوئيس بود، در سن    فرانسوي
 در  ي جهانيِ اسپرانتو   كنگره سال داشت در نخستين 16كه   هنگامي

در همين  .  مِر فرانسه شركت كرد     - سور- در شهر بولُنْي1905سال  
المللي و تاريخيِ اسپرانتو بود كه وي استعداد درخشان       همايش بين 

اسپرانتو خطيب و سخنران ماهر در زبان   عنوان يك  خود را به 
 وي بسان سفيري مشتاق و 1911 تا 1907هاي  بين سال. نشان داد 

ي  هاي اياالت متحده توانا براي زبان اسپرانتو، طي سفرهايي به كشور
ي اين زبان در  آمريكا، انگلستان، فرانسه و روسيه، به پيشبرد و توسعه

 در ژنو را الملليِ اسپرانتو ي بين مؤسسه 1912در سال . دنيا ياري نمود
 و  سازمان جهانيِ اسپرانتو  عنوان پرزيدنت   بنيان نهاد و چندين بار به 

 انجمن اسپرانتوي سوئيس
پريوا كه از    . انتخاب شد 

 1943 تا      1920سال   
ي      سردبيريِ مجله    

عهده داشت   را به اسپرانتو
و مقاالت با ارزشي را چه    

ي نقطه      از نظر ارائه    
ي خود  بينانه نظرات روشن 

و چه از نظر سبك          
اش، ارائه    نگارش برجسته 

، در واقع در طول        نمود  
 1928 تا   1921هاي   سال

ي زبان      نهضت توسعه  
اسپرانتو را سازماندهيِ      
مجدد كرد و رهبري اين   

المللي را بر      حركت بين 
ي او چنين       در باره   تاريخ اسپرانتو جلديِ    كتاب سه .عهده داشت 

 :نويسد مي
ي مللِ سابق در      ي اسپرنتو به جامعه     پريوا مبتكر ارائه  "

ي دولت    عنوان نماينده   جا، به   ، وي در آن   بود1921سال  
رغم   علي. ايران، با بالغت از زبان اسپرانتو دفاع كرد          

هاي نمايندگيِ فرانسه و برزيل،          هاي هيأت   مخالفت
مهر تأييد بر گزارش    ) ي ملل (ي عموميِ جامعه     اجالسيه

ي ملل،    هاي خودِ جامعه    مهمِ تهيه شده توسط اُرگان     
 8“الملليِ كمكي   عنوان زبان بين   اسپرانتو به” تحت عنوان  

ترين سند در مورد نهضت اسپرانتو،            زد؛ با اهميت   
ي   گزارشي كه به ده زبان ترجمه شد، و تنها سند جامعه  

  9".ملل كه در بيشترين مقياس منتشر گرديد
 1917در سال    . خواه بود   پريوا انساني آزاده و آزادي       

المللي براي استقالل لهستان برپا ساخت و نيز مدافع        اى بين  كميته
 1931اش به هندوستان در سال  مهاتما گاندي بود و او را در بازگشت

 .همراهي كرد
، اسپرانتودانِ سوئديِ مجارتبار، كه  10دكتر فرنس سيالجي  

 كتاب به زبان اسپرانتو      30خود از مؤلفينِ برجسته است و بيش از       
است، در مورد پريوا      زبان گوناگون كتاب آموزشي نگاشته9دارد و به 

 :گويد مي

پريوا از ابتداي جوانيِ خود در دنياي اسپرانتو زندگي           "
هاي او براي اسپرانتو قابل       كرد، شخضيت او از كوشش    

انفكاك نيست، و اين احساس و اعتقاد ـ اعتقادِ منطقيِ            
جمالت او در   . زند  شخصي فرهيخته ـ در آثار او موج مي    

ست، و در      هايش سرشار از سرزندگي      تماميِ نوشته 
هاي زندگيِ حقيقي     توان تماميِ طيف    خوبي مي   آثارش به 

ي نخستِ    تأليفات او از همان دوره      . را مشاهده نمود   
نهضت اسپرانتو بر روي نسل جوان ـ كه نسل دوم در             

شود ـ تأثير گذار بود و          نهضت اسپرانتو محسوب مي    
ايشان را از تمايالت ادبيِ خشك و كهن رهايي                 

  11".بخشيد
پايان  اش را در ژنو به پريوا با موفقيت تمام تحصيالت اوليه 

رساند و سپس دكتراي خود را از دانشگاه سوربون در پاريس اخذ               
نمود و بنابر رسم خانوادگي، تدريس زبان و ادبيات انگليسي را در              

از ابتكارات او در دنياي اسپرانتو، برپائيِ      .  آغاز كرد12دانشگاه نوشاتِل 
، و  "اسپرانتو در مدارس   "ي    فني در باره   -هاي علمي   همايش

دانشگاه " در شهر ونيز و ابداع   1923 در سال "اسپرانتو در تجارت" 
زمان با     است كه تا به امروز نيز هم          "تابستاني به زبان اسپرانتو    

ساله در كشورهاي مختلف برگزار        ، همه المللي اسپرانتو همايش بين 
هاي گوناگون به زبان اسپرانتو        شود كه در آن متخصصين رشته     مي

 نيز وي   1922در سال   . نمايند هاي علميِ خود را ارائه مي  سخنراني
 در شهر ژنو    "اسپرانتو و راديو"براي نخستين بار همايشي در مورد  

در .  ايستگاه راديوئيِ ژنو را تأسيس كرد   1925ترتيب داد و در سال  
 سخنرانيِ او، كه حاوي خاطرات جالب وي در       55چند سخنراني از  

 …مورد زبان اسپرانتو و بزرگاني چون مهاتما گاندي، رومن روالن و 
شده است و هرهفته از   نگاشته1954 و 1952هاي  است، كه بين سال

 پخش گرديده است، 1962 و 1961هاي  راديو بِرن سوئيس در سال 
 وي 13صورت كتاب نيز منتشر شد ، پس از فوتش به1962و در سال 

 : گويد كه پردازد و از جمله مي ملل مي ي جامعه به خاطرات خود درباره
ي ملل، سمت مترجم       كه در جامعه     ي اين   واسطه  به"

 را داشتم، از دوستيِ       15 و نانسِن   14شفاهيِ لُرد سِسيل   
ها، در    مند شده و چيزهاي فراواني از آن           ايشان بهره 

در مورد پروفسور   .  شان، فرا گرفتم    ارتباطات خصوصي 
شناسي از آكسفورد نيز،        استاد يونان   16گيلبرت مورِي 

 را  17وي سمت نمايندگيِ ژنرال سماتْس       .  چنين بود 
در .  ي آفريقاى جنوبي بر عهده داشت        عنوان نماينده   به

ها شخصي خارجي     واقع در آن دوران، بسياري از كشور      
ي ملل انتخاب      ى خود در جامعه      عنوان نماينده   را به 
معيار انتخاب ايشان، نه مليتِ افراد، بلكه          .  كردند  مي
چه   شان بود، به اين معني كه چنان          ها و اعتقادات    ايده

سو بود، وي  ي كشور مربوطه هم ها افكار فردي با خواست
 .شد ي آن كشور، انتخاب مي عنوان نماينده به

ام با   خودِ من نيز، كه بيش از دو سال از دوستي  
، )ي ملل (ي ايران در جامعه        ، سرنماينده 18پرنس ارفع 

از آن  عنوان مشاور افتخاري و پس ميگذشت، به زودي به

 دكتر ادمون پريوا  51
جامعه  ي ملل عضو هيات نمايندگي ايران در 
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پرنس .  ي ايران انتخاب شدم      عنوان معاون نماينده    به
.  بود) ي ملل (ترين افراد در جامعه  ارفع يكي از متشخص 

وي، ديپلُماتي سالدار، خردمند و بسيار شجاع بود،             
كرد اصلِ مهم عدالت،  كه احساس مي خصوص هنگامي به

من از وي حكمت و       .  مورد تهديد قرار گرفته است      

تجربيات مفيدي آموختم و از صميم قلب به او عشق              
خاطر   هايي بود كه به       او از آن انسان     .  ورزيدم  مي

اند و   شان، به مدارج عالي رسيده هاي شخصي  شايستگي
پاس خدمات فراواني كه انجام داده          همين علت، به    به

 .بود، عنوان پرنس را دريافت كرده بود
زمان ايران، توانائيِ پرداخت حقوق به      دولتِ آن  
هاي زيادي را نداشت و من موافقت كردم كه              نماينده

صورت رايگان با پرنس ارفع كار كنم، با اين شرط كه     به
عضو رسميِ هيئت نمايندگي گردم و در صورت مطرح            

، )ي ملل (در جامعه    ) اسپرانتو(مان    شدن زبانِ جهاني   
وي موضوع را با     .  را داشته باشم     ي دفاع از آن      اجازه

اش توضيح داد و به اين ترتيب با            تلگراف براي دولت  

پرنس . درخواست من موافقت شد و انتخاب گرديدم         
ما بود و     ) اسپرانتوي(ارفع، خود از حاميان نهضت          

عنوان   راجع به استفاده از اسپرانتو به      ( نخستين پيشنهاد 
را، همراه با لرد سِسيل و نمايندگان چند     ) المللي زبان بين 

 .كشور ديگر، امضا كرده بود
ي    ، نماينده  ) ملل   ي(پرنس ارفع در جامعه      

تر بود، همانند     تر يا كوچك نظرات كشورهاي ضعيف  نقطه
ها قصد داشتند تا       كه ابرقدرت   زماني.  نانسن از نروژ   

را، كه بسيار حياتي ) ملل ي(ي جامعه  اساسنامه10ي   ماده
هاي عضو در      و ضامن استقالل و تماميت ارضيِ دولت        

برابر حمالت خارجي بود، حذف كنند، ارفع تنها كسي بود 
طور علني اعالم كندـ   كه جرأت كرد رأي منفيِ خود را، به

ي بيست كشور كوچك،       كه وزراي امور خارجه      در حالي 
دليل تهديدهاي كشورهاي بزرگ، مجبور بودند از دادن  به

ياد دارم كه وزراي        خوبي به   به.  رأي خودداري كنند   
آمدند تا از     سوي جايگاه ما مي     كشورهاي بزرگ مدام به   

پرنس ارفع بخواهند كه از دادن رأي خودداري نمايد،           
شان در مورد    ابتدا با چاپلوسي و تملق، بعد با پيشنهادات 

و ) ي ملل جامعه(انتخاب كردن پرنس به عنوان پرزيدنت 
 با  …يا دادنِ افتخاراتي ديگر به وي، و در انتها                

ولي، پرنس ارفع با پايداريِ تمام،           .  تهديدهايشان
كه نام ايران، بر طبق حروف الفبا،     مقاومت نمود و هنگامي 

تر   ي بسيار واضح او، با انرژيِ هرچه تمام    خوانده شد، نه 
افكن گشت، و در اين موقع بود كه صداي                 طنين
.  رسيد  گوش حاضرين     آميزِ عموم به    هاي تحسين   پچ  پچ

سپس نمايندگان آن بيست كشور كوچك، براي فشردن 
خاطر شهامتي كه از خود        دست پرنس و تشكر از او به       

داده بود، به سوي ما روانه شدند، چراكه رأي او              نشان
 ".نامه شده بود باعث نجات دادن اساس

دهد، در پي اين اقدامِ        طور كه پريوا توضيح مي       همان 
ي   پرنس ارفع، دوستانش حتي پيشنهاد كردند كه او را براي جايزه       

 19. صلح نوبل نامزد كنند
تاريخ زبان  دكتر پريوا در جلد دوم كتاب معروف خود            

 نيز، يك فصل كامل را به موضوع مطرح شدن زبان اسپرانتو اسپرانتو
تفصيل روند وقايعي را كه     است و به ي ملل اختصاص داده در جامعه 

، تشريح    داده  المللي در رابطه با زبان اسپرانتو رخ          در اين نهاد بين   
، نامزد دريافت    )William Auld( كه ويليام اُلد        20است  كرده
 نيز، به بخشي از آن 2000 و 1999هاي  ي ادبي نوبل در سال جايزه

، اشاره  ي اسپرانتو   پديدهدر فصلِ پنجم كتاب خود، تحت نامِ           
“ آسانترين زبان دنيا ”ي كامل اين اثر در كتاب  ترجمه. (كند  مي

 )آمده است
 

 ي اسپرانتو هاي يونسكو درباره قطعنامه
هايي كه توسط اسپرانتودانان كشورهاي گوناگون،         در نهايت، فعاليت 

، معمار نهضت مدرن اسپرانتو در        21خصوص پروفسور ايوو الپنا      به

50 

 الدوله نماينده ايران در جامعه اتفاق ملل ميرزا رضا ارفع

 10ي      ها قصد داشتند تـا مـاده       كه ابرقدرت  زماني
را، كه بسيار حـيـاتـي و      )   ملل ي( ي جامعه   اساسنامه

هاي عضـو در       ضامن استقالل و تماميت ارضيِ دولت   
برابر حمالت خارجي بود، حذف كنند، ارفع تنها كسـي   

طور عـلـنـي       بود كه جرأت كرد رأي منفيِ خود را، به 
 اعالم كند
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ي يونسكو  جهان، در اين راستا انجام شد، منجر به تصويب دو قطعنامه
آوردهاي   در ارتباط با زبان اسپرانتو گرديد كه در آن، با توجه به دست   

عمليِ زبان اسپرانتو در ايجاد ارتباطات فرهنگي بين كشورهاي               
گوناگون، به كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و يونسكو، توصيه             

است كه  آموزش زبان اسپرانتو را در مدارس و مؤسسات آموزشِ    شده
ي   در كشورهايي كه در جهت انجام اين توصيه     . عاليِ خود بگنجانند 

ي زبان    شد، رشد و توسعه      يونسكو دست به اقدامات مناسب زده       
اسپرانتو شتاب بيشتري پيدا كرد و در واقع بسياري از اسپرانتودانانِ           
كنونيِ جهان، شناختن و فراگيريِ زبان اسپرانتو را در مدارس كشور           

ها با    ن  هايي كه بذر آ   باشند، قطعنامه ها مي خود، مديون اين قطعنامه 
ي جالب توجه اين      نكته.  افشانده شد  1921پيشنهاد ايران در سال      

گاه اقدام مناسبي جهت آموزش   است كه در كشور خود ما ايران، هيچ 
كه   اميد اين به. است ها انجام نشده زبان اسپرانتو در مدارس و دانشگاه 

وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالي هر چه               
زودتر به اين مهم پرداخته و با وارد ساختن آموزش زبان اسپرانتو در    

ساالنِ اين مرز    ها، كودكان و بزرگ ي درسيِ مدارس و دانشگاه  برنامه
مند   طرف بهره   المللي و بي و بوم را از مزاياي فراگيريِ اين زبان بين 

 .سازند
 

 ها و زبان اسپرانتو گفتگوي تمدن
 نيز  ها  گفتگوي تمدن ي جالبِ توجهِ ديگر اين است كه طرح             نكته

پيشنهادي از سوي كشور ايران بوده است كه مورد استقبال جهانيان       
هاي   دانند، تمدن   طور كه همگان مي     هم قرار گرفته است، اما همان 

هاي گوناگون هستند و در بسياري از موارد  گوناگونِ جهان داراي زبان
ها زبان مختلف وجود دارد،  ها يا صد حتي در درون تمدني واحد، گاه ده

ها  ها بدون وجودِ زباني مشترك در بينِ تمدن بنابر اين، گفتگوي تمدن
ميسر نخواهد شد، چراكه انجام هر گفتگويي مسلماً به زباني مشترك  

ها به زباني مشترك و  در بين طرفين آن احتياج دارد و گفتگوي تمدن
هاي   گيري از زبان يكي از طرف        طرف محتاج است چرا كه بهره    بي

  هاي ديگر، به معنيِ تحقير       ها توسط تمدن يا تمدن       گفتگوي تمدن 
چه اين گفتگو بخواهد در بين  حال چنان. است) ها(ِ آن  زبان و فرهنگ

