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 :كند زودي منتشر مي نشر آرويج به

 ترين زبانِ دنيا آسان

 المللي اسپرانتو آموزش زبان بين
 احمد رضا ممدوحي: تاليف

ترين زبانِ دنيا ـ زبان اسپرانتو ـ را از الفباي             توانيد آسان   كمك اين كتاب مي     به  
المللي و بسيار غني و قوي است كه           اسپرانتو زباني بين  . آن تا سطوح عالي بياموزيد    

را در مدارس و       را مورد تاييد خود قرار داده و واردساختنِ آن            ها آن   يونسكو نيز بار  
آثار ادبيِ زيادي تاكنون      . است  هاي كشورهاي عضوِ خود توصيه كرده          دانشگاه

بسياري از رباعيات خيام،      . زبان اسپرانتو ترجمه شده است         شيوائيِ تمام به     به
 .از آن جمله است...  كارهاي شكسپير، گوته، تولكين، و  شاه

را حتي    توان آن   اين دليل مي          اسپرانتو زباني است بسيار منطقي و بدون استثنا، به        
بدون معلم و كالس نيز فراگرفت و در ظرف مدت نسبتاً كوتاهي، تسلط خوبي بر آن              

هاي موجود ديگر، ميسر       پيدا كرد، چيزي كه پس از ساليانِ طوالنيِ آموزش زبان            
ها،   توان از منابع فراوان آن، چه در دنياي كتاب             با فراگيريِ اين زبان، مي     . نيست

هاي راديويي، و چه در جهان كامپيوترها و اينترنت، برخوردار                مجالت و ايستگاه  
 .گرديد

صورت خودآموز و چه در       منظور آموزش زبان اسپرانتو ـ چه به              اين كتاب، كه به   
جمله موارد زير     ها و مطالب متنوعي، از      كالس ـ  نگاشته شده است حاويِ  بخش         

 :است
 آموزش درس به درسِ زبان اسپرانتو با استفاده از تصاوير در سه سطح مقدماتي، متوسطه و پيشرفته •
 هاي فراوان مرجع دستور زبان اسپرانتو به فارسي همراه با مثال •
 ي اسپرانتو به فارسي نامه واژه /ي فارسي به اسپرانتو نامه واژه •
 هاي رايگان ها و برنامه ها و اينترنت، ازجمله مجالت، كتاب معرفي منابع اسپرانتو در كامپيوتر •
 گردي ها و جهان ي مزايا و امكانات استفاده از زبان اسپرانتو در مسافرت نكاتي درباره •
 الملليِ اسپرانتو در جهان آدرس و مشخصات مراكزِ گوناگونِ بين •
 ها و راديوهاي اسپرانتو در سراسر دنيا معرفيِ مجالت، كتاب •
 اي از كشورهاي گوناگون زبان اسپرانتو و چگونگيِ يافتن دوستانِ مكاتبه نگاري به اطالعاتي درمورد نامه •
  با نقل قطعاتي از آثار ادبي و اشعار نمونه معرفيِ ادبيات اسپرانتو همراه •
   فارسي به زبان اسپرانتوـ  قديم و جديدِ ـي برخي از اشعار  ي ترجمه ارائه •

 :شد منتشر خواهد  ي اسپرانتو مجموعهدر  

 طرف دارترين زبان بي ي اسپرانتو، معرفيِ پرطرف پديده

 

 خوانندگان ارجمند،
 !ي دهم مجله در دستان مهربان شماست اينك شماره

هايي خوب  به استقبال سال نو            شويم كه با برنامه       نزديك مي   1383در حالي به پايان سال        
هاي جديد آموزش اسپرانتو، پيوستن انجمن اسپرانتو ايران به سازمان                انتشار كتاب .  رويم  مي

ي جهاني اسپرانتودر ليتواني، شركت        ي ايرانيان در كنگره     جهاني اسپرانتو، عزم شركت گسترده     
ي جهاني اسپرانتو از جمله        ي مطبوعات كشور و كنگره       ي پيام سبزانديشان در جشنواره       مجله

و اين همه شدني نبوده و نيست مگر با         .  شود  هايي است كه براي سال آينده تدارك ديده مي          برنامه
كسي دريغ    ياري شما ياران صميمي اسپرانتو، كه پيام سبز دوستي را از هيچ                 انديشي و هم    هم
 .كنيد گرم مي ي كار خود دل چنان وفادارانه ما را به ادامه داريد و هم نمي

 !سبز باشيد                    
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  همگان

 المللي  زبان بين 
  و

 را بياموزند 

 سوم اسفند روز جهاني زبان مادري 

تنها آرزو دارد كـه بـه           )   اسپرانتو( المللي    زبان بين 
سان، توانايي درك متقابل دهد و هرگز     هاي غيرهم   انسان

قصد ندارد به هيچ طريقي در زندگيِ فرهنگيِ داخـلـي           
 .مردمان دخالت كند

 “ الزارو لودويك زامنهوف”      

 
 سوم اسفند روز جهاني زبان مادري 

 ) سوم اسفند ماه(   فوريه21در حمايت از روز زبان مادري اعالم شده از سوي يونسكو، 
    Universala Esperanto-Asocio                   انجمن جهاني اسپرانتو      

Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Roterdam, Nederlando 
www.esperanto.net       www.uea.org 

  زبان مادري خود

پذير   آموزش و پرورش واقعي در محيط بيگانه امكان        
 ... نيست 

فقط محيط بومي است كه اصالت مـعـنـوي را در               
 .تواند برانگيزاند بسياري از اشخاص مي

 “ مهاتما گاندي”

 حق 
 دارند 
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تـريـن سسـمـيـولـوژيسـت يـا                   ِـ                                  اومببرتو ااكو، بزرگ     ِ     ِ         
 شناس        نشانه     

ي معاصر ايتاليايي،                               فيلسوف و نويسنده                         2پروفسور اومببرتو ااكو               ِ     ِ     
هاي         شناس        نشانه     ها يا               ترين سسميولوژيست       ِ              بدون شك يكي بزرگ                      

شناسي در                 تا كنون استاد نشانه                            1975وي از سال                 .      است      جهان    
ي       بر مدارك عالي دانشگاه                               اكو عالوه          .     دانشگاه بولونيا بوده است                              

شناسي از                    شانه    شناسي و ن                       هاي فلسفه، زيبايي                               در رشته           
هاي       گاه      دكتراي افتخاري از دانش                       31هاي ايتاليا، داراي                      گاه     دانش    
 جهان، در كشورهايي مانند انگلستان، آلمان، آمريكا،                                                                  ديگرر      ِ معتبر     

هاي         گاه       وي تاكنون در دانش                         .     فرانسه، دانمارك و يونان است                                     
بسياري، ازجمله آكسفورد، يييل، كلمبيا، نيويورك، بولونيا و تورنتو                              ِ                                          

 . به تدريس پرداخته است                    
ييدمونت              ِ                         در االلساندريا در پي             َ ِ                     1932 در سال                     ااكو كه   ِ        

 )Piedmont (               دنيا آمد، داراي طيف بسيار وسيعي از                                                         ايتاليا به
هاي كودكان                  آثار موفق و پرفروش در جهان است، از كتاب                                                               

 و آثار علمي و پژوهشي در                                                  هاي فلسفي                   گرفته تا رمان                     

جا        در اين        .     شناسي و فلسفه                     شناسي، نشانه                  هايي مانند زبان                       زمينه     
 . پردازيم         هاي آن مي           اختصار به معرفي انواع آثار او و ويژگي                                       به  

    ِ                 ِ   مدرن      نامم گل سرخ، و ادبياتت پپست 
ي        و نحوه           ، ها در آثار او                       ي زبان و نمادها و نشانه                                     كاربرد استادانه                 

  ، ها، اشارات و ارجاعات رمزآميز                                         روايت داستان همراه با معما                                     بديعع    ِ
نخستين رمان اكو                     .     هاي اصلي سبك نگارش اوست                                     از ويژگي          

، كه در             ) Il nome della rosa  (   نام گل سرخ              تحت عنوان               
نحوي كه در                     به     ، عدي است          منتشر شد، داستاني چندبب                               1980سال       
شوند كه به فلسفه                             هم خوانندگاني پيدا مي                              ، داران آن               دوست       بينن   ِ

شناسي و رياضيات عشق                               مندند و هم كساني كه به زبان                                             عالقه    
 كالسيك و يا حتي                           هاي       ه ورزند، و هم افرادي كه  نوشت                                               مي  

وقايع اين اثر در                          .     دهند        را ترجيح مي               مدرن             يا پست           پسامدرن       
هاي         اين كتاب به بسياري از زبان                                      .     افتد        قرون وسطي اتفاق مي                        

.   رود       شمار مي             جهان ترجمه شده و از آثار پرفروش جهان به                                                               
براساس اين كتاب فيلمي سينمايي نيز به كارگرداني جين                                                                                

 شون        گريي   ِ    و بازي        )     Jean-Jacques Annaud( جكس آناود               
 .  ساخته شد         1986در سال          )   Sean Connery( ري    كانن   ِ

 طرف دارترين زبانِ بي پرطرف

 اومبِرتو اِكو 
 اسپرانتوو 

. كـنـد    داري نمي   طرف، زباني است كه به هيچ ملت، فرهنگ يا كشورِ خاصي تعلق ندارد و از مردم يا نژاد خاصي طرف                     زبان بي 
دارترين زبان است، چراكه از بـدوِ      اسپرانتو پرطرف–هاي ابداعي و فراساخته است   كه عموماً زبان–طرف  هاي بي در بينِ زبان 

 .داران و متكلمان را در بين مردم كشورهاي گوناگون و مشاهيرِ دنيا داشته است ترين هوا پيدايشِ آن تا كنون بيش
احمد رضا ممـدوحـي   ، ترجمه و تاليف     طرف  دارترين زبانِ بي    پرطرفي انتشار     مطلب زير برگرفته از كتاب آماده      
هاي فراساختـه را از         پردازد و بستر پيدايشِ زبان      المللي مي   ي بين   اين كتاب به طرح مشكالت مربوط به زبان در عرصه         .   است

بخشي از اين كتاب حاويِ معرفي و نظراتِ  برخي از مشاهير جهـان اسـت،               .   دهد  طور خالصه نشان مي     ابتدا تا زمان معاصر به    
  .خوانيم ي اومبِرتو اِكو مي در اين شماره درباره. اند ي مشكل زبان مشترك جهاني و اسپرانتو صحبت كرده كه درباره

 احمد رضا ممدوحي
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 پاندولل فوكو، و مفهومم فرامتني      ِ              ِ        
  پاندول فوكو                                                                             دوميــــــــن رمان اكو نيــــــــز، كه                                                                

 )Il pendolo di Foucault     (                                    1988نام دارد، و در سال  
آثار اومبرتو اكو                      .     منتشر شد، از موفقيتي جهاني برخوردار گرديد                                                       

خوبي تصويرگر مفهوم فرامتني در تئوري ادبياتت پسامدرن                                                     ِ                       به  
گرر وجود    ِ           خوبي نشان               هاي او به                   به عبارت ديگر نوشته                           .     است   

ارتباطات يا ارجاعات متقابل در بين آثار ادبي گوناگون و تعابير                                                                                      
 اشارات و                 پاندول فوكو             عنوان مثال،                       به  .     ها است            مختلفف آن      ِ    

 Jorge( ارجاعاتي كامالال مشخص به آثار خورخه لوئيس بورخه                      ً                                        
Luis Borges (                               اچ پي الوكرافت ، )H.P. Lovecraft (   ،
، ميلوراد پاويك                                               ) Thomas Pynchon( توماس پينكن                       

 )Milorad Pavic     (                                      و روبرت آنتون ويلسون )Robert 
Anton Wilson     (    دارد    )  .    نيز        پاندول فوكو             طور كه كتاب                       همان 

هاي مهيج و تاريخيي                     ِ        ي خود صحنه را براي نسل كتاب                                             به نوبه         
  رمزز داوينچي                                      ِ                                           بعد از خود، ماننــــــــد رمانن                                                   ِ                     

   )The Da Vinci code     (            جا است كه                   جالب اين          .)      آماده ساخت
هاي تخيلي و                     گونه ارجاعات فرامتني را حتي مابين كتاب                                                      اكو اين         

عنوان مثال،               به  .   وجود آورده است                هاي غيرتخيلي خود نيز به                         كتاب    
 وجود داشت، در                        پاندول فوكو             بسياري از نكاتي كه در رمان                                              

جستجو براي زبان                     كتاب علمي ـ پژوهشيي بعدي او تحت عنوانن                      ِ                  ِ    
  - ـ كه در زير به آن خواهيم پرداخت                                                        كامل در فرهنگ اروپا                         

  . ي آن بحث شده است                  درباره      
 

 شناسي از جان الك تا ااكو                    ِ    سسميولوژي يا نشانه ِ                
شناس جهان است، و از سال                                         دارترين نشانه                   جا كه اكو نام                       از آن       
شناختي و                    المللي مطالعات نشانه                                  مركز بين             رييس               1988
مناسبت            مارينو نيز بوده است، بي                                     گاه سان              در دانش            ي ار  شناخت     

شناسي           وژي يا نشانه                ل ميو   به سس     ِ نيز       جا اندكي                  نيست كه در اين                      
نخستين بار در                     )     semeiotike( ي سميوتيك                     واژه    .     بپردازيم        
، فيلسوف              ) 1632-1704(  توسط جان الك                                  1690سال         

                                                  دراك انساني             ا اي درباب                    مقاله      در           انگليـــــــــــــــــسي،                         
 )An essay concerning human understanding   (

معني           به     semeionي يوناني اين واژه                               ريشه    .         كار رفته است                    به  

توان به سه                     علم را مي                از نظر الك كلل               ِ   .      است      نشانه      يا         عالمت    
 : بندي كرد          بخش اصلي تقسيم              

اي كـه در وجـود                                     گونه        آگاهي نسبت به اشيا، به                              ”   :       فيزيك         -1
ها        هاي آن            ها، ويژگي               خاص خودشان هستند، بنيان يا تركيب آن                                               

 “ ...   و   
هـا و                   كارگيريي صحيح از قدرت       ِ               مهارت به        ”   :       عمل   )       ي   شيوه      (     -2

 “ اعمال خودمان            
آموزه يا اصول عاليـم يـا                                       ”   ) :         semeiotike(   شناسي             نشانه         -3

ها است، و اصطالح مـنـطـق                                                     ترين آن واژه                    ها، كه معمولي                     نشانه     
   )logike       (                                              كرد آن مالحظه                      نيز در مورد آن مصداق دارد، و عمل

هاست، كه ذهن براي درك و                                       و بررسيي طبيعتت عاليم يا نشانه            ِ      ِ                   
 “ . گيرد      فهم اشيا، يا انتقال آگاهيي مربوط به آن، از آن بهره مي                         ِ                           

شناسي عبارت است از مطالعه و بررسيي                                           ِ              نشانه     بنابر اين،                   
اي كه شامل                    هاي عالمتي يا نشانه                              ها و نظام                 عاليم يا نشانه                 

چگونه است             :      است      معني     و        بيني        پيش   ،     ادراك يا فهم                پژوهش در              
  معني    زنيم، و                  مي     بيني        پيش   كنيم، دست به                         مي     درك   كه ما دنيا را                       

  فرايندي كه  به ايجادد                        ِ    .     بخشيم         آوريم يا توسعه مي                           وجود مي             را به       
گردد،            منجر مي            ـ  توسط عاليم                  ـ  ما از جهان                           ادراك      از         معني    

ناميده        )     semeiosis/semiosis( گي        ان  نشانگي يا عالمت                        
 . شود     مي  

شناسي،            شانه    هاي فلسفه، ن                      هايي كه اكو در زمينه                                    كتاب     
 اثر است كه                   20شناسي نوشته است بالغ بر                                       شناسي و زيبايي                      زبان    

شود و به يكي از                   ها اشاره مي             جا تنها به نام چند عدد از آن                              در اين      
تر         بيش      ـ گردد             كه به زبان اسپرانتو نيز مربوط مي                                                       ـ ها       آن  

 : خواهيم پرداخت             
                                                        1984ي زبان،           شناسي و فلسفه               نشانه       -1
 )Semiotica e filosofia del linguaggio ( 
                                                                          1990هاي ترجمه،              محدوديت         -2
 )I limiti dell’ interpretazione ( 
 La  (   1993جستجو براي زبان كامل در فرهنگ اروپا،                                                              -3

ricerca della lingua perfetta nella cultura 
europea ( 

 ) Storia della bellezza (  2004 زيبايي،          تاريخخ     ِ  -4

52 

    
 3.هاي معروف سينما به فيلم نيز تبديل شده است هاي اِكو كه با استقبالي جهاني روبرو شد، توسط كارگردانان و هنرپيشه رمان
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51 

A
rtikolo / مقاله 

   
آل از برج بابل و حتي قبل از آن شـروع              ي زبان ايده    ، پژوهش خود را درباره    جستجو براي زبان كامل   اومبرتو اِكو در كتاب معروف      

شنـاسـي بـه        اين كتاب معتبرِ تاريخ و تئوريِ زبان      .   دهد  اش را تا ابداع زبان اسپرانتو و حتي پس از آن ادامه مي              كند و بررسي    مي
تـاريـخ      ي لوموند چاپ پاريس بـه        كاريكاتور فوق در روزنامه   .   ها، ازجمله اسپرانتو و انگليسي، ترجمه شده است         بسياري از زبان  

 7“!آسان است) ي اروپاي با اسپرانتو فايق آمدن بر مشكل زبان يا برج بابل در اتحاديه(ولي ”:  درج شده است2003/6/12

 جستجو براي زبان كامل                    
ي برخي بهترين                       عقيده         كه به       ،     4ستجو براي زبان كامل                         ج     در كتابب        ِ 

شناسي است، اكو بسياري از                                       زبان       ي تاريخ و تئوريي                  ِ       بررسي درباره              
يابي به زباني كامل                      هايي را كه در طول تاريخ براي دست                                  كوشش    

درمورد اعتبـار و                          .        مورد بررسي و نقد قرار داده است                                             ، انجام شده           
   كافي باشد كـه                     نكته     همين     ذكر       شايد     ، اهميت بسزاي اين كتاب                      

ازجمله به زبان اسپرانتـو                                –هاي جهان             به بسياري از زبان                      اين اثر         
 بـه آن ارجـاع                                 نيـز         بسياري      معتبر         هاي           ترجمه شده و كتاب                          –

 : اند، از آن جمله است                     داده    
ها در دنيايـي كـه درحـال جـهـانـي شـدن اسـت                                                                                                                 زبان        -1
   )Languages in a Globalising World       (                       اثر ژاك مـورا
 )Jacques Maurais ( 
شـنـاسـي                                                    شـنـاسـي و نشـانـه                                          راهنماي راتلج براي زبان                                 -2
   )Routledge Companion to Linguistics and 

Semiotics  (                اثر پل كاببلي ، )Paul Cabley ( 
 Mathematics(   هاي تفكر پسـامـدرن                                    رياضيات و ريشه                      -3

and the Roots of  Postmodern Thought   (                ــر ، اثـ
 ) Vladimir Tasic( والديمير تاسيك               

شـنـاخـتـي                                                    يافتي زبان ـ جـامـعـه                                       ره  :       تاريخ زبان انگليسي                          -4
   )A history of English: a sociolinguistic 

approach (                   اثر باربارا فنل ، )Barbara Fennell ( 
المللي            هاي بين             زبان     اين كتاب، كه عنوان آن                                      16در بخش             

ور    ط     است، اكو به               )     La internaciaj helplingvoj  (   كمكي    
  هاي آن                 و ويژگي                مفصلي به معرفي زبان اسپرانتو                                            نسبتاا        ً   

 كتاب         16در فصل            )     Sylvan Zaft( سيلوان زفت                .     پردازد          مي  
  ي جهاني                                زباني براي دهكده                           : اسپرانتو        نام            خود به             انگليسيي       ِ

 )Esperanto: A language for the global village   (
 اكو و نظرش درمورد اسپرانتو و خالق آن، دكتر زامنهوف،                                                                              در باره         

 : 5نويسد       چنين مي       

عنوان يك                شناس ايتاليايي، اسپرانتو را به                                          اومبرتو اكو، نشانه                      ”      
وي به اين نكته اشاره                              .     كار مورد تمجيد خود قرار داده است                                                شاه   
اش را             كند كه زامنهوف غالباا ترجيح داده است كه گرامر زبان                             ً                                          مي  

بهاي بازدهيي             ِ      را به           مندتر گرداند تا اينكه ساده بودن آن                                                      قدرت    
عنوان مثالي در اين زمينه، اكو به                                                      به  .     كمتر مد نظر قرار دهد                              

   6“ . كند     اشاره مي        )   accusative ending( ي مفعولي            پايانه      
 

 سرآغازز جستجو، زبانن آدم      ِ            ِ    
از آدم تا                  كتاب خود را تحت عنوان                                               اين      اكو فصل اولل              ِ   

 : كند     ، چنين آغاز مي              كنفسيوس       
هاي         داستان ما داراي يك برتري نسبت به بسياري از داستان                                                                       ” 

ي       خداوند قبل از همه                       .     تواند از آغاز شروع شود                                  مي  :     ديگران است            
به اين          “     . نور وجود داشته باشد                           ” چيزها صحبت كرد و گفت،                                     

ترتيب او هم آسمان و هم زمين را آفريد؛ با بيان اين كالم                                                                                         
بنابراين خودد خلقت               ِ        ).      1:3-4آفرينش          ( “     نور وجود داشت                 ” الهي،         

وجود آمد؛ تنها با نام دادن به چيزها است                                                               توسط فرايندد گفتار به              ِ            
ي وجودي اعطا                      ها را خلق كرده و به آنان مرتبه                                                  كه خداوند آن                

و خداوند روشنايي را روز ناميد؛ وي تاريكي را شب                                                                  ” :     كرده است          
 ).  1:5 و    8( “   آسمان را عرش ناميد                  )   رواق    ( و خداوندگار             ...     نام نهاد          

، خداوند براي نخستين بار با                                         ) 2:16-17( در فصل آفرينش                      
گويد، و تمامي چيزها را در بهشت روي زمين                                                               انسان سخن مي                

دهد كه              دهد، با اين وصف، به او فرمان مي                                                 در اختيار او قرار مي                            
به ما گفته نشده                       .     ي درخت دانشش خوبي و بدي، نخورد                  ِ                             از ميوه         

 “ ...   است كه خداوند با چه زباني با آدم صحبت كرد                                           
  17كند و در طول فصول                       به اين ترتيب اكو از آغاز شروع مي                                   
هاي          به زبان            ، ش در جستجوي زبان كامل از جمله                                         ا     ي كتاب            گانه    

 انتزاعي و نزديك                  هاي فلسفيي         ِ  تصويري، جادويي، رمزآميز، و زبان                               
هاي         زبان    هاي طبيعي و باالخره                                  ها به زبان                  شدن تدريجي آن                 

.   پردازد          مي      –شود           كه شامل اسپرانتو نيز مي                                   –     كمكي       الملليي      ِ    بين   
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ي او نشان                    ارائه        ي      نحوه       ايجاز را در               شدتت     ِ  ديگر از مواردي كه                             
ايي اين كتاب است كه جستجو        ِ                                 صفحه       400دهد، حجم حدود                         مي  

البته       .     كند        هزاره نقل و نقد مي                             ين  براي زبان كامل را در طي چند                                       
 كامل اين كتاب نيز آمده، تمركز اصليي                                              ِ           طور كه در نامم                 ِ        همان    

هايي را               ي ر ها و نوآو                 پژوهش اكو محدود به اروپا است و كوشش                                                 
 انجام شده                ـ  از جمله آسيا و ايران                                       ـ كه در ديگر نقاط جهان                                  

 . كند     است، منعكس نمي              
زبان           كه به          ـ ي معروف لوموند ديپلماتيك                                      در سايت روزنامه                    

 :  آمده است كه در اين كتاب                        ـ شود       اسپرانتو نيز منتشر مي                     
هاي متفاوت                  ي انواع و اقسام كوشش                                اومبرتو ااكو به ارائه            ِ              ”      

براي آفرينش، بازآفريني يا بازيابيي زباني كه از نظر فلسفي از                                               ِ                                       
همراه با بخشي                     .     پردازد          تر باشد، مي                     هاي طبيعي مناسب                       زبان    

الملليي       ِ     ي اسپرانتو و امكانات اين زبان بين                                                     بسيار مثبت درباره                     
 “ . كمكي    

 
 داريي ااكو از اسپرانتو    ِ  ِ                آغازز جانب    ِ     

، كه        ) Eventoj  (   رويدادها        نامم     ِ       به     ي اسپرانتو زبان                       نشريه     يك      بنابر         
،   8شود       رايگان منتشر مي                       صورت الكترونيكي نيز در اينترنت به                                                 به  

داريي اومبرتو اكو از زبان اسپرانتو، مربوط به زماني              ِ                                                           شروعع جانب     ِ      
 : شود كه        مي  

 ساعته را               26ي آموزشي                  يك دوره         )     1992سال       ( او در اكتبر                   ”  
آغاز كرد، نهادي                       )     College de France( در كالج فرانسه                        

ترين          هاي گوناگون در عالي                             ويژه متشكل از پروفسورهاي رشته                                       
ي نوبل نيز                    ها از برندگان جايزه                             كه بسياري از آن                     ( سطوح علمي               

جا برگزار                 هاي آموزشيي اختياري در آن               ِ                       و هر ساله دوره                    )     هستند     
كالس اومبرتو               .     كنند، كه استفاده از آن براي عموم آزاد است                                                             مي  

سوي خود جذب كرد، حتي                                  كنندگان بسيار زيادي را به                                   اكو شركت          
تعداد زيادي از ايشان مجبور بودند كه در حياط، و از طريق                                                                                        

ي       عنوان اين دوره                    .     بلندگوها، به سخنان او گوش فرا دهند                                                    
پس    ...  (      بود   “     كوشش براي زبان كامل در فرهنگ اروپا                                              ” آموزشي          

ي ايتاليــايــــيي للسپــررسو                                         ِ  ِ     ِ                              اي در نشــــريه                       در مقالــــه              )     از آن       
 )L’ Espresso     (  تحت عنوان                    1993 اكتبر                11تاريخ                 به 
، اومبرتو اكو اظهار                           “ مترجمين، اروپاي آينده به شما احتياج دارد                                                    ” 

هاي موجود در اروپاي فعلي، و ازدياد                                                    خاطر گرايش                دارد كه به                  مي  
هاي مورد استفاده، هيچ زباني در اين موقعيت جرات ادعاي                                                                            زبان    

آمده          خاطر موقعيت پيش                       استيال يافتن را ندارد، حتي اگر عجالتاا به                                           ً          
توان يك زبان                      با اين وصف، مي                      .     شود       از انگليسي استفاده مي                             

ها، و             ها، همايش               واسطه و قابل استفاده در پارلمانن اروپا، فرودگاه                                      ِ                      
نظر او زبان اسپرانتو براي اين منظور                                                     را تصور كرد، و به                             مانند آن          

گردد كه               گيري از اين امر مي                                كار باعث پيش                    اين   .     مناسب است           
 ... .     ملل گوناگون بخواهند زبان خود را بر ديگران تحميل كنند                                                      

هاي متعددي در اسپانيا با تيترهاي                                                     دسامبر روزنامه                     7در       
هاي خود اعالم كردند كه اومبرتو اكو در يك                                                                 درشتت سرمقاله     ِ         

از اسپرانتو پشتيباني كرده                                   )     Galegio( راني در گاللگيو                ِ            سخن   

ضروري است كه از يك زبان                                   ” :     وي اذعان داشته بود كه                             .     است   
فقدان تصميمي                ” ، و از                  “ كمكي مانند اسپرانتو استفاده شود                                             

را ممكن               كارگيري از اين زبان                               با اين هدف كه به                            “     سياسي     
 . گرداند، انتقاد كرد                  

ي        مجله       2004 سال          2ي         چنين، بنابر خبري در شماره                                       هم   
، اكو چنين بيان داشته است                                       ) شفق   (  آوورورو      Aŭroro       اينترنتيي          ِ  

 : كه  
ام كه اسپرانتو بايد نقش                                       من آشكارا اين عقيده را بيان داشته                                               ” 

خوديي خود براي حفاظت از         ِ                           اسپرانتو به                 –تري را بازي كند                             مهم   
تري         بله، بايد راه موثرتر و مستحكم                                       .     هاي ملي سودمند است                            زبان    

در طول          گويم كه                 ام مي           ي شخصي            من از روي تجربه                     .     پيدا كرد          
هاي زيادي كه به كشورهاي فراوان دارم،                                                        مسافرت      

هايي را               ويژه در فرانسه و آلمان شكوه و شكايت                                                       به  
شنوم، مبني بر اين كه نقش                                        برضدد زبان انگليسي مي       ِ                   

اين زبان ديگر از حد يك زبان واسطه و پل گام                                                                        
جلوتر گذاشته و تبديل به يك خطر بزرگگ                                                    ِ                 

هاي ملي اروپا شده است،                                      امپرياليستي براي زبان                         
اند؛ اما                هايي كه ديگر تسليم اين جريان شده                                                  زبان    

از كودكان             :     اي است            اين موضوع ساده                  :     گويم        من مي       
آموزش اسپرانتو را به ايشان                                        !     تان آغاز كنيد                       خود   

   9“ ! شروع كنيد، و ديگر خطري وجود نخواهد داشت                                       
 
 

 : ها و منابع            پانوشت      
 

1-www.denisdutton.com/eco.gif, www.rtsi.ch/…/scrittori_ 
umberto_eco02-b.jpg, www.façade.com/celebrity/photo/
Umberto_Eco.jpg, www.is.lt/gfx/semiotika/eco.jpg 

2-  Umberto Eco 
3-  www.themodernword.com/eco/

eco_works_fiction.html#misteriosa_files, 
 http://images.amazon.com/images/P/
B0001Z37IG.01.LZZZZZZZ.jpg 

4-  ECO, Umberto. La ricerca della lingua perfetta nella 
cultura europea (Fare l’Europa), Italia: Laterza, 1993, 423 
p. 
ECO,  Umberto. La serĉado de la perfekta lingvo en la 
eŭropa kulturo, trad. Daniele Mistretta. Pisa: Edistudio, 
1996. 317 p. 
ECO, Umberto. The search for the perfect language (The 
making of Europe), trans. James Fentress, UK: Blackwell 
publishers, (reprint edition) 1997, 385 p. 

5-  Zaft, Sylvan. Esperanto: A Language for the Global 
Village, Calgary: Esperanto Antaŭen Publishing, 2002, 
157p. 

6-           كند     ي اسپرانتوزبانن زير را نيز در اين مورد معرفي مي              ِ                                 ززفت مقاله : 
Umberto Eco "Eko per Eco", Heroldo de Esperanto No. 
1937, 20 majo 1997. 

7-  http://giotto.ibs.it/jackets/z88 8842050288.jpg, 
www.esperanto-france.org/actualitesanoncoh.htm, 
www.amazon.com/gp/reader/0631205101/
ref=sib_rdr_fc/103-9786224-1828634 

8-  www.eventoj.hu/arkivo/eve-025.htm 
9- http://www.esperanto-cz.net/Divers/aur042.htm    
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R
aporto / ش

 گزار

49 

مراسم روز جهاني كتاب اسپرانتو در سالروز تولد دكتر                
كه همه ساله در     )   دسامبر 15(زامنهوف، مبتكر زبان اسپرانتو      
طور   هاي اخير به    شود و در سال     سراسر جهان گرامي داشته مي    

متوالي در تهران برگزار شده است، امسال در شهر رشت و                 
اين مراسم به همت    .  ي پژوهش برگزار گرديد     زمان با هفته    هم

ي سبزانديشان و به دعوت و پيشنهاد يكي از                     موسسه
هاي هنرمند گيالني كه به هنر گرافيك اشتغال دارد،  اسپرانتيست

شايد اين  .  در سالن اجتماعات بانك صادرات رشت برپا شد           
نخستين همايش مهم اسپرانتودانان و دوستداران زبان جهاني           
اسپرانتو در رشت و استان گيالن بود اما نهمين سال و نهمين              
مراسمي بود كه تاكنون به اين مناسبت در ايران برگزار شده               

 :اي از آن است و اينك گزارش فشرده
ي زيباي    پس از تالوت آياتي از قرآن كريم كه با ترجمه             

پور، نقاش    ران استاد حبيب    اسپرانتويي آن همراه بود، اولين سخن     
هاي زبان    هنرمند و اسپرانتيست، به تشريح برخي از ويژگي           

هاي ساختار ساده و        اسپرانتو و تفاوت   
هاي   منطقي آن با ساختار پيچيده زبان        

ها و    اي از واژه    مهم ديگر پرداخت و نمونه    
. قواعد دستوري آسان اسپرانتو را برشمرد      

چنين در بخش ديگري از برنامه         وي هم 
ي فارسي سرود اميد كه       به قرائت و ترجمه   

ترين شعر زامنهوف نيز هست،          معروف
 .پرداخت

ران ديگر در اين مراسم              سخن 
محمدرضا ترابي دبير كانون سبزانديشان و      

ي پيام سبزانديشان به       نامه  سردبير فصل 
اي از زبان      ايراد سخن و ارائه تاريخچه      

و در تبيين علل پيدايش اين زبان چنين اظهار         .  اسپرانتو پرداخت 
دوست   شناس انسان   داشت كه دكتر زامنهوف، پزشك و زبان         

كرد   اي زندگي مي    لهستاني و مخترع و مبتكر اسپرانتو، در منطقه       
هاي   ي بدبيني     هاي مختلف مايه    كه وجود اقوام گوناگون با زبان     

جا از يكديگر شده بود و        مورد شهروندان آن    متقابل و جدايي بي   
طرف را نزد او به يك        همين بود كه ابداع يك زبان آسان و بي         

آرماني كه با تالش و پيگيري او          .  آرمان انساني بدل ساخت    
آور و ادبياتي زيبا پديد آورد        تحقق يافت و زباني فراملي و شگفت      

و اسپرانتو را در جهاني پرمخاصمه در كانون نهضتي جهاني و              
اي از    ترابي در ادامه به ارائه و قرائت مقاله        .  طلبانه قرارداد   صلح

ي   احمدرضا ممدوحي يكي از پژوهشگران اسپرانتودان درباره         
ي زامنهوف با فردوسي پرداخت كه مورد توجه مخاطبان           مقايسه

 .قرار گرفت
ران اين همايش حسين عليزاده يكي از              سومين سخن  

.  بود 1383ي كشوري در سال        پژوهشگران و منتقدان برگزيده   
هاي   سخنان وي به معرفي بخش مهمي از آثار اسپرانتويي دهه          

ها و     در ايران اختصاص داشت كه شامل كتاب            60 و    50
هاي متعدد در مطبوعات كشور بود و بازتاب وسيعي داشت             مقاله

هاي گسترده آموزش در چندين         چنين همراه با فعاليت      و هم 
چنين به    اين پژوهشگر هم  .  ها بود   دانشگاه تهران و شهرستان    

پرداخت كه  “  زبان دوم ”هاي ويرايش جديد كتاب       بيان ويژگي 
زودي از سوي نشر عطايي به بازار عرضه خواهد شد و  از                   به

لحاظ حجم و كيفيت در ادبيات اسپرانتويي ايران در نوع خود              
 .باشد سابقه مي بي

پور مسئول سازمان      ران خانم نيره ابراهيم       آخرين سخن  
ي   جوانان اسپرانتيست ايران بود كه درباره     

ي شاهكارهاي    ادبيات اسپرانتو و ترجمه     
 .ادبي جهان به اين زبان سخن گفت

در بخشي از اين برنامه نمايش كوتاه         
) اسپرانتو  -فارسي(اي دوزبانه     و ميان پرده  

از سوي سه نفر از اسپرانتودانان به نام            
 Hispana(“آداب و رسوم اسپانيايي        ”

Etiketo  (       اجرا شد و شايد براي نخستين
بار بود كه تماشاگران ايراني، اسپرانتو را بر        

 !كردند ي نمايش نظاره مي صحنه
در ادامــه تــرجــمــه اشــعــاري از           

شاهكارهاي ادب فارسي به اسپرانتو كـه        
توسط دكتر صيادپور، پزشك متخصص خراساني انجام گـرفـتـه           
بود، به همراه اشعاري از خود وي خوانده شد كه همراه با نمايش             

