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ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ،ﺷﻬﺮ ﻣﺎ

ﻧﺎدﯾﻦ ﮔﻮردﯾﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺮدان :رﺿﺎ اﺳﭙﯿﻠﯽ

دو نویسنده و دو دوست موراکابی رکس سیکهوآ ١و نــادیﻦ ﮔــوردیﻤﺮ ٢در ژوهانســبورگ شــهﺮی
کﻪ اکنون در آن زندﮔی میکنند در خانﻪی ﮔوردیﻤﺮ هﻤدیﮕﺮ را مﻼﻗات میکنند ﮔوردیﻤﺮ اســت
کــﻪ مﻄﻠــﺐ را ﭘــیﺶ میکشــد نﻈــﺮت دربــارهی ژوهانســبورگ چیســت موراکــابی زادهی
روسﺘا ست و در سال  ١٩٧٥بﻪ ایﻦ شهﺮ آمده است

ــ تﻮ از ه ن اول حس کﺮدی که خﺎﻧهی تﻮ اینﺠا ست .حﺘﺎ ﺑﯿﺮون ،ﭘﺸﺖ ﻣﯿﻠههﺎ ،ﺑهخﺎﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮن احﻤﻘﺎﻧه.
ــ درﺳﺘه!
ــ تﺠﺮﺑه هﺎی ﻣﺎ خﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .ﻣﻦ ﺟﺰو ﴎکﻮﺑﮕﺮهﺎ ﺑه حﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪم ،هﻮﯾﺖ آن ﺷﻬﺮ کﻮﭼــﮏ ﻣﻌــﺪﻧﭽﯿﺎن
که درش ﺑﺰرگ ﺷﺪم و ﺳﯿﺎههﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻃﻼ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽکﺮدﻧﺪ اﯾﻨﻄــﻮر اﻗﺘﻀــﺎ ﻣــﯽکــﺮد .ﺑﯿﺴــﺖ ــــ ﺳــﯽ کﯿﻠــﻮﻣﱰیِ
ِ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک تﺼﻮراتﻢ .آﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ هﺴﺘﯽ که ادﺑﯿﺎتﯽ کــه
ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ هﻢ ﻣﺪﯾﻨهی ﻓﺎﺿﻠهام ﺑﻮد ،ﻟﻨﺪن و
در اﯾﻨﺠﺎ زاده ﺷﺪ ،ادﺑﯿﺎت ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻌﺮ ،داﺳﺘﺎن کﻮتﺎه ،رﻣــﺎن ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣهﻧﻮﯾﺴــﯽ ،تــﺎرﯾﺦ زﻧــﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم ،ﺑهخﺎﻃﺮ ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ که اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻧﺪ و هﻤﺰﻣﺎن ﺑه رﻏﻢ آن رﺷﺪ کﺮده؟
ــ هﻤﯿﻨﻄﻮره ،از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد که ُدن ﻣﱰا ،٣آرتﻮر ﻣﺎﯾ ﻧه ،٤تﺎد ﻣﺎتﺸــﯿﮑﯿﺰا ،٥دراﻣــﺎتﻮرژ ،آهﻨﮕﺴــﺎز ،خــﺎﻟﻖ کینﮓکنــﮓ،
Morakabe Raks Seakhoa .١؛ ﻣﻮراکﺎﺑه رکس ﺳﯿﮑﻬﻮا ،ﻣﺒﺎرز ﺿﺪ آﭘﺎرتﺎﯾﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اهﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی کﺘﺎب
 Halala Madiba: Nelson Mandela in Poetryﺑه هﻤﺮاه رﯾﭽﺎرد ﺑﺎرتﻠﺖ اﺳﺖ .او از ﺳﺎل  ۱۹۷۹تﺎ  ۱۹۸۴ﺑــه ﻣــﺪت ﭘــﻨﺞ ﺳــﺎل
در زﻧﺪان رژﯾﻢ آﭘﺎرتﺎﯾﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد؛ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑه ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ) (۱۹۸۷-۱۹۸۶تﺤﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ در ﴍاﯾــﻂ اﺿــﻄﺮاری ﻗـﺮار داﺷــﺖ.
در ﻣــﺎه ﻣــﯽ ﺳــﺎل  ۲۰۱۴وﻗﺘــﯽ ﻗـﺮار ﺑــﻮد ﺑــه ﻋﻨــﻮان ﺳــﺨ ان و ﻣــﺪﯾﺮ  wRite associatesو ﻣــﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾــﯽ کﻨﻔـﺮاﻧس ﺑــﯿﻦاﳌﻠﻠــﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در ﭘــﺮوژﮦی ﺳــﺪهی آﻓﺮﯾﻘــﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣــهی ﺑﺰرﮔﺪاﺷــﺖ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪهی ﴎﺷــﻨﺎس آﻓﺮﯾﻘــﺎﯾﯽ ﭼﯿﻨــﻮا آﭼـهﺑــه کــه در
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون رود آﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ حﻀﻮر ﭘﯿﺪا کﻨﺪ ،ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ از دادن وﯾﺰا ﺑه او ﺑــه ﻋﻠــﺖ ﻗـﺮار داﺷـ
اﺳﻤﺶ در ﻟﯿﺴﺖ تﺮورﯾﺴﺘﯽ خﻮدداری کﺮد .آﻧﻬﺎ اﻋﻼم کﺮدﻧﺪ که ﻧﺎم ﻣﻮراکﺎﺑه ﺑه ﻋﻠﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑــﻮدﻧﺶ در دوران آﭘﺎرتﺎﯾــﺪ هﻤﭽﻨــﺎن
در ﻓﻬﺮﺳﺖ تﺮورﯾﺴﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ!
