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   خواننده ی عزیز

نلسون ماندال     آدم روزگار خودش بود. مگر می شد نباشد؟ محال بود سختی های 
دوران کودکی و نوجوانی اش را نادیده بگیرد. نلسون در سال ۱۹۱۸ در خانواده ای 
یقـای جنوبی به دنیا آمد و بزرگ شـد تا با چشـم خودش  کامـًال متعصـب در آفر

شاهد اجرای رسمِی سیاسِت آپارتاید در کشورش باشد.

ماندال کارهایی کرد که فراتر از روزگار خودش بود. دشمنانش در سال ۱۹۹۰، بعد 
از بیسـت وهفت سـال از زندان آزادش کردند. آن زمـان، خیلی از رهبرانی که 

وضعشان شبیه او بود، به اسم عدالت، دنبال انتقام بودند.

اما نلسون نه. به جایش چه کار کرد؟ نشان داد ظرفیت باالیی برای 
بخشـیدن دارد و می تواند گذشـته را کنار بگذارد و فکـرش را روی آینده 

متمرکـز کند. خودش خیلی واضح گفته: «اگر می خواهید با دشـمنتان 
ی کنید. به این ترتیب، او می شود همکارتان.» صلح کنید، باید با او همکار

یقـای جنوبـی، کـه  نلسـون مانـدال شـجاعانه بـا سفیدپوسـت های آفر
مدت هـا بود به سیاه پوسـت ها زور می گفتند، همکار شـد. با این کار هم 

کشورش را نجات داد، هم الگوی مردم دنیا شد.

استیون کِرنسکیاستیون کِرنسکی  
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ِامِوزو

آفریقا

آفریقای جنوبی

۸

دردسرساز
نام نلسون ماندال موقع تولد، یعنی روز هجدهم ژوئیه ی سال ۱۹۱۸، 

نلسون نبود. این اسم را بعدًا رویش گذاشتند.

بـه دنیـا کـه آمد، پدرش اسـمش را گذاشـت رولیهالهال، یـا به تلفظ 
خودشـان، خولیهالهال، که معنی اصلی اش می شـود کندن شـاخه ی 
درخـت، امـا معنـی خودمانـی اش می شـود دردسرسـاز. هیچ کـس 
اعتراف نکرد که این اسم می تواند نشانه ای از اتفاق های آینده باشد، 

اما کسی هم منکر آن نشد.
پدر رولیهالهال، گادال ِهنری ماندال، عضو 
خانـدان سـلطنتی ِتمبو بود. شـغلش 
مشـاوره دادن بـه مردم بـود و همه 
بابت دیدگاه و تفکراتش به او احترام 
با  می گذاشـتند. رولیهالهالکوچولـو 
مادرش، نوِسِکنی فانی، در اِمِوزو (یا 
بـه زبان خودشـان، اومِوهـزو) زندگی 

می کرد.

۱فصل



۹

اِمـِوزو روسـتایی بـود کنار 
رودخانـه ی اِمباشـه که در 
ترانسـِکی جریان داشت و 

ترانسِکی هم سرزمینی بود با 
تپه هایی کم شیب و دره هایی 
کم عمق که نهصدوشصت وپنج 
کیلومتر از شهر بزرگ آفریقای 

جنوبی، یعنی ژوهانسبورگ، فاصله داشت.
اسـم خانه ی آن هـا در اِمِوزو، کرال بود. کرال بـه مزرعه ی کوچکی 
می گوینـد کـه چنـد حیـوان دارد و کمـی محصـوالت کشـاورزی و با 

محصوالت این مزرعه می شود یک خانواده را اداره کرد. 
پدر رولیهالهال مرتب به آن کرال می آمد و به آنجا سر 

می زد، ولی هر بار چند روز بیشـتر نمی ماند. 
وظیفه شناسِی گادال ِهنری باعث می شد 
بیشـترِ وقت هـا از خانه دور باشـد. گادال 

سـه زن دیگر و چندین فرزند داشـت 
کـه بایـد ازشـان مراقبـت می کرد. 