يكـي از    .   كنندگان قرارگرفت   اساليد بود و مورد استقبال شركت     
اشعار وي به ياد قربانيان زلزله بم و ارگ معروف باسـتـانـي آن                

 كـنـگـره جـهـانـي            سروده شد و شعر ديگر وي از آثار برگزيده        
.اسپرانتو در شهر پكن بود كه مرداد ماه امسـال بـرگـزار شـد           

بخش پاياني همايش شامل گفتگو پرسش و پاسخ مخاطبان          
 . با سخنرانان بود

 آذرماه آغاز شده و     26شنبه    در مراسم ياد شده كه عصر پنج       
مند و اسپرانتيست از      ها عالقه   تا پاسي از شب ادامه داشت، ده       

 در ايرانروز جهاني كتاب اسپرانتو گزارشي از مراسم 
 )83 آذرماه 26رشت (

 پور حامد علي

 اجرا شد) اسپرانتو -فارسي(در همايش نمايش كوتاه دوزبانه 
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 داشتند و در جنب سالن         گيالن، آذربايجان و تهران حضور      
همايش نمايشگاهي از آثار و كتب اسپرانتويي برپا بود كه در آن            

. ي پيام سبزانديشان نيز توزيع گرديد        ي مجله   جديدترين شماره 
ي رباعيات    يكي از كتب جالب و ارزشمند اين نمايشگاه ترجمه         

ي ممتاز آن     ها ترجمه    زبان   خيام به سي زبان بود كه يكي از آن        
 .به اسپرانتوست

در جنب اين همايش تني چند از دانشجويان و فرهنگيان با            
گونه   اظهار تقدير و بيان اشتياق خود نسبت به برگزاري اين             

باره   رساني بيشتر در اين      ها، خواهان تداوم آن و اطالع         برنامه
 .شدند
چنين يكي از گفتگوهاي پس از همايش، گفتگوي               هم 

در رشت با     )  خبرگزاري دانشجويان ايران    (خبرنگار ايسنا     
زبان :  وي در اين گفتگوها اظهار داشت       .  محمدرضا ترابي بود  

 سال بعد از ابداع آن از طريق قفقاز          12 سال پيش يعني فقط      105اسپرانتو  
وارد ايران شد و اولين مطلب مكتوب به زبان اسپرانتو توسط اعتصام الملك             

وي افزود در حال حاضر در چند        .  پدر مرحوم پروين اعتصامي نگاشته شد      
شود از جمله در      دانشگاه كشورمان اسپرانتو به صورت فوق برنامه ارائه مي         

دانشگاه شهيد بهشتي تهران، فردوسي مشهد، مازندران، دانشگاه آزاد كرمان          
شود به اين امر باز         صورت رسمي ارائه نمي      اما اين كه چرا به      .  و تبريز 

گردد كه تصويب واحد درسي جديد نياز به طي مراحل بروكراسي                   مي
 دانشگاه  40امروزه اين زبان در جاهاي ديگر دنيا و در بيش از            .  طوالني دارد 

ي تحصيلي در سطوح عالي آموزش         جهان به عنوان واحد درسي يا رشته       
: ترابي در مورد تاريخچه حضور اسپرانتو در گيالن گفت          .  شود  تدريس مي 

ي سازمان جهاني      سال پيش سيد حميد روحاني رشتي نماينده         80حدود  
اسپرانتو در ايران، در رشت سكونت  داشته است اما امروزه  اطالعات                   

چنين در گذشته اسپرانتو در اغلب       هم.  مفصلي در اين زمينه در اختيار نداريم      
هاي مربوط به آن      شهرهاي ايران حضور پيدا كرده است و امروزه نيز فعاليت         

 .رو به گسترش است
 

48 

 جلسه پرسش و پاسخ 

 

 مشهد
 1383 آذرماه 29دانشگاه فردوسي، دانشكده رياضيات 

بنا به گزارش خانم  نفيسه شريعتي، توسط گروهي از دانشـجـويـان               
هاي اسپرانتـو،   آموزان اسپرانتو نمايشگاهي از كتاب اسپرانتودان و زبان 

نيز موسيقي اسپرانتو توسط آقاي وحيد      در دانشكده ترتيب داده شد و       
الزم به ذكر است كه از چند سال پيش تـاكـنـون             .   نيا اجرا شد   پرتوي
وقفه ادامـه دارد      ي رياضيات بي   هاي آزاد اسپرانتو در دانشكده     كالس

كه با استقبال روبرو شده و دانشجويان زيـادي تـاكـنـون در ايـن                   
 .ند ا ها شركت كرده كالس

 شيراز
 دانـشكـده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسالمي 1383 آذرماه 30

تشكل دانشجويي آفتاب دانشگاه آزاد اسـالمي شـيراز بـه همــت              
مسـئول واحـد علـمي ـ پـژوهشي تشـكل آفتـاب سـركـار خـانـم         

آميـز و دبيـر كميتــه آمــوزش زبــان اسپـرانتــو          فـاطمـه صـدق 
اسپـرانتــو  ‹تاش  به برگزاري سمينـاري با عنوان           ناصر شريفي 

با سخنراني جنــاب آقــاي مهنــدس           › زبان دوم براي همـه   
اقــدام  )  نماينده سازمان جهاني اسـپرانتو در شـيراز        ( پـور    سـامـاني
ايشان ضمن ابراز خوشنودي از حضور در ميان دانشجـويان        .   نمودند
اي از فـوايد و خصوصيـات زبـان اسپـرانتـو را بيان كردنـد         چـكيده

و براي روشن شدن اذهـان عمــومي دانشجــويان بــه بــررسي              
در پايان برنامه، گروهي از دانشجويان آمادگي خود را براي فراگيري زبان اسپرانتو اعالم كردند و قرار          .   تـاريـخـچـه ابداع زبـان اسپـرانتـو پرداختند    

 .هاي اسپرانتو توسط تشكل آفتاب اقدام شود شد كه با هماهنگي مسئوالن دانشگاه نسبت به برگزاري كالس
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E
speranto-m

ovado / ش اسپرانتو
 جنب

مقاله زير با الـهام از سـخنرانـي اســــــپرانـتودان            
 كه در همايش             Floriano Pessoaبــرزيــلي     

 ايراد  2003اسپرانتودانان شهر ريودوژانيرو در ماه مه        
 . گرديد، تهيه شده است

 
 تري شويم؟  چگونه اسپرانتيست فعال

شود كه زبان        اسپرانتيست هر كسي ناميده مي        ”
كه براي    نظر از اين    كار برد، صرف    اسپرانتو را بداند و به     

اعالميه درباره   (  “.كند  هايي از آن استفاده مي         چه هدف 
 )1905ضرورت اسپرانتيسم، نخستين كنگره جهاني اسپرانتو، 

از اين تعريف كه در كنگره بولوني سورمر                                 
)Bulonjo Sur Maro  (          تصويب شد، به اين نتيجه

كه كسي    ترين شرط براي اين     رسيم كه اولين و اصلي      مي
 .اسپرانتيست شود آن است كه اسپرانتو را ياد بگيرد
 1906در دومين كنگره جهاني اسپرانتو كه در سال          

كنندگان با شوق و حسرت        در ژنو برگزار شد، شركت     
. كردند  گير شدن قريب اسپرانتو صحبت مي        درباره همه 

را در اين مورد پرسيدند،      )  Kabe(هنگامي كه نظر كابه    
: اين صاحب سبك برجسته با ظاهري متفكرانه گفت             

 “.ها بايد ابتدا اسپرانتو را ياد بگيرند اسپرانتيست”
چه مفهومي دارد؟   “  يادگيري اسپرانتو ”حاال ببينيم   

 اين يادگيري چقدر بايد عميق باشد؟ 
خوب، يادگيري يك زبان، حتي زباني نسبتاً آسان             

اي براي تمام دوران زندگي         همچون اسپرانتو، وظيفه   
هاي   هرچه سطح كسب شده باالتر باشد، زمينه         :  است

اي براي تحقيق      جديدي براي يادگيري و زواياي تازه        
ي ما نياز نداريم و         خوشبختانه همه .  شود  نمايان مي 

هايي با الگو    )اسپرانتوشناس(خواهيم اسپرانتولوگ   نمي
، كالوچاي                    )Waringhien(گرفتن از وارينگهين             

)Kalocsay( اولد ،)Auld (و ديگران شويم. 
ي اسپرانتو روي  براي كسب شايستگي الصاق ستاره 

 :سينه، به نظر من فرد بايد قادر باشد
درستي بخواند و با       ـ متون را با صداي رسا به         1 

طور كامل متون ادبي يا فني نوشته         كمك فرهنگ لغت، به   
 .المللي را درك كند شده به زبان بين

المللي نامه يا مقاله        ـ بدون خطا و با سبك بين          2

 .مطبوعاتي بنويسد
متون   -و بالعكس   -ـ از اسپرانتو به زبان ملي           3 

صورت واضح و     معمولي را مثالً از مجله يا روزنامه به        
 .صحيح ترجمه كند

هاي جمعي بصورت سليس و ساده اما              در همايش 
 .صحيح، به اسپرانتو مكالمه نموده يا سخنراني كند

جا كه وسايل ارتباط چمعي اسپرانتو اصرار           از آن  
ورزند كه زبان ما بسيار آسان است، و بسياري از              مي

دهند كه پس از چند ساعت تعليم،            آموزگاران قول مي   
ي مقدماتي را كسب خواهد كرد،           نوآموز ديپلم دوره   

آرمانان ما به سطح      شود كه اكثريت هم     عموماً تصور مي  
اما كساني كه اسپرانتو را     .  رسند   مي 3گفته شده در بند     

نويسند، هنوز    راحتي مي   به فصاحت صحبت كرده و به      
. خورند  هاي اسپرانتودانان به چشم مي        هم در همايش   

اي   اكثر اوقات، افراد پس از حفظ كردن جمالت كليشه           
”Bonan tagon!  “) روز بخير(  ،”Kiel vi fartas�  “) حال

، كتاب )به اميد ديدار(“ Ĝis revido”و ) شما چطور است؟
“ وقت گل ني  ”درسي را بسته و خواندن متون ادبي را به          

 .كنند موكول مي
(، كابه   1906گونه بود كه يك قرن پيش در سال           اين

Kabe  (         دليل   كه يكي از پيشروان زبان اسپرانتو بود به
آرمانان آن زمان به يادگيري عميق،             عدم تمايل هم   

برانگيز كه    آيا اين واقعيت تاسف   .  احساس ناراحتي كرد  
كابه بعدها جنبش اسپرانتو را ترك كرد به نوعي به                

شد كه حتي        آگاهي او از اين حقيقت مربوط مي             
چاكان اسپرانتو تالشي براي يادگيري عميق                سينه

شناسان و    كنند؟ آين سوالي براي تاريخ        اسپرانتو نمي 
 .شناسان ما است روان

آكادمي علوم فرانسه زماني تصديق كرد كه                
دانيم كه    مي.  است“  شاهكار منطق و سادگي    ”اسپرانتو  

آهنگ بوده، ارزش        عالوه بر آن، اسپرانتو خوش         
تحصيلي داشته، و به درك عمومي دستورزبان و نيز            

ها كمك موثري كرده، و ادبياتي           يادگيري ساير زبان   
بنابراين چرا برخي   .  تر از چندين زبان فرهنگي دارد       غني

خواهند يا موفق     قراوالن مشتاق به اين زبان نمي       از پيش 
بخش بياموزند؟ و     شوند آن را در سطحي رضايت        نمي

47 

 تري شويم؟  چگونه اسپرانتيست فعال
 

 حمزه شفيعي
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مانند؟ در    باقي مي) eternaj komencantoj(مبتديان ابدي  
حالي كه تقريباً در سراسر جهان، وسايل و امكانات              

 .يادگيري كم نيستند
 هاي يادگيري اسپرانتو روش

. نخستين پيشگامان اسپرانتو خودآموخته بودند         
اي     صفحه  48ابزار آموزشي آنان به يك بروشور             

متني :  شد كه از زامنهوف دريافت كرده بودند        محدود مي 
ها،    كتاب آموزشي كامل براي روس         (بينانه      خوش

اي از اطالعات     ، مجموعه بسيار خالصه    ...)ها،    لهستاني
اما افرادي  .  ي زبان، و ظاهري بسيار محقرانه          درباره

چون مـــهندس آنــــــــــــتوني گرابوفسكي                       هم
)Antoni Grabowski(     دكتر كازيميرز بين ،)Kazimierz 

Bein(                                       و كشيش ليتوانيايي دامبراوسكاس ،
)Dambrauskas  (       از اين محدوديت امكانات دچار ياس و

هاي   آنان با تمرينات شديد و مشاوره       .  نوميدي نشدند 
: اي را آفريدند    زودي معجزه   الزم با نويسنده كتاب، به     

گرابوفسكي با صحبت كردن فصيح و رسا به اسپرانتو          
وي .  هنگام ديدار با زامنهوف، وي را دچار شگفتي كرد         

پس از مدتي نه چندان طوالني نخستين متن ادبي                  
اين .  المللي ترجمه كرد    اسپرانتو را از روسي به زبان بين      

 . اثر الكساندر پوشكين بود“ حكايت طوفان برفي”متن 
در ايران ما نيز بسياري از قدما و معاصران جنبش           
اسپرانتو، زبان را بدون معلم و تنها با استفاده از                  

اما آموختن به   .  اند  هاي خودآموز آموخته    جزوات و كتاب  
. اين روش مشكل بوده و براي اغلب افراد نامناسب است         

عالوه بر آن، امروزه اين روش يادگيري، ضرورتي              
ندارد چرا كه در كشور ما نيز وسايل آموزشي مناسبي           

 نيز وجود داشته و      CDاز جمله كتاب، فيلم، كاست و         
اي نيز به امر تدريس اسپرانتو                استادان باتجربه  

 .اند پرداخته
ها،    براي سطوح متوسطه و پيشرفته نيز كتاب            

هاي صوتي و تصويري وجود دارد         ها، و ديسك    فرهنگ
تواند افراد را به مراتب باالي دانش زبان رهنمون           كه مي 
با اين حجم از منابع موجود اسپرانتو در ايران، كه          .  شود
هاي قبل بسياري آرزوي بخشي از آن را داشتند،             سال

 نيافتني    ديگر خبره شدن در زبان امري رويايي و دست         
 .نيست

هاي آموزشي و ياري گرفتن از         البته خواندن كتاب  
كسب دانش و   .  اساتيد زبان الزم است اما كافي نيست        

توانايي كامل در يك زبان تنها با مطالعه مستمر و دقيق            
آثار نويسندگان برجسته كالسيك و مدرن حاصل              

كه در وضعيت موجود كشورمان و از          اما اين .  شود  مي

اي   ميان آثار موجود كداميك را بايد حتماً خواند، نكته           
بنابراين در ادامه    .  است كه شايد سوال بسياري باشد       

اين مقاله چند اثر حتماً خواندني را براي شما معرفي              
 :كنيم مي

Proverbaro (Zamenhof)  : هايي كه    المثل  مجموعه ضرب
 .زامنهوف شخصا گردآوري و ترجمه كرده است

Paŝoj al Plena Posedo (Auld)  :     كتاب معروف ويليام
تواند مورد    ي تكميلي زبان مي      عنوان دوره   اولد كه به   

 .استفاده قرار گيرد
Esperanto en Perspektivo (Lapenna kaj aliaj) :  

هاي   مجموعه مقاالت و نظرات درباره اسپرانتو از جنبه         
 گوناگون

Lingvo kaj Vivo (Waringhien)  :    اثر مشهور
وارينگهين كه از جنبه علمي به مسئله زبان و زندگي               

 .پرداخته است
و اما آيا دانستن اسپرانتو در سطح خوب يا عالي               

كه خود را اسپرانتيست فعالي بدانيم كافي              براي اين 
اسپرانتودان واقعاً فعال عالوه     .  است؟ پاسخ منفي است    

 :بر آنچه گفته شد بايد
به گروه محلي، موسسه يا انجمن اسپرانتوي            -1

ها و    كشوري، سازمان جهاني اسپرانتو، و نيز گروه          
 .پيوندد هاي مورد عالقه خود به سازمان

هاي   ها، برنامه   ها، سخنراني   ها، دوره   در نشست   -2
جمعي،    هاي دسته     تلويزيوني، سفرها، گردش    -راديو
 .ها شركت كند ها، و كنگره آيي گردهم
در اينترنت مشاركت فعال داشته باشد، براي             -3

نشريات مقاله بنويسد، به نهادهاي مختلف درباره              
ها را نقد كند، نماينده        رساني كند، كتاب    اسپرانتو اطالع 

شود، كار   )  uea-delegito(سازمان جهاني اسپرانتو     
داوطلبانه انجام دهد، جنبش را از لحاظ مالي حمايت كند،          
زبان را آموزش دهد، كتاب خريداري نموده و نشريات           

 .را آبونه شود
آيا ما اسپرانتودانان كنوني بايد منتظر بمانيم تا             
شايد روزي اسپرانتو زبان برتر جهاني شناخته شود و          

 آنگاه كاري انجام دهيم؟ 
عنوان زبان    شدن زبان اسپرانتو به       شايد پذيرفته 

برتر جهاني در عهد ما عملي نشود، اما هم اكنون نيز               
اسپرانتو از بسياري جهات از جمله در اينترنت برتري            

كه ديگر امكان     طوري  خود را به اثبات رسانده است، به       
 .ناديده انگاشتن آن وجود ندارد

ما نيز به سهم خود تالش كنيم تا اين پيشرفت براي           
 .عموم جهانيان بيشتر و بيشتر هويدا شود
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هاي مشهورر پروفسور كلود پـيـرون                    ِ                                    راني        متن يكي از سخن                     
   )Claude Piron   (                                                              كه به زبان اسپرانـتـو و در هـمـايشـي ،

  1998 مارس سـال                      21، در تاريخ                  )   Basel(   چندمليتي در باسسل                   ِ     
رانيي عالمانـه و         ِ                    گفتني است كه متن اين سخن                                  .       ايراد شده است                 

هاي گوناگوني ترجمه شـده اسـت، و                                                       معروف، تا كنون به زبان                              
ي فارسيي آن براي نـخـسـتـيـن بـار در پـيـام                          ِ                                                          اكنون ترجمه             

 . 1شود     سبزانديشان منتشر مي                   
 

 و آثارش           معرفيي كوتاه پروفسور كلود پيرون     ِ                         
)   Namur(  در نامور                   1931پروفسور كلود پيرون، كه در سال                                               

هاست كه در سوئيس                            دنيا آمد، و سال                         واقع در كشور بلژيك به                               
 سالگي          15 سالگي اسپرانتو را آموخت و از                                             11كند، در                 زندگي مي          

شناسي           پيرون روان            .     2طور فعال وارد دنياي اسپرانتو گشت                                                  به  
ـ   بر تسلط بر چندين زبانن بسيار متفاوت                             ِ                         برجسته است، كه عالوه                     

جزو شعرا، نويسندگان، مترجمان و                                        ـ         از جمله چيني و اسپانيايي                                    
در سال          .     شود       رانان طراز اولل اسپرانتو نيز محسوب مي                      ِ                                  سخن   
ي ادبي خود را در                                   سالگي، اولين جايزه                           24 پيرون در                   1955

 سازمان           مسابقات هنرهاي زيباي                        دنياي اسپرانتو، در چارچوب                                     
 تا       1956پيرون از سال                          . برنده شد          )     UEA( جهاني اسپرانتو                      

زمان           در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك، مترجم هم                                                                1961
هاي انگليسي، اسپانيايي، چيني و روسي به زبان                                                                           از زبان         

او هشت سال براي سازمان جهانيي بهداشت                                             ِ                        .     فرانسوي بود             
 )WHO     (                                                                     از جمله در آسياي شرقي و آفريقا به خدمت اشتغال

شناسي در                 استاد روان                 1994 تا           1973پيرون از سال                      .     داشت    
 شروع       1976هاي متعدد او از سال                       انتشار كتاب           .   گاه ژنو بود             دانش    

از جمله آثار فراوان او هشت رمان يا داستان بلند و تعداد                                                                                  .     شد  
اي        كثيري نوول يا داستان كوتاه به زبان اسپرانتو است، كه پاره                                                                              

عالوه بر سه كتاب                           .     آموزي نيز دارد                        ي زبان            ها جنبه             از آن       
، هنگام           1994شناسي به زبان فرانسوي، پيرون در سال                                                             روان    

چالشش     ِ شدن از استاديي دانشگاه ژنو، كتاب مشهور                        ِ                                        بازنشسته        
زبان فرانسوي و در                             را نيز به             )     Le défi des langues( ها          زبان    

ي واقعياتي                  او كه در اين كتاب، با ارائه                                         .     3پاريس منتشر ساخت                    
ي ابعاد گوناگون ارتباطات                                        شناسي درباره                  فراوان، به آسيب                     

عنوان           پردازد، به تشريح اسپرانتو به                              المللي مي           ي زبان بين            وسيله         به  
زباني درحال استفاده نيز پرداخته و داليلي منطقي را براي                                                                                     

.     كنــد         ترر آن ارائـــه مي     ِ                   بيــــــــــــش                   كارگيريي هرچــه        ِ            به  
كه به زبان اسپرانتو در سال                                      )     La bona lingvo  (   زبان خوب          

هاي         ها در دهه                 ترين كتاب                منتشر شد، يكي از پرخواننده                                       1989
در اين كتاب پيرون با اشاره                                      .     4اخير در دنياي اسپرانتو بوده است                                         

شناختي،             شناسي و جامعه                     شناختي، سبك              به مباحثث گوناگونن روان           ِ        ِ        
ها و            سخنراني       .     كند       ي اسپرانتو تاكيد مي                               العاده          بر غناي فوق                 

هاي پيرون نيز از محبوبيت جهاني                                                    ها و نامه                   نگاشت         يافته     
ي       اي كه تاكنون سه اثر او در مجموعه                                                    گونه        برخوردار است، به                    

داراي روابط                 (   سازمان جهانيي اسپرانتو              ِ           ، كه از سوي                     اسناد اسپرانتو                
چاپ         شود، به             منتشر مي          )     رسمي با سازمان ملل متحد و يونسكو                                              

و   )     1977  (   اسپرانتو، زباني اروپايي يا آسيايي؟                                                .     رسيده است           
ي       از جمله         )     1988  (   شناختي درمورد اسپرانتو                              هاي روان              واكنش     

  اسپرانتو از ديدگاه يك مولف                                    .     5ي پيرون است                   اين آثار عالمانه                    
.   الملليي اسپرانتو است        ِ                   نيز از جمله آثار او در ارتباط با زبان بين                                                               

هاي معروف پروفسور پيرون در مقر                                              راني        ي يكي از سخن                      ترجمه     
ي زامنهوف از                      مناسبت اهداي جايزه                          اصليي يونسكو در پاريس، به        ِ                        

شناختيي مشكلل       ِ     ِ   ابعاد روان          
 زبانن جهاني و اسپرانتو    ِ                 

 بخش اول       
  اسد محبوب: ترجمه

 

L
igvopisikologio / 

روان
 

شناسي زبان
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 به دبير كل وقتت يونسكو، احمد                       ِ                     سازمان جهانيي اسپرانتو              ِ           سوي       
 . 6چاپ رسيد          مختار اامبو، در مطبوعات كشور ما نيز به       ِ                              

 رانيي پروفسور پيرون    ِ                متن سخن       
توان            هنگام پرداختن به مشكل زبان جهاني، مي                                                                   

عنوان مثال سياسي،                             هاي بسيار گوناگوني داشت، به                                           يافت        ره  
يافتت من به اين         ِ                   ره  .     مالي و غيره                  ـ          شناختي، اقتصادي                     زبان    

شناختي            نظر روان              ام، از نقطه                   خاطر تاثيرر حرفه            ِ           مشكل، احتماالال به              ً     
درستي شناخته                    ي من، اهميت آن تاكنون به                                      عقيده         است، كه به              
 . نشده است        

اسپرانتودانان اغلب از اين مسئله شكايت دارند كه دنيا                                                                                
اي به آن نشان                           يابد و عالقه                     نظرات ايشان را در نمي                                     نقطه    
ي كافي              اندازه          كه پيشرفت اسپرانتو در جهان به                                           دهد، يا اين                   نمي   

ديگر را در اين مورد مقصر                                       راحتي يك              ايشان به          .     سريع نيست           
شناختيي اين وضعيت         ِ              چه ببعد روان                   نظر من، چنان                    به  .     دانند         مي  

مورد مالحظه قرار گيرد، اين احساسات منفي اصالال قابل توجيه                                                    ً                     
اي كامالال         ً      گونه        ي من، اسپرانتو به                           عقيده         عبارت ديگر، به                      به  .     نيست    

 حتي اگر در طول يك دهه دچار                                     ـ عادي در حال پيشرفت است                          
شدن از مشكل زبان جهاني نيز با                                                    و آگاه           ـ گردد            پسرفت مي          

 . ريتمي عادي در حال افزايش است، يعني با ريتمم تاريخ                                          ِ      
كه در بين بسياري از اسپرانتودانان جهان شيوع                                                                     فكري،      

كه پيشرفت اسپرانتو با                                   زيادي پيدا كرده است، مبني بر اين                                                  

ترين اجزاي                  شود، از يكي از مهم                                  سرعتي مكفي انجام نمي                            
“   آرزو    ” و     “     ميل   ” ي روح و روان انسان، يعني                                                دهنده         تشكيل     

داريم، كه اسپرانتو پيشرفت                                   “     تمايل     ”     ما      .     گيرد        سرچشمه مي           
كند، و چگونگيي واكنش ما نسبت به اين خواست و آرزو،                              ِ                                                    

ما مايل نيستيم و                            :     العملل يك كودك است          ِ                     همانند عكس            
خواهيم، كه انبوه مشكالت و  موانعي را كه مابينن خواست                                                        ِ                      نمي   

در نتيجه احساس ناكامي                             .      ببينيم             شدنن آن وجود دارد        ِ                      ما و انجام              
جاي         كنيم، به              كه احساس ناكامي مي                                و هنگامي          .     كنيم        مي  

بيني          شدن با اين واقعيت، كه از ابتدا خودد ما فاقدد واقع                                               ِ        ِ                      مواجه     
دنبالل مقصر يا        ِ               بوديم، و درنتيجه، ااشكال در شخصص ماست، به                           ِ           ِ                 

يا دنيا مقصر است،                         :     گرديم         مقصراني ديگر در خارج از خود مي                                            
اي        گونه        كه متوجه ما نيست، يا اسپرانتوداناني مقصرند، كه به                                                                     

اين واكنشي              .     كنند        موثر و خوب و در جهتت هدف اقدام نمي                              ِ                         
دهم، من فقط                     را مورد انتقاد قرار نمي                                   كودكانه است، اما من آن                              

كردد عادي روح و روان انسان         ِ                                ي عمل           اي را راجع به نحوه                              نكته    
وجود          كه ميل يا آرزوي نيرومندي در ما به                                                   هنگامي      :     كنم       بيان مي         

ناشكيبايي در                .     آيد، ما تمايل به بروزز واكنشي كودكانه داريم                            ِ                                مي  
دنبال مقصرر آن گشتن، كامالال               ِ              ً         مورد پيشرفت زبان اسپرانتو، و به                                         

ساالنن عادي و سالم در          ِ                         واكنش بزرگ            .     عادي و طبيعي است                        
البته ما در ارتباط با چند بعد                                           .     گونه است              ها همين             اكثريت زمينه              

با اين وصف، در بسياري از                                        .     مان بالغ هستيم                      از ابعاد زندگي                  
طبيعت يا متافيزيك، و مسايل                                            ها، مثل سياست، فوق                              زمينه     

 . العملل ما همواره مانند كودكان خردسال است     ِ                                    انساني، عكس           
 

 عدم درك جامعه             
كه به اين موضوع اشاره كردم كه دنيا ما را درك                                                                                هنگامي      

شناختي از وضعيتت موجود را                    ِ                  كند، نيز، در واقع ببعدي روان                                           نمي   
 . مطرح ساختم          

ي ما عموماا             ً       كه جامعه              كند؟ چون              چرا دنيا ما را درك نمي                                   
.   داليل بسيار                چرا؟ به         .     يابد        وضعيت زبانيي موجود را در نمي                   ِ                        

كه روابط زباني، چيزي بسيار پيچيده است،                                                        عنوان مثال، چون                       به  
.   يافت به اين مسئله، ساده كردن آن است                                                         و روش طبيعيي ره               ِ       

   كرده     ي ما عموماا داراي تصويري بسيار ساده                  ً                                    درنتيجه، جامعه                
تصويري بسيار كلي و                            .     شده از وضعيت زباني در جهان است                                              

 . انگارانه          ساده    
ي ما مشكل                   كه چرا جامعه                    شناختيي اين       ِ         ديگر از علل روان                       

شايد اين نكته باعث تعجب                                 .     كند، ترس است                    زبان را درك نمي                     
مدار،           و در واقع هم، اگر شما به هر سياست                                                               .     شما شود         

شناس، يا حتي هركسي كه در خيابان با او مواجه                                                                                   زبان    
كه دنيا موفق به حل                                  شويد، بگوييد كه يكي از داليلل اين                                  ِ               مي  

شود، ترس است، ايشان به شما خواهند                                                           مشكل زبان نمي                   
اوالال،    ً  .     زنيد        خنديد، انگار شما از سر ديوانگي اين حرف را مي                                                                    

نظر         كنيد، به              را طرح مي                 طور كه شما آن                       كه مشكل زبان، آن                          چون   
زبان انگليسي، يا مترجمان                                ” .     ايشان، اصوالال وجود خارجي ندارد               ً                     

و دوماا، اگر اصوالال مشكلي هم وجود               ً          ً                       .     “ است       را حل كرده                  آن  
گونه ارتباطي با ترس                                   داشته باشد، واضح است، كه هيچ                                              

كسي از زبان                     هيچ   ” :     شما خواهند گفت                      به  .     تواند داشته باشد                        نمي   
 “   گوييد؟        ربطي است، كه مي                  چيز بي       ه اين ديگر چ          .   ترسد      نمي   
هاي خود آگاهي                       اما بايد دانست كه ما از  بسياري از ترس                                                           

ها را             شويم، و آن                  ها نمي            ما متوجه وجود بسياري از ترس                                     .     نداريم      
كنيم، كه البته اين، چيز خوبي است، چرا كه                                                              اصالال احساس نمي     ً            

با اين          .     توانستيم داشته باشيم                            بدون آن، زندگانيي خوشايندي نمي                    ِ                 
ها وجود دارد و سبب                                  وصف، واقعيت اين است كه اين ترس                                              

ها در درك ما از واقعيت                                          فهمي        ها و كژ                 بيني        بسياري از كج                  
 . گردد      مي  

.   خاطر علل بسياري                 شود؟ بازهم، به                چرا زبان باعث ترس مي                     
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در .   زبان در ارتباط تنگاتنگ با هويت ما اسـت          44
اي از دوران كودكي، ما از اين امر آگـاهـي             برهه

كنيم، كه محيط اطراف ما به يك زبـانِ            پيدا مي 
كند، و تعـريـف مـا، در            خصوص صحبت مي    به

. پذيرد  ي دنيا، توسط آن انجام مي       ارتباط با بقيه  
ها تعلق دارم، كه وجـه         من به گروهي از انسان    

. كنـد   آن صحبت مي      تمايز آن، زباني است كه به     
بنابر اين، در عمق روح و روانِ من ايـن بـاور              

  .خودِ منوجود دارد، كه زبانِ من برابر است با 
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در    .     عنوان مثال، زبان در ارتباط تنگاتنگ با هويت ما است                                                                             به  
كنيم، كه                اي از دوران كودكي، ما از اين امر آگاهي پيدا مي                                                                      برهه    

كند، و              خصوص صحبت مي                    افف ما به يك زبانن به         ِ              ِ          ر محيط اط         
.   پذيرد         ي دنيا، توسط آن انجام مي                                        تعريف ما، در ارتباط با بقيه                                       

ها تعلق دارم، كه وجه تمايز آن، زباني                                                          من به گروهي از انسان                            
بنابراين، در عمق روح و روانن                                  ِ       .     كند       آن صحبت مي                      است كه به             

.   من اين باور وجود دارد، كه زبانن من برابر است با خودد من                                               ِ                    ِ                    
آلماني در واقع                       ـ          هاي سوئيسي                ي گسترده از گويش                            استفاده       

زبان ما هم دارد                       .     ما آلماني نيستيم                    ” :     گر اين مطلب است كه                              بيان    
هاي زباني، مانند                          و يا به واكنش اقليت                             “     . دهد       اين را نشان مي                    

اگر كسي زبان مرا مورد انتقاد                                        ” :     فالندري و كاتالونايي دقت كنيد                                    
يا تحت فشار قرار دهد، خود مرا مورد انتقاد و تحت فشار قرار                                                                                       

 “ . داده است        
ها داراي نگرشي منفي نسبت به زبان                                                        بسياري از انسان                      

كنند كه زباني بدون قوم و                                            اسپرانتو هستند، زيرا احساس مي                                       
مردم است، و درنتيجه زباني بدون هويت انساني است، پس يا                                                                               

ها        اصالال زبان نيست، و يا زباني است كه براي اشيا و ماشين                  ً                                                              
هاي واقعي،                  ها؛ زباني كه نسبت به زبان                                           است نه براي انسان                         

و   .     هاي واقعي               نسبت به آدم               )     آدم آهني          ( چيزي است مانند روبوت                              
اين واهمه وجود دارد، كه اين روبوت، كه                                                         .     آور است             اين ترس         

طلبيي جهاني      ِ            شود، داراي جاه                      گونه كه راجع به آن صحبت مي                                          آن  
هاي ديگر، مردم ديگر، و هر چيز منفرد                                                       بودن است، تماميي زبان                  ِ        

شايد اين            .     و زنده را در زير پاهاي خود لگدمال خواهد كرد                                                                       
در    .     نظر شما تخيلي جلوه كند، اما حقيقت دارد                                                                  موضوع به          

ي كلينيكي يا                        نام مكالمه                شناسي روشي وجود دارد به                                       روان    
هدف اين روش، بررسي اين                                      ).      تداعيي آزاد      ِ      ( گفتگوي باليني                     

ها يا تصاوير باعث تداعيي                             ِ          مطلب است كه كدام افكار يا ايده                                              
خصوصي، در                 ي به          چه به شخصي كلمه                         چنان    .     شود       ديگر مي             يك  

گفته شود، و از او بخواهيم كه پس                                               “     اسپرانتو        ” ي         اين مورد واژه                 
آيد، بازگو كند، خواهيم ديد                                        اش مي           از شنيدنن آن، هرچه به ذهن             ِ                     

كه درمورد افراد بسيار زيادي، وجود ترسي ناآگاه در ضميرر                                                                     ِ                
 . گردد      ايشان آشكار مي              

 
 المللي        يافتن با زبان بين                   هويت    

يكي از مسايل اسپرانتودانان ناشي از اين است كه اسپرانتو                                                                                    
را از تماميي              ِ       خصوص است، كه آن                           داراي يك ويژگيي كامالال به                   ِ     ً        

به اين معني، كه                         :     سازد        ي ديگر ممتاز مي                           هاي بيگانه                زبان    
.   دهد، كه با آن هويت پيدا كنند                                            اسپرانتو اين اجازه را به افراد مي                                             

اي        يك فرد سوئدي، كه از طريقق زبان انگليسي با شخصي ككره                                   ِ                       ُ             
يا برزيلي در ارتباط است، خود را فقط يك فرد سوئدي، كه در                                                                                     

كند، او               كردن از زبان انگليسي است، احساس مي                                                      حال استفاده             
كند كه يك فرد انگليسي يا                                                    اصالال اين احساس را نمي           ً                         

ي زبان              وسيله         درمقابل، فردي سوئدي كه به                           .   آنگلوساكسون است                 
اي يا برزيلي است، خود را يك                                                 اسپرانتو در ارتباط با يك ككره                                ُ        

چنين داراي اين احساس                                  كند، او هم                  اسپرانتودان احساس مي                        
ي       است كه آن دو نفر ديگر هم اسپرانتودان هستند، و هر سه                                                                               

.   ايشان به يك سپهرر فرهنگيي مشترك و ويژه تعلق دارند                                ِ       ِ                                        
اش انگليسي نيست، حتي اگر تسلط كامل                                                    كه زبان مادري                     كسي   

