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آرتور رمبو
Arthur Rimbaud

)1854ــ1891(

در سال 1871 گفت وگو دربارۀ شاعر جوان و حیرت انگیزی به نام آرتور 
رمبو در خیابان های پاریس شور و غوغا به پا کرده بود. او هفده سال بیش 
نداشت و معلوم نبود از کجا پیدایش شده است. شعرهایی زیبا و شگفت آور 

و گاه نفرت انگیز در مورد خشم و اندوه و رنج بزرگ شدن می نوشت.

چند سال بعد مردم گمان می کردند که آرتور مرده است. 
اما چنین نبود، او فقط از نوشتِن شعر دست کشیده بود. بعد از بی خانمانی و زخمی شدن با 
گلولۀ دوستش آن قدر فقیر بود که نمی توانست هزینۀ کتاب هایی را که چاپ کرده بود بپردازد. 
آرتور می خواست پول در بیاورد و به خانواده اش کمک کند تا از چنگال فقر رها شود. پس به 

جای شعر نوشتن فرانسه را در جست وجوی کار ترک کرد. 
وارد ارتش شد و بعد در آسیای جنوب شرقی ارتش را ترک کرد و به اعماق تیره و خطرناک 
جنگل فرار کرد. خود را به دامنه های خشک کوه های ِقبِرس رساند. و در یک معدن سنگ در 
زیر آفتاب سوزان به کار مشغول شد. از آنجا به دشت های بایر آفریقا سفر کرد تا با فروش قهوه 

و اسلحه پول دربیاورد. و تمام پولی را که در می آورد به خانه می فرستاد. 
سرانجام برای دیدن مادرش به فرانسه برگشت و در آن موقع بود که درد شدید زانویش 
شروع شد تا آنجا که دیگر نمی توانست به آن بی اعتنا باشد. پزشکان پایش را قطع کردند اما 
خیلی دیر شده بود. سرطان در تمام بدنش پخش شده بود. چند هفته بعد آرتور رمبو از دنیا 

رفت. 
بعد از مرگش بود که مردم سراسر جهان شعرهای او را کشف کردند و این شعرها جنبش 
جدیدی در شعر به راه انداخت و الهام بخِش بسیاری از نقاشان و موسیقی دانان و نویسندگان 
شد تا افکار خود را از ته دل و آزادانه بیان کنند. او رنج و درد خود را در قالب واژه   ها بیان 

می کرد و آن واژه ها هنوز تا امروز خوانده می شود.

َ
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آیاکک
Uyaquq

)متولد حدود 1860 ــ 1924(

نامیده  »یوپیک«  داشت که  تعلق  اینیوئیت1  قوم  شاخۀ  آن  به  آیاِکک 
زیرزمینی که  می شوند و در سراسر آالسکا2 پراکنده اند. در خانه های 
از علف و پوست فیل دریایی ساخته شده است در کنار هم زندگی 
می کنند و لباس هایی از پوست حیوانات می پوشند و با سورتمه هایی 

که سگ ها آن را می ِکشند سفر می کنند.

یوپیک ها در اصل دین خودشان را داشتند که اساس آن ارواح و هیوالها و نیمه انسان ها و 
حیوانات افسانه ای بود. بعدا� مردمانی از آلمان که کالم عیسی و کتاب مقدس را تبلیغ می كردند 

به آنجا رفتند. 
آیاِکک با پدرش به دین مسیحیت گروید. مراتب کشیشی را طی کرد و رهبر کلیسای آالسکا 

شد. سپس با جذابیتی که داشت گرایش تمام روستاها را به دین خود جلب کرد.
چیزی که آیاِکک را شگفت زده می کرد این بود که مسیحیان انگلیسی زبان چگونه می توانند 
قطعاتی از کتاب مقدس را دقیقا� با استفاده از همان کلمات هر بار از حفظ بخوانند. یوپیک ها 
خط نداشتند و بنابراین هر چیزی که در مورد مسیحیت می دانستند،  به طور شفاهی به آنها گفته 
شده بود. آیاِکک با الهام گرفتن ازخوابی که دیده بود تصمیم گرفت زبان نوشتاری خودش را 

به وجود بیاورد. 
وقتی که یک کشیش آلمانی متوجه شد که آیاِکک چه کاری انجام می دهد شگفت زده شد و 