Nadine Gordimer .٢؛ ﻧﺎدﯾﻦ ﮔﻮردﯾﻤﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﯿﺰ از ﻣﺒﺎرزان ﴎﺷﻨﺎس ﺿﺪ آﭘﺎرتﺎﯾﺪ
اﺳﺖ .او هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻀﻮ کﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و از اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل کﻤﯿﺘهی »زﻧﺪاﻧﯽ وﺟﺪان« اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ که ﺑﺎ هﺪف ح ﯾﺖ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روزﻧﺎﻣهﻧﮕﺎران زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻮردﯾﻤﺮ ) (۲۰۱۴-۱۹۲۳ﺑه هﻤﺮاه هﻤﴪش
راﯾﻨﻬﻮﻟﺪ کﺴﯿﺮر ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ کﺮدن از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن تﺤﺖ تﻌﻘﯿﺐ در خﺎﻧهﺷﺎن ﯾﺎ رد کﺮدﻧﺸﺎن از ﻣﺮز ﺑﻮتﺴﻮاﻧﺎ کﻤﮏهﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑه
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﭘﺎرتﺎﯾﺪ کﺮدهاﻧﺪ.
3. Don Mattera
4. Arthur Maimane
ژوهانسبورگ ،شهر ما ١ /

اوﻟــﯿﻦ کﻤــﺪیﻣﻮزﯾﮑﺎل آﻓﺮﯾﻘــﺎی ﺟﻨــﻮﺑﯽ ،ﺷــﻨﺎخﺘه ﺷــﺪﻧﺪ ،و آﻧﭽــه اﯾــﻦ ه ﻣﻨــﺪهﺎ ﻣــﯽتﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾــﺪ تﺤﻘــﻖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑه رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎخﺘه ﺷﺪ .ﮔﺮﭼه ﯾﺎ ﺑهواﻗﻊ ﭼﻮنکه ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ در ﺟﻨﺒههــﺎی ﻣﺘﻌــﺪدی ﺳــﺨﺖتــﺮﯾﻦ
ﺷﻬﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ــ تﻮ آن ﻣﻮﻗﻊ کﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽکﺮدی ،تﻮ ﯾﮏ زاﻏه؟
ــ ﮔﺎهﮔﺪاری تﻮ ﺳﻮوتﻮ که ﮔﺘﻮی اﺻﻠﯽ ژوﺑﻮرگ ٦اﺳﺖ ﭘﯿﺶ خﺎﻟهام ﯾــﮏ ﴎﭘﻨــﺎهﯽ ﮔﯿــﺮ ﻣــﯽآوردم .دﻗﯿﻘــﺎ ﺑﻌــﺪ از
آزادﯾﻢ از روﺑﻦ آﯾﻠﻨﺪ ﺑﻮد.
ــ تﻮ ﺑﺎ ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ هﻢﺑﻨﺪ ﺑﻮدی! اﻣﺎ ﻗﺒﻠﺶ تﻮ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽکﺮدی؟
ــ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧه ﺑﺎ ﺑﭽههﺎی کﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ.
ــ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ تﻮ روﺑﻦ آﯾﻠﻨﺪ ٧ﺑﻮدی؟
ــ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل.
ــ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از...
ــ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﮕﯽ.
ــ ﺳﺎلهﺎی ﺟﻮاﻧﯿﺖ ﺑﺮای هﻤﯿﺸه از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﺪ .از زﻧﺪان که آزاد ﺷﺪی ﺑه ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟
٩
ــ ﺑه ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .حﺘﺎ تﻮ ﻣﯽﻓﺮ ٨هﻢ زﻧﺪﮔﯽ کﺮدم ،کــه ﯾــه حﻮﻣــهی ﺳﻔﯿﺪﻧﺸــﯿﻨه ،ﺑﻌــﺪ تــﻮ ﭘﺎرکتــﺎون ،
دوﻗﺪﻣﯽ هﻤﯿﻦ خﻮﻧهات که حﺎﻻ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ دارﯾﻢ ﺑﺎ هﻢ ﮔﭗ ﻣﯽزﻧﯿﻢ؛ ﺑﺎز هﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﻔﯿﺪا.