هيچ عنوان اين احساس را پيدا                                               هم به اين زبان پيدا كند، به                                           
كند، كه از هويت انگليسي يا آنگلوساكسوني برخوردار شده                                                                            نمي   

 چرا؟    .   اما در مورد اسپرانتو، عكسس اين مطلب مصداق دارد                         ِ                    .   است   
اي كه امروز در ارتباط با آن صحبت                                                        مطابق معمولل زمينه             ِ         
، عواملل موثر، متعدد و پيچيده است، اما                ِ                                       ) شناسي         روان    ( كنيم            مي  

ترين عامل اين است، كه اسپرانتو نسبت به هر زبان                                                                        شايد مهم          
ي ديگر، در عمق بيشتري از روح و روان انسان جاي                                                                               بيگانه      

البته نه خيلي زود، و نه براي شخص مبتدي در زبان،                                                                       .     گيرد        مي  
اسپرانتيست            ” يك      )     Janton( قولل ژانتون      ِ              كه به           بلكه براي كسي                 

ي كافي در اين زبان،                                   خاطر تجربه                است، انساني كه به                         “     بالغ    
كند و هنگام                       آن احساس نزديكي و صميميت مي                                               نسبت به         

اما، چرا اسپرانتو                       .     “ ي خودش است                  در خانه         ” استفاده از آن، انگار                              
گيرد؟ زيرا                  در عمق بيشتري از روح و روان انسان جاي مي                                                                  

وكار و حركت طبيعيي                     ِ        اسپرانتو، بيش از هر زبان ديگري، با ساز                                                      
 . سويي دارد           خواهد منظورش را بيان كند، هم                              مغز انساني، كه مي                 

كه مشغول فراگيريي يك                     ِ            ترين تمايلل ما، هنگامي              ِ                   بنيادي       
هاي زباني است، كه                               زبان هستيم، تعميم بخشيدن به ويژگي                                               

اين دليل تماميي كودكان                     ِ                    به  .     درحال يادگيريي آن هستيم                   ِ               
گويند           مي  )     “ اشتباهي كامالال منطقي              ً        ” خاطر            به  ( زبان ابتدا                    فرانسوي       

 ”des cheval     “ )   جاي           به  )     ها      اسب ”des chevaux “        يا ،
 ”vous faisez     “ )                  جاي           ، به      ) دهيد        شما انجام مي ”vous 

faites “     .      ً             جاي         زبان به             همين دليل، كودكانن انگليسي                    ِ               و يا دقيقاا به
 ”feet     “ )    گويند             مي  )     پاها ”foots “                            او آمد        ” ، يا براي گفتن   “
در    .     كنند        استفاده مي            “     he comed” ، از          “ he came” جاي           به  

هيچ عنوان وجود ندارد                                  هايي به             اسپرانتو امكان چنبين اشتباه                                   
چراكه در اين زبان از سماعيات خبري نيست، و قياس و تعميم                                                                              ( 

، بنابر اين شخص در كاربرد و تعميم نكات                                                        ) حكومت مطلق دارد                   
.   كند       نفس مي            به      گوناگونن زبان، احساس امنيتت كامل و اعتماد              ِ                  ِ                     

تري      مراتب بيش               عالوه در اسپرانتو انسان  احساس آزاديي به                                           ِ               به  
ي آوردن               اين آزادي در نحوه                       .     كند       هاي ديگر مي                   نسبت به زبان                

عنوان نمونه                   به  .     ديگر نيز وجود دارد                            اجزاي هر جمله دركنار يك                               
 ):  جه كنيم       و اللفظي ت          صورتت تحت    ِ      چه به       چنان    ( 

 نسبـت     ها داراي نگرشي منفي     بسياري از انسان  
كننـد    به زبان اسپرانتو هستند، زيرا احساس مي      

كه زباني بدون قوم و مردم است، و درنتـيـجـه            
زباني بدون هويتِ انساني است، پس يا اصـالً          
زبان نيست، و يا زباني است كه براي اشـيـا و             

 .ها ها است نه براي انسان ماشين
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فاعل،       ( “     كند مرا             او كمك مي             ” :     در انگليسي شما بايد بگوييد                                    
 ، ) فعل، مفعول          
 ، ) فاعل، مفعول، فعل                ( “   كند     او مرا كمك مي             ” :   در فرانسوي          
فاعل، فعل، حرف                      ( “     كند به من                   او كمك مي               ” :     و در آلماني                 

 ).  اضافه، مفعول            
خصوص براي                 در هر يك از اين سه زبان، يك گونه نظمم به                                              ِ              

ساختار جمله وجود دارد، كه شما مجبور به استفاده كردن از آن                                                                                   
كه در اسپرانتو شما                              در صورتي          .      فقط يك نوع ساختار                            ـ هستيد         

و يا حتي چندين شكل ديگر                                   ( توانيد هريك از اين سه شكل                                           مي  
.   را آزادانه انتخاب كنيد                                !)       شكل متفاوت                 12 يعني در كل                         ـ 

كردد هر كلمه در جمله نيز اين            ِ                                     درمورد انتخاب نقش يا عمل                                  
ي       توانيد انتخاب كنيد كه واژه                                      اغلب، شما مي                .     آزادي وجود دارد                   

صورتت اسم، صفت، قيد و يا حتي فعل در                ِ                                              مورد نظرتان را به                         
  -trajnي         ي كلمه            عنوان مثال، ريشه                          جمله استفاده كنيد، به                             

عنوانن قيد، اسم و         ِ                   ترتيب به              ي زير به                در سه جمله              )     تررن، قطار   َ        ( 
 : رفته است          كار     فعل به      

 ”Mi venis trajne.   “ )ً             من آمدم قطاراا  (. 
 ”Mi venis per trajno.   “ )          ي قطار        وسيله       من آمدم به  (. 
 ”Mi trajnis.   “ )          من قطاريدم  (. 

گونه اجباري در اين رابطه وجود ندارد، و شما كامالال                                                            ً                 هيچ    
.   ي مورد نظرتان را بيان كنيد                                          آزاديد تا طبق دلخواه خود، جمله                                          

هاي اندكي قادر به دراختيارگذاردنن موجباتي است، كه                                            ِ                                زبان    
اي را ممكن گرداند، و حتي در صورت وجودد چنين                                                ِ                    چنين آزادي            

.   را ندارد                  ي استفاده از آن                         امكاني هم، اغلب اوقات انسان اجازه                                             
هاي دستوري و                        عالوه، محيط اسپرانتو در ارتباط با غلط                                                            به  

واژگاني، بسيار متساهل است تا حدي كه در هيچ زبان ديگري                                                                             
، و يا حتي            ) n-( ي مفعولي            فراموش كردن پايانه                  .   ديده نشده است             

گاه سبب سوتفاهم                         كاربرد اشتباهيي آن، در عمل احتماالال هيچ                      ِ                  ً            
با آن روبرو                 “     هنجار     ” عنوان يك                  شود، و از اين رو اغلب به                                          نمي   
هاي         فقط گروه اندكي از موشكافان از اين اشتباه                                                              .     شوند        مي  

واقع خارج از محيط عاديي                           ِ         سازند، اما ايشان در                             كوچك، كوه مي                
منتها توجه داشته باشيد، كه منظور من                                                       .  (    اسپرانتو قرار دارند                         

هاي زباني                 وجه صحه گذاشتن بر، يا توصيه كردنن، غلط                                        ِ                 هيچ       به  
.)    كنم       گرانه صحبت مي                     گاهي مطلقاا مشاهده            ً             من از جاي             !     نيست    

ي كامالال صحيح از زبان و             ً                          عبارت ديگر، ارتباطي بين استفاده                                           به  
توان خود را                     مي  .     كردن با آن، وجود ندارد                                    پيدا        احساس هويت            

ي       كرد، حتي اگر هر بار هم كاربردد پايانه                                      ِ                 اسپرانتيست احساس                  
 . مفعولي را فراموش كنيم                     

ها در             چنين امكان آفرينش آزادد واژه                           ِ              ها، و هم                ي اين           همه    
ها چنين حقي براي كاربرر آن                             ِ              اسپرانتو، كه در بسياري از زبان                                          

دهيي اين     ِ          كند، و سبب جاي                        وجود ندارد، محيطي آزاد را ايجاد مي                                              
تر به هسته،                     تري از روح و روان، و نزديك                                          ي عميق            زبان در اليه               

كارگيريي خالق و خودآي زبان،            ِ                           به  .     گردد        و بنياد فطريي آن، مي                ِ           
تر از زبان فرانسوي است، چرا كه در                                                    مراتب بيش               در اسپرانتو به                  

.   هاي قرارداديي كمتري روبرو است                 ِ                         اسپرانتو انسان با ممنوعيت                               
.   كند      احساس مي         خود   تر خود را،              درنتيجه در اسپرانتو انسان راحت                              

ي       هاي بيگانه                ها، اسپرانتو نسبت به زبان                                     گونه ويژگي                خاطر اين              به  
گيرد، و               تري از روح و روان انسان جاي مي                                             ديگر، در عمق بيش                      

يافتن با                تري براي هويت                  به اين دليل، انسان تمايل خيلي بيش                                               
هايي كه به دنياي                              اما انسان           .     كند       را در خود احساس مي                                    آن  

ايشان از درك              .   توانند اين را درك كنند                        اسپرانتو تعلق ندارند، نمي                         
اين علت براي ايشان، نگرشش                                ِ            به  .     يافتن عاجزند                  اين هويت          

.   آميز، و يا حداقل عجيب، است                                          بسياري از اسپرانتودانان، جنون                                   
كردن با زبان، يك اسپرانتودان                                         خاطر همين احساس هويت                                به  
كه كسي از                   كند، هنگامي                 راحتي خود را مورد حمله احساس مي                                               به  

.   كند       المللي، انتقاد مي                         ي زبان بين                    اسپرانتو، يا حتي خودد ايده                         ِ          
حمله به اين زبان، حمله به خودد او است، و واكنش طبيعيي او                                             ِ                      ِ                   
ضددحمله است، كه در برخي مواقع ممكن است خيلي شديد                ِ                                                           

بنابراين،           .     را درك كند                  تواند اين               اما يك غيراسپرانتودان نمي                             .     باشد    
نظر او چيزي بيش از اندازه غليظ و                                                    واكنش عاديي اسپرانتودان به             ِ                  

العملي تا                 زعمم او، تنها توجيه ممكن براي عكس         ِ                                       قوي است، و به                   
اي تعصب در                    تواند وجودد گونه            ِ           اين حد خارج از مقياس، تنها مي                                           

 . فرد اسپرانتودان باشد                    
 ) ادامه دارد          ( 

 : ها    منابع و پانوشت              
ها، از جمله ژاپني و انگليـسـي در                                                        راني به بسياري از زبان                                  ي اين سخن                 ترجمه         -1

راني نـيـز در                            اصلل اسپرانتوي اين سخن      ِ                     .       هاي اينترنت قابل دسترسي است                                       سايت    
 : ي جهاني موجود است، ازجمله در دو سايت زير                                          بسياري از صفحات شبكه                    

www.claude-piron.ch/claude-piron-biografio.html 
www.geocities.com/origlit/roman/piron.html 

 : نامه و آثار پروفسور پيرون                           ي زندگي         منابع مورد استفاده در باره                            -2
http://members.aol.com/sylvanz/pirprel.htm 
http://ourworld.com/homepages/profcon/e_psikas.htm 

 : شرح زير است             يرون به       پ مشخصات اين كتاب                   -3
, Du gâchis au bon sens. Le défi des langues. Claude, PIRON

Paris: L’Harmattan, 1994, 335 p. 
 : شرح زير است             مشخصات چاپ دوم اين كتاب به                            -4
, 1997, IEM: Vieno.) a eld2(, La bona lingvo. Claude, PIRON

109 p. 
 : شرح زير است             مشخصات اين دو اثر به                      -5

, ?ĉu eŭropa aŭ azia lingvo: Esperanto. Claude, PIRON
Esperanto-dokumentoj, nova serio, 10, Rotterdam: UEA, 
1977, 32 p. 

-Esperanto, Psikologiaj reagoj al Esperanto. Claude, PIRON
citita , 1988, UEA: Rotterdam, E26, nova serio, dokumentoj

: Rotterdam, Auld. W. red, Nova Esperanta krestomatio: en
UEA, 1991, 510 p., p. 326-335. 

ي جميله اورنگ، گزارش                        ، ترجمه       صدمين سال پيشرفت                        اسپرانتو در يك                      -6
اصـلل     ِ   .       64-65، ص       1366 دي             20تاريخ               ، به      19ي         ، شماره         آدينه     ي         ي مجله            ويژه    

سازمان جهاني                 ارگان رسميي               ِ    esperantoي         نامه        راني در ماه                   اسپرانتوي اين سخن                     
 .  به چاپ رسيده است                 1987ي     ، ژانويه        973ي     ، شماره       اسپرانتو        

 

يكي از مسايل اسپرانتودانان ناشـي از ايـن           
است كه اسپرانتو داراي يك ويژگـيِ كـامـالً           

هـاي     را از تماميِ زبان     خصوص است، كه آن     به
به اين معني، كه    :   سازد  ي ديگر ممتاز مي     بيگانه

دهد كه    اسپرانتو اين اجازه را به افراد مي      
  . با آن هويت پيدا كنند
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 و پنجميـن سـالگرد انتـشار خـود را            بيست)    به معني ماه  Monato(موناتو ي  نامه  ماه 
هاي اسپرانتو زبان در سطح جهان اسـت كـه بـا                يكي از برترين نشريه    موناتو.   جشن گرفت 

ي خود سطح مطبوعات اسپرانتو زبان را ارتقايي در خـور توجـه بخـشيده              نگرش و مشي ويژه   
اي   اي سياسي ـ فرهنگي و مستقل است و مقاالت آن اصيل، غيرترجمـه    مجله موناتو.   است

ي جهـان     نظـير در چهـار گوشـه        ي بـي    نويسندگان و سردبيران اين مجلـه      .   و بومي هستند  
هاي مربوط به وقايع آن، فقـط افـراد            اي و گزارش    ي مسايل سياسي منطقه     درباره.   اند  پراكنده

ي مـسايل عمومـي نويـسندگان آزادنـد كـه              بومي حق دارند مطلب ارسال كنند امـا دربـاره         
در اين مجله از سياسـت، فرهنـگ، گردشـگري، دانـش، اقتـصاد،                .   نظرهايشان را ابراز دارند   

اين مجله، اسـپرانتودان سرشـناس و     )  و بنيانگذار(سردبير .  شود هاي فراواني درج مي مطلب. . .  كامپيوتر، صنعت و تكنولوژي و      
اي كامـال     نگار مستقل و صاحب نظري است كه با درايت و هوشمندي توانسته است مجلـه               فعال آلماني اشتفان ماول روزنامه    

ي اسـپرانتو     ي مجلـه    به منظور معرفي اين مجله به نقل بخشي از مـصاحبه      .   اندازي كند   ممتاز همچون موناتو را طراحي و راه      
(Esperanto) شود ي مطلبي ادبي از اين مجله درج مي كنيم و در پي آن ترجمه ماول  اشاره مي با . 

41 

المللي   ي بين   ، ماهنامه (Monato)، موناتو 2004در سال    
اش را جشن گرفت و         سالگي 25مستقل به زبان اسپرانتو،     

گذار و    كه گفتگويي با بنيان     اين فرصت خوبي بود براي اين     
در خصوص اين   )  Stefan Maul(اشتفان ماول   سردبير آن   

. ي ادبي يگانه در قلمرو اسپرانتودانان داشته باشيم            پروژه
رسد ولي ماول توضيح       آينده به نظر سخت و دشوار مي        

دهد كه چرا وسايل ارتباط جمعي اسپرانتو به، موناتو             مي
اين گفتگو و پرسش و پاسخ را ماركو            .  (نيازمند است 
 .) ترتيب داده استMarko Naoki Linsنااوكي لينز 

هاي خبري به زبان اسپرانتو        چرا جنبش اسپرانتو به مجله       -
 نيازمند است؟

هايي   كه در عمل اثبات كنيم كه اسپرانتو چه ارزش          براي اين  
 به طور   موناتوالبته،  .  تواند سودمند باشد    دارد و تا چه حد مي       

ي اطالع    كامل اين كيفيت ويژه را ندارد ولي بدون شك وسيله          
ها بر درستي آن      رساني بسيار خوبي است كه بسياري از انسان        

 (Humphreyطور مثال همفري تونكين        به.  گذارند  صحه مي 

(Tonkin    هاي سابق سازمان جهاني اسپرانتو          يكي از رييس
(UEA)   كه تعدادي از دوستان        كند براي اين     ، تعريف مي

شناس غير اسپرانتيست خود را در عمل مجاب كند كه                زبان
 موناتوي    ها را مشترك مجله     اسپرانتو زباني كامالً زنده است، آن     

تونكين در ادامه اظهار داشته است كه دوستانش با ديدن            .  كرد
مجله و سطح مطالب و محتواي آن، به توافق نهايي رسيدند كه            

كند و هيچ     اي كامالً نرمال عمل مي      چون پديده   اين نشريه هم  

  سال تالش 25
 ي مطبوعات در عرصه

 اي براي تمامي سطوح زندگي مجله

K
ultura / فرهنگي 
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هاي مطبوعاتي ندارد و رسيدن       كمبودي در نمايشگاه و جشنواره    
به اين يقين دقيقاً همان چيزي بود كه تونكين آرزويش را                 

با نشان دادن اين نشريه به افراد شكاك و ديرباوري كه            .  داشت
توان ثابت كرد كه اسپرانتو        اسپرانتيست نيستند، به راحتي مي     

چه شما اين     چنان.  زباني است زنده، مفيد، ارزشمند و به روز          
ي آموزش اسپرانتويي خود را تمام        نشريه را به كساني كه دوره     

اند نشان دهيد، مسلماً ارزش يادگيري اسپرانتو را بهتر               كرده
 .درك خواهند كرد

 را از ساير وسايل اطالعاتي به زبان اسپرانتو         موناتوچه چيز     -
برد اسپرانتو     چه كارهايي را براي پيش     موناتوكند؟    متمايز مي 
 دهد؟ انجام مي

ها را براي حمايت و       هاي جنبشي كه ما آن      برخالف نشريه  
پشتيباني و گسترش زبان اسپرانتو نياز داريم، برخالف                 

ي خاص    هاي ادبي و تخصصي كه تنها در يك شاخه             نشريه
 در تمامي سطوح زندگي بشر، از سياست و          موناتوفعاليت دارند،   

اقتصاد و فرهنگ و هر چيز به روز گرفته تا جامعه و مسايل                 
ي    از چند منظر نشريه    موناتو.  گيرد  اجتماعي، از اسپرانتو بهره مي    

ها پرداختن به مطالبي و        ترين آن   اي است ولي برجسته      يگانه
هايي است كه بسياري      نوشتن مقاالتي به زبان اسپرانتو در زمينه      

پردازند يا حتي      از نشريات ديگر تك و توك به آن مي               
نقش مهم و تاثيرگذاري    موناتو  به اين دليل است كه  . پردازند  نمي

اي   هرگاه با پديده  .  عهده دارد   را در گسترش و تكامل اسپرانتو به      
تر از     خيلي سريع  موناتوشويم،    جديد يا چيز جديدي روبه رو مي       

و .  برد  كار مي   هاي مورد نياز را به      ها واژه   ساير نشريات، براي آن   
هاي زيادي وجود دارند كه براي اولين بار در مجله              امروزه واژه 

اند و سپس مورد تاييد فرهنگستان زبان اسپرانتو           ما منتشر شده  
 .اند قرار گرفته

ترين    سال گذشته چه چيزهايي از جمله بزرگ        25در طول     -
 هاي شما بوده است؟ تغييرات و سختي

 چه از لحاظ ظاهري چه از لحاظ        موناتوها    در طول اين سال    
تر شده است و امروزه تصاوير         تر و سرگرم كننده     مطالب، متنوع 

تري را    تر و مقاالت كوتاه      بيش
ايم و همواره      در آن جاي داده    

ايم كه در جهت          سعي كرده  
تكامل و گسترش عمومي         

. گام باشيم   نگاري پيش   روزنامه
بله ما  :  ها  اما در مورد سختي     

چندين بحران را پشت سر          
ايم كه شايد در بين          گذاشته

ش استعفاي    ا  ترين  ها، مهم   آن

ناگهاني اولين ناشر مجله     
تــــوربــن كـــهلـــر               

(Torben Kehler) باشد  .
ها غلبه      ولي ما بر آن      

در حقيقت    .  ايم    كرده
سختي هميشه هست و       
جزء جدايي ناپذير كار ما       

ترين آن    كه متداول .  است
محدوديت فضا و صفحات    
است يعني داشتن مطالبي     
فراوان براي صفحاتي با      

 .تعدادِ بسيار اندك
 سال، كدام موضوع بيش از سايرين بـحـث          25در طي اين      -

 برانگيز بوده است؟
، كه در آن     1991در سال   )  فارس(بدون شك جنگ خليج     

من .  زمان مقاالت ضد و نقيض فراواني در اين زمينه منتشر شد          
شدت از اين جنگ انتقاد كرديم و         خودم و چند نفر از مولفان به      

هاي متحد با      امروزه براي ما محقق شده است كه دولت            
اند و در مورد جنگ        شرمي تمام براي اغفال مردم الف زده         بي
اند و جالب اينجاست كه امروزه جنگ           دروغ گفته   “بهداشتي”

عراق با شدت و تند و تيزي كمتري بر روي صفحات مجله                
 .گيرد مورد بحث و بررسي قرار مي

ي موناتو چگونه     از لحاظ كيفيت، ميانگين مشتركين مجله        -
 هستند؟

جواب به اين سوال كمي مشكل است چون قابل درك               
ولي مسلماً  .  ي مشتركين را بشناسيم     توانيم همه   است كه ما نمي   

در بين مشتركين هستند كساني كه از زبان اسپرانتو تنها براي             
به جز اين واقعيتي    .  كنند  گردشگري و يا سرگرمي استفاده نمي      

ندرت از    كه به آن معترف هستم اين است كه مشتركين ما به            
خاطر داليل اقتصادي     آن هم نه تنها به     .  قشر جوانان هستند  

 .مندي جوانان به مطالعه بلكه به علت از بين رفتن عالقه
نظر خواهد     سال آينده چگونه به    25نظر شما موناتو در طي        به

 رسيد؟
شايد پرسش شما اين باشد كه آيا در          .  گو نيستم   من پيش  

 سال ديگر نيز زنده خواهد ماند يا نه؟ كسي چه           25كل موناتو تا    
ي    سال آينده موناتو تنها برروي شبكه      25داند، شايد در طي       مي

از طرف ديگر،   .  اينترنت در قالب الكترونيكي وجود داشته باشد       
كردم   كرديم، من اصالً فكر نمي      ريزي    زماني كه ما مجله را پايه     

ي   بنابراين من نسبت به آينده     .   ساله شود  25كه روزي مجله     
   . بين هستم موناتو خوش

مجله موناتو از منتقدين  جدي جنگ  آمريكا 
 با صدام بود
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را به         1“     ويتا نوا          ”  بود كه دانته اثر خود                                   1293حدود سال                        
 ساله بود به نوشتن اين                                  18او ظاهرا در زماني كه                                .     پايان برد           

انگيز، كه                 اين اثر شگفت                  .     1283يعني سال                .     اثر پرداخت            
هاي بسياري                  سرشار از اشعاري كوتاه است، تفسير و تاويل                                                        

كيفيت و چگونگي هر يك از اين                                           .     را به دنبال داشته است                             
تاويل و تفسيرها بنا به  شعر مورد نظر، ساختمان آن،                                                                                   

كمابيش، بدون استثنا                         .     باشد        منظور آن و غيره  متفاوت مي                                        
دختري كه            .     ئاتريس      ب ي دختري است به نام                                  اين اشعار درباره                    

مرگ را در                سالگي            25با او آشنا شد و در                                دانته          سالگي            9در      
وقت نتوانستند                     ها هيچ            آن  اين كه             با وجود                 اما،       . آغوش كشيد           

 اين دختر تمامي ذهن دانته را در                                                   ، ي عشق را بچشند                        مزه   
بر اساس تفاسير                    .     ، به خود مشغول كرده بود                                     طول زندگي           

شعري موجود، بئاتريس چند بار به هنگامي كه دانته از كنار                                                                            
هيچ كالمي ديگر                       بي  ،      است       به او سالم كرده                       گذشته     او مي           

 . تر كه آنان را به هم نزديك گرداند                                 ش گفتگويي بي          يا    
در دوران جواني، تقريبا از زماني كه اولين شعر از                                                                         دانته،              
   را     ي  خود  را سرود،  در واقع شكلي نو                                                         “ ويتا نوا          ” مجموعه          

گذاري           در نواحي ايتاليايي زبان، پايه                                     ،          شعر آن زمان                  در  نيز       
با    ، و           بود   )     ايتاليايي         ( ها          اشعاري كه به زبان توده                                    :     كرد   

بايد در نظر                   .     ان كاربرد داشت                    آن  در ميان               هايي كه                   قافيه     
داشت كه تا آن زمان، اشعار جدي، در فرهنگ آن نواحي،                                                                           

طور سنتي، اشعاري                          شد و به               فقط به زبان التين سروده مي                                     
به همين دليل،                   .     شد فاقد قافيه بود                           كه به التين سروده مي                           

به بحث درباره چرايي انتخاب                                      “     ويتا نوا          ” بخشي از كتاب                      
و به طرز                .     اين فرم جديد شعري اختصاص يافته بود                                                        

دانته خود متوجه بود كه                                    )     البته براي ما                   ( انگيزي              شگفت    
و   .     درك اشعارش براي خوانندگان چندان آسان نخواهد بود                                                               

يحاتي  به خوانندگان                           ض منطقا، براي بسياري از اين اشعار تو                                              
داد، كه اكنون براي خوانندگان امروزي به سختي                                                                 مي  خود       

نمونه اين اشعار، شعري                               .     توان ضرورتي احساس كرد                                 مي  
شعري كه با                .      اين كتاب آمده است                            21است كه در بخش                         

 : ابيات زير شروع مي شود                     
 كند، به چشمان خداي عشق،                         نجابت را هديه مي                  2“ دام   ”   

 تا به تحسين بنشيند، آن چه را كه او تحسين مي كند؛                                                
 كند     جلب مي       به خود         و توجه رهگذران را چنان                      

 . كند     هاي لرزانشان را به سالم وادار مي                                 كه قلب      
 

 : دهد     دانته توضيح مي              
)     بئاتريس م           (     خواهم بگويم كه او                               در قسمت اول، مي                     ”           

كند  به                 چگونه با قدرت دروني خود، هر كسي را وادار مي                                                                 
هر چيزي كه مورد تحسين اوست به ديده احترام و تحسين                                                                       

بايست آن كنند كه از مردي با                                             مي  عشق       بنگرند و با خداي                          
و در قسمت دوم                           .     رود         فضيلت و پاكدامن انتظار مي                                         

خواهم بگويم كه چگونه در قلب كساني كه او آنان را                                                                             مي  
و در قسمت سوم                         .     شود        مي     اده   ز عشق       بيند، خداي                      مي  
ها چه             خواهم بگويم كه او با قدرت دروني خود، در قلب                                                                   مي  

قسمت دوم با واژه ي توجه آغاز                                          .         نشاند         چيزي را به بار مي                         
 3...   “ لرزان      ”  ي   شود و قسمت سوم با واژه                        مي  

ي        واژه       ، ي خود، به درستي  يا نادرستي                                           مترجم در ترجمه                            
را در زبان اسپرانتو به واژه ي                                                           “     amore” ايتاليايي               

 ”amoro     “                    اين واژه ممكن است                             .         ترجمه كرده است

 هاي مثبت و منفي دانته جلوه
 

 غالمرضا آذرهوشنگ: ترجمه                                                                                 

 

K
ultura / فرهنگي 
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در    “     amoro” ي         خوانندگان را به اشتباه بيندازد، زيرا واژه                                                         
اسپرانتو به معناي شهوت و فعاليت جنسي است، در حالي                                                                         

“     خداي عشق          ” به عنوان اسم، به معناي                                      “     Amoro” كه      
خواسته است به ميل و فعاليت                                          حال آيا دانته واقعا مي                              .     است   

جنسي اشاره كند؟ ظاهرا نه، چون بر اساس شعر فوق، او                                                                             
حرف بزند و                است       خواسته              ي ويژگي خداي عشق مي                                   درباره      

 . از  تاثير آن بر ديگران                      
نيز به          “     نجابت     ” ي صفت               و شايد خوانندگان را درباره                                              

  “ genttilissima” اشتباه بيندازد كه آن را در مقابل لغت                                                          
ي بئاتريس به كارگرفته                                   لغتي كه فقط درباره                          .     آورده است           
ي كاربرد اين لغت                            گويم شايد، زيرا من درباره                                     مي  .     شده است         

اما     .     در قرن سيزده، به زبان ايتاليايي، چندان اطالعي ندارم                                                                    
تواند           به نظرم اين لغت در زبان اسپرانتو به سختي مي                                                                       

ي بئاتريس بوده                        هايي شود كه فقط درباره                                    جايگزين گفته              
اصالت       ” رسد كه  مفاهيمي هم چون                                              به نظر مي               .     است   

جذابيت و              ” ، يا حتي                      “ زيبايي خيره كننده                         ” ،       “ وشرافت      
 . تر با كل شعر هماهنگي داشته باشد                                 ، بيش     ) ؟ ( “   فريبندگي        

به هر حال دو موضوع، ذهن خواننده را به خود مشغول                                                                               
 : كند     مي  

هاـ         ي آن          تر اشعار خود ـ و شايد همه                                             دانته در بيش                          
هايي مي زند كه ما با آن عموما در نزد                                                                    دست به اغراق                

هاي آتشين و زودگذري                                 جوانان تازه بالغي كه دچار عشق                                         
 رويايي در تمامي                        شوند، آشنا هستيم؛ اگر چه اين عشقق                                      ِ          مي  

 . طول عمر، ذهن دانته را به خود مشغول كرده بود                                           
، براي فرهنگ خودش، نوعي از فرم                                                ست  خوا       دانته مي                    

عنوان الگو و طرح                            شعري را ابداع  كند و اين اشعار را به                                                          
هاي منثور او                        ما در نوشته                 .     دهد       ي آن ارائه مي                           اوليه     
را    چنان ديگران                     ي او آن                شعرهاي عاشقانه                   ، خوانيم كه               مي  

بود كه به او سفارش شعرهاي عاشقانه                                               قرار داده               تاثير         تحت       
عنوان           اشعاري كه او، به                        .     دادند         هاي خود مي                  براي معشوقه             

 و الگوي جديد در فرم شعري، در اين زمان سرود به                                                                          ح طر  
اشعاري جاودانه تبديل شد و او را به شهرتي رساند كه به                                                                                

 . دنبال آن بود            
جاي تاسف است كه او در اين زمينه به شدت موفق                                                                     اما،            
  ، خود سرود          جديد        اشعاري كه او در فرم شعري                                              .     گرديد     

قرار      ي خود               چنان تمامي اشعار مغرب زمين را در چنبره                                                          آن  
 خود را از تاثير                            ، ايم  با موفقيت                         كه ما تاكنون نتوانسته                                داد   

انگار موسيقي باخ                      .     ي آن رها كنيم                       گيرانه          هاي سخت             زنجيره      
چنان تاثيرگذار بوده است كه هيچ سبك                                                            است كه آن               

موسيقايي بعد از آن نتوانسته است به جايگاه رفيع آن در                                                                                

كه اشعار            گيري كنم                  نتيجه     خواهم             مي  .     ميان مردم دست يابد                        
اي محبوس شده است كه                                       زنجيره      آن چنان               امروز در                

اي بگذارد كه انگار                              تواند پا را فراتر از طرح قوافي شده                                                      نمي   
استالين به              .     منظم و دقيق تنظيم شده است                                     نظام سجع              با      

اين دليل موسيقي چايكوفسكي را مطرود اعالم كرد كه او                                                                       
شد مردم عادي                      چنان تنظيم كرده بود كه نمي                                          آن ها را آن                 

هم    و اين             .     آن را با سوت بزنند يا زير لب زمزمه كنند                                                                   
 بخش اعظمي از مردم مغرب زمين،                                                   ، حقيقتي است كه                   

هاي هنري موجود                        گاه نتوانستند به دركي بيش از ارزش                                                 هيچ   
اما آيا دنياي موسيقي ما بسيار                                         .     در موسيقي موتزارت برسند                             

گاه آثاري كه بتهوون، برليوس،                                             اگر هيچ            بود   بهتر خواهد                
ديگر      سيبليوس، شوستاكوويچ، راول، ماهلر، پروكوفيف و                                                                

اند،          آمده        هاي موسيقايي به وجود                              شمار سبك              آثاري كه در بي                    
 سال از زمان                    700مردمي نشوند؟ چرا هنوز اشعار ما، پس از                                                       

دانته، در سطحي باقي مانده است كه با او پيوند خورده                                                                                
 است؟    

رسد كه هنر شعر مغرب زمين، از زماني كه                                                               نظر مي            به          
نوشت، كامال به                         هاي خود را مي                         دانته گويا سياه مشق                           

هاي         قافيه     .     ديركي متصل شده كه او آن را برپا كرده است                                                            
دقيق و منظم، مباحث گوناگون سجع و ريتم و ضرب                                                                           

اي براي ما هنجار و                                      آهنگ كلمات به طرز بيزاركننده                                          
مان به وجود آورده                                ادبي       هاي       مكتب    معياري را در شعر و                                  

.   است كه ما را وا مي دارد از آن بياموزيم و به آن اقتدا كنيم                                                                                     
تواند به سادگي                        مي  در نهايت              “     ويتا نوا          ” كه، اشعار                   نتيجه آن          

براي فرم هنري                   اما،        .      قرار گيرد               ما     مورد تحسين و تشويق                        
قرن     “     فرم جديد          ” مناسب نيست كه هم چنان در چارچوب                                                 

آثار امروزي موسيقي، نقاشي، رمان                                           .     سيزدهمي باقي بماند                      
بسيار مسخره خواهد بود اگر با معيارها و هنجارهاي                                                                       ...       و 

بايست هنر شعر ما                            پس چرا مي             .      خلق شوند             ي قرن سيزدهم            
رون وسطايي باقي بماند؟                                ق اين چنين چسبيده به ديرك                                   

       
     2004؛ ژوئن سال            2004ـ  6ي موناتو، شماره                   مجله    :   منبع    

 
 

 : ها   پانوشت      
 . “ زندگي نو        ”   -1
  ـشـود               بازي مخصوصي از شطرنج كه به همين نـام خـوانـده مـي                                                                                   ـ“       دام   ”       -2

بـا       .       شـونـد           كند تبديل به دام مي                            هاي عادي  كه به قلب طرف مقابل نفوذ مي                                                           مهره    
 . يعني قدرتمندترين مهره شطرنج                           .   همان قدرتي كه  وزير در بازي شطرنج دارد                                      

شروع مي شود، اما بنا بـه ضـرورت                                                     “       لرزاند       مي  ”   در اصل شعر قسمت سوم با                                        -3
 .   شعري در ترجمه فارسي جايگاه و شكلش عوض شده است                                             

38 
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هـاي سـازمـان        نامه  روايت سال   ي قبل، با تاريخ اسپرانتوي ايران به        در شماره  
 قيد شـده    1989متاسفانه به علت اشتباه تايپي تاريخ       ( 1980جهاني اسپرانتو تا سال     

ي ايـن       در اين شمـاره ادامـه      .   آشنا شديم )   شود  بود كه به اين وسيله تصحيح مي      
گشايي  ي مستند راه اميد است كه اين چكيده. گيريم  پي مي1998آشنايي را تا سال  

 .براي مستندسازي تاريخ اسپرانتو در ايران باشد
 دوران شكوفايي و بالندگي اسپرانتـو از نـظـر             1990 و   1980ي    دهه 

ي نمايندگان سازمان     سند اين ادعا رشد شبكه    .   كيفي و كمي در ايران است     
داراي روابط رسمي با سازمان ملل مـتـحـد و               -)   UEA( جهاني اسپرانتو   

در بيست سال انتهايي قرن بيستم ايـرانـيـان تـا             .   در ايران است    -يونسكو  
هاي اجرايي جنبش جهاني اسپرانتو گام برداشتند و بـه تـعـامـل و                     رده