او را به کلیسا برد، جایی که در آن می توانست به کار کردن ادامه دهد.
آیاِکک پنج سال روی زبان نوشتاری اش کار کرد و به سرعت آن را در پنج مرحله گسترش داد. 
این زبان با نام »یوگجین«3 یا یوپیِک آالسکایی شناخته شد. او به مردم خودش زبانی نوشتاری 
داده بود و آنها می توانستند از آن برای ثبت و به اشتراک گذاشتن ماجراها و  داستان هایشان 

استفاده کنند. 
از آن موقع دانشمندان در حال مطالعه دربارۀ زبان آیاِکک هستند. او به تنهایی و بی هیچ 
کمکی توانست یک زبان نوشتاری کامل را از هیچ چیز خلق کند، فرآیندی که هزاران سال طول 

کشیده بود تا تمدن ها به آن دست یابند. 

Inuit .1: اینیوئیت ها نژادی هستند که در نواحی یخبندان شمالی آمریکای شمالی زندگی می کنند. ــ م.
2. پهناورترین و کم جمعیت ترین ایالت کشور امریکا که در باالترین نقطۀ شمال غربی این کشور قرار دارد. ــ م.

3. Yugtun

َ
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احمد حصیم
Achmat Hassiem

)متولد 1982(

صبح یکشنبه روزی آرام در بندر کیپ تاون1 احمد و برادرش طاِرق در ساحل 
بودند و با دوستانشان برای شرکت در امتحان نجات غریق تمرین می کردند. در 
این امتحان بعضی از افراد وانمود می کردند که در حال غرق شدن هستند و بقیه 
قایقی را در آب می انداختند تا آنها را نجات دهند. طارق در دریا شنا کرد و دور 
شد ولی احمد نزدیک تر به ساحل ماند و هر دو منتظر بودند تا نجات داده شوند.

در همین موقع بود که احمد شبحی بسیار بزرگ و تیره رنگ دید که با سرعت زیاد به طرف 
را  آب  بالۀ سیاهی  اینکه  تا  است  دیده  نبود که چه چیزی  مطمئن  می کرد،  برادرش حرکت 

شکافت. یک کوسۀ سفید بزرگ بود. 
می پاشید  هر طرف  به  را  آب  دیوانه وار  و  پرت کند  را  می کرد حواس کوسه  احمد سعی 
و فریاد می کشید. ترفند او نتیجه داد. کوسه به سوی او برگشت و فرصتی پیش آمد تا قایق 
نجات طارق را به جای امن برساند. اما فرصتی نبود که قایق نجات به احمد برسد. کوسه با 
اّره مانند و خونریز آن نمایان شد.  آرواره های گشوده سرش را باال آورد و ردیف دندان های 
احمد خواست فرار کند اما قادر به حرکت نبود. به پایین که نگاه کرد متوجه شد که تمام پایش 

در دهان کوسه است. 
در آخرین لحظه دست برادرش از باال ظاهر شد و او را به داخل قایق کشید. 

احمد وقتی که در بیمارستان به هوش آمد دچار افسردگی شد. پایش از بین رفته بود. او همیشه 
عاشق ورزش و شنا بود و حاال نگران بود که دیگر نتواند به شنا یا هیچ ورزش دیگری بپردازد.

مدتی بعد دختر ورزشکاری به نام ناتالی دو توا2 به دیدن او آمد. ناتالی با آن که در هفده سالگی 
پایش را از دست داده بود، شناگر ُاَلمپیک معلوالن شده بود و در 3 دورۀ مسابقات معلوالن 
مدال به دست آورده بود. ناتالی به احمد گفت که باید بخت خود را بیازماید. احمد نیز همین 

کار را کرد و سرانجام او هم در مسابقات المپیک معلوالن برنده شد. 
وقتی که برای مسابقۀ نهایی وارد میدان شد تماشاگران با صدای بلند تکرار می کردند: »پسر 

کوسه ای! پسر کوسه ای! پسر کوسه ای!«

Cape Town .1: دومین شهر پرجمعیت آفریقای جنوبی و پایتخت اقتصادی این کشور. ــ م.
2. Natalie du Toit

َ






