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  گرابوفسكي، پدر شعر اسپرانتو  : عليرضا دولتشاهي

  )"فست اسپرانتويمان"  (المللي اسپرانتو ی جنبش زبان بين بيانيه

ي جهانِي  رهدر اولين آنگ، مبدع زبان اسپرانتو،  زاِمنهوفمتن آامل سخنرانِي تاريخِي دآتر
 اسپرانتو

  

  

 [مجله آرشيو [آموزگاران انجمن] [جوانان سازمان] [ايران اسپرانتوي انجمن] [سبزانديشان] [اسپرانتو] خانه[
 [کنندگان بازديد دفتر] [ديگر هاي سايت] [کتاب خدمات] [عکس آرشيو] [اسناد] [ها مقاله] [رويدادها]

 [ما با ارتباط]
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 گرابوفسكي، پدر شعر اسپرانتو

 عليرضا دولتشاهي  

  
 

در آن روزگار .  در بخش آلماني لهستان زاده شد ١٨٥٧آنتوان گرابوفسكي به سال 
هاي تحت سلطه روسيه تزاري ، آلمان و پروس  لهستان آشوري مستقل نبود و به بخش

ی شيمي داراي چندين تأليف، اما او  دان بود و در زمينه شده بود گرابوفسكي شيميتقسيم 
 ٣٠او با وجود آشنايي آامل به . رفت  شمار مي داني استثنايي نيز به شناسي بزرگ و زبان زبان

" والپوك. "پرداخت ” والپوك“جا آه به زباني جهاني اعتقاد داشت به آموختِن زبان  زبان، از آن
آن را آفريده است اما گرابوفسكي ) ١٨٢٠ـ١٩١٢(است آه اسقف يوهان مارتين اشالير زباني 

با  وجود اين او به . به خاطر دستور زبانش، زباني دشوار است" والپوك"زودي دريافت آه  به
هنگامي آه او با اشالير مالقات آرد و دريافت آه . آموختن آن هّمت نهاد و آن را نيكو آموخت

خاطر  به" والپوك"خوبي گفتگو آند دريافت آه  تواند به ی خويش نمي با زبان ساختهخود او نيز 
 . تواند آارآردي فرا مّلي داشته باشد دشوار بودنش نمي

 نخستين خود آموِز زبان اسپرانتو منتشر گرديد و گرابوفسكي با جمعي ،١٨٨٧در سال 
پرانتو پرداختند ــند و به آموختن اسی اشالير را رها آرد  زبان ساخته،دانان ديگر از والپوك

ی روس الكساندر پوشكين را به اسپرانتو ترجمه آرد و  اثر شاعر بلند آوازه» آوالك« زودي او  به
ی اسپرانتو ـ فرستاد اين دوـ گرابوفسكي و زامنهوف ـ  ـ آفريننده)١٨۵٩ـ١٩١٧( براي زامنهوف

 اين چنين شكل ،ه زبان اسپرانتو در تاريخديگر ديدار آردند و نخستين گفتگو ب زودي با يك به
  . گرفت

و ...." :اين ديدار را چنين تعريف آرده اند  در نخستين برخورد گرابوفسكي با اسپر
مي مي به زامنهوف درود به اسپرانتو ادامه همچنان گفتگو را با استاد دهد  فرستد و

  .شود اشك ذوق دقايقي چند مانع پاسخ پيرمرد مي

انت
     

! ،    ،
  

    ، 
،  

 ،
.    

  

بزرگ زبانشما گرابوفسكي منـ اوه خداي پذيرفتهشناس را   آنايد اسپرانتو را
مي آموخته اين تسلط بدان سخن   گوييد ؟  ايد و با

تنها آن را پذيرفته شاهكار ميوام ـ من نه تنها آن را يك بلكه آن را شمارم  نه
در قلمرو زبان و تفاهم بشريهيچ ترديد و گزافه بي اش  برترين دستآورد بشر
زبان من گرابوفسكي زبان. دانم مي  اگر مرا به دان افتخار خواهم آرد شناس و

ميعنوان شاگرد آوچك خود بپذيريد را تا زنده  با شما عهد خويشتن وقف  آنم آه ام
عطيه بنمايم،پيشبرد اسپرانتو گرابوفسكي در راه ترويج اسپرانتو تالش بسيار آرد . »اين

عنوان نخستين رييس آن  پرانتو لهستان را بنيان نهاد و خود به انجمن اس١٩٠۴و در سال 
  . برگزيده شد 
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 گرابوفسكي ناچار به ترك ورشو شد زيرا در آن روزگار ورشو در ،در طول جنگ جهاني اول
بخش روسي لهستان واقع بود و براي گرابوفسكي آه در بخش آلماني لهستان زاده شده بود 

آه سربازان آلماني ورشو را به  سرانجام هنگامي. جود داشتطر تبعيد به سيبري وــــــخ
ی  او را به روسيه  تصرف خود در آوردند او توانست بار ديگر به ورشو بازگردد اما خانواده

اثر شاعربـزرگ لهـستان " پان تادئوش"ی خالي خويش در تنهايي  او در خانه. فرستاده بودند 
ی زندگي  اين آتاب بيان آننده. سپرانتـو ترجــمه آـــردرا به ا) ١٧٩٨ـ١٨۵۵(ميـسكيـــويـــچ

اي حماسي   است و منظومه١٨ ـ١٧زادگــان لهستانــي در ليتوانــي قرون  گروهي از نجيب
  .شمار مي آيد به

از اين پس گرابوفسكي در تنهايي و بيماري زيست و جز سرايش و ترجمه به اسپرانتو و 
هاي خود را براي او  گرابوفسكي در اين ديدارها آفريده. شتديدار با زامنهوف آار ديگري ندا

 در سال وي رخ داد او تنهاتر از هميشه شد ١٩١٧خواند بعد از مرگ زامنهوف آه در سال  مي
  .  به علت حملة قلبي در ورشو زندگي را بدرود گفت ١٩٢١