هاي گوناگون با سازمان جهاني اسپرانتو پرداختـنـد،           مشاركتي پويا در جنبه   
گونه كـه   همان. بودند هاي پيشين ايشان هرگز بدان نپرداخته  كاري كه نسل 

 سال سازمان جـهـانـي       68در بخش نخستين اين مطلب ذكر شد، در مدت          
 1359 شهر ايران را تجربه كرده بود اما از سال            11 نماينده از    20اسپرانتو  

. به بعد تعداد نمايندگان و شهرهاي داراي نمايندگي رو به فزوني گـذاشـت             
كند و    براي اولين بار سازمان جهاني اسپرانتو در ايران سرنماينده معرفي مي          

ي مركزي سازمان از اعضـاي     كميته.   گزيند از ايران عضوهاي افتخاري برمي   
ي جـوانـانِ        هاي اجرايي شاخـه   شود و برخي نيز تا رده       ايراني برخوردار مي  

هـا نشـان از          ي اين دگرگوني    همه.   روند  سازمان جهاني اسپرانتو پيش مي    
ها     پيدايش نمايندگان متخصص و تنوع رشته     .   پويايي اسپرانتو در ايران دارد    

 .ي ديگري از عمق پيدا كردن اسپرانتو در ايران است نيز نشانه
جا بدان اشاره كند پـيـدايـش           داند در اين    اي كه نگارنده الزم مي      نكته 

كه تا قبل از آن ما جز          است و اين   1980ي  بانوانِ اسپرانتودان ايراني در دهه    
ايم اما در اين بيست       نامي، هيچ شناختي از بانوان اسپرانتودان ايراني نداشته       

در رابطه با (از صفوف فعاالن اسپرانتو را % 31سال اخير ايشان با ظهور خود 
. انـد    تشكيـل داده   )   2004سازمان جهاني اسپرانتو از آغار تا به يايان سال          

 ميالدي را مالحظـه  1998 تا پايان سال 1980ي مطلب از سال  اينك ادامه 
تحليل مطلب و نمودارهاي آن را در بخش نهايي اين مطلب و در              .   كنيد  مي

 .ي آينده خواهيم آورد شماره
 

 : تعاريف و توضيحات
هر عضو سازمان جهاني اسپرانتو حداقل پس از يك سال از تاريخ عضويت   -

 .تواند تقاضاي نمايندگي كند مي
سرنماينده كسي است كه از طرف انجمن كشوري اسپرانتو به سـازمـان                -

شود و پس از تاييد سازمان جهاني به رتق و فتق        جهاني اسپرانتو معرفي مي   
پردازد و بخشي از كارهاي دفتر مركزي         امور سازمان در كشور مورد نظر مي      

 .دهد سازمان جهاني را انجام مي
نماينده كسي است كه به ديگر اعضا خدمات عمومي، مانـنـد اطـالعـات              -

 .دهد اي، ارائه مي بومي و منطقه
گزيند  هايي كه بر مي ي متخصص كسي است كه در رشته يا رشته نماينده -

 .دهد به ديگر اعضا در سراسر جهان اطالعات ارائه مي)  مورد3حداكثر (
 سال سن دارد 29 و حداكثر 16ي جوان شخصي است كه حداقل  نماينده -

 .پردازد و به امور جوانان مي
 .ها داوطلبانه و افتخاري است ي رده هاي نمايندگي در همه تمامي فعاليت -
در هر كشور تنها يك سرنماينده و در هر شهر تنها يـك نـمـايـنـده و              -

هـاي     براي تعداد نمايـنـدگـي     .   تواند وجود داشته باشد     ي جوان مي    نماينده
تخصصي هيچ محدوديتي وجود ندارد جز اين كه از هر رشته فـقـط يـك                  

 .تواند وجود داشته باشد نماينده در هر شهر مي
هـاي     عضو افتخاري سازمان جهاني اسپرانتو كسي است كـه فـعـالـيـت                -

ي    ي را براي گسترش اسپرانتو انجام داده است و از طرف كميتـه              ارزشمند
 .شود مركزي سازمان جهاني اسپرانتو انتخاب مي

ي اعضـا      به عنوان نماينده  :   ي مركزي سازمان كسي است كه       عضو كميته   -
. ي انجمن كشوري معرفي شده اسـت  انتخاب شده است يا به عنوان نماينده     

ي مركـزي     و يا به عنوان عضو كميسيون كاري از طرف ديگر اعضاي كميته           
 . انتخاب شده است) با رعايت اصول جاري(
 مالي كشوري شخص يا سازماني اسـت كـه امـور مـربـوط بـه                       همكار  -

به پول محلي دريافت و به سازمان جهـانـي   )   اعضا( ها را از اشخاص    پرداخت
 .كند منتقل مي

 
مربـي دانشـگـاه و        :   اله صميمي    بديع : تهران،  268ي     صفحه ) 1359( 1980
 .كتابدار

مربي :   اله صميمي اله صميمي بديع  بديع: تهران، 240ي   صفحه) 1360( 1981
 .دانشگاه و كتابدار

 : تـهـران    .   معلـم :   پور  مسلم گرجي:  بهشهر،268ي   صفحه)1361(1982
 .مربي دانشگاه و كتابدار: اله صميمي بديع

 :تـهـران  .   پور، معلم    مسلم گرجي  : بهشهر،  233ي      صفحه  ) : 1362  ( 1983
 .مربي دانشگاه و كتابدار: اله صميمي بديع

 اعضاي افتخاري سـازمـان جـهـانـي           ،14ي     صفحه ) : 1363( 1984
 زماني صاحب. ح. دكتر م) اولين عضو ايراني(: اسپرانتو

احمدرضا  ):ي سازمان جهاني اسپرانتو در ايران ( سرنماينده)اولين(، 244ي  صفحه
 ممدوحي
 .پور، آموزگار  مسلم گرجي:بهشهر
 . بيژن پورمتراحي، آرشيتكت:قلهك
 . پور، معلم ادبيات دبيرستان  محمد ساماني: شيراز
 اولـيـن  ) .   ( مربي دانشگـاه و كـتـابـدار         ( اله صميمي     ، بديع 245ي     صفحه : تهران
 . سروش محمدزاده، دانشجو):  از ايراني جوان نماينده

امـور  ( معـلـم دبـيـرسـتـان        :    مولود ثقفيان):اولين نمايندگان تخصصي(  
امور ( دانشجو:   ، گيتي احمدنيا  ) المللي  مكاتبات بين ( دانشجو:   ، شيرين احمدنيا  ) آموزشي

 ).جهانگردي(آموزگار: يالچين -، حشمت فرجي)دانشجويي

37 
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 احمدرضا ممدوحي:  سرنماينده،220ي  صفحه): 1364(1985
 ).اي اسپرانتو هاي مكاتبه دوره( بيژن پورمتراحي، آرشيتكت:قلهك
 .معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني: شيراز

 .دانشجوي الكترونيك:  فريفته سعيدي:نماينده جوان: تجريش
 سروش مـحـمـدزاده،      : نماينده جوان .   زاده شاهي، معلم زبان      جواد رفيع  : تهران
 . دانشجو

پرسـتـار  :   ، فاطمه اوتاد) اقتصاد( علي اكبر همتي، حسابدار :نمايندگان تخصصي 
دانشـجـو  :   ، شيرين احمدنيا  ) امور آموزشي ( معلم دبيرستان :   ، مولود ثقفيان  ) پرستاري( 
دفـتـردار   :   فاطمه فـرجـي   )   ارزيابي( ارزياب:   پور  ، اسكندر عبداهللا  ) المللي  مكاتبات بين ( 

: ، منيره فهمي  ) امور دانشجويي ( دانشجو:   ، گيتي احمدنيا  ) كارهاي اجتماعي ( شهرداري
 ).جهانگردي(آموزگار: يالچين -، حشمت فرجي)مخابرات(بازنشسته
 )ژيال صديقي(زماني  خانم صاحب:سرنماينده، 230ي   صفحه):1365(1986
 ). اي اسپرانتو هاي مكاتبه دوره(آرشيتكت:  بيژن پورمتراحي:قلهك
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني:شيراز

 . فريفته سعيدي، دانشجوي الكترونيك: ي جوان  نماينده:تجريش
 سـروش    : نماينده جـوان   .   زاده شاهي، معلم زبان      جواد رفيع  : نماينده تهران 

 . دانشجو: محمدزاده
: ، فاطمـه اوتـاد     ) اقتصاد( حسابدار  :    علي اكبر همتي   : نمايندگان تخصصي  
: ، شيرين احـمـدنـيـا      ) امور آموزشي ( معلم دبيرستان :   ، مولود ثقفيان  ) پرستاري( پرستار
: فاطمـه فـرجـي     )   ارزيابي( ارزياب:   پور  ، اسكندر عبداهللا  ) المللي  مكاتبات بين ( دانشجو

، منيره )امور دانشجويي(دانشجو: ، گيتي احمدنيا)كارهاي اجتماعي(دفتردار شهرداري
 ).جهانگردي(آموزگار: يالچين -، حشمت فرجي)مخابرات(بازنشسته: فهمي

 زماني صاحب. ص.  خانم  ژ:سرنماينده، 268-9ي  صفحه):1366(1987
 ). اي اسپرانتو هاي مكاتبه دوره(آرشيتكت:   بيژن پورمتراحي:قلهك
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني:شيراز

 . فريفته سعيدي، دانشجوي الكترونيك: ي جوان  نماينده:تجريش
 . زاده شاهي، معلم زبان  جواد رفيع:نماينده تهران
 . دانشجو:  سروش محمدزاده:نماينده جوان

ريـزي پـژوهـش        مدير بـرنـامـه    :    پرينوش صنيعي  : نمايندگان تخصصي  
، علي اكبر همتي،    ) شناسي  زيست( شناسي    دبير زيست :   الديني  ، محمد كرام  ) مديريت( 

پـرسـتـار   :   ، فاطمـه اوتـاد     ) نشر( مهندس مكانيك :   ، بهروز عطايي  ) اقتصاد( حسابدار  
معلم :   ، ژاله صديقي نويدي   ) عكاسي( ، كامبيز قديري، تكنسين داروسازي    ) پرستاري( 

: خـيـرخـواه   .   ر.   ، م  ) امور آمـوزشـي   ( معلم دبيرستان :   ، مولود ثقفيان  ) جغرافيا( جغرافيا
: مشـربـان    ، علي خوش  ) شيمي( شيميدان:   ، احمد پورزاده  ) نگاري  روزنامه( روزنامه نگار 

: پور  ، اسكندر عبداهللا  ) المللي  مكاتبات بين ( دانشجو:   ، شيرين احمدنيا  ) بازرگاني( بازرگان
: ، گيتي احمدنيـا   ) كارهاي اجتماعي ( دفتردار شهرداري :   فاطمه فرجي )   ارزيابي( ارزياب
 -، حشـمـت فـرجـي        ) مخابرات( بازنشسته:   ، منيره فهمي  ) امور دانشجويي ( دانشجو
 ).جهانگردي(آموزگار: يالچين

 .بتول صمدي: تهرانسر
 زماني صاحب. ص.  خانم  ژ:سرنماينده، 264-5ي  صفحه):1367(1988
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور محمد ساماني: شيراز

 سـروش    : نماينده جـوان   .   زاده شاهي، معلم زبان      جواد رفيع  : نماينده تهران 
 . دانشجو: محمدزاده

ريزي پـژوهـش      مدير برنامه :    پرينوش صنيعي  : نمايندگان تخصصي   
، علي اكبر همتي،    ) شناسي  زيست( شناسي    دبير زيست :   الديني  ، محمد كرام  ) مديريت( 

پـرسـتـار   :   ، فاطمـه اوتـاد     ) نشر( مهندس مكانيك :   ، بهروز عطايي  ) اقتصاد( حسابدار  
معلم :   ، ژاله صديقي نويدي   ) عكاسي( ، كامبيز قديري، تكنسين داروسازي    ) پرستاري( 

: خـيـرخـواه   .   ر.   ، م  ) امور آمـوزشـي   ( معلم دبيرستان :   ، مولود ثقفيان  ) جغرافيا( جغرافيا
: مشـربـان    ، علي خوش  ) شيمي( شيميدان:   ، احمد پورزاده  ) نگاري  روزنامه( روزنامه نگار 

دانشـجـو  :   ، شيرين احمدنيا  ) كامپيوتر( كامپيوتركار:   ، احمد ساساني  ) بازرگاني( بازرگان
دفـتـردار   :   فاطمه فـرجـي   )   ارزيابي( ارزياب:   پور  ، اسكندر عبداهللا  ) المللي  مكاتبات بين ( 

 -، حشمت فـرجـي    ) مخابرات( بازنشسته:   ، منيره فهمي  ) كارهاي اجتماعي ( شهرداري
 ).جهانگردي(آموزگار: يالچين

 . بتول صمدي:تهرانسر
 زماني صاحب. ص.  خانم  ژ:سرنماينده، 266-8ي   صفحه):1368(1989
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني:شيراز

 . فريفته سعيدي، دانشجوي الكترونيك: ي جوان  نماينده:تجريش
 سـروش    : نماينده جـوان   .   زاده شاهي، معلم زبان      جواد رفيع  : نماينده تهران 

 . دانشجو: محمدزاده
ريـزي پـژوهـش        مدير بـرنـامـه    :   پرينوش صنيعي :   نمايندگان تخصصي  

: ،  بهروز عطـايـي     ) شناسي  زيست( شناسي    دبير زيست :   الديني  ، محمد كرام  ) مديريت( 
، كامبيز قديري، تكـنـسـيـن     ) پرستاري( پرستار:   ، فاطمه اوتاد  ) نشر( مهندس مكانيك 

: خـيـرخـواه   .   ر.   ، م  ) جغرافيا( معلم جغرافيا :   ، ژاله صديقي نويدي   ) عكاسي( داروسازي
: مشـربـان    ، علي خوش  ) شيمي( شيميدان:   ، احمد پورزاده  ) نگاري  روزنامه( روزنامه نگار 

دانشـجـو  :   ، شيرين احمدنيا  ) كامپيوتر( كامپيوتركار:   ، احمد ساساني  ) بازرگاني( بازرگان
دفـتـردار   :   ، فاطمه فرجـي   ) ارزيابي( ارزياب:   پور  ، اسكندر عبداهللا  ) المللي  مكاتبات بين ( 

 ).مخابرات(بازنشسته: ، منيره فهمي)كارهاي اجتماعي(شهرداري
 . بتول صمدي:تهرانسر

 زماني صاحب. ص. خانم  ژ:  سرنماينده،265-6ي   صفحه):1369(1990
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني:شيراز

 . فريفته سعيدي، دانشجوي الكترونيك: ي جوان  نماينده:تجريش
ريـزي پـژوهـش        مدير بـرنـامـه    :   پرينوش صنيعي :   نمايندگان تخصصي  

: ،  بهروز عطـايـي     ) شناسي  زيست( شناسي    دبير زيست :   الديني  ، محمد كرام  ) مديريت( 
، كامبيز قديري، تكـنـسـيـن     ) پرستاري( پرستار:   ، فاطمه اوتاد  ) نشر( مهندس مكانيك 

: خـيـرخـواه   .   ر.   ، م  ) جغرافيا( معلم جغرافيا :   ، ژاله صديقي نويدي   ) عكاسي( داروسازي
: ، شيرين احمدنيا  ) بازرگاني( بازرگان:   مشربان  ، علي خوش  ) نگاري  روزنامه( نگار  روزنامه
، فاطمـه فـرجـي       ) ارزيابي( ارزياب:   پور  ، اسكندر عبداهللا  ) المللي  مكاتبات بين ( دانشجو

 ).مخابرات(بازنشسته: ، منيره فهمي)كارهاي اجتماعي(دفتردار شهرداري: زنوز
 . بتول صمدي:تهرانسر

ي مركزي سـازمـان جـهـانـي           كميته، 18ي    صفحه ) : 1370( 1991
 زماني صاحب. ص. خانم  ژ) اولين ايراني (:اسپرانتو

 زماني صاحب. ص. خانم  ژ:  سرنماينده،266-7ي  صفحه
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني:شيراز

 . فريفته سعيدي، دانشجوي الكترونيك: ي جوان  نماينده:تجريش
ريـزي پـژوهـش        مدير بـرنـامـه    :   پرينوش صنيعي :   نمايندگان تخصصي   

: ،  بهروز عطايـي    ) شناسي  زيست( شناسي    دبير زيست :   الديني  ،  محمد كرام   ) مديريت( 
، كامبيز قديري، تكنـسـيـن       ) پرستاري( پرستار:   ، فاطمه اوتاد  ) نشر( مهندس مكانيك 

: خـيـرخـواه   .   ر.   ، م  ) جغرافيا( معلم جغرافيا :   ، ژاله صديقي نويدي   ) عكاسي( داروسازي
، اسـكـنـدر      ) بـازرگـانـي   ( بازرگان:   مشربان  ، علي خوش  ) نگاري  روزنامه( نگار  روزنامه
)  كارهاي اجتماعي(دفتردار شهرداري: ، فاطمه فرجي زنوز)ارزيابي(ارزياب: پور عبداهللا

 ).مخابرات(بازنشسته: ، منيره فهمي
 . بتول صمدي:تهرانسر

 زماني صاحب. ص.  خانم  ژ:سرنماينده، 249-50ي  صفحه): 1371(1992
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني:شيراز
 .  فريفته سعيدي، دانشجوي الكترونيك:ي جوان نماينده :تهران

ريـزي پـژوهـش        مدير بـرنـامـه    :   پرينوش صنيعي :   نمايندگان تخصصي  
: ،  بهروز عطـايـي     ) شناسي  زيست( شناسي    دبير زيست :   الديني  ، محمد كرام  ) مديريت( 

، كامبيز قديري، تكـنـسـيـن     ) پرستاري( پرستار:   ، فاطمه اوتاد  ) نشر( مهندس مكانيك 
: خـيـرخـواه   .   ر.   ، م  ) جغرافيا( معلم جغرافيا :   ، ژاله صديقي نويدي   ) عكاسي( داروسازي
، اسـكـنـدر      ) بـازرگـانـي   ( بازرگـان :   مشربان ، علي خوش  ) نگاري  روزنامه( نگار  روزنامه
)كارهاي اجتماعي( دفتردار شهرداري:   ، فاطمه فرجي زنوز) ارزيابي( ارزياب:  پور  عبداهللا

 ).مخابرات(بازنشسته: ، منيره فهمي
 . بتول صمدي:تهرانسر

ي مركزي سـازمـان جـهـانـي           كميته، 17ي  صفحه) :   1372( 1993
 .زماني صاحب. ص.  خانم  ژ:اسپرانتو

 زماني صاحب. ص.  خانم  ژ:سرنماينده، 213ي  صفحه
: ، دكتر كيهان صيـادپـور  ) هاي فرانسه و فارسي   زبان( دانشجو  :    جواد كمالي  : مشهد
 ).پزشكي(پزشك 

 ).زبان انگليسي(آموزگار :  فاضل تيموري:رضوانشهر چوكا
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني:شيراز

 ).الكترونيك( فريفته سعيدي، مهندس الكترونيك :تجريش
 . دره درخشان: ي جوان  نماينده:تهران
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، )مديريت(ريزي پژوهش مدير برنامه: پرينوش صنيعي: نمايندگان تخصصي 
مـهـنـدس    :   ،  بهروز عطـايـي     ) شناسي  زيست( شناسي    دبير زيست :   الديني  محمد كرام 

، كامبيز قديري، تكنسيـن داروسـازي       ) پرستاري( پرستار:   ، فاطمه اوتاد  ) نشر( مكانيك
)ارزيابي( ارزياب:   پور ، اسكندر عبداهللا) بازرگاني( بازرگان:   مشربان ، علي خوش) عكاسي( 

بازنشسـتـه  :   ، منيره فهمي  ) كارهاي اجتماعي ( دفتردار شهرداري :   ، فاطمه فرجي زنوز   
 ).مخابرات(

 . بتول صمدي:تهرانسر
 :ي مركزي سازمان جهاني اسپرانتو كميته، 16ي    صفحه ) : 1373( 1994
 .زماني صاحب. ص. خانم  ژ
 . سازمان جوانان اسپرانتودان ايران:بخش جوانان، 55ي  صفحه
 زماني صاحب. ص.  خانم  ژ:سرنماينده، 205ي  صفحه
 ).پزشكي(پزشك :  دكتر كيهان صيادپور:مشهد
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني:شيراز

 ).الكترونيك( فريفته سعيدي، مهندس الكترونيك :تجريش
 . دره درخشان: ي جوان نماينده: تهران

، )مديريت(ريزي پژوهش مدير برنامه: پرينوش صنيعي: نمايندگان تخصصي 
مـهـنـدس    :   ،  بهروز عطـايـي     ) شناسي  زيست( شناسي    دبير زيست :   الديني  محمد كرام 

، كامبيز قديري، تكنسيـن داروسـازي       ) پرستاري( پرستار:   ، فاطمه اوتاد  ) نشر( مكانيك
دفـتـردار   :   ، فاطمه فـرجـي زنـوز        ) بازرگاني( بازرگان:   مشربان  ، علي خوش  ) عكاسي( 

 ).مخابرات(بازنشسته: ، منيره فهمي)كارهاي اجتماعي(شهرداري
 . بتول صمدي:تهرانسر

 :ي مركزي سازمان جهاني اسپرانتو كميته، 16ي    صفحه ) : 1374( 1995
 .زماني صاحب. ص. خانم  ژ
 انتشارات عطايي: ي كشوري واسطه، 31ي  صفحه
  سازمان جوانان اسپرانتودان ايران:بخش جوانان، 53ي  صفحه
 زماني صاحب. ص.  خانم  ژ:سرنماينده، 199 -200ي صفحه
: ، دكتر كيهان صـيـادپـور      ) هاي فرانسه و فارسي     زبان( دانشجو:    جواد كمالي  : مشهد
 ).پزشكي(پزشك 

 ).زبان انگليسي(آموزگار :  فاضل تيموري:رضوانشهر چوكا
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني:شيراز

 ).الكترونيك( فريفته سعيدي، مهندس الكترونيك :تجريش
، ) مـديـريـت   ( ريزي پژوهش   مدير برنامه :   پرينوش صنيعي :   نمايندگان تخصصي 

مـهـنـدس    :   ، بهروز عـطـايـي     ) شناسي  زيست( شناسي    دبير زيست :   الديني  محمد كرام 
، كامبيز قديري، تكنسيـن داروسـازي       ) پرستاري( پرستار:   ، فاطمه اوتاد  ) نشر( مكانيك

بـازرگـان  :   مشربان ، علي خوش  ) جغرافيا( معلم جغرافيا :   ، ژاله صديقي نويدي   ) عكاسي( 
: ، منيره فـهـمـي   ) كارهاي اجتماعي( دفتردار شهرداري: ، فاطمه فرجي زنوز)بازرگاني( 

 ).مخابرات(بازنشسته
 . بتول صمدي:تهرانسر

اعضاي كميته مركزي سازمان جـهـانـي     ،  50ي     صفحه ) : 1375( 1996
 ترابي. ر.  م:جوانان اسپرانتودان

 انتشارات عطايي:  مالي كشوري همكار، 33ي  صفحه 
 .سازمان جوانان اسپرانتودان ايران: بخش جوانان، 52ي  صفحه
، ) هاي فرانسه و فـارسـي       زبان( دانشجو:   جواد كمالي :    نماينده : مشهد،  196ي  صفحه

 ).پزشكي(پزشك : دكتر كيهان صيادپور
 ).زبان انگليسي(آموزگار :  فاضل تيموري:رشت
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني:شيراز
 پريسا رضايي:  نماينده جوان:تهران

) شناسي زيست(شناسي  دبير زيست: الديني محمد كرام: نمايندگان تخصصي 
روش تدريس اسپرانتو، مخابرات، ميهمـانـي بـا          ( مهندس مخابرات   :   ، حمزه شفيعي  

ريزي  مدير برنامه :   ، پرينوش صنيعي  ) نشر( مهندس مكانيك :   ، بهروز عطايي  ) پاسپورت
، كامبيز قديري، تكنسين داروسازي) پرستاري( پرستار: ، فاطمه اوتاد)مديريت( پژوهش

بـازرگـان  :   مشربان ، علي خوش  ) جغرافيا( معلم جغرافيا :   ، ژاله صديقي نويدي   ) عكاسي( 
: ، آذر فرجـي زنـوز    ) كامپيوتر( مهندس الكترونيك :   ، فريفته سعيدي ربيعي) بازرگاني( 

موسيقـي كـالـسـيـك،        ( آموزگار موسيقي :   ، مريم نظامي) حسابداري دوبل ( حسابدار
، فاطـمـه   ) حسابداري و دفترداري( مدير  :   ، سيد نواب مظفري   ) ادبيات اسپرانتو، نقاشي  

 ).كارهاي اجتماعي(دفتردار شهرداري: فرجي زنوز

 . بتول صمدي:تهرانسر
اعضاي كميته مركزي سـازمان جهانـي        ،  51ي     صفحه ) : 1376( 1997

 رضا ترابي.  كيهان صيادپور، م:جوانان اسپرانتودان
 انتشارات عطايي: ي مالي كشوري ها همكار، 33ي  صفحه
 . سازمان جوانان اسپرانتودان ايران:بخش جوانان، 55ي  صفحه
، ) هاي فرانسه و فارسـي       زبان( دانشجو:   جواد كمالي :    نماينده : مشهد،  201ي  صفحه

 ).پزشكي(پزشك : دكتر كيهان صيادپور
 ).زبان انگليسي(آموزگار :  فاضل تيموري:رشت
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور  محمد ساماني:شيراز
 ژيال صديقي:  نماينده:تهران
 پريسا رضايي:  نماينده جوان:تهران

هـاي     مهندسي صنايع، فعاليـت    ( عباس خسروآبادي :   نمايندگان تخصصي  
: الـديني   ، محمد كرام  ) جوانان، اسالم، جهانگردي  ( دانشجو:   رضا ترابي .   ، م ) اسپرانتويي
روش تدريـس   ( مهندس مخابرات   :   ، حمزه شفيعي  ) شناسي  زيست( شناسي    دبير زيست 

اسـتاد دانـشگاه     :   ، زهرا كريمي موغـاري     ) اسپرانتو، مخابرات، ميهماني با پاسپورت    
، پرينوش )نشر(مهندس مكانيك:  ، بهروز عطايي)اسپرانتو  -انگليسي:  اقتصاد، ترجمه ( 

، )فلـسفه (كارمنـد    :  نـژاد    ، عبداله حكيم) مديريت( ريزي پژوهش   مدير برنامه :   صنيعي
عكاسي، ( ، كامبيز قديري، تكنسين داروسازي    ) پرستاري، موسيقي ( پرستار:   فاطمه اوتاد 
: مـشربان    ، علي خوش  ) جغرافيا، تاريخ ( معلم جغرافيا :   ، ژاله صديقي نويدي   ) داروسازي
، آذر فرجـي    ) كامپيوتر( مهندس الكترونيك   :   ، فريفته سعيدي ربيعي   ) بازرگاني( بازرگان

، مريـم    ) ادبيات فارسي، امور زنان   ( ، فريبا نوري مجد   ) حسابداري دوبل ( حسابدار:   زنوز
، مرتـضي    ) موسيقي كالسيك، ادبيات اسـپرانتو، نقاشـي       ( آموزگار موسيقي   :   نظامي
، فاطمـه  )حسابداري و دفترداري(مدير :  ، سيد نواب مظفري) نقاشي( نقاش  :   پور  حبيب

-ماسـاژ :   ، غالمرضـا آذرهوشـنگ     ) كارهاي اجتماعي ( دفتردار شهرداري :   فرجي زنوز 
 ).نگاري هو تراپي، ادبيات، روزنامه يومي(درمانگر
اعضاي كميته مركزي سـازمان جهانـي        ،  54ي     صفحه ) : 1377( 1998

 )عضو هيات رييسه سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان(رضا ترابي . م:  جوانان اسپرانتودان
انتشارات عطايي، كانون اسپرانتو ايران    :   ي مالي كشوري    ها  همكار،  36ي    صفحه

 )سبزانديشان(
 .سازمان جوانان اسپرانتودان ايران: بخش جوانان، 57ي  صفحه
آمـوزش،  ( علـي اصـغر كوثـري       :   نماينده جوان :   نماينده:    كنگاور ،202-4ي  صفحه
 )اسالم: مذهب
، دكـتر كيهـان       )زبان هاي فرانسه و فارسي(دانشجو:  جواد كمالي:    نماينده : مشهد
 ).پزشكي(پزشك : صيادپور
 ).زبان انگليسي(آموزگار :  فاضل تيموري:قزوين
 . معلم ادبيات دبيرستان: پور محمد ساماني: نماينده: شيراز
 ژيال صديقي:  نماينده:تهران
 پريسا رضايي:  نماينده جوان:تهران

)شناسي زيست(شناسي  دبير زيست: الديني محمد كرام: نمايندگان تخصصي 
روش تدريس اسپرانتو، مخابرات، ميهمـاني بـا          ( مهندس مخابرات   :   ، حمزه شفيعي  

، )اسپرانتو -انگليسي: اقتصاد، ترجمه(استاد دانشگاه : ، زهرا كريمي موغاري)پاسپورت
ريزي پژوهـش     مدير برنامه :   ، پرينوش صنيعي  ) نشر( مهندس مكانيك :   بهروز عطايي 

پرسـتاري،  ( پرسـتار :   ، فاطمـه اوتـاد      ) فلـسفه ( كارمند   :   نژاد  ، عبداله حكيم  ) مديريت( 
، ژالـه صـديقي       )عكاسي، داروسـازي  ( ، كامبيز قديري، تكنسين داروسازي    ) موسيقي
مهندسـي  ( فعال اسـپرانتو     :   ، عباس خسروآبادي  ) جغرافيا، تاريخ ( معلم جغرافيا :   نويدي

جوانـان،  ( مدير، آموزگـار اسـپرانتو        :   رضا ترابي .   ، م ) هاي اسپرانتويي   صنايع، فعاليت 
: ، فريفته سعيدي ربيعـي     ) بازرگاني( بازرگان:   مشربان  ، علي خوش  ) اسالم، جهانگردي 

نويـسي     برنامـه ( مهندس كامپيوتر   :   ، عباس باغستاني  ) كامپيوتر( مهندس الكترونيك   
، فريبا نوري مجـد    )حسابداري دوبل(حسابدار: ، آذر فرجي زنوز)كامپيوتر، حروفچيني 

موسـيقي كالسـيك،     ( آموزگار موسـيقي     :   ، مريم نظامي  ) ادبيات فارسي، امور زنان   ( 
مدير :   ، سيد نواب مظفري   ) نقاشي( نقاش  :   پور  ، مرتضي حبيب  ) ادبيات اسپرانتو، نقاشي  

، ) كارهاي اجتمـاعي   ( دفتردار شهرداري :   ، فاطمه فرجي زنوز   ) حسابداري و دفترداري  ( 
 ).نگاري هو تراپي، ادبيات، روزنامه يومي(درمانگر -ماساژ: غالمرضا آذرهوشنگ

 ).سبزانديشان( كانون اسپرانتو ايران:دفتر اسپرانتو در تهران
 .ادامه دارد
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 كاوشي در  

 )10(تاريخ اسپرانتوي ايران
 عليرضا دولتشاهي

ق .     ه1328پس از انتشار مقاله يوسف اعتصامي در سال            
كه نخستين آشنايي عمومي ايرانيان با زبان جهاني اسپرانتو             

ق كه نخستين باهمĤد     .     ه1334گردد، تا سال       محسوب مي 
جا كه نگارنده در روند        شود، تا آن    اسپرانتو در تهران برپا مي     

وجوي خويش دريافته، زبان جهاني اسپرانتو در         پژوهش و جست  
كه بهمن شيداني     هر چند .   است   گستره همگاني معرفي نگشته   

ق برابر با   .  ه  1331ـ2هاي    پس از بازگشت از قفقاز در سال        
 ميالدي به انتشار مجدد خودآموز زبان جهاني               1913ـ14

 با  لسان عمومي اسپرانتو  اسپرانتو، در دو نوبت با عنوان         
 نسخه دست زده است، اما آن نسخ كه          3000و  1000شمارگان  

به رايگان در سراسر ايران به دست خواهندگان رسيده است،             
 .توان معرفي همگاني زبان جهاني اسپرانتو ناميد نمي
شيداني پس از تربيت حدود ده تن اسپرانتودانان كه در                

هاي پيشين اين نوشتار با تني چند از آنان آشنا شديم در               بخش
به برپايي باهمĤد اسپرانتو در تهران      )  م1916(ق  .     ه1334سال  

در اين باهمĤد انجمن اسپرانتوي ايران نيز اعالم            .  دست زد 
 ذيقعده در   30در اين مراسم كه در روز جمعه          .  موجوديت كرد 

شد، عموم مردم و خبرنگاران نيز حضور          يوسف آباد تهران برپا     
طور نسبتاً كامل در نشريه عصر جديد         خبر اين مراسم به   .  داشتند

. ناميد بازتاب يافت   مياالفكار جريده ملي مستقلكه خود را  
 .گرديده است راني بهمن شيداني درج در اين گزارش كوتاه سخن

توان دومين معرفي همگاني       از اين رو اين گزارش را مي         
جا كه نگارنده     ن  زبان جهاني اسپرانتو در ايران دانست و تا آ           

آگاهي دارد خبر برپايي نخستين باهمĤد اسپرانتو در تهران در             
 .هيچ نشريه ديگري بازتاب نيافته است

اي به نظر الزم       پيش از بازخواني اين گزارش بيان نكته         
آيد   از خبري كه در پايان اين گزارش آمده چنين برمي           :  آيد  مي

ي  اي درباره نيز مقالهابوالقاسم خان رستگار نام  كه فردي به
زبان جهاني اسپرانتو براي عصر جديد ارسال داشته ولي به علت           

 . است انتشارش در آن شماره مقدور نبوده“ ضيق صفحات”
اي از رستگار نامي موجود است        در ميان اسناد اسپرانتو مقاله     

. است  چاپ رسيده  اي ديگر به ق در نشريه.   ه1310كه به تاريخ 
  آيا اين مقاله هماني است كه رستگار براي عصر جديد فرستاده           
 .است؟ در آينده به بازخواني مقاله رستگار  نيز خواهيم پرداخت

 اولين جشن اسپرانتو در طهران
قعده اولين مجلس جشن اسپرانتو در طهران          ذي 30روز جمعه   

آباد منعقد و برحسب دعوتي كه قبالً شده بود                خيابان يوسف 
جمعي حاضر و چند خطابه و نطق ايراد و مجلس نزديك                    
بغروب ختم شد خالصه خطابه افتتاحيه كه از طرف پرنس              

 :بهمن شيداني قرائت شد ذيال درج ميشود
 المللي اسپرانتو زبان بين

هاي   هاي تازه اجتماعي غالباً دچار مخالفت          افكار نو و جنبش     
شديده ميشود زيرا آنها كه مأنوس بزندگاني كهنه و                          

هاي جديده را پيروي        هاي كهن هستند بĤساني نهضت         طريق
كنند بخصوص در امر با اهميتي مثل قبول يك زبان                        نمي
هاي تازه    باين لهجه زبان اسپرانتو كه از حركت            المللي  بين

اجتماعي است همه جا در ابتدا دچار اشكاالت شد خصوصاً در             
تر از ساير ممالك مصادف با        ايران كه هر نهضت اجتماعي بيش     

بعالوه در ايران اشخاص دوربين كم هستند           .  موانع ميشود 
و غالباً مثل    »  يكي از اصول اساسي تنزل ما اين نكته است              «

معروف سيلي نقد به از حلواي نسيه است متداول بوده زيرا ما               
خيلي .  در هر قدمي كه برميداريم نتيجه آني آن را طالبيم              

سخت است براي ما كه امروز يك زحمتي را متحمل شويم تا                
 .در ده سال يا صد سال ديگر منافع آن را هيئت اجتماعي ببرد

اين است كه زبان اسپرانتو تا اين اواخر نتوانست مركزي                  
براي نشر خود در طهران پيدا كند در صورتيكه هيچ معموره           
در دنيا يافت نميشود كه در آنجا زبان اسپرانتو منتشر نشده              
باشد مگر در اينجا و بعضي از قارهاي افريقا پس قابل تقدير                
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است زحمات آقايان محترمي كه بدون تصور منافع آتي دامن               
همت بكمر زده در صدد تحصيل و ترويج اين زبان برآمدند و              
بواسطه جديت خود ما را بسعادت تشكيل اين جشن مفتخر                   

