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  ژوهانسبورگ، شهر ما
 نادین گوردیمر
  برگردان: رضا اسپیلی

  
در ژوهانســبورگ شــهری  ٢و نــادین گــوردیمر ١دو نویسنده و دو دوست موراکابی رکس سیکهوآ

کنند گوردیمر اســت  ی گوردیمر همدیگر را مالقات می کنند در خانه که اکنون در آن زندگی می
ــیش می ــب را پ ــه مطل ــد  ک ــارهکش ــرت درب ــت نظ ــبورگ چیس ــابی  ی ژوهانس ی  زادهموراک

  به این شهر آمده است ١٩٧٥در سال  ت وس روستا
  

ن اول حس کردی که خانــ    .خاطر قانون احمقانه به ،ها میله. حتا بیرون، پشت ست اینجای تو  هتو از ه
  !درستهــ 

شهر کوچــک معــدنچیان  هویت آن، آمدم به حساب میند. من جزو رسکوبگرها ا های ما خیلی متفاوت  ــ تجربه
ســی کیلــومرتِی  ــــ . بیســتکــرد اینطــور اقتضــا مــیکردند  ها برای ما طال استخراج می بزرگ شدم و سیاه درشکه 

ام بود، لندن و نیویورِک تصوراتم. آیا موافق هستی که ادبیاتی کــه  ی فاضله ژوهانسبورگ. اما برای من هم مدینه
نویســی، تــاریخ زنــدگی  نامه در اینجا زاده شد، ادبیات با اعتبار آفریقای جنوبی شعر، داستان کوتاه، رمــان، زندگی

   در ما شکوفاند و همزمان به رغم آن رشد کرده؟شور و شوقی که این شهر خاطر  مردم، به
نه ،٣مرتا ــ همینطوره، از اینجا بود که ُدن ، کنــگ کینگدرامــاتورژ، آهنگســاز، خــالق  ،٥تاد ماتشــیکیزا ،٤آرتور مای
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منــدها مــیموزیکال آفریقــای جنــوبی، شــناخته شــدند،  اولــین کمــدی توانســتند و بایــد تحقــق  و آنچــه ایــن ه
تــرین  هــای متعــددی ســخت که ژوهانسبورگ در جنبه واقع چون یا به گرچه. رسمیت شناخته شدبخشیدند به  می

  .شهر آفریقای جنوبی بوده است
  کردی، تو یک زاغه؟ موقع کجا زندگی می تو آنــ 
آوردم. دقیقــا بعــد از  ام یــک رسپنــاهی گیــر مــی است پیش خاله ٦گداری تو سووتو که گتوی اصلی ژوبورگ گاهــ 

  .از روبن آیلند بودآزادیم 
  کردی؟ زندگی میبند بودی! اما قبلش تو شهر  ــ تو با نلسون ماندال هم

  .ی ملی آفریقا های کنگره مخفیانه با بچهــ 
 بودی؟ ٧چند وقت تو روبن آیلندــ 
  .پنج سالــ 
  ...پنج سال ازــ 
  .نوزده سالگیــ 

 که آزاد شدی به ژوهانسبورگ برگشتی؟از زندان . رفتندهای جوانیت برای همیشه از دست  ــ سال
 ،٩تــاون ی سفیدنشــینه، بعــد تــو پارک هم زندگی کردم، کــه یــه حومــه ٨فر ــ به ژوهانسبورگ برگشتم. حتا تو می

  .زنیم؛ باز هم پیش سفیدا گپ میات که حاال نشستیم داریم با هم  دوقدمی همین خونه
ی  فر باشی یا دیگه بدتر تو یه حومه کنار کارگرای سفیِد می ــ آره امروز رکس... اما اون موقع تو حق نداشتی که

  .تاون مثل پارکپولدارا 
انی اجاره کنی باید اینکار را از طریق  موقع اگر می گرچه که قانون تغییری نکرده. اون ،بهرت شدهــ  خواستی آپار