ــ آره اﻣﺮوز رکس ...اﻣﺎ اون ﻣﻮﻗﻊ تﻮ حﻖ ﻧﺪاﺷﺘﯽ که کﻨﺎر کﺎرﮔﺮای ِ
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ دﯾﮕه ﺑﺪتﺮ تﻮ ﯾه حﻮﻣهی
ﭘﻮﻟﺪارا ﻣﺜﻞ ﭘﺎرکتﺎون.
ــ ﺑﻬﱰ ﺷﺪه ،ﮔﺮﭼه که ﻗﺎﻧﻮن تﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده .اونﻣﻮﻗﻊ اﮔﺮ ﻣﯽخﻮاﺳﺘﯽ آﭘﺎر ﺎﻧﯽ اﺟﺎره کﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮑﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ
رﻓﯿﻖ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽکﺮدی که ﻗﺒﻮل کﺮده ﺑﺮﮔههﺎ رو ﺑه اﺳﻢ خﻮدش ﭘُﺮ کﻨه.
)ﻣﻦ هﻢ در اﯾﻦ ﺷﺎدی ﺳﻬﯿﻢ هﺴﺘﻢ(.
ــ ﺟﺎن اﺳﻤﯿﺖ رکس ﺳﯿﮑﻬﻮآ ﺑﻮد .در ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﺷ ﺑﺨﺸــﯽ از حﻘﻮﻗﺘــﺎن را در هﻤــﯿﻦ واﻗﻌﯿــﺖهــﺎی زﻧــﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه اﻋ ل ﻣﯽکﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ﴐوریتﺮﯾﻦ آﻧﻬــﺎ را ﺑــه دﺳــﺖ ﺑﯿﺎورﯾــﺪ ،تــﻮ اﯾــﻦ ﺟﺴــﺎرت را
داﺷﺘﯽ که اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را تﺒﺪﯾﻞ ﺑﮑﻨﯽ ﺑه ﺑﺨﺸﯽ از آزادی ﺷﺨﺼﯿﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽکﻨﯽ که ﻣﯽتﻮﻧﺴﺘﯽ هﻤﯿﻦ کﺎر را تــﻮ ﯾــه
ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ هﻢ ﺑﮑﻨﯽ؟
ــ ﻧه ﺑه ﻧﻈﺮم ژوﺑﻮرگ ﯾﮏ کﻢ از ﺑﻘﯿهی ﺷﻬﺮهﺎ ﺟﻠﻮتﺮ ﺑﻮد.
)(...
ــ کﻤﯽ دورتﺮ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻓﺴﺎد در ﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ،هﻤه را آﻟﻮده کﺮد .از دوﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮ تﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦتﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﺴــﻠهﻣﺮاتــﺐ
حﺘﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻧﱪد ﻣﺎ رو هﻢ آﻟﻮده کﺮد ،آﻧﻬﺎﯾﯽ که ﺑﺎ تﻮ در روﺑﻦآﯾﻠﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ــ ﺳﺨﺘه که ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ آﻧﻬــﺎ هــﻢ ﻓﺎﺳــﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ــ ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼه ﺑﺎﯾﺪ کﺮد؟ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ کﺴﯽ ،هﯿﭻکس ،اﺳﮑﻨﺎﺳﯽ در ﺟﯿﺒﺘﺎن ﺑﴪاﻧﺪ .هﻤــﯿﻦ .تــﻮهﻢزداﯾﯽ ﺑــﺰرگ
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده که ﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻨﺎخﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺳﺘﯽ از ﻧﻘﺸﯽ که ادﺑﯿﺎت ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ه در کﻞ ،ﺑﺎزی
ﻣﯽکﻨﻨﺪ ﻧﺪارﯾﻢ تﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﭽه را ﺷﻬﺮ و کﺸﻮرﻣﺎن ﺑه ﻋﻨﻮان زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬــﱰ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳــﻨﺪ ،ﺑﺮﻗـﺮارش کﻨــﯿﻢ .ﺑــه ﻗــﺎرهی
آﻓﺮﯾﻘﺎی خﻮدﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽکﻨﻢ .کﻨﯿﺎ ،ﻧﯿﺠﺮﯾه در اﺑﺘﺪای اﺳﺘﻘﻼل .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻨﻮا اﭼهﺑه ،١٠وﻟــه ﺳــﻮﯾﻨﮑﺎ،١١
Jo’burg .٦؛ اهﺎﻟﯽ ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﺑه ﺷﻬﺮﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ژوﺑﻮرگ.