ها برقرار گردد، زبان      آحاد مردم هر تمدني با آحاد مردم ديگر تمدن        
اى آسان،    گونه  بايست به   الذكر همچنين مي   طرف فوق مشترك و بي 

ي مردمان در سراسر اين        ارزان و سريع قابل فراگيري توسط توده       
چنان در بيان معاني و مفاهيم         ي خاكي باشد و در عين حال، آن    كره

ترين مباحث را براي       گوناگون، قوي و قادر باشد كه بتواند متفاوت         
هاي صوري و      ها بازگو نمايد تا اين بيگانگي          انسان "ترين  بيگانه"

بختانه زبان    خوش. ظاهري به يگانگيِ معنوي و باطني بيانجامد          
هايي از اين دست، با موفقيت كامل در آمده  ي آزمايش اسپرانتو از بوته

است و در طول تاريخِ بيش از يك قرنِ خود، در ايجاد تفاهم و                   
دوستي در بين مردم جهان، سزاواريِ خود را به تأييد مجامع مؤثق           

 .المللي مانند يونسكو نيز رسانده است بين

 هاي ايران آموزش اسپرانتو در مدارس و دانشگاه
است،  ي ما اثبات كرده  ي ساليان متمادي به همه طور كه تجربه همان

 مثل زبان فرانسوي در سابق و –هاي ملي ديگر كشورها  آموزش زبان
ي مطلوبي در بر نداشته است،   نتيجه–زبان انگليسي در دوران حاضر 

چه زبان ساده، منطقي، بدون استثناء و قدرتمندِ          در صورتي كه چنان 
اسپرانتو به محصلين و دانشجويانِ ما تدريس شود ظرف مدت يك يا 

وجه  هيچ  كنند كه به  دو سال چنان تسلطي خوبي به اين زبان پيدا مي
اى كه پس از ساليانِ         با دانش ايشان در زبان انگليسي      قابل مقايسه 

ترِ اسپرانتو قادر     آورند، نيست و با فراگيري طوالني        دست مي  سال به 
بديل ادبيات غنيِ      ي آثار بي     خواهند شد تا از طرفي به ترجمه         

ي   كشورمان همت گمارند و تماميِ كشورهاي جهان را از اين چشمه  

مند سازند و از طرف ديگر از منابع گوناگون   جوشان مهر و اميد، بهره 
ي حدودِ تمدنِ كلِ جهان        اين زبان كه وسعتِ فرهنگيِ آن به اندازه 

هاي   ها و تمدن  است بهره جويند، آثاري كه متعلق به تماميِ فرهنگ 
، چه غني و چه فقير؛ چراكه "كوچك" و چه "بزرگ"گيتي است، چه 

براي همگيِ ايشان نيز فراگيريِ اسپرانتو آسان، سريع و ارزان بوده و   
ها پس از يادگرفتن آن، آثار ادبيِ فرهنگ خويش را به     بسياري از آن 

اكنون آثار ادبيِ بسياري از  هم. اند زبان اسپرانتو ترجمه و منتشر ساخته
است تا  هاي گوناگون جهان، از كشورهاي اسكانديناوي گرفته  فرهنگ

ي ايشان به زبان       كشورهاي آفريقايي، توسط اسپرانتودانان برجسته     
از جمله در فصلِ ششم كتاب        . است  اسپرانتو ترجمه و منتشر شده     

 تا حدودي به غناي ادبيات اسپرانتو پرداخته           ي اسپرانتو   پديده
است و بخش كوچكي از منابع فراوان و گوناگون آن معرفي                 شده
 .است شده

 
 ي اسپرانتو ي ايران در مورد توسعه نقش آينده

تر از همه، شايسته است كشوري كه بيش از     و در انتها، و شايد مهم 
رسميت شناختن و     اى در ترويج، به     هشتاد سال پيش نقش برجسته     

كارگيريِ زبان اسپرانتو در سطح جهان داشته است و نام خود را در      به
 انساني نيز به نيكي در تاريخ بشريت به ثبت    -ى فرهنگي اين زمينه 

اكنون نيز در جهت اين امر مهم علمي، فرهنگي،          رسانده است، هم 
 كه در صورت موفقيتِ كامل، بر روي …انساني، اجتماعي، عرفاني و 

تماميِ معادالت، مناسبات و روابط جهاني تأثيري عميق و سازنده             
-هاي فرهنگي   خواهد داشت و باعث از بين بردن بسياري از تبعيض  

زباني خواهد شد، گام برداشته و چه در مطرح ساختن آن در مجامع         
بيشتر آن در     منظورِ پيشبرد هرچه    ريزي به  المللي و چه در برنامه  بين

 حد اكثر كوشش خود را به انجام – و منطقه و جهان –سراسر كشور 
 كشوري كه آغازگرِ اين حركت سترگِ فرهنگي    همان : …برساند تا  

 ! را نيز خود رقم بزند در جهان بوده است، پايان و پيروزيِ آن
براي به انجام رساندن اين مهم، همكاري تمامي افراد             

 .گر خواهد بود هاي غيردولتي و دولتي ياري جامعه، سازمان
 

ها، دو پيشنهادي هستند كه از   الملي و طرح گفتگوي تمدن  استفاده از زبان اسپرانتو در روابط بين
اين دو پيشنهاد، در . المللي جهان مطرح شده است طرف كشور ايران در واالترين نهادهاي بين

 .ديگراند واقع، مكمل و الزم و ملزوم يك
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 :ها پا نويس
 

1-Ligo de Naciog/League of Nations 
2-Unuiĝinta Naciaro/United Nations 
3-Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) 4- عنوان مثال، در سايتِ به :http://www.uea.org/informado/ED38-

eo.htmlهاي   كه در آن اكثرِ اسناد تاريخيِ جهان در رابطه با زبان اسپرانتو و سازمان
مطالب . وضوح قابل مالحظه است است، اين موضوع به المللي گردآوري و ارائه شده بين

اسناد ي     در مجموعه  E-38) 2003(ي    اين سايت به صورت كتاب نيز تحت شماره 
 . است  منتشر شدهسازمان جهانيِ اسپرانتو توسط اسپرانتو

5-ZAFT, Sylvan. Esperanto: A Language for the Global 
Village,  

ي جميله اورنگ،  ، ترجمهاسپرانتو در يكصدمين سال پيشرفت. پيرون، كلود -6
براي متن اصليِ . 64-5.، ص1366 دي 20، 19ي  ي آدينه، شماره ي مجله گزارش ويژه

، اسپرانتوي   مجله973ي  زبان اسپرانتو انجام شده است به شماره اين سخنراني، كه به
سازمان جهاني اسپرانتو    داراي روابط رسمي با سازمان ملل منحد و          ( اُرگان رسميِ 

 سال است كه در 96اين مجله .  مراجعه نماييد1987ي سال  ، به تاريخ ژانويه)يونسكو
فوق در سال هشتادم انتشار اين مجله كه مصادف با  حال انتشار مي  باشد و سخنرانيِ 

 .است چاپ رسيده است، به يكصدمين سال ابداع زبان اسپرانتو بوده
7-Edmond Privat (1889-1962) 
8-L’Esperanto comme langue internationale axiliare 
9-Courtinat, L. Historio de Esperanto (1887-1960),  Bel-
lerive-sur-Allier: 1964-66, 1332 p., p.1273-4. 
10-Ference Szilágyi (1859-1967) 
11-Ibid., p.1274. 
12-Neuchatel 
13-Privat, Edmond. Aventuroj de Pioniro, La Laguna: J. 
Régulo, 1962, 143 p., p. 85-6. 14-Lord Edgar Algernon Robert Cecil  )1958-1864 ( سياستمدار

 عضو پارلمان 1923 تا سال 1906ي آكسفورد است و از سال  كرده انگليسي كه تحصيل
ي  وي همچنين نماينده.  ي ملل شركت داشت ي پيمان جامعه انگلستان بود و در تهيه

ي ملل نيز،     ي جامعه   ي خلع سالح در ژنو بود و پرزيدنت اتحاديه كشورش در كميته 
 .ي صلح نوبل شد  موفق به دريافت جايزه1937وي در سال .  گرديد

15-Fridtjof Nansen  )1930-1861 ( وي كه اهل نروژ است از كاشفان مشهور
ي ملل گرديد و    ي كشورش در جامعه  نماينده1918باشد و در سال  قطب شمال مي 

با (ي بسياري براي زندانيان جنگ جهانيِ اول، گرسنگان روسيه                 كارهاي خيريه 
 موفق 1922در سال .  و پناهندگان روسي، ارمني و يوناني نمود) همكاريِ صليب سرخ

ي خلع  ي نروژ در كميته  نماينده1927ي صلح نوبل گشت و در سال  دريافت جايزه به
 .ي ملل بود سالح در جامعه

16- Prof. Gilbert Murray )1957-1866 ( تا 1908عالم انگليسي كه از سال 
ي  ي تهيه وي در كميته.  شناسي در آكسفورد بود  استاد زبان يوناني و يونان1936سال 

 عضو هيئت نمايندگيِ 1923 تا سال 1921ي ملل شركت داشت و از سال  پيمان جامعه
.  ي انگلستان در اين جامعه بود  نماينده1924ي ملل و در سال  آفريقاي جنوبي در جامعه

 تا  1923شود و از سال       ي ملل محسوب مي ي جامعه وي جزو پديدآورندگان اتحاديه 
ي يونان  وي داراي كتب متعددي در باره.  را نيز برعهده داشت  رياست آن1938سال 

 . المللي است باستان و سياست خارجي و تفاهم بين
17- Jan Christiaan Smuts  )1950-1870 (مرد آفريقاي جنوبي  سرباز و دولت

ي افريقاي جنوبي   نخست وزير اتحاديه1939 و در سال 1924 تا سال 1919كه از سال 
 . وزير دادگستري بود1939 تا 1933و از سال 

 .).ش.ه1227-1315/م1848-1936(پرنس ارفع الدوله ميرزا رضاخان  -18
19-Privat, Edmond. Aventuroj de Pioniro, La Laguna: J. 
Régulo, 1962, 143 p., p. 87. 
20-Privat, Edmond. Historio de Lingvo Esperanto; 1887-
1927. 1a parto 1911, 2a parto 1927, Hago: IEI, 1982 
(represo), 74p.+199p., Ĉe la Ligo de Nacioj, p.136-151. 
21-Ivo Lapenna (1909-1987) 
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 هاي اسپرانتو ها و انجمن آشنايي با سازمان 
 المللي ترجمه با استفاده از زبان اسپرانتو شبكه بين

Internacia Tradukreto pere de Esperanto (ITRE)  
        كيهان صيادپور    

Internacia Tradukreto 
pere de Esperanto  

 يكـي    ITREيا بـه اختـصار          
هاي اسپرانتو اسـت كـه         ازسازمان

ي تجـاري از زبـان      باهدف استفاده 
ايـن  .  اسپرانتو شكل گرفتـه اسـت    

سازمان متشكل از تعـدادي مترجـم    
اي اسپرانتودان  اي وغيرحرفه  حرفه

عنوان يك پل، ترجمه از زبان مـادري خـود    است كه با استفاده از اين زبان به  
 مـترجم در    61در حال حاضر. سازند هاي ديگر را ميسر مي به هركدام از زبان 

تـوان   بدين ترتيب مـي . گيرد  زبان را در بر مي29اين شبكه عضويت دارند كه  
 زبان به زباني ديگـر    29با استفاده از اين شبكه يك متن را از هر يك از اين   

هـاي     هاي معمولي و روزمره ومتـن  البته اين امكان درمورد متن. ترجمه نمود 
هاي علمي و تخصصي مـسلما محدوديـت         تجاري وجود دارد و در مورد متن 

 .وجود دارد
 ها زبان

هـا     اين زبـان .   زبان مترجم در اين شبكه وجود دارد29در حال حاضر براي   
آلبانيايي، انگليسي، بلغاري، چك، چيـني، دانمـاركي، فنالنـدي،      : عبارتند از 

فرانسوي، اسكاتلندي، آلماني، اسپانيايي، مجاري، ايتاليايي، ژاپني، گرجـي،      
كاتالوني، ليتوانيايي، هلندي، فارسي، لهستاني، پرتغالي، رومانيـايي، روسـي،        

 .صرب، اسلواكي، سواحلي، اوكرايني، ازبكي و اسپرانتو
 طرز استفاده از شبكه

بايستي متن مورد نظر كه قرار است از زبان الف به زبـان ب ترجمـه شـود         
ابتدا براي يكي از مترجمين الف زبان ارسال شود و قرارداد ترجمـه بـسته         

مترجم الف زبان خود مترجم ب زبان را پيدا خواهد نمـود و پـس از        .  شود
 زبـان  بمترجم . گذارد ي اسپرانتو را در اختيار وي مي برگردان متن، ترجمه 

نيز پس از ترجمه متن از اسپرانتو به زبان ب آن را در اختيار مشتري قـرار      
 .دهد مي

 ها طرز محاسبه هزينه
مـزد يـك     ساعت حداقل دست1/5كلمه اسپرانتو معادل 100براي ترجمه هر   

متعلـق بـه     %  60از اين مبلـغ    .  شود كارگر در كشور الف در نظر گرفته مي  
هـا مثـل        سـايرهزينه .  متعلق به مترجم ب خواهـد بـود  % 40مترجم الف و 

مسائلي نظير .  ي نمابر، پست، اينترنت و ماليات نيز محاسبه خواهد شد   هزينه
 .باشند تخصصي بودن متن و زمان مورد نظر نيز در تعيين هزينه موثر مي

 عنوان مترجم شرايط عضويت در شبكه به
. فرد بايد به زبان مادري خود و به زبان اسپرانتو تسلط كافي داشته باشـد         

فـرد بايـد     .  تسلط به اسپرانتو بايستي درحد يك معلم زبان اسپرانتو باشـد      
حداقل يك ماشين تايپ در اختيار داشته باشد و حق اشـتراك سـاليانه را            

 .پرداخت كند
 : مسئوالن

  Daniel Durand :رياست وهماهنگ كننده
  Laurent Vignaud :دار حساب

 :مترجمين فارسي زبان عضو شبكه
 reza@esperanto.orgآقاي رضا ترابي -1
   keyhan@esperanto.orgدكتركيهان صيادپور  -2

 :آدرس اينترنتي براي دستيابي به اطالعات بيشتر
www.recim.org/itre 
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تي   رسهوزمان پيام الكترونيكي از رناتوك       طور هم    به ًتقريبا 
منشي انجمن بين   (و آتيليو اورالنا    )  رييس سازمان جهاني اسپرانتو (

كه آيا حاضر به برگزاري        بر اين مبني) المللي آموزگاران اسپرانتيست 
، (UEA)ي سازمان جهاني اسپرانتو        كالسي در چهارچوب برنامه    

 براي پناهندگان افغاني در ايران هستم،          "زبان سالم "ي    پروژه
ي ايران بلكه سرزمين پارس       در ابتدا فكري نه درباره. دريافت كردم 

 به آن زياد شنيده بودم احساسِ مرا به خود جلب كرد و                  كه راجع 
كه متأسفانه در كشور من خيلي خوب        “  پناهندگان”يِ    سپس واژه 

من آن را مثل ندايي براي كمك به اميد دادن      . شناخته شده است 
تري مسافرت به ايران و        پس بدون هيچ فكر بيش     .  كردم  احساس
 .ها به من مأموريت داده بودند را پذيرفتم چه كه آن انجام آن

پس از كمي مشكالت اطالع يافتم كه پولِ بليطِ پرواز من  
در عين حال با رضا ترابي كه اقامتِ مرا در ايران         . شود پرداخت مي 

كردم   در همين زمان تالش    .  كردم  كرد مكاتبه   دهي خواهد   سازمان
ديداري از سفارت ايران در      .  دست آورم   ي ايران به    اطالعاتي درباره 

شان در بلگراد     ها با مهرباني مرا به مركز فرهنگي         بلگراد داشتم آن 
 كتاب  4شدم و بالفاصله       جا من دوستانه پذيرفته      در آن .  فرستادند