آيد ،  ر ميهر چند آه شعر گرابوفسكي شعر دوران نخست تاريخ ادبيات اسپرانتو به شما
ترين شكل خود است و صور خيال را  ها سرشار از بيان آرمان شاعر در عريان دوراني آه سروده

   گر چه شعر اسپرانتو به معناي واقعي آالم از دوران بعد آغاز مي.به آن چندان راه نيست 
انجام  و با ، زبان٣٠او با تسلط آامل بر .  پدر شعر اسپرانتو است ،شود ، ولي گرابوفسكي

 غناي ادبي و فرهنگي اسپرانتو افزود و خود  نيز به  ها به اسپرانتو به هايي از آن زبان ترجمه
پ  .  شكل گرفت "ارناس از" سرايش سرودهايي پرداخت و اين گونه دفتر شعر

 ”  
 

در تاريخ اسپرانتو گرابوفسكي دومين نام است اين به آن معنا نيست آه او دومين فردي 
را آموخت اما، دومين فردي است آه به اسپرانتو سخن گفت و به اين زبان است آه اسپرانتو 

  . الم اسپرانتو است کنوشت او به همراه زامنهوف، معمار 

  “پگاه”. هاي اوست  از سروده“ پگاه” و “مّدهنگامةآيد برگردان آنچه در پي مي
اميد”  ی گرابوفسكي  و پاسخي به معروفترين سروده . باشد   زامنهوف ميی  سروده“سروش
حــب الزماني در  ام دآتر ناصرالديـن صـا   را پيش از اين استاد فرزانه“پگاه”گفتني است آه 

 براي آشنايي ،اند ، امـا به دلـيل ناياب بودن آتاب فوق   تـرجمه آـرده“ ادبيات اميد”آتاب  
  . شود  اي ديگر از اين سروده ارائه مي مندان ترجمه عالقه

  

  ی مـَّد هنگامه

  ی شجاعت است  اين ترانه

  از براي دريا نوردان مهاجر 

  آفريند   همواره شجاعت مي،زيرا سرود

  !پس همسرايي آنيد دريانوردان 

  ی مــد است   هنگامهكاين
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  ! آواز سر دهيد  ياران ، آواز در دهيد

  شكوه و افتخار آينده با شماست

  آسمان روشن است 

  و ستاره ها هماره رخشان،

  ی مــد است  نك هنگامهاي

  

  بادهاي روبرو ، موج هاي مخالف 

  تازند  بر جماعت ما مي

  اما اآنون مـد است 

   نماياند  خويش را مي،آه بهنگام

  آرد   هماره خويش را نهان مي، آه پس ابرها،و ستاره

  درخشد  روشني در آسمان ميه آنون ب

  

  شور آوريد  ههاتان را ب پس اينك قلب

  ه است توفان دور گشت

  و خشكي را توان ديد

  

  وزد  نك باد شرطه مي

  آغازد و خورشيد فروزش مي

  

  ها را در مسير نسيم برافرازيد بادبان

   سرود بر انگيزيد ةآواها را در جام
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  ها را با اميد جاودان بزداييد قلب

  داريد شجاعت را بپا

  زيرا در انتهاي سفر 

  پيروزي از آن ماست

  

 پگاه

  :برادران

   سرودي پر خروش براي نوين

  ساز آوازتان را آوك آنيد

  تا پژواك پر توان آن از آوهسار و دريا گذر آند 

  و خفتگان را بيدار باش در دهد 

  پــگاه،

  رويد از هر سو پگاه مي

  هاي شب از جهان فرا مي روند  و سايه

  

  پس از زير پا نهادن يكي خارستان 

  هاي دريا ما را به تهديد نشستند  خيزآب

  ايم  آنان را شكست دادهاما 

  و بسوي ساحل سبز انسانيت 

  شادمانه بادبان برافراشتيم 

  

  پس از پيكاري طوالني ، عذابي تلخ

  رقصد  پرچم ستاره در باد مي
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  اگر هنوز تند بادي سترگ 

  ـ نبردي ـ      

  در رسد      

  ايم  ديگر بخوبي آبديده

  نه آتش، نه پوالد، 

  هاي ناگهان، نه خيانت    

  ا شكست نخواهد داد اميد ر      

  

  در جهان هيچ چيز دورش نخواهد راند 

  اميد در ژرفاي قلبمان ريشه آرده است

  افرازيم  به پيش ـ با ايمان ـ بادبان بر مي

  براي پيروزي 

  راهبر و رهروانش را

  آه تا مرگ او را وفادارند    

  آنيم  دعا مي

  

  جهان ديگر گونه خواهد گشت

  و زمان خواهد گذشت 

  آنان جاودان خواهد مانداما ياد 

  

  بر ما پديدار شد

  زبان خجسته

  ـ شگفت ارمغان آسماني ـ   
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  با عشق به مردمان و زاد بوم 

  در قلب وفادار شعله شوريم

  

  همچنانكه به شكوه تبار خود پايبنديم 

  دانيم  خويش را فرزندان تمام جهانيان مي

  

  در جاي جاي خاك 

  صدها هزار قلب را 

  آورد به شور مي

  ژواك درود ماپ

  .سرائيم   بر زمين مي،پس ما فرزندان

 

 

  پگاه،

  رويد از هر سو پگاه مي

 روند هاي شب از جهان فرا مي و سايه

  

  

_____________  

  ١٤ ص ١٣٥٦امور فرهنگي دانشگاه تهران . “ادبيات اميد”.صاحب الزماني، ناصرالدين، دآتر - ١

 آه در آشنايي با تلفظ درسـت   –ژينسكي   مارك اسمو  –با سپاس از دوست لهستاني خود        - ٢
   .ها و موضوع اين اثر و خالقش ياريم آرد نام
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÷

  

  

  

  

  المللي اسپرانتو ی جنبش زبان بين بيانيه

 "فست اسپرانتويمان" 

 