 .داشتند
بديهي است اگر ايران در تاريخ اسپرانتو يك صفحه را                
 . كند نام اين جوانان باهمت زينت آن صفحه خواهد بود اشغال

 مختصري از تاريخ اسپرانتو
 در لهستان متولد شد و در ايام جواني         1859دكتر زامنهوف در    

مدتها براي رفع مخاصمت ملل و استقرار مسالمت بين آنها فكر            
 اتحاد زبان را مهمترين وسيله دانسته            1878ميكرد تا در      

المللي حاضر كرد و در         اولين نقشه خود را براي زبان بين          
 موفق به طبع و انتشار كتاب كوچكي در قواعد آن                  1887

هرچند تا مدتي دچار تنقيد و اعتراضات بود              .  زبان گرديد 
معهذا بنا بقانون طبيعي كه هرگاه يك عملي بر روي اساس                 
طبيعي نهاده و موافق احتياجات وقت باشد باالخره در سايه                
جديت كاركنان ان عمل و مقاومت شان با شدايد و موانع                         

كرد زبان اسپرانتو هم عاقبت بر تعصبات ملي           پيشرفت خواهد 
ممالك   ز  (و وطني و زباني ملل غلبه و اولين كلوب در باوير              

 نيز هرچند با كمال      1935 تا   1887از  .  گشت  تاسيس)  آلمان
هاي اروپا     مملكت 26بطالت و كندي پيشرفت مينمود معهذا در         

 كلوب و مجمع براي نشر اين        308و آسيا و افريقا و امريكا        
 در عرض پنجسال       1910 تا     1905گريد و از          زبان تاسيس  

گرديد و درسنه      العاده در عالم منتشر      اسپرانتو بطرزي فوق   
اختر فوق وضعيت اين زبان بقرار ذيل بوده عدد كتب طبع شده             

 مجامع در تمام دنيا     94 جرايد 1837علمي ادبي اجتماعي فلسفي   
هاي اسپرانتو كه در ممالك متعهده منعقد شد                   كنگره1791

داراي اهميت زياد بودند چنانكه پنجمين كنگره در تحت                   
 1906رياست افتخاري اعلحضرت الفوس پادشاه اسباني در               

هاي   هشتمين كنگره در كراكو با حضور نماينده          .  منعقد شد 
 . انعقاد يافت1912رسمي دول معظمه و مجامع مهم دنيا در 

دهمين كنگره با حضور چهارهزار نفر نمايندگان دنيا در           
پاريس ميرفت منعقد شود كه متاسفانه اولين روز كنگره با                 

لسان اسپرانتو  .  اعالن جنگ اروپا مصادف و كنگره منحل شد         
بقدري سهل است كه فيلسوف مشهور كنت تولستوي در يك                

من دركمتر از دو       « مينويسد     1894مكتوبي بتاريخ اپريل       
آقا باسنيكه در طهران     »    ساعت توانستم اين زبان را بخوانم      
اند مصدق سهولت اين زبان          مروري بقواعد اين لسان فرموده       

 .ميباشند
اميدوارم در سايه تشويقات قولي و عملي بزرگان با درايت           

ايران ماهم موفق شويم يك خشتي از براي سعادت آتيه بشر و             
 اتحاد امم بر روي اين بناي مهم كار گذاريم

و نيز اميدوارم مديران معظم جرايد امروزه مساعدت                 
قلمي خودشان را دريغ ندارند زيرا جنگ خونخوارانه امروز         
زمينه صلح پايدار آتيه را تهيه نموده و اسپرانتو يكي از                    
وسايل مهم آن بشمار ميرود و نشر اين زبان خدمت بعالم                      

 بهمن شيداني                      . انسانيت است
                                     *** 

مقاله مفصل ديگري در همين موضع بقلم آقاي ابولقاسم خان           
رستگار به اداره رسيده است كه بواسطه ضيق صفحات از                

  .درج آن در اين شماره معذوريم
   عصر جديد      

 ق مطابق با    1334 ذيحجه الحرام    12 شنبه   4،  16، ش   3عصر جديد س    [
  ]6 و 5 ص 1916 اكتبر 11

H
istorio /  تاريخ 

  ! !زبان اسپرانتو را با مكاتبه بياموزيد                                   زبان اسپرانتو را با مكاتبه بياموزيد
 

 :اي آن با ما تماس بگيريد هاي آموزش مكاتبه ي زبان اسپرانتو و دوره براي كسب اطالعات بيشتر و دريافت بروشور رايگان درباره 

 )9085(شماره ثبت  سبـزانـديشـان 
  info@sabzandishan.com    17765 -184:   تهران ، صندوق پستي
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 عضويت در سازمان جهاني اسپرانتو 
ت مربوط بـه    هاي عضويت زير را انتخاب نموده و با پرداخت حق عضوي     توانند يكي از رده     مند به عضويت در انجمن جهاني اسپرانتو هستند مي          كساني كه عالقه  

 :ي خود با توجه به شرايط مندرج اقدام نمايند رده
    ريالT-(A]abonanto kompleta-membro    [324000 (عضويت  

  Esperantoنامه  ماه+   (Jarlibro)كتاب سال+ دريافت كارت عضويت
 tejo-tutmonde و Kontaktoهاي  و مجله)   گونه مبلغي بدون پرداخت هيچ( شوند طور خودكار عضو سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان محسوب مي         سال به  30افراد زير 

 .كنند را دريافت مي
 )Jarlibro(كتاب سال+ دريافت كارت عضويتريال   MA] jarlibro-abonanto-membro   [132000)-J(عضويت   

-tejo و     Kontaktoهـاي    و مـجلـه    )   گونه مـبـلـغـي       بدون پرداخت هيچ  ( شوند    طور خودكار عضو سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان محسوب مي            سال به   30افراد زير   
tutmondeكنند  را دريافت مي. 

  ريالMG] gvidlibro-membroabonanto   [60000عضويت   
 ]قسمت نخست كتاب سال  [كتابچه راهنماي جنبش اسپرانتو +دريافت كارت عضويت

 . كنند  را دريافت ميKontaktoو مجله ) گونه مبلغي بدون پرداخت هيچ(شوند طور خودكار عضو سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان محسوب مي   سال به30افراد زير 
حسـاب بـانـك      مبلغ مورد نظر را بـه       … .و آبونمان نشريات و   UEA، پرداخت حق عضويت به    )از خارج (ها، خريد كتاب      براي شركت دركنگره   

تهران ارسال نماييد تـا در        17765-184 واريز نموده و فيش آن را به صندوق پستي  نام حمزه شفيعي  به373  شعبه 3626505553تجارت  
 .اولين فرصت ممكن سفارشات شما انجام پذيرد
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  هاي ايرانيهاي ايراني  كاروان بزرگ اسپرانتودانكاروان بزرگ اسپرانتودان
 براي شركت در صدمين سالگرد برپايي  

 ي جهاني اسپرانتو كنگره
 ويلينوس   –ي بين المللي اسپرانتو  نودمين كنگره
 1384 امرداد ماه 9  تا2  ليتواني

 1384  خرداد ماه30از فروردين  تا  : ثبت نام
 
 
 
 

 :توجه
الحساب در كاروان  حداقل حق شركت علي بيانگر  (+)  مبلغ بعد از باشند و  مي“  حق شركت در كنگره”بيانگر (+) ي  فوق قبل از نشانهمبالغ  -

 .است
ي   باشد و اين بدان معناست كه با ثبت نام و پرداخت هزينه               در باال غير قابل برگشت و انتقال به غير مي          (+)  ي    مبالغ ذكر شده قبل از نشانه        -

 .باشد ي شركتِ پرداخت شده در صورت انصراف شركت كننده به هر دليلي قابل برگشت نمي شركت در كنگره، هزينه
 كه همراه والدين خود     1984/  12/  31متولدين بعد از    .   باشند 1984/  12/  31    تا 1975/  1/  1شود كه متولد    گروه جوانان به كساني اطالق مي       -

 .پردازند  به كنگره نمي كنند مبلغي جهت وروديه شركت مي
 . مشخص خواهد شد و به اطالع ثبت نام كنندگان خواهد رسيد1384ماه  مبلغ نهايي و دقيق سفر در بيستم ارديبهشت* 

 هفته سفر هوايي رفت و برگشت ازتهران به         2(  باشد  ي اول مي    نام كنندگان دوره     ثبت   تومان براي  750000برآورد اوليه هزينه سفر در حدود       **  
 50هاي بعد به ترتيب       نام كنندگان دوره    براي ثبت ).  ي تقريبي اقامت، رفت و آمد و غذا    هزينه+ مسكو و زميني رفت و برگشت از مسكو به ويلينوس 

ها   ي نهايي سفر آن     كنند هزينه   ي اول ثبت نام مي      ها اضافه خواهد شد بنابر اين كساني كه در مرحله              هزار تومان به مبلغ نهايي سفر آن        100و
 !. كنند كمتر خواهد بود  ثبت نام مي1384 تومان از كساني كه در فروردين ماه 100000حداقل 
ها قابل عودت نخواهد بود اما پس از كسر             آن   حق شركت در كنگره   :   از سفر منصرف شوند    1384كه به هر دليلي قبل از خردادماه           كساني***  

 .درصد از مبلغ ثبت نام مابقي را دريافت خواهند نمود10
 . از شركت كنندگان دريافت خواهد شد1384 مابقي مبالغ در اول تيرماه  ****

 . درصد تخفيف ويژه برخوردار هستند2از ) سبزانديشان(اعضاي انجمن اسپرانتو ايران ***** 
 :ي پرداخت نحوه

 به نام محمدرضا      عابر بانك سپه   0584100335331حساب  و يا   )  لطفا حتما رسيد را دريافت كنيد     (مراجعه به دفتر انجمن و پرداخت نقدي          -
  ) اطالع دهيد7437138لطفا پس از واريز وجه به تلفن  ( ترابي

 

  تومان445500=  تومان 250000+  تومان UEA 195500اعضاي 
  تومان491500=  تومان250000+  تومان 241500         :غير اعضا
  تومان399000=  تومان250000+ تومان    149000             :جوانان

 1384 خرداد 30آخرين فرصت ثبت نام 
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 ) شماره4(حق اشتراك يك ساله 
  ريال28000با پست معمولي 

 ريال 40000با پست سفارشي 

به نـام    40181617ـ حق اشتراك را به حساب جاري 2 .ـ لطفاً فرم اشتراك را پر كنيد1
شعب  قابل پرداخت در    ( 140پاسداران، كد     ي  فريبا نوري مجد، بانك رفاه كارگران، شعبه      

ـ اصل فيش بانكي و فرم اشتراك را به نشاني تـهـران،              3 . پرداخت كنيد )   سراسر كشور 
 .پست كنيد سبزانديشان ي ، مجله17765 - 184 صندوق پستي

 :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 Esperanto-Asocioهاي زير به نام  حق اشتراك را به يكي از حساب -3

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

 ,Universala Esperanto-Asocioو يا پست بانك در يكي از كشورهاي زير به نـام              
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 كـرده و     در صورت امكان از طريق پست الكترونيكي فرم اشتراك     -۴
 .خود آگاه كنيد حق اشتراك ما را از پرداختِ

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

 مجله فرم اشتراك
 

        :تحصيالت                   :سن                                   :نام خانوادگي                        :نام 
                      :از شماره                       :تاريخ شروع اشتراك

ــي    ــت ــدپس  :                             تلفن  :شهر  : ك
                                                                                : نشاني 

 :امضاء                       
 

 اشتراك مجله

 !ي اسپرانتو زبان در ايران و خاورميانه  اولين و تنها مجله
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 هاي گذشته در دفتر مجله موجود است شماره

 شرايط اشتراك داخل كشور     

 شرايط اشتراك خارج از كشور           

مشتركان مجله 
! داران آن هستند  سهام

ي انتشار  برا ي حمايت از ادامه
هاي  مطبوعات،  نشريه

 !تان  را مشترك شويد دلخواه
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Pajam-e Sabzandiŝan (Mesaĝo de Verdpensuloj) 

ISSN 1728-6174 
 IRANA ESPERANTISTO estas kultura kaj 
sendependa sezon-revuo internacia kiu 
presiĝas en Irano E-e kaj perse.  

 

Respondeca direktorino : 
     Fariba N. Maĝd 
 Ĉefredaktoro :  
     M. Reza Torabi 
 
 
 
 
 
 

  Kovrilo:  
Pri Novrŭzo de Jaĥŝi Habibpur 

•   
Persa kovrilo:  
Temas la artikolon pri Umberto Eco 

 
Grafikaĵo: Babak Torabi 
Eldonaj aferoj: Reza Haĝihasanlu 
Eksterlanda abono: Hamzeh Ŝafii 

•  
Adresoj: 

P.O.Kesto 17765-184, 
Tehran, Iran 

(0098 21) 7437138 
(0098 21) 7463812 

TTT-ejo : www.sabzandishan.com  
Retpoŝto: info@sabzandishan.com  

•    
 Bonvenas eseoj, artikoloj, raportoj kaj 
kontribuaĵoj kondiĉe ke ili ne estu 
publikigitaj antaŭe. Bonvenas kultur-
temaj kontribuaĵoj ĉu en Esperanto ĉu en 
la persa. 
  
 Ĉia presa aŭ elektronika citado aŭ 
eldonado de materialoj de IRANA 
ESPERANTISTO, ĉu originale ĉu tradukite 
en aliajn lingvojn, estas permesata. Bonvole 
menciu pri la fonto kaj la originala lingvo 
(t.e. Esperanto aŭ la persa) kaj se eble, 
informu nin pri eldonaĵo en kiu aperis io de 
aŭ pri IRANA ESPERANTISTO aŭ/kaj 
sendu kopion al ni. 
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 !Estimataj legantoj  ي
 Irano ne estas persujo, turkujo, kurdujo, 
baluĉujo aǔ arabujo sed jes ja miksaĵo de 
ili ĉiuj kaj multaj aliaj. 
 Tio, kio ligas nian nacion tra la vastega 
teritorio ne estas komuna religio aǔ gento 
ĉar nia lando estas multreligia, multlingva 
kaj multgenta lando. Tio, kio nin ligas kun 
unu la aliaj estas "komuna kulturo" kiu 
kovras nin ĉiujn kaj nomiĝas la irana 
kulturo. 
 Noǔruzo estas simbolo de la irana 
kulturo, ĝi estas super ĉiuj religiaj kaj 
gentaj ceremonioj. Noǔruzo estas la plej 
malnova festo irana kiu devenas tra la 
historifundo kaj kunligas variajn popolojn 
sub komuna tradicio kaj tiel konstruas 
kulturon mondfaman.  
 Ĉi-numere ni prezentetas Noǔruzon. Sur 
sekvantaj paĝoj aperas plumrezulto de niaj 
gesamideanoj kiuj afable siavice riĉigas E-
kulturon de Irano. 

 Bonan legadon! 

Noŭruzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adiaŭ vintro! Jen venis Noŭruzo,  
For de ni ĉiu ruzo kaj ĵaluzo, 
Gaja manĝo de sukeraĵ’ kaj nuksoj, 
Vizito de l’ patro, onklo kaj kuzo, 
Ĝuu la feriojn de la novjaro 
per vojaĝo, ripozo aŭ amuzo. 
 

(d-ro) Kejhan Sajjadpur 

Amo similas al kafo tre varma, malvarmiĝinte ne plu estas ĉarma. (Germanio) 
Per parolo bela, ĉio estas ebla. (Moroko) 
Nobla edzino malfacile troveblas, sed facile teneblas. (Ĉinio)  
Diru ne ĉion, forlasu ion. (Jamaiko) 
Amu min iomete, sed amu min konstante. (Ĉinio) 
Mian kapon rompu, sed min ne trompu. (Grekio) 
Malafabla konduto de frato, pli doloras ol per-glava bato. (Araba proverbo) 
Kiu venton plantas, tiu tajfunon rikoltas. (Irano) 
Frua gedziĝo, estas eraro, kaj la malfrua: granda misfaro. (Francio) 
Kiu surhavas ŝuojn orajn, atingas lokojn plej forajn. (Afriko) 
Kio estas en telero, aperos sur kulero. (Irano) 
Kio tuj maturiĝas, ankaǔ tuj putriĝas. (Usono) 
Pli bonas prevento ol la medikamento. (Ĉinio) 
Estas pli bone juste militi, ol maljuste militon eviti. (Anglio) 
Pli bonas morti glore, ol vivi malhonore. (Ĉinio) 
Pli bonas mensogo bela, ol la verdiro kruela. (Egiptio) 
Tiu, kiu havas amaran vizaĝon, ne taǔgas por vendi komercaĵon. (Japanio) 
Nur tiu, kiu surportas la ŝuon, scias kie ĝi havas truon. (Anglio) 
Kiu ŝtelas mielon, priatentu abelon. (Ĉinio) 
Al oreloj pli plaĉas muziko, kion oni aǔskultas kun amiko. (Ĉinio) 
Virino havas anĝelan vizaĝon, serpentan koron kaj azenan saĝon. (Germanio) 
Atentu pri malamiko, eĉ tiel eta kiel formiko. (Eŭropo) 
La vojo por esti granda homo, komenciĝas el la propra domo. (Ĉinio) 
Vojaĝu kun bona kunularo, aĉetu domon ĉe bona najbaro. (Ĉinio) 
Sur la vojo grandega kamiono, turniĝas pro tre eta ŝtono. (Italio) 
Scio similas al birdo sovaĝa, ĝin teni povas nur homo tre saĝa. (Irano) 
      Libere esperantigis  : Morteza Mirbagian 

Proverboj el ĉiuj anguloj de la Mondo 
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 Mi estas Simin Emrani. 
Mi naskiĝis en la jaro 1964 
en Tehrano. La oficistino en 
neŝtataj kompanioj kaj 
advokata instituto. Mia 
apartamento enhavas min kaj 
la patron. Dum la gimanzio, 
la lastan jaron mi vidis la 
foton de d-ro Zamenhof  kaj 
ties lingvo “Esperanto” 
prezentita en la sociologia 
lernolibro. La pioniro de E-o 
en la familio estis mia pli aĝa 
fratino Nasrin. En la jaro 
1981 mi komencis lerni la 
lingvon pere de d-ro MHSZ 
kaj la mez/progresan  instruis lia edzino s-ino 
Sadigi. La edzo de Nasrin kaj ankaŭ mia patro 
intresiĝis kaj lernis tiun facilan lingvon. 
Instruadon de E-o mi unuafoje eksperimentis 
pri la kurso de infanoj kiel instruhelpantino en 
la jaro 1986 dum somero kaj en la fino 
redaktis por ili teatraĵon kiu estis farita laŭ iu 
el iranaj infanaj fabeloj. Depost tiam kelkajn 
e-teatraĵojn en aliaj niveloj mi surscenigis. 
Divers-kampe mi aktivis pri E-o movado sed 
ne memoras ĉion kion mi faris de antaŭ 23 
jaroj ĝis nun. Mi klopodas pridiri la bazajn. 
 La plej neforgesebla jaro por mi estas 
1987, la cenjariĝo de E-o dum UK en Vasovio 
Pollando. Mi estis unu el pli ol 5000 
partoprenantoj, kiuj povis viziti  Zamenhof-
familion. Lia nepo paroladis por UK-anoj kiuj 
ne bezonis al tradukisto kaj ĉiuj komprenis 
unu la alian tre facile kaj mi povis vidi tion 
kion Zamenhof diris en sia poemo “espero”- 
la himno de Esperanto- “Nian grandan rondon 
familan”. Vere la gradioza kaj pompa UK! 
 Dum ok-jara milito kontraŭ Irako aktivi 
estis iom timtreme. En tiuj tagoj mi ne povis 
esti certa ĉu post alia kelkminuto mi restos 
vivanta aŭ ne sed kiel esperantisto kiu devas 
ĉiam havi esperon kaj transdoni al la aliaj, sub 
bombardo nur mi skribadis al E-o por e-

gazetoj kiel KONTAKTO 
kaj tradukis artikolojn por 
iranaj sport-revuoj sola en 
mia apartamento dum la aliaj 
najbaroj jam forlasis hejmojn 
kaj iris al ĉirkaŭo de 
Tehrano. 
 En 1995 mi konatiĝis kun 
juna E-ista grupo kiu estis 
fondita IREJO en Irano kaj la 
ĉefo de tiu grupo s-ro Reza 
Torabi estis E-instruanta en 
kulturcentroj. Kompreneble 
mi estis preterpasinta la 
aĝlimon sed restis ĉe tiuj kiel 
kunlaboranto kaj ankoraŭ 

mia tiama decido pulsas. 
 En la jaro1997 aliĝo al ILEI kaj ĝia sekcio 
en Irano -IRLEI- la instruadon denove jam 
kaŭzis de antaŭ 8 jaroj kiel gvidantino de 
korespondaj kursoj. Tra la Irano mi havis 
gelernantojn, en la sudo, nordo, okcedento kaj 
orienta partoj kaj nun povas diri ke fakte mi 
estas feliĉa, ĉar povas honori al ili inter kiuj 
forte flamis entuziasmaj aktivuloj. Ekz  Said 
Borhani mia inteligenta lernanto en la direkto 
de UEA projekto “la lingvo de Paco” okupis 
instrui E-on al afganaj rifuĝintoj en sia urbo 
 Maŝhado progrese kaj eĉ en sia universitato 
kiam estudentoj okazis pere de li. La alia estas 
Said Sardari kiu en Kerman-universitato 
kursojn aranĝis. 
 Antau tri jaroj kiam “IRANA 
ESPERANISTO” ricevis ŝtatan permesilon 
por aperi kiel sezon-revuo Esperanto-persa, 
mi klopodis havi rolon ankaŭ ĉi-terene kaj nun 
de tempo al tempo faras iajn helpetojn 
diversmaniere al redakcio. 
 Ĉi-jare mi jesis helpon al majstro s-ro 
Azari pri lia alia vortaro Persa-Esperanta kaj 
ankaŭ akceptis la respondecon en IREA (Irana 
E-o Asocio) kiel ĝenerala sekretario kaj 
esperas bonajn agadojn tiu-ĉi kampe.  

Sinprezento / معرفي 

ĈIAM AKTIVA 

Foto:     R.Torabi 
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 Jam nelonge la Cunami-katastrofo forprenis 
pli ol ducentmilojn da niaj samglobanoj kaj 
senhejmigis aliajn kelkmilionojn. La redakcio 
de Irana Esperantisto esperimas sian 
profundan kondolencon, precipe al la 
esperantistoj de afektitaj landoj. 
 

 
 

Kial ankaŭ vi? 
Ho l’ afabla maro!  
Ankaŭ vi kaj kreo de infero! 
Ni alkutimiĝis al furiozoj de l’ tero, 
kiam tertablo tremas de kolero, 
falinte  rompiĝas glas’ kaj telero 
kaj estingiĝas nia vivkandelo, 
Aŭ kiam vulkano vomas sur ŝia 
mantelo, 
kaj kovras la sur ĝi belajn desgnaĵojn.  
Ni alkutimiĝis al furiozoj de l’ ĉielo, 
kiam ĝi tiom multe drinkigas nin 
ke nin dronigas ties pluvo-vin’, 
kaj alitempe tiom ĝi avaras al ni 
ke soifo kaj malsato mortigas nin. 
Sed vi, l’ aminda maro, 
kiu nutris nin ĉirkaŭ via tablo, 
kaj plezurigis nin per via afablo, 
kaj nur malofte kaj milde 
vi nin turmentis kiel diablo,  
Ni ja ne atendis, 
ke viaj ondoj ataku je tia abundo, 
ke en niaj hejmoj venu via inundo, 
ke nia ĉieso iru al via fundo, 
ke aperu sur homara korp’ tia vundo, 
Ho la maro! Kial ankaŭ vi? 
 

(d-ro) Kejhan Sajjadpur 

 
 به ياد قربانيان تسونامي

چندي پيش فاجعه تسونامي بيش از دويست هزار نفر از ساكنان                
هيات .  خانمان كرد   كره زمين را از بين برد و چند ميليون نفر را بي              

تحريريه پيام سبزانديشان ضمن تسليت به بازماندگان اين حادثه             
  .خصوص اسپرانتودانان، مراتب تاسف عميق خود را ابراز مي دارد به
 

 چرا تو هم؟
 

 !اي درياي مهربان
  !سازي تو نيز جهنم مي

 ما به خشم زمين عادت كرديم، 
 لرزد  وقتي ميز زمين از عصبانيت مي

 شكنند  افتند و مي ليوان و بشقاب مي
 . شود و شمع عمر ما خاموش مي

 كند  يا وقتي آتشفشان روي لباس خود قي مي
 . پوشاند مي را هاي زيباي روي آن و طرح

 ما به خشم آسمان عادت كرديم، 
 دهد  قدر از شراب باران خود به ما مي وقتي آن

 كند،  كه ما را خفه مي
 ورزد  چنان بخل مي يا آن

 .شويم كه ما از گرسنگي و تشنگي تلف مي
 اما تو، درياي دوست داشتني 

 كردي  كه ما را دور سفره خود مهمان مي
 كردي  نوازش مي و با مهرباني خود ما را

 و فقط گهگاه و خفيف 
 آزردي،  ما را مثل شيطان مي

 ما انتظار نداشتيم 
 كه امواجت چنان وحشيانه حمله كنند 

 هايمان شود  كه سيل تو وارد خانه
 و هستي و نيستي ما را به اعماق تو ببرد 

 .  چنان زخمي بر پيكر بشريت بگذارد و آن
 اي دريا چرا تو هم؟

 )ترجمه به فارسي از اصل اسپرانتو(دكتر كيهان صيادپور 

Omaĝe al viktimoj de Cunamio 
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Enkonduko kaj historieto 
 La komenciĝo de la nova jaro estas grava 
afero ĉe ĉiuj nacioj. Tial ĉiuj landoj kaj nacioj 
festas ĝin dum tagoj. En Irano la novjarfesto 
nomiĝas “Noǔruzo” kies signifo en la Persa 
lingvo estas “Nova tago”. Ĝi estas plej grava, 
populara kaj antikva festo tra Irano. Verŝajne 
nur en Irano “Noǔruzo” estas oficiala festo; 
tamen oni festas ĝin ankaǔ en iuj partoj de 
landoj kaj nacioj kiel Afganio, Taĝikio, Irako, 
T u r k io ,  U z be k io ,  Ka z aĥ io ,  Ĉ inio , 
Azerbajĝanio … kaj resume lokoj kie fluas la 
irana kulturo . 

 Historiistoj opinias ke antaǔ 3000 jaroj; oni 
festis Noǔruzon en Grekio, Egiptio, Hindio 
kaj du malnovegaj landoj Kaldeo & Asirio. 
 Do Noǔruzo estas praa festo; kiu eventuale 
kreiĝis dum la tempo de irana profeto 
Zoroastro antaǔ 3000 jaroj. 
 Pri la deveno de “Noǔruzo” oni esprimas 
diversajn opiniojn. Iuj opinias ke persa mita 
reĝo, nome Ĝamŝid unua-foje kreis Noǔruzon, 
ĉar en tiu tago li sukcesis venki siajn 
malamikojn. Kaj iuj opinias ke Noǔruzo 
rilatas la religion Zoroastrismo. 
 Oni kredas ke la origino de “Noǔruzo” 
samtempas kun iuj gravaj eventoj i.a. tago en 
kiu Dio kreis la mondon, tago kiam la profeto 
Abrahamo detruis la idolojn kaj tago, kiam la 
Islama profeto Mohammad (Mohamedo) 
elmigris (en tiu tago komenciĝas la islama). 
 Do kiam ni diras la jaro 1384, tio signifas 
ke laǔ la irana sunkalendaro pasis 1384 jaroj 
de la elmigro de la profeto Mohammad. La 
menciitaj kredoj, ĉu ĝustaj ĉu malĝustaj, 

montras ke Noǔruzo estas sankta kaj grava 
okazaĵo. 
 Astronomie Noǔruzo samtempas unuan 
tagon de la sezono printempo, kaj komenciĝon 
de printempa ekvinokso. 
 La festo de Noǔruzo samtempas 20-an aǔ 
21-an de marto ĝis la 1-a aǔ 2-a de aprilo. (laǔ 
la irana kalendaro de la 1-a ĝis la 13-a de la 
monato Farvardin). La diferenco dependas de 
tio, ke ĉu temas pri jaro ordinara (365 tagoj) 
aǔ supera (366 tagoj). En Irano loĝas diversaj 
nacioj kaj ili festas Noǔruzon diversmaniere. 
Tamen troviĝas komunaj ceremonioj kaj 
trajtoj inter ili. Resume mi mencias iujn 
ceremoniojn. 
 
Antaǔ-Noǔruza Dompurigado. 
2-3 semajnoj antaǔ Noǔruzo oni (ordinare la 
patrinoj) purigas domon, meblaĵojn de la 
domo, vestojn kaj ĉiujn domobjektojn, Kaj 
levas ĉiujn leveblajn meblojn kaj forigas 
malpuraĵojn. 
 Ĉar Noǔruzo estas simbolo de refreŝiĝo, 
reverdiĝo, renaskiĝo kaj renoviĝo de la 
naturo, tial omaĝe de Noǔruzo ĉiu kaj ĉie 
purendas kaj purindas. 

Aĉetado 
Post la dompurigado venas alia ceremonio 
kies nomo estas “Aĉetado”. 
Tion oni faras ordinare dum la lasta monato 
de la jaro. 
 Ja vidindas bazaroj, stratoj kaj vendejoj 
dum la lastaj semajnoj de la jaro, kiuj ondas 
kaj plenplenas de homoj kaj speciale 
geknaboj, kiuj entuziasme aĉetas novajn 
vestojn, ŝuojn, necesaĵojn kaj bongustajn 
fruktojn, dolĉajn kukojn kaj nuksojn. 
 La infanoj tre plezuras kaj plaĉegas ilin la 

Noŭruzo 
Ali Koŭsari 

 
Okaze de la irana jarnoviĝo (21-an de marto), ĉinumere ni prezentas artikoleton pri noŭrozo* 
kaj ĝiaj diversaj ceremonioj. Espereble ĝi donos al vi sufiĉe montrivan bildon pri la multmil-
jara tradicio de Irano.     La red. 

Astronomie Noǔruzo samtempas unuan 
tagon de la sezono printempo, kaj 
komenciĝon de printempa ekvinokso. 

Pri la deveno de “Noǔruzo” oni 
esprimas diversajn opiniojn. Iuj opinias 
ke persa mita reĝo, nome Ĝamŝid unua-
foje kreis Noǔruzon, ĉar en tiu tago li 
sukcesis venki siajn malamikojn. Kaj iuj 
opinias ke Noǔruzo rilatas la religion 
Zoroastrismo. 
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afero “verdherbaĵo”. Proksimume 3-4 
semajnoj antaǔ Noǔruzo oni (la patrino de la 
familio) preparas la verdherbaĵon, kio 
simbolas la alvenon de la printempo. por 
prepari ĝin, oni metas iom da semojn - kiel 
tritiko aǔ alia graminaco - en la malsekan 
tukon kaj post kelkaj tagoj, kiam la maceritaj 
semoj ekburĝonis, oni metas ilin sur ujo kiel 
tolero kaj la semoj dum paso de la tempo 
kreskas kaj tiel fariĝas belaj verdherbaĵoj. 
 
Kelke da aliaj ceremonioj 
En iuj vilaĝoj kaj urbetoj oni (virinoj) bakas 
dolĉajn panojn. Tre bongustaj. 
 Adiaǔi la mortintojn: oni antaǔ finiĝo de la 
jaro, ne forgesas siajn gekarulojn, kiuj iam 
vivis kaj loĝis inter ili. Afablaj irananoj 
antaǔlastan kaj lastan ĵaŭdon de la jaro (do du 
foje) iras al tombejoj kaj preĝas por ili. 
Multaj irananoj ĉiuĵaǔde posttagmeze iras al 
tombejoj; sed dum tiuj du lastaj ĵaǔdoj de la 
jaro proksimume ĉiuj iras kaj la tombejoj 
plenplenas de la homoj. 
 La merkred-festo: vespere de la lasta 
mardo de la jaro oni ekbruligas fajregojn kaj 
saltadas trans ili kantante "Mia flaveco al vi; 
via ruĝeco al mi !". La fajron oni ne estingas, 
ĝi mem forbrulu. Tiu ĉi ceremonio estas la 
simbolo de puriĝo, forigo de malbono, 
malfeliĉo kaj malsaneco. 
 Eble ĝi venas el Zoroastrismo, ĉar ĉe 
zoroastranoj la fajro estas Sankta. Tiu ĉi 
ceremonio nomiĝas "la Merkred-festo". Oni 
faras ĝin en la korto de la domoj, stratoj kaj 

parkoj. 
Lastnokto 
La patrinoj preparas bongustan noktmanĝon 
(i.a. rizon kun legomo kaj fiŝo) kaj oni kiel la 
"merkredfesto" preparas fajron kaj faras 
artfajraĵon kaj piroteknik-ludojn. 

 D u m 
N o ǔ r u z o 
kelkajn horojn 
a n t a ǔ 
komenciĝo de 
la nova jaro, 
o n i  s t e r na s 
tablotukon sur 
kiu t roviĝas 
Ko r a no  ( aǔ 
s imila nobla 
libro), spegulo, 
ve r dherba ĵo , 
d o l ĉ a ĵ o j , 
fruktoj, blanka 
aǔ kolorigita 
o v o ,  a k v o , 
b r u l a n t a 
k a n d e l o , 
fiŝetoj kaj sep 
o bjekto j aǔ 

manĝaĵoj kies nomoj komenciĝas per litero S 
(en la perslingvo). 
 Ili diferencas de regiono al regiono. Tamen 
ofte kaj ordinare estas jenaj: 
Monero (sekke) 
Vinagro (serke) 
Verdherbaĵo (sabze) 
Alizo (senĝed) 
Sumako (somag) 
Ajlo (sir) 
Pomo (sib) 
 La festtablotuko ja estas bela kaj montras 
iranan animon. Kelkajn minutojn antaǔ alveno 
de la nova jaro oni vestas siajn novajn vestojn 
kaj ĉiuj anoj de la familio sidas ĉirkaǔ 
festtablotuko kaj atendas finiĝon de la 
kurantjaro kaj alvenon de la nova jaro, dum 
legas specialan preĝon de la novjaro jene: 
“O, transformanto de koroj kaj okuloj  
O, kreanto de nokto kaj tago 
O, transformanto de fartoj kaj statoj 
Plej bone ŝanĝu nian farton” 
 Oni ofte informiĝas pri la alveno de la 
novjaro per telavido aǔ radio; kiuj dissendas 
specialajn festprogramojn. Kiam alvenas la 
nova jaro ĉiuj familianoj brakumas kaj kisas 
unu la aliajn kaj esprimas siajn esperojn kaj 
bondezirojn por la nova jaro. 
 
La unua tago (matene) 
Matene de la unua tago oni partoprenas en 

Merkred-festo  
Fotoj de “Irana Studenta Novaĵ-Agento” 

Merkred-feston ŝategas gejunuloj kaj ili 
plenenergie partoprenas la feston 
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ceremonioj, kiuj okazas en moskeoj aǔ domoj 
por tiuj, kiuj lastatempe forpasis. Oni do 
komence vizitas familiojn, kiuj lasttempe 
perdis familianon kaj konsolas ilin dezirante 
Dian kompaton al la mortintoj. 
La funebrantaj familioj kaj iliaj ĉefaj parencoj 
ne festas Noǔruzon pro funebrado almenaǔ 
dum unu jaro. 
 Ĝi nomiĝas “nov-festo”. Irananoj tre 
omaĝas al mortintoj. Krom Noǔruzo kiu estas 
nacia festo ankaǔ ekzistas kelkaj aliaj religiaj 
festoj. Kiam iu forpasas oni plenumas 

ceremonion “nov-festo”, kiu okazas en plej 
proksima festo. 
 Do la ceremonio por iuj mortintoj okazas 
dum 1-a tago de Noǔruzo kaj por iuj 
forpasintoj dum aliaj religiaj festoj. 
Iuj dum unua tago de la novjaro iras tombejon 
kaj preĝas por siaj forpasintoj. Oni ankaǔ ne 
forgesas malsanulojn kaj vizitas ilin en la 
domoj aǔ hospitaloj. 
 