 به رسم هديه    CDچنين يك    ي ايران به زبان صربي و هم  درباره
چيزي كم نبود و دو بانوي اسپرانتيست كاتارينا و آنا            .  كردم  دريافت

گشتند   پيگل كه دانشجوي زبان فارسي بودند و اكنون از ايران برمي  
شود به من امانت دادند و  شان را كه مقنعه ناميده مي مانتو و روسري

 !كردم من سفرم را به سرزمينِ جاويد آغاز
 نوامبر و به تقويم ايراني در        26هواپيماي من در ايران   

در . در فرودگاه رضا ترابي منتظر من بود.  به زمين نشست1382سال 
ي ايراني كه توسط همسر او فريبا تهيه        ي او با اولين عصرانه  خانه

 .شده بود از من پذيرايي شد
هاي   خب در طي اولين غذا من متوجه شدم كه خوراك        

براي ) فريبا( را او  نامه اولين دعوت. ايراني مخصوص و لذيذ هستند
شب را نزد شهين    .  من فرستاد، چون يك زن بايد از زن دعوت كند  

خواب بر روي فرش و تشك و بازهم سنت           .  كردم  سيدزاده سپري 
 ... . ايراني

 1000ي بيش از  با فاصله. كردم در روز دوم به مشهد پرواز 
جا سه دخترِ جوان افغاني و سعيد برهاني كه به  كيلومتر از تهران و آن

ها اسپرانتو ياد داده بود و در آن شهر در اين زمينه پيشگام بود و     آن
دخترانِ جوان . ي تمجيد است، در انتظار من بودند بدين خاطر شايسته

هاي كيپ پوشيده بودند، ولي در دست        هاي مشكي با روسري  لباس
نمود و آن را براي من آورده           ها گلِ رز بسيار سرخي جلوه مي         آن

 !يك غافلگيري دلپذير. بودند
غير از اتاق آشپزخانه هم داشتم . كردم در هتل خوبي اقامت 
كنند و خودشان هم غذا  ها عادت دارند خانوادگي مسافرت چون ايراني

هتل نه رستوران داشت و نه بار مشروب فروشي چون                .  بپزند
توانيد فقط چاي و آب سفارش         شما مي . نوشند مشروبات الكلي نمي 

اما در آشپزخانه سماور . دهيد و در اتاق خودتان يا سالن انتظار بنوشيد
بخاري با گاز كار     .  توانيد خودتان چاي درست كنيد        هست و مي   

كردن خانه استفاده     كند و در تمام كشور فقط از آن براي گرم              مي
 .كنند مي

اشتياق و عالقه بسيار    .  كردم  روز اول را با آموزش شروع       
ايستادند و جايِ كافي براي همه  بايست مي شاگردان مي. بود و جا كم

ً ها تسليم شدند كه بعدا       به همين دليل تعدادي از آن.  نداشت  وجود
پس از اولين ساعات دريافتم كه اين مكان به باشگاه بانوان        .  بيايند

من هم براي     .   تعلق دارد   (AFESPO)اسپرانتيست افغاني    
ي بسيار    مسئله.  دادم  ها درس مي    ها  و هم براي پيشرفته        مبتدي

ها به سر كالس بود        بزرگي كه براي من وجود داشت دير آمدن آن 
 دقيقه 30بايست تا  ها بسيار عادي است ولي من گاه مي براي ايراني 

كنيم  كاري نمي توضيح دادم كه در اروپا ما چنينً بعدا. شدم  مي معطل
 روز  3–  2ها خواهش كردم دقيق و سر وقت بيايند، پس از     و از آن 

اولين اثري كه در بدو ورودم به . ها عادت كردند كه به موقع بيايند آن
ها   فقط چهره !  كردم آن روسرهاي سياه بود       كالس در خود احساس   

سپس نگاهم به چشمان درخشان آن دختران بسيار           !  روشن بودند 
ي كلمات من گوش   جذاب و كنجكاو افتاد كه با دقت بسيار به همه 

سادگي با چشم كلمات مرا         ها به   كردم كه آن     احساس.  دادند  مي
شان   زده  ها و لبخند شرمگينانه و خجلت        بلعند و درخشش چشم     مي

. خورند  داد كه حقيقتاً براي دانستن و يادگرفتن حسرت مي  نشان مي 
هاي من  آساني از درس ها به آن. آشنايي سريع، صميمانه و متقابل بود

اولين : يكي از روزهاي هفته را درس دادم و سئوال كردم. لذت بردند
 -و روز تعطيل؟ . شنبه -: روز كاريِ هفته كدام است؟ جواب اين بود

گرفتند و من  وقتي تقويم را يا د. بله، در ايران اين جوري است. جمعه
راجع به اولينِ روز سال پرسيدم، معلوم شدكه در ايران اولين روز سال 

 ماه دارند ولي شش ماه اول    12ها  و مثل ما آن.  مارس است21نو  
تقويم .   روز است 29 روز و ماه آخر 30 روز و پنج ماه بعدي 31سال  

شناسند و تقريباً همگي زبان انگليسي را  اصطالح اروپايي را نيز مي به 
چاپ ) ميالدي و شمسي(ها هر دو سيستم  در تقويم آن. گيرند مي فرا
بايست زمان تدريس  اين باعث خوشبختي من بود چون نمي. شود مي

ي   شيوه.  دادم  ها و نوشتن طبق الفباي التين را از دست مي            به آن 
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 المللي اسپرانتو به ايران  سفر آموزگار بين

 تدريس و احساس قلبي من در ايران
  

 سيمين عمراني: ي ترجمه       صربستان -ترزا كاپيستا
 
 

آموزان اسپرانتو هستند آموزگـاري را بـه ايـران           سطح جوانان افغاني كه زباندانش  سازمان جهاني اسپرانتو تصميم گرفت براي ارتقا 1382در پاييز   
 كشور ديگر بـه تـدريس اسـپرانتو اشـتغال          52ي صربستاني كه قبل از ايران در   ساله76اين آموزگار كسي نبود مگر خانم ترزا كاپيستاي .  اعزام كند 
 .داشته بود

وي پس از مراجعت بـه كـشور خـود گزارشـي از             . خانم ترزا به مدت يك ماه در ايران بود و طي اين مدت از سه شهر مشهد، بابلسر و تهران ديدار كرد 
آنچه در اين گزارش بيش از هـر چـيز ديگـري مـشهود و محـسوس اسـت                      . سفر خود را منتشر كرد كه از جهات بسياري جالب و قابل توجه است 

 .صميميتي است كه در سطر سطر آن جاري است
 

Irana vojaĝraporto / ش سفر به ايران
 گزار



 1383  بهار هفتم     شماره 

11 

 

          N-ro: 7   Printempo 2004            

ي آخر دفترشان   از صفحه. ي ديگري است نگارش فارسي كامالً گونه 
  با حروف نويسي التين مشكلي وجود . نويسند و از راست به چپ مي 

ي مفعول      زده كرد وقتي ديدم با قاعده             مرا شگفت  .  نداشت
 و ساير كاربردهاي آن مشكلي ندارند چون       (akuzativo)مستقيم
ا ه  همبسته.  ي دستوري مشابهي را در دستور زبان خود دارند         قاعده

(korelativoj) تلفظ بسيار عالي بود فقط      .   شد   آساني فراگرفته  به

هاي نوشتاري    در تمرين . كردند تلفظ مي) او (u، )اُ (oجاي  گاهي به 
نويسند، چون     نام را با حرف بزرگ نميعها شرو كردم كه آن  مالحظه

شان را تصحيح     وقتي تكاليف منزل  .  در فارسي اين مورد را ندارند      
نويسند و نه با  شدم كه همه تقريباً با حروف چاپي مي كردم متوجه  مي

هم   دادم چگونه حروف را به        ها نشان   حروف سرهم، پس به آن      
روي تخته خيلي نقاشي كردم چون        .  بچسبانند و سرهم بنويسند    

هاي واقعي سر كالس       وسايل بازي آموزشي نداشتم و نان و ميوه         
كه  يكي ديگر از موارد جالب دشنام و ناسزاها بود و ديگر اين. بردم مي

در تلفظ فارسي به معني كي   ) معني كجا به اسپرانتو به (kieي   كلمه
عدد شش در فارسي شبيه      . است“ كه” همان ke. و چه كسي است 

 در فارسي به معني seتلفظ .  در اسپرانتو به همان معني استsesبه 
صدا با     كردم كه تقريباً هم        واژه پيدا 50ولي بيش از .  است3عدد  
بسياري از كلمات ما از زبان تركي گرفته شده       . هاي صربي بود  واژه

هايي از سرزمين من       سال در بخش   500ها حدود     است چون ترك 
گفت   اما يكي مي. گرايي زيادي را پذيرفتيم كردند و ما ترك  حكومت

داند، با  اند كسي چه مي هاي فارسي بر كلمات تركي تأثير گذاشته واژه
ها را    ها دريافتند كه من بعضي از مكالمات آن           اين حال وقتي آن   

كردم دخترانِ    پس از چند روز مالحظه     .  فهمم خوشحال بودند    مي
هايِ دولتي را  گاه ي حضور در مدارس و آموزش  ي افغاني اجازه پناهنده

ندارند بدين خاطر در حسرتِ يادگيري و دانستن از هر امكاني و               
پرستاري، كامپيوتر، زبانِ انگليسي، خطاطي،   : كنند كالسي استفاده مي 

تعدادي كارهاي دستي و غيره   
 .و نيز اسپرانتو

 ... 
پيش از ظهر وقت      

 3-2آزاد داشتم و هميشه        
آمدند تا    دخترِ جوان افغاني مي 

ي امام رضا، بازار       مرا به موزه  
قديمي يا مرقدِ امام رضا          

اين آرامگاه   .  كنند   راهنمايي
به !  بسيار عظيم و زيباست      

اي درست، مشهد مكان       گفته
زيارتي است كه از سراسر         
كشور و گاه در روزهاي           

 ميليون نفر   2اي حتي تا     ويژه
ميدان بزرگي . آيند جا مي به آن

هاي   پوشيده از مرمر و عقيق     
در مركز اين ميدان    .  رنگارنگ

جا    جايي هست كه در آن        
مردان قبل از ورود به مسجد      

اما من . شويند پاهاي خود را مي
كار را انجام بدهد  زني را كه اين
بخشِ ورودي به مسجد براي مردان و زنان از . دانم چرا نديدم و نمي

در قسمتِ ورودي زنان، مأموران زن به جهت         .  ديگر جدا است  يك
ما . گردند يافتن اشياء ممنوع مثل اسلحه، دوربين و غيره زائران را مي

هاي   آورديم و در ساك     هاي خود را در مي      بايست كفش همگي مي 
جا به    برديم و آن   گذاشتيم، و با خود به داخل مسجد مي نايلوني مي 

ي بزرگي براي نگهداري چند  داديم چون محوطه نگهباني تحويل مي
هاي  كنند شبكه وقتي مردم از در عبور مي! كفش وجود دارد(!) ميليون

داخلِ .  بوسند  چوبي حكاكي شده را نوازش نموده و دروازه را مي            
هاي   ي ديوارها پوشيده از آينه       همه.  تصور است   مسجد غيرقابل   

هايي به اشكال مختلف مثل گل و          آينه.  هاست  آينه  كوچك و ريزه  
نزديك و باالي مقبره امام رضا ضريح نقره و طالكاري شده      .  ستاره

نظر   هم درخشان به     جا راهروهايي است كه شبيه به         همه.  است  
هاي بسيار زيباي ايراني گسترده شده         رسند و روي زمين فرش   مي

هاي زيبا نديده   گونه فرش حال نمايشگاهي از همه كه تا به است، من 
هاي   بر روي قفسه . ها را در مسجد ديدم خصوصي از آن بودم، نوع به 

هاي قرآن با جلد چرمي، آب طال و تزيين يافته، به       كنار ديوارِ كتاب 
دارند و پس از    قرآن را بر مي! واقعاً زيباست. شود تعداد زياد ديده مي  

وقتي از شهرهاي ديگر    . گذارند استفاده آن را دوباره در قفسه ها مي 
. نوشند  خورند، چاي مي    آيند در مسجد غذا مي       جا مي   مردم به اين  

داد، پيرزني روي فرش خواب    اش را شير مي مادري را ديدم كه بچه 
اي كه دور هم نشسته و در كمال آرامش و بدون شتاب  بود، و خانواده

جا گذرانده و     ها تمام روز را در آن   آن. زدند خوردند و گپ مي غذا مي 
ترين قسمت، ضريحِ      مهيج .كنند  مراجعت عزيمت مي عصر به قصد 

شكل   اي است به    ي ضخيمِ طالكاري شده     امام رضاست كه شبكه   
است و همه     متر و قبر وي را در برگرفته 2قفس و به ارتفاعِ حدود  

همه از سر و كول      .  كنند تا آرزوهايشان برآورده شود آن را لمس مي 
تعدادي از . روند تا موفق شوند كه به ضريح نزديك بشوند هم باال مي

ي ضخيم ضريح     افتند و آويزان دست بر شبكه زنان در اين بين مي 
كنند،   گريه مي .  اند  گره زده 

كشند، استغاثه        جيغ مي   
كنند و    كنند، مويه مي     مي

اي كه    صحنه.  زنند  ضجه مي 
برخي .  به آن عادت نداشتم    

هم دستمال سبز ابريشمي را      
اند به ضريح     كه با خود آورده 

مالند تا به اين وسيله          مي
ابريشم ذات تقدس را به خود  

عنوانِ   گيرد و بعداً دستمال به   
كمك و مددي در لحظاتِ       

كار خواهد  بدبختي و فالكت به
جويان به من         دانش!  آمد
گفتند كه چيزي از امام         مي

به موضوع فكر   .  رضا بخواهم 
گاه ناگهان چيزي در   كردم، آن 

اي امام   :  درون من گفت    
ها را به      بزرگِ توانا، افغاني   

 !شان هدايت كن وطن
 تا  2پايين مسجد     

 خط اتوبوس زيرگذر براي      4
هنگامي كه ما با اتوبوس به آرامگاه امام . شهري قرار دارد تردد درون 

سالم و صلوات بر محمد و آل        :  رضا رسيديم راننده با فرياد گفت      
در .  كردند   بار كلماتي را با صداي بلند تكرار        3محمد، و آنگاه همه   

46 

مسايل بسياري حسِ كنجكاوي مرا بيدار كرد تا قرآن 
  به اسپرانتو ترجمه شده   آن  دانم كه     را بخوانم و مي  

  است

كنند و    ها عادت دارند خانوادگي مسافرت           ايراني
  .خودشان هم غذا بپزند

در دانشگاه فردوسي  مشهد با آقاي وحيد پرتوي نيا و تعدادي از دانشجويان ايراني و 
 زبان آموزان افغاني
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. نشينند  اتوبوس مردها در قسمت جلو و زنان در قسمت عقب مي             
. كند  مي ها را جدا اي آهني آن ميان اين دو قسمت وسط اتوبوس ميله

وقتي من با سعيد خواستم سوار اتوبوس شوم او به سمت در جلو دويد 
بعداً بايد . طرف آخرين در دويدم و بليط مرا نيز داد و سوار شد و من به

شود تا من در اتوبوس جا         پاييدم كه كجا پياده مي       با دقت او را مي 
ي هتل تا مدرسه     فاصله.  ميليون نفر جمعيت دارد5/3مشهد .  نمانم

در .  كرديم  حدود يك ساعت بود در نتيجه بايد از تاكسي استفاده مي 
 نفر نزديك راننده هستند و اگر پول          2.  نشينند   نفر مي  7 تا   6آن  
عصر بعد از پايانِ درس . تنهايي بنشينيد توانيد به تري بدهيد مي بيش

. كردند  جويان خانم مرا تا هتل همراهي مي    هميشه چند تا از دانش 
نشستيم و به     كردند و ما در هتل مي        جا فوراً چاي درست مي       آن