  .ر کنهها رو به اسم خودش پُ  کردی که قبول کرده برگه رفیق سفیدپوستی می
  .)من هم در این شادی سهیم هستم(

هــای زنــدگی  در ژوهانسبورگ ش بخشــی از حقوقتــان را در همــین واقعیــتــ جان اسمیت رکس سیکهوآ بود. 
ل می تــو ایــن جســارت را ، ترین آنهــا را بــه دســت بیاوریــد کنید قبل از آنکه از طریق مبارزه رضوری روزمره اع

تونستی همین کار را تــو یــه  کنی که می شی از آزادی شخصیت. فکر میداشتی که این شهر را تبدیل بکنی به بخ
  شهر دیگر آفریقای جنوبی هم بکنی؟

  .شهرها جلوتر بود ی نه به نظرم ژوبورگ یک کم از بقیهــ 
(...)  

امی سطوح،  مراتــب  ترین سطح سلســله از دولت بگیر تا پایین. همه را آلوده کردــ کمی دورتر برویم. فساد در 
سخته که بپذیریم آنهــا هــم فاســد  ــ آیلند بودند ا قهرمانان نربد ما رو هم آلوده کرد، آنهایی که با تو در روبنحت

  .بودند
زدایی بــزرگ  کس، اسکناسی در جیبتان برساند. همــین. تــوهم چه باید کرد؟ نباید گذاشت کسی، هیچ می دانیــ 

رستی از نقشی که ادبیات، موسیقی، ه در کل، بازی من در این شهر این بوده که ما ظرفیت شناخت عمومی د
ی  شناســند، برقــرارش کنــیم. بــه قــاره کنند نداریم تا بتوانیم آنچه را شهر و کشورمان به عنوان زندگی بهــرت می می

 ،١١ولــه ســوینکا ،١٠به کنم. کنیا، نیجریه در ابتدای استقالل. نویسندگانی مثل چینوا اچه آفریقای خودمان نگاه می
                                                                                                                                                                             5. Todd Matshikiza ٦ .Jo’burg 7  .گویند ژوبورگ اهالی ژوهانسبورگ به شهرشان می؛. Robben Island 8. Mayfair 9. Parktown 10. Chinua Achebe 
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ها یــا  های آنها بــا ژرفــایی یافــت کــه در روزنامــه توان در کتاب ی آنچه را به رس ما آمده می همه .١٢جیمز نگوگی
ن موقعش هم خطرناک بود، بودند کسانی که  روایــت آنچــه در ایــن  خاطر بهتلویزیون وجود ندارد. البته که ه

  .ف وقوع بود دستگیر شدندکشورهای نوپدید در ُرش 
شود فرامــوش کــرد! آپارتایــد مــرد و بــه  طور می هی اینجا دستگیر نشده است. اما چی ز هیچ نویسندهتا به امرو ــ 

ی پرتگــاه بازگشــت بــه رژیــم  مــا در لبــه ١٣رس برآورده. »امنیت دولت«خاک سپرده شد و حاال این قانون کذایی 
  .ی آپارتاید است سانسوری هستیم که شایسته

هســت نــه  قــانون اساســیاســمی از  نویســند. نــه [سنتی] هستند که قــانون را میــ و در روستاها هنوز رؤسای 
  ...منشور حقوق شهروندی

ن ها احرتام می های سیاه ــ و من به سنت ان و  طور که به ســنت گذارم ه نا ان، مســل های فرهنگــی مســیحیا
ن هم احرتام می یهودی ی کدامشان تعلق داشته گذارم بدون اینکه به هیچ های تواند حکم  باشم، اما یک رییس 

جای او انتخــاب کــرده قــانونی اســت. حقــوق زنــان، حقــوق  بدهد که ازدواج دخرتی جوان با مردی که پدرش بــه
شود مراسم ازدواج یا مراســم زار را  کودکان، تحت نظارت قوانین همگانی هستند که برای همگی ما معتربند. می