هاي  ها، سازمان ما اعضاي جنبش جهاني براي پيشبرد اسپرانتو، اين بيانيه را براي همه دولت
واه صادر نموده و عزم راسخ خود را براي آار هر چه بيشتر در هاي خيرخ المللي و انسان بين

ها و افراد را براي پيوستن به اين تالش دعوت  جهت اهداف زير اعالم داشته و همه سازمان
  .آنيم مي

المللي مطرح   ميالدي با عنوان زبان آمكي ارتباطات بين١٨٨٧سپرانتو آه در سالا
 سال است آه براي ١٠٠زنده گسترش يافته، بيش از گرديده و به سرعت به عنوان يك زبان 

ها از فراسوي موانع زباني و فرهنگي فعاليت نموده و در عين حال  مرتبط ساختن انسان
يك از اصول زير آه  رسد هيچ به نظر مي. اهميت و واقعيت خود را همچنان حفظ آرده است
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چند زبان ملي، نه بوسيله اند نه با استفاده فراملي از  براي نظم مؤثر زباني ضروري
  :آموزي به واقعيت نخواهد پيوست هاي نوين زبان هاي فني و نه با آشف روش پيشرفت

 هر سيستم ارتباطي آه گروهي را براي تمام عمر برتري داده و از ديگران :دموآراسي. ١
ي گذار هاي پر رنجي را براي رسيدن به درجه اندآي از توانايي سرمايه خواهد آه سال مي

هر چند اسپرانتو نيز همچون هر زبان ديگري آامل نيست، . آنند، اساسًا غير دموآراتيك است
آنيم آه نابرابري  ما اعالم مي. ولي در زمينه ارتباطات برابر جهاني بر رقيبانش برتري دارد

در همه زمينه طات ب ار نابرابري بين زباني به سطح المللي ها به ويژه در
جن. انجامد مي   .بشي براي ارتباطات دموآراتيك هستيمما

ا  ت      
 

 
 

    

 
تا      

  .

 ا

  

مثًال . خاصي وابسته است)قوميت(هر زبان به فرهنگ و مليت :آموزش فراملي.٢
آموزد فرهنگ، جغرافيا و سياست آشورهاي انگليسي زبان  آموزي آه زبان انگليسي مي دانش

درباره جهاني بدون مرز آه آموز اسپرانتو  اما زبان. بيند به ويژه آمريكا و بريتانيا را نيز آموزش مي
آنيم آه آموزش هر  ما اعالم مي. بيند منزله يك خانه است، آموزش مي در آن هر آشور به

ما جنبشي براي آموزش . باشد زبان قومي به بخش خاصي از جهان محدود مي
  .فراملي هستيم

  

. يابند ارت ميهاي بيگانه در آن مه تنها درصد ناچيزي از آموزندگان زبان :تاثير آموزشي. ٣
هاي  آموزش. پذير است آموزي نيز امكان درحاليكه تبحرآامل در زبان اسپرانتو حتي با خود

اسپرانتو نيز به . هاي ديگر بوده است هاي گوناگون نشانگر اثرات مفيدي بر يادگيري زبان زبان
اعالم ما. هاي گوناگون توصيه شده است آموزان در رشته عنوان بخش آانوني آگاهي دانش

قومي مانعي هميشگي در برابر اآثر دانش آنيم آه دشواري زبان مي آموزان  هاي
دوم سود خواهند برد. بوده است از دانستن زبان براي . بنابراين آنان جنبشي ما

  .آموزش مؤثر زبان هستيم

  

سخنگويان جامعه اسپرانتو آه يكي از چندين جامعه زباني در سطح جهان  :چندزبانگي. ٤
آم يك زبان  هر عضو اين جامعه وظيفه يادگيري دست. اند  بدون استثناء دو يا چند زبانهاست،

مندي و يادگيري چندين  در اغلب موارد اين امر به عالقه. بيگانه تا حد مكالمه را پذيرفته است
اعالم مي. زبان و عمومًا به گسترش افق فكري شخص انجاميده است آنيم آه اعضاي  ما

آو جامعه سطح هر دوم را  تسلط بر زبان و بزرگ زباني بايد امكان واقعي چك
باشد شانس هستيم. باالي ارتباطي داشته   ما جنبشي براي فراهم آوردن اين

  

اي از ساآنان زمين  تقسيم نابرابر  قدرت در ميان زبانها براي بخش عمده :حقوق زباني. ٥
 درجامعه اسپرانتو سخنگويان هر .نسخه عدم امنيت زباني يا سلطه مستقيم زباني است

زبان اعم از آوچك و بزرگ، رسمي يا غير رسمي به دليل تفاهم جويي متقابل در محيطي 
هاي  حل هاي هر زبان، زمينه ارائه راه طرف قرار دارند و اين تعادل ميان حقوق و مسئوليت بي

آه   اعالم ميم. آورد ديگري را نيز براي درمان نابرابري و تضاد زبانها فراهم مي آنيم
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در ميان زبان بين تفاوتهاي گسترده قدرت المللي ها آنچه را آه در بسياري از اسناد
اعتبار مي شده است، بي زباني تضمين . سازد براي برخورد يكسان و بدون تبعيض

زبان حقوق براي هستيم ما جنبشي   ها

   
   

    .

 
      

        
.