گادال ِهنری چهار پسـر داشـت و 
رولیهالهال کوچک ترین پسرش 
بـود، به خاطر همین کسـی زیاد 

به او اهمیت نمی داد.

رودخانه ی ِامباشه از میان سرزمین ترانسِکی 
پیچ وتاب می خوَرد و رد می شود.



۱۰

در آن زمـان، بومی هـای آفریقای جنوبی 
بخشـی از امپراتـورِی بریتانیـا بودنـد. 
اولین بار مستعمره نشـین های هلندی 
در سـال ۱۶۵۲ بـه آفریقـای جنوبـی 
آمـده بودنـد و سفرشـان فقـط بـرای 
بازدید از آنجا نبود. آمده بودند که بمانند 
و در طول صدوپنجاه سـالی که آنجا بودند، 
بـا قبیله هـای محلـی جنگیدنـد تا باالخـره این 

قبیله ها کنترل منطقه را از دستشان گرفتند.
ولـی دوره ی پیـروزی قبیله های محلی کوتاه بود. در دهه ی ۱۸۰۰، 
سربازها و اولین مهاجران ُسلطه جوی بریتانیایی در آفریقای جنوبی 
سـاکن شـدند و همین باعث شـروع جنگ های پشت سـرهم شد تا 
اینکه در آخر، بریتانیا در سـال ۱۹۰۲ به پیروزی رسـید. هشـت سال 
بعـد، آفریقای جنوبی کمی مسـتقل شـد، اما همچنـان در حاکمیت 
بریتانیا باقی ماند و نوادگان بریتانیایی ها و هلندی ها سفت وسـخت 

کنترل آنجا را به دست گرفتند.

یعنـی کسـی کـه در کشـوری خارجـی سـکونتگاه جدیدی مستعمره نشین یعنی چه؟
می سـازد. مستعمره نشـین های آفریقـای جنوبـی، بـدون 
اینکـه نظر مردم بومی را بپرسـند، در آنجا برای خودشـان 

خانه و زندگی درست کردند.

آیا مى دانستید؟
جنوبـی، آفریقـای  امـروز  زبـان 
یعنی آفریکانز، تقریبًا همان زبان 
هلندی اسـت با کمـی تفاوت در 

واژه ها و دستور زبان.



۱۱۱۱

بریتانیایی هـا و هلندی هـا همه چیـز را کنتـرل می کردنـد، حتـی 
زمین هـای افـراد بومـی را و اینکـه بومی هـا کجـا زندگـی کننـد، چه 
آموزشـی ببیننـد و چه شـغلی داشـته باشـند. همه ی ایـن چیزها با 
سـخت گیرِی زیاد کنترل می شـد. به بعضی از سیاه پوسـت ها که از 
بقیه ی هم نژادهایشـان قدرت بیشـتری داشـتند شـغل های خاصی 
می دادند، ولی هیچ کدام منجر به تسلط سیاه پوستان بر همسایه های 

سفیدپوستشان نمی شد.

   بگومگوى مستعمره نشین ها
جنگ َانگلوـ بوِئر جنگ هلندی های آفریقای جنوبی با امپراتوری بریتانیا بود. بریتانیا 
بـر آفریقـای جنوبـی حکومت می کرد و هلندی هـای آفریقای جنوبی می خواسـتند 
استقاللشـان را به دسـت آورند. این جنگ سـال ۱۸۹۹ شـروع شـد و سـال ۱۹۰۲ با 

پیروزی بریتانیایی ها به پایان رسید.