La 1-a tago (posttagmeze) 
Post alveno de la nova jaro oni iras domon de 
siaj parencoj, amikoj kaj vizitas unu la aliajn. 
Alivorte oni gastiĝas kaj gastigas. Sed ne dum 
unu tago, dum 12 tagoj, do ĉiutage oni vizitas 
iujn parencojn aǔ amikojn. Oni komence iras 
domon de la plej aĝa parenco kaj la vizito 
komenciĝas per irado al la “blankbarbuloj”. 
 Dum la vizitoj oni regalas gastojn per 
varmtrinkaĵo (teo, kafo…), fruktoj, kukoj, 
dolĉaĵoj, kaj nuksoj. 
 
La lasta tago 
13-an de Farvardin (1-an aǔ 2-an de aprilo) 
estas la lasta tago de la festo Noǔruzo, kiu 
nomiĝas “naturtago” aǔ “eksterenigi (pasigi) 
13an tagon”. 
 En la perslingvo ĝi nomiĝas “Sizde be 
dar”. Dum jena tago oni foriras de la urboj kaj 
siaj domoj kaj pasigas la tutan tagon - ofte kun 
siaj parencoj kaj amikoj - en la naturo 

(ĝardenoj, parkoj, montoj). 
La saman tagon oni forĵetas - ofte en la 
riveron – verdherbaĵojn, kiujn oni preparis 
antaǔ Noǔruzo por festtabltuko. 
Vespere oni revenas siajn domojn, kaj ĉi tiel 
finiĝas la plej longa festado de la mondo. 
Festdonaco de Noǔruzo estas ĝojiga okazo por 
ĉiuj, specile por infanoj. Dum Noǔruz-vizitoj 
la plenkreskuloj donacadas monon aǔ 
diversajn objektojn al ili. Tamen la festdonaco 
ne nur apartenas al la infanoj.ekzemple la 
patro de la familio festdonacas al siaj infanoj, 
edzino. gefratoj, gebofiloj …. kaj inverse. Eĉ 
la ŝtato festdonacas al siaj oficistoj. 
 
Kelke da aliaj punktoj 
Dum 13 tagoj de Noǔruzo la lernejoj kaj 
universitatoj estas feriaj. La ŝtataj oficejoj nur 
4-5 tagojn ferias. Tial multaj preferas vojaĝi 
dum siaj feriaj tagoj. 
Aldone: 
 -La plej multo de ĵurnaloj ne aperiĝas dum 
Noǔruzo (bedaǔrinde)?! 
-Tuj post alveno de la novjaro la politikaj 
estroj de la lando festsalutas kaj ilia 
festmesaĝo dissendiĝas televide kaj radie. 
-Radio kaj televido havas amuzajn kaj 
specialajn festprogramojn dum 13 tagoj. 
-Noǔruzo estas praa ceremonio, kiu dum la 
disvolviĝo de de la historio neniam forgesiĝis 
kaj ne perdis sian iranan animon. 
-Islamo, kiu estas la ĉefa religio en Irano ne 
nur ne kontraǔstaras jenan feston, eĉ respektas 
kaj konfirmas ĝin, ĉar ĝiaj instruoj konvenas 
ankaǔ Islamon. 
 Mi esperas ke supraj skribaĵoj plaĉu al 
neiranaj samideanoj, kiujn interesas scii pri 
“Noǔruzo” festo. Fine mi gratulas la feston 
ankaǔ al ne-iranaj geesperantistoj, ĉar 
Noǔruzo estas la festo de komenco de 
Printempo kaj printempo estas simbolo de 
verdeco kaj la esperantistoj pensas verde. Tial 
Noǔruzo apartenas al ĉiuj, kiuj pensas verde 
kaj amas pacon, belecon kaj naturon. Ĉu ne? 

Sep “So”-a tablotuko 

 
Omaĝe al Noŭruzo 

De: M. Karam-od-dini 
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 Haĝi-Firuzo estas viro en ruĝaj vestoj kiu 
iras de strato al strato kantante kaj tamburante 
kelkajn tagojn antaŭ Noŭruzo, t.e. irana 
novjarfesto. Li estas kutime akompanata 
per unu-du kunuloj. Oni diras ke li kaj liaj 
kunuloj estas simboloj de malnova tradicio en 
Azarbajĝano, nomita "Giŝdan Ĉiĥdim", laŭ kiu 
Haĝi-Firuzo kantis celante informi homojn pri 
la alveno de la printempo kaj foriro de la 
vintro. Interŝanĝe, homoj donas al li donacojn 
aŭ monon por la bona novaĵo, kiun li alportas. 
 Haĝi-Firuzo estas persono kun nigrigita 
vizaĝo kaj ruĝaj vestaĵoj, kiu tradicie simbole 
heroldas la alproksimiĝon de la printempo. Li 
komencas vagi tra la stratoj kaj aleoj en sia 
ruĝa kostumo semajnojn antaŭ la fino de la 
irana jaro. La sono de liaj kantoj kaj la vidiĝo 
de lia dancado rememorigas ĉiujn, ke la aromo 
de Noŭruzo estas en la aero. Haĝi-Firuzo ĉiam 
estas bonvenata kaj amata karaktero por 
irananoj. 
 Harmonie kun la renaskiĝo de la naturo, la 
irana Nova Jaro, ĉiam komenciĝas je la unua 
tago – kaj unua sekundo - de la printempo. Tiu 
tago nomiĝas Noŭruzo (laŭvorte: Novtago). 
Noŭ ruz-ceremo nio j est as s imbo la j 
reprezentadoj de du antikvaj konceptoj - la 
Fino kaj la Renaskiĝo; aŭ la Malbono kaj la 
Bono. Kelkajn semajnojn antaŭ la nova jaro, 
irananoj purigas kaj rearanĝas siajn hejmojn. 
Ili havigas al si novajn vestojn, bakas kukojn 
kaj plantas semojn kiel signo de renovigo. La 
ceremonia tuko Sofrej-e Haft-Sin (laŭvorte: 
Sep-so-tuko, ĉar ĝi devas surhavi sep aĵojn 
komenciĝantaj per litero so en la persa) 
estas aranĝata en ĉiu familio. Ekster la hejmoj 
la heroldo de alproksimiĝo de Noŭruzo, Haĝi-
Firuzo sola aŭ kiel grupo de samtipaj 
karakteroj klopodas ŝanĝi la ĉiutagan etoson 
kaj donaci ĝojon al ĉiuj kaj samtempe kolekti 
iom da mono por si mem. Haĝi-Firuz-
karnavaloj konsistas el dancado, tamburado 
kaj trumpetado por disvastigi bonan kaj 
ĝojigan novaĵon pri alveno de Noŭruzo. Ili 
amuzigas homojn per danco, muziko, kantoj, 
poemoj kaj rakontoj. Haĝi-Firuzo ekaperas 
dum la lasta monato de la irana jaro, Esfando, 

por anonci ke jam estas tempo por prepariĝi 
festi la jarnoviĝon.  
 Haĝi-Firuzo vagadas de kvartalo al 
kvartalo, liaj kunuloj anoncas lian 
alproksimiĝon kun laŭta muziko, li elfaras 
diversajn komikajn gestojn deklamante 
amatajn poemojn, kantas popularajn 
popolkantojn kaj diras folklorajn rakontojn. 
Haĝi-Firuza ĉefa celo estas ridigi la homojn. 
Multaj poemoj pri Noŭruzo kaj Haĝi-Firuzo 
temas pri la feliĉo kion li disvastigemas dum la 
nov-jara festo. Eble la plej fama kaj konata 
kanto komenciĝas tiele: 
Arbab, arbab, arbabe ĥodam salamo alejkom! 
Arbabe ĥodam sareto bala kon! 
Arbabe ĥodam boz-boze gandi! 
Arbabe ĥodam ĉera nemiĥandi!? 
Ho mia mastro, mia propra mastro,  
saluton al vi! 
Ho mia mastro, levu vian kapon! 
Ho mia mastro, suker-farita kapro! 
Ho mia mastro, kial vi ne ridas!? 
 Ĉijara Noŭruzo 1384 komenciĝas dimanĉe 
la 20-an de Marto 2005 je la 4:03 posttagmeze 
laŭ tehrana loka tempo. La horo en kelkaj aliaj 
grandaj urboj estas: 
07:33 a.t.m. laŭ Nov-Jorka tempo dimanĉe 
marto 20, 2005 
12:33 p.t.m. laŭ Londona tempo dimanĉe 
marto 20, 2005 
01:33 p.t.m. laŭ Pariza tempo dimanĉe marto 
20, 2005 
09:33 p.t.m. Tokjo-tempo dimanĉe marto 20, 
2005  
11:33 p.t.m. Aŭstralia/Novzelanda tempo 
dimanĉe marto 20, 2005    

Haĝi-Firuzo 
Heroldo de 

Noŭruzo 

 
Hamze Ŝafii 
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Irana aŭ Persa Kalendaro 
Persoj aŭ irananoj dum sia longa historio 
ĉiam gravigis pri kalendaro kaj ties sistemo. 
Ili estas unu el la unuaj kuturoj, kiuj ekuzis 
“laŭsunmovan” aŭ pli simple “sunan” 
kalendaron. Ĝenerale, la suno ĉiam havis tra 
la historio tre specialan simbolan signifon en 
la irana kulturo. 
La irana kalendaro estas pli preciza ol la 
gregoria kalendaro, kvankam la lasta ekestis 
jarcentojn pli poste en 1582 p.K. kaj 
kvankam ambaŭ ili estas sunaj kaj entenas 
superjarojn. Dum la 11-a jarcento grupo de 
iranaj sciencistoj, i.a. Omar Kajjam (ĉ. 
1050-1122 p.K.), reviziis la iranan 
kalendaron, kiu jam ekzistis de miljaroj. 
Kajjam estas unu el la plej grandaj 
matematikistoj kaj astronomoj, kiu plej 
famas en okcidento ĉefe pro siaj mallongaj 
kvarversaj poemoj, nomataj robaioj. (Liaj 
robaioj tradukiĝis ankaŭ Esperanten far prof. 
Gaston Waringhien tre majstre. Bv. vd. 
noton n-ro 1) 
La jaro de irana sunkalendaro komenciĝas 
precize kiam la suno eniras la nordan 
hemisferon dum la norda printempa 
ekvinokso; alivorte kun ekiĝo de la 
primavero en la norda hemisfero. La 
kalendaron konsistigas 12 monatoj kun 
persaj nomoj, kies esperantaj transskriboj 
estas: farvardino*, ordibeheŝto*, ĥordado*, 
tiro*, mordado*, ŝahrivaro*, mehro*, 
abano*, azaro*, dejo*, bahmano* kaj 
esfando*. La unuaj 6 monatoj enhavas 31 
tagojn, la postaj 5 monatoj 30 tagojn, kaj la 
lasta monato 29 tagojn, se ne temas pri la 
superjaro, kies-okaze ankaŭ ĝi longas 30 
tagojn. La kialo por la unuaj 6 monatoj 
enhavi 31 tagojn, kaj la aliaj nur 30 tagojn, 

ne estas arbitra – sed pro tiu fakto, ke la 
suno moviĝas iomete pli malrapide en la 
nordaj printempo kaj somero ol en la nordaj 
aŭtuno kaj vintro. 
Noŭruzo, 1-a Tago de 1-a Monato 
Noŭruz estas persa vorto ksj laŭlitere 
signifas “novtago”n. Ĝi estas la unua tago 
de la unua monato (farvardino) en la irana 
kalendaro. Noŭruzo estas ankaŭ la novjara 
festado en Irano, kio ekzistis de almenaŭ 
3000 jaroj antaŭe en malnova Persujo. 
Noŭruzo markas la komenciĝon de la suna 
jaro. Ĝi estas celebrado de la revekiĝo de la 
naturo, kio okazas en la unua tago de la 
printempo en la norda hemisfero. La natura 
revekiĝo simbolas la triumfon de bono, 
varmo kaj lumo super malbono, malvarmo 
kaj mallumo; de printempo super vintro. 
Noŭruzo estas ekfino de la malvarma vintro 
kaj ekiĝo de la vigla kaj esperiga printempo 
– la amsezono. Tiu ĉi simbola kaj poezia 
ŝanĝo korespondas kun la matematika 
pozicio de la suno, kiu eliras la zodiakon de 
la Fiŝoj kaj eniras la zodiakan signon de la 
Ŝafo, kio ankaŭ famas je la Printempa 
Ekvinokso. 
Hodiaŭ ne nur en Irano, sed ankaŭ en aliaj 
landoj, kiuj iam estis parto de Persujo kaj/aŭ 
kie regas la persa lingvo kaj kulturo, oni 
festas noŭruzon. 
 
Historio de Noŭruzo 
La renoviĝado de naturo estas la esenco de 
tiu ĉi multmiljara tradicio malnova. Multaj 
kredas ke la iniciatoro de noŭruzo estis 
Ĝamŝido, miteca imperiestro de malnova 
Persujo. Lia dinastio nomiĝas Piŝdadidoj. 
Tamen aliaj kredemas plipostajn 
Aĥemenidojn (550-330 a.K.) la iniciatintoj 

Noŭruzo  

la Irana Novjartago 
Multmiljara Tradicio  

Ŝima Bastani  

48 
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de la plej polulara irana festado noŭruzo. 
Tra la tuto de sia ofte-ŝtorma historio, la 
persaj popoloj pasigis plej malfacilajn kaj 
mallumajn tempojn nur fortiĝante i.a pri siaj 
tradicioj kaj kulturo. Fremdlandaj atakoj kaj 
okupadoj, enlandaj militadoj kaj 
mondmilitoj k.s. ne malmulte spertitas en 
Persujo/ Irano. Tamen eĉ konkerintoj – i.a. 
Aleksandro la granda, aŭ la araboj – ne 
povis forgesigi al la popolamasoj ilian 
amatan noŭruz-ceremonion. Tiel, ke eĉ 
hodiaŭ la plej longan feriadon, oni ĝuas dum 
la noŭruzo en Irano. 

La Fajrofesto 
La noŭruza festtempo konsistas el multaj tre 
diversaj ceremonioj simbole signifohavaj, 
kiuj okazas kaj antaŭ kaj post la jarŝanĝiĝo. 
Eble la plej frua ĉefa ceremonio estas ĉar-
ŝanbe-suri, t.e. “la merkreda fajrofesto”, kio 
okazas antaŭan vesperon de la lasta 
merkredo de ĉiu jaro. En la vespero ĉiuj 
familianoj kune festas la okazon, kiu eble 
ĉefe temas pri dankado por pasigado de alia 
vintro sane kaj komenci novan printempon 
varme ĉe la fajro, kiun oni estigas post la 
sunsubiro. La fajro, tre sankta en 
Zoroastrismo – irana religio antaŭ Islamo – 
havas fundajn radikojn en la kulturo de 
malnova Persujo. Lumo, ĉu de la suno, ĉu 
de la fajro, okupas tre gravan lokon en irana 
mondorigardo. Por la fajro oni utiligas 
sekajn branĉetaĵojn aŭ lignaĵojn kaj ĉiuj 

familianoj vice super- aŭ transsaltas fajreton 
- kaj se temas pri junuloj, ili trasaltas 

fajregon. 
Saltante ĉiuj 
aldiras la 
fajroflamojn 
kantece: 
“Via ruĝo 
(sano) estu 
mia; mia 
flavo 
(malforto) 
estu via!” 
Alia ritaĵo 

dum la vespero kaj nokto estas gaŝog-zani, 
t.e. “kuler-frapado”: precipe gejunuloj 
kovrante sin en ĉadoron (surtuton), iras ĉe 
pordojn de la (najbaraj) domoj kaj frapante 
kuleron kontraŭ metala bovlo alvokas la 
domanojn por peti frandaĵon aŭ monon. 
Ankaŭ fal-guŝ, laŭlitere “angul-fortuno”, 
precipe en pasinto, helpis al oni dum la 
nokto ekscii ĉu en la novjaro ili atingos al 
sia dezirato/revo aŭ ne. Ĉefe temis pri 
knabinoj sciemaj pri sia eventuala edziniĝo 
venantjare kaj deziruta edzo. La persono 
staras en malluma angulo, kaj aŭskultemas 
preterpasantojn. Vortoj, kiujn la 
preterpasantoj eldiras ĉepasante, klarigos al 
kaŝita persono pri la fortuno. 
Dum la ceremonioj de la nokto se vi manĝas 
Aĝile moŝkel-goŝa (problem-solvajn 
nuksojn), ili agos … laŭ signifo de sia 
nomo: simple solvos viajn problemojn! Tion 
kutime konsistigas diversaj nuksoj, kiel 
migdaloj, juglandoj kaj pistakoj, kaj 
sekigitaj fruktoj kiel figoj, perskpecoj, 
vinberoj kaj daktiloj. 
 
Haĝifiruzo, la Heroldo de Novjaro 
Haĝifiruzo* estas persono, kiu nigriginte la 
vizaĝon, kaj surmetante ruĝan veston (bv. 
rigardu la kovrilan bildon de la revuo), 
trairas la stratojn kaj aleojn antaŭ kaj dum la 
noŭruzo kantante kaj dancante por anonci la 
alvenantan novjaron kaj ricevi mondonacon 
de la preterpasantoj. Lin kutime akompanas 
unu aŭ pli da ludistoj kaj/aŭ dancistoj 
plejam malgrandaĝaj. Kantaĵojn ĉefe 
konsistigas gaj(ig)aj kaj eĉ ridigaj poemaĵoj 
iel rilate al noŭruzo. (bv. vd. apartan 
artikolon pri haĝifiruzo en tiu ĉi 
revunumero) 
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En la antikva persujo, ĉiu tago de la 
monato havis propran nomon, kaj 
apartenis al speciala anĝelo. La dek-
tria tago de farvardino, la unua irana 
monato, kiu komenciĝas per la unua 
tago de la printempo en la norda 
hemisfero (21-a de marto), apartenas 
al pluv-anĝelo, kiun reprezantas 
ĉevalo.  

Noŭruzo en Azerbajĝano 

Noŭruza manĝaĵo 
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Renovigadoj 
Oni sin pretigas por noŭruzo i.a. per detala 
purigado de la domo, ekz-e lavante tapiŝojn, 
purigante fenestrojn k.s. kaj aĉetante novajn 
vestaĵojn, vivilojn kaj meblojn. Dum la 
unuaj tagoj de la nova jaro ĉiuj iras al la 
domoj de la familianoj, amikoj kaj najbaroj 
vestante siajn novajn vestaĵojn kaj 
gratulante kaj bondezirante al ili pro la nova 
jaro. Dum la vizitoj plimaljunaj vizitatoj 
donas donacaĵojn aŭ monsumon al la 
plijunaj vizitantoj. Ĉiu familio de antaŭe 
informas la aliajn pri tio, ke dum kiu(j) tago
(j) ili restas hejme por regali la vizitantojn. 
La regalado okazas per diversspecaj dolĉaĵoj 
– iam hejmfaritaj speciale noŭruz-okaze – 
kun teo aŭ/kaj siropoj. Certe la vizito ne 
povas daŭri longe, ĉar temas pri multaj 
kutime. Oni unue iras al la plej maljunaj 
homoj, tiele montrante sian elkoran estimon 
al la aĝuloj. Preskaŭ ĉiu vizitito vizitos la 
vizitintojn pli poste. Tion oni perse nomas 
did-o-bazdid (vizito-kaj-revizito). Se 
problemo aŭ malpaco regas inter du 
personoj aŭ familioj, noŭruzo estas la plej 
taŭga tempo por repaciĝo: kutime la plijuna 
aŭ la kulpinto iras al plimaljuna aŭ la 

kulpito; kvankam ankaŭ la malo ne malofte 
okazas laŭ la persa proverbo “La pardonemo 
apartenas al granduloj” aŭ “ Ĉiam granduloj 
pardonas”. Ĉar gaja atmosfero regas ĉie, 
plejeble paco ekreestos inter ili. 
Dum tiu ĉi gaja kaj festa tempo, oni ankaŭ 
havigas al si belajn flor(vaz)ojn, precipe 
hiacintojn kaj tulipojn, alportante la 
printempan aromon kaj ĉeeston en la 
domojn. Oni kutime metas la florojn sur 
“sep-so” tablotukon. 
 
Sep-so Tablotuko 
Por noŭruzo ĉiu familio aranĝas sian sofreje 
haft-sin (sep-so tablotukon), surmetante sep 
diversajn aĵojn sur tablotukon, kies nomoj 
en la persa komenciĝas per litero so. Ili 
simbole reprezentas la sep kreadojn kaj la 
sep sanktajn eternulojn protektantaj ilin. 
Ofte ili konsistas el:  
1-  Samanu, persa manĝetaĵo el faruno kaj 

sukero 
2– Sib, pomo 
3-  Sabze, verdaĵo, kion oni kreskigas hejme 

el tritiko, aŭ similo 
4- Sonbol, hiacinto 
5- Sir, ajlo 

6- Senĝed, alizo 
7- Serke, vinagro 
Se iu ero ne atingeblas, ekzistas aliaj 
anstataŭaĵoj kiel somag (sumako) aŭ sekke 
(monero), kvankam laŭkrede ĉiuj eroj devas 
aŭ esti plantaj (kiel sabze kaj sonbol) aŭ 
havi plantan devenon (kiel samanu kaj 
serke). Kutime oni ankaŭ aldonas sur la 
tablon: (ja de post Islamo) La Noblan 
Koranon, dolĉaĵojn, spegulon, kandelojn, 
kolorigitajn ovojn kaj ruĝajn fiŝetojn 
naĝantaj en akvobovlo. Kiam la jaro 
ekŝanĝiĝas, se vi rigardantas la ruĝfiŝetojn, 
bonaŭguron vi ĝuos dum la novjaro. Ekpost 
la jarŝanĝiĝo ĉiuj familianoj interkisas 
gratulante unu la alian kaj la pliaĝaj donas 
donacaĵojn aŭ (novan) monon al 

46 

Noŭruzo en Taĝikio 

Noŭruza  renkontiĝo en Taĝikio 

La irana kalendaro estas pli preciza ol la 
gregoria kalendaro, kvankam la lasta 
ekestis jarcentojn pli poste en 1582 p.K. 
kaj kvankam ambaŭ ili estas sunaj kaj 
entenas superjarojn. Dum la 11-a 
jarcento grupo de iranaj sciencistoj, i.a. 
Omar Kajjam (ĉ. 1050-1122 p.K.), 
reviziis la iranan kalendaron, kiu jam 
ekzistis de miljaroj 
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malpliaĝuloj, precipe al infanoj, kiuj spertas 
sian plej gajan tempon ĝuante la plej longan 
feriadon – iam pli ol du semajnojn – kaj 
ricevante multajn donacaĵojn kaj monon, kaj 
manĝante tro da dolĉaĵoj! 
 Ĉiu familio klopodas aranĝi sian sep-so 
tablon kiom eble, plej bele kaj delikate, ĉar 
i.a. dum la unuaj 12 tagoj de la printempo, 
ĝi restos ne tuŝita kaj ĉiuj vizitantoj rigardos 
ĝin kaj laŭdos la guston de la domanoj por 
la stilo de aranĝado. 
 
Sizdebedaro, ekskurso en naturon 
En la antikva persujo, ĉiu tago de la monato 
havis propran nomon, kaj apartenis al 
speciala anĝelo. La dektria tago de 

farvardino, la 
unua irana 
monato, kiu 
komenciĝas 
per la unua 
tago de la 
printempo en 
la norda 
hemisfero 
(21-a de 
marto), 
apartenas al 

pluv-anĝelo, kiun reprezantas ĉevalo. Sekve 
dum la 13-a tago de la printempo pluvado 
estas multe atendata – kaj fakte tio okazas 
multam. Tial dum la tago, en pliantaŭaj 
eraoj oni okazigis diversajn ludajn 
konkursojn ankaŭ kun ĉevaloj. 
 Dum 13-a tago de la printempo – kio 
plejofte ankaŭ estas la lasta noŭruza feritago 
por la lernejanoj - ĉiuj eliras el la domoj en 
la naturon por ĝui refreŝiĝantan medion kaj 
tuŝe senti la printempon ĉee. Eble tio 
devenas de kredo pri malbonaŭguro de la 
numero 13, kaj tiel ili volas fuĝi el 
renkontiĝo kun malbonaĵoj hejme. Kaj eble 
tial ĝi nomiĝas Sizdebedar, t.e. “dektria-
forigado” aŭ “-pasigado”. Alia eblo, kiel 
dirite, estas nur ekreirado en la naturon post 
la longa kaj malvarma vintro, kio tion ne 
permesis. 

 Dum la ekskurso, oni ludas, tagmanĝas 
kaj ĵetas sian verdaĵon – kio ĝis la 13-a tago 
estis sur la sep-so tablo - en akvon prefere 
fluantan, kiel riveron aŭ rivereton. Ies-krede 
la verdaĵo jam ensorbis ĉiujn eventualajn 
malbonaĵojn de la ĉirkaŭaĵo de la familio. 
Alia funkcio de la verdaĵo estas tio, ke ĉiu 

povas kunnodi ties tigojn por certigi al si la 
plenumiĝon de sia(j) deziro(j). Plejofte 
temas pri junaj fraŭlinoj, kiuj deziras esti en 
la edza domo venontjare brakumante sian 
infanon, do ili laŭ persa rimaĵo: 
“Sizdebedare, venontjare, edza-dome, 
infanbrakumante” nodinte la verdaĵojn, 
forĵetas ilin en la akvon fluantan. Laŭdire 
kunnodiĝo de vardaĵoj simbolas la kuniĝon 
de viro kaj virino. 
 
Notoj: 
(1)La Robaioj, Umar Kajjam, Trad. G. Waringhien, 
Antverpeno/La Laguna/Chapeco: TK-Stafeto/Fonto, 
1984 (2a eld.), 107 p., robaio n-ro 23. 
 
Fontoj: 
http://www.geocities.com/persiansociety/nowrooz.html 
http://encyclopedia.laborlawtalk.com/Nowrooz 
http://www.farsinet.com/norooz/haftsinn1.html 
http://www.farsinet.com/norooz/sizdehbedar.html 
http://encyclopedia.laborlawtalk.com/Persian_calendar 
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“Sabze” verdistino 

En la antikva persujo, ĉiu tago de la 
monato havis propran nomon, kaj 
apartenis al speciala anĝelo. La dektria 
tago de farvardino, la unua irana 
monato, kiu komenciĝas per la unua tago 
de la printempo en la norda hemisfero 
(21-a de marto), apartenas al pluv-
anĝelo, kiun reprezantas ĉevalo. 

Feliĉan Noŭruzon 1384! 
Sanon kaj pacon deziras al vi  
kaj via familio la redakcio de 

 IRANA ESPERANTISTO 

Printemp’ kaj amPrintemp’ kaj am--idolo, kiu huriojn spitas,idolo, kiu huriojn spitas,  
kaj ĉe herbeja rando min al vinkruĉ’ invitas:kaj ĉe herbeja rando min al vinkruĉ’ invitas:  
nu, estu mi nu, estu mi –– ne gravas orelojn malrespekti  ne gravas orelojn malrespekti ––  
de hundoj malŝatata, se mi Edenon citas!de hundoj malŝatata, se mi Edenon citas! 1 



 1383  زمستان دهم     شماره     

 N-ro: 10    Vintro 2005   

 

13 

A
rtikolo / مقاله 

44 

La radikoj kaj la kunteksto 
Kiam en 1942 Albert Camus, elp. Alber Kamo (1913-1960) verkis sian majstran romanon 
filozofian La Fremdulo (L’Étranger), li probable ne povus antaŭvidi tiel longdaŭran efikon de sia 
verko kaj ties ĉefrolulo Meursault, elp. Morso, kaj sur filozofion kaj sur beletron ĝis post pasado 
de pli ol duonjarcento. Atmosfero ekzistencialista, kion li estigis ene de la flua kaj funda romano, 
tiel restremis en la mensoj kaj transformis Meursault en filozofian/klerulan tipon, kiun diversaj 
generacioj jam utiligis kiel simbolon de absurdo. 
Certe Camus ne komencis de nulo. Ekde kiam la dana filozofo Søren A. Kierkegaard (1813-
1855), la fondinto de moderna ekzistencialismo, reagis kontraŭ la sistema absoluta idealismo 
de la 19a-jarcenta filozofo germana G.W.F. Hegel (1770-1831), la emfazo sur ambigueco kaj 
absurdeco de la homa situacio ne perdis sian gravon kaj efikon sur la mensoj kaj pensoj de 
la filozofoj kaj verkistoj. Vojo filozofie daŭrigita per grandaj pensuloj kiel F.W. Nietzsche (1844-
1900), M. Heidegger (1889-1976), J. P. Sartre (1905-1980) kaj Camus, beletre kondukis al 
literaturaj gigantoj kiel F. M. Dostoyevski (1821-1881) kaj Camus mem – kiu i.a. gajnis 
Nobelpremion pri beletro. Ili du, eble apartenas al la plej sukcesaj ekzistencialistaj verkistoj. 
Tamen, denove, ili ja ne estis la lastaj. Multege da verkistoj internacie daŭrigis ilian vojon. Kune 
kun novaj filozofoj kaj verkistoj, temiĝis ankaŭ pli novaj ismoj kaj aliroj filozofiaj kaj sekve de ili 
ekaperis diversartaj i.a. literaturaj stiloj. Postmodernismo certe estas unu el la logike postvenantaj 
pensmanieroj. La nuntempaj verkoj, kiel tiuj de Umberto Eco, elp. Eko (1932-) kaj Reza Gasemi 
(1949-) ja devenas de la longdaŭra proceso, kies unu el la ĉefmejlŝtonoj estas La Fremdulo de 
Camus. Eble oni povas nomi verkistojn kiel Gasemi La Nova Fremdulo, kaj socie kaj 
filozofie. Gasemi, kvazaŭ Irana Fremdulo, socipolitike ektrovis sin en la mezo de fremd-
kontinento Eŭropo, kaj filozofipense ekvidis sin la ido de Camus-a Fremdulo ankoraŭ 
forlasita sur la tero. La fremdeca etoso reganta lian romanmondon interpreteblas kaj filozofie kaj 
socipolitike. 
Ekzemple estis Camus, kiu diris: “Homoj ne estas absurdaj, kaj la mondo ne estas absurda, sed por 
homoj esti en la mondo estas absurdo.” Tute evidente oni povas retrovi la sencon en la nova vesto 
de postmodernismo tra la verkoj de verkistoj kiel Gasemi. 
 
La Aŭtoro, diversbranĉa artisto 
Reza Gasemi (1949-), naskiĝinta en Esfahano, antaŭ kiam fariĝis renoma roman-verkisto, 
estis muzikisto, teatraĵ-verkisto kaj -reĝisoro. Unue en 1968 li konigis sin per teatraĵo 
nomata Kosuf (La Suneklipso), kiu aperis en la revuo Ĥuŝe (t.e. La Grapolo). Poste, li i.a. 
kunlaboris kun la plej famaj kantistoj de Irano, kiel M.R. Ŝaĝarijan kaj Ŝ. Nazeri pri la 
tradicia muziko de persujo. Li verkis 10 teatraĵojn kaj reĝisoris 8. Liaj teatraĵoj aperis en 
Irano, Francio kaj Svedio. Lia poemaro Loknat (Balbuto) aperis en Parizo. I.a. “La 
enigmo de arkitekto Mahjar”, unu el liaj teatraĵoj, sursceniĝis en Francio, kaj “Estas 
via vico, Merkuŝijo!” radioteatre elsendiĝis per franca radiostacio Franca Kulturo. 
Liaj verkoj tradukitaj francen inkluzivas la jenajn: “La nokta harmonio de la ligna 
orkestro”, “Estas via vico, Merkuŝijo!”, “La enigmo de arkitekto Mahjar” kaj “La bildo”. 

Dediĉita al Negar Ĥazai, kiu ĝuinte bonon, entuziasme disvastigas ĝin. 

Irana verkisto: Reza Gasemi 
Nova Fremdulo, 
Irana Fremdulo 

La nokta harmonio de la ligna orkestro 
 

Asad Mahbub  
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 Patro, La Patro م

Kiel Gasemi rakontis dum verketo en 1997 (n-ro 65 de persa beletra revuo Araŝ), lia patro, kiu 
siavice kaj siatempe ege deziris fariĝi verkisto, kaŭzis lian faktan verkistiĝon. Dum la unuaj jaroj 
de sia dekkelkjaraĝo, por la lernejo Reza devis skribi sian unuan eseon, kies temo estis “la bovo”. 
Li nenion povis surpaperigi, ĉar nek vidintis bovon, nek estis skribinta kion ajn krom 
tekstkopiaĵoj – la ĉafa hejmtasko de iranaj lernejoj eĉ en nuntempo. Lia patro skribis la eseon 
anstataŭ li, kaj kiam Reza laŭtlegis ĝin en la klaso, la instruisto multe laŭdis lin kaj donacis al li 
bonan brakhorloĝon kiel premion. Ekde tiam li amegis pri la instruisto kaj verkado. Tamen 
multajn jarojn poste, kiam li estis 17-jara, kaj jam publikigis siajn verkojn en la revuoj, li 
ekkomprenis ke la premion lia patro estis doninta al la instruisto por donaci al li. Tiel ŝokita, ekde 
tiu momento li forlasis verkadon por kelkaj jaroj. Gasemi neniam komprenis ĉu la instruisto 
ankaŭ sciis pri tio, ke la patro mem estis skribinta la bov-skribaĵon, tamen li realvenis al verkado 
kaj fariĝis fama verkisto laŭ la volo, “komploto” kaj klopodoj de la patro. 
 

La Verko, Romano en Romano 
Krom la filozofia pensmaniero reganta la ĉefverkon de Gasemi La nokta harmonio de la ligna 
orkestro, oni povas ankaŭ konsideri ĝian beletran valoron kaj stilon. Certe la stilo konformas al 
la postmoderna literaturo: ekz-e la hipertekstaj aludoj kaj citoj ne malmulte enestas la romanon. 
Ankaŭ la klasika aŭ tradicia beletro de Irano kaj la persa lingvo ne malabunde videblas verkoene. 
Ekz-e, la komenca paĝo de la romano, krom citado de verso de Ŝahnameo de Ferdoŭsio (940?-
1020?): 
“Kiam tempo de la viro malheliĝas 
Tiam faras ĉion, kion ne utilas”, 
ekiĝas jenel parenteze aludante al historio rakontita en la Masnavio de Rumio (1207-1273) pri 
nenatura seksa sensoifigo de sklavino: 
“Mi estis kiel ĉevalo, kiu ĵus antaŭsentis ekokazon de katastrofo. Ĉu vi jam vidis kiel ĝiaj 
okulbulboj eksplodemas pro trograndiĝo, kaj kiel ĝi transformas la timegon pleniginta ĝian 
kranion en ventoblovon en siajn naztruojn? Ĉu vi jam vidis kiel ĝi henas tiam kaj bategas siajn 
hufojn kontraŭ la tero? 
Nu, nek mi vidis tion. Tamen, se mi estus ĉevalo, tiel mi malkaŝus mian teruriĝon. (Kiu scias? 
Ekzistas multege da sklavinoj kaj multege da kukurboj! Eble iun tagon, patrino el miaj patrinoj, 
metis stablon sub la ventron de bruto por ke en tiu senhoma angulo humida de pajlargila stalo 
kaj en tia mallumeto miksita kun odoroj de herboj kaj fekaĵoj, enprenu mian spermon kaj envolvu 
ĝin en maldikan kovraĵon da envio kaj dezirego.)” 
Aliaspekte la verketoso rememorigas onin pri la magia realismo kaj surrealismo. Kio plu 
allogigas la verkon, estas ĝia sinteno al ĝi mem: kiel la leganto kelkloke ekkomprenas, temas pri 
“Romano en romano”. “Reza Gasemi” aŭ “La nokta harmonio de la ligna orkestro” ekaperas dum 
la historio rakontita en ĝi. Por tre koncize konatiĝi kun la temo de la verko kaj ĝiaj mondo kaj 
stilo, jene venas partoj de recenzo aperinta en Le Monde: 

    

Plejeble La nokta harmonio de la ligna orkestro estas la ĉefverko de Gasemi. Ĝi unue aperis perse en Usono 
(1996) kaj poste eldoniĝis france per Phébus eldonejo (2001), kaj pliposte perse en Irano (2002). 
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Partoj de recenzo el Le Monde pri La nokta harmonio de la ligna orkestro: 
Sub la parizaj tegmentoj 

Miksaĵo el socia realismo kaj fantazio, konsterna rakonto pri ekzilo 
La muziko, al kiu aludas “la nokta harmonio” nenian rilaton havas al serenado aŭ sonato sub la 
lunlumo. Sed temas pri komponaĵo verkita por ligna orkrstro; nome segilo, martelo, elektra 
borilo, elektra varmigilo kaj ankaŭ sonoj kiel tiuj de lito, spirado (de ĉia speco) kaj neceseja 
sifono. Ĉio ĉi estigas scenej-muzikon por la sesa etaĝo de pariza konstruaĵo en la kvartalo Sankta 
Paŭlo, kies subtegmentoj estas loĝejo de iranaj rifuĝintoj. 