  
   

ب 

  

چون سدي در برابر ارتباط و   آه هم-اي هاي عمده هاي ملي اختالف دولت :تنوع زباني. ٦
در حاليكه گوناگوني زباني منبعي از ثروت دائم و . هاي جهان قائلند  فيمابين زبان-توسعه است

اعالم . الزم است، در نتيجه هر زبان ذاتًا ارزشمند بوده و شايسته حفاظت و حمايت است ما
و حما مي توسعه چنانچه بر اساس احترام و ارتباط آه سياست زبانآنيم ها  يت از

مي نابودي به محكوم را زبانهاي بسياري زباني . نمايد نباشد، براي تنوع ما جنبشي
  هستيم

  

 هر زباني با دادن قدرت ارتباط به سخنگويانش و با مانع شدن ارتباط آنان :آزادي انساني. ٧
تو به عنوان يك اسپران. سازد هاي ديگر آنان را آزاد و در عين حال محبوس مي با سخنگويان زبان

اسپرانتو . هاي بزرگ عملي براي آزادي انساني است المللي يكي از طرح وسيله ارتباطي بين
هاي مستحكم  طرحي است براي توانا ساختن هر فرد به همكاري در جامعه جهاني با ريشه

استفاده  ما اعالم مي. فرهنگ و هويت زباني خويش، اما نه محدود به آنها آه آنيم
ارتباط و همبستگي است از زبانانحصاري ما. هاي ملي، ناگزير مانع آزادي بيان،

انساني هستيم راي آزادي   .جنبشي 

  

 آه در -ی جهاني اسپرانتو   در هشتاد و يكمين آنگره١٣٧٥اين بيانيه در تابستان 
  . صادر گرديده است-شهر پراگ پايتخت جمهوري چك برگزار شد 



 

   گرابوفسكي، پدر شعر اسپرانتو: عليرضا دولتشاهي     

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

  

   :ها مراجعه آنيد باره ی زبان اسپرانتو به اين نشانيراي آسب اطالعات بيشتر درب
org.uea.www   و    org.esperanto.www  

******  

 به شماره ٢٨/٥/١٣٧٥باشد آه در تاريخ  اي غير انتفاعي مي  مؤسسهسبزانديشان
-Irana Esperantoسبزانديشان در جهان اسپرانتو تحت نام .  به ثبت رسيده است٩٠٨٥

Centro سيستم مديريت در سبزانديشان چرخشي و بر مبناي قواعد . آند  فعاليت مي
هاي آانون از محل  هزينه.باشد باشد آه بر گرفته از اساسنامه آن مي دموآراتيك استوار مي

  . شود حق عضويت اعضا و آمكهاي مالي آنان تامين مي
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ان ، مبدع زب متن آامل سخنرانِي تاريخِي دآتر زاِمنهوف
 ي جهانِي اسپرانتو اسپرانتو، در اولين آنگره

 

 احمدرضا ممدوحی:  مترجم

  

شهر بوُلْنی  نخستين آنگره در اسپرانتو آه جهانی ازـ  سور ـ  ی فرانسه، ماه ١٣تا ۵ِمِر
سال  اهم١٩٠۵آگوست دارای شد، تاريبرگزار استيتی ا. خی آه  نی ب ن آنگرهيدر المللی

آن از آ۶٨٨در زبان نفر با جهان، بس شورهای گوناگون مادری متفاوت شرآت ي زياهای ادی
ه شرآتداشتند، تمامی وجود نداشت و صحبت  چ مترجمی اسپرانتو به زبان تنها آنندگان

آنگره دآتر زامنهوفدر ا. کردند می از سخنرانیين تار كی اهای خود را استيخی نموده راد
قطه حائ آه از  گوناگونی اهمنظرهای میز با مطالعه. باشد ت مثال، عنوان ا به متن نيی
به می سخنرانی تعدد زبان وضوح به مربوط مشكالت آه کرد مشاهده مسئله توان و زبان  ها ی

برطرف المللی هم بين راه در و پابرجاست آن چنان مقياس وسيع و  سازی در اقدامی هنوز
نشده است انجام به. جهانی زامنهوف نكتهخو همچنين اين بسيار مهم اشاره  بی به ی

می می فرد دو آه هنگامی ـ سياست در دنيای مثٌال يا مادری  نمايد آه ـ زبان ملی بايست به
دو از آن سوم –يكی فردی ملی حتی زبان يا واقع شروع   در زبانی تبعيِض نمايند، صحبت

ديگری  زبان از استفاده به مجبور آه فردی مسلمُا است و نمی شده، به هيچشده تواند با  وجه
خواه و زبانی او روبرو گردد خود با مهارت موضع پايين مخاطب می ناخواه در قرار قادر تری و گيرد

نقطه از و دفاع درخور بيان نمی به خود   .باشد نظرهای

          
 ي        

 ر        
       ي 

     ي    ي
       ي   ن

            
          

       
           

      -و        
           

          
      

ن         
        

           
         

        ،  
          

       
  

می يز شخصيت زامنهوف  از نشانگر ابعادی سخنرانی اين: باشد اين آشکارا  در جا
ايده و زبان توان نحوه می حاميان و وی را با دوستداران رقيب ی برخورد با حتی و اش،  اش
به  شله نسبت و عدالت را تشكر قدردانی و هر مورد آمال در آه ديد نمود و مشاهده ِير،

است نموده مطالب . ايشان ادا است ولی شده ايراد پيش سخنرانی حدود يك قرن اين هرچند
به همچنان ب آن و است بههنگام آه تمامِي آسانی زبان روبرو هستند  نحوی با مسئله رای ی

تنها از  آه عادی مردم تا نويسندگان و جهانگردها ادبا، شعرا، تا بلندپايه گرفته سياستمداران از
مسئله ارتباط جمعی با وسايل از استفاده روبرو هستند، حاوی نكات بسيار مهم  طريق زبان ی

تكان می دهنده و   . باشد اى

  

  

انديشانِ  گرامی، برادران و خواهران  سالم من بر شما، هم! ها و آقايان محترم خانم" 
ترين مناطق جهان  ی بزرگ جهانی انسان آه از آشورهای دور و نزديك، از گوناگون خانواده
ديگر را برادرانه  سازد، دست يك ای سترگ آه تمامی ما را متحد می خاطر نام ايده ايد تا به آمده

ـ ِمر آه خود  سور  ـ  و سالم من بر تو، ای آشور فرانسه و تو ای شهر بوُلْنی. متقابًال بفشاريمو 
ام را  من همچنين تشكر قلبی. اى ی ما ارزانی داشته دوستی به آنگره را با مهربانی و مهمان