زديم و كنجكاوي ساير ميهمانان هتل را  ديگر گپ مي اسپرانتو با يك
ديگر به اسپرانتو     ما در حين خريد كردن با يك   . كرديم تحريك مي 

كرديم زيرا تصور      تري پرداخت مي    زديم بايد پول بيش      حرف مي 
خواستم چيزي بخرم     شد كه خارجي هستيم بنابراين هرگاه مي        مي

رفتند  ها بدون من مي كردم و پس از من آن رفتم نگاه مي ابتدا من مي
 .خريدند مي“ قيمت محلي”و چيزهايي را كه انتخاب كرده بودم به 

كه مجوز برگزاري كالس    (  طي توافقي با وحيد پرتويان     
ي  من به دانشگاه مشهد دانشكده) اسپرانتو را در دانشگاه گرفته بود 

او فقط چند   .  جا كالس اسپرانتو داشت، رفتم       رياضي كه او در آن     
ها نشان دادم كه روش         ساعت كالس درس داشت و من به آن          

 ساعت كالس   2 چگونه است و    (Cseh metodo)“ چ”تدريس  
همراه آورده بودند     ها از من با شيريني كه به    سپس آن. طول كشيد 

جويان  از دانش% 75بعداً متوجه شدم كه در دانشكده . پذيرايي كردند
دهند با  دارند نشان كه ميل خاطر آن دهند شايد به ها تشكيل مي را خانم

ي دلپذيري بود و اميدوارم كه وحيد با          معارفه! مردان برابر هستند 
مسايل بسياري حسِ كنجكاوي مرا بيدار كرد . شاگردانش موفق شود

من .  است  دانم كه به اسپرانتو ترجمه شده        تا قرآن را بخوانم و مي     
ام  ام ولي كنترل نكرده  خواهم راجع به بعضي چيزها كه فقط شنيده مي

 زن داشته باشند،  4توانند  كه مردها مي براي مثال اين. مطمئن شوم 
 (!).شناختم فقط يكي داشتند هايي را كه من مي ولي آن

جويان، سعيده    پس از آن آشنايي، توسط يكي از دانش          
براي اولين بار به سبك ايراني روي         .  زيرك به ناهار دعوت شدم     

كنند و روي آن      فرش كه روي آن دستمال بزرگ نايلوني پهن مي       
شود و برنجي كه روي آن         مزه و گوناگوني سرو مي    غذاهاي خوش 

 .و ماست و سير و نعنا! زعفران دارد قطعاً هميشه هست
هاي بسيار    در اتاق . بينيد كه اين يك عرف است بعداً مي  

كنار ديوارها  .  بزرگ فقط فرش هست و احتماالً تلويزيوني در گوشه      
نشينند و  ها مي سبكِ ترك قرار دارد كه به) پشتي(هاي درازي  كوسن

حتي من در يك مراسم عروسي ديدم همه . خورند زنند و مي گپ مي
با .  شود  طوري از ميهمانان پذيرايي مي  نشينند، و اين روي فرش مي 

يِ يادبود  ديدار از موزه و پيكره. جويانم به گردشِ علمي رفتيم دانش
ي آفاق است چون آن زمان ايران، افغانستان، و             نادر شاه كه شهره   

در آخرين روزِ   .  "اقليم بزرگ پارس  "پاكستان يك كشور بوده با نام      
ي   جويان به توس رفتيم مكاني كه مقبره          تا از دانش   10اقامتم با   

ي  خاطرِ منظومه ي كالسيك پارسي ـ و مشهور به فردوسي ـ نويسنده
جا از موزه و بناي يادبود او بازديد            آن.   است 13نامه در قرن       شاه

بازديدكنندگان سنگ قبر او را براي داشتن حس يك زندگي . كرديم
 .كنند خوش و الهامي شاعرانه لمس مي

ي ديانا كريمي با مادر  آخرين بعد از ظهر و شب را در خانه 
 حديثه اكبري، حميده AFESPOو خواهرش رونا و اعضاي كلوپ 

اي است كه     آخرين نفر شاعره  .  صالحي و فاطمه ساجدي گذراندم     
هاست و متأسفانه تاكنون به        هاي افغاني   ي رنج   كتابِ شعرش درباره  

هاي   ياد ماندني بود، خوراك     فضايي به .  اسپرانتو ترجمه نشده است   
نوازي بسيار دلپذير و مطبوعي  مخصوص متنوعي براي شام و ميهمان

ها گفتگو كرديم، و نبودنِ     ي زندگي آن درباره. تدارك ديده شده بود 
جا همه چيز تخريب  در آن. شرايطِ مناسب براي بازگشت به افغانستان

هايي كه هست بسيار       گاهي وجود ندارد و آن       شده است و اقامت    
دانند  ها نمي اند و جايي براي اشتغال وجود ندارد و خب اين قيمت گران

 .جا بروند كه هنوز چيزي تغيير نكرده است چرا بايد به آن تا وقتي
.ادامه دارد  

ند كه چيزي از امام رضا       گفت  جويان به من  مي   دانش
گاه ناگهان چيزي     به موضوع فكر كردم، آن.  بخواهم

ها را    اي امام بزرگِ توانا، افغاني    :  در درون من گفت   
 !شان هدايت كن به وطن

 
 ي سبز مازندران زبان سبز در خطه

 
اي را در اثباتِ      ي تازه  در سال گذشته زبان اسپرانتو گستره  
ها، ارتباط با افرادي از سراسرِ          اش براي آشنايي فرهنگ      شايستگي

كارگيري آن در ارتباطاتِ       جهان، سهولت فراگيري، و موثر بودن به        
ي معرفي  سال از اولين جلسه تنها با گذشت يك. المللي تجربه كرد بين

و پرسش و پاسخ پيرامونِ زبان اسپرانتو كه در تاريخ شانزدهم                  
ي ارشاد    كاريِ اداره    از طرف كانون نيوشاك و با هم     1382خردادماه  

ي استقبال و     اسالمي شهرستان بابلسر برگزار گرديد، اين شهر صحنه 
مندان به يادگيري اين زبان و نيز حضور مهمانانِ خارجي  حضور عالقه

 . هاي آموزش اسپرانتو بوده است و برگزاري كالس
خانم دكتر زهرا كريمي و آقاي غالمرضا آذرهوشنگ زوج        

اي در اين حركت فرهنگي         اسپرانتودانِ ساكن بابلسر نقش عمده      
ها نفر  مندان بابلسري تاكنون ده اند و با همكاري جوانان و عالقه داشته

كانونِ اسپرانتوي بابلسر در     .  اند  هاي اسپرانتو شركت كرده      در كالس 
هاي خود را منتشر       ها و اخبار فعاليت      نشاني اينترنتي زير گزارش    

 :كند مي
 http://newshuck.persianblog.com 

خانم دكتر كريمي در  آموزان و عالقه گروهي از زبان تو به همراه  مندان اسپران
 بابلسر

Irana vojaĝraporto / ش سفر به ايران
 گزار
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 عليرغم.   است شده خود هستي دومِ ي سده وارد  اسپرانتو
 بـه   تنها  " است، تاريخ از كوچكي اين مدت فقط بخش كه  آن

 ايـوو   بنا به تـعـبـيـرِ    (" پايان بي زمان از اي ناچيز ذره ي  اندازه
 گـذرِ   ي   دربـاره   اش سخنراني در فرهنگستان، عضو  روتكويچ،

 مـا   پـيـرامـونِ     جهان  در اسپرانتو از ژرفي اثرات بسيار )  زمان
 .است مانده برجاي

 اسـپـرانـتـو     گذشته، هاي دهه در كه هايي كانون از  يكي
برجستگيِ خود را در آن نشان داده است، نهضتِ آزادسـازي         

اسپرانتو به بسياري از كاربرانِ خود ياري كـرده  . ها است  انسان
و فرهنگِ ملي خـود،   است تا خود را از وابستگيِ مطلق به زبان  

. سـازنـد    آزاد اند،  شده"كاشته"جايي كه با تولد يافتن، در آن  
زبـان،    بـرد كـه       مـي   مرزهايي فراي را خود كاربران  اسپرانتو
 ما اسپرانتو ..ملي باعث پيدايش آن شده است تربيت و آموزش

 بـا   را  مـا   و  بـرد    مـي   كشـوري  مرزهاي فراسوي به خود با  را
 .كند مي آشنا دنياهاي ديگر و ها، سنت و آداب ها، انسان

 كـرده   خـود   جذب  كه را هايي انسان از بسياري  اسپرانتو

. ساخته اسـت     مسحور خود  بخش لذت  اي ويژگي توسطِ  است،
 خـود   كنـنـدگـان    استفاده  اختيار  در آفرينندگي اين زبان قدرت 

برنـد،   كار بردنِ اسپرانتو لذت مي  متكلمين آن از به – گزارد  مي
شرابِ " و "شوخيِ مفهوم"وري از  چراكه اين زبان امكان بهره

را در اختيار ايشـان    )   طبق تعبير پروفسور كلود پيرون ( " ناب
گردد كـه     اسپرانتو باعثِ جذابيتِ سخنگوي خود مي  . گزارد  مي
ي خود را با كلماتي لبريزِ از ظرايف ادبي  تواند جمله راحتي مي به

 كاري كه عموم مردم قادر به انجـام آن در زبـان        –بيارايد  
تازه، لذتي كه شنونده هنگامِ از رمز خـارج  . مادري خود نيستند 

ي  هيچ وجه كمتر از گوينده برد، به ها مي ساختن معانيِ اين واژه   
 . آن نيست
 شود، هايي مي چارچوب  اسپرانتو سبب شكسته شدنِ     

 .و از طريقِ تعليم و تربيت به ما تحميل شده اسـت   زور  با  كه
روي دانش جهـانـي    به  را  بيشتري  ارتباطيِ هاي پنجره  اسپرانتو

 .هم با روشي ساده، سريع و ارزان گشايد، آن مي
  هـنـوز    اش   اهداف  و  منشا  خاطر به اسپرانتو هرچند   

 )7(؟يمدار هدفي و چه هستيم چه

 ها آزادسازي انسان
 

.  بـا   آنـان   ارتـبـاطِ    شـدنِ   مانع  با  و سخنگويانش بايكديگر به ارتباط قدرتِ دادنِ با زباني هر :ها انسان آزادسازي 7
 ارتـبـاطـيِ     ي   وسـيلـه   يك عنوانِ به كه اسپرانتو. سازد مي محبوس حال عين در و آزاد را آنان ديگر، هايِ زبان  سخنگويانِ

 براي است طرحي اسپرانتو .است انسان آزادسازيِ در جهت  كارا و بزرگ هاي طرح از يكي است، شده طراحي المللي بين
 نه اما -خويش  زبانيِ هويت و فرهنگ در مستحكم هاي حفظِ ريشه با بشري ي جامعه در كاري هم به فرد هر ساختن توانا

 بـيـان،    آزادي  مانـع   ناگزير  ملي، ِ هاي زبان از انحصاري ي ه استفاد كه كنيم مي اعالم   ما.آن به  محدود
 .هستيم ها انسان آزادسازي براي جنبشي ما .است همبستگي و ارتباط

 محمدرضا ترابي:                  برگردان  )                                          كرواسي(نويسنده   -اشپومنكا اشتميچ  

E
sp

er
an

to
-m

ov
ad

o 
و /
رانت

سپ
ش ا

جنب
 

44 

 !خوانندگان ارجمند
به تفـسير   “  چه هستيم و چه هدفي داريم ”ي نخست نوشتيم، سلسله نوشتارهاي تحت عنوان  گونه كه در شماره  همان
پرداخت و قصد بر اين بود  مي – در شهر پراگ تصويب و منتشر شد 1376كه در سال  -المللي اسپرانتو  ي زبان بين بيانيه

ي   از شـماره  .  شـود   اينك آخرين بخشِ اين مجموعه تقديم مـي  .  هاي اصلي جنبش زبان اسپرانتو بازگويي شوند تا هدف 
ان    ي جهاني حقوقِ  بشر در حيطـه       بيانيه”ي  آينده در پي مباحث ارائه شده، مجموعه مطالبي را درباره  شـروع  “  ي زـب

 .خواهيم كرد
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و هرچنـد   ديگر نشده است زبانِ  موفق به كسبِ حقوقِ برابر با  
 ايـن   لـي در     و برد سر مي به  خود كامل رهايي هنوز در انتظار 

 الـبـتـه   .  شود مي خويش باعثِ آزادسازي سخنگويان خود،  بين،
 بـار    بـه   خـود   سخنگويـانِ  ي همه براي را اين رهايي  اسپرانتو

 غـنـاي    از  هستنـد   قادر  كه  هايي آن براي فقط بلكه آورد  نمي
كـمـي     كـه   گويانـي   سخن  .كنند استفاده اين زبان  نامكشوف

 زبـان   ايـن   فراگيري ابتـدايـيِ   براي الزم زمانِ و نيرو از  بيشتر
 گـيـرنـد،      مـي   خوبي پاداش آن را   به  كنند، مي گذاري  سرمايه

المللي اين زبان دست  امكاناتِ كاربردِ بين به كه هنگامي ويژه به
 .يابند مي

 نـهـد،     گام مي ي اسپرانتو شخص به عرصه كه  زماني 
كند، ابعادي كـه   هم نمي    حتي گمان  را آن بخشِ رهايي  ابعادِ

دهند و در واقع امتيازي اضافـي   تدريج خود را نشان مي  تنها به 
است براي كساني كه براي فراگيري عميقِ اين زبـان، هـمـت     

 .گمارند مي

هاي گوناگون و مـنـابـع         رسي به دانش    اسپرانتو دست 
 بر  گواه  خود بارها ما كه اين عليرغم ..سازد متفاوت را ميسر مي 

 اسـت،   نشده واقع شايسته تكريم موردِ اسپرانتو كه ايم بوده  آن
ها  دانايي  به شمارند نمي محترم را اسپرانتو كه هايي آن حتي  اما
 احترام المللي بين اين زبانِ از طريق دست آمده  به هاي تجربه و

 .گزارند مي
 آيـنـده    هاي دهه  در شده، هاي انجام   تالش كه را  آنچه

 زبـان   كنندگان استفاده  ما، خود به بستگيِ تام داد خواهد  نشان
براي اسـتـفـاده        فقط نه ما توانايي دارد و الملليِ اسپرانتو،  بين

 از  حـاصـل    نـتـايـجِ     كشاندنِ  بلكه  آن، از بردن كردن و لذت 
 بـه   سـازد،    مـي   ممكن  اسپرانتو  كه برابري حقوق و  آزادسازي

 نـيـروي    ايـن   موهبـت   از  همگان  تا عمومي است هاي  عرصه
 .گردند باخبر آزادگر

 برزيل/ طرح از فرانسيسكو وتوري 

هاي گوناگون و    رسي به دانش اسپرانتو، دست 
 مـا   كه اين  عليرغم ..سازد منابع متفاوت را ميسر مي 

 مـوردِ   اسپـرانـتـو     كه  ايم بوده آن بر گواه خود  بارها
 هايـي  آن  حتي اما است، نشده واقع شايسته  تكريم

 هـا و      دانايي  به شمارند نمي محترم را اسپرانتو  كه
 ايـن زبـانِ      از طـريـق      دست آمده  به هاي  تجربه
 .گزارند مي احترام المللي بين

 مـرزهـايـي     فـراي   را  خود كاربران  اسپرانتو
مـلـي بـاعـث         تربيت  و  زبان، آموزش  برد كه  مي

 بـه   خـود  با را ما اسپرانتو ..پيدايش آن شده است 
 بـا   را  مـا   و  بـرد    مـي   كشـوري   مرزهاي  فراسوي
 آشـنـا    دنياهاي ديگر  و  ها، سنت   و آداب ها،  انسان

 .كند مي
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 تاكنون عالوه 1887از آغاز ابداع و انتشار زبان اسپرانتو در سال   
 عـنـوان     6000بر هزاران كتابي كه به اين زبان منتشر شده است، بيش از  

نـامـه و        هاي انتشار مختلف، از سال هاي گوناگون و با دوره  نشريه در قالب  
نامه و روزنامه، در دسترس اسپرانتودانان سراسر جهان قـرار     نامه تا هفته    گاه

