سامی ها ـ یک ملت در چهار کشور

سامی ها عبارت از مردمانی هستند که جمعیت بومی کشور را تشکیل می دهند .ما به آنها
مردم بومی یا  urbefolkningمی گوییم .امروزه سامی ها یکی از جمعیت های اقلیت را
تشکیل می دهند که در فنالند ،سوئد ،نروژ و روسیه زندگی می کنند .سامی ها منطقه ،زبان،
فرهنگ و تاریخ مخصوص به خود را دارا هستند.
در نروژ سامی ها تقریبا در همه ی کشور ،از جمله در قسمت شمال کوه نمک یا Saltfjellet
و شهرهای بزرک از جمله اسلو زندگی می کنند .هنوز بطور رسمی در هیچ سرشماری ای
ثبت نشده است که چه کسانی ریشه و هویت سامی دارند .از این رو دقیقا معلوم نیست که چه
تعدادی جمعیت سامی ها را تشکیل می دهد .اما بطور تقریبی می توان تخمین زد که امروزه
جمعیت سامی ها به حدود  60000تا  70000می رسد.
نروژ کشوری است که بیشترین جمعیت سامی را در خود جای داده است .در حدود 40000
سامی در نروژ و بقیه در سوئد ،فنالند و روسیه پراکنده هستند .از تعداد باقیمانده:
در سوئد  Sverigeحدود  17000زندگی می کنند.
در فنالند Finlandحدود  7500نفر زندگی می کند.
و در روسیه Russlandتخمینا  2000نفر سامی زندگی می کنند.

روز ملی مردم سامی

 6فورال روز ملی سامی هاست که یکی از مهمترین روزهای مردم سامی بشمار می رود .همه
ی سامی های ساکن نروژ ،سوئد ،فنالند و روسیه این روز را گرامی می دارند .با توجه به
گوناگونی جوامع سامی ها ،هر کدام از این گروهها به روش خود این روز را جشن می گیرند.
در نروژ روز  6فورال را «روز رسمی پرچم» سامی ها هم خوانده می شود که از سال 2004
مرسوم شده و برای برگزاری این روز پرچم سامی ها را به اهتزاز در می آورند.
روز ملی سامی ها به مناسبت بزرگداشت اولین گردهمایی رسمی سامی ها که با حضور
نمایندگان آنها در تروندهایم مورخ  6فورال سال  1917برگزار می گردد .برای اولین بار
در تاریخ این ملت سامی های شمال و جنوب از نروژ و سوئد گرد هم آمدند تا به مسائل و
عالقه مندی های مشترک بین خود به عنوان یک ملت بپردازند.
سرود ملی سامی ها

)Sámi soga lávlla (Samefolkets sang

نام دارد که توسط

شخصی به نام اسحاق سبا  Isak Sabaنوشته شده است .آهنگ این سرود را آرنه سؤرلی
 Sørlieساخته است که در بخش هایی از شرق فنالند آنرا به شکلی سنتی هم می خوانند.

پرچم Flagget
سامی ها در نروژ ،سوئد ،فنالند و روسیه پرچم مشترکی دارند .این امر توسط مجلس سامی ها
در سال  1986در شهر  Åreمورد تصویب قرار گرفت .خانم  Astrid Båhlاز شمال ترومس
طراح این پرچم است که با الهام از شعری از ) Anders Fjellner (1795–1876این کار
را کرده است .اما مشوق خود شاعر در سرودن این شعر ترانه های قدیمی مردم سامی بود که
که در آن سامی ها به پسران و دختران خورشید تشبیه شده اند .دایره وسط پرچم نشانه
خورشید و ماه است.
مجلس ملی سامی ها  Sametingetاستفاده از پرچم ملی سامی ها را تصویب کردند.

مجلس ملی سامی ها Sametinget

زبان Språk
زبان سامی از یکی از شاخه های اورالی منشعب می شود .ریشه ی اصلی آن به زبان فنالندی
و مجاری بر می گردد .بزرگترین گروه زبانی سامی ها زبان سامی ـ شمالی است که اکثر
سامی های نروژ ،سوئد وفنالند آنرا می فهمند.
در سال  1979یک زبان نوشتاری مشترک برای زبان سامی ـ شمالی تصویب شد .زبان
نوشتاری سامی به همان زبان محاوره نزدیک است .زبان سامی یکی از زبان های پرقدرت با
کلمه ها و اصطالحات فراوانی در وصف طبیعت ،زندگی حیوانات ،تغییرات آب و هوا و برف
و شیوه ی شکار در این جامعه ی ابتدایی دارد.
شورای زبان سامی تخمین می زند که  25000نفر در نروژ این زبان را استفاده می کنند.
حدودا نیمی از این جمعیت می توانند این زبان را هم تکلم کرده ،هم خوانده و هم بنویسند.
سامی ـ جنوبی هم زبانی ست که در حال از بین رفتن است .چرا که خانواده ها این زبان را در
محاوره های روزانه بکار نمی گیرند .یکی دیگر از زبان های سامی  lulesamiskاست که
امروزه خانواده ها آنرا به کودکان خود یاد داده ،عالوه بر آن در مدارس هم آموزش داده می
شود.