نمايم آه در هنگام گذار من از ميان اين شهر  نثار اشخاص و مؤسساتی در پاريس می
ه، به نام و نشان من، اشتياق خود را نسبت به اسپرانتو بيان نمودند؛ يعنی آقای وزير باشكو
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ی آموزش فرانسه و بسياری از اشخاص  ی شهر پاريس، اتحاديه آموزش عمومی، هيئت رئيسه
  ... ی ديگر  برجسته

گردهمائی ما متواضعانه است؛ دنيای خارج . اين روز، برای ما روز مقدسی است
ی تلگراف به  وسيله داند، و سخنان بيان شده در نشست ما، به آن چيز زيادی نمیی  درباره

داران و وزرا برای تغيير  آيد؛ در اينجا فرمان های جهان، به پرواز درنمی سوی شهرها و شهرك
های  های مجلل، مدال اند؛ خبری از درخشش لباس دادن برگ سياسی جهان گردهم نيامده

آيد؛  ی محقری آه ما در آنيم، به غرش درنمی ها در اطراف بنا ؛ توپشمار و پرشكوه نيست بی
اما در ميان اين سالن، اصواتی مرموز، صداهايی بسيار آوتاه در پرواز است آه به گوش شنيده 

ای جديد و  اين اصوات، نداهای پديده: شود ولی برای هر جاِن حساسی، قابل درك است نمی
در ميان فضا، اشباحی مرموز در پرواز . باشد شدن می  زادهاآنون در حال بزرگ است، آه هم

ها، تصوراتی  نمايد؛ اين را احساس می ها آن ها قادر به ديدن آن نيست، ولی جان است؛ چشم
اين اشباح، به درون جهان به پرواز درخواهد آمد، آالبد . است از زمان آينده، زمانی آامًال نو
را احساس   را خواهند ديد، آن  و فرزندان و نوادگان ما، آنخواهد يافت و قدرتمند خواهد گشت،

در دورترين اعصاِر باستان آه ديگر مدتهاست از . مند خواهند گشت  بهره خواهند آرد و از آن
ی آن هيچ تاريخی، حتی آوچكترين سندی را برای ما  خاطر بشريت زدوده شده است و درباره

. وپاشيد و اعضای آن، از درك يكديگر باز ايستادند فری بشری از هم حفظ نكرده است، خانواده
برادرانی آه همگی طبق يك نمونه خلق شده بودند، برادرانی آه دارای آالبدی يكسان بودند، 

هايی همگون، و خدايی برابر در قلوبشان  آل هايی همسان، ايده و از روحی برابر، توانايی
نمودند، و با هم برای  گر همياری میبايست با همدي مند بودند، برادرانی آه می بهره

ديگر بيگانه  آلی برای يك آشيدند ـ به ی بشری خود زحمت می خوشبختی و عظمت خانواده
های آوچك دشمن تقسيم گشتند، و در بين آنها جنگی  شدند و ظاهرًا برای ابد به گروه

  . جاودانه آغاز گشت

خاطر دارد، اين برادران برای  هدر طول هزاران سال، در تمامی طول زمانی آه بشريت ب
اند و هرگونه تفاهم متقابلی بين آنان، مطلقًا  هميشه در بين خود، فقط در حال درگيری بوده

آلود بودند آه در آن  پيامبران و شعرا، در رؤيای زمانی بسيار دور و مه. ناممكن بوده است
اما، . ديگر بپيوندند ك خانواده به همديگر نمايند، و مجددًا در ي ها دوباره شروع به درک يک انسان

ی اين اتحاد مجدد، همانند تخيلي شيرين صحبت  درباره. اين تنها يك رؤيا باقی مانده است
و اآنون برای . را باور نكرده است تن آن چيشده است ولي هيچكس آنرا جدی تلقی نكرده و ه

درشهری آوچك در ساحل . آند افتن میيای هزاران ساله، شروع به تحقق ين رؤين بار، اياول
ها  دار آنياند؛ د ها گردهم آمده ن آشورها و ملتيتر ی از متفاوتيها ای فرانسه، انسانيدر

ها همانند برادران با  ند، آنينما گر را درك میيد کيها  ست، بلكه آنيمالقاتی آروالل گونه ن
  . ك ملتيپردازند، بسان اعضای  گر به صحبت میيكدي

ند ولی چه يآ گر نائل میيكدي از ملل گوناگون گردهم آمده و به درک غالبًا اشخاصی
ار آوچكی از يجا، تنها بخش بس در آن. شان و ماين تفاهم متقابل ايتفاوت آشکاری است ب

ار زيادی وقت و مقدار بسيار زيادی پول برای يص مقدار بسيآمدگان آه امكان تخص گردهم
يابند، و ديگران همگی تنها با  به تفاهم متقابل دست میاند  های بيگانه داشته فراگيری زبان

جويند، نه با سر خويش و روحًا؛ ولی در  ها شرآت می تن خود و جسمًا در اين گردهمايی
باشند، هر آسی آه  آنندگان قادر به برقراری تفاهم متقابل می همايش ما، تمامی شرآت
های  ك نمايد و نه فقر و نه کمبود وقت، گوشتواند ما را در سادگی می مايل به درك ما باشد، به

زا  جا، تفاهم متقابل با راهی غيرطبيعی، مزاحمت در آن. بندد آسی را به روی سخنان ما نمی
جا عضو يك ملت، در برابر عضوی از ملتی ديگر آه  حصول است، چراآه در آن و غيرعادالنه قابل

افتد و سرخ  ان خود شرم دارد، به لكنت میشود و از زب زبان او را بايد صحبت آند، تحقير می
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نمايد، در حالی آه مخاطب او،  گردد، و خود را در مقابل مخاطبش ناراحت احساس می می
آند؛ در همايش ما، ملل قوی و ضعيف، ممتاز و  خويشتن را قوی و مغرور احساس می
يابد، ما همگي  یشود، هيچ آس خود را ناراحت نم غيرممتاز وجود ندارد، هيچ آس تحقير نمی