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5. Todd Matshikiza
7. Robben Island
8. Mayfair
9. Parktown
10. Chinua Achebe

ﺟﯿﻤﺰ ﻧﮕﻮﮔﯽ. ١٢هﻤهی آﻧﭽه را ﺑه ﴎ ﻣﺎ آﻣﺪه ﻣﯽتﻮان در کﺘﺎبهﺎی آﻧﻬﺎ ﺑــﺎ ژرﻓــﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓــﺖ کــه در روزﻧﺎﻣــههﺎ ﯾــﺎ
تﻠﻮﯾﺰﯾﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘه که ه ن ﻣﻮﻗﻌﺶ هﻢ خﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد ،ﺑﻮدﻧﺪ کﺴﺎﻧﯽ که ﺑهخﺎﻃﺮ رواﯾــﺖ آﻧﭽــه در اﯾــﻦ
کﺸﻮرهﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ در ُﴍف وﻗﻮع ﺑﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ــ تﺎ ﺑه اﻣﺮوز هﯿﭻ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﯾﯽ اﯾﻨﺠﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼهﻃﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮاﻣــﻮش کــﺮد! آﭘﺎرتﺎﯾــﺪ ﻣــﺮد و ﺑــه
خﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و حﺎﻻ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن کﺬاﯾﯽ »اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺖ« ﴎ ﺑﺮآورده ١٣.ﻣــﺎ در ﻟﺒــهی ﭘﺮتﮕــﺎه ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑــه رژﯾــﻢ
ﺳﺎﻧﺴﻮری هﺴﺘﯿﻢ که ﺷﺎﯾﺴﺘهی آﭘﺎرتﺎﯾﺪ اﺳﺖ.
ــ و در روﺳﺘﺎهﺎ هﻨﻮز رؤﺳﺎی ]ﺳﻨﺘﯽ[ هﺴﺘﻨﺪ که ﻗــﺎﻧﻮن را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﻨﺪ .ﻧــه اﺳــﻤﯽ از ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﯽ هﺴــﺖ ﻧــه
ﻣﻨﺸﻮر حﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی...
ــ و ﻣﻦ ﺑه ﺳﻨﺖهﺎی ﺳﯿﺎههﺎ احﱰام ﻣﯽﮔﺬارم ه نﻃﻮر که ﺑه ﺳــﻨﺖهﺎی ﻓﺮهﻨﮕــﯽ ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎ ﺎن ،ﻣﺴــﻠ ﻧﺎ ﺎن و
ﯾﻬﻮدیهﺎﯾ ن هﻢ احﱰام ﻣﯽﮔﺬارم ﺑﺪون اﯾﻨﮑه ﺑه هﯿﭻکﺪاﻣﺸﺎن تﻌﻠﻖ داﺷﺘه ﺑﺎﺷﻢ ،اﻣﺎ ﯾﮏ رﯾﯿس ﯽتﻮاﻧﺪ حﮑﻢ
ﺑﺪهﺪ که ازدواج دخﱰی ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﺮدی که ﭘﺪرش ﺑــهﺟﺎی او اﻧﺘﺨــﺎب کــﺮده ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳــﺖ .حﻘــﻮق زﻧــﺎن ،حﻘــﻮق
کﻮدکﺎن ،تﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﻮاﻧﯿﻦ هﻤﮕﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ که ﺑﺮای هﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﱪﻧﺪ .ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﯾﺎ ﻣﺮاﺳــﻢ زار را
ﺑﺮ اﺳﺎس آداب و رﺳﻮم ﻧﯿﺎکﺎ ﺎن ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،که اﺳﺘﻌ ر آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ روﯾهﯾﯽ از ﺑﺘﻮن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑــﻮد ،اﻣــﺎ در ﻣــﻮرد
هﺮآنﭼﯿﺰی که ﺑه حﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ کﺸﻮری ﺑﺮای هﻤه ﻣﻌﺘﱪﻧﺪ.
ــ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم که ﻧﻮﺷﺘههﺎی ﻣﺎ ﻣﯽتﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌــه تــﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧــﺪ .داﺳــﺘﺎنهﺎ ،ﺎﯾﺸــﻨﺎﻣههﺎی ﻣــﺎ ،کــه ﻏﺎﻟﺒــﺎ از
هﻤﯿﻦ ﴎﭼﺸﻤه ،هﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ از اﯾﻦ در تﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪه ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﴎﯾﺎلهﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘهی ﻣﺎ که
در ﺎم رﺳﺎﻧههﺎ اﺟﺮا ﺑﺸﻮﻧﺪ ،هﻤﯿﻦﻃﻮر کﺘﺎبهﺎ ،کﺘﺐ ﻣﻘﺪس و...
ــ ﻣﺎ ﺑه ُﺟﺰ روح خﻮدﻣﺎن ﺑه ﺑﺎتﺮی ﯾﺎ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی دﯾﮕــﺮی ﻧﯿــﺎز ﻧــﺪارﯾﻢ .کﺘــﺐ ﻣﻘــﺪس تــﻮی ﺟﻠﺪﺷــﺎن،
آزادﯾﻢ که درﺑﺎرهﺷﺎن ﺑﺤﺚ کﻨﯿﻢ ،و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﻧه .ﻣﺎ خﻮدﻣﺎن را کﺸﻒ ﻣــﯽکﻨــﯿﻢ :از اﯾﻨﺠــﺎ ﺳــﺖ کــه
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑه خﻮد آزادی خﻮد را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ تﺎ اﯾﻦ »زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﱰ« را ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﺑه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠــﯽ خــﻮد ﻣــﺎ ﻧﮕــﺎه کــﻦ...
دﯾﮕﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﯽکﻨﯽ ،در ژوﺑﻮرگ خﺎﻧهی تﻮ ﺑه اﺳﻢ خﻮدت اﺳﺖ.
ــ در حﻮﻣهی ﺳﻔﯿﺪ ،حﺎﻻ دﯾﮕﺮ.
ــ ه نﻃﻮر که اﯾﻦ تﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ تﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ تﻐﯿﯿﺮ در ﻃﺒﻘهی اﺟﺘ ﻋﯽ هﻢ هﺴﺖ ،ﻧه؟
ــ ﯾﮏ ﻃﺒﻘه ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮ ﺳﯿﺎه ﺑﺎ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼحﻈه .ﯾﮏ ﭼﻨﺪتﺎﯾﯽ خﯿﻠﯽ ﺛﺮو ﻨﺪ در حﻮﻣههﺎی ﻟﻮکس.
ــ ﻃﺒﻘهی اﺟﺘ ﻋﯽ و ﻧه رﻧگ ﭘﻮﺳــﺖ ،ﻗﺎﻋــﺪهی تــﺎزهی ﺑــﺎزی اﺳــﺖ .در حــﺎﻟﯽ کــه ﻣﯿﻠﯿﻮنهــﺎ آدم در هــﺮ ﭼﻬــﺎر
ﮔﻮﺷهی ﺷﻬﺮ هﻨﻮز در ﮔﺘﻮهﺎی ﻗــﺪﯾﻤﯽ و در زاﻏــههﺎ زﻧــﺪﮔﯽ ﻣﯽکﻨﻨــﺪ :ژوهﺎﻧﺴــﺒﻮرگ در روح و روان ﻣــﻦ ﯾﻌﻨــﯽ
اﻏﺘﺸﺎش .ﺷﻬﺮی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و درﻋﯿﻦحﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ زاﻏــههﺎﯾﯽ کــه از آهــﻦ و ﻣﻘــﻮا ﴎ هــﻢ ﺷــﺪهاﻧـﺪ دوزخــﯽ ﺑﯿﭽــﺎره.
ﺑﻮﻣﯽهﺎﯾﯽ که روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽخﻮاﺑﻨﺪ .هﻤه ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ هﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ــ ﻧﺎدﯾﻦ تﻮ ﻣﯽداﻧﯽ که ﻣﻦ حس ﻣﯽکﻨﻢ ...ﻧه اﯾﻨﮑه ﺑﻬﻢ خﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﯽخﻮاهﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ که آنﻣﻮﻗــﻊ ﻣــﺎ
ﺑﺮای آزادی واﻗﻌﯽ ﯾﺎ حﺘﺎ تﻔﺎوتهﺎی ﻃﺒﻘﺎتﯽ ﻣﯽرزﻣﯿﺪﯾﻢ ...دوﻟﺖ رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﺎ هﻤهی کﺎرهــﺎی ﻻزم را خﻮاهــﺪ
کﺮد تﺎ اﻣﺮوز ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن دوران ،دﯾﮕﺮ زاﻏهﻧﺸﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﺑــﺎﻻتﺮﯾﻦ درآﻣــﺪهﺎ
و درآﻣﺪ کﺎرﮔﺮان ﻓﻘﯿﺮ را از ﺑﯿﻦ خﻮاهﺪ ﺑﺮد .اﻣﺎ آﻧﭽه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺴﺎد هﺮآﻧﭽه را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒــﺎرزه کــﺮدﯾﻢ،
ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدﻣ ن ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘه.
ــ ﭼه ﺑﯽﴍﻣﯽﯾﯽ ،اﯾﻦ هﻤه آدم که از ﭘس زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﺮ ﯽآﯾﻨﺪ در ﺷﻬﺮی که ﭼﻨــﯿﻦ ﺑــهﴎﻋﺖ تﻐﯿﯿــﺮ ﻣــﯽکﻨــﺪ و
11. Wole Soyinka
12. James Ngugi

 .١٣ﻧﺎدﯾﻦ ﮔﻮردﯾﻤﺮ در ﻣﻘﺎﻟهی زﯾﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ خﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم کﺮد:
« South Africa : The new threat to freedom », The New York Review of Books, 24 Mai 2012.
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درﻧﺘﯿﺠه ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی ﺑهﺷﺎن اراﺋه ﺑﺪهﺪ .از کﻮدکﯽ ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﭽههﺎ در ﻣﺪرﺳههﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺼﻔﺸﺎن
ﺑﯽﺳﻮادﻧﺪ ،خﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷ ﯾﺎد ﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ) (...اﯾﻨﺠﺎ ﺑه ﻣﺴﺄﻟهی زﺑﺎن ﻣــﯽرﺳــﯿﻢ ﺑﺎﯾــﺪ دﺳــﺖکــﻢ کﻤــﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ
ﺻﺤﺒﺖ کﺮد تﺎ ﺑﺘﻮان از ﭘس زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﺑﺮآﻣﺪ.
ــ ﺑﺎﺷه! اﻣﺎ ﺳﯿﺎههﺎ ﻧُه زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ...