Inter tiaj ĉi bruoj, oni malfacile povas aŭdi kelkajn akordojn: la bruadon de gastoj de Miloŝo, 
ĉeĥa muzikisto; aŭ operon Karmen, kiun disaŭdigas unu el triaetaĝaninoj, kiam volas amori kun 
la amiko. La rezulto de tia rakontado pri la ciganeska vivado sub la 1990aj parizaj subtegmentoj, 
povus esti nur alloga verko, kaj nenio plu; kompreneble se la verka kompozicio ne estus tiom 
delikata. 

La rakontanto de la historio, kiu estas kolorigisto kaj en sia libertempo desegnas portretojn, 
okupas mirindan lokon en la rakonto. Li, kiu suferas postsekvaĵojn de emociaj eventoj kaj 
jam difektiĝis pro la perdado de sia identeco (kio estas natura postsekvo de ekzilo), suferas 
ankaŭ de aliaj malsanoj, kiuj dubigas eĉ la verecon kaj neŭtralecon de la rakonto de li 
mem: antaŭ ĉio, li suferas “sindetruadon”. Poste estas lia malsano pri “temp-prokrastoj”, kio 
malhelpas lin kronologie. Kaj fine “spegulmalsano”, kio ne lasas lin vidi sian reflekton en la 
spegulo. Nek lia ĉirkaŭanta mondo estas malpli stranga. En tia mondo, ĉiu elpensas ion por 
plibonigi sian vivon. Unu sekvas mistikan amon; alia, kiu pensas pli tere, jam akceptis senpage 
duobligi la utiligeblan surfacon de la ĉambroj por la loĝantoj per konstruado de ligna mezetaĝo 
(kaj tio grave kontribuas al la ligna orkestro); tondreca profeto, kiu insistas por plenumado de la 
diaj ordonoj, supozas ke la satanaj komplotoj jam sieĝis lin… 

Tia kunmikso de socia realismo kaj fantazio, tia miriga kaj bolanta rakontarto, faras timigan 
fremdecon el tiu ĉi verko, kio estas kontemplado pri ekzilo: neatendita pariĝo de rakontoj de 
(Ernst T.A.) Hoffmann (1776-1822) kun la fabeloj de Mil unu noktoj. 

Gerard Meudal, Le Monde, 24 Aŭgusto 2001. 
 
 Kiel vidite – kaj kiel atendeble – Le Monde ne pritraktas aŭ interpretas la filozofiajn ecojn de 
la verko kaj verkisto, kaj nur temigas sociajn kaj politikajn aspektojn de ili. Tamen pri tio ni legos 
malsupre el la buŝo de Gasemi mem dum interesa intervjuo. 
 
Irana feminismo laŭ Gasemi 
Kvankam la tuteca atmosfero de la romano estas surrealisma kaj iel laŭ la magia realismo – eble 
plej klasike videbla en la fama verko de Gabriel García Márquez (1928- ), Cent jaroj da soleco – 
tamen de tempo al tempo ekaperas pensige kleraj fragmentoj serĉante radikojn kaj kialojn por la 
sociaj ŝanĝoj. Kiel ekzemplo, la rakontanto, kiu envolviĝis kun virino nomata Rana, iam eldiras 
siajn eltrovitojn pri iranaj virinoj kaj feminismo: 

Fragmento el La nokta harmonio de la ligna orkestro 
“La proceso de la inventado de la irana moderna virino, ne malsimilas al tiu de la 
aŭtomobilo. La nura diferenco estas tio, ke la aŭto estis kaleŝo, kies enhavo unue ŝanĝiĝis 
(nome, oni forprenis ĝiajn ĉevalojn kaj anstataŭigis ilin per la motoro) kaj poste ĝia ekstera 
formo iom post iom konformiĝis al la nova enhavo; kaj ĉe la irana moderna virino unue ŝia 
formo ŝanĝiĝis, kaj poste, kiam oni serĉis por konvena enhavo, la afero ekmalfaciliĝis. (Nek 
la inventado de la tradicia virino, kio okazis pli poste laŭ la sama proceso, estis malpli 
malfacila afero). Tial ĉiu, laŭ siaj eblecoj kaj persona gusto, el menseco de la tradicia virino kaj 
la postulaĵoj de la moderna virino faris kunmetaĵon, kies vari-spektro, iam, estis de ĉadoro ĝis 
minijupo. Ŝi volis partopreni en ĉiuj decidadoj sed postulis ĉiujn respondecojn de sia viro. Ŝi 
deziris ke ŝia personeco brilu ĉe la aliaj ne ŝia sekseco tamen ŝi antaŭenvenis kun siaj seksaj 
allogaĵoj. Ŝi surmetis minijupon por elmontri la piedojn sed se iu diris ion al ŝi, ŝi ekplendis 
kontraŭ onies okulumado. Ŝi postulis egalan partoprenon de la viro en la hejmaj laboroj, sed 
samtempe taksis malforta kaj senpersoneca viron, kiu jam akceptis tian partoprenadon. Ŝi deziris 
esprimi sian opinion pri la seriozaj temoj, sed ŝi ne klopodis por havigi al si seriozan vidpunkton. 
Pri sia geedzeca kunvivado ŝi malkontentis, sed havis kuraĝon nek por disiĝi, nek por perfidi. Ŝi 
kredis al seksa egaleco kaj reciproka kontentigado, sed, kiam proksimiĝis al divorco, ŝi ek-ve-
bedaŭris pri sia juneco, kion ŝi senrezulte vanigis por la alia. 
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Sendube ekzistis virinoj, kiuj staris ĉe unu el tiuj du ekstremoj. Tamen Rana situis ĝuste en la 
mezo de la spektro…”.  

GASEMI, Reza. La nokta harmonio de la ligna orkestro, Tehrano: Naŝre Atije, 2002, 192 p., p. 86. 
 
Irananecoj laŭ Gasemi 
La romano nek malhavas historieskajn priserĉadojn rilate al la iranaj karakteroj kaj sintenoj. Ie, la 
rakontanto trovinte sin paralizita antaŭ la situacio, kiun li mem lasis okazi nur por “ne ĝeni la alia
(j)n”, serĉemas la sindetruan kialon ĉe sia nacia ecaro historia: 
   
“Sento de martiriĝemo kaj kruelateco, kio estas tute irana karakterizaĵo, dum la historio neniam lasis nin 
ĝustatempe enordigi la problemojn, kiuj solviĝas per nura vango-frapeto; ni faras nenion ĝis kiam eĉ per 
mortigado nenio solveblas; tiam nia sango ekbolas kaj ni forbruligas ĉion kaj solvas nenion, kaj mi, kiu en tiu ĉi 
momento, estis tute unuiĝinta kun nia historio, kiel kruelata martiro, ekprenis la tagĵurnalon kaj post rigardeto al la 
kineja kolumno diris: ‘Estas ĉirkaŭ la deka horo. Ekzistas kinejo ĉi-proksime, se ni ekhastu, ni atingos al ties fina 
seanco.’”  

GASEMI, Reza. La nokta harmonio de la ligna orkestro, Tehrano: Naŝre Atije, 2002, 192 p., p. 90. 
 
Diriva Intervjuo 
Dum telefona intervjuo inter Tehrano kaj Parizo, Sepide Zarrin-Panah demandis Reza Gasemi pri 
diversaspektaj punktoj rilate al li mem kaj lia ĉefromano La nokta harmonio de la ligna 
orkestro. Ĉar la materialo bone montras pri personeco kaj filozofio de la verko kaj verkisto, kaj 
funde bildigas la ekzistiĝkialon de tia verko, ĉi tie ni kunlegas partojn de ĝi en nia lingvo, 
tradukita el la persa originalo. La intervjuo komenciĝas tiel: 
 
Sepide Zarrin-Panah: “La ĉeftemo de via romano La nokta harmonio de la ligna orkestro 
estas detruiĝo. La detruiĝo estas teksita kun la strukturo kaj personecigoj. La mondo de la romano 
estas kiel disrompita spegulo, kies erojn kiom ajn ni klopodas ĉemeti, ankoraŭ ili misĉemetiĝas 
pro la ega disdetruiĝo. Nome ĝi malhavas formon, laŭ kiu ni povus juĝi pri la pesonecoj kiel 
duoble du estas kvar. De kie devenas tia amara kaj pesimista alrigardo?” 
Reza Gasemi: “Tia amara alrigardo devenas de mia personeco kaj la aliro aŭ sinteno, kion mi 
havas al la ekzistado; alrigardo, kio neniel estas optimista. Se vi rigardu nur al ĉi-lastaj 1400 jaroj 
de nia historio, vi vidas ke dum sinsekvaj atakoj de diversaj gentoj, post ĉiu milito parto de ni 
eldisiĝis. Foje nia lingvo ŝanĝiĝis; foje nia religio, kaj alifoje nia fido. Nur dum la lastaj du 
centjaroj, nia geografio dufoje ŝanĝiĝis (sekve de la militoj de Rusio kontraŭ Irano). Ankaŭ de 
post nia konatiĝo kun la okcidento, ĉio nia, de la ĉielo ĝis la tero, tute malordiĝis kaj ni mense 
disduiĝis. Dum la lasta jarcentkvarono, ni spertis revolucion, okjaran militon, kaj 
kvarmilionkapan elmigradon; nome eventoj, kiujn alia socio aŭ nacio spertas eble dum unu 
centjaro. 
Krom ĉio ĉi, ne nur nia historio multfoje ŝanĝiĝis, sed ankaŭ kun alveno kaj foriro de ĉiu 
registaro plurfoje ŝanĝiĝis nomoj de niaj urboj, stratoj kaj eĉ aleoj. Ĉu tio ne signifas ankaŭ 
diseriĝon de nia personeco kaj identeco? Tio, kio postrestis de nia kulturo, estas disaj bilderoj, 
kiuj neniel ĉemeteblas; kvazaŭ ĝi estas puzlo, kies eroj ne facile konformiĝas kaj alligiĝas. 
Perditaj pecoj kaj angulaĵoj tre multas. Ĝi ne povas trovi integran formon. Nu, kun ĉio ĉi, kiel La 
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Kiel Gasemi rimarkigas, filozofio agas trans geografio, socia stato, ekonomio kaj politiko: nek en la 

plievoluinta okcidento malmultis pesimistaj pensuloj: Franz Kafka, Samuel Beckett kaj Thomas Berndard. 
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nokta harmonio de la ligna orkestro povus ne esti 
amara? Precipe se ni konsideru, ke la romano eldiriĝas laŭ 
vidpunkto de rakontanto kun tiel speciala spiritstato, kaj 
kun tia amara pasinteco.” 
Sepide Zarrin-Panah: “Ĉu ankaŭ dum kiam vi estis en 
Irano, viaj verkoj estis amaraj?” 
Reza Gasemi: “Jes. Ankaŭ en Irano miaj verkoj havis 
saman koloron kaj guston; sed iom post iom mi lernis kaŝi 
la nigrecojn sub tavolon de satiro. 
Sepide Zarrin-Panah: “Tia nigreco ĉu devenas de 
idealisma fiasko aŭ de ia filozofia pesimismo?” 
Reza Gasemi: “Pli multe, de ia filozofia pesimismo. Mi 
ne scias kio estas ties radikoj. Eble ekzistas homspecoj, 
kiuj havas alvokon de la morto. Eble ankaŭ la sorto, kiun 
mi travivis, ne estis senefika al tia ĉi pesimismo. Ĝis kiam 
mi memoras, mi partoprenis en funebradoj. Nuran fojon, 
kiam mi partoprenis en geedziĝfeston, mi ploris. La kialon 
mi ekkomprenis poste: tio estis enkonduko por partopreni 
en serion de aliaj funebradoj, i.a. de la sama novedzo. 
Aliflanke, kvazaŭ nia individua sorto iel kunnodiĝis kun 
nia socia sorto. Antaŭ kelkaj tagoj, kiam forpasis Reza 
Ĵijan, mi sidiĝis antaŭ la komputilon por skribi ion 

liamemore, tiam mi subite konstatis ke preskaŭ ĉiuj, kiujn mi konis kaj estis miaj 
samgeneracianoj, jam forpasis.” 
Sepide Zarrin-Panah: “Do temas pri Tria-Monda, aŭ plibonvorte orienta pesimismo?” 
Reza Gasemi: “Ne, tio estas nur unu flanko de la afero. La alia flanko, samkiel mi jam diris, 
estas la filozofia, kio neniel rilatiĝas al la sociaj kondiĉoj de certa lando. Tio rilatiĝas al la 
ĝenerala kondiĉaro de la mondo. Eĉ se en umbiliko (centro) de bonstata kaj senangora socio 
mi estus grandiĝinta, probable ankoraŭ mi havus la saman filozofian pesimismon. Ĉu la 
nombro de tiaj homoj en la okcidento estas malmulta? Homoj kiel (Samuel) Beckett (1906-
1989), (Franz) Kafka (1883-1924), Thomas Bernhard (1931-1989) ... Tio estas ia homspeco. 
Ne gravas kie estas ties radikoj. Grava estas tio, ke tia homspeco ĉiam ekzistis kaj plu ekzistos 
por ĉiam. Ĉar io ne estas sur sia loko en ĉi mondo (kaj tion kiom bone elmontris Ĉeĥof en siaj 
verkoj). Kiel sciate, plej multaj homoj nostalgie sopiras malnovajn tempojn; ili supozas ke la 
malnova mondo estis pli bona. Sed sufiĉas serĉi tra la malnovaj tekstoj por ekvidi la spurojn de 
tia sopirado en ĉiuj eraoj. Feliĉe mi ne estas nostalgia homo. Nome mi vakcinis min kontraŭ 
nostalgio. Verdire, mi ne kredas ke la mondo pli boniĝas, aŭ pli malboniĝas. La mondo nur 
ŝanĝiĝas, nur tio. Kaj tio estas la plej malesperiga el ĉio.” 
 
Gasemi kaj Memcenzuro 
Dum la supre menciita telefona intervjuo inter Tehrano kaj Parizo, Sepide Zarrin-Panah i.a. 
demandis de Gasemi: “Ĉu vin ne kaptis memcenzurado?” kaj la respondo jenis: “Mi pensas ke 
sen kompleta elmontrado de karaktero de la personecoj, neniu ostohava romano povas estiĝi.... 
Ĉiuj ni havas malicon, malgrandecon, friponadon, kaj kiun ajn alian hommalforton, kion 
oni povas imagi. Eble pli aŭ malpli, sed neniam sen.... Jam pasas dek sep jaroj ke mi 
ĝismorte klopodas liberigi min de ĉia ligilo kaj limigilo. Sed mi certe diras ke ankoraŭ mi 
devas pasigi longan vojon por esti kiel persono, kiu grandiĝis en libera medio. Kaj certe tio 
eblas ke oni ne povu liberigi sin el efektoj de la infanaĝa periodo.”  
 
Fontoj: 
GASEMI, Reza. Hamnavaije ŝabaneje orkestre ĉubha (La nokta harmonio de la ligna orkestro), Tehrano: Naŝre 

Atije, 2002, 192 p. 
Microsoft Encarta 2005, far pli ol 1000 kontribuantoj kaj 300 konsultantoj, versio: 14.0.0.0603, Usono: Microsoft, 

2004, 4 CDs. 
www.spikemagazine.com/0299bernhard.php.htm 
www.rezaghassemi.org/critique13+2.htm 
www.rezaghassemi.org critique1.htm 
www.rezaghassemi.org/maghaleh1.htm 
www.bbc.co.uk/persian/arts/021219_l-g-ghasemi.shtml.htm 

 

Reza Gasemi, kies verkoj lastatempe 
ekhavis permeson eldoniĝi en lia lando, 
Irano, povis gajni plurajn premiojn dum 
mallonga tempo de tre diversaj fontoj. 



 1383  زمستان دهم     شماره     

 N-ro: 10   Vintro  2005 

 

18 
39 

Enkonduko 
Mi okazis ĉeesti prelegon pri la kristana 
mistiko tra la verkoj de Sanktulino Terzeo el 
Avila kaj Bossuet. Tiam mi pensis, ke 
prezento de la kristana mistika tradicio povus 
interesi viajn legantojn kaj iamaniere 
kompletigi la artikolojn jam aperintajn pri 
famaj iranaj mistikuloj. Se mi enmetas 
k i a me b le  i n t e r r e t a jn  l ig o jn  a l  la 
Esperantlingva Enciklopedio «Vikipedio», ne 
estas por propagandi ĝin (hmm eble iomete 
tamen!) sed por kutimigi esperantistojn al 
serĉado kiambezonate en tiu interreta 
esperantligva libere konstruata sciofonto. (kaj 
ni atendas je pli da irananoj inter la 
kontribuantoj! hmm ankaŭ iom da varbado!) 
 
Sanktulo Aŭgusteno kaj Boeeuet 
La unua ĉefa teoriisto de kristana mistiko estis 
Sanktulo Aŭgusteno (354-430 p.K., en la 
Vikipedio: http://eo.wikipedia.org/wiki/
Auxgusteno), kiu mem estis iom influita de la 

platonisma penso. Li diris «Mia amo 
konsistigas mian pezon», liaokule homo estas 
deziranta estaĵo. Ĉiuj st rebas,  eĉ  se 
diversmaniere, al feliĉo. Kaj la ideo retroviĝas 
senŝanĝe ĉe Bossuet (1627-1704 p.K.), ĉar: 
"Ne eblas voli ion ajn nevolante ĝin por esti 
feliĉa". Do male al ofta karikatura ideo, kiun 
nekredantoj faras pri mistiko, ĝi baziĝas sur la 
ideo de deziro kiel fundamento de la homa 
naturo. Kaj la serĉado al la plej granda plezuro 
ebla kondukas al la deziro je Dio, kaj je 
ĝuado, kiu neniam finiĝas (male tiujn de la 
tero). Sciante aŭ nesciante la homoj estas 
«theotropa», diendirektitaj, ili serĉas Dion 
ĉie.Tio estas ia formo de la ĝuado, kiu estiĝas 
el vivi en la idealo. 
 Tiel paradokse la asketismo, foje ege 
severa, de tiu epoko celas fakte la plej grandan 
plezuron. Sed tiu plezuro ne estas la ordinaraj 
egoismaj forpasemaj plezuroj de la tero, tial 
mistikuloj foroferas tiujn en la strebado. 
 
Terezo el Avilo 
Kaj kiam oni legas la tekstojn ĉu de la 
mistikuloj mem, kiel Terezo el Avilo (1515-
1582 p.K. ,  en la  Vikipedio: ht tp://
eo.wikipedia.org/wiki/Terezo_el_Avila), ĉu 
de teologoj tiutempaj, ade revenas esprimoj 
kiel «ĝuegado», «mieldolĉega», «ebrieco», 
«raveco», «forperdiĝo». Ĉiuj emociaj fontoj 
de la homa animo estas mobilizitaj. Kaj 
t r a d i c ie  ja m e n  la  B ib l io  ( e n  la 
Vikipedio:http://eo.wikipedia.org/wiki/Biblio) 
en la Kanto de kantoj, dialogo inter 
geamantoj, bildo de la homa tenereco estas 
bildigo kaj simbolo de amo inter animo kaj 
ties Dio. Jen lingvaĵo nepre ne asepsa, nek 
malemocia. 
 Kaj tiu «venko» de Dio estas senperforta 
venko, ĉar elektas la laŭplaĉa elektopovo 
homa, libere elektas la homo esti pli feliĉa. 
Nun for de la intimaj sentoj spertitaj dum 
preĝado la homo sentas kiel ekzilito sur tero. 
Kaj kiam li revenas al la sobra ĉiutaga vivo, al 
li ŝajnas, ke li sekvas malnormalan, sensencan 
vivon. Ie Aŭgusteno plendas «kiom malfrue 

La Mistika Ebrieco 
R. Platteau 

Ni tre gajas ke la artikolserio pri la iranaj mistikuloj jam vekis intereson ankaŭ inter la neiranaj 
legantoj de Irana Esperantisto. Dankante al franca samideano R. Platteau, kiu verkis jenan 
artikolon pri la kristana mistikismo por nia revuo, ni esperas je pluaj da dialogoj inter la 
civilizacioj en nia lingvo – la lingvo por internaciaj dialogoj kaj “oligologoj” kulturaj. 

La Red. 
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Foto: http://r.platteau.free.fr 
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mi komencis ami Vin, ho beleco tiom 
malnova!» 
 Sed tiuj fulmaĵoj da perfekta ĝojo, kie oni 
sentas renkonti Dion senvuale, ne daŭras, kaj 
ofte okazas periodoj kie ne plu eblas preĝi, 
kiam Dio sin kaŝas en malluma «nokto de la 
animo», temo fame kantita de Sanktulo 
Johano de la Kruco (en la Vikipedio : http://
eo.wikipedia.org/wiki/Johano_de_la_Kruco), 
estiĝas naŭzo pri Dio, eĉ duboj. 
 Dio fortiris siajn «senteblajn allogaĵojn» 
t.e. la unuajn emociojn travivitajn dum la 
mistika malkovro, kaj oni sentas, kvazaŭ oni 
restas sendia sur tero. Sed tio estas elprovo, 
por pli bone supreniĝi pli poste, pli pura. 
Kaj fine «la larmoj revenas» (en tiu tempo oni 
estis konscia pri la profundeco de la valoro de 
larmoj. kp. kun Cioran: «La pensoj pri kiuj ni 
bedaŭras, ne ŝuti larmojn, estas la plej 
profundaj, kaj estas al ni la plej karaj»), en la 
Vikipedio: t tp://eo.wikipedia.org/wiki/
Emile_CIORAN 
 Oni komparas la animon ravitan de Dia 
amo je alaŭdo, kiu kantas ebrie altiĝante al la 
ĉielo, ĝis perdi sian spiron, kaj tiam refali 
teren. Finfine venas aferoj pri kiuj - kaj eĉ 
Bossuet la rezonanta respondeculo diras tion - 
oni ne plu povas sin teni en la parolo, kiu iĝas 

sentaŭga, «ĉio finiĝe perdiĝas en ion 
nekonatan». La dogmo malkroĉiĝas fine en la 
nenomeblaĵo, kiun ĝi esprimas. 
Komplemente mi aldonos mencion pri 
polemiko, kiu plenigis grandan parton de la 
vivo de Bossuet kaj alia episkopo (en la 
Vikipedio: 
 ht tp://eo.wikipedia.org/wiki/Episkopo): 
Fénelon (en la Vikipedio: 
 http://eo.wikipedia.org/wiki/Fénelon) Iu 
mistikulino tiutempa (la 17-a jarcento post 
Kristo, en Francio, tio estis la tempo de reĝo 
Ludoviko la 14-a)  S-ino Guyon, petis ke oni 
estingu ĉian ideon pri feliĉo, kaj iĝis ĝis diri 
ke la perfekta preĝadostato estas, kiam la 
animo estas tute kvieta (el tio la nomo: 
«Kvietismo»), en stato de plena pasiveco, 
tiomgrade sindonita al Dio, ke ĝi eĉ zorgas pri 
nenio, eĉ ne pri tio, ke fari la bonon aŭ ne, ne 
timanta pri io ajn, eĉ ĉu ĝi estos savita aŭ ne, 
t.e. ĉu ĝi iĝos Infera aŭ Paradiza. Fénelon 
fervoriĝis pri tiuj ideoj kaj ankaŭ aperigis 
librojn pri tio. Post longa polemiko, en kiu 
Bossuet prenis grandan parton, kaj post iom 
da hezitado, ĉar tiuj paroloj povus aŭdiĝi ĉe 
«ortodoksaj» aŭtoroj, sed kiel nurpoeziaj 
furiozaĵoj.  

Ferdoŭsio, la majstro de l’ persa poezio 
 

Mi deziras versi pri homo, 
ĉie en persujo brilas kies nomo, 
Kiu uzis el la viv’ tridekjaron 
verkante la plej valoran versaron. 
 
Kiu per kreo de herooj fortaj, 
kvankam ili ŝajnis nur vortaj, 
kaŭzis revenon de l’ memfido 
forfluginta de ĉiu irana ido. 
 
Kiu per rakonto de nia prahistorio, 
miksante tion kun iom da fantazio, 
kaŭzis vivadon de l’ persa civilizacio 
apud l’ akceptita islama religio. 
 
Kiu  la persan lingvon savis 
el suba rango kion ĝi havis. 
Kiu per Rostam kaj Sohrab 
distingis la person de l’ arab’. 
 
Mi diras pri Abol-gasem Ferdoŭsi, 
la majstro de l’ persa poezi’, 
Homero de Irano, honoro de Irano, 
lia verkego, hejme de ĉiu iranano. 

        Kejhan Sajjadpur  
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 Antaǔ jaro leviĝis intereso ĉe ni iranaj esperantistoj viziti najbaran landon Armenion. Ni 
kontaktis niajn najbarojn pri la intereso kaj hazarde eksciis ke ili okazigos renkontiĝon dum 
aǔgusto. La tempo ne estis konvena al ni ĉar interesiĝantoj ne povus sin akordigi. Ni petis de 
armenoj se eblus iom malfrue okazigi la renkontiĝon. La respondo estis pozitiva kaj ili afable pro 
nia partopreno ŝanĝis la daton kaj 18-a de junio estis fiksita kiel la komenco de la renkontiĝo. 
 Al ĉiuj 11 personoj de nia grupo estis unua fojo viziti Armenion kaj dum 7 tagoj de nia restado 
inter armenaj geesperantistoj ni spertis tre sinceran amikecan etoson kiun vere ni ne povus 
imagi! 
 Aremnaj gesamideanoj faris ĉion eblon por ke ni spertu bonan kaj plaĉan tempon en ilia 
lando kaj mi aprobas ke ili brile estis sukcesaj! 
 Ni irananoj estas famekonataj pro gastameco sed mi jam emas ŝanĝi tiun opinion al armenoj 
kiuj sincere kaj afable akceptis nin kaj dividis siajn afablojn kun ni simple! 
 Al aliaj gesamideanoj nur unu frazon mi povas diri: Bonvolu viziti Armenion! 
 En la 8-a numero kaj en la persa parto ni jam aperigis raporton de s-ro Zereŝkian pri la 
renkontiĝo, jen raporto kiun plumis la organizantoj mem. 

        La red. 
37 

 La 18-24-an de junio 2004 
en Armenio okazis Internacia 
E s p e r a n t o -R e n k o n t iĝo , 
dediĉita al la 100-jara jubileo 
de la eminenta reprezentanto 
d e  Ar me n ia  E-movado, 
Akademiano de la Akademio 
de  Sciencoj de Armenio, 
Akademiano de la Akademio 
de Esperanto Gurgen Sevak. 
La Renkontiĝon partoprenis 
geesperantistoj el Irano (11 
partoprenantoj), Kartvelio(3), 
Pollando(1) kaj Armenio (pli 
o l  5 0 )   E n ka d r e  d e  l a 
R e n k o n t i ĝo  o k a z i s  l a 
konferenco «Gurgen Sevak 
kaj  E-movado en Armenio», 
prelegoj, diskutoj, paroliga 
kurso, koncertoj, instruado de 
kantoj,  Esperantaj ludoj, 
amuzvesperoj.  
  L a  R e n ko n t iĝo  e s t i s 
projektita tiel, ke la seriozaj 
kaj amuzaj   aranĝoj estu 
kombinitaj. La partoprenantoj 

p o v i s  e k s k u r s i ,  v i z i t i 
vidindajn lokojn kaj serioze 
labori, ĝuante belecon de la 
armena naturo. Ĉiutage, post 
matenmanĝo en la hotelo, la 
partoprenantoj per du busetoj 
veturis eksterurben (Oŝakan, 
lago Sevan, Garni, Geghard, 
Arzni, Eĉmiatsin, Bĵni), kie ili 
havis ekskursojn gviditajn de 
armenaj esperantistoj, kaj 
poste, en la sino de la naturo, 
estis  efektivigitaj la aliaj 
punktoj de la programo por 
tiu tago. 
     Dum la Renkontiĝo estis 
prezentitaj prelegoj: Vivo kaj 
agado  de   Akademiano 
Gurgen Sevak (Jerĝanik 
G e v o r g j a n ) ;  A r m e n i a  
Esperanto-movado (Lida 
Elbakjan); La agado de AEA 
( K a r i n e  A r a k e l j a n ) ; 
E s p e r a n t o -m o v a d o  e n 
K a r t v e l i o  ( N a n a 
Ĥ i zambare l i  ( ; Esperan to-

Internacia Esperanto-Renkontiĝo en 

 Armenio  

Jerĝanik Gevorgjan 
Elstara armena e-isto kies 
prelego kaj teatraĵo estis tre 
alloga al la partoprenantoj 
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movado en Irano (Reza Torabi); 
Esperanto-movado en Pollando (Maciej 
Wnuk). Okazis diskutoj: Plivigligo de la 
kunlaboro inter la Esperanto-Asocioj en la 
regiono; Interŝanĝo de esperantistaj 
grupoj; Kunlaboro sur la kampo de 
instruado, turismo , komerco. Araksja 
(Inna) Elbakjan gvidis E-kursojn por 
komencantoj  ,organizis lingvajn ludojn kaj 
instruis Esperantajn kantojn. 

 Estis organizita ekskursa veturado tra la 
urbo Erevan kun vizito al  la Instituto de 
Antikvaj Manuskriptoj Matenadaran, taga 
kaj vespera  promenado en la ĉefurbo, 
vizito al la suvenira bazaro. 
 La partoprenantoj ankaǔ ĝuis Esperanto-
programon en la Infanĝardeno ,  kies 
d i rektor ino  (Knarik Davtjan) kaj 
edukistino estas  esperantistinoj- membroj 
de AEA. 
 La lastan vesperon la partoprenantoj de 
la Renkontiĝo estis akceptitaj en la Centra 
E-klubo en la Domo de Amikeco. Dum la 
vespero la Irana pentristo-esperantisto s-ro 
Morteza Habibpur prezentis pere de 
lumbildoj unikajn specimenojn de sia arto. 
Armenaj  esperantistoj prezentis teatraĵeton 
- la faman fabelon verkitan de  Hovhannes 
Tumanjan «La morto de Kikos», donacinte 
al la spektantoj  kelkajn minutojn da rido 
kaj gaja humoro. 
   Venis la plej kortuŝaj momentoj de la 
Renkont iĝo- la solena fermo kaj 
interŝanĝo de suveniroj. Kaj kiel la lasta 
akordo de tiu bela simfonio de amikeco 
kaj interkompreno, ĉiuj ĉeestantoj estis 
invititaj flanke de la iranaj gesamideanoj 
al la liberaera kafejo, kie ili gustumis 
famajn iranajn dolĉaĵojn kaj frandaĵojn. 
  Kvankan la sekvanta adiaǔa mateno 

emociigis kaj malgajigis ĉiujn, tamen en la 
koroj restis certeco pri tio, ke komenciĝas 
nova erao en  la historio de la regiona 
Esperanto-movado, kaj ke la semoj 
plantitaj dum IER en Armenio nepre 
alportos bonajn fruktojn! 
  La laboro de la Internacia Renkontiĝo 
jam estis prezentita en la  speciala televida 
programo (la 1-an de julio), aperis ankaǔ 
artikolo en la armenlingva revuo «La nacia 
mirindaĵo». Armenia E-Asocio dankas 
ĉiujn organizantojn kaj partoprenantojn de 
la Renkontiĝo pro la perfekta, senlaca 
laboro. 
 Specialan dankon ni volas esprimi: al la 
grupoj el Irano, Kartvelio kaj Pollando kaj 
iliajn gvidantojn s-ron Reza Torabi, s-inon 
Nana Ĥizambareli kaj s-ron Maciej Wnuk 
pro la aktiva partopreno kaj  valora 
kontribuo al la grava afero de evoluigo de 
la regiona  E-movado; al s-ro David 
Amirjan, la nepo de Gurgen Sevak, pro la 
materiala kaj spirita subteno dum la 
organizado de la Renkontiĝo; al la 

membroj de la turisma sekcio sub gvidado 
de s-ro Levon Hakobjan pro la brila 
organizado de eksterurbaj sesioj de la 
Renkontiĝo ĉe la adresoj: 
 http://www.iera1.sabzandishan.org 
 http://www.iera2.sabzandishan.org 
 http://www.iera3.sabzandishan.org  
oni povas vidi fotojn pri la renkontiĝo.  
 

  Lida Elbakjan, 
 Prezidantino de Armenia E-Asocio 

  Karine Arakeljan, 
 Vicprezidantino de Armenia E-Asocio 

ĉe bordo de la lago Sevan okazis neforgesebla inter-
nacia koncerto,    kaj longe sonis en la kristale pura 
aero de la perlo de Armena montolando armenaj, kart-
velaj, persaj, polaj, rusaj kaj alipopolaj kantoj en 
naciaj lingvoj kaj en Esperanto. 

Unua tago de la renkontiĝo en amikeca etoso 
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Rakonto 1 
 Estas rakontite pri militisto malica kiu ĵetis ŝtonon sur la kapon de pia derviŝo. La derviŝo 
pensis ke la okazo ne taŭgas por venĝo, do li tenis la ŝtonon ĉe si ĝis kiam la reĝo furiozis 
kontraŭ la militisto kaj kaptigis lin en puton. La derviŝo irinte ĉe l’ puton ĵetis la ŝtonon sur 
la kapon de l’ militisto. Li demandis:  “Kiu vi estas kaj kial vi faris tiel?” Li respondis:  “Mi 
estas tiu persono kaj la ŝtono estas la sama kion vi ĵetis sur mian kapon en tiu dato.” Li 
demandis: “Dume kie vi estis?” Li respondis: ”Mi timis de via persekuto, sed nun la 
okazon mi trovis opurtuna kiam vi estas en puto.” 
 
Saĝul’ cedis al ĉi cirkonstancoj: 
Sentaŭgulo kun multe da ŝancoj. 
Se al vi mankas akregaj ungoj 
malmulte batalu kontraŭ mungoj. 
Kiu kun fortbrakuloj kverelas 
ties brako pro rompiĝo ŝvelas. 
Hezitu ĝis kaptu lin la destin’, 
Do je l’ san’ de amikoj venĝu lin. 
 

درويش را مجال انتقام نبود سنگ را نگاه همي داشت تا زماني كه ممللك را بر آن                                                                                 ِ                              .     مردم آزاري را حكايت كنند كه سنگي بر سر صالحي زد                                                                       
گفتا تو كيستي و مرا اين سنگ چرا زدي؟ گفت من فالنم و اين همان                                                                                         .     درويش اندر آمد و سنگ در سرش كوفت                                    .   لشكري خشم آمد و در چاه كرد                            

گفت چندين روزگار كجا بودي؟ گفت از جاهت انديشه همي كردم اكنون كه در چاهت ديده فرصت                                                                                             .   سنگ است كه در فالن تاريخ بر سر من زدي                                      
 . غنيمت دانستم            

 عاقالن تسليم كردند اختيار                          ناسزايي را كه بيني بخت يار                          
 گيري ستيز           با ددان آن به كه كم                      چون نداري ناخن درنده تيز                        

 ساعد مسكين خود را رنجه كرد                            هركه با پوالد بازو پنجه كرد                          
 پس بكام دوستان مغزش برآر                          باش تا دستش ببندد روزگار                        

   *** 
Rakonto 2 
 Misvoĉulo legis la Koranon laŭte. Sciulo preterpasis kaj diris: “Kiom estas via monata 
salajro?” Li respondis: “Neniom.” Li demandis: “Kial do vi penigas vin tiel?” Li respondis: 
“Pro Dio mi legas.” Li diris: ”Pro Dio ne legu.” 
 