ايم، ما همگی دارای حقوقی آامًال برابر هستيم؛ ما همگی خود  طرف برايستاده بر بنيادی بی
آنيم و برای اولين بار در  را بسان اعضای يك ملت، همانند اعضای يك خانواده احساس می

 مانند ايم، نه ديگر ايستاده ترين مردم جهان، در آنار يک تاريخ بشريت، ما اعضای متفاوت
ديگر، به درک متقابل  بيگانگان، نه مثل رقبا، بل بسان برادرانی آه بدون تحميل زبان خود بر يک

ديگر ندارند،  ظنی به هم خاطر ظلمتي آه آنان را تقسيم آرده است، سوء ديگر نائل آمده، به هم
عضوی از فشارند، نه منافقانه، مثل  ديگر را می های هم ورزند، و دست به يكديگر عشق می

ملتی ديگر، دست عضوی از ملت ديگر را، آه صميمانه همانند انسانی، دست انسانی ديگر 
نواز شهر  خوبی از اهميت اين روز آگاه باشيم، زيرا امروز در ميان ديوارهای مهمان ما بايد به. را

لكه اين اند، ب ها گردهم نيامده ها با لهستانی ها، يا روس ها با انگليسی بوُلْنی، فرانسوی
مبارك باد اين روز، و معظم و باشكوه باد . اند ها جمع گشته ها هستند آه گرد انسان ن انسا

  .پيامدهای آن

انكار، به جهان چيزی را نشان  هايی غيرقابل ايم تا به يارِی واقعيت  ما امروز گردهم آمده
هيم داد آه تفاهم متقابل ما به دنيا نشان خوا. را باور نمايد بدهيم آه تاآنون نخواسته است آن
آه برای اين منظور اصًال  دستيابي است، و اين خوبی تمام قابل مابين افرادی از ملل گوناگون، به

آه ديوارهای موجود بين  ضرورتی ندارد آه يك ملت تحقير گردد، يا ملتی ديگر را ببلعد، اين
م متقابل بين خاليقی آه تفاه مردمان، به هيچ وجه چيزی الزامی و جاودانه نيست، اين

خاطر اوضاع  نوع، رؤيايی تخيلی نيست، بلكه پديدارگشتنی است آامًال طبيعی آه به هم
آور، تنها به مدت بسيار طويلی به تأخير افتاده است، ولی زود يا دير حتمًا  بار و شرم تأسف
با ترس گام در حاِل حاضر، هنوز . آمده است دست رسيد و اآنون باالخره به می بايست در می
زودی، چنان با قدرت  به. آه به راه افتاد، ديگر متوقف نخواهد شد دارد ولی هنگامی برمی

حكومت خود را آغاز خواهد نمود آه نوادگان ما حتي قادر نخواهند بود آه باور آنند قبًال طور 
. اند  بودهناتوان ديگر ها، سالطين جهان، مدتی مديد از درک يک ديگری بوده است، اينكه انسان

سوی ما بيايد و او ايمان  طرف غيرممكن است، به گويد زبان ابداعی و بی هر آسي آه می
های صوتیِ  مردم جهان متفاوت است و هر آسی  گويد ارگان هر فردی آه می. خواهد آورد

توانند  آنندگان از چنين زبانی نمی آند و استفاده ای ديگر تلفظ می زبان ابداعی را به گونه
سوی ما بيايد و اگر انسانی امين است، و قصد آن ندارد آه آگاهانه  ديگر را درك نمايند، به هم

او بايد در روزهای آينده، در خيابانهای . دروغ بگويد، اقرار خواهد نمود آه در اشتباه بوده است
گر را درک دي  سورِمر قدم بزند، او بايد ببيند آه نمايندگان ملل گوناگون چقدر خوب يکـ  بولنی 
ها چقدر وقت و يا هزينه  شود بپرسد آه آن ها روبرو می نمايند، او از اسپرانتودانانی آه با آن می

را با مخارج هنگفتی آه آموزش هر زبان طبيعی  اند و آن برای فراگيری اين زبان اختصاص داده
 اين را با احتياج دارد مقايسه آند و اگر او انسانی صادق است، برود و در سراسر جهان

بله، زبان ابداعی آامًال ممكن است و تفاهم متقابل ”: صدايی بلند همواره تكرار نمايد آه
طرف، نه تنها آامًال ميسر است بلكه حتی بسيار  ی زبانی ابداعی و بی وسيله ها، به انسان

ايم،  رفتهمان را خوب فرانگ اين حقيقت دارد آه بسياری از ما، هنوز زبان“ .باشد بسيار آسان می
آنيم، ولی با مقايسه آردِن  را روان صحبت کنيم، با لكنت بدان تكلم می آه آن جای اين و به

راحتی مالحظه خواهد آرد آه  لكنت اين عده با صحبت روان افرادی ديگر، هر ناظر باشعوری، به
ذآور علت اين لكنت زبان، در خود زبان نهفته نيست بلكه تنها در تمرين ناآافِي اشخاص م

 مر، ـ   سورـ  های بسيار زياد آرواللی متقابل و درگيری، اآنون در بولنی  پس از هزاره. باشد مي
شود؛ و  در حقيقت تفاهم و برادرِی متقابل ملل گوناگون بشريت، در مقياس بزرگ، شروع می

تر به پيش خواهد  آه شروع شد ديگر متوقف نخواهد گشت، بلكه هميشه قوی و قوی هنگامی
  . های اين ظلمت جاودانه، براي هميشه محو گردد فت تا آخرين سايهر
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مر، از اهميت بسزايی برخوردار است و مبارك باد اين ـ  سورـ  روزهای آنوني در بولنی
به مبارزيني آه  اى راجع ها، الزم است چند آلمه ی اسپرانتودان در اين نخستين آنگره! ايام

خصوص  به مبارزينی آه به آه راجع اما پيش از اين. شودنهضت ما تاآنون داشته است، صحبت 
ي  اى درباره  چند آلمه دانم آه در ابتدا ی خود می اسپرانتودان هستند صحبت آنم، وظيفه