هـاي   رساني و افزايش آگاهي اين نشريات نقش مهمي در اطالع.  گرفته است 
تعدادي از اين مجالت عـمـري   .   اند اسپرانتودانان و غيراسپرانتودانان داشته 

مـدت  “   سبزانديشان” ي  چون مجله  سال دارند و تعدادي نيز هم100بيش از  
به منـاسـبـت    .   اند ي مطبوعات اسپرانتويي پيوسته زيادي نيست كه به جرگه 

برگزاري جشنواره مطبوعات در تهران، نگاهي به تعدادي از مشـهـورتـريـن،      
هايِ مطبوعاتِ دنياي اسپرانتو خالي از لـطـف      ترين  معتبرترين و پرخواننده  

 .نخواهد بود
 

 نشريات سازمان جهاني اسپرانتو -الف
Esperanto) حـاوي    –ي سازمان جهاني اسپرانتو    نامه ماه): اسپرانتو 

المللي اسپرانتو، مرور كتـاب، آخـريـن       ي جنبش بين مقاالت و اخبار درباره    
ي جـهـانـي         هاي مختلف اسپرانتو از جمله كنگره اطالعات درباره كنگره  

هـاي     ، و نيـز آگـهـي     ) IJK(ي جهاني جوانان    و كنگره) UK(اسپرانتو  
 ISSN:0014-0635.مختلف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k ontakto) نامه يكي از نشريـاتِ بـخـشِ جـوانـان         اين دوماه):  ارتباط
 سال اسـت بـراي     40است كه بيش از “ )UEA(سازمان جهاني اسپرانتو ” 

اسپرانتودان منتشر مي   كشـور    90شود و خوانندگاني از  نوآموزان و جوانانِ 
هايي از سراسر جهـان   نويسندگان مقاالت اين مجله اسپرانتيست. جهان دارد 

همين دلـيـل      كنند و به هستند كه آثار خود را براي چاپ در مجله ارسال مي  
جـوانـان       نيز اين نشريه يكي از پرطرفدارترين مجالت اسپرانتويي در ميـانِ 

 سال سن داشته باشند ايـن  30اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو كه زير .  است
  ISSN: 0023-3692  .كنند رايگان دريافت مي مجله را به

 
 ساير نشريات -ب

Monato) ي سياست، اقتصـاد، و   المللي درباره ي مستقلِ بين ماهنامه):  ماه
هرچند كه اين مـجلـه بـه         . شود  كشور جهان مطالعه مي65فرهنگ كه در  

شود، اما كمتر به موضوعات مربوط بـه جـنـبـش        زبان اسپرانتو منتشر مي    
چـون تـايـم و            اين مجله در واقع نقش مجالتي هـم .   پردازد اسپرانتو مي 

 چـاپ       اين مجله در بلژيك بـه . عهده دارد نيوزويك را در دنياي اسپرانتو به 
 .رسد مي

ISSN: 0772-456X 
• La O ndo de Esperanto) نشريه فرهنگي): موج اسپرانتو-

 در روسيه چاپ شده و پس از مـدتـي        1909اجتماعي كه اولين بار در سال  
 .شود وقفه مجدداً به صورتِ دوماهانه منتشر مي

• Fonto) شـامـلِ   .   شود ي ادبي كه در برزيل چاپ مي نامه ماه):   چشمه
ي ايـن       در هر شماره. دار است هاي نام مقاالت، شعر، نثر و آثار اسپرانتيست 

هـاي مـعـرفـيِ        رسد، بخش مجله كه با كيفيت بسيار خوبي نيز به چاپ مي    
اين مجله ارگـانِ رسـمـيِ      .  شود شناسي نيز مشاهده مي كتاب و مقاالت زبان 

 .باشد مي) EVA(نويسندگان اسپرانتودان ) قلم(انجمنِ 
• Esperanto sub la Suda kruco :     ارگانِ مشـتـرك

استراليا و نيوزيلند كه شامل بخش  انجمن هاي مختلـف ادبـي،    هاي اسپرانتوِ 
اي در       صفحـه 30اين مجله . ي جنوبي است مرور كتاب، و اخبار از نيمكره 

 .كند  صفحه نيز به زبان انگليسي منتشر مي4هر شماره 
• La Gazeto :ي فرهنگي چاپ فرانسه نامه دوماه 
•  La Kancerkliniko :نامه سياسي، فرهنگي و طنز چاپِ  فصل

 .فرانسه كه نويسندگان آن اعضايِ آكادمي اسپرانتو هستند
• J una Amiko :ي نوآموزان اسپرانتو بـا مـطـالـب      ي ويژه مجله

 متنوع و خواندني
• Kara Amiko :ي كودكان با طرح، نـقـاشـي، آوازهـا و           مجله

 دوماهانه چاپ لهستان. كننده مطالب سرگرم
Enigmo :ي سرگرمي حاوي جدول و معماهاي فكري ي ويژه مجله. 

 ....  و 
هاي آينده به تفضيل به بررسي مطبوعات اسپرانتو در       در شماره  

 .ها خواهيم پرداخت ي آن كشورهاي مختلف و تاريخچه
 

 بهانه برگزاري جشنواره مطبوعات در تهران به

  نگاهي به نگاهي به 
  مطبوعات دنياي اسپرانتومطبوعات دنياي اسپرانتو

ي ارگان سازمان  هاي ايراني در مجله هاي اسپرانتودان و فعاليتاخبار 
 :جهاني اسپرانتو

ي دماوند در  گزارش صعود اسپرانتودان هاي ايراني به قله 
الزم به ذكر است كه ايـن  .  ي اسپرانتو  روي جلد مجله1382سال  

 !مشترك دارد كشور جهان 115مجله در بيش از 
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گونه كه پيشتر نيز گفته شد آذربايجان يكي از      همان 
. هاي اصلي تفكر تجدد و تجددگرايي در ايران اسـت   گاه  خاست

آذربايجان به علت نزديكي و همسايگي با حوزه قفقاز به يكي از 
 .ي تجدد به ايران بدل گشت هاي انديشه نخستين ورودي

عهد قاجار، دومين  گاه ولي عنوان تخت از ديگر سو، شهر تبريز به  
توان گفت از  شايد به.  ترين شهر پس از پايتخت بود شهر و مهم 

ديدگاهي اين شـهر پايتخـتِ فرهنگـي ايـران در آن دوران               
 .گرديد محسوب مي

 خورشيدي بود كـه در      1255پس از تهران، در سال   
تبريز  دارالفنون گشايش يافت و اين در حدود سه دهه پيشتر از 

 اين امر خود اثبات كننده اين نكته است –انقالب مشروطه بود  
كه ايجاد اصالحات و در رأس آن برپايي دارالفنون در تهـران       
قائم به ذات اميركبير نبود و اين روح زمان بود كه اين مهـم را      

طلبيد كه سپهساالر در مـدت صـدارت خـود اصـالحاتي               مي
توان گفت حضور محفلـي   مي -تر و ماندگارتر ايجاد كرد  اساسي

سازيِ فكري انقالب  هيچ شكي در زمينه چون دارالفنون تبريز بي
 .مشروطه سودمند افتاد

دارتريـن    جنبش اسپرانتو در تبريز نيز يكي از ريـشه       
دانيم كه كسروي بـا      مي. هاي جنبش اسپرانتو ايران است  شاخه

ديگر دوستانش در شهر تبريز انجمني براي زبان جهاني اسپرانتو  
گـاه نـامي از آنـان ذكـر            دوستاني كه او هيچ. ايجاد كرده بود 

از سوي ديگر به ياد داريم كه نخستين نماينده سازمان . كند نمي
 در ايران فردي ارمني و ساكن تبريز بـه  UEAجهاني اسپرانتو   

 .نام آراداش هورهانيسيانس بوده است
جمعيت «دانيم كه در تبريز انجمني به نام   امروزه مي  
اما آيا اين همان . كرده است فعاليت مي» هاي تبريز اسپرانتيست

برد؟ اعضاي اين انجمن  انجمني است كه كسروي از آن نام مي 
تـوان بـه      اند؟ از جمله فعاليت اين انجمن مـي   چه كساني بوده 

. اشـاره كـرد   »  اسپرانتو در چهـل درس  «ترجمه و چاپ كتاب  
الـه   اله خان جاويد، ميرزا هدايت مترجمان اين كتاب ميرزا حبيب 

اما درباره آنها چه . السلطان مشيري هستند خان جاويد و مخاطب
 دانيم؟ مي

او .  اله جاويد از افراد فرهنگي تبريـز بـود      ميرزا حبيب  
. مدير دبيرستان تمدن و معلم تاريخ مدرسه محمديه بوده است  

شود و تـا    شاعر و سرودساز بوده، بعدها به بانك ملي منتقل مي  
. نيـا، رحيـم    رئيس.  رك(. كند معاونت بانك ملي آذربايجان ترقي مي 

 ايـن   ).1376زمـستان   .  18ش .  مدرسه محمديه تبريز و تدريس مشروطه، گفتگو 
اله خان پسر يـا      آيا هدايت. دانيم تمام چيزي است كه از او مي 

 الـسلطان     اله خان است؟ اين دو به اتفاق مخاطب  برادر حبيب 
مشيري چگونه و از چه راهي با اسپرانتو آشنا شدند و اين زبـان    

 .دانيم را آموختند؟ در اين مورد هيچ نمي

  به والي آذربايجان حـاجي » اسپرانتو در چهل درس«  
قلـي خـان      اين مهـدي  . ميرزا مخبرالسلطنه تقديم گشته است 

ي   خان هدايت مخبرالدولـه و نـوه      قلي مخبرالسلطنه فرزند علي 
در تهران زاده  .   ق1280او در سال . خان هدايت است رضا قلي 

 بـه   1297عازم آلمان گرديد، سـال      .  ق1295گشت، در سال  
به استادي زبان آلماني .   ق1303ايران مراجعت نمود و در سال  

  در اولين كابينـه مـشروطه     . در دارالفنون تهران منصوب گشت 
در زمان . گري آذربايجان رسيد وزير معارف گرديد و بعد به والي

طلبـان و مـستبدين وي در           هاي داخلي ميان مشروطه    جنگ
شهر را بر مردم گشود و خويش از ايران گريخت و    »  قورخانه« 

 خورشيدي بـه نخـست وزيـري        1306در سال .  به اروپا رسيد 
 . در اين سمت خدمت كرد1312منصوب و تا سال 

 كاوشي در 

 )7(تاريخ اسپرانتوي ايران 
 عليرضا دولتشاهي

H
istorio / تاريخ 
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دارترين  جنبش اسپرانتو در تبريز نيز يكي از ريشه
 . هاي جنبش اسپرانتو ايران است شاخه
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داراي چـه روابطـي    » هاي تبريز جمعيت اسپرانتيست«اما او با  
بوده است كه كتاب فوق به وي تقديم گشته؟ آيا او به جنبـش    

 زبان جهاني اسپرانتو دلبستگي داشته است؟
ي قاجار به  تر، به هنگامِ پرسه در مطبوعات دوره  پيش 
 نامه پارسيي  زاده برخورديم كه در نشريه عبداله. نامِ ف فردي به
اينـك  .  ي اسپرانتو  از وي درج گرديـده بـود          اي درباره   نوشته

ربط به جنبش زبان  سازيم كه بي ي وي طرح مي  پرسشي درباره 
.  ف –پرسش اين است كه آيـا او      . اسپرانتو آذربايجان نيست 

راستي اين دو  زاده فريور است؟ اگر به  همان عبداله–زاده  عبداله
او كيست  . توانيم به پرسش خود پاسخ دهيم تن يكي باشند، مي 

 و در كجا اسپرانتو آموخته است؟
نامه پارسي، (ياد داريم كه نوشته او در معرفي اسپرانتو  به 

پيش از برپايـي     )  . ق 1334 ذيقعده 3 باستاني برابر 5135 شهريور 16، 6ش  
جايي كه نام او  از آن. باهماد اسپرانتو در تهران منتشر شده است

طور كه نام صدرها نـيز نيامـده،        در گروه شيداني نيامده، همان 
ي شيداني، با اسپرانتو   واسطه توان نتيجه گرفت كه او به  پس مي 

 .آشنا نشده است
: اگر اين دوتن يكي باشند پاسخ به اين گونـه اسـت        

( خورشـيدي     1267زاده فريـور در سـال          دانيم كه عبداله   مي
در تفليس تحصيل كرد و در .  در شهر تفليس زاده شد.) م1888

سال   پس در نتيجه او كه تنها يك. همان شهر و باكو معلم شد 
پس از زايشِ اسپرانتو به جهان آمده در محيطِ فرهنگيِ قفقـاز،    

هاي مترقي آن روز بود، پـرورش      گاه انديشه كه به نوعي تالقي 
. ي قفقاز با اسپرانتو آشنا گرديـد   و اي بسا در همان دوره.  يافت

 خورشيدي به ايران آمد و بـه نظامـت مدرسـه        1297در سال  
ي   وي به فعاليت در عرصـه     .  متوسطه محمديه منصوب گرديد 

نامه نويسي، كارگرداني و برپايي مجالس سـخنراني نيـز       نمايش
از لحاظ سياسي وي وابسته بـه حـزب دموكـرات        .  پرداخت  مي

 .كرد كاري مي ايران بود و با نشريات ادب و تجدد نيز هم
اي كه يكي بودن اين دو تـن را بـا اطمينـان             نكته 

كند اين است كه احمد كـسروي، تـا       بيشتري قابل پذيرش مي 
پيش از پيوستن به عدليه در تهـران، نـيز در همـان مدرسـه             

 خورشيدي به تدريس اشتغال داشته و با 1298محمديه تا سال  
آيا در انجمني كـه   .  كار بوده است زاده فريور در واقع هم  عبداله

زاده يـا     عبداله.  كسروي با دوستان خويش بنياد كرده بودند ف  
 زاده فريور نيز عضويت داشته است؟ عبداله

به ياد داشته باشيم كه تقـي رفعـت نـيز از ديگـر                
دانيم او  مي. زاده فريور در دبيرستان محمديه بود كاران عبداله هم
 سردبيري نشريه تجدد را نيز برعهده داشـته اسـت    – رفعت   –

از .  كرد  كاري مي زاده فريور با آن هم اي كه عبداله همان نشريه 
خـان جاويـد از        الـه   ايم كه ميرزا حبيب سوي ديگر از ياد نبرده 

نـيز معلـم تاريـخ       »  هاي تبريز  جمعيت اسپرانتيست«اعضاي  
 .مدرسه محمديه بوده است
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  ! !زبان اسپرانتو را با مكاتبه بياموزيد                                   زبان اسپرانتو را با مكاتبه بياموزيد
و دريافت بروشور رايگان درباره  اطالعات بيشتر  ي زبان اسپرانتو و  براي كسب 

 :اي آن با ما تماس بگيريد هاي آموزش مكاتبه دوره

 )٩٠٨۵(شماره ثبت  سبـزانـديشـان 
مللي اسپرانتو كانون پژوهش و كاربرد زبان بين  ال

 www.sabzandishan.com    17765 -184:  تهران، صندوق پستي

ها و اردوهاي  گل گشت
اسپرانتويي در تهران و 

 ها شهرستان
اطالعات بيشتر با   8808100براي كسب 

 !تماس بگيريد

 اطالعيه
 :رساند به آگاهي مي 
ي هنري خـود را فـعـال         ي سبزانديشان در نظر دارد  شاخه   مؤسسه 

هـاي      در رشـتـه     مند به فعاليت ي اعضاي عالقه به همين منظور، همه.   نمايد
 .شوند هنري به همكاري دعوت مي

ي هنري آقاي رامين پهلواني بعـد از ظـهـر روزهـاي          مسئول شاخه  
   .باشد مندان مي شنبه هر هفته در دفتر مؤسسه پاسخگوي عالقه سه