ان جشن ر بر اساس آداب و رسوم نیاکا یی از بتون پوشانده بــود، امــا در مــورد  آنها را با رویه بگیریم، که استع
  .چیزی که به حقوق اساسی و شهروندی ما مربوط است، قوانین کشوری برای همه معتربند هرآن

ایشــنامه توانند بر جامعــه تــأثیر بگذارنــد. داســتان های ما می ــ من معتقدم که نوشته ز های مــا، کــه غالبــا ا ها، 
ی ما که  هایی نوشته نوشند، باید بیشرت از این در تلویزیون دیده بشوند با رسیال همین رسچشمه، همین شهر می

ام رسانه   ...کتب مقدس وها،  طور کتاب ها اجرا بشوند، همین در 
 ،لدشــانتــوی ج کتــب مقــدسُجز روح خودمان به باتری یا پریز برق یا منبع انرژی دیگــری نیــاز نــداریم.  ــ ما به

ســت کــه  کنــیم: از اینجــا موافق باشیم یا نه. ما خودمان را کشف مــی آنهابحث کنیم، و با  شان آزادیم که درباره
 را بسازیم. به زندگی فعلــی خــود مــا نگــاه کــن... »زندگی بهرت«نیاز داریم به خود آزادی خود را بیاموزیم تا این 

ی   .ی تو به اسم خودت است کنی، در ژوبورگ خانه دیگر در شهرستان زندگی 
  .ی سفید، حاال دیگر در حومهــ 
نــ  عی یک تغییر سیاسی است تغییر در طبقهطور که این تغییر  ه  نه؟ ،هم هست ی اجت
ند در حومه یک طبقهــ   .های لوکس ی متوسط نو سیاه با پیرشفت قابل مالحظه. یک چندتایی خیلی ثرو

عی و نه رنگ پوســت، قاعــده ــ طبقه در هــر چهــار هــا آدم  ی بــازی اســت. در حــالی کــه میلیون ی تــازه ی اجت
کننــد: ژوهانســبورگ در روح و روان مــن یعنــی  ها زنــدگی می هنوز در گتوهای قــدیمی و در زاغــه ی شهر گوشه

دوزخــی بیچــاره. د انــ هــم شــده کــه از آهــن و مقــوا رسهایی  حال با این زاغــه نظیر و درعین اغتشاش. شهری بی
  .خوابند. همه بخشی از این شهر هستند و نیستند هایی که روی زمین می بومی

موقــع مــا  که آنخواهم بگویم  میاما باشد کنم... نه اینکه بهم خیانت شده  دانی که من حس می ــ نادین تو می
ی کارهــای الزم را خواهــد  بخش ما همه هاییرزمیدیم... دولت ر  های طبقاتی می برای آزادی واقعی یا حتا تفاوت

شکاف میان بــاالترین درآمــدها . وجود نداشته باشدنشینی  کرد تا امروز، بیست سال بعد از آن دوران، دیگر زاغه
بینیم این نیست. فساد هرآنچه را برایش مبــارزه کــردیم،  اما آنچه می و درآمد کارگران فقیر را از بین خواهد برد.

ن فراگرفتهمثل منافع    .مردم
ی رشمی ــ چه بی و کنــد  مــیرسعت تغییــر  آیند در شهری که چنــین بــه یی، این همه آدم که از پس زندگیشان بر

                                                                                                                                                                             11. Wole Soyinka 12. James Ngugi با این قانون اعالم کرد ی زیر مخالفت خود را نادین گوردیمر در مقاله. ١٣:  « South Africa : The new threat to freedom », The New York Review of Books, 24 Mai 2012. 
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های دولتی نصفشان  ها در مدرسه بچه. شود . از کودکی رشوع میبدهدشان ارائه  درنتیجه باید امکانات زیادی به
ی بی کــم کمــی انگلیســی  رســیم بایــد دســت ی زبان مــی لهأ (...) اینجا به مس گیرند سوادند، خواندن و نوش یاد 