انسانی آه . ميهاي بزرگی در نهضت ما است، صحبت نما انساني آه داراي شايستگي
ن خاطر آه او هر چند يآنند، تنها به ا  میمتأسفانه، اسپرانتودانان اغلب با او ناعادالنه برخورد

ن، به يالمللی در آل انجام داده است، ولی با وجود ا نيی زبان ب دهيادی برای ايار زيآارهای بس
من راجع . م، تعلق ندارديا خصوِص زبانی، آه ما برای آن در حال مبارزه داران آن شكِل به دوست

ن مرد يشكل زبانی آه ا. آنم  والپوک صحبت میر، مؤلف زباني ن شلهيبه آقای محترم، مارت
رعملی از آب درآمد؛ راهی آه او انتخاب يوجود آوردن آن آار آرد، غ سال محترم برای به آهن

اى آه او برای آن دست به مبارزه زد، به زودی سقوط آرد و  دهيست؛ ايآرد، معلوم شد خوب ن
ده ين ايخصوِص ا ژه برای آن شكِل بهيو و بهی ما در آل  دهيبا سقوط خود، ضرر بزرگی را برای ا

م، هر يست از عدالت عدول آنيباياما ما نم. همراه آورد م، با خود بهيا خاطر آن در مبارزه آه ما به
ا يروزی يم، نه براساس پيابی آنيی آه انجام داده است ارزشيد طبق آارهايانسانی را با
او در طول . م بوده استيار عظي، بسري های آقای شله ستگیيو آارها و شا. شكست او

اری يآه بس المللی آار آرد؛ در حالی نيی زبان ب دهياقی فراوان برای ايان متمادی، با اشتيسال
ن يی ايباين شخصی بود آه شكينمودند، وی اول ی نظری را ارائه میيها از اشخاص، تنها طرح

هرچند در آن زمان اسپرانتو آماده گشته (رد وجود آو را داشت تا زبانی آامل را از ابتدا تا انتها به
ر او يگر تقصين ديامد، اين زبان عملی از آب درني، و اگر ا)بود، ولی هنوز منتشر نشده بود

ر، برای يناپذ ن آسی است آه با آوششی خستگیيدر تمامی جهان، وی نخست. ستين
د جهان را يده و برای مدتی مدن آار او سقوط آريجاد عالقه نمود و اگر ايطرف، ا ی زبان بی دهيا

ت او انجام آار خوب ين. ستير وی نين هم تقصيبرای هرگونه زبان ابداعی سرد نموده است، ا
ست او را يبا یاد و مشتاقانه آار آرد و ما ميار زيمی بود، و در راه عملی ساختن آن بسيو عظ

ی زبان  چه زماني ايدهچنان. اش يابی نمائيم نه برطبق موفقيت برطبق اراده و آارش ارزش
آند، چه تحت شكل اسپرانتو، چه زبانی ديگر ـ نام  جهانی، در دنيا پيروز گردد ـ هيچ فرق نمی

ی ما اشغال خواهد نمود، و اين نام را دنيا  ير برای هميشه پرافتخارترين جا را در تاريخ ايده شله
  . هرگز فراموش نخواهد آرد

مان باشم، در اين  ی اسپرانتودانان در اين آنگرهی تمام گر عقيده من اميدوارم بيان
ی  ترين پيشتاز ايده ير، اولين و باانرژی ما تشكر قلبی خود را به آقای شله”: گويم هنگام آه می

خصوص  پردازم آه به حال، به آوششَگرانی می“ .نمائيم المللی، ابراز می طرف و بين زبان بی
نرسيده است آه تاريِخ رسمی نهضت ما نگاشته شود و  هنوز زمان آن فرا. اسپرانتودان هستند

های مبارزين مختلف،  ای شايستگی من از آن هراس دارم آه در موقع ارزيابی مقايسه
برم بلكه  طور جداگانه نام نمی اين دليل، از ايشان به به. ای در حق آسي، روا دارم عدالتی بی

ها با هم، به نام تمامی دوستداران  آنشان، به همگی  تشكر قلبی خود را برای آار متمادی
هجده سال از زمانی آه اسپرانتو در جهان پديدار گشته است، . نمايم اسپرانتو، ابراز می

اآنون، در مقابل خويش تعداد  هم. های آسانی نبوده است اين هجده سال، سال. گذرد می
ی تمامی آشورهای  ايندهبينم آه تقريبًا نم داران صميمی اسپرانتو را می بيشماری از دوست

  .ی تمامی ملل جهان از هر شأن و مرتبه و طبقه ی خاآی هستند، نماينده اين آره

 اآنون ادبيات ما، ادبياتی بسيار بزرگ است، مجالت ما بسيار ُپرشماراست، و در 
های اسپرانتو هستيم و برای هيچ انسان با فرهنگی در  ها و باشگاه تمامی دنيا ما دارای گروه

آه با قلبی به هيجان آمده، به  حال، زمانی. ستيهان، نام نهضت ما، اآنون ديگر ناشناخته نج
آورم آه برای هدف ما،  ياد می نگرم، نخستين پيشتازانی را به مان می وضعيت درخشان نهضت

جا، تنها با تمسخر و تعقيب روبرو  آه هنوز در همه در دورانی حزين، زحمت آشيدند، هنگامی
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های خود را  اند و با شادی تمام، ثمرات آوشش ها هم اآنون در قيد حيات بسياری از آن. بوديم
هجده . هنگام زنده نيستند اما، آه و افسوس آه بسياری ديگر از پيشروان ما، در اين. گرند نظاره

مان را ربوده  رزمان مشتاق در طول اين دوره، مرگ، بسياری از هم. سال مدت زيادی است
جا آاری است ناممكن؛ بنابراين تنها از چندتِن ايشان  ها در اين اسامی تمامی آننقل . است