 7437138  و 8922366: تلفن
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 ها ها و كتاب هاي مرتبط با مجله سايت
Kontaktoدارترين و بهترين مجلـه اسـپرانتويي      يكي از پرطرف

 .باشد مخصوصا براي نوآموزان اسپرانتو مي
توانيد با دفتر مجله   براي اطالعات بيشتر در مورد اين مجله، هم مي  

 :توانيد به آدرس زير سري بزنيد تماس بگيريد هم مي
http://www.esperanto.org/internacia/TEJO/
publikajhoj/kontakto/e-kontakto.html 
 
 براي اطالع از مجالت اسپرانتويي و يا مرتبط با اسپرانتو  به سايت 

http://www.esperanto.se/virtuala/gazetoj.html 
هاي مرتبط بـه ايـن        در اين سايت لينك به سايت.  مراجعه نماييد 
 .توانيد پيدا كنيد موضوع را مي

 
توانيد به آدرس  هاي اسپرانتويي از طريقِ اينترنت، مي براي خريد كتاب
 :زير مراجعه كنيد

http://www.librejo.com 
صورت  هاي قبلي آن به هم آدرس يك مجله اسپرانتويي كه شماره اين

PDFسازي كنيد ها را پياده توانيد آن  وجود دارد و مي*. 
http://www.sudakruco.org 

 زبان اسپرانتو
اگه دوست داريد اطالعاتي در مورد دستور زبان اسپرانتو بدست بياوريد 

 :توانيد از سايت زير كمك بگيريد و يا دستورِ زبانِ آن را ياد بگيريد مي
 

http://www.ling.ohio-state.edu/~hana/esr/
grammar/EsrGrammar-Title.html 

 
 اسپرانتو و راديو

ـاي   هاي زير،  هم مي  در سايت  توانيد اطالعات خوبي در مورد راديوه
 .ها گوش فرا دهيد توانيد به آن دست بياوريد هم مي اينترنتي به

http://osiek.org/aera/en.html 
http://osiek.org/aera/index.html 

 و
http://www.radio.com.pl/polonia/eo 

 و
http://online.cri.com.cn/radio4u/esperanto.html 

 

 ها ساير سايت

 
ي جهاني اسپرانتـو   سال آينده صدمين سالگرد برگزاري اولين كنگره  

براي آگاهي . اي در تدارك است است، به همين مناسبت مراسم ويژه 
 :از اين موضوع به سايت زير مراجعه كنيد

 
 
 
 

http://boulogne2005.online.fr/eo/historio/
index.htm 

 
يكـي  .  هاي زيادي كمك گرفـت  افزار براي پياده سازي از اينترنت مي توان از نرم   -* 

 Download Accelerator Plusافـزار    ها ، نرم افزار از پرطرافدارترين اين نرم 
، از محـل قطـع پيـاده          پياده سازي افزار ادامه  اين نرمهاي  يكي از قابليت. باشد  مي

 .گويند  هم ميDAPافزار به اختصار  به اين نرم. باشد سازي مي

  دنياي اينترنتدنياي اينترنت
 حميدرضا كبيري: تنظيم
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 براي دوستداران سينما سالي به ياد ماندنـي  1939سال   
.  به نمايش عمومي در آمد1“بر باد رفته”است، زيرا در اين سال فيلم 

هاي  عنوان ستاره بزرگ فيلم  در اين فيلم، او را به2بازي كالرك گيبل
 .هاليوودي در آورد

 براي تاريخ اسپرانتو نيز سال مهمي است،  1939اما سال   
ـاخته  زيرا در اين سال زبان اسپرانتو نقش عمده   ي   اي در دو فيلم س

عنوان   هنوز به"ديكتاتور بزرگ"يكي از اين دو فيلم . هاليوود داشت
ـا فيلـم ديگـر       .  رود  شمار مي يكي از آثار كالسيك جهان فيلم به  ام

ـا اكنـون در            هرچند در زمان خودش مورد استقبال قرار گرفـت، ام
البته اين فيلـم   . خورد هاي درجه سوم جهان خاك مي انبارهاي فيلم 

در اسـتوديو   :  همـراه داشـت     ي عوامل موفقيت را با خود بـه    همه
اي از رابرت شـروود   نامه ماير ساخته شده، براساس نمايش   متروگلدن

كه برنده جايزه پوليتزر شده بود و يكي از اجراهاي بسيار موفق در  ( 
تهيه گرديده، و از بازي ستارگاني چـون كـالرك    )  برادوي را داشت 

ـارلز كبـورن      3گيبل و نورما شيرر    و  4 و هنرمندان متبحري نظير چ
در اين فيلم كالرك گيبل نسخه قابل  . برد  بهره مي5برگس مرديت 

ـات      “  Putting on the Ritz”توجهي از   را اجرا كـرده و حرك
 . دهد موزوني را ارائه مي

ها و مشخصات  حتي با همه اين راهنمايي 
ارائه شده، باز هم جاي تعجب خواهـد داشـت اگـر         

 Idiot’sخوانندگان ايـن مقالـه بتواننـد فيلـم             
Delightكه اصوالً اين فيلم  اما اين.  را حدس بزنند

ي چه بود و اسپرانتو چه نقشي در آن داشت و    درباره
كه چرا مهجور ماند موضوعي است كه در  باالخره اين

 .پردازيم ادامه به آن مي
كالرك گيبل و (فيلم داستان يك گروه كوچكِ رقص 

دليلِ وقوع جنگ در  است كه به)  شش دختر بلوندش 
اين فيلم يك كمدي . اند يك كشور اروپايي گير افتاده

ـاب از ناخـشنودي و            ضد جنگ است و براي اجتن
هاي اروپايي كه ممكن بود اين فيلم را  نارضايتي ملت

هاي كمونيست يا فاشيـست در تعـدادي از        دليل حكومت دولت به( 
توهين به خود تلقي كنند، ساكنان كشور داستان فيلم همگـي   ) ها  آن

به اين ترتيب هيچ كشور معينـي   .  كنند به زبان اسپرانتو صحبت مي 
هايي از فيلم،  هرچند در صحنه. گيرد هدف طنز انتقادي فيلم قرار نمي

بينيم كه يونيفورمي بسيار شبيه به افـسران    يك افسر نظامي را مي  
 .نازي پوشيده است

شايد يكي از داليل عدم موفقيت ماندگار فيلم آن باشد كه  
هاي زيادي از رقص و آواز در اين فيلم كمدي  سازندگان فيلم صحنه

 . صورت سياه و سفيد نيز بود گنجانده بودند كه به
ـان      يكـي از   )  Forrest Ackerman(فوررست آكرم

K
ul

tu
ra

ي / 
هنگ

فر
 

38 

  اسپرانتو و سينمااسپرانتو و سينما
            قسمت دوم

 حمزه شفيعي: ترجمه و تدوين                      

 رود اسپرانتو به هاليوود مي
شايد اسپرانتو  به ايـن    ديكتاتور بزرگ در فيلم  

گزيني براي يـك   دليل انتخاب شده باشد كه جاي   
زبان ملي باشد تا هيچ ملتي مورد اهانت قرار نگيرد 

 از   1930ي    هاي اروپايي دهه يك از دولت   و هيچ 
 . اين فيلم ناخشنود نگردند



 1383  بهار هفتم     شماره 

20 

 

  N-ro: 7   Printempo 2004          

ـاليوود    نام هاي مشهور صنعت سينما و دارنده كلكسيون يادگارهاي ه
اي براي بازديد عموم تبديل كرده  است كه حتي منزلش را نيز به موزه

گويد كه عكسي  وي ضمناً يك اسپرانتيست قديمي بوده و مي. است
از نورما شيرر با پيامي در پشت آن به زبان اسپرانتو با خط و امـضاي    

ـاره . نورما دارد  ـان       ي مـوزه    درب و “  Ackermuseum”ي آكرم
توانيد از سايت  اش با اسپرانتو مي اطالعاتي درباره صاحب آن و رابطه  

/http://www.best.com/~4forryجالـب او بـه آدرس         
esper.htmديدن كنيد  . 

 اسـت،     اما فيلم ديگر هاليوود كه از اسپرانتو سود جسته   
فيلمي بسيار مشهور و از آثار كالسيك جهان است كه بسياري از شما 

اثر چارلي چاپلين كـه هماننـد      “ ديكتاتور بزرگ”: ايد حتماً آنرا ديده 
Idiot’s Delight به نمايش در آمد1939 در سال . 

. كنـد   در اين فيلم چاپلين در اولين اثر ناطقش، دو نقش را بازي مي 
ديكتاتور يـك   ) Adenoid Hynkel(يكي نقش آدنائيد هينكل  

، و نقـش     )Toimania(كشور فرضي تماميت خواه به نام تويمانيا  
ــك آرايــش          ــوان ي ــه عن ــر ب ــودي    ديگ ــرِ يه //:http.  (گ

www.imdb.com/title/tt0032553. ( 
شـود،    زباني كه در اين كشور خيالي صحبت مـي      

ـالوگ      گونه كه از عالئم خيابان  آن ـات دي ـا    ها و بعضي كلم ه
گزينـي    عنوان جاي  شايد اسپرانتو به.  آيد، اسپرانتو است  برمي

جا نيز هيـچ    براي يك زبان ملي انتخاب شده است تا در اين  
هاي اروپايي  يك از دولت ملتي مورد اهانت قرار نگيرد و هيچ  

اما شايد بتوان تفسير ديگري نيز .   ناخشنود نگردد1930دهه  
 .ارائه نمود

واقعيت آن است كه ساختِ اين فيلم يـك هفتـه      
سال و نيم ادامه  قبل از شروع جنگ جهاني دوم آغاز و تا يك 

خواست  بيني كرده و مي چاپلين خطر هيتلريسم را پيش. داشت
وي از استعداد و ذوق سرشار  . جهان را از اين خطر آگاه سازد 

ـال            خود و نيز شباهت فيزيكي   ـازي كم ـاتور ن اش بـه ديكت
هاي اسـتفاده    نام.  برداري را نمود تا فيلمي ماندگار بسازد  بهره

ـاي واقعـي          شده در فيلم، هريك تداعي  گر مصداقي در دني
ـام      (نام تويمانيا  در كشوري فرضي به.  هستند ـاه ن كه ناخودآگ

كه (نام هينكل  ديكتاتوري به) سازد آلمان را به ذهن متبادر مي
وي قصد دارد به . كند حكومت مي) جز هيتلر نيست در واقع كسي به

را  به قلمرو خود  حمله كرده و آن) گر اتريش تداعي(كشور اوسترليش 
 . ضميمه كند
ها كلمات بسياري را   در اين فيلم بر روي ديوارها و مغازه   

 Vestaĵoj،  )خانـه   قهـوه   (Kafejo:  انـد   بينيم كه اسپرانتو    مي
malnovaj)هاي كهنه لباس(  ،Cigaroj)   سـيگار(  ،Ĉambroj 

 ).زميني سيب (Terpumoj، )ها اتاق(
گر را  راه آرايش ي زني كه نقش هم در اين فيلم هنرپيشه  

ـام دارد   بازي مي  ـام اصـلي       .  كند هانا ن  Pauletteاش    او كـه ن
Goddardچاپلين در اين فيلم او را .  است همسر واقعي چاپلين بود

: شود براي چاپلين عزيزترين بود به نام زني ناميده است كه گفته مي 
 .تبلور بخشي از دنياي واقعي در دنياي مجازي. مادرش هانا

 دارد و هرچند Idiot’s Delightتر از  ديكتاتور بزرگ طنزي گزنده
اي مستقيم به  كننده ارائه شده بود، اما حمله عنوان يك فيلم سرگرم به

زاد   تصادفي نيست كـه هـم      . شود هيتلر و حزب نازي محسوب مي 
ي   چاپلين همانند همه .  ديكتاتور تويمانيا يك آرايشگر يهودي است 

افراد مطلع، از بيماريِ رواني هيتلر در تنفر از يهود آگاه بود و يقيناً از 
شـك    در اين فيلم بـي  . عداوت وي با اسپرانتو نيز مطلع بوده است 

اش با يهوديان را داشته  چاپلين قصد نشان دادن حمايت و همدردي  
طور كه از سخنراني گنجانده شده در فيلـم   چنين، همان او هم.   است
آيد، اگرچه صراحتاً از اسپرانتو حمايت نكرده است، اما ديـدگاه     برمي

هاي دكتر زامنهوف و بسياري  اخالقي و ايدئولوژيكي او كامالً با آرمان
عنوان حسن ختام اين بخـش از       به. خواني دارد از اسپرانتودانان هم 

سلسله مقاالت سينما و اسپرانتو متن سخنراني مـذكور را در زيـر           
 :آوريم مي

اين كار مـن  . خواهم يك امپراتور باشم متاسفم، اما نمي”  
دوست دارم به . خواهم بر كسي فرمان برانم يا غلبه كنم نمي.  نيست

يهـودي، غـير يهـودي،       :  هر كس كه ممكن است كمـك كنـم       

. ديگـر كمـك كنيـم        خواهيم به يـك   مي. پوست، سفيدپوست  سياه
راه با  ديگر هم خواهيم در كنار يك مي. ديگرند ها همه مانند يك انسان

خواهيم   نمي. خوشبختي ديگران زندگي كنيم، نه با بدبختي ديگران 
در اين دنيا جا براي .  متنفر باشيم و ديگران را خوار و حقير بشماريم 

تواند همه ما را تامين  و زمين خوب ما غني است و مي.  همه هست 
. ايـم  تواند آزاد و زيبا باشد، اما ما راه را گم كرده راه زندگي مي.   كند

37 

هـا و        درصد تابلوهاي فروشگـاه 90بيش از   
هاي روي ديوارها در فيلم ديـكـتـاتـور          نوشته

  ! بزرگ به زبان اسپرانتو است

K
ultura / فرهنگي 
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36 

حرص و آز روحِ بـشري را      
ـا از          مسموم كـرده، و دني
نفرت و كينـه پرشـده و         

ها ما را به بـدبختي و       اين
ما .  ريزي كشانده است  خون

از نظـر سـرعت پيـشرفت        
ـان را         كرده ـا خودم ايم ام

صنعت به .  ايم حبس نموده 
ما خيلي چيزها داده، اما ما   

داشـته   را در نيازمندي نگه  
دانش ما، ما را نسبت .  است

به درستي و نيكوكاري بشر   
ــه        ــسبت ب ــدگمان و ن ب

مندي او سـخت و        هوش
بسيار . نامهربان ساخته است 

كنيم  و خيلي   زياد فكر مي 
 .كنيم كم احساس مي

ـاج داريـم            بيـش از   .  بيش از صنعت به انـسانيت احتي
بدون اين امـور   .  رفتاري نياز داريم مندي به مهرباني و خوش  هوش

. و همه ما گـم خـواهيم شـد      . بار خواهد بود كيفي، زندگي خشونت 
طبيعت ذاتيِ اين . ديگر نزديك كرده است هواپيما و راديو ما را به يك

وسايل، دعوت به نيكويي در بشريت و فراخواني او به برادري جهاني، 
ها نفر در  اكنون صداي من به گوش ميليون. ي ما است به اتحاد همه

ـانِ      رسد، ميليون سراسر جهان مي   ها مرد، زن، و كودك نااميد، قرباني
گناه را بـه زنـدان     ها را شكنجه كرده و مردم بي سيستمي كه انسان 

 . افكند مي
. “نااميد نشويد”: گويم شنوند مي ها كه صداي مرا مي به آن 

اي كه به ما رسيده است چيزي نيست جز عبـور حـرص و        بدبختي
. ترسند  طمع، تلخي جگرسوز كساني كه از مسير پيشرفت بشريت مي  

ميرند، و قدرتي كه  روند، و ديكتاتورها مي ها مي ها از ميان انسان نفرت
و تا زماني كه .  اند دوباره به مردم بازخواهد گشت آنان از مردم گرفته 

خودتان را فداي ! سربازان. ها بميرند، آزادي نخواهد مرد ي انسان همه
كننـد، بـه بردگـي        هاي سبع نكنيد كه شما را تحقير مي  اين انسان 