  .صحبت کرد تا بتوان از پس زندگی امروز برآمد
  ...مختلف دارند ها نُه زبان مادری ــ باشه! اما سیاه

ری بــوده ســخت اســت امــا ایــن بــاور کــه ــ  آره فراموش کردن اینکه زبان انگلیسی زبان تحمیلــی نظــام اســتع
هــای قــدیمی  گرایانــه اســت. احمقانــه اســت. مســتعمره ش کرد غیرواقــعا زبان رسمی باید کامال فراموش عنوان به

کننــد، ضــمن اینکــه  فرانسه امروز از زبان فرانسوی به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط با جهان خارج استفاده می
حیاتی است و دارد اجرا هم  امارود.  یزبان آفریقایی خودشان را هم دارند. اینجا بدون انگلیسی کاری از پیش 

ام دانش می   .آموزان باید یک زبان آفریقایی یاد بگیرند شود که 
  .شود جا نشان داده که دریافت به زبان مادری بهرت انجام می تحقیقات در همه اما...ــ 
نی است که به آن زبان ــ  ن می می »جهانی«زبان مادری ه های ژوبورگ بــه  که مدرسه کنی گویند. تو واقعا گ

  رساغ چنین چیزی بروند؟
  .همه آدم متفاوت هست های این شهر این ه زبان؟ در میان سیاهتازه کدام یکی از این نُ  روند... بله که میــ 
یت بفهمنش؟ دانم مثال چه میــ    آن زبانی که اک
 ...١٦سزوتو ،١٥تسوانا ،١٤زولوــ 

ام موانع رنگی را که  ی  دریاچــه (= ١٧لیک همچنان وجود دارد برانداخت، هرچه باشد. در پارک بزرگ زوــ باید 
باغ وحش) که قبال مختص سفیدها بود امروز عاشقان سیاه دراز کشیده زیر درخت از سفیدها بیشــرت بــه چشــم 

ی خورند. طبیعی است، بازتاب درصد جمعیتی است اما این به این معنی نیست که اگر من هــم بخــواهم رو  می
مــا بــا هــم »گــورت را گــم کــن!«چمن ولو بشوم، دوستان سیاه حق دارند تاریخ را برگرداننــد و بــه مــن بگوینــد: 

  . ایم درآمیخته
داننــد انقــدر کــه مــا بــا هــم  خــواهی متعلــق می ــ اما خیلی از دوستان سفید مــن کــه خــود را بــه اردوی برابری

 ایم  درآمیخته
 .اند که تو هم دوستان سیاهی داری که انقدر با هم قاطی نشدهو مطمئنم  اند درنیامیختهبا خودشان  

اش بــدهیم. ایــن کــار را بــا  عنــوان نویســنده و شــهروند ادامــه ایم و بایــد بــه این کاری است که ما آغازش کردهــ 
انی  های ما ما را خیلی طبیعی به نزدیکی به مردم کشاند، به گوش سپردن به مان کردیم. نوشته های عمومی سخ

  .مان را شکوفا کند تواند زندگی طور می هآنها و بحث کردن با آنها، ما را به اینجا کشاند که ادبیات چ
 ١٩بــرو تیــاتر وینــدیو  ١٨آیــد مارکــت تیــاتر کنیم. یــادت می دوش در آن کــار مــی به ــ از تئاتر بگوییم، امروز دوش

ــ وقتــی کــه آپارتایــد جــدایی مــردم را رضوری مــی ؟شهرمان را هــای مــا را بــازیگران مخــتلط بــازی  ایشدانســت 
ل تعجب کار ادامه پیدا کرد چون در محله می ی  ها، گتوی منطقــه ی سیاه کردند. مردم هم مختلط شدند و با ک

پیشــهأ کس جر  که هیچ اتر دیگری نبود، چونئروستایی، ت داد دســت بــه  هــا مــی ت نداشت با پیــامی کــه بــازی ه
ی انقالب بزند. هیچ ی بــا مخاطــب  ها بگیرد. تلویزیون، این رســانه ت جلوی ورود موسیقی را به گوشتوانس کس 
  .های سانسور شده به آفریقای جنوبی آمد. البته بابرنامه ١٩٧٦رضر در سال  جهانی باال و بی