ــ آره ﻓﺮاﻣﻮش کﺮدن اﯾﻨﮑه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن تﺤﻤﯿﻠــﯽ ﻧﻈــﺎم اﺳــﺘﻌ ری ﺑــﻮده ﺳــﺨﺖ اﺳــﺖ اﻣــﺎ اﯾــﻦ ﺑــﺎور کــه
ﺑهﻋﻨﻮان زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ کﺎﻣﻼ ﻓﺮاﻣﻮش اش کﺮد ﻏﯿﺮواﻗــﻊﮔﺮاﯾﺎﻧــه اﺳــﺖ .احﻤﻘﺎﻧــه اﺳــﺖ .ﻣﺴــﺘﻌﻤﺮههــﺎی ﻗــﺪﯾﻤﯽ
ﻓﺮاﻧﺴه اﻣﺮوز از زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑه ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارتﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻬﺎن خﺎرج اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽکﻨﻨــﺪ ،ﺿــﻤﻦ اﯾﻨﮑــه
زﺑﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ خﻮدﺷﺎن را هﻢ دارﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪون اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ کﺎری از ﭘﯿﺶ ﯽرود .اما حﯿﺎتﯽ اﺳﺖ و دارد اﺟﺮا هﻢ
ﻣﯽﺷﻮد که ﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ــ اﻣﺎ ...تﺤﻘﯿﻘﺎت در هﻤهﺟﺎ ﻧﺸﺎن داده که درﯾﺎﻓﺖ ﺑه زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﻬﱰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ــ زﺑﺎن ﻣﺎدری ه ﻧﯽ اﺳﺖ که ﺑه آن زﺑﺎن »ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .تﻮ واﻗﻌﺎ ﮔ ن ﻣﯽکﻨﯽ که ﻣﺪرﺳههﺎی ژوﺑﻮرگ ﺑــه
ﴎاغ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮوﻧﺪ؟
ــ ﺑﻠه که ﻣﯽروﻧﺪ ...تﺎزه کﺪام ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧُه زﺑﺎن؟ در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎههﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﻦهﻤه آدم ﻣﺘﻔﺎوت هﺴﺖ.
ــ ﭼه ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﺜﻼ آن زﺑﺎﻧﯽ که اک ﯾﺖ ﺑﻔﻬﻤﻨﺶ؟
ــ زوﻟﻮ ،١٤تﺴﻮاﻧﺎ ،١٥ﺳﺰوتﻮ...١٦
ــ ﺑﺎﯾﺪ ﺎم ﻣﻮاﻧﻊ رﻧﮕﯽ را که هﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد ﺑﺮاﻧﺪاخﺖ ،هﺮﭼه ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﺎرک ﺑﺰرگ زو ﻟﯿﮏ =) ١٧درﯾﺎﭼــهی
ﺑﺎغ وحﺶ( که ﻗﺒﻼ ﻣﺨﺘﺺ ﺳﻔﯿﺪهﺎ ﺑﻮد اﻣﺮوز ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﯿﺎه دراز کﺸﯿﺪه زﯾﺮ درخﺖ از ﺳﻔﯿﺪهﺎ ﺑﯿﺸــﱰ ﺑــه ﭼﺸــﻢ
ﻣﯽخﻮرﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎزتﺎب درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑه اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ که اﮔﺮ ﻣﻦ هــﻢ ﺑﺨــﻮاهﻢ روی
ﭼﻤﻦ وﻟﻮ ﺑﺸﻮم ،دوﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎه حﻖ دارﻧﺪ تﺎرﯾﺦ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨــﺪ و ﺑــه ﻣــﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨــﺪ» :ﮔــﻮرت را ﮔــﻢ کــﻦ!«ﻣــﺎ ﺑــﺎ هــﻢ
درآﻣﯿﺨﺘهاﯾﻢ.
ــ اﻣﺎ خﯿﻠﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻣــﻦ کــه خــﻮد را ﺑــه اردوی ﺑﺮاﺑﺮیخــﻮاهﯽ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﻣﯽداﻧﻨــﺪ اﻧﻘــﺪر کــه ﻣــﺎ ﺑــﺎ هــﻢ
درآﻣﯿﺨﺘهاﯾﻢ
ﺑﺎ خﻮدﺷﺎن درﻧﯿﺎﻣﯿﺨﺘهاﻧﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ که تﻮ هﻢ دوﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎهﯽ داری که اﻧﻘﺪر ﺑﺎ هﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ــ اﯾﻦ کﺎری اﺳﺖ که ﻣﺎ آﻏﺎزش کﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــهﻋﻨــﻮان ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﺷــﻬﺮوﻧﺪ اداﻣــهاش ﺑــﺪهﯿﻢ .اﯾــﻦ کــﺎر را ﺑــﺎ
ﺳﺨ اﻧﯽهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﺎن کﺮدﯾﻢ .ﻧﻮﺷﺘه هﺎی ﻣﺎ ﻣﺎ را خﯿﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑه ﻣﺮدم کﺸﺎﻧﺪ ،ﺑه ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑه
آﻧﻬﺎ و ﺑﺤﺚ کﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺎ را ﺑه اﯾﻨﺠﺎ کﺸﺎﻧﺪ که ادﺑﯿﺎت ﭼهﻃﻮر ﻣﯽتﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن را ﺷﮑﻮﻓﺎ کﻨﺪ.