به شما . آورند خواه خودشان در مي تان را به نظم دل گيرند و زندگي مي
. گويند چه بكنيد، چگونه فكر كنيد و چه احساسي داشته باشـيد    مي

ي  چون گله دهند، و هم دهند، پرهيز مي كساني كه شما را تمرين مي
عنوان گوشت دم توپ از شما استفاده  كنند و به احشام با شما رفتار مي

ـا      خودتان را به اين نامردمان، به اين انسان. كنند  مي هاي ماشيني ب
شـما  ! شما ماشين نيستيد! هاي ماشيني نفروشيد افكار ماشيني و قلب 

! متنفر نباشيد! هايتان همراه با عشق به انسانيت در قلب! انسان هستيد
ورزنـد،    شوند نفـرت مـي       فقط كساني كه خود مورد نفرت واقع مي 

براي ! سربازان. اند و افراد غيرطبيعي قرار گرفته افرادي كه مورد نفرت
لـوك    در فصل هفدهم سن .  براي آزادي نبرد كنيد. بردگي نجنگيد 

هاست، نه در يك نفر  نوشته شده است كه قلمرو خداوند درون انسان
شما، مـردم،   .  در شما.  ها ي انسان ها، بلكه درهمه يا گروهي از انسان 

ـادي    شـما، مـردم،    .  قدرت داريد، قدرتِ خلقِ ماشين، قدرتِ خلقِ ش
قدرت داريد كه اين زندگي را آزاد و زيبا بسازيد، اين زندگي را بـه      

 .ماجرايي جذاب و عجيب تبديل كنيد
. پس به نام دموكراسي، بياييد از اين قدرت استفاده كنيم   

براي يك دنياي جديد تالش كنيم، دنيايي كه به . بياييد متحد شويم
ها شانس كار كردن بدهد، به جوانان آينده روشن و بـه       همه انسان 

ـا           .  سالخوردگان احساس امنيت بدهد  ـا قـول دادن هميـن چيزه ب
ـان بـه    !  گوينـد   ها دروغ مي اما آن. اند زورمداران به قدرت رسيده  آن

ـا  !  هرگز عمل نخواهند كـرد  . كنند هايشان عمل نمي  قول ديكتاتوره
حاال بياييد براي رهايـي     .  اند خودشان را آزاد، اما مردم را برده كرده 

حرص و طمع، نفرت، و  ! بياييد موانع ملي را برداريم! جهان بجنگيم 
بياييد براي دنيايي منطق، جهاني كه در ! عدم تحمل را كنار بگذاريم

. ي ما منجر شود تالش كنيـم  آن علم و پيشرفت به خوشبختيِ همه 
 !سربازان، به نام دموكراسي متحد شويم

شنوي؟ هركجا هستي به باال نگاه  هانا، آيا صداي مرا مي   
ـا        !  رونـد   ابرها كنار مـي ! نگاه كن هانا!  كن ـان ابره خورشـيد از مي
ما به دنياي جديدي  !  رويم ما از تاريكي به روشنايي مي! درخشد  مي

اش، بر  تر، دنيايي كه انسان بر آزمندي شويم، دنيايي مهربان  وارد مي 
روح بـشريت   ! نگاه كن هانا. كند اش، غلبه مي نفرت و خوي حيواني 

بـه درونِ   .  كنـد   بال در آورده است و باالخره شروع به پـرواز مـي      
 “.كند، به درون روشنايي نور اميد كمان پرواز مي رنگين

.ادامه دارد  
 :ها پانوشت

1-Gone With The Wind 
2-Clark Gable 
3-Charles Coburn 
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Marco Cappaماركو كاپاتو  to     ـ و ، جوان ايتاليـايـي عض
ي    ي اروپا بحث در مـورد آيـنـده      هرگاه در پارلمان اتحاديهپارلمان اروپا،   

نظام زباني در جريان بوده است، بارها پيشنهاد توجه بيشتر به اسپرانتـو را بـه     
ي اسپـرانـتـو بـا او           مجله. طور رسمي و در سطح گسترده مطرح كرده است 

ي آن را در            اي انجام داده است كه چكيـده  ي مسائل زباني مصاحبه  درباره
 :خوانيد جا مي اين
 
گسترش اروپا، ده زبان جديد را به پارلمان اروپا اضافه خواهد كـرد كـه          - 

ي شفاهي و كتبي ديگـر و در كـل         ها ترجمه اين خود باعث بوجود آمدن صد  
در حال حاضر اين مشكل به طور جزئـي و       . تر شدن امور خواهد شد  پيچيده

نه كامل به كمكِ تفسير و ترجمه به زبان انگليسي حل شده است، نظر شـما     
 در اين باره چيست؟

اين يك راه حلِ مالي است كه تاكنون تاثير نه چندان خوبـي را بـر روي          -
طوري كه حتي بهتريـن    به.  هاي شفاهي و كتبي گذاشته است كيفيتِ ترجمه 

بايـست توجـه بـسيار        ها، مي متكلمانِ عضوِ پارلمان اروپا در هنگام اداي واژه  
چندي پيـش ماركـو      . كنند داشته باشند زيادي را نسبت به آنچه كه بيان مي 

رييس حزب راديكال كه لحنِ بيـانِ بـسيار         Marco Pannellaپانال  
تاثيرگذار و قوي دارد، قصد داشت با كنايه بيان كند كـه كميـسيون بـراي           

او بـا   .    پيشنهاد كرده است“  راه حلي بسيار عالي را”مرتفع كردن اين معضل  
وجودي كه بسيار قاطع و جدي و با لحني منتقدانه اين جمله را بيان داشـت،     

ي شفاهي آن اصالً كنايه آميز بودن جمله را به شنونده القاء  نكـرد    اما ترجمه 
شـد    ي شفاهي، اين حس در شنونده القاء مـي  بلكه برعكس با شنيدن ترجمه 

 . كند كه گويي پانال عملكرد كميسيون را تمجيد مي

عـضوِگروه راديكـال      Maurizio Turcoسال گذشته ماريزيو توركو   -
هـاي    چون زبانِ رابط براي ترجمـه   پارلمان، پيشنهاد كرد كه اسپرانتو را هم  

 Neilكه نيـل كينكـوك      در حالي.  شفاهي و كتبي مورد استفاده قراردهيم 
Kinncock                 در مقام مامور بررسي و نظردهـي ابـراز داشـت كـه زبـان 

توان از آن سـود جـست و         اسپرانتو تا آن حد وسيع و تاثيرگذار نيست كه به 
 .درست از همان زمان ديگر در خصوص اين مقوله نظري داده نشده است

ــتر آن      - بهـ
اسـت كــه مــا      
ــاييم و       بيـــ
ــپرانتو را     اسـ

چـون يـك      هم
زبـانِ ارتباطـي    

ــه بوتــه     ي    ب
آزمايــــــــش  
. بگـــــــذاريم 

ــما    چنانچــه ش
بخواهيد مطلبي 
را از زبـــان       
ــايي بــه     ايتالي
انگليـــسي و     
ســــپس از      
ــه     انگليــسي ب
فرانـــــــــسه 
برگردانيد، خواه 

ناخواه بسياري از مفاهيمي را كه در زبان مبداء بوده است، از دسـت خواهيـد       
كه اسپرانتو در اين زمينه انعطاف پذيري بيشتري داشـته و بـه         در حالي.  داد

هـا    هاي مبداء، فرهنگ و اصالت آن راحتي با كمترين دخل و تصرفي در زبان  
گـذاري، جايگزيـن      بنابر اين حتي از لحاظ سـرمايه  .  دهد را در خود جاي مي 

. هاي شفاهي و كتبي مقرون به صرفه خواهد بود كردن اسپرانتو براي ترجمه  
ايد كه چرا و چگونه اسپرانتو در طـي سـالياني بـس          آيا تا به حال انديشيده  

شماري كـه همـواره در طـول تاريـخ            هاي بي ن طوالني، با وجود بودن انسا 
چنان استقامت و پايـداري   اند، هم گيري كرده پيدايش اسپرانتو عليه آن جبهه 

خود را حفظ كرده است؟ آيا تداوم اين زبان، با وجـود موانـع فـراوان خـود              
دليلي بر شايستگي اين زبان در رفع مشكالت ارتبـاطي موجـود در اروپـا و            

 جهان نيست؟
 

اند كه چنانچه ساير اعـضاي   اخيرا اعضاي انگليسي پارلمان اروپا تهديد كرده 
پارلمان به زبان انگليسي حرف نزنند، نه تنها منزوي خواهند شـد بلكـه در          

هـا بـه      حـتي آن  .  اي روبـرو خواهنـد شـد       بروكسل نيز با مشكالت عديده 
اند كه چنانچه اعضاي پارلمـان بـه انگليـسي          مداران پيشنهاد كرده  سياست

ي اروپـا در شـهر         حرف نزنند به طور جدي در خصوص مكان فعلي اتحاديه  
آيا شما بـا ايـن رويـه موافـق          .  بروكسل و رفت و آمد به آن تجديد نظر كنند 

 هستيد؟
كـه آيـا بـه         چنانچه اعضاي پارلمان تنها بر اين اساس انتخـاب شـوند          -

چرا كه خـود   .  زنند يا نه، بر خالف اصول دمكراسي است انگليسي حرف مي 
ام و بـه طـور          من، با وجودي كه انگليسي را در خارج از كشور فـرا گرفتـه     

 :ترين عضوِ پارلمانِ اروپا جوان

  اسپرانتو،
 يِ اروپا آل اتحاديه زبان ايده

چنانچه شما بخواهيد مطلبي را از زبان ايتاليـايـي بـه         
انگليسي و سپس از انگليسي به فرانسه برگـردانـيـد،     
خواه ناخواه بسياري از مفاهيمي را كه در زبان مـبـداء         

كه اسپرانتو در  در حالي. بوده است، از دست خواهيد داد 
اين زمينه انعطاف پذيري بيشتري داشته و به راحتي با       

هاي مبداء فرهـنـگ و      كمترين دخل و تصرفي در زبان    
 دهد ها را در خود جاي مي اصالت آن

R
eeĥo / ب

 بازتا
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پيوسته نيز در دوران تحصيالتم چه در دبيرسـتان، چـه دانـشگاه  مدتـي                
 مـاه اقامـت در        18ام، و حـتي بـه دليـل             طوالني را به آن اختصاص داده 

ي پي در پي از اين زبان بـودم، در حـد متوسـط           نيويورك مجبور به استفاده 
توانم به انگليسي صحبت كنم عليرغم زمانِ تقريبـا زيـادي كـه صـرف             مي

توانم به خوبـي و تبحـرِ يـك عـضو              ام، هنوز نمي يادگيري انگليسي كرده 
انگليسي زبانِ پارلمان، مفاهيم را بيان كنم  هم اينك در سراسر اروپـا تنهـا      .  ِ

توانند بدون مشكل به اين زبـان تكلـم       درصدِ كوچكي از كل جمعيت آن مي 
 .كنند

اند كه مختص انگليـسي      هايي در اروپا به انتشار آگهي مشاغلي اقدام نموده  سازمان
اسپرانتودانان، كميسيون اروپا را بـه حمايـت مـالي از ايـن             .  باشد زبانان بومي مي 

كه هر شهروند اروپايي حق دارد نامزد اين مشاغل  در حالي.  اند ها متهم كرده  سازمان
كس بـه ايـن مـورد نقـض حقـوق             ي تعجب بسيار است كه هيچ شود و اين مايه  

  .كند شهروندي اعتراض نمي
اند اما در خصوصِ اين مسئله           بسياري از افراد تاكنون اعتراض كرده          -
. سري اقدامات اصولي براي رسيدن به هدف صورت گيرد             بايست يك   مي

بينند اما راه     ها را مي   ها و ناعدالتي گونه تبعيض متاسفانه بسياري از افراد اين 
ها تنها در حد فردي باقي         كنند و شايد اعتراض آن       حلي براي آن ارايه نمي 

براي اعالم  .  دهي شوند   بايست از لحاظِ سياسي نيز سازمان   بماند چرا كه مي 
هاي موجود تنها به صورت انفرادي شكوه           نارضايتي و اعتراض به تبعيض     

كردن كافي نيست و مشكلي از مشكالت موجود را حل نخواهد كرد بلكه               
هاي موثر با     سري سازمان   مند پيش رفته و يك       كه ما هدف   نياز است به اين 

 . ريزي كنيم اهدافِ سياسي و اقدامات اصولي را پايه
 
چون انگليسي، بيشترينِ     ها ،هم   ترين زبان   همواره در تاريخ حتي بر قوي      -

ها غالب بوده است و كشورهايي كه مردمانش به زبان انگليسي                    كاستي
كنند از لحاظِ توانِ نظامي بسيار قوي و غني هستند، با اين                   صحبت مي 

اسپرانتو و برابري زبان   وصف آيا فكر نمي  ها امري    كنيد هر سخني پيرامونِ 
 ي يك جنگ از پيش باخته باشد؟ گزاف و بيهوده باشد و به منزله

 

دست و پنجه نرم كردن با مشكالت براي برابري زبان، جنگي بيهوده و             -
سزايي   آري، بديهي است كه انگليسي در اروپا نقش به     . از پيش باخته نيست 

دارد، اما بحث بر سر اين است كه در مقامِ مقايسه منفعت و سودِ بسيار                       
شود تا    ي شخصي و عمومي عايدِ مردمِ انگليسي زبان مي           بيشتري در حوزه 

زامنهوف با كار روي اين      . تر از انگليسي است اسپرانتو بسيار ساده. ها  اروپايي

هاي بسيار بااليي رسيد       هم به تنهايي و بدون اينترنت ، به پيشرفت      زبان آن 
كه مطمئناً ما در عصرِ حاضر، با در اختيار داشتنِ تكنولوژيِ ديجيتالي نوين             

هاي بسيار باالتري هم خواهيم رسيد و اين دور از ذهن نخواهد           به پيشرفت 
 .   بود
 

  13ي    صفحه2004 ژانويه 1166مجله  اسپرانتو شماره 
 نيره ابراهيم پور: ترجمه

با وجودي كه انگليسي را در خـارج از كـشور فـرا                
ام و به طور پيوسته نيز در دوران تحصيالتم چه     گرفته

در دبيرستان، چه دانشگاه  مدتي طوالني را بـه آن          
 مـاه اقامـت در       18ام، و حتي به دليل    اختصاص داده 

ي پي در پي از ايـن زبـان     نيويورك مجبور به استفاده  
توانم به انگليسي صحبت كنم  بودم، در حد متوسط مي

عليرغم زمانِ تقريبـا زيـادي كـه صـرف يـادگيري              
توانم به خوبي و تبحرِ يك   ام، هنوز نمي  انگليسي كرده 

هـم  .  عضو ِانگليسي زبانِ پارلمان، مفاهيم را بيان كنم  
اينك در سراسر اروپا تنهـا درصـدِ كوچكـي از كـل             

توانند بدون مشكل به اين زبان تكلـم    جمعيت آن مي  
 .كنند

 پاپ نيز 
 !فرستد به اسپرانتو پيام مي

 
 سال گذشته در    13پاپ ژان پل دوم امسال نيز همچون       

ميدان سنت پتروي واتيكان به مناسبت عيدِ پاك به زبان       
پيام عيد پاك پاپ به زبان اسپرانتو از   . اسپرانتو پيام فرستاد 

 1992در سال .  به يك سنت تبديل شده است1992سال 
از واتيكان درخواست نمود تا )  ايتاليا(حزب راديكال اسپرانتو

ها تبريك گفته     هايي كه بدان    اسپرانتو نيز به ليست زبان  
كه خود در     -شود اضافه شود، و پاپ ژان پل دوم             مي

موافقت كرد كه به زبان          -جواني اسپرانتو آموخته است   
الزم به . اسپرانتو هم پيام خود را براي مردم جهان بفرستد 
 دقيقه 30يادآوري است كه راديو واتيكان هر روز به مدت 

براي اطالع از ليست . كند به زبان اسپرانتو برنامه پخش مي
هاي راديويي اسپرانتو كه در        ها و برنامه    كامل فرستنده 