رو حتا بعد از بیست ســال آزادی  هی روب اند. من از دیدن این واقعیت که خانه مان تغییر کرده های زندگی روشــ 
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  ٥ / ما شهر ژوهانسبورگ، 

ی سیاه تعلق دارد خوشــحال هســتم. شــیرینی خریــدم و رفــتم بــه  فروخته شده و از این به بعد به یک خانواده
خــواهم بــه ایــن  ام. حــاال چــرا؟ بــرای اینکــه مــی ی سفید نکرده ی تازه وقت برای همسایه دیدنشان. کاری که هیچ

ایــد، چیــزی نیســت،خواهش  انــد و... خــوش آمــده آمــده »سفید« ی محله خانواده نشان بدهم که بله آنها به یک
 کنم! این ژست کوچک برای تو مثل خار توی چشمه؟ می
هــای ســفید دو طــرف و  کشــی کــردیم، همســایه و مــن هــم اســباب ٢٠نه ژست قشنگیه، وقتــی کــه سیندیســواــ 

  .رویی شیرینی خریدند و همه را دعوت کردند هی سیاه روب همسایه
ق تبــاهی  شده بین هستی هنوز، یا به این ایده تن دادی که شهر ما در فساد همگانی س، خوشرکــ  اش بــه اعــ

 خواهد رفت؟
یــی  شخصــیت مرتقی ،٢١بینم. شهردار سیاه ما، پارکز تــاو م نادین، مثال وقتی تغییرات دیگر را میا بین ــ من خوش

خواهرخوانده شدن شهر ما بــا خیلــی از شــهرهای دیگــر در کند.  ی اشکالش مبارزه می است که با فساد در همه
عی جهان باعث شده که یک مان به وجود بیاد و شهر ما بــا زمــان  جور همکاری و تبادل آرا در مورد زندگی اجت

  .حرکت بکنه
ه تو و من... ما شاهد باز شدن ذهن در مورد بسیاری چیزها هستیم که امروز در رشایط خوبی نیستند، امــا بــــ 

ی لهأ مس ن دست پیدا کردیم،  دانستیم کــه دوروبرمــان هــزاران یــا شــاید  ی اشغال نپرداختیم. وقتی ما به آزادی
ی دانم چقدر پناهنده وجــود دارنــد کــه از کشــورهای دیگــر آفریقــایی کــه بــا مــردم خودشــان در  چند میلیون، 

  ٢٢.ند به اینجا آمدند. آنها به دنبال شهر طال آمده بودندا جنگ
هه! اما به نظر من این مهاجرت است... به قدمت خود آدمیزاد است. بزرگرتین شهرهای دنیــا، پــاریس، لنــدن، ــ 

  ...آیند چیزی که آنها را اینی کرده که االن هستند، تزریق آدمهایی است که از جاهای دیگر می نیویورک، آن
ژوهانسبورگ گفت  شهردارمان، پارکز تاو انداختی کهزنی من را به یاد این جمله از  ــ االن که داری حرفش را می

ن ابتدا با کشف معادن طال به لطف مهاجرت، کار شایان توجــه مــردم بــومی کــه ایــن زمــین  طور و همین از ه
  .ساخته شد داشتبهشان تعلق 

  .ها بله، سیاهــ 
ن برمــی ایم، ما به یگرا رکس ما واقعــ  نجــام خــواهیم داد تــا ایــن شــهر را آیــد ا عنوان نویسنده هرآنچه از دست

  .بیشرت و بیشرت به معنی واقعی تبدیل به شهری آزاد بکنیم
ی آستینــ  انی، ؛ آوریم هامان را باال زدیم و پایین    !٢٣آماندالژوبورگ. ژوهانسبورگ پاینده 
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