١٩
ــ از تﺌﺎتﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،اﻣﺮوز دوشﺑهدوش در آن کــﺎر ﻣــﯽکﻨﯿﻢ .ﯾــﺎدت ﻣﯽآﯾــﺪ ﻣﺎرکــﺖ تﯿــﺎتﺮ ١٨و وﯾﻨــﺪیﺑــﺮو تﯿــﺎتﺮ
ﺷﻬﺮﻣﺎن را؟ وﻗﺘــﯽ کــه آﭘﺎرتﺎﯾــﺪ ﺟــﺪاﯾﯽ ﻣــﺮدم را ﴐوری ﻣــﯽداﻧﺴــﺖ ـﺎﯾﺶهــﺎی ﻣــﺎ را ﺑــﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺨــﺘﻠﻂ ﺑــﺎزی
ﻣﯽکﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم هﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ک ل تﻌﺠﺐ کﺎر اداﻣه ﭘﯿﺪا کﺮد ﭼﻮن در ﻣﺤﻠهی ﺳﯿﺎههﺎ ،ﮔﺘﻮی ﻣﻨﻄﻘــهی
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،تﺌﺎتﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮنکه هﯿﭻکس ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﯿــﺎﻣﯽ کــه ﺑــﺎزی ه ﭘﯿﺸــههــﺎ ﻣــﯽداد دﺳــﺖ ﺑــه
اﻧﻘﻼب ﺑﺰﻧﺪ .هﯿﭻکس ﯽتﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی ورود ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑه ﮔﻮشهﺎ ﺑﮕﯿﺮد .تﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،اﯾﻦ رﺳــﺎﻧهی ﺑــﺎ ﻣﺨﺎﻃــﺐ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ و ﺑﯽﴐر در ﺳﺎل  ١٩٧٦ﺑه آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻣﺪ .اﻟﺒﺘه ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣههﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه.
ــ روشهﺎی زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن تﻐﯿﯿﺮ کﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻦ از دﯾﺪن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ که خﺎﻧهی روﺑهرو حﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳــﺎل آزادی
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14. Zoulou
15. Tswana
16. Sesotho
17. Zoo Lake
18. Market Theatre
19. Windybrow Theatre

ﻓﺮوخﺘه ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺑه ﺑﻌﺪ ﺑه ﯾﮏ خﺎﻧﻮادهی ﺳﯿﺎه تﻌﻠﻖ دارد خﻮﺷــﺤﺎل هﺴــﺘﻢ .ﺷــﯿﺮﯾﻨﯽ خﺮﯾــﺪم و رﻓــﺘﻢ ﺑــه
دﯾﺪﻧﺸﺎن .کﺎری که هﯿﭻوﻗﺖ ﺑﺮای هﻤﺴﺎﯾهی تﺎزهی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﮑﺮدهام .حــﺎﻻ ﭼـﺮا؟ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑــه ﻣــﯽخــﻮاهﻢ ﺑــه اﯾــﻦ
خﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻢ که ﺑﻠه آﻧﻬﺎ ﺑه ﯾﮏ ﻣﺤﻠهی »ﺳﻔﯿﺪ« آﻣــﺪهاﻧــﺪ و ...خــﻮش آﻣــﺪهاﯾــﺪ ،ﭼﯿــﺰی ﻧﯿﺴــﺖ،خﻮاهﺶ
ﻣﯽکﻨﻢ! اﯾﻦ ژﺳﺖ کﻮﭼﮏ ﺑﺮای تﻮ ﻣﺜﻞ خﺎر تﻮی ﭼﺸﻤه؟
ــ ﻧه ژﺳﺖ ﻗﺸﻨﮕﯿه ،وﻗﺘــﯽ کــه ﺳﯿﻨﺪﯾﺴــﻮا ٢٠و ﻣــﻦ هــﻢ اﺳــﺒﺎبکﺸــﯽ کــﺮدﯾﻢ ،هﻤﺴــﺎﯾههــﺎی ﺳــﻔﯿﺪ دو ﻃــﺮف و
هﻤﺴﺎﯾهی ﺳﯿﺎه روﺑهروﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ خﺮﯾﺪﻧﺪ و هﻤه را دﻋﻮت کﺮدﻧﺪ.