ي  سراسر جهان و كشورهاي مختلف وجود دارند به صفحه
عكس روبرو . همين شماره مراجعه كنيد“ دنياي اينترنت” 

دهد كه     اي  از مراسم امسال را نشان مي               صحنه
 .اند ها با پالكارد حضور خود را اعالم داشته اسپرانتيست

 /http://www.ikue.org/pasko2004: عكس از 
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رد در علوم و رئيس يلسون استاد كرسي فرانك بيو. ادوارد اُ
ـاروارد      بخش حشره  ـاه ه شناسي موزه جانورشناسي تطبيقي در دانشگ

ـاس و      ترين زيسـت  بسياري او را داروين زمان و برجسته.   است شـن
ـاعـي            .  شناسند گر معاصر مي  پژوهش او پدر عـلـم زيسـت اجـتـم

 ديگر علوم زيستي از ي گذاران چندين رشته انيو از بن) سوسيوبيولوژي(
چـنـيـن     او هـم .   جمله جغرافياي زيستي جزاير، و تنوع زيستي است 

بندي و   شناسايي، طبقهي المللي در زمينه  بين ي  شده ي شناخته  چهره
 گونه از آن را توصـيـف و     300هاست و تاكنون بيش از  رفتار مورچه 

ـان      .   است شناسايي كرده    ـات، بـي گـر   جديدترين كتاب او، تنوع حـي
هاي موجودات زنده است و  هاي عمده براي از دست رفتنِ گونه نگراني

ـاع از     ي نقش رهبري ويلسون را در يك عرصه   ديگر مربوط بـه دف
 عبدالحسـيـن   ي وسيله اين كتاب به.  دهد مي هاي در خطر نشان  گونه
 آثار طبيعي و حيات وحش ايران ي  موزهي وسيله زاده ترجمه و به وهاب

 .منتشر شده است

هايي از فصول چهاردهم و پانزدهم كتاب با عناوين       بريده
موضوع كتاب را بهتر روشـن    “   محيطي اخالق زيست” و “نامه طعق” 

 تمامـي   درسيِي جا دارد گزيده هايي از اين كتاب در برنامه.  كند مي
كـمـكـي    “ اخالق”تناسب گنجانده شود تا به گسترشِ اين  سطوح به 
 ي  اين اثر با ارزش را به تمامي آنان كه دغدغهي مطالعه.   كرده باشد 

ـاد   هشان را دارند، و ب    محيط زيست  ويژه به تمامي سبزانديشان پيشنه
 .كنيم مي

ها انجام  هاي بهتري در جهت حفظ گونه گفته شده كه اگر كوشش...”
ـا      2020ا سال تها  نگيرد، ممكن است يك پنجم آن   نابود شده و ي

بايد اين موضوع براي ما مهم باشد؟ چه  چرا ....محكوم به نابودي باشد
ها از صحنه  ها و يا حتي نيمي از آن كند اگر برخي از گونه    تفاوت مي 

ـاي جـديـد       سرچشمه  . ها را برشمرم آن  بگذاريد زمين محو شود؟  ه
ـاخـتـيِ      زيستي هاي بالقوه ثروت .اطالعات علمي خواهد خشكيد  شن

شود، داروها، محصوالت كشاورزي و پزشكي، چوب،  بزرگي منهدم مي 
هاي نفـت و   گزين خاك، جايي  الياف و خمير، گياهان حفاظت كننده 

در   . شود راه است، منتفي مي  ساير محصوالت و امكاناتي كه هنوز در  
ها، ايـن     ها و گمنام بعضي از محافل رسم چنين است كه به كوچك   

كنند كه يـك     نهند و فراموش مي نمي وقعي  هايِ هرز ها و علف    كخ

 گمنام امريكاي التين مراتع استراليا را از بالي رشد بيش از     پره شب
ـان     حد كاكتوس نجات داد، كه گياه پريوش قرمز درمانِ بيماري سرط
هاجيكين و لوسمي لنفتيك كودكان را فراهـم آورد، كـه سـرخـدار        
ـاده        پاسيفيك اميد قربانيان سرطان سينه و تخمدان شد، كه يـك م

كند؛ و  هاي خون را در حينِ جراحي حل مي شيميايي در بزاق زالو لخته
رغم تحقيقات محدود، طوالني و برجسته  علي  اين سياهه از پيش نيز   

 . بوده است
خيال آسان است كـه     كاران خوش چنين براي فراموش  هم 

ها خاك را  اين سيستم  .ها به انسان را ناديده بگيرند خدمات اكوسيستم
ـاي    تنفس مي و هوا را قابل خيز  حاصل كنند، خدماتي كه بدون آن بـق

بخش جهان را  بافت حيات. بار است انسان برروي اين كره كوتاه و رنج 
بيني و جانوران اغلب كوچك  گياهان سبز و يك لشكر از موجودات ذره

اين دسته از   . اند ها برپا داشته ها وكخ و گمنام، يا به عبارت ديگر علف 
كنند، چرا كه تنوع  كه جهان را با كارآيي بسيار تامين مياند   تموجودا
ا بين خود قسمت كرده و ردهد كه كار  ها امكان مي شان به آن  فراوان

  ..... به هر متر مربع از سطح زمين هجوم آورند 
معني آن است كه خـطـر    بي اعتنايي به تنوع حيات به.   . . 

. جان بخريم پرتاب كردن خود را با فالخن به محيط زيستي غريبه به   
توجيـه   صورت غير قابل كنيم كه به هايي را پيدا مي ما وضعيت نهنگ  

به عالوه ممكن است برخي .... .....نشانند ل ميخود را در سواحل به گِ
شناختي  توانند در دنيايي كه از نظر زيست چنين تصوركنند كه مردم مي

كنند  است چنين گمان  اينان ممكن . كنند راحتي زندگي فقير شده نيز به
ـات    وجود آوردن يك محيط كه به  ـان  زيست ساختگي در چارچوب امك

 ـ تواند در يك محيط كامال انسان تكنولوژيكي جايي دارد و انسان مي
چنين گمان كنند كه همه داروها را   . ساخت به شكوفايي ادامه دهد 

 ي ها ساخت، غذا را از ده تا بيست گونه توان از مواد شيميايي قفسه مي
كمك انرژي جوش  دست آورد، اقليم و آب و هوا را به اهلي محصول به
 كرد و دنيا را چنان ساخت كه نه  هاي كامپيوتري منظم هسته و برنامه

ي  فضايي باشد، كـه   به يك سفينه مفهوم كنايي بلكه واقعا شبيه    به  
 ....فشارند ها را به گرها بخوانند و فقط دكمه ش از روي نمايشا مردم

ـادي، فـرهـنـگـي، و          :   هاي هر كشور بر سه قسم اسـت    ثروت م
ـا   شناسيم زيرا كه اين دو دسته اول را به خوبي مي.   شناختي زيست ه

 ـ   اساس مشكل تنوع زيستي يا زي .   ضروريات زندگي روزمره است  
 .شناختي جدي گرفته نشده است جاست كه ثروت زيست گونگي در آن

اين يك خطاي عمده استراتژيك است كه هرچه زمان بيشتر بگذرد    
تنوع يك منبع عظيم بالـقـوه از       . بار خواهد آورد تري به  تاسف بيش 

شكل غذا، دارو و ساير مايحتاج مادي و روحـي     هاي مادي به   ثروت
فلوروفون بخشي از ميراث  .است خدمت گرفته نشده  به است كه هنوز

ـامـل در     است كه به صورت محصول ميليون  كشور ايـن    ها سال تك
اش درحد زبان و  لحظه و اين مكان واقع شده و بايستي اهميت ملي  

 “ .فرهنگ كشور شناخته شود

ها و  در بعضي از محافل رسم چنين است كه به كوچك    
نهـنـد و      نمي وقعي  هايِ هرز ها و علف  ها، اين كخ   گمنام

 گمنام امريكاي التين   پره كنند كه يك شب    فراموش مي 
مراتع استراليا را از بالي رشد بيش از حد كـاكـتـوس       
نجات داد، كه گياه پريوش قرمز درمانِ بيماري سرطان   
هاجيكين و لوسمي لنفتيك كودكان را فراهم آورد، كـه      
سرخدار پاسيفيك اميد قربانيان سرطـان سـيـنـه و            
تخمدان شد، كه يك ماده شيميايـي در بـزاق زالـو           

 كند؛ هاي خون را در حينِ جراحي حل مي لخته
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 )شماره 4(حق اشتراك يك ساله 

 ريال 28000با پست معمولي 
 ريال 40000با پست سفارشي 

 
 شرايط اشتراك داخل كشور           

به  40181617ـ حق اشتراك را به حساب جاري 2 .ـ لطفاً فرم اشتراك را پر كنيد1
 قابل پرداخت در (140پاسداران، كد  ي هنام فريبا نوري مجد، بانك رفاه كارگران، شعب

ـ اصل فيش بانكي و فرم اشتراك را به نشاني 3 .پرداخت كنيد) شعب سراسر كشور
 .پست كنيد سبزانديشان ي ه، مجل17765 - 184 تهران، صندوق پستي

  
ز كشور   شرايط اشتراك خارج ا

 :مبلغ اشتراك براي  -2. ـ لطفاً فرم اشتراك را پر كنيد1
 .   يورو20: اروپاي غربي - 

 .   يورو 15: آمريكاي جنوبي+ آفريقا+آسيا+اروپاي شرقي -
 .باشد  يورو مي25: اقيانوسيه+  جنوبيي كره+ ژاپن+ آمريكاي شمالي -
-Universala Esperantoهاي زير به نام  حق اشتراك را به يكي از حساب -3

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

,Universala Esperanto-Asocioو يا پست بانك در يكي از كشورهاي زير به نام    
Rotterdam  واريز نماييد و در فيش  مربوطه كد  iece-hرا قيد كنيد . 

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

 .را براي ما ارسال نماييد در صورت امكان از طريق پست الكترونيكي فرم اشتراك -۴
 .آگاه كنيدخود  اشتراك حق پرداختِما را از 

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

 مجله فرم اشتراك
 
 

        :تحصيالت                   :سن                                   :نام خانوادگي                        :نام 
                      :از شماره                            :تاريخ شروع اشتراك

 :تلفن                    :شهر   : كدپستي 
                                                                                : نشاني 

 :امضاء          

 
مشتركان مجله 

! داران آن هستند  سهام
برا ي حمايت از ادامه انتشار 

هاي  مطبوعات،  نشريه
 !تان  را مشترك شويد دلخواه

 اشتراك مجله

 !ي اسپرانتو زبان در ايران اولين و تنها مجله

32 
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 فارسي  -فرهنگ جامع اسپرانتو 
 استاد عارف آذري: تاليف

 سبزانديشان كـه بـا     ي موسسهولين كتاب منتشر شده توسط   ا
. ي اسپرانتو داخل و خارج كشور مواجه شده است استقبال جامعه

 !كتابي كه داشتن آن بر هر اسپرانتوداني الزم است
  ريال55000:جلد گالينگور  ريال 39500: جلد شميز

 كتاب مكالمات روزمره اسپرانتو 
 Ĉu vi parolas Esperante? 

  ريال30000)  انتخابي( يا نواركاستCDدو عدد + كتاب
 Junul-kurso كتاب آموزشي 

  ريال25000) انتخابي (CD ريال با نواركاست يا 15000
  ريال90000:       بها Pasporta Servoي    كتابچه

      Jarlibro   ريال60000: بها  
كتاب سال سازمان جهاني اسپرانتو شامل اطالعات گوناگون در 

 هاي مختلف جنبش زبان اسپرانتو در سراسر جهان زمينه
 ها مجله

  Monatoفرهنگي  -ي سياسي نامه ماه 
ريال پست 184000( ريال 150000: اشترك ساالنه. چاپ بلژيك 

 )هوايي
  Kontaktoآموزشي  -فرهنگي  -ي اجتماعي نامه  دوماه

  ريال24000: اشتراك ساالنه. چاپ بلغارستان
 Juna Amikoآموزشي  -آموزي ي دانش نامه فصل 

  ريال40000:  اشتراك ساالنه.  چاپ مجارستان
  Litova Steloي فرهنگي، ادبي  نامه ماه 

  ريال160000:  اشتراك ساالنه. چاپ ليتواني  
 tejo-tutmondeي   نامه فصل 
 ي سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان، چاپ لهستان نشريه

  ريال40000:  اشتراك ساالنه
ها  ي اسپرانتو به چندين زيان، ده حاوي اطالعات گوناگون درباره

هـاي مـلـي و            ادبي، موسيقي، نشاني انجمـن   -كتاب آموزشي 
  ريال20000: بها...   المللي اسپرانتو و  بين
  ريال30000:  عدد سي دي آموزشي بها2  مازي در گوندوالندو 

 
 

 عضويت در سازمان جهاني اسپرانتو
ـنـد          كساني كه عالقه   مند به عضويت در انجمن جهاني اسپـرانـتـو هسـت

هاي عضويت زير را انتخاب نموده و با پرداخت حـق   توانند يكي از رده  مي
 :ي خود با توجه به شرايط مندرج اقدام نمايند عضويت مربوط به رده

 
]      T-(A]abonanto kompleta-membro (عضويت  

 ريال000027
نـامـه      ماه+     (Jarlibro)كتاب سال+ دريافت كارت عضويت 

Esperanto  
طور خودكار عضو سازمان جهاني جوانـان    سال به30افراد زير 

و ) گونه مبلغي بدون پرداخت هيچ(شوند اسپرانتودان محسوب مي 
 .كنند  را دريافت ميtejo-tutmonde و Kontaktoهاي  مجله

 
J-(MA] jarl(عضويت    ib ro-ab on an to-membro [
 ريال000110

 (Jarlibro)كتاب سال+ دريافت كارت عضويت
  سال بطور خودكار عضو سازمان جهاني جوانـان  30افراد زير  

و ) گونه مبلغي بدون پرداخت هيچ(شوند اسپرانتودان محسوب مي 
 .كنند  را دريافت ميtejo-tutmonde و Kontaktoهاي  مجله

 
      ]MG] gvidlibro-membroabonantoعضويت   
  ريال00050

 كتابچه راهنماي جنبش اسپرانتو +دريافت كارت عضويت
 ]قسمت نخست كتاب سال[

  سال بطور خودكار عضو سازمان جهاني جوانـان  30افراد زير  
و ) گونه مبلغي بدون پرداخت هيچ(شوند اسپرانتودان محسوب مي 

 . كنند  را دريافت ميKontaktoمجله 
  
، )از خـارج (ها، خريد كتاب  براي شركت دركنگره  

.… و آبونمان نشـريـات      UEAپرداخت حق عضويت به   
 نزد بانك مـلـي     2824حساب جاري مبلغ مورد نظر را به   

 سبزانديشاني  نام موسسه  قصر تهران به97ايران شعبه   
  17765-184 واريز نموده و فيش آن را به صندوق پستي  

تهران ارسال نماييد تا در اولين فرصت ممكن سـفـارشـات     
 .شما انجام پذيرد

 هاي قابل دريافت ها و مجله ليست كتاب

 !توجه 
هـاي      و نواركاسـت CDليست كامل مجموعه كتاب، مجله،  

 ! آموزشيِ اسپرانتو، موجود در ايران  منتشر شد 
مندان،  ارسال  در صورت درخواست به نشاني عالقه

 .شود مي

هزينه شركت در هشتاد و نهمين 
  ي جهاني اسپرانتو كنگره

    2004 ژوييه 31-24 
  1383  امرداد ماه 9-3  

 چين – پكن 

31 

ريالUEA  : 850000اعضاي   
  ريال1050000: غير اعضا
ل450000:  سال30جوانان زير   ريا

 !منتشر شد
  !1383ي اسپرانتو لوح فشرده

نامه  ها كتاب و واژه آموزش سمعي بصري اسپرانتو، ده: شامل
 اسپرانتو

 ! شماره مجله پيام سبزانديشان6متن كامل + 
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