تصویری از سربازان بریتانیایِی جنگ َانگلوـ بوِئر که دارند برای نبرد می روند.
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البتـه کـه رولیهالهالکوچولـو هنـوز از این چیزها خبر نداشـت. اما 
خیلـی زود پـای دنیای بیـرون به زندگی او هم باز شـد؛ وقتی هنوز 
یک سـالش نشـده بود، پدرش درگیر اختالفی شـدید با یک کالنتِر 
سفیدپوسـت محلی شـد. اختالف سرِ مسـئله ی کوچکی بود مربوط 
بـه یـک گاو، ولـی گادال ِهنـری 
با بررسـی مسـئله مخالفت 
نمـود و آن را بـه مشـکلی 
بزرگ تبدیـل کرد. گادال 
ِهنری از نسل پادشاهان 
و یکی از افراد خانواده ی 
سلطنتی قبیله شان بود. 
بـه نظـر او، یـک کالنتر 
معمولـی حق نداشـت 
بدهـد.  او دسـتور  بـه 
شـاید نظر گادال ِهنری 
درست بود، ولی بابتش 
هزینه ی سنگینی داد.

یک مقام دولتی که قوانین خاصی را در منطقه ی مشـخصی اجرا کالنتر یعنی چه؟
می کند. کالنتر شهر گادال ِهنری آدم سخت گیری بود.
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سیاه پوست ها، حتی اگر فرزند پادشاه هم بودند، فقط با اجازه ی 
دولت که همه ی افراد آن سفیدپوست بودند، می توانستند قدرت را به 
دسـت بگیرند. دولتی ها خوششـان نمی آمد ببینند کسی اقتدارشان 
را زیـر سـؤال می َبـَرد. آن کالنتـر بـا گادال ِهنری برخورد تنـدی کرد و 
مقـدار زیادی از امـالک و ثروت او را تصاحب کرد. این تصمیم برای 
هرکس که مثل گادال ِهنری فکر می کرد پیام روشـنی داشـت. یکی 
از چیزهایی که کالنتر تصاحب کرد کرالی بود که رولیهالهال و مادرش 
در آن زندگی می کردند. طبق قانوِن آن زمان، آن ها حق نداشتند سِر 
ایـن تصمیم بحث وجدل کنند. تنها کاری که می توانسـتند بکنند این 

بود که از آنجا بروند.



۱۴

خانه ای جدید
خانـواده ی رولیهالهال به خانـه ا ی جدید احتیاج داشـتند و الزم نبود 
جای دوری بروند. گادال ِهنری باز هم ِملک وامالک داشـت، از جمله 

یک کرال در کونو.

کونو از روسـتاهای همسـایه بود و فقط چندصد نفر در آن زندگی 
می کردنـد. آنجـا از اِمـِوزو کوچک تر بـود، ولی زمینـش تقریبًا همان 
زمیـن بـود بـا مزرعه هـا و تپه هـای سـبزی کـه با چشـمه های 

خروشان آبیاری می شدند.
کراِل گادال ِهنری در کونو شامل سه کلبه ی ِگلِی گنبدی 
با سقف هایی از کاه بود. یک کلبه برای خوابیدن بود 
و دو تـای دیگر بـرای پخت وپز و نگه داری غذا. کف 
کلبه ها از خاک سفتی که بیرون کولونی مورچه ها 
تلنبـار می شـد، درسـت شـده بـود. خانـواده ی 
رولیهالهال برای نرم  شدِن کِف خانه از مدفوع 
گاو استفاده می کردند. در سقف ها سوراخی 
بـود بـرای اینکـه دود غـذا از آن بیـرون 
بـرود. تنهـا ورودی و خروجـی هـر کلبـه 

۲فصل
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درگاهی کم ارتفاع بود. 
هیچ کدام از کلبه ها وسـایل چوبی 

نداشـت. همـه روی حصیـر می خوابیدند. 
بیرون از کلبه ها، زمین های کشـاورزی و آغل های 

حیوانـات مزرعـه قـرار داشـت. کـرال ُپرزرق وبـرق نبـود، 
ولـی جـای راحتـی برای زندگـی کردن بود و بـه خانواده ی 