لئوپولدو اينشتين، اولين مبلغ باانرژی نهضت ما، نخستين آسی بود آه ما را ترك : برم نام می
ی آن در آلمان  خصوص به توسعه ی بزرگی به نهضت ما در آل و به گفت؛ درگذشت او، ضربه

ی نهضت ما را،  ِاوسكي حواری مهربان و محبوب همه رگ، يوزفو واْسنيسپس، دسِت م. بود
و چند سال پيش شخصی فوت نمود آه اسپرانتو، به او بسيار مديون . در لهستان، از بر ما ربود

من راجع به فردی : داشت است، بسيار زياد و بدون او، احتماًال نهضت ما اآنون اصًال وجود نمی
او هرگز راجع به خودش صحبت . آنم ترومپيتر صحبت می. هـ. نشدنی يعنی و فراموش
ترين شرايط  آه در سخت نمود و زمانی گونه حقی را برای خود طلب نمی آرد، هيچ نمی

تنهايی و برای مدتی مديد، از نهضت  قرارداشت، تمامِی بار نهضت ما را بر دوش آشيد، او به
ی آافي برسد و قادر گردند تا با قوای  ه اندازهآه تعداد اسپرانتودانان ب ما حمايت آرد تا اين

يد، چقدر خوشحال  د اگر او وضع آنونی نهضت ما را می. مشترآشان از نهضت حمايت نمايند
جدا از سه شخصيت نامبرده، هنوز تعداد زيادی، افسوس، تعداد بسيار زيادی، از ! گشت می

دنيای ما مأوی ندارند، و قادر نيستند اند، اآنون ديگر در  اشخاصی آه برای نهضت ما آار آرده
اند، اما در خاطر ما  ايشان هرچند از نظر جسمانی مرده. تا ثمرات زحمات خويش را بنگرند

ها، از  آنم آه به افتخار ياد آن های محترم، پيشنهاد می آقايان و خانم. هميشه زنده خواهند بود
ها، احترام و سالم مجدد خود  سپرانتودانی ا اين اولين آنگره. جای برخاسته و برپای بايستيم

زودی  به !. دارد اند، ابراز می را، به روان پاِك تمامی مبارزان اسپرانتودان آه درگذشته
شان ايجاِد برادری حقيقی، بين تمامی آحاد بشريت است،  ی ما آه هدف های آنگره نشست

ی مرموز و غيرقابل توصيف ی باشكوه، قلب من سرشار از چيز در اين لحظه. شروع خواهد شد
نمايم آه با نيايشی، قلبم را تسكين بخشم،  است و اين تمايل را در خود احساس می

ولی همانطور آه . نمايم نيايشی بر قدرتی آه واالترين است و ياری و برآت او را مسئلت می
نم، بي ، بلكه خويشتن را انسانی ساده می دانم در اين لحظه، خود را عضو يك ملت نمی

. ای ندارم، بلكه تنها يك انسانم نمايم آه تعلق به مذهبي ملي يا فرقه همچنين احساس می
را در قلب  در اين لحظه در برابر ديدگانم، تنها قدرت اخالقی ايستاده است، آه هر انسانی آن

  :نمايم نمايد، و من به اين قدرت ناشناخته، همراه با اين نيايش، رجوع می خويش احساس می

  به تو اى رمز و راِز روحانی رفيع، 

  قدرتی آه جهان در حكومت توست،  بزرگ

  ی عظيم عشق و حقيقت و منشأ حيات جاودانه،  به تو، سرچشمه

  آند، اى تصويرت می گونه  به تویی آه هر آسی به

  گردی، نحو احساس می  ولی، در دل همگان به يك

  .بريم نماز  ما میآنی، امروز آفرينی و پادشاهی می آه می یي به تو

  آييم با ايمانی ملی،  به سوی تو نمی

  در اين َدم،: های اشتياقی آور باوری  همراه با سخت
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  يده و تنها،يهای مذهبي به خاموشی گرا  تمامی َجَدل

  .فرماست  ايماِن قلبی است آه حكم

  است، سان   با اين ايمان آه نزد همگی يك

  ترين ايمان،  با اين حقيقی

  جويانه، ميلی جنگ بدون تح

   آنون ما،

   فرزندان آل بشريت،

  .ايم در بارگاه تو ايستاده  اندر

   تو به زيبايی و آمال،

   درآفريدی بشريت را،

   اما،

  ی،يجو  پاره پاره ساخت با جنگ

   بشريت، خود را؛

  برند، مردمان، مردم را، رحمانه هجوم می  بی

  ،گردد، برادر، برادر را ور می گونه حمله  شغال

   آه، هر آه هستی، اى قدرت سحرآميز،

  دار اين ندای نيايش صميمانه را،  گوش

  !شمار  باز ِده صلح را به فرزنداِن بشريت بی

  ايم آوشش آنيم،  ما سوگند خورده

  ايم مبارزه نماييم، ياد آرده  قسم

  .  تا اتحاد را به بشريت باز آوريم

  مان آن، اى قادر، حمايت

   تا از پای نيافتيم،
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  مان،  بل بگذار تا بر اين مانع فائق آييم؛ عطا آن برآت بر آوشش

  مان،  قدرت بخش بر اشتياق

  های وحشيانه،  تا عليه هجوم

  . هماره شجاع داريم خود را

  ؛* به باالئي برافشانيم بيرق سبز را

   تا نمادی گردد،

  . نيكی و زيبايی را

   قدرت رازآميز گيتی،

  .مان را دست خواهيم آورد، هدف  برآت خواهد داد ما را، و به

   از بين خواهيم برد بين مردمان ديواران را،

  ها ترآيده، صدا خواهد آرد، و برای ابد فرو خواهد ريخت،  و ديوار

  ." و عشق و حقيقت بر زمين حكمفرما خواهد گشت

َپر، به  اى پنج بيرق سبز اشاره به پرچم اسپرانتو دارد آه سبزرنگ بوده و ستاره*
  .ي جهان بر آن نقش دارد ي پنج قاره نهنشا

 

  