ــ رکس ،خﻮشﺑﯿﻦ هﺴﺘﯽ هﻨﻮز ،ﯾﺎ ﺑه اﯾﻦ اﯾﺪه تﻦ دادی که ﺷﻬﺮ ﻣﺎ در ﻓﺴﺎد هﻤﮕﺎﻧﯽﺷﺪهاش ﺑــه اﻋـ ق تﺒــﺎهﯽ
خﻮاهﺪ رﻓﺖ؟
٢١
ــ ﻣﻦ خﻮشﺑﯿﻦ ام ﻧﺎدﯾﻦ ،ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ تﻐﯿﯿﺮات دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﺷﻬﺮدار ﺳﯿﺎه ﻣﺎ ،ﭘﺎرکﺰ تــﺎو  ،ﺷﺨﺼــﯿﺖ ﻣﱰﻗﯽﯾــﯽ
اﺳﺖ که ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در هﻤهی اﺷﮑﺎﻟﺶ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽکﻨﺪ .خﻮاهﺮخﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺑــﺎ خﯿﻠــﯽ از ﺷــﻬﺮهﺎی دﯾﮕــﺮ در
ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه که ﯾﮏﺟﻮر هﻤﮑﺎری و تﺒﺎدل آرا در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘ ﻋﯽﻣﺎن ﺑه وﺟﻮد ﺑﯿﺎد و ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺑــﺎ زﻣــﺎن
حﺮکﺖ ﺑﮑﻨه.
ــ تﻮ و ﻣﻦ ...ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ ﺑﺎز ﺷﺪن ذهﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰهﺎ هﺴﺘﯿﻢ که اﻣﺮوز در ﴍاﯾﻂ خﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣــﺎ ﺑـه
ﻣﺴﺄﻟهی اﺷﻐﺎل ﻧﭙﺮداخﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑه آزادﯾ ن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا کﺮدﯾﻢ ،ﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ کــه دوروﺑﺮﻣــﺎن هـﺰاران ﯾــﺎ ﺷــﺎﯾﺪ
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ،ﯽداﻧﻢ ﭼﻘﺪر ﭘﻨﺎهﻨﺪه وﺟــﻮد دارﻧــﺪ کــه از کﺸــﻮرهﺎی دﯾﮕــﺮ آﻓﺮﯾﻘــﺎﯾﯽ کــه ﺑــﺎ ﻣــﺮدم خﻮدﺷــﺎن در
٢٢
ﺟﻨگ اﻧﺪ ﺑه اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑه دﻧﺒﺎل ﺷﻬﺮ ﻃﻼ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ــ هه! اﻣﺎ ﺑه ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺖ ...ﺑه ﻗﺪﻣﺖ خﻮد آدﻣﯿﺰاد اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺷﻬﺮهﺎی دﻧﯿــﺎ ،ﭘــﺎرﯾس ،ﻟﻨــﺪن،
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،آن ﭼﯿﺰی که آﻧﻬﺎ را اﯾﻨﯽ کﺮده که اﻻن هﺴﺘﻨﺪ ،تﺰرﯾﻖ آدﻣﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ که از ﺟﺎهﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ...
ــ اﻻن که داری حﺮﻓﺶ را ﻣﯽزﻧﯽ ﻣﻦ را ﺑه ﯾﺎد اﯾﻦ ﺟﻤﻠه از ﺷﻬﺮدارﻣﺎن ،ﭘﺎرکﺰ تﺎو اﻧﺪاخﺘﯽ که ﮔﻔﺖ ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ
از ه ن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ کﺸﻒ ﻣﻌﺎدن ﻃﻼ ﺑه ﻟﻄﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،و هﻤﯿﻦﻃﻮر کﺎر ﺷﺎﯾﺎن تﻮﺟــه ﻣــﺮدم ﺑــﻮﻣﯽ کــه اﯾــﻦ زﻣــﯿﻦ
ﺑﻬﺸﺎن تﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﺳﺎخﺘه ﺷﺪ.
ــ ﺑﻠه ،ﺳﯿﺎههﺎ.
ــ رکس ﻣﺎ واﻗﻊﮔﺮای اﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑهﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه هﺮآﻧﭽه از دﺳﺘ ن ﺑﺮﻣــﯽآﯾــﺪ اﻧﺠــﺎم خــﻮاهﯿﻢ داد تــﺎ اﯾــﻦ ﺷــﻬﺮ را
ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﯿﺸﱰ ﺑه ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ تﺒﺪﯾﻞ ﺑه ﺷﻬﺮی آزاد ﺑﮑﻨﯿﻢ.
٢٣
ــ آﺳﺘﯿﻦهﺎﻣﺎن را ﺑﺎﻻ زدﯾﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯽآورﯾﻢ؛ ژوﺑﻮرگ .ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺎﻧﯽ ،آماندﻻ !

Egoli .٢٢؛ در زﺑﺎن ﺳﺰوتﻮ ﺑه ﻣﻌﻨﯽ »ﺷﻬﺮ ﻃﻼ«.
Amandla .٢٣؛ ﺷﻌﺎری ﺑه زﺑﺎن زوﻟﻮ که ﻣﺒﺎرزان ﺿﺪ آﭘﺎرتﺎﯾﺪ در راهﭙﯿ ﯾﯽهﺎﯾﺸﺎن ﴎﻣﯽدادﻧﺪ.
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20. Sindiswa
21. Parks Tau