Se tiel vi laŭtlegos la Koranon, 
Vi fifamigos ĉiun islamanon. 
 

پس اين زحمت خود                       :         گفت   .     هيچ   :     ترا مشاهره چند است؟ گفت                               :     صاحبدلي بر او بگذشت گفت                               .     ناخوش آوازي به بانگ بلند قرآن همي خواند                                                        
 . از بهر خدا مخوان                :   گفت   .   خوانم       از بهر خدا مي             :   چندين چرا همي دهي؟ گفت                      
 ببري رونق مسلماني                   گر تو قرآن بدين نمط خواني                         
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Floroj el Floroj el   

""La FlorejoLa Florejo" " de Sadiode Sadio  

  
Jes, ankaŭ dum vintro burĝonas floroj. Tamen temas ne pri naturaj floroj, sed pri rakontaj el la 

fama libro de Sadio, la Florejo, kiuj kiel kutime aperas sur tiu ĉi paĝo de la revuo. Ĝuu ilin. 
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ــت                                                                       ــردسـ ــوت سـ ــا و قـ ــوانـ ــازوان تـ ــه بـ  خطاست پنجه مسكين نـاتـوان بشـكـسـت                                                     بـ
ــد                                                                          ــخــشــاي ــب ــادگــان ن ــت ــراف ــكــه ب ــرســد آن ــت  كه گر ز پاي درآيد كسـش نـگـيـرد دسـت                                                         ن
 دماغ بيهوده پخت و خـيـال بـاطـل بسـت                                                             هرآنكه تخم بدي كاشـت وچشـم نـيـكـي داشـت                                                                    
 و گر تـومـي نـدهـي داد روز دادي هسـت                                                               زگـــــوش پــنـبه بـــرون آر و داد خــــلق بـده                                                     

  
ــد                                                                     ــرنـ ــگـ ــديـ ــكـ ــاي يـ ــي آدم اعضـ ــنـ ــرنــد                                                             بـ ــوه ــك گ ــش زي ــن ــري ــه درآف  ك
ــرار                                                            چـــــوعضـــــوي بــــــدرد آورد روزگــــــار                                                              ــد قـ ــانـ ــمـ ــا را نـ ــوهـ ــرعضـ  دگـ
ــمــي                                                                           ــي غ ــران ب ــگ ــت دي ــن ــو كــز مــح ــي                                                                  ت ــد آدم ــن ــه ــت ن ــام ــه ن ــد ك ــاي  نش
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   *** 
Rakonto 3 
 En la maŭzoleo de Johano, saluton al li, mi estis en la urbo ِِ  Damasko, kiam araba reĝo 
fifama je maljusteco hazarde venis pilgrimi kaj preĝis kaj petis de Dio: 
 
“Derviŝ’ kaj riĉul’ ĉe Dio samkondiĉas, 
Por pli-riĉuloj ĉio pli malsufiĉas.” 
 
 Poste li diris min: “Laŭ derviŝa modesteco kaj honesteco dediĉu maksimon al mi ĉar mi 
timas de grava malamiko.” Mi diris: “Al malforta subulo faru favoron por ke forta 
malamiko ne kaŭzu doloron.” 

انصافي منصوب بود اتفاقاا به زيارت آمد و                               ً                           بر بالين تربت يحيي پيامبر عليه سالم معتكف بودم در جامع دمشق كه يكي از ملوك عرب كه به بي                                                                                                                                
 . نماز و دعا كرد و حاجت خواست                           

 ترند      ترند محتاج               و آنان كه غني                 درويش و غني بنده اين خاك درند                              
بر    :     گفتمش     .     از آنجا كه همت درويشان است و صدق معاملت ايشان، خاطري همراه من كنند كه از دشمني صعب انديشناكم                                                                                                                                        :     آنگه مرا گفت                 

 . رعيت ضعيف رحمت كن تا از دشمن قوي زحمت نبيني                                           
Se vi havas fortajn brakojn kaj manojn  
eraras rompo de malfortul-brako. 
Ĉu rigidul’ al subuloj ne timas 
ne trovi helpanton per tia ago. 
Semi malbonon kaj atendi bonon 
estas vana penso kaj nur imago. 
Ŝtopilon eloreligu kaj justu, 
Alie, iam estos justo-tago 
 
Adamidoj estas ja korpo-organoj 
kiuj laŭkree estas samesencanoj.  
Kiam organon dolorigas la sorto  
restas por aliaj nenia komforto. 
Vi, kiu pro alies malĝoj’ ne tristas, 
Nomiĝi homo vi certe ne meritas. 
 

        *** 
Rakonto 4 
 Sciulon oni demandis: “Inter malavareco kaj braveco kiu pli bonas?” Li respondis: “Ne 
gravas se malavara ne bravas.”  
 
Ne restos Hatam de Tajo1 por ĉiam 
sed restos eterne liaj nom’ kaj fam’. 
Pagu vian Zakat-on2 ĉar la herbojn 
se ĝardenist’ stucas, pliiĝas sezam’. 
“Donema man’ pli bonas ol forta brak’” 
estas skulptite sur l’ tombo de Bahram3.  

 . آنكه را سخاوت است به شجاعت حاجت نيست                                    :   از سخاوت و شجاعت كدام بهتر است؟ گفت                                   :   حكيمي را پرسيدند                 
 بماند نام بلندش بنيكوي مشهور                               نماند حاتم طايي وليك تا به ابد                              

 چو باغبان بزند بيشتر دهد انگور                                زكات مال بدر كن كه فضله رز را                             
 كه دست كرم به زبازوي زور                           نبشته است برگور بهرام گور                         

   *** 
 
Notoj: 
1- Hatam de Tajo estis homo fama pro sia donacemo (Tajo estis la nomo de tribo). 
2- Zakat estas monsumo kion en islamo oni devas pagi religie pro Dio. 
3- Bahram la 5-a, estis antikva persa reĝo de sasanida dinastio (226-636 p.K.) fama pro inklino al zebro-ĉasado.  
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La verdujo 
Feliĉa kiel verdaĵo vojaĝi al verdujo, 
venu esti printempa! 
kiel verdpensulo! 
al Esperantujo! 

 
  

Min vidu 
ke se ne estus viaj okuloj 
mi ne havus eĉ stelon  
en la sep-ĉieloj! 

 
 

 La enhavo de letero al nubeto 
de fame konata urbego: 
"refoje pluvon sendu "! 
 

 De (s-ro) Hosejn Alizade 
 

Metodo por maldikiĝi! 
 
 Kelkaj kompatuloj, post longegaj esploradoj, senĉesaj serĉadoj 
pri maldikigo, finfine trovis iun strangan sed efikan metodon, kio ĝis 
nun estas la plej utila inter la aliaj. 
Do, se vi  ŝatas maldikigi vin tre rapide, svatu fraŭlinon.  
 Nur per iu simpla kalkulado, vi tuj povas kalkuli ke dum svatado, 
kiom da pezo oni perdos: 
1) Pensado pri svat-propono perdigos almenaŭ 250 gramojn de vi. 
2) Malpliigo de pezo, nur pro tio, ke pruntitaj kostumoj estu 

vesteblaj, 3 kilogramojn. 
3) Salutado al la patro, patrino kaj gefratoj de la fraŭlino, perdigos 

300 gramojn. 
4) Depreno de teo el la pleto kaj rigardo al la fraŭlino: 
  a) Se la teo verŝiĝu surteren, 500 gramojn.  
  b) Se la teo ne verŝiĝu sur la teron, perdigos almenaŭ 3 kilogramojn. 
5) Negativaj respondoj al la patro de fraŭlino, rilate al propra hejmo, aŭto, regulara profesio kaj 

posedado de la vilao, perdigos 4/180 kilogramojn 
6) Atingo al nepozitiva respondo flanke de la fraŭlina familio, kiu dependas de sintenado de la 

personoj, perdigos pezon inter 5 gramoj ĝis 5 kilogramoj. 
Kaj nun la morala rezulto: Nun vi mem juĝu ke kial Farhad, anstaŭtaŭ svati sian amatinon (Ŝirin), 

preferis fuĝi al montaro kaj haki ŝtonojn. 
         Tradukita per Lumina E. 

Fonto: 
Salnameje Golagha (Golaga Jarlibro), Ali Zaranduz, Iliustria Jarraporto, 1381,Tehrano, 12-a jaro. 

 خوشا چو سبزينه
 سفر به سبزستان

 !بيا بهاري شو
 !بيا چو سبزانديش
 !به اسپرانتستان

 !مرا ببين
 كه اگر چشمان تو نبود

 در هفت آسمان
 يك ستاره هم نداشتم

 متن يك نامه به ابر
 :از سوي شهر شهير

 !“باز باران بفرست”
 حسين عليزاده
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 Sur miaj ŝultroj هاي من روي شانه
 Sidas papilio شاپرك نشسته است

 Rigardas vin, miaj lacaj ŝultroj كنند ام ترا نگاه مي هاي خسته شانه
 Direkto de viaj okuloj هاي تو امتداد چشم

 Ĝis ĉirkaŭaĵo de تا حواليِ
 Ĉiuj kurieretoj هرچه قاصدك،

 Ŝmiras la kolirion .كشند سرمه مي
 Apud la fenestro پاي پنجره

 Vi eltiras la kurtenon زني پرده را كنار مي
 Subite ناگهان

 – O, mia Dio- -خداي من  -
 .La ĉielo, pleniĝas je vi شود آسمان پر از تو مي

 Golam Reza Zolfagarnija -  Ĉaluso (s-ro)  چالوس -غالمرضا ذوالفقارنيا 

Krokodilaj larmoj 
 Mi volas rakonti historion kiun mi vidis en televidilo dum mia infaneco. La temo estis pri 
hipokritulo kiu penadas trompi aliajn por atingi siajn malpurajn celojn. 
 Krokodilo vivis en rivero proksime al belega arbaro. Ĉiam la korkodilo penadis trovi vojon 
por kapti bestojn de la arbaro. Iun tagon ĝi estis malsatega kaj ne povis trovi ion por manĝi. 
Finfine, la krokodilo pensis pri solvo. Subite ĝi ekploregis kaj larmojn fluis el siaj okuloj kiel 
pluvo. Tiam aliaj bestoj aŭdis la senpovan krokodilon plori. 
Ili demandis “Kial vi ploras, sinjoro krokodilo?” 
 La krokodilo respondis: "Miaj dentoj min ekdoloras hodiaŭ" kaj mi mem ne kapablas purigi 
ilin. Ĉu vi povas helpi min miaj geamikoj?” 
 Tiel same la larmoj forte fluaadis el ĝiaj okuloj. Kelkaj da afablaj birdoj kompatis ĝin. Tial ili 
decidis helpi la krokodilon kaj petis ĝin malfermi la buŝon tute. La birdoj eniris la buŝon de la 
krokodilo kaj komencis purigi ĝiajn dentojn per siaj bekoj. Subite la malbonkora bestego 
ekfermis sian buŝon kaj ekmanĝis la kompatindajn birdojn. Post kelkaj tagoj, unu el dentoj de la 
krokodilo vere forte doloris kaj ĝi plorinte eliris la riveron por peti helpon, sed neniu kredis ĝiajn 
larmojn ĉi foje. Do, ili ne plu helpis la krokodilon kaj ili forlasis ĝin en vera dolorego.  

Ali Purdehgan – (komencanto) Tabrizo 

Rakonto 
 Oni rakontas, ke unu el la granduloj de la familio de Bujoj malsaniĝis kaj deliris. Li ekkris 
senĉese kaj imagis ke li estas bovo kaj nenion manĝis dirante: “Mortigu min!”. Aviceno (980-
1037 p.K.), decidis kuraci lin, dironte al li ke la buĉisto estas preta por mortigi lin. 
 Aviceno tuŝis la flankon de la “bovo” plendante: “Kia maldika bovo?! Manĝigu al li herbojn 
dum kelkaj tagoj, ĝis kiam li grasiĝos. Momente mi ne volas mortigi lin”. Poste oni povis doni al 
la melankoliulo sanigajn herbojn medikamente. Li saniĝis. 
 Rezultato de tiu ĉi rakonto: Aviceno povis ŝanĝi la pensmanieron de la malsanulo, kiu imagis, 
ke li estas bovo. 
           Tradukis: d-ro Hejdar Raŝidi 
Fonto:Nezami Aruzi, Ĉahar Magale (Kvar Artikoloj) 
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-Fereŝte! Iom malrapide marŝu, mi petas… 
-Ho! Dio mia! Kion vi volas de mi? Kial vi ne 
lasas min sola? Ĉu mi ne diris al vi ke mi jam 
eldiris al ili mian finan decidon? … Mi ĵus 
forlasis Haĝian domon. Fine mi diris al lia 
patrino ke venu ĉe nin en Fetr-festo… 
-Fereŝte!? Frenezulino! Kion vi faris!? Ĉu vi 
fartas sane? Diru al mi kial vi ne serioze 
pensas pri via vivo, sorto, futuro? Kial vi 
volas mem malfeliĉigi vin? Vi mem bone 
scias kiom bela vi estas kaj ĉiuj niaj parencaj 
fraǔloj kore deziras kapti vin kiel sian 
edzinon, do nun kial vi volas akcepti edziniĝ-
proponon de Haĝi, kiu krom vi, kiel sian 
futuran fiksedzinon, havas multajn edzinojn? 
… Kial vi ne komprenas la staton? Vi jam 
havas tre bonajn kondiĉojn por ke gravuloj 
proponu al vi geedziĝon, do se vi iomete, nur 
iomete paciensu, ĉio enordiĝos kara mia 
fratino… Mi promesas al vi! 
-  Amir! Mi paciencu por ke kio okazu? Por ke 

nia panjo pro sia malsano kaj nia malriĉeco, 
irinte ĉe la forpasintan paĉjon karmemoran, 
forlasu nin por ĉiam? Amir? Ĉu vi vere 
forgesis ke la kuracisto kion rekomendis, ĉu vi 
ne memoras ke la kuracisto menciante  
danĝeron, kiu minacas la vivon de la panjo, 
avertis nin ke tre frue oni operaciu ŝin? 
-Mi komprenas, mi bone komprenas kara! 
Tamen por kiom da prezo? Krome, kion vi 
diros al Said? De via infaneco, la onklino, 
vidis vin kiel sian bofilinon kaj vi bone scias 
ke Said tre amas vin. 
-Ho! Dio mia! Ĉu vi finas la temon aŭ ne? Mi 
promesis nek al Said nek al onklino, do nek vi 
plu ĝenu min kaj lasu min kun miaj kor-
doloroj… Said ĝis venonta jaro finos sian 
studadon universitate kaj kaptinte la oficon, 
mi certas ke lia stato ege boniĝos kaj tiam 
multaj fraŭlinoj deziros lin kiel sian edzon, kaj 
tiam li tuj forgesos ĉion… 
 Fereŝte kaŝante sian vizaĝon, kolektas 
siajn larmojn per la kaptuko… 
 
-  Amir! Malfermu la pordon, mi ne kunhavas 

mian ŝlosilon. 
-Bone, tamen aŭskultu min nur momente…
Fereŝte! Ĝis nun mi ne volis ion diri pri tio, 
kion mi jam scias kaj vi ankoraŭ ne scias. Mi 
certas ke se vi konsciu tion, vi tuj nuligos ilian 
proponon . 
 Trapasante la koridoron al korto, ili 
ekvidas du dikajn ŝafojn, kiuj manĝas 
legomojn. Pripensante la kaŭzojn por ekzisto 
de ili tie,  Ali, la plej malgranda frato, kun 
nova bicikleto sonorante la sonorilon 
aperiĝas… 
-Ali? De kie vin atingis la biciklo? Kiu 
alportis tiujn ĉi ŝafojn? 
-Ne maltrankviliĝu franjo! Ĉio estas por ni 
mem. Ĵus Haĝi estis ĉi tie kaj li alportis ilin. 
Li rakontis al panjo ke lia patrino telefone 
klarigis ke vi jam akceptis lian geedziĝan 
proponon. Kaj, krom tio ĉi, li donis ankaŭ al 
Amir tiun ĉi pakaĵon. Jen ĝi … Fraĉjo! Ankaŭ 
vi havas specialan donacon de li, sed mi ne 
scias ĝuste kio ĝi estas, ĉar panjo ne permesis 
min malfermi ĝin. Sed ĝia kovrilo aspektas tre 
bele. Mi ege deziras ekvidi ĝin … 
-Kie estas la panjo Ali? 
-Ŝi kuŝas en sia lito. Sed mi ne scias kial de 
tiam, kiam Haĝi forlasis nin, ŝi ploradas. 
Franjo? Eble pro tio, ke Haĝi donacis nenion 
al panjo, ŝi ploras? …Sed ne, ne estas tiel, ĉar 
eĉ post kiam mi donis al ŝi mian aŭton, ŝi 
ankoraŭ daŭrigis la ploradon??? 
-Mi ne scias, mi ne scias, eble pro tio, ke la 
panjo ne ŝatas ludilon… Do nun bonvole 
daŭrigu vian ludadon kaj lasu nin solaj, ĉu 
bone? 
-Bone, franjo! 
-Nu Amir, nun rakontu por mi. Kion vi scias 
kiun mi ne scias pri Haĝi? 
Amir, kalkulante la donacitajn paper-monojn, 
sen rigardo al okuloj de Freŝte, mallaŭte 
respondis: 
-Nenion kara, ne estis io grava. Nur diru al mi, 
kiam enordiĝos la afero kaj kiam okazos via 
geedziĝfesto?  
 

      Nenio Grava 
Lumina E. 
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 Ni havas vojon alt-malalt-plenan antaŭ ni. 
La leĝoj estas kontraŭ ni. Lasta-nokte amikino 
diris: “La sociaj problemoj de la virinoj ne 
dependas de ni ĝis kiam ĉiu movado aŭ 
aktivado volontula interpretiĝas kiel konspiro. 
Vi estas aŭ senlabora aŭ malsana estiganta 
problemon por vi”. 
   Kvankam mi replikis ŝin, sed iam sub la 
premado de tiaj vortoj kaj paroloj mi sentas en 
mi malsanon. 
   Fakte en nia lando la leĝoj estas faritaj tute 
virece. Ni ne povas vojaĝi, se ni ne havas 
skribitan permeson. Ni ne povas labori, se la 
viro ne bontrovas ĝin por la familio. Ni ne 
povas daŭrigi la studadon se la viro ne estas 
kontenta pri tio kaj 
perforton ni akceptas, 
ĉar la perforto ne estas 
riproĉata en la socio. 
Se ni estas sub la 
perforto, ni ne povas 
hejmon forlasi, ĉar 
alia hejmo imuna ne 
troviĝas por ni kaj oni 
nomas nin edzino 
malobeema. 
  
 Ĉie oni parolas pri niaj rajtoj, omaĝe 
al ni okazigas ceremoniojn,  kvankam la 
loko de nia homa rajto nek en la privata 
nek en la publika medioj estas 
priskribitaj. 
 En la kuratorema sistemo oni ne 
havas alternativon krom akcepti la 
kuratorecon, kiun la administrantoj de la 
kulturaj kaj la virinaj aferoj kaj la aliaj, 
determinas kiel tasko por la alia duono 
de la socio. 
   Grandega budĝeto konsumiĝas pri la 
admonado de la virinoj anstataŭ por iliaj 
diversaj problemoj. 
 Juĝrajto, rajto de prezidenteco kaj multaj 
aliaj sociaj rajtoj, inter ili pli grave vartado de 
la infanoj post la divorco estas en la dispono 
de la viro. La virinoj ne havas porcion el la 
meza kaj supera direkcio en la administra kaj 
politika sistemoj de la lando kaj nur en la 
trunko sen ebleco progresi baraktas kaj sin 
batas kontraŭ la muro glasa. 
 Ili ne havas porcion el la mono kaj riĉaĵo 
kaj pro tio ne kapablas organizi grupojn kaj 

organizojn, kiujn ili fondas kaj poste en juĝo 
senkompata pro la manko de ilaroj kaj 
loĝistiko kaj necesa subteno nomiĝas 
nekapablaj kaj sentaŭgaj en administrado aŭ 
ĉia ŝanĝado. 
 Eĉ kiam ili parolas pri la rajtoj precizigitaj 
en la leĝo kaj religio kiel posedrajto aŭ 
studarajto kaj laŭvola elektado de la edzo, 
akiri tiujn, tradicie elpreniĝas mallaŭdinda aŭ 
senvalora kaj ekster la digno de la virina 
karaktero. 
   Nia amikino la veron diris ke: “Mi miras pri 
via pacienco!  Kiam vi povas esti patrinoj 
bonaj kaj oferemaj, anstataŭ perdi la tempon 
kaj nervojn en tiaj-ĉi grupoj kaj sociaj 
aktivadoj, kiuj ne materian profiton alportas, 
sidu hejme, ripozu, sportu, iru naĝejon, 
ornamu manĝotukon kaj mastrumadu kaj 
atendu ĝis la nokto por la alveno de la edzo 
por diri al li: ‘ne estu laca’ mono bezonata por 
morgaŭaj elspezoj ankaŭ estas preta sur la 
breto!” 
   Mi devas konfesi, ke la plej grava deziro de 
la virinoj estas tio, ke la socia kredo scius la 

virinojn homoj 
perfktaj. La kredo 
de neceso kaj ne de 
devigo, por ke 
ebligus ŝanĝi la 
publikan opinion 
pri la virino bona 
kaj sindona. La 
atestoj historiaj jam 
montris bone, ke 
kiam la virinoj 
volis, ili povis per 
eblecoj minimumaj 
estigi fundamentajn 
ŝanĝojn en siaj 

situacioj. Kiam ili decidis publikigi la 
studadon por la virinoj, la atribuitan akuzon 
kaj anatemon ili volonte akceptis kaj ne timis 
de ties kontraŭreligiaj akuzoj pri la afero, kiu 
estis ordonita eĉ necesa en la religio kaj 
preterpasis individuojn, kiuj pro siaj privataj 
utiloj jam ŝirmis sin en la tranĉeoj religiaj. 
 Hodiaŭ la blasfema bazaro estas tre 
varmega.  
 
Verkisto: S-ino Fariba Sadat Davudi Mohaĝer 
Traduis:   F-ino M. Fahmi 

Virina tribuno: 
 

Ĉiuj parolas pri niaj rajtoj 

Socio / جامعه 
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 Kie vi estas? Kion vi faras? Tiom fore, 
inter montetoj, kanejoj, kamparoj? Ho vi la 
sundresito, kion vi faras tie? 
Kion faris al vi la sorto? Kion faras vi kun la 
sorto? Longajn jarjon vi estis forgesita. 
 Laŭdire vi estas, vi ekzistas, sed kie? La 
suno estas kaj vi ne estas, viajn piedsignojn 
prunteprenis jam via patrino, la tero. 
 Oni jam trovis vin per signoj viaj. Ĉu vi 
havas adreson?! Serpentoj estas kaj vi ne 
estas. Palmoj estas kaj vi ne estas. Kie vi 
estas? Estu singardema, oni jam venis prizorgi 
vin. 
La generacio hodiaŭa ne estas tia, kian vi 
pensas. 
 La generacio hodiaŭa estas fiaskulo, 
pasint-sopiranto, pasint-amanto, estas 
pentema, modesta pri si, pri prauloj siaj. 
La homo eraris. Sur vian imponecon 
ruĝstrekis li en la naturo, faris malsaĝon, faris 
frenezaĵon. Plu mortigi vin kian utilon alportis 
al li? 
 Li volis elmontri sin potenca. Kiom 
malforta estis li. Li impertinentis. Vi scias la 
homo estas impertinenta kaj perfortas. Li 
volas alproprigi ĉion al si, tiam ilin li perdas. 
Li volis ŝajnigi sin forta. La naturo forprenis 
de li la forton. Vi scias la potenco estas en la 
naturo, potenco estas en vi, en via kreinto, kiu 
vin kreis kun tiom da forto, kun tiom da 
grandeco, kun tiaj belaj sorĉantaj okuloj. 
 Li plumis sur vian haŭton la plej belajn 
desegnaĵojn kaj en viajn kriegojn, la plej 
profundajn sonojn. En viaj ungegoj evidentas 
la fingropinto de la naturo. Vi scias, ke la 
homo estas ĵaluza. Eĉ la naturamantoj estas 
tiaj. La homo estas kaptito, kaptito de siaj 
frenezaĵoj, sed vi estas libera. Kie vi estas? 
La nordo soifas aŭdi vian blekegon. Miankale1 
estas senpacienca, maltrankvila. Kie estas vi, 
la arbaro-gardisto? Ho vi, la sovaĝa reĝo? 
Lilio sen vi funebras. Lilio ankaŭ iom post 
iom perdiĝas el la memoroj. Kie estas vi? 
 Blekegu. Ho vi la tondro perdita en la 
ĉielo. 
 Ĉu vi memoras, kiam tondris, vi blekadis 
kaj viaj voĉoj en si amasigis ĉiujn tondrojn? 
Kie vi estas? En via foresto oni disŝiris jam 
Alborzon2. 

 Arbaro sen vi estas sensignifa. De post vi 
la krudvoĉo de sigeloj kiuj senpripense 
celumis kaj celumas la arbojn anstataŭigis 
viajn blekegojn.  De vi nek paŝo nek nomo plu 
ekzistas. Viaj paŝoj en la arbaro estis espero. 
Nun tiuj ĉi paŝoj en la arbaro estas perditaj. 
Anstataŭigis ilin la piedsignoj de homaj botoj, 
kiuj en via foresto disrabas vian neston, vian 
loĝejon. 
 Kie estas vi? Kanejoj vokas vin. Kanejoj 
estis ejoj trankviligaj por viaj idoj. Kanejoj 
sopiras vin. Kanejoj estas solaj. 
Vere el kiu regiono vi estas? Vi, kiu laŭdire 
nun estas aperinta ie ĉi-proksime, de kie vi 
venas? 
 Tiuj, kiuj petante la naturon postsekvas vin 
kaj vian eston deziras, diras, eble vi, ke, 
kelktage aŭdeblas viaj piedsignoj, via viveco, 
eblus esti el Irano, el Hirkano3 . 
De kie vi venas, ho malnova forkurinto kaj 
forfuĝinto. 

 Laŭdire oni jam trovis vin ĉe la limo inter 
Turkujo kaj Irako. Oni ne vidis vin. Restas 
signoj viaj. Prave ili ne vidis vin, prave vi plu 
ne elmontris vian grandecon, imponecon. Vi 
pravas! Ah se tiu raporto estus ĝusta. Oni 
diras tiu estas ĝusta. 
 Estas fidinde. Grupo da esploristoj, grupo 
samgeneracia kun tiuj ĉi homoj pentintaj 
akiris jam atestojn pri vi. 
 Oni diras ke vi vidiĝis jam en la militista 
regiono. Kion faras vi tie? ho vi grandulo 
impona! Kial tie? 
 

Verkis s-ino Homejra Moheb-ali 
Tradukis f-ino M. Fahmi 
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Kie vi estas? Kion vi faras?
Lastatempe oni trovis spurojn de Hirkani- aŭ Kaspi-tigro inter landlimoj de Turkio kaj Irako. 

La precizan lokon scias nur la eŭropaj sciencistoj, kiuj jam modlis la tigran piedsignon kaj 
priserĉadas ĝin. 
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 Jara   IREA-Raporto 
 Partopreni festivalgazetaron same kiel 
antaŭa jaro (6a – 13a marto 2004). Dume 
prezenti la revuon “IRANA 
ESPERANTISTO” kaj pludiskonigi 
Esperanton kiel la plej facilan lingvon. 
Verŝajne tio bone impresis la publikon. 
 Sukceso en UK Pekino, konvinki UEA-
estraron por akcepti aktivulojn de la projekto 
“Lingvo de paco”, s-ro Said Borhani, la 
ĉefmotoro de la projekto en Maŝhado kaj f-ino 
Diana Karimi, afganino kaj iniciatorino de 
AFESPO, ke ili partoprenu en la UK. 
Aliflanke en la belartaj konkursoj por unua 
fojo irana esperantisto d-ro Kejhan Sajjadpur, 
unu el redakcianoj de “Irana Esperantisto”, 
gajnis la premion “Nova Talento”. 
 IRLEI aktivas. Irana ligo de E-aj instruistoj 
senĉese okazigas kursojn ekde sia naskiĝo ĝis 
nun: korespondajn kursojn tra la lando kaj 
aliaj kursojn bazajn kaj meznivelajn en 
Tehrano konstante. En Maŝhado la studentoj 
de Ferdoŭsi-universitato laǔ gvidado de s-ro 
Vahid Partovinia kaj f-ino Nafise Ŝariati 
gvidas tiujn kursojn. Babolsar ne silentas kaj 
E-aj kursoj okazas en Mazandaran-
universitato per prof-ino Karimi kaj ankaŭ en 
Babolsar kursojn  gvidas s-ro Azarhuŝang. 
Ankaŭ en infanĝardeno ili por infanoj aranĝis 
facilan kurson. En Ŝirazo, en la  neŝtata 
Islama Azad-universitato, la studenta grupo de 
Aftab (sunlumo) okazigas kursojn. Entute E-o 
en oriento de Irano tiel aktivis kiel nun ĝi 
transiris al Afganujo tre brile kaj tie 
renkontiĝis bonvene kaj nun Afgania Asocio 
aktivas entuziasme eĉ en siaj universitatoj. E-
o instruado iom post iom deziras kovri la tutan 
regionon. 
 La alia okazo: partopreni en Armenia 
Esperanta Renkontiĝo. 11 iranaj e-istoj 
vojaĝis tiun landon kaj tre bonan kaj utilan 
tempon pasigis tie.  
 Esperanta movado grave paŝis al pli 
organizita kaj strukturita agado en Irano. La 
membroj de Irana E-Asocio voĉdonis al 
kandidatoj de la komitato. 6 personoj 
elektiĝis: D-ino Ŝirin Ahmadnia, S-ro Said 

Borhani, F-ino Najjereh Ebrahimpur, S-ino 
Fariba N. Maĝd, D-ro Kejhan Sajjadpur, S-ro 
Reza Torabi. Kaj la estraranoj: Inĝ A.R. 
Mamduhi (prez.), Inĝ. H. Ŝafii (vic-prez. kaj 
kasisto), F-ino S. Emrani (ĝenaerala sek.). 
Estis decidite ke IREA aliĝu al UEA kiel 
landa asocio. Tiucele post unuaj kontaktoj jam 
estas senditaj la oficialaj dokumentoj. 
Espereble Irana Esperanto-Asocio akceptiĝos 
kiel la landa asocio de UEA dum UK 2005 en 
kiu iranaj partoprenantoj atingos novan 
rekordon de eble pli ol 25 personoj. 
 La 15an de decembro, la internacia tago de 
Esperanta Libro, la Tago de Zamenhof: laŭ la 
propono de samideano Ŝahram Hasanzade en 
unu el nordaj urboj nomata Raŝt seminario 
okazis tie. Kelkaj el movadanoj pri diversaj 
aspektoj de Espernato parolis: Kio estas 
Esperanto? Esperanto kaj literaturo. La 
historio de Esperanto kaj aktivado de instituto 
“Sabzandiŝan” – persa nomo de Irana 
Esperano-Centro - ktp. Vizitado de E-a 
ekspozicio, kaj ankaŭ skeĉo  dulingva estis la 
programoj preparitaj por tiu tago.  
 IREJO reaktiviĝas. La gejunuloj de tiu 
barnĉo kun bonaj esperoj komencis sian 
agadon. Unu el iliaj agadoj estis partopreni en 
Tago de arboplantado la 11an de Marto. 
Multaj geesperantistoj kun siaj parencoj en tiu 
tago ĉiuj kune kun aliaj interesitoj multajn 
arbojn plantis. Espeantistoj ne nur verde 
pensas sed verde plantas kaj ankaŭ verde mem 
kreskas.  
 El aliaj landoj, turistaj kaj neturistaj 
esperantistoj venis al Irano kaj vizitis la vastan 
landan diverscele el Serbio, Japanio. Pollando, 
Usono kaj tio en la nova jaro laŭ 
antaŭreklamo daŭros. 
 Rilate al E-aj libroj kaj lernolibroj kiuj 
delonge komenciĝis verkiĝi, ili estas pretaj kaj 
en jaro 2005 jaro eble eĉ kvar el ili samtempe 
aperos. La revuo “Irana Espernatisto” estis 
prezentita en UK Pekino kaj ĝi sin prezentos 
en UK 2005. La enlandaj abonantoj kaj 
eksterlandaj pli kaj pli aldoniĝas. Estas 
rimarkinde ke la redakcianoj volonte kaj 
sindoneme laboras por siaj grandaj movadaj 
celoj.     

IREA-Informilo 
 N-ro 2, 1 marto 2005  
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“…bonŝance venis  

“IRANA  ESPERANTISTO”,  
kiu diversnuance kaj riĉe proksimigas la 

kulturon de tiu ĉi fora lando. Jen per prezento 
de la materia kulturmonumento de tiu ĉi 

lando, granda turisma atrakciaĵo devenanta el 
la 10-a jarcento Bam-Citadelo, la plej granda 

adoba kontruaĵo en la mondo, kalkulita de 
UNESCO al la universala kulturheredaĵo…”      

   Radio Polonia, Barbara Pietrzak. 
 
 
IRANA ESPERANTISTO estas internacia kultura 
sezon-magazino sendependa. Legante ĝin vi 
povas: 
Konatiĝi kaj kun plej grandaj antikvaj persaj 
poetoj/mistikuloj ... 
Sciiĝi pri gravaj eventoj en Irano, ekz-e en la 5a n-
ro estis pli ol dek paĝoj pri Ŝirin Ebadi, 
NobelPacPremiito en 2003. 
Lerni pri plej allogaj vidindaj lokoj (historiaj); ĝis 
nun … 
IRANA ESPERANTISTO aperas ĉiu-sezone sur 
56 paĝoj, ĝi estas 29cmx20.5cm, kun koloraj 
kovrilpaĝoj, ISSN 1728-6174. 
 Pliaj informoj pri la magazino, kune kun 
enhavtabelo de 5-a n-ro alireblas en: 
http://eo.wikipedia.org/wiki/Irana_Esperantisto  
Jen informfontoj pri la magazino en la persa:  
http://www.sabzandishan/com ,  
http://www.magiran.com/subscription.asp?
mgID=2899  
 
Interesita? Jen la Abon-informoj: 
Jara abontarifo por internacia samideanaro: 
Orienta Eŭropo, Azio, Afriko, Sudameriko: 
15 Eŭroj. 
Okcidenta Eŭropo: 20 Eŭroj. 
Nordameriko, Japanio, Koreio, Oceanio:  
 25 Eŭroj. 
Vi povas pagi la abonkotizon aŭ/kaj subten-
sumon al UEA, kodo: iece-h. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abonilo 
Nomo:                                           Familia Nomo:                              Aĝo:                 De kiu numero:             
Ĝis kiu numero: 
Adreso: 
 
Poŝt-kodo:       Telefono:     E-poŝto: 
 
 
Sendu la abonilon al la suba adreso (irananoj sendu kune ankaŭ kopion de pagdokumento): Sabzandiŝan 
Instituto, P.O.Kesto 17765-184, Tehrano, Irano. 

E-poŝto: info@sabzandishan.com 
Bonan legadon, 

         Irana Esperantisto 
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Perantoj de 
 IRANA ESPERANTISTO  

Belgio: 
FEL 
Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen 
 
POLLANDO: 
Stanislaw Ŝmigielski 
Ul. Krasickiego 12/6 
PL-47-206 Kedzierzyn-Kozle 
 
USONO: 
Joel Brozovsky 
Esperanto-Ligo por Norda Ameriko 
1257 Hollis St 
Emeryville CA 94608-2514, Usono 
Por eventualaj legantoj en Usono: por la jaro 
2005, la revuo "Irana Esperantisto" estas 
abonebla pere de la abonservo de ELNA (PO 
Box 1129, El 
Cerrito CA 94530, tel +1 510 653 0998, 
retadreso: elna@esperanto-usa.org, 
ttt-ejo: http://www.esperanto-usa.org  kaj iru al 
"Books & Other Materials" kaj poste al 
"Subscriptions"). 

Perantoj estas bonvenaj en aliaj landoj! 