رولیهالهال اجازه می داد خودکفا باشند.
رولیهالهال در زمین های آن اطراف

رفت وآمـد می کـرد و آنجـا بود که 
تیروکمـان  از  یـاد گرفـت چطـور 
اسـتفاده کند. او هـم مثل خیلی از 
پسـرهای هم سن وسـالش در شـکار 
پرنده هـای آسـمان ماهر بـود. بعدها یاد 
گرفـت «عسـل کوهـی و میوه و ریشـه های 
خوراکی جمع کند، مسـتقیم از پستان گاو 
شیر گرم خوشمزه بخورد... و با ریسمان 
چندال و قالب  تیز سیمی، ماهی بگیرد.»

یعنـی توانایـی ایسـتادن روی پای خـود و تنهایـی از پس کارها خودکفا یعنی چه؟
برآمدن. چون خانواده ی رولیهالهال خودشان آذوقه شان را تأمین 

می کردند، خودکفا بودند.
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رولیهالهال کنار ماهیگیری و جمع آوری آذوقه بازی هایی 
هـم یاد گرفـت که معروف ترینشـان تینتی بـود. گاهی 
هـم وقتـش را صرف مهارت  در مبارزه با چوب می کرد. 
مبـارزه بـا چوب یک جور شمشـیربازی بود که ضربه و 
دفـاع و حمله ی الکی و ناگهانی داشـت و تماِم مدِت 
بـازی، بازیکن ها تـا جایی که می توانسـتند با چابکی به 

جلو و عقب می رقصیدند.
رولیهالهال دوسـت داشـت توی زمین ها بچرخد و کنجکاوی کند و 
با دوسـتانش بازی کند، ولی پدر و مادرش می دانسـتند او تیزهوش 
اسـت و اسـتعداد رسـیدن به موفقیت های بزرگ را دارد. خودشـان 
بلد نبودند بخوانند و بنویسـند، ولی مادرش می خواسـت رولیهالهال 
خوانـدن و نوشـتن یاد بگیرد. به خاطر همیـن تصمیم گرفتند او را به 

مدرسه بفرستند.

بازى تینتى
ایـن بـازی بـه دو چوب احتیاج داشـت کـه به عنوان 
هـدف، در فاصله ی سـی متری از هم قـرار می گرفتند. 
پسـرها دو تیم می شـدند و همان طور که از هدف تیم 
خودشـان دفـاع می کردند، سـعی می کردند به هدِف 
تیـِم مقابـل هم چوب پـرت کنند. هرکـس چوب تیم 

مقابل را می انداخت، برنده می شد.
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رولیهالهال تا قبل از اینکه به مدرسـه برود، همیشـه لباس  سـنتی 
روستایشـان را می پوشـید؛ پارچـه ا ی ضخیـم و پهـن کـه یکـی از 
شـانه هایش را می پوشـاند و دورِ کمـرش بند داشـت. در مدرسـه ی 
ِمُتدیست که مادرش انتخاب کرده بود، شاگردها مثل غربی ها لباس 

می پوشیدند، یعنی پیراهن و شلوار.
خیلـی زود یـک پیراهن برای رولیهالهـال جور کردند، 

ولـی پیـدا کردن شـلوار کار سـختی بود. 
به خاطر همین پدر رولیهالهال پاچه های 

چندتا از شلوارهای خودش را کوتاه 
کـرد. قـّد شـلوارها انـدازه بـود، 
ولی این شـلوارها خیلی برای 
رولیهالهال گشاد بودند. باالخره 
هـر جوری بود یک طناب را از 
حلقه هـای مخصوص کمربند 
عبـور دادنـد و آن را محکـم 
بستند تا شلوار از جایش تکان 
نخوَرد. رولیهالهال می دانست 
شلوارها اندازه اش نیستند، اما 
آن ها شلوارهای پدرش بودند 
و او بـه پوشیدنشـان افتخـار 

می کرد.
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یکـی از اولیـن کارهایـی کـه خانم 
اِمدینِگیـن، معلـم رولیهالهال، کرد

ایـن بـود کـه روی هرکـدام از 
شاگردانش یک اسم انگلیسی 
گذاشــت. آن موقع هــا بـرای 
اهالـی مدرســه راحت تـر بـود 
اسـم  به جـای  را  کـه شـاگردان 
آفریقایی شـان با اسـمی انگلیسـی 

صـدا بزننـد. چـون قـرار بود پسـرها 
طبـق برنامه ی آموزشـی بریتانیا آمـوزش ببینند، نظر 

معلم هـا ایـن بود کـه هـر دانش آموز باید اسـمی 
انگلیسـی داشته باشـد که به این برنامه بیاید. 
بریتانیایی ها به فرهنگ آفریقا اهمیت نمی دادند 
و فکر می کردند فرهنگ بریتانیا ممتازتر اسـت. 

درسـت از لحظـه ای کـه خانـم اِمدینِگین اسـمی 
انگلیسـی روی رولیهالهـال گذاشـت، دیگـر کسـی 

به جز خانواده اش او را با اسم قبلی صدا نزد.

یعنـی برتر بـودن از چیزهای دیگـر. بریتانیایی ها فکـر می کردند ممتاز بودن یعنی چه؟
فرهنگشان از فرهنگ آفریقا ممتازتر است.

آیا مى دانستید؟
اینکـه اسـم انگلیسـی بهتـر از اسـم 
تـا  می رسـید  نظـر  بـه  آفــریقایی 
انـدازه ای به خاطـر این بـود که تلفظ 
آن بـرای مسـتـعـمـره نشـیـن هـای 

بریتانیایـی راحت تـر بـود.
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توی مدرسـه او را فقط با اسـم انگلیسی جدیدش می شناختند و 
از آن  روز به بعد، به همین اسم معروف شد.

رولیهالهال هیچ وقت نفهمید چرا خانم اِمدینِگین این اسم را برای 
او انتخاب کرده. درست است که اسم کوچک جدیدش شبیه فامیلِی 
قهرمان مشـهور بریتانیایی، دریاسـاالر ُلرد نِلسون، بود، اما رولیهالهال 

نفهمید این اسم را واقعًا به خاطر او انتخاب کرده اند یا نه.
تنهـا چیـزی کـه از آن مطمئـن بـود این بـود کـه از آن روز به بعد، 

نلسون است.
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دوران نوجوانی
نلسـون تـا دو سـال بعـد در کونـو زندگِی راحتی داشـت. به مدرسـه 

می رفت، کارهای کرال را انجام می داد و با دوستانش بازی می کرد.

اما یک شب پدرِ نلسون خیلی ناگهانی به خانه آمد. خیلی زود دلیِل 
آمـدِن ناگهانـی اش معلـوم شـد. گادال ِهنری بدجـوری مریض بود، 
به سختی نفس می کشید و نمی توانست زیاد راه برود. چند روز بعد، 

از دنیا رفت.
طبیعی بود که مرگ پدر لحظه ی مهمی در زندگی نلسون باشد، 
اما کمی بعد اهمیت آن برای نلسـون بیشـتر شـد؛ چون بعد از این 
اتفـاق، رئیس جونگینتابا دالیندی ِیبو که گادال ِهنری از مدت ها قبل 

به او مشـاوره می داد، سرپرست نلسون شد.
نوِسـِکنی فانی، مادرِ نلسـون، به او گفت قرار است بفرستندش به 
خانه ی پادشاه، که به «خانه ی بزرگ» معروف بود و در روستایی به نام

پرست یعنی چه؟ کسـی کـه مسـئول نگـه داری از کـودک اسـت. رئیـس جونگینتابا سر
سرپرسِت نلسون شد و مثل بچه ی خودش از او مراقبت کرد.

۳فصل